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I.

INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT

Preambul

Infrastructura de transport joacă un rol cheie în organizarea şi planificarea teritorială generală în
toată Europa. Element constitutiv semnificativ ale infrastructurii de transport, reţeaua de drumuri
constituie suportul de baza pentru dezvoltarea economico-sociala a unei zone. Cantitatea şi
calitatea infrastructurii rutiere, bazate pe investiţiile in domeniu precum şi gradul de acces la
aceasta, reflecta nivelul de civilizaţie, deopotrivă cu disponibilitatea de evoluţie şi creştere.
Transporturile europene, un sector esenţial în dezvoltarea Uniunii Europene (în prezent angajează
direct aproximativ 10 milioane de oameni şi reprezintă sursa a aproximativ 5% din PIB) se vor
confrunta cu numeroase provocări în următorii 40 de ani, atât de ordin cantitativ cât şi calitativ.
Soluţiile care trebuie găsite trebuie să vizeze reducerea dependenţei de petrol, a emisiilor de CO2,
a poluării de orice fel, să folosească energie mai puţină şi mai curată, să exploateze mai bine o
infrastructură modernă şi să reducă impactul negativ pe care îl au asupra mediului. Pe de altă
parte, experţii europeni caută noi modele de transport. De exemplu, ar urma ca transportul
individual să fie efectuat cu vehicule ecologice şi să fie utilizat, de preferinţă, pentru segmentul
final al călătoriei.
În prezent se constată încă o dezvoltare neuniformă a infrastructurii de transport europene, cu
decalaje vizibile între est şi vest. România, o ţară medie a Uniunii Europene, nu beneficiază de
autostrăzi, în afară de câteva porţiuni scurte (Bucureşti – Piteşti, Bucureşti – Cernavodă, Bucureşti
– Ploieşti, Gilău – Câmpia Turzii, centura Sibiului şi alte sectoare terminate parţial), însumând mai
puţin de 500 de kilometri.
Investiţiile în infrastructura de transport secundară a regiunilor României vor facilita mobilitatea
populaţiei şi a bunurilor, vor reduce costurile de transport de mărfuri şi călători şi va îmbunătăţi
accesul pe pieţele regionale, vor duce la creşterea eficienţei activităţilor economice, la
economisirea de energie, creând condiţii pentru extinderea schimburilor comerciale şi implicit a
investiţiilor productive. Dezvoltarea reţelelor secundare de transport va facilita de asemenea
cooperarea inter-regională şi va contribui semnificativ la creşterea competitivităţii întreprinderilor
şi a mobilităţii forţei de muncă, şi prin urmare la o dezvoltare mai rapidă a României în ansamblu,
dar şi a fiecărei regiuni în parte. Având în vedere nevoile specifice şi nivelul de dezvoltare al
regiunilor de dezvoltare, cu o infrastructură de transport insuficientă şi slab competitivă,
necorespunzătoare cerinţelor pieţei, precum şi cu reţele interregionale de transport limitate, este
de aşteptat ca rentabilitatea investiţiilor în acest tip de infrastructură să fie ridicată.
Analiza răspunde obiectivului tematic (7) ”Promovarea sistemelor de transport durabile şi
eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor reţelelor majore”, în mod specific următoarei
priorităţi : Asigurarea conectării reţelelor rutiere regionale şi locale cu reţeaua TEN-T, prin
reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane şi şosele de centură;1
1

Conexiunile respective trebuie sa asigure accesul regional la reţeaua de bază (core
network) şi la cea extinsă (comprehensive network).
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În imaginea urmatoare sunt trasate principalele Axe TenT care traversează România, respectiv 7
Rutier, 18 Naval si 22 Feroviar, cu o parte din reţeaua de bază şi extinsă.

În imaginea următoare se vede întreaga reţea de bază şi extinsă în domeniul rutier, conexiunile cu
gările şi porturile / aeroporturile din România.
În 2020, TEN-T va include 89500 Km de drumuri şi 94000 Km de cale ferata, incluzand aproximativ
20000 Km de linii de mare viteza. Reteaua TEN-T va include, de asemenea, un numar de peste 500
porturi maritime si fluviale şi 366 de aeroporturi. Finalizarea retelei TEN-T va avea un impact
major în reducerea timpului calatoriei pentru pasageri şi bunuri şi în acelaşi timp va duce la
diminuarea poluarii. Privite si prin prisma accesului la finantare, retelele trans-europene de
transport se constituie ca un interes major pentru Romania si Regiunile de Dezvoltare, deoarece în
afara surselor de finantare provenite din Instrumentele Structurale acordate de Comisia Europeana,
dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport a retelei TEN-T beneficiaza si de sprijinul
fondurilor europene alocate în cadrul Programului TEN-T şi mai nou CEF (Facilitatea “Connecting
Europe”).
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Noua Reţea Centrală de Transport a Uniunii Europene (TEN-T), asupra căreia au căzut de acord
miniştrii europeni ai Transporturilor în primăvara anului 2012, ar urma să asigure legături
multimodale eficiente între capitalele UE şi alte oraşe şi centre economice principale, porturi,
aeroporturi şi puncte-cheie de trecere a frontierei terestre. Reţeaua TEN-T este compusă din două
niveluri: o reţea centrală (de bază) care urmează să fie finalizată până în 2030 şi o vastă reţea
afluentă (extinsă) care aduce trafic în aceasta, şi care urmează să fie finalizată până în 2050.

5

COMITETUL CONSULTATIV PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ
Grup de lucru „Infrastructură de importanță regională și locală”	
  
Reţeaua afluentă globală va asigura acoperirea completă a UE şi accesibilitatea tuturor regiunilor.
Reţeaua centrală va acorda prioritate celor mai importante legături şi noduri ale TEN-T, astfel
încât acestea să devină pe deplin funcţionale până în 2030. Ambele niveluri includ toate modurile
de transport: rutier, feroviar, aerian, pe căi navigabile interioare şi transportul maritim, precum şi
platformele intermodale.
Practic, reţeaua centrală va fi alcătuită din 10 coridoare, fiecare urmând să acopere cel puţin 3
moduri, 3 state membre şi 2 secţiuni transfrontaliere. Noua reţea centrală de transport europeană
va conecta 86 de porturi europene principale cu legături feroviare şi rutiere; 37 de aeroporturi
principale cu legături feroviare cu oraşe mari; 15.000 de km de linii de cale ferată modernizate
pentru circulaţia de mare viteză; 35 de proiecte transfrontaliere majore pentru reducerea
blocajelor .
Obiectivul final, cu orizont de finalizare 2050, este acela ca marea majoritate a cetăţenilor şi
companiilor din Europa să se afle la cel mult 30 de minute distanţă de această reţea.
Comisia Europeană consideră că până în 2050, majoritatea transportului de călători pe distanţe
medii ar trebui să se efectueze pe calea ferată. Astfel, la mijlocul acestui secol ar urma să fie
finalizată o reţea feroviară europeană de mare viteză, iar până în anul 2030 ar urma să se tripleze
lungimea actualei reţele feroviare de mare viteză şi să se menţină o reţea feroviară densă în toate
statele membre. De asemenea, tot până în anul 2050, toate aeroporturile reţelei centrale ar urma
să fie conectate la reţeaua feroviară (de preferinţă la cea de mare viteză). Pentru distanţele mai
lungi ar urma să fie folosite mai mult autobuzele, autocarele, transportul aerian şi feroviar pentru
pasageri, respectiv soluţii multimodale (naval şi feroviar) pentru transportul de marfă.
Aeroporturile, porturile, căile ferate, metroul şi staţiile de autobuz ar trebui să fie tot mai strâns
legate şi transformate în platforme de legături multimodale pentru pasageri. Va trebui ca porturile
maritime să fie mai eficiente şi mai numeroase, pentru a putea face faţă volumului crescut al
transportului maritim de marfă pe distanţe scurte, atât în interiorul, cât şi în afara UE, iar căile
navigabile interioare să fie folosite mai aproape de potenţial. Capacitatea aeroporturilor trebuie
optimizată şi, după caz, mărită pentru a face faţă cererii crescânde de călătorii spre şi dinspre ţări
terţe şi zone din Europa care nu beneficiază de alt tip de legături (se ia în calcul inclusiv o
creştere de peste 100% a activităţilor de transport aerian din UE până în 2050).
Vor fi transformări importante şi în ceea ce priveşte transportul public urban, care ar urma să
elimine treptat vehiculele alimentate în mod convenţional. Un procent de 30 % din transportul
rutier de mărfuri pe distanţe de peste 300 km ar trebui să fie transferat până în 2030 către alte
moduri de transport, cum ar fi transportul pe calea ferată sau pe căile navigabile, acest procent
trebuind să depăşească 50 % până în 2050, cu ajutorul coridoarelor de transport de marfă eficiente
şi ecologice.
Finanţarea investiţiilor în reţeaua de transport europeană
Investiţiile în infrastructura transporturilor impulsionează creşterea economică, creează bunăstare
şi locuri de muncă şi favorizează accesibilitatea geografică, comerţul şi mobilitatea persoanelor.
Proiectarea unei infrastructuri moderne trebuie să-şi propună să maximizeze impactul pozitiv
asupra creşterii economice, minimizându-se impactul negativ asupra mediului. Selecţia
proiectelor eligibile pentru finanţare UE trebuie să reflecte această viziune.
Documentele europene estimează un cost al dezvoltării infrastructurii UE de peste 1500 de
miliarde EUR pentru perioada 2010-2030. Mai precis, finalizarea reţelei TEN-T necesită circa 550
de miliarde EUR până în 2020, din care circa 215 miliarde EUR pentru eliminarea principalelor
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blocaje. Investiţiile în vehicule, echipamente şi infrastructură de încărcare se ridică la aproximativ
1 000 de miliarde de euro.
Pentru perioada 2014-2020, proiectul de buget multianual prevede, la capitolul Infrastructură TEN
T, cheltuieli de 21,7 miliarde de euro, la care se adaugă cele 10 miliarde de euro alocate în Fondul
de coeziune pentru infrastructura de transport. Costul implementării primei faze de finanţare a
TEN-T, în aceeaşi perioadă, este estimat însă la 250 de miliarde de euro. Este nevoie, deci, de
surse de finanţare diversificate, atât publice cât şi private. Statele membre trebuie să se asigure
că planificarea lor bugetară prevede fonduri naţionale suficiente, precum şi capacităţi suficiente
de administrare şi coordonare a proiectelor. Alte surse de finanţare care urmează a fi luate în
considerare sunt sistemele de internalizare a costurilor externe şi a taxelor de utilizare a
infrastructurii.
Suma de 31,7 de miliarde de euro prevăzută în proiectul de buget multianual 2014-2020 pentru
infrastructura de transport ar urma să fie folosită, în proporţie de 80 %, pentru a sprijini proiecte
privind cele 10 coridoare ale reţelei centrale precum şi un număr limitat de proiecte privind alte
secţiuni care au o valoare adăugată europeană mare pentru reţeaua centrală. De asemenea, vor fi
finanţate proiecte orizontale precum sistemul de management al traficului feroviar (ERTMS) sau
“cerul unic european”, care trebuie folosite de-a lungul principalelor coridoare de transport.
Fondurile rămase pot fi puse la dispoziţie pentru proiecte ad hoc, inclusiv pentru proiecte privind
reţeaua globală. În ceea ce priveşte accesibilitatea la aceste fonduri, principiul de bază este acela
că fiecare ţară europeană va fi conectată la această reţea, care permite o circulaţie liberă a
persoanelor şi a bunurilor. Pentru a fi eligibile la finanţare UE în perioada 2014-2020, proiectele
din domeniul transporturilor trebuie să îndeplinească criteriile stabilite în metodologie pentru a
face parte din reţeaua centrală, să prezinte un nivel ridicat de valoare adăugată a UE şi să fie
suficient de avansate pentru implementarea între 2014 şi 2020.
Statelor membre le revine sarcina de a prezenta Comisiei propuneri detaliate, pe baza cărora va fi
făcută finanţarea. Nivelul exact al finanţării UE disponibile depinde, de asemenea, de detaliile
propunerilor naţionale. În ansamblu, pentru o perioadă bugetară de 7 ani, contribuţia UE la
dezvoltarea infrastructurii de transport principale va fi în mod normal de aproximativ 20 % din
costurile investiţiei. Sprijinul pentru studii individuale poate fi de până la 50 %, iar pentru studii şi
lucrări de construcţii în cazul proiectelor transfrontaliere de până la 40 %. Restul provine de la
statele membre, de la autorităţile regionale sau eventual de la investitori privaţi.
Practic, această sumă reprezintă un„capital iniţial” pentru stimularea investiţiilor suplimentare
din partea statelor membre în vederea finalizării conexiunilor şi legăturilor transfrontaliere
dificile, care altfel nu ar fi construite. Experţii susţin că finanţarea TEN-T poate reprezenta un
adevărat catalizator; experienţa din ultimii ani arată că fiecare 1 milion de euro cheltuit la nivel
european generează 5 milioane de euro din partea guvernelor statelor membre şi 20 de milioane
de euro de la sectorul privat. La aceste sume, obţinute prin efectul de catalizator al TEN-T, se
adaugă acum posibilitatea apariţiei unor noi fonduri din sectorul privat, prin instrumente de
inginerie financiară.
Poziţia României faţă de TEN T.
Pentru România, informaţiile pentru 2014-2020 sunt foarte interesante şi potenţial benefice. Pe de
o parte, potrivit unui document al Comisiei Europene sunt prevăzute două noduri urbane pentru
România (Timişoara şi Bucureşti), un port maritim (Constanţa) şi trei puncte de trecere a
frontierei cu state din afara UE, respectiv Siret (rutier) - Vicsany (feroviar) pentru Ucraina,
Ungheni (rutier şi feroviar) pentru Republica Moldova, Moraviţa (rutier şi feroviar) pentru Serbia
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Pe de altă parte, reţeaua TEN-T include, ca o noutate a întrunirii de la Bruxelles a Consiliului
pentru Transport, Telecomunicaţii şi Energie al Uniunii Europene (22 martie 2012), două noi
trasee ale coridoarelor europene care străbat teritoriul României. Au fost incluse astfel în noua
reţea TEN-T traseul rutier şi feroviar Timişoara-Sebeş-Turda-Târgu-Mureş-Iaşi-Ungheni şi ruta
(rutieră şi feroviară) Calafat-Craiova-Alexandria-Bucureşti, ambele atât în componenta rutieră
cât şi feroviară. Comisia a mai acceptat şi includerea în reţeaua globală (extinsă) a rutelor BorşTurda şi Constanţa-Tulcea-Brăila-Galaţi, respectiv a Canalului Dunăre Bucureşti în reţeaua
centrală (de bază).
Practic, în cazul României s-a obţinut o creştere cu 40% pe modul feroviar şi o dublare a reţelei
rutiere TEN-T pe teritoriul naţional şi impunerea unei axe est-vest de relevanţă regională.
Includerea segmentului de autostradă Târgu-Mureş - Iaşi – Ungheni ar urma să devină un coridor de
dezvoltare pentru zona nordică a României, consolidând interconectarea viitoare a Republicii
Moldova la principalele coridoare europene.
Această autostradă, care va avea lungimea de 289 de kilometri, va facilita, pe termen lung,
traficul internaţional de tranzit care se va desfăşura între coridoarele PAN Europene IV şi IX,
„aceasta urmând să realizeze o legătură rapidă şi sigură între Autostrada Transilvania A3 (Braşov –
Borş) şi coridorul IX PAN European (Bucureşti – Focşani – Albiţa), înlesnind traficul auto pe direcţia
est-vest, între Transilvania şi Moldova.2
Perspectivele pentru perioada 2014-2020
Construirea şi modernizarea unei reţele de drumuri regionale şi locale
Liberalizarea economiei româneşti şi accesul la pieţele ţărilor vestice a dus la creşterea constantă
a volumului transporturilor de mărfuri şi călători şi, prin aceasta, la cerinţe sporite, cantitativ şi
calitativ, de infrastructuri de transport. Pentru a face faţă acestor cerinţe s-a elaborat o strategie
naţională în domeniul transporturilor vizând reabilitarea drumurilor de interes naţional şi
extinderea lungimii autostrăzilor pentru a creşte capacitatea şi calitatea transporturilor. În acest
moment (perioada aprilie 2012-martie 2014) Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii finanţează
proiectul „Asistenţă tehnică pentru elaborarea unui Master Plan general de Transport”.
MasterPlanul va cuprinde analize şi direcţii de acţiune în ce priveşte reţeaua naţională de
transport rutier, feroviar, naval şi aerian, cu unele trimiteri la drumuri judeţene de importanţă
deosebită. Prezenta analiză se va concentra astfel pe reţeaua secundară de transport rutier,
datele pentru restul infrastructurii de transport regăsindu-se în analizele regionale, iar analiza
amplă din cadrul MasterPlanului menţionat urmând să fundamenteze acţiunile viitoare privind
drumurile naţionale, autostrăzile, calea ferată, porturile şi aeroporturile.
Pentru mai buna conectare a regiunilor şi a diferitelor zone la drumurile naţionale şi europene şi
diminuarea timpului de acces la aceste drumuri este necesară extinderea şi modernizarea reţelelor
de drumuri judeţene şi locale. Dezvoltarea acestor reţele de drumuri poate asigura atât
dezvoltarea relaţiilor de cooperare economică între regiuni şi/sau între localităţi, concomitent cu
mobilitatea populaţiei şi a forţei de muncă favorizând apariţia şi înflorirea pieţelor regionale ale
muncii. Reţeaua regională de transport este importantă pentru dezvoltarea turismului şi susţine
dezvoltarea centrelor urbane care polarizează dezvoltarea economică regională.
Tipurile de proiecte vizate de acest domeniu de intervenţie sunt: reabilitarea şi modernizarea
drumurilor, aflate în gestiunea autorităţilor judeţene şi municipale-orăşeneşti , care facilitează
2

Material (I.2) bazat pe documente ale COM, date disponibile in presa si la alte institutii, comentarii ale grupului de lucru.
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accesul la reţeaua de drumuri naţionale şi autostrăzi, cu prioritate în zonele de interes pentru
autorităţile regionale şi locale respective şi secţiuni de drum care asigură legătura între
infrastructuri intermodale de interes naţional, în cazul în care nu sunt prevăzute măsuri similare în
cadrul viitorului Program Operaţional Sectorial de Transport/ Program Operaţional Sectorial
Infrastructură, cu condiţia ca importanţa regională a acestora să fie justificată.
Pentru ca aceste proiectele să fie eligibile acestea trebuie să decurgă din Planurile de Amenajare a
Teritoriului Zonal-Regional (PATZR)3 care stabilesc priorităţile în domeniul transportului şi să aibă
acordurile necesare dintre judeţe în situaţia în care proiectele respective prevăd construirea unor
drumurilor ce fac legătura dintre oraşele şi satele unor judeţe diferite.
Infrastructura locală de drumuri pentru eliminarea blocajelor din circulaţie sau a zonelor
riscante datorate traficului prin oraşe/municipii, fie din cauza numărului mare de
autovehicule fie din cauza camioanelor de mare greutate care circulă pe drumurile
respective
Acest tip de infrastructură este necesară întrucât numărul autovehiculelor pentru transportul de
persoane şi pentru transportul de mărfuri a crescut exploziv după 1990, ceea ce a făcut ca actuala
capacitate a reţelei de transport să fie complet depăşită.
Proiectele vizate în acest domeniu de intervenţie cuprind: drumuri de centură şi by pass-uri,
complete sau pe secţiuni; sensuri giratorii, bifurcaţii şi intersecţii; pasarele şi pasaje subterane
pentru căile ferate şi alte magistrale de transport; accesul la parcurile industriale, piste de
biciclete etc. Aceste proiecte ar trebui cuprinse în planuri de dezvoltare urbană, integrate. În
acest sens, şi în ceea ce priveşte modernizarea reţelei de străzi urbane (această analiză este
cuprinsă în domeniul „Dezvoltare urbană”, dar şi în analizele regionale) ele vor fi subiectul PIDU
sau ITI.
În acest moment, în România, reţeaua de drumuri este slab dezvoltată şi de o calitate
necorespunzătoare comparativ cu ţările din UE. Principalele probleme ale infrastructurii de
transport rutier secundare sunt:
• lipsa inelelor rutiere în majoritatea oraşelor şi comunelor ceea ce conduce la
creşterea duratei de deplasare, creşterea consumurilor de combustibili, a gradului
de poluare şi implicit, a costurilor de transport;
• capacitatea portantă redusă, cu efecte imediate asupra gradului de atracţie a
fluxului de mărfuri şi călători, transportaţi pe căile rutiere din cadrul infrastructurii
secundare ;
• semnalizare insuficentă şi chiar, inadecvată, în multe cazuri, ceea ce conduce la
apariţia unor mari perturbaţii în fluxul de trafic normal; pericolul de accidente
rutiere este ridicat.
• procent ridicat de drumuri nemodernizate;
Se poate considera că în prezent condiţiile tehnice ale infrastructurii rutiere influenţează negativ
conectivitatea între zonele intens populate şi alţi poli de atracţie pentru deplasări (zone
rurale/suburbane spre aglomerări urbane, fie spre centre şi parcuri industriale, zone comerciale şi
de agrement, zone turistice etc).

3

In masura în care PATZR vor fi disponibile la data depunerii proiectelor.
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Analiza specifica: 2003-2007-2011 (şi viabilitate în Q2 2012)
Comparând perioada 2003-2007, se remarcă o serie de aspecte :
Reţeaua de drumuri publice s-a dezvoltat în toate regiunile, creşterea fiind de 2,4% (în total 1892
km), dar diferenţiat pe regiuni : 555 de km în regiunea Sud Muntenia şi doar 40 de km în Bucureşti
Ilfov (procentual creşterea este însă la fel de mare în aceste 2 regiuni, de 4,7%, aproape dublu faţă
de media naţională). Procentual, dezvoltarea cea mai redusă s-a produs în Sud-Est (0,85%) şi Vest
(1,17%). Ponderea drumurilor judeţene şi comunale în total drumuri publice s-a menţinut aproape
constantă ( scădere foarte mică de la 80,86% la 80,08%), şi a crescut în număr de km. în 6 regiuni
din 8 : în Bucureşti Ilfov a rămas constantă, iar în Sud-Est a scăzut cu 234 de km, în condiţiile în
care în aceeaşi regiune drumurile naţionale au crescut cu 324 de km (putem vorbi de un transfer
de administrare de la judeţ la CNADNR, cu modificarea titulaturii).
Reţeaua de drumuri publice din România, pe regiuni, în 2003

Regiunea

Nord-Est
Sud-Est
Sud
Sud-Vest
Vest
Nord-Vest
Centru
BucureştiIlfov

Drumuri
publice
total (km)

% Drumuri
publice
nemoderniz
ate

Drumuri
naţionale
(km)

13,345
10,648
11,805
10,480
10,192
11,569
10,112

76,5
81,2
72,1
68,3
74,5
72,1
77,0

2,601
1,804
2,515
1,983
1,881
1,942
2,127

850

49,2

269

Densitate
a
drumurilo
r publice
(pe 100
km2
teritoriu)

Drumuri
judeţene şi
comunale
(km)

% Drumuri
judeţene şi
comunale
nemoderniz
ate (km)

11,8
0,5
2,4
15,99
7,8
13,2
6,3

10,744
8,844
9,290
8,497
8,311
9,627
7,985

92,1
96,8
91,0
80,5
89,6
84,0
95,8

36.2
29.8
34.3
35.9
31.8
33.9
29.7

0,8

581

71,6

46.7

% Drumuri
naţionale
nemoderniz
ate (km)

Reţeaua de drumuri publice din România, pe regiuni, în 2007

Regiunea

Nord-Est
Sud-Est
Sud
Sud-Vest
Vest
Nord-Vest
Centru
BucureştiIlfov

Densitate
Drumuri
a
% Drumuri
judeţene
drumurilo
judeţene şi
şi
r publice
comunale
comunale
(pe 100
nemodernizate
(km)
km2
teritoriu)

Drumuri
publice
total
(km)

% Drumuri
publice
nemoderniz
ate

Drumuri
naţionale
(km)

% Drumuri
naţionale
nemoderniz
ate

13,524
10,738
12,360
10,645
10,311
11,927
10,498

73,92
80,25
70,65
66,76
72,79
72,09
75,85

2,674
2,128
2,791
2,061
1,892
2,023
2,240

9,19
10,62
4,55
18,00
5,81
12,11
5,66

10,850
8,610
9,569
8,584
8,419
9,904
8,258

89.87
97,46
89,93
78,47
87,84
84.34
94,88

36.68
30.50
35.91
36.46
32.17
34.94
30.83

890

36,85

309

0,00

581

56,45

48.89
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Finanţarea europeană a infrastructurii secundare de transport rutier a fost realizată în această
perioadă prin programul PHARE 2000-2006.
La sfârşitul perioadei de implementare (primele proiecte finalizate în 2005, ultimele în 2010) se
realizaseră 135 de km de drumuri judeţene, la care se adaugă alţi 30 de km de străzi orăşeneşti.
În ce priveşte ultimii 4 ani, putem afirma că avem o creştere mai accentuată a lungimii drumurilor
publice, de peste 3,5%, respectiv 2810 km, din care 2238 km este creşterea pe drumurile judeţene
şi comunale (aproape 80% din total creştere). În ce priveşte calitatea drumurilor publice avem o
situaţie diferită în ceea ce priveşte drumurile naţionale (inclusiv autostrăzi) şi cele judeţene.

Ponderea drumurilor nationale nemordenizate din total existent
20
0

2003

2007

2011

Reţeaua de drumuri publice din România, pe regiuni, în 2011

Regiunea

Nord-Est
Sud-Est
Sud
Sud-Vest
Vest
Nord-Vest
Centru
BucureştiIlfov

Drumuri
naţionale
(km)

% Drumuri
naţionale
nemoderni
zate

Drumuri
judeţene
şi
comunale
(km)

69,77
72,72
66,79
59,80
67,27
75.36
67.01

2,688
2,215
2,791
2,177
1,914
2,302
2,294

9,18
10,20
3,90
15,99
2,24
12,94
3,48

11,551
8,683
9,916
8,824
8,538
10,157
8,763

% Drumuri
judeţene
şi
comunale
nemodern
izate
83,87
88,67
84,49
71,06
81,85
89,51
83,64

17.07

309

0,00

581

26,16

Drumuri
publice
total
(km)

% Drumuri
publice
nemoder
nizate

14,239
10,898
12,707
11,001
10,452
12,459
11,057
890

Densitatea
drumurilor
publice (pe
100 km2
teritoriu)
38.62
30.49
36.92
37.69
32.61
36.50
32.47
48.89

În cazul drumurilor naţionale situaţia este foarte diferită de la o regiune la alta , faţă de 2007,
respectiv staţionară în Bucureşti Ilfov ( nemodificat procentul de 100% DN modernizat) şi Nord Est
( creştere de la 80,81 la 80,82 % DN modernizate), în uşoară creştere în ce priveşte procentul de
drumuri naţionale modernizate în Sud Est, Sud-Muntenia şi Nord Vest ( diferenţe sub un procent) şi
în creştere relevantă în Centru (1,82%), Sud Vest ( 2,01%) şi mai ales Vest (3,57%).

11

COMITETUL CONSULTATIV PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ
Grup de lucru „Infrastructură de importanță regională și locală”	
  
Ponderea drumurilor publice nemordenizate din total
existent

100

50
0

2003

2007

2011

Pe reţeaua de transport secundară şi terţiară ( drumuri judeţene şi comunale) procentele de
îmbunătăţire sunt relevante în 6 din 8 regiuni (în medie 5% îmbunătăţire), foarte relevante în
Bucureşti Ilfov ( peste 30% îmbunătăţire) şi negative în Nord Vest, unde procentul de drumuri
judeţene şi comunale modernizate a scăzut de la 15,66% la 10,49%. Explicaţia probabilă rezidă în
transformarea a circa 280 de km de drumuri judeţene modernizate în drumuri naţionale, şi
dezvoltarea cu încă 253 de km a reţelei de drumuri judeţene şi comunale.
Graficele sugerează o tendinţă generală (cu excepţia regiunii NordVest) de scădere a procentajului
de drumuri publice nemodernizate, mai puţin în perioada 2003-2007 şi mai accentuat în perioada
2007-2011, fapt datorat investiţiilor naţionale (în special prin CNADNR, inclusiv prin POS T) şi
locale (prin Consiliile Judeţene) dar şi a finalizării unor sectoare de drum finaţate cu fonduri
europene (PHARE, cooperare transfrontalieră şi POR).

Regiunea NordVest are în perioada 2007-2011, ca şi în perioada 2003-2007 o situaţie atipică,
comparativ cu restul regiunilor, respectiv procentul de drumuri judeţene şi comunale modernizate
scade, prin reclasificarea unor drumuri judeţene modernizate în drumuri naţionale secundare şi
clasificarea unor alte drumuri nemodernizate în categoria de drumuri comunale şi judeţene.
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Astfel, în ce priveşte infrastructura secundară rezultatele sunt şi mai bune în 7 regiuni (din nou, cu
excepţia NordVest, posibilele cauze fiind menţionate mai sus), chiar foarte bune în Bucureşti Ilfov
unde existenţa resurselor financiare a dus la un procent de doar 26% drumuri judeţene şi comunale
nemodernizate. Pe ansamblu, rezultatele din perioada 2007-2011 sunt în acest domeniu de 3 ori
mai bune faţă de 2003-2007 în 7 regiuni (exceptând Bucureşti Ilfov cu o dezvoltare mult mai
accentuată), respectiv dacă în prima perioadă gradul de modernizare a infrastructurii secundare a
crescut cu 1,8% în a doua perioadă această creştere a fost de 5,6%.
Structura îmbrăcăminţilor drumurilor judeţene, aşa cum au fost ele transmise în perioada
septembrie-decembrie 2012 de către Consiliile Judeţene este prezentată în capitolul următor.
Diferenţele la nivel naţional şi regional, în comparaţie 2012 faţă de 2007 în ceea ce priveşte
numarul total de km. drumuri judeţene sunt nesemnificative (între 20 şi 80 de km în 7 regiuni din
8), cu excepţia regiunii NV, unde avem o scădere semnificativă, de circa 250 de km, aproape 90%
din totalul naţional), cu o scădere la nivel naţional de 294 km.
Dacă în ce priveşte îmbrăcăminţile asfaltice uşoare (IAU) , care reprezinta peste 46% din totalul
drumurilor judeţene diferenţele 2007-2012 sunt practic inexistente, diferenţele se văd în scăderea
numărului de km. drumuri de pământ, cu aproape 300 km, şi mai ales a drumurilor pietruite, cu
peste 2200 km, în condiţiile în care îmbrăcăminţile asfaltice de tip mijlociu şi greu (IATG) au
crescut cu circa 50%, de la 5100 la 7640.

REGIUNE / nr.km

Total
DJ 2007

Regiunea NE

5481

Total
DJ
2012
5445

IATG
2007

IATG
2012

IAU
2007

IAU
2012

Pietruit
2007

Pietruit
2012

Pamant
2007

Pamant
2012

961

1534

1585

1493

1715

1361

557

364

Regiunea SE

4538

4578

582

661

2827

2852

778

733

350

294

Regiunea SM

4456

4512

595

1256

2146

2015

935

654

337

327

Regiunea SVO

4681

4627

581

870

2728

2847

1249

786

121

123

Regiunea Vest

4840

4925

708

1150

1916

1921

1454

1122

345

316

Regiunea NV

5440

5189

843

910

2466

2748

1674

1144

400

332

Regiunea Centru

4763

4708

818

1148

2012

1980

1563

1348

339

311

Regiunea BI (If)

386

407

12

111

326

216

25

17

23

21

Total România

34585

34391

5100

7640

16006

16072

9393

7165

2472

2088

Creşterea importantă a procentului îmbrăcăminţile asfaltice de tip mijlociu şi greu se datorează
investiţiilor realizate în principal prin POR 2007-2013, dar şi primelor etape realizate din PNDI, şi
nu în ultimul rând eforturilor la nivel local şi finanţărilor din programele de cooperare teritorială
europeană (transfrontalieră).
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Graficul de mai jos prezintă această evoluţie :

Pe lângă investiţiile POR 2007-2013, prin programele de cooperare transfrontalieră au fost
reabilitate o serie de drumuri aparţinând infrastructurii de transport rutier secundar, totalizând
aproape 115 km de drum judetean (dintr-un total drumuri modernizate de 167 km):
Judetul/Regiuni dezvoltare
Km drum realizati
2007-2012, total, din
care
Drum Judetean
Drum Comunal
Strazi orasenesti

NE

SE

SM

SVO

V

NV

C

BI

7,6

46,8

26,5

15,4

37,0

33,6

0

0

7,6

15,4
29,4
2,0

25,5

15,4

27,8
8,2
1,0

22,6
5,6
5,4

1,0

CONCLUZII
Dezvoltarea infrastructurii secundare de transport rutier reprezintă o condiţie necesară pentru
implementarea cu succes şi a celorlalte priorităţi de dezvoltare ale României pentru următorea
perioadă contribuind la creşterea mobilităţii persoanelor şi a mărfurilor, la integrarea polilor
regionali şi locali de creştere cu reţeaua trans-europeană de transport, la combaterea izolării
zonelor subdezvoltate şi, nu în ultimul rând, la dezvoltarea atractivităţii investiţionale regionale şi
locale.
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II. INFRASTRUCTURA PRIVIND LOCUINȚELE ȘI UTILITĂȚILE
Locuințe existente
Numărul total de locuin e existente în România la finalul anului 2010 era de aproape 8,43
milioane, în cre tere cu 6,6% comparativ cu anul 2000 i cu peste 10% fa ă de 1991.
Raportat la numărul de locuitori la nivel na ional în anul 2010 existau 393 de locuin e la 1.000 de
locuitori, în cre tere cu 11,6% fa ă de 2000 i cu 18% fa ă de anul 1991. Ritmul mai crescut de
cre tere a numărului de locuin e la 1.000 de locuitori comparativ cu ritmul înregistrat de numărul
total de locuin e se datorează scăderii constante a popula iei în perioada 1990-2010.

La nivel regional, la nivelul anului 2010, se remarcă existen a unui număr mai ridicat de locuin e
în regiunile Nord-Est i Sud i un număr mai redus în Vest, Bucure ti-Ilfov i Sud-Vest, regiunile
aflate la extreme, Nord-Est i Vest fiind i cele care au înregistrat cea mai ridicată, respectiv cea
mai scăzută cre tere a numărului de locuin e în perioada 1991-2010.

Însă,
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raportat la numărul de locuitori, se constată o inversare a situa iei, în sensul în care în anul 2010
cele mai ridicate valori ale numărului de locuin e la 1.000 de locuitori (peste 400) erau
înregistrate în regiunile Sud-Vest, Vest i Bucure ti-Ilfov, în timp ce valorile cele mai scăzute (sub
380) apar în regiunile Nord-Est i Sud-Est, în condi iile în care cea mai ridicată cre tere a acestui
raport în perioada 1991-2010 a avut loc în Vest, iar cea mai scăzută în Bucure ti-Ilfov. Această
dinamică eviden iază o tendin ă de cre tere a ecartului dintre regiunile aflate la extreme.
O caracteristică a locuirii în România este situa ia proprietă ii asupra imobilelor. La nivel
european cel pu in jumătate din popula ie de in o locuin ă proprietate personală, România
situându-se printre statele cu cel mai ridicat nivel (peste 95%).
După forma de proprietate, la nivel regional, mai mult de 97% din locuin e sunt private. În cazul
regiunilor de dezvoltare, doar regiunea Vest (95,5%) si Centru (96,7%) se situează sub medie, unde
diferen a reprezintă locuin ele proprietate majoritar de stat.
Ponderea locuințelor pe regiuni, după forma de proprietate, la nivelul anului 2010
Regiune
Proprietate
majoritar
de stat
Proprietate
majoritar
privată

NORDVEST

CENTRU

NORDEST

SUDEST

SUD

1,76%

3,32%

1,75%

2,92%

1,57%

98,24%

96,68%

98,25%

97,08%

98,43%

BUCURESTI
- ILFOV

SUDVEST

VEST

2,56%

1,69%

4,48%

97,44%

98,31%

95,52%

De i după 1990 s-a înregistrat o scădere a locuin elor proprietate majoritar de stat, pentru
interval de timp 2001-2011, se observă ca la nivel regional există i cre teri u oare în regiunea
Centru i Sud Est.
Suprafața locuibilă
Suprafa a locuibilă a locuin elor existente la nivel na ional în anul 2010 era de aproape 247
milioane mp, în cre tere cu 20,5% fa ă de anul 2010 i cu 33,7% fa ă de 1990.
Raportat
la
popula i
a
Românie
i, în anul
2010 s-a
înregistr
at
o
valoare
medie
de 15,4
mp
suprafa
ă
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locuibilă pe locuitor, în cre tere cu 26%, respectiv 45% fa ă de 2000, respectiv 1990. i în acest
caz cre terea diferen iată a celor doi indicatori se datorează scăderii constante a popula iei în
perioada analizată.
De asemenea, prin raportarea suprafe ei locuibile la numărul de locuin e existente la finalul
anului 2010, se constată o suprafa ă medie de 39,2 mp pentru o locuin ă, în cre tere cu 13% fa ă
de anul 2000 i cu 27% fa ă de anul 1990.
La nivel regional, analiza suprafe ei locuibile relevă valori mai ridicate în regiunile Nord-Est i Sud
i mai scăzute în Vest, Sud-Vest i Bucure ti-Ilfov, adică identic cu situa ia înregistrată în cazul
numărului de locuin e.

Aceea i similaritate se remarcă i în cazul raportării suprafe ei locuibile la popula ie, raport care
inversează ierarhia, cu regiunile Vest i Bucure ti-Ilfov înregistrând cele mai ridicate valori în anul
2010 (peste 17 mp pe locuitor), iar cele mai scăzute valori în Nord-Est i Sud-Est (sub 15 mp pe
locuitor).

În final, suprafa a medie a locuin ei în anul 2010 variază de la peste 41 mp în Bucure ti-Ilfov i
Vest la mai pu in de 37 mp în Sud-Vest. De altfel, analizând evolu ia acestui indicator în perioada
1990-2010 se constată o tendin ă de cre tere a disparită ilor, având în vedere că regiunea cu cea
mai mare suprafa ă medie a locuin ei, Bucure ti-Ilfov, este i cea care a înregistrat cele mai mari
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ritmuri de cre tere în perioada analizată, iar cea care înregistrează cea mai mică suprafa ă, SudVest, înregistrează ritmuri de cre tere sub media na ională.
Totu i conform analizei realizate la nivel european ponderea popula iei care locuie te în condi ii
neadecvate4, la nivelul ţării noastre, a scăzut în ultimii ani de la 37% la 29%.
La nivel regional, în Regiunea Centru se manifestă un proces continuu de scădere a popula iei care
locuie te în condi ii neadecvate, în timp ce regiunile Nord Vest i Vest se regăsesc sub media
na ională.
De asemenea, se remarcă că regiunile din sudul ării i regiunea Nord Est înregistrează un procent
mai mare decât media na ională, din cauza unui nivel de dezvoltare economic mai scăzut, în timp
ce pentru regiunea Bucure ti Ilfov s-a înregistrat o tendin ă de cre tere în primii ani analiza i,
maximul înregistrându-se în anul 2009 (38% din popula ie trăie te în condi ii neadecvate), iar
începând cu anul 2010 a avut loc o reducere a acestei ponderi (26%) ajungând sub media na ională
(29%).
Ponderea	
  populației	
   care	
  locuiește	
  in	
  codiții	
  neadecvate
45

40
35
30
25
20

15

Romania

Nord-‐Vest

Centru

Nord-‐Est
2007

2008

Sud-‐E st
2009

Sud
2010

Bucuresti	
  -‐ Sud-‐Vest
Ilfov

Vest

2011

La nivel european, doar Bulgaria are un procent mai mare al popula iei care locuie te în condi ii
neadecvate. Celelalte state care depă esc media UE (9%) la o diferen ă mai mare de 10 procente
sunt România, Letonia i Ungaria.

4

Indicatorul ia în considerare locuințele degradate, lipsite de dotări tehnico-sanitare, lumină naturală neadecvată
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Cipru
Letonia
Luxenburg
Ungaria
Malta
Olanda
Austria
Polonia
Portugalia
Romania
Slovenia
Slovacia
Finlanda
Suedia
Marea Britanie
Islanda

Italia

Franta

Grecia

Spania

Irlanda

Estonia

Germania

Cehia

Danemarca

Bulgaria

40
35
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25
20
15
10
5
0
medie UE

Belgia

Ponderea populatiei care locuieste in conditii neadecvate la nivel
european la nivelul anului 2010

Accesul la utilități
Alimentarea cu apă
La nivel na ional, în anul 2010, ponderea localită ilor cu re ea de distribu ie a apei era de
aproape 70%, în cre tere constantă de la 55% în anul 2000.
La
nivel
regional,
se
remarcă
ponderile mai
ridicate
din
Sud-Est
i
regiunile
vestice
i
centrale,
comparativ cu
valorile scăzute
din
Sud-Vest,
Nord-Est i Sud,
iar din punct de
vedere
al
dinamicii iese în eviden ă dinamica pozitivă a regiunilor Bucure ti-Ilfov i Sud-Vest, precum i
cre terea mai redusă înregistrată în Nord-Est, care tinde să ajungă regiunea cu cea mai redusă
pondere a localită ilor cu re ea de distribu ie a apei.
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Situa ia de mai sus este confirmată i de analiza datelor preliminare ale Recensământului
Popula iei i Locuin elor din octombrie 2011 (RPL 2011), privind alimentarea cu apă în locuin e,
care eviden iază discrepan ele majore dintre regiunile sudice i estice i cele din vest i centru.
În acest sens, se remarcă ponderi ridicate ale locuin elor care sunt alimentate cu apă în special în
Bucure ti, Ilfov, estul jude ului Constan a, jude ul Timi , depresiunea Bra ov i zona Carpa ilor
Orientali i Meridionali, în timp ce valori foarte reduse se înregistrează în jumătatea estică a
Moldovei, centrul Olteniei, Bărăgan sau jude ul Teleorman.

Rețeaua de canalizare
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La nivel na ional, în anul 2010, ponderea localită ilor cu re ea de canalizare era de peste 25%, în
cre tere nesemnificativă de la 22% în anul 2000.

La nivel regional, se remarcă aceea i polarizare a ponderilor care înregistrează valori peste media
na ională în vestul i centrul ării, plus Bucure ti-Ilfov, comparativ cu regiunile din estul i sudul
ării care polarizează ponderi situate sub media na ională.
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i în acest caz, rezultatele preliminare ale RPL 2011 privind ponderea locuin elor cu canalizare în
total locuin e confirmă polarizarea de mai sus, cu eviden ierea ponderilor mai ridicate în
Bucure ti-Ilfov, Timi , Constan a, zona montană, la care se adaugă marile centre urbane i zonele
lor înconjurătoare, dar i a ponderilor reduse din jude ele Boto ani, Vaslui i Teleorman, Bărăgan
i Oltenia.
Energie termică
La nivel na ional, în anul 2010, ponderea localită ilor în care se distribuia energie termică era de
doar 3,3%, în scădere constantă de la 8,7% în anul 2000.
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La nivel regional se remarcă ponderi mai ridicate în Bucure ti-Ilfov i Vest i ponderi mai reduse în
Nord-Vest, Sud-Vest i Nord-Est. Dinamica din ultimul deceniu eviden iază scăderea accentuată a
ponderii în toate regiunile, exceptând regiunea Bucure ti-Ilfov, existen a re elei de distribu ie a
energie termice tinzând să devină o caracteristică exclusiv a marilor centre urbane.
Declinul constant înregistrat în cazul numărului de localităţi în care se distribuie energie termică a
fost cauzat de costurile ridicate la consumator şi a lipsei întreţinerii şi modernizării reţelelor de
distribuţie, proces tot mai accentuat odată cu trecerea timpului.
De altfel, analiza datelor preliminare ale RPL 2011 privind indicatorul încălzire centrală în
locuin e, de i include pe lângă locuin ele racordate la sistemul centralizat de distribu ie a
energiei termice i acele locuin e care au sistem propriu de încălzire a locuin ei, eviden iază
aceea i concentrare a ponderilor mari de locuin e cu încălzire centrală în marile centre urbane i
în localită ile imediat limitrofe.
Rețeaua de alimentare cu gaze naturale
Piaţa gazelor naturale din România a fost deschisă gradual începând cu anul 2001, când gradul
ini ial de deschidere a pieţei interne a fost de 10% din consumul total aferent anului 2000,
ajungându-se în anul 2006 la un grad de deschidere a pieţei de gaze naturale de 75% (începând cu
01.07.2006).
Procesul de liberalizare a pieţei de gaze naturale din România a continuat, la 1 ianuarie 2007
gradul de deschidere al pieţei fiind de 100% pentru consumatorii industriali. Pentru consumatorii
rezidenţiali piaţa de gaze naturale a fost liberalizată la 1 iulie 2007, în prezent gradul de
deschidere al pieţei naţionale de gaze naturale fiind de 100%, conform prevederilor Directivei
2003/55/EC.
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La nivel na ional, în anul 2010, ponderea localită ilor în care se distribuia gaze naturale era de
27%, în cre tere constantă de la 18% în anul 2000.

Pe regiuni de dezvoltare, se constată aceea i polarizare între regiunile din sudul i estul ării, care
înregistrează ponderi sub media na ională i cele din centrul i vestul ării cu ponderi peste media
na ională, un caz aparte reprezentându-l regiunea Bucure ti-Ilfov în care ponderea este de peste
90%, mult peste media na ională.

Din punct de vedere al volumului de gaze naturale distribuite pe regiuni se remarcă volumele mari
din Bucure ti-Ilfov i Centru, prima cu Municipiul Bucure ti – localitatea cu cel mai mare consum,
a doua – o zonă tradi ională de exploatare a gazelor naturale, dar i valorile mai ridicate din Sud i
Sud-Est, regiuni cu mari consumatori industriali.
Din punct de vedere al dinamicii volumului de gaze naturale distribuite, se remarcă tendin ele de
scădere din regiunile Centru, Nord-Vest i Sud, compensate de cre terea înregistrată în Bucure tiIlfov i Sud-Est, în timp ce restul regiunilor sunt caracterizate de o tendin ă de stagnare a
volumului de gaze naturale distribuite.
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Electrificare
În prezent, în România există localităţi izolate, respectiv sate şi cătune, amplasate la distanţe
mari de centrele comunale şi dispersate pe tot teritoriul ţării, rămase în urmă din punct de vedere
economic, aceste localităţi fiind total sau parţial neelectrificate.
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  (%	
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Potrivit datelor parţiale ale recensământului populaţiei şi locuinţelor din 2011, numărul locuinţelor
convenţionale rămase de electrificat la nivelul întregii ţări era de aproximativ 285 mii locuinţe
neelectrificate ceea ce reprezintă puţin peste 3% din total.
Comparativ cu anul 2002 numărul locuinţelor existente a crescut semnificativ o dată cu acestea şi
numărul locuinţelor neelectrificate cu aproximativ 60 mii.
Astfel, media naţională pentru acest tip de utilitate se situa în 2011 în jurul valorii de 97% locuinţe
racordate la reţeaua de energie electrică din total, dar faţă de anul 2002 aceasta a scăzut cu 0,6%.
În cazul regiunilor de dezvoltare, datele preliminare ale RPL 2011 eviden iau diferenţe de sub 3%
între regiunea cea mai electrificată (Bucureşti Ilfov) şi cea care deţine ponderea cea mai mică a
locuinţelor racordate la reţeaua de energie electrica (Nord Est).
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Teritorial, localită i cu ponderi mai reduse ale locuin elor racordate la re eaua electrică se
regăsesc în nordul Carpa ilor Orientali, Podi ul Moldovei, Delta Dunării, nordul Olteniei i Mun ii
Apuseni.
Baie și bucătărie în locuință
Recensământul Popula iei i Locuin elor din Octombrie 2011, a mai furnizat al i doi indicatori
privind utilită ile, respectiv Baie în locuin ă i Bucătărie în locuin ă, a căror analiză a distribu iei
teritoriale vine să confirme existen a unor zone cu evidente probleme în asigurarea locuin elor cu
utilită i de bază, cum ar fi zona estul Moldovei (Nord-Est) i Oltenia centrală (Sud-Vest), la care se
mai adaugă zone cu suprafe e mai restrânse (centrul Mun ilor Apuseni, Centrul Bărăganului etc).
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De asemenea, analiza celor doi indicatori confirmă i înregistrarea unor ponderi mai ridicate ale
locuin elor cu utilită i în marile centre urbane i zonele lor înconjurătoare, precum i în estul
jude ului Constan a, jude ul Timi etc.

III. INFRASTRUCTURA DE TURISM
Prin poziţia geografică ocupată, în partea central – sud-estică a continentului european, România
este o ţară carpato-danubiano-pontică, datorită celor trei elemente naturale definitorii în
structura peisagistică şi a teritoriului: Munţii Carpaţi, fluviul Dunărea şi Marea Neagră.
Fiecare formă a cadrului natural deţine, în func ie de specificul său, un diversificat potenţial
turistic, care prezintă aspecte fizico-geografice originale.
Potenţialul turistic de excepţie al României este marcat prin două componente esenţiale:
•

•
•

componenta naturală, reprezentată prin peisaje spectaculoase, configuraţia variată a
reliefului, condiţiile climatice favorabile, valoarea terapeutică şi abundenţa unor factori
naturali de cură;
componenta antropică, reprezentată prin vestigii arheologice, monumente şi obiective de
artă laică sau religioase, muzee şi colecţii muzeale, elemente de etnografie şi folclor de
mare frumuseţe şi originalitate, realizări actuale de prestigiu, monumentele istorice, de
arhitectură şi de artă cu o valoare de unicat.

Acestea constituie elementele de mare atractivitate ale ofertei turistice româneşti, contribuind la
formarea unei game largi de forme de turism: de sejur (de litoral, montan, balnear, wellness),
vânătoare şi pescuit sportiv, turism itinerant cu valenţe culturale, turism profesional etc.
Patrimoniul cultural a fost de mult timp un factor important în creşterea şi dezvoltarea industriei
turismului în România, contribuind la dezvoltarea unor variate sectoare de turism.
Resursele patrimoniului cultural sunt utilizate intens în promovarea destinaţiilor turistice, precum
şi în crearea unei atracţii, ca alternativă la destinaţiile turistice deja existente sau de alt profil.
Restaurarea patrimoniului construit reprezintă o modalitate eficientă prin care centrele urbane
sunt revitalizate. Acest tip de activitate nu este limitată la un monument în sine, ci inte te zone
mult mai extinse, care, odată restaurate, pot dobândi noi func ionalită i, generând, indirect, o
serie de efecte socio-economice pozitive, contribuind la îmbunătă irea percep iei fa ă de zonă,
dar i la crearea unui climat atractiv pentru afaceri.
Necesitatea de a restaura obiectivele de patrimoniu trebuie să fie înso ită de o abordare flexibilă,
care să permită includerea acestora în circuitul turistic i pregătirea lor pentru desfă urarea de
noi activită i, inclusiv economice, men inerea unei rigidită i legate de actul tehnic de restaurare
putând genera o utilizare deficitară a acestora.
În prezent, conform legislaţiei în vigoare în România, beneficiază de protecţie imobilele cu statut
juridic de „monument istoric”, precum şi cele existente în Anexa 3 la Legea 5/2000. În consecinţă,
elementele de patrimoniu neclasate, chiar dacă sunt componente ale unei zone protejate, pot
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suferi modificări sau chiar pot fi distruse, fără sancţiuni juridice, dar cu consecinţe grave asupra
monumentelor istorice şi asupra mediului.
În cazul aşezărilor pentru care au fost deja delimitate şi reglementate zonele construite protejate
aferente (cazul oraşului Bucureşti, de exemplu) este necesară identificarea, în cadrul acestora, a
imobilelor care determină vizibilitatea monumentelor istorice existente. În caz contrar, este
probabil ca în scurt timp, din cauza motivelor semnalate, localităţile din România să îşi piardă –
definitiv şi irevocabil – identitatea.
Legisla ia românească (Legea nr.10/2001 privind situa ia unor imobile preluate in mod abuziv in
perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989 i Legea 247 din 2005 privind Modificarea şi
completarea Legii nr.10/2001), permite formularea de cereri de retrocedare clădiri, pe termen
nelimitat. În acest context este dificilă realizarea de interven ii de restaurare asupra clădirilor.
În România sunt clasificate ca monumente istorice un număr de 29544 obiective de patrimoniu.
Cele mai multe obiective (5021 monumente) sunt localizate în regiunea Centru, care grupează
aproape 17% din totalul monumentelor istorice. Această valoare ridicată este justificată, pe de o
parte, de numărul mare de jude e componente ale regiunii, dar i de existen a unor jude e care
concentrează un număr ridicat de obiective de patrimoniu (Mure
i Sibiu – peste 1000 de
obiective, Bra ov – peste 900 obiective). De altfel, regiunea Centru concentrează i cele mai multe
obiective incluse în lista patrimoniului Unesco, respectiv a ezările săse ti cu biserici fortificate din
Transilvania i ora ul vechi din Sighi oara.
Regiunile Sud i Nord – Vest au un număr ridicat de obiective de patrimoniu (peste 4000 de
obiective), valorile cele mai reduse înregistrându-se în regiunea Vest i Sud-Est, unde sunt
localizate sub 10% din numărul total al monumentelor istorice.
Analizând distribu ia teritorială a obiectivelor de patrimoniu pe unită i administrativ – teritoriale,
se constată faptul că aproape 9% din totalul monumentelor istorice sunt localizate în Bucure ti,
valori ridicate înregistrându-se i în jude e precum Ia i (1630 monumente), Cluj (1381
monumente), Dâmbovi a (1239 monumente), Mure (1017 monumente), Buzău (865 monumente),
Cara -Severin (833 monumente), Vâlcea (790 monumente).
La polul opus, se constată faptul că există jude e în care numărul obiectivelor de patrimoniu este
extrem de redus, îndeosebi în jude ele cu spurafe e agricole extinse sau jude e nou înfiin ate
(Brăila, Ialomi a).
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Infrastructura de turism
La nivel na ional, numărul de structuri de cazare a cunoscut o cre tere constantă i sus inută,
începând cu anul 2000 i până în anul 2010, aspect care se regăse te inclusiv la nivelul regiunilor
de dezvoltare. Astfel, fa ă de anul 2005, numărul de structuri de cazare a crescut în anul 2010 cu
aproape 24% la nivel na ional, această medie fiind depă ită de regiuni precum Nord-Est, NordVest, Vest i Sud-Vest, celelalte regiuni înregistrând valori inferioare mediei na ionale.
Evolu ia constantă înregistrată până în anul 2010 cunoa te o u oară scădere pe parcursul anului
2011, pe fondul crizei economice, care a afectat toate sectoarele economiei na ionale, inclusiv
turismul. Astfel, la nivel na ional, numărul de structuri de cazare a scăzut cu aproximativ 4%, cea
mai accentuată scădere înregistrându-se în regiunea Sud-Est (aproape 30%). Scăderi mai reduse s-
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au înregistrat în regiunile Bucure ti-Ilfov (aproape 5%) i Nord-Vest (1,5%), cre terile
spectaculoase înregistrându-se în regiuni precum Sud-Vest (aproape 24%) i Sud (peste 13%).
Drept urmare, dacă până în 2010 regiunea Sud-Est de inea cel mai mare număr de structuri de
cazare, având o pondere de aproape 27%, scăderea din 2011 a dus la schimbarea ierarhiei,
regiunea Centru devenind lider, concentrând aproape 24% din numărul total de structuri de cazare,
fiind urmată de regiunea Sud-Est, cu aproape 20%.

În ceea ce prive te numărul de hoteluri, acesta a cunoscut o cre tere constantă la nivel na ional,
în perioada 2005-2011, cu peste 32%, numărul total al hotelurilor clasificate ca structuri de primire
turistice fiind, în anul 2011 de 1308. Singura regiune de dezvoltare în care numărul hotelurilor a
scăzut cu peste 1% este regiunea Sud-Est. Cele mai spectaculoase cre teri s-au înregistrat în
regiunea Bucure ti – Ilfov, unde numărul hotelurilor aproape că s-a dublat (+78%) i Centru (+67%),
regiunile Vest, Sud-Vest, Nord-Vest i Sud cunoscând cre teri de peste 40%.
Cele mai multe hoteluri sunt localizate pe litoral, în regiunea Sud-Est, care concentrează aproape
29% din numărul total de hoteluri existente la nivel național, urmată de regiunile Centru i NordVest, cu ponderi mai reduse, de 16%, respectiv 13%. Ponderile cele mai reduse se înregistrează în
regiunile Nord-Est (aproape 7,5%) i Sud-Vest (peste 7%), unde predomină alte tipuri de structuri
de cazare, de tipul pensiunilor turistice, în aceste regiuni turismul rural i agro-turismul
reprezentând forme principale de turism, care au determinat apari ia acestor structuri de cazare.
De altfel, după cum se poate observa în graficele de mai jos, ponderea hotelurilor în totalul
structurilor de cazare a avut o dinamică pozitivă în perioada 2005-2011, cre terea fiind, însă, una
modestă, de aproape 3%. Cre terea acestei ponderi afost mai accentuată în regiunea Bucure tiIlfov (aproape 20%) i mai redusă la nivelul celorlalte regiuni de dezvoltare, scăderile fiind
înregistrate Nord-Est i Sud-Vest (peste 2%).
La nivelul anului 2011, ponderea hotelurilor în totalul structurilor de cazare rămâne destul de
scăzută la nivel na ional, respectiv 26%. Valori superioare acestei medii se înregistrează în
regiunile Bucure ti-Ilfov (peste 67%), Vest (peste 26%) unde turismul de afaceri de ine o pondere
însemnată în activită ile turistice practicate, dar i în regiunea Sud-Est (peste 38%), unde litoralul
a determinat apari ia a numeroase structuri hoteliere. Ponderile cele mai reduse se înregistrează
în regiuni în care zona montană ocupă suprafe e importante sau unde turismul rural i
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agroturismul reprezintă principala formă de turism practicată: regiunea Nord-Est (16%) i regiunea
Centru (peste 17%).

În ceea ce prive te numărul de locuri de cazare, acesta a cunoscut o u oară scădere în perioada
2005-2011, de aproape 1,5%. Singura regiune în care numărul de locuri de cazare a scăzut este
regiunea Sud-Est, a cărei valoare ridicată a diminuării locurilor de cazare, de peste 28%, a
contribuit la înregistrarea mediei negative de la nivel na ional. Celelalte regiuni cunosc o dinamică
pozitivă a acestui indicator, valorile cele mai ridicate fiind înregistrate în regiunea Bucure ti-Ilfov
(peste 87%), Sud-Vest (peste 24%) i Nord-Est (peste 17%).
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La nivelul anului 2011, peste 34% din totalul locurilor de cazare erau localizate în regiunea SudEst, în pofida scăderii drastice înregistrate, urmată de regiunea Centru (peste 16%), valorile cele
mai reduse fiind înregistrate în regiunile Sud-Vest (peste 6,5%) i Bucure ti-Ilfov (peste 7,5%).

În ceea ce prive te numărul de locuri de cazare în hoteluri, acesta a cunoscut o cre tere u oară,
în perioada 2005-2011, de aproape 7%, la nivel na ional. Scăderea numărului de hoteluri în
regiunea Sud-Est a avut drept consecin ă scăderea numărului de locuri de cazare în hoteluri, cu
peste 15%. În schimb, intensificarea turismului de afaceri i a turismului urban a avut ca urmare
dublarea numărului de locuri în hoteluri în regiunea Bucure ti-Ilfov, cre teri însemnate
înregistrându-se i în cazul regiunilor Centru (peste 44%) i Vest (peste 18%).
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La nivelul anului 2011, peste jumătate din numărul locurilor de cazare, respectiv 63%, sunt
concentrate în hoteluri, cele mai ridicate valori regăsindu-se în regiunea Bucure ti – Ilfov (95%) i
Sud-Est (73%), valori apropiate de media na ională caracterizând i regiunile Sud-Vest (62%), NordVest (60%) i Vest (57%). Valorile

cele mai reduse caracterizează regiunile Nord-Est i Centru, unde ponderea locurilor de cazare în
hoteluri este de numai 45%, aici predominând alte tipuri de structuri de cazare (pensiuni turistice,
cabane).
În ceea ce prive te dinamica ponderii locurilor de cazare în hoteluri, în total locuri de cazare, în
perioada 2005-2011 se constată faptul că, la nivel na ional, dinamica ponderii a cunoscut valori
reduse, de 5%, fiind mai ridicată în regiunile Sud-Est (11%), Bucure ti – Ilfov (6%) i Centru (5%) i
cu valori negative în regiunile Sud-Vest (-4%) i Nord – Est (-3%).
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Capacitatea de cazare turistică în funcțiune reprezintă numărul de locuri de cazare puse la
dispozi ia turi tilor de către unită ile de cazare turistică, inând cont de numărul de zile cât sunt
deschise unită ile în perioada considerată. Indicatorul se exprimă în locuri-zile, fiind excluse
locurile din camerele sau unită ile închise temporar din lipsă de turi ti, pentru repara ii sau din
alte motive.

În perioada 2005-2011, capacitatea de cazare turistică în func iune a cunoscut o cre tere
semnificativă la nivel na ional, de aproape 25%, valorile cele mai ridicate fiind înregistrate în
regiunile Bucure ti – Ilfov (peste 96%), Centru (peste 36%) i Nord – Vest (peste 24%), în timp ce
regiunea Sud înregistrează valori mai modeste, de aproximativ 12% (jude ele din sudul regiunii, cu
profil predominant agricol determină această situa ie, care nu poate fi compensată de jude ele
din partea de nord, unde turismul reprezintă o activitate importantă, îndeosebi în jude ul
Prahova). Cele mai mici valori se înregistrează în regiunea Sud – Est (peste 5%), unde sezonalitatea
cu care este practicat turismul determină această valoare scăzută.
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Pe regiuni de dezvoltare, la nivelul anului 2011, cele mai mari valori ale ponderii capacită ii de
cazare în func iune se regăsesc în regiunea Sud-Est (aproape 21%), unde tursmul estival practicat
în cele 3 luni cu intensitate ridicată justifică aceste valori.
De asemenea, valori ridicate se înregistrează în regiunea Centru (aproape 19% din totalul
na ional), unde diversitatea resurselor turistice permite practicarea pe tot parcursul anului a
turismului montan, balnear i a celui practicat în mediul urban, determinând existen a acestor
valori ridicate. Similar, regiunea Nord – Vest (aproape 13%) i Bucure ti – Ilfov (peste 11%)
înregistrează ponderi semnificative.

Evoluția capacității de cazare în funcțiune, după destinația turistică, a cunoscut cre teri
semnificative în perioada 2000 – 2011, cu peste 36% la nivel na ional. Cele mai spectaculoase
cre teri ale capacită ii de cazare înregistrează destina ii precum Bucure tiul i re edin ele de
jude (exclusiv Tulcea), unde cre terea este impresionantă, de aproape 84%. O dinamică
însemnată a capacită ii de cazare în func iune se înregistrează i în cazul altor localită i i trasee
turistice, cu peste 67% cre tere, urmare a proceselor de modernizare a infrastructurii turistice,
îndeosebi după 2003, când existen a fondurilor europene nerambursabile destinate turismului a
contribuit la dinamizarea acestui sector.
Aceea i cauză pare să constituie motivul principal al cre terii capacită ii de cazare în func iune i
în Delta Dunării, inclusiv în ora ul Tulcea, unde cre terea este moderată, de aproape 33% fa ă de
anul 2000. Cre teri mai reduse cantitativ se înregistrează în sta iunile din zona montană (peste
22%) i în zona litorală (peste 17%), unde sezonalitatea, mai ales în cazul litoralului, joacă un rol
important în dezvoltarea turismului.
O scădere semnificativă se înregistrează în cazul capacită ii de cazare în func iune din sta iunile
balneare, unde, în ciuda imensului poten ial de care dispune România, capacitatea de cazare în
func iune a scăzut cu peste 15%.
Principalele probleme cu care se confruntă turismul balnear sunt reprezentate de investi iile
reduse sau insuficiente în modernizarea capacită ilor de primire turistică i a bazei de tratament,
în ciuda alocării de fonduri consistente pentru dezvoltarea acestui sector în perioada 2007 – 2013
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dar i percep iei incorecte, potrivit căreia turismul balnear se adrsează, exclusiv, persoanelor cu
probleme de sănătate.
Privatizarea unită ilor de cazare, realizată independent de baza de tratament a contribuit la
degradarea treptată a ambelor tipuri de infrastructuri, în contextul în care fiecare proprietar i-a
elaborat planul de afaceri într-o manieră independentă. De asemenea, disfunc ionalită ile
înregistrate la nivelul structurilor sindicale, de inătoare de active importante în domeniul
balnear, a condus la degradarea bazelor de tratament i a structurilor de cazare în zone cu un
poten ial turistic extrem de valoros (Borsec, Slănic Moldova, Sărata Monteoru, Băile Herculane,
Voineasa, Vidra, Băile Govora, Băile Olăne ti).

Un alt aspect important legat de turismul balnear arată faptul că majoritatea covâr itoare a
investi iilor semnificative realizate în sta iunile balneare apar in investitorilor priva i, fiind
îndreptate îndeosebi către conceptul de wellness - orientat către odihnă, relaxare i tratamente
mai pu in intensive, în structuri de cazare cu clasificări superioare.
În acest context, cele mai multe izvoare termale i minerale din România rămân neexploatate,
astfel încât turismul balnear este considerat unul dintre tipurile de turism cu cel mai ridicat
poten ial, atât din perspectiva exploatării resurselor, cât i a tendin elor favorizante ce se
manifestă la nivel mondial, în ceea ce prive te turismul de „wellness”.
La nivelul anului 2011, peste 36% din capacitatea de cazare în func iune este localizată în
Bucure ti i ora ele re edin ă de jude (exclusiv Tulcea), turismul urban cunoscând, a a cum am
men ionat anterior, un trend ascendent. Peste 17% din capacitatea de cazare în func iune este
localizată în alte localită i i trasee turistice, în timp ce sta iunile montane i litoralul
concentrează peste 16%, respectiv 15% din totalul capacită ii de cazare în func iune. Sta iunile
balneare de in valori apropiate zonei montane i litorale (14%), în timp ce Delta Dunării i ora ul
Tulcea concentrează mai pu in de 1% din totalul capacită ii de cazare, Delta având un regim mai
strict în ceea ce prive te contruirea spa iilor de cazare iar activitatea turistică având un caracter
de ni ă.
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În ceea ce prive te capacitatea de cazare în funcțiune pe categorii de confort, se constată faptul
că, în perioada 2000 – 2011, cele mai însemnate cre teri ale capacită ii de cazare s-au înregistrat
în cazul hotelurilor de 4 stele (de peste 6 ori) i a celor de 5 stele (de peste 4 ori), ca urmare a
cre terii cererii pentru un turism de calitate, pe care turismul de afaceri îl presupune. O altă
cauză a cre terii calită ii locurilor de cazare îl constituie alocarea considerabilă a fondurilor
europene nerambursabile, în perioada 2007 – 2013, pentru activitatea de modernizare a
structurilor de cazare, ocazie cu care o mare parte a structurilor de cazare clasificate cu 2 i 3
stele au suferit procese de modernizare, care au contribuit la cre terea standardelor de calitate.

Astfel, o mare parte a structurilor de cazare clasificate cu 2 stele, construite în perioada de
dezvoltare intensivă a turismului, din anii 1960 – 1980, au cunoscut ample procese de modernizare,
capacitatea de cazare în func iune din structurile clasificate cu 3 stele cunoscând o cre tere de
aproape 3 ori în perioada 2000 – 2011.
Corelat cu aceste aspecte, pentru perioada 2000 – 2011, se constată o scădere u oară a capacită ii
de cazare în func iune din structurile de cazare clasificate cu 2 stele (cu peste 3%), scăderea mai
semnificativă înregistrându-se în cazul structurilor de cazare clasificate cu 1 stea, unde scăderea a
depă it 68% pentru perioada men ionată, pe fondul conturării unui profil al turistului mult mai
preten ios fa ă de serviciile oferite. Cele mai multe hoteluri clasificate cu 1 i 2 stele sunt
localizate în sta iunile balneare, sunt în proprietatea statului sau a organiza iilor sindicale, au
beneficiat de investi ii minore, la limita gradului de opera ionalizare i func ionează mai pu in pe
baza unei cereri turistice intrinseci, cât mai ales prin asigurarea unui flux constant de turi ti prin
intermediul statului – Casa Na ională de Pensii i Casa Na ională de Asigurări de Sănătate.
Un alt aspect pozitiv este dat de trendul descendent pe care îl înregistrează capacitatea de cazare
în func iune din structurile de primire turistică neclasificate pe stele, unde scăderea este
semnificativă, de peste 70%, ceea ce arată interesul antreprenorilor din turism în furnizarea de
servicii turistice de calitate.
În ceea ce prive te capacitatea de cazare în func iune din cadrul pensiunilor turistice, se constată
o cre tere explozivă în perioada 2001 - 2011, de peste 139 ori a capacită ii de cazare în func iune
din cadrul pensiunilor turistice clasificate cu 4 flori. Cre teri semnificative se înregistrează i în
cazul locurilor de cazare în func iune din cadrul pensiunilor clasificate cu 3 flori (peste 19 ori) i
de aproape 4 ori în cazul capacită ii de cazare din cadrul pensiunilor clasificate cu 5 flori (datele
disponibile pentru intervalul 2005 - 2011). Cre teri mai modeste (peste 2,5 ori) se înregistrează în
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cazul pensiunilor clasificate cu 2 flori, în timp ce, pentru pensiunile clasificate cu 1 floare
cre terea este nesemnificativă, de aproape 1%.
Cre terea sus inută a capacită ii de cazare în func iune din cadrul pensiunilor turistice este
rezultatul implementării fondurilor destinate dezvoltării turismului, atât în perioada de preaderare
(Phare, Sapard), cât i a fondurilor post-aderare, implementate prin intermediul Programului
Opera ional Regional i a Programului Na ional de Dezvoltare Rurală.
La nivelul anului 2011, peste 33% din totalul capacită ii de cazare în func iune se regăse te în
cadrul structurilor de cazare clasificate cu 3 stele, o pondere apropiată, de peste 31%, fiind
de inută de structurile de cazare clasificate cu 2 stele. O pondere importantă, de aproape 15% se
regăse te în cazul structurilor de cazare clasificate cu 4 stele, în timp ce structurile de cazare
clasificate cu 5 stele de in o pondere mai redusă (peste 3,5%), ca i cele clasificate cu 1 stea
(peste 5%).
În ceea ce prive te capacitatea de cazare în func iune din cadrul pensiunilor turistice, în anul
2011 peste 3,5% din totalul capacită ii de cazare în func iune se regăse te în cadrul structurilor de
3 flori, urmată de structurile de cazare clasificate cu 2 flori (peste 2,8%). Cele mai mici ponderi se
înregistrează în cazul structurilor clasificate cu 4 flori (1%), 1 floare (0,2%) i 5 flori (0,15%).
În ansamblu, se constată că peste 70% din capacitatea de cazare în func iune este localizată în
structuri de primire turistică clasificate cu 2 i 3 stele, consecin ă a turismului de masă practicat
la scară largă în România. Este necesar ca aceste structuri de cazare să parcurgă un amplu proces
de modernizare, care să răspundă cererii turistice tot mai crescute în ceea ce prive te calitatea
serviciilor furnizate i care să contribuie, prin aceasta, la atragerea unui număr tot mai ridicat de
turi ti.
Capacitatea de cazare în func iune din structurile de primire turistică clasificate cu 4 i 5 stele
de ine o cotă ridicată, de aproape 20% din totalul na ional, fiind localizată îndeosebi în capitală i
în re edin ele de jude . Cre terea capacită ii de cazare în func iune în structurile de cazare
clasificate cu 4 i 5 stele îndeosebi în sta iunile balneare poate contribui la revigorarea turismului
balnear, în timp ce cre terea capacită ii de cazare în func iune în structurile de cazare clasificate
cu 4 i 5 stele din zona litoralului i din zona montană poate conduce către extinderea sezonului
turistic, reducând, astfel, efectul negativ indus de sezonalitatea activită ilor turistice.
2. Circula ia turistică
În perioada 2005 – 2011, numărul sosirilor turistice la nivel na ional a cunoscut o cre tere
semnificativă, de peste 21%, România devenind, prin atrac iile i resursele turistice de care
dispune, o destina ie preferată de turi ti. Pe regiuni de dezvoltare, cele mai mari cre teri au fost
înregistrate în regiunea Bucure ti – Ilfov (peste 54%), unde capitala a avut un rol semnificativ,
urmată de regiunea Centru (peste 34%) i regiunea Sud-Vest (peste 27%). Valori mai reduse ale
numărului de sosiri turistice pentru acela i interval analizat se înregistrează în regiuni precum Vest
(peste 19%), Nord – Est (12%), Nord – Vest (aproape 9%), Sud (peste 7%), cea mai redusă valoare
fiind înregistrată de regiunea Sud – Est (peste 2%), competi ia dintre litoralul românesc i cele din
Bulgaria, Grecia i Turcia a determinat o reorientare a turi tilor către pie ele externe, îndeosebi
după 2007, când formalită ile de trecere a frontierei au fost simplificate, iar pre urile practicate
au devenit sensibil comparabile.
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La nivelul anului 2011, cel mai mare număr de sosiri turistice se înregistrează în regiunea Centru
(peste 20%), explicabil atât prin numărul mare de sta iuni montane i balneo-climaterice
modernizate, dar i a dinamizării turismului cultural i a celui de afaceri, urmată, la mică distan ă
de regiunea Bucure ti – Ilfov (peste 18%) i regiunea Sud-Est (peste 16%), sosirile turistice pe
litoralul românesc cunoscând o cre tere de aproape 9% fa ă de anul 2010, pe fondul reorientării
turi tilor către litoralul românesc, în contextul diminuării veniturilor generate de criza economică.
De i concentrează o gamă extrem de diversă de resurse turistice, regiuni precum Nord – Vest, Nord
– Est, Vest, Sud i Sud – Vest înregistrează valori sub 11% ale sosirilor turistice.
În ceea ce prive te sosirile turiștilor români, se constată faptul că, la nivel na ional, în perioada
2005 – 2011, acestea au crescut cu peste 26%, cele mai mari cre teri fiind înregistrate în regiunile
Bucure ti – Ilfov (peste 74%) i Centru (peste 45%). Valori superioare mediei înregistrate la nivel
na ional se regăsesc i în regiunile Sud – Vest (peste 29%) i Vest (peste 28%), în timp ce valori
inferioare înregistrează regiunile Nord – Est (peste 18%), Nord – Vest (peste 14%), Sud – Est (peste
9%) i Sud (peste 8%).

La nivelul anului 2011, cel mai mare număr de sosiri ale turi tilor români se înregistrează în
regiunea Centru (peste 21% din totalul sosirilor înregistrate), care devansează regiuni tradi ional
preferate de către turi tii români, precum Sud – Est (peste 18%) sau Bucure ti – Ilfov (peste 10%).
Valori ridicate se înregistrează în regiunile Nord – Est i Nord – Vest, ambele cu peste 11% din
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totalul sosirilor turi tilor români, turismul cultural i cel balnear contribuind la înregistrarea
acestor valori. Valori sub 10% caracterizează regiunile Sud, Vest i Sud – Vest, unde caracteristicile
reliefului, a zonelor agricole extinse dar i a caracterului profund industrial al anumitor jude e a
eclipsat destina iile clasice, reprezentate de sta iunile montane, balneare sau de mănăstirile din
zona subcarpatică.
În ceea ce prive te sosirile turiștilor străini, cre terea din intervalul 2005 – 2011 a fost una
moderată la nivel na ional, de peste 6%, regiunea Bucure ti – Ilfov concentrând aproape 40% din
totalul sosirilor turi tilor străini în acest interval, explicabil prin faptul că în regiune sunt
localizate două aeroporturi interna ionale (Otopeni i Băneasa), care reprezintă principala poartă
de intrare a turi tilor.

Alte două regiuni înregistrează valori pozitive, respectiv Sud – Vest (peste 6%), consecin ă a
dezvoltării industriei de automobile de la Craiova (Ford) dar i a opera ionalizării aeroportului de
la Craiova, care a devenit al doilea hub al CarpatAir, după Timi oara i Centru (peste 1%), unde se
constată că intensitatea sosirilor turi tilor străini s-a diminuat fa ă de anii anteriori, când în
regiune fluxul de turi ti, îndeosebi germani, era mai ridicat. Cele mai mari scăderi se
înregistrează, însă, în cazul regiunii Sud – Est (peste 42%), unde gradul de atractivitate a litoralului
pentru turi tii străini devine din ce în ce mai scăzut, mai ales în contextul absen ei unui tour –
operator care să furnizeze turi ti de pe pie ele vestice i nordice, a pre urilor practicate dar i a
cvasi-inexisten ei ofertelor de tip all – inclusive, a infrastructurii de agrement turistic cu care
litoralul bulgăresc, grecesc i turcesc atrage turi tii străini.
Paradoxal, o scădere semnificativă se înregistrează i în cazul regiunii Nord – Est (peste 20%), unde
resursele turistice culturale, reprezentate de mănăstirile din nordul Moldovei, nu mai constituie o
atrac ie pentru turi tii străini, în contextul în care pre urile practicate devin prohibitive.
Scăderi mai reduse se înregistrează în regiunile Nord – Vest (peste 10%, mai ales în contextul
închiderii fabricii Nokia), Vest (aproape 5%) i Sud (o scădere nesemnificativă, de – 0,02%).
La nivelul anului 2011, aproape 45% din totalul sosirilor înregistrate de turi tii străini erau
localizate în regiunea Bucure ti – Ilfov, urmată de regiunea Centru (peste 17%), regiunea Nord –
Vest (peste 9%), Vest (peste 8%). Cele mai mici valori ale sosirilor turi tilor străini se înregistrează
în nordul, estul, sudul i sud-vestul ării, în regiunea extracarpatică, unde ponderea sosirilor

41

COMITETUL CONSULTATIV PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ
Grup de lucru „Infrastructură de importanță regională și locală”	
  
turi tilor străini are valori de sub 5% (regiunile Nord-Est, Sud-Est, Sud i Sud-Vest), consecin ă a
gradului de accesibilitate redus, a calită ii precare a infrastructurii de transport, a calită ii
serviciilor în raport cu pre urile practicate, a numărului redus de structuri de cazare clasificate cu
4 i 5 stele, a absen ei unor investi ii majore în industrie (care să contribuie la dezvoltarea
turismului de afaceri), a degradării infrastructurii de cazare i tratament din sta iunile balneare
dar i din cauza unei promovări deficitare a resurselor turistice.
În ceea ce prive te evoluția numărului de sosiri în structuri de primire turistică, pe categorii de
confort, în perioada 2005 – 2011 se constată o dublare a numărului de sosiri în structuri de cazare
clasificate la nivel superior, de 4 i 5 stele, în timp de sosirile în structurile de cazare clasificate
cu 3 stele au crescut cu peste 50%. Aceste aspecte sunt justificate de cre terea preten iilor
turi tilor, a veniturilor acestora, dar i a gradului lor de educa ie. Concomitent, sosirile
înregistrate în structurile de cazare clasificate cu 2 stele au scăzut cu aproape 30%, în timp ce
sosirile în structuri de cazare clasificate cu 1 stea au cunoscut o scădere drastică, de peste 60%, pe
fondul aceleia i tendin e de cre tere a cerin elor turi tilor pentru un turism de calitate,
corespunzător pre ului plătit, în contextul scăderii duratei medii a sejurului, tendin ă manifestată
inclusiv la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene. Pentru acela i interval de timp, se
constată i o tendin ă care confirmă cre terea cerin elor i a exigen elor turi tilor, reliefat de
faptul că ace tia preferă din ce în ce mai pu in structurile de cazare neclasificate, unde scăderea
numărului de sosiri a avut valori ridicate, de peste 45%.

La nivelul anului 2011, cele mai solicitate structuri de cazare au fost cele clasificate cu 3 stele,
care au concentrat aproape 40% din numărul total al sosirilor turistice, valoare cu aproape 30% mai
ridicată decât cea înregistrată în anul precedent. De asemenea, structurile de cazare clasificate cu
2 stele au concentrat peste 25% din totalul sosirilor turistice, continuând trendul descendent, în
timp ce structurile clasificate cu 4 stele grupează peste 21% din totalul sosirilor turistice, în
cre tere cu peste 20% fa ă de anul 2010. Structurile de cazare clasificate cu 5 stele au înregistrat
peste 8% din totalul sosirilor turistice, având o cre tere explozivă fa ă de anul 2010, cu peste 37%.
În schimb, structurile cu grad de calitate scăzut, clasificate cu 1 stea sau neclasificate
concentrează un procent extrem de redus al sosirilor turistice, de 4%, respectiv 1,5%, continuând
tendin a de scădere (peste 27%, respectiv peste 5% fa ă de anul 2010).
În ceea ce prive te sosirile turiștilor în structuri de primire turistică, pe categorii de confort și
tipuri de turiști, la nivelul anului 2011 se constată faptul că peste 41%
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veniturile ob inute, în timp ce peste 30% din sosirile înregistrate de turi tii români preferă
structurile de cazare clasificate cu 2 stele. Aceste cifre relevă faptul că turismul practicat de
turi tii români este unul de masă, practicat de persoane cu venituri medii, în care costurile
sejurului sunt atent analizate, fiind aleasă varianta cea mai convenabilă din punctul de vedere al
raportului pre – calitate, chiar dacă, prin această alegere, gama de servicii achizi ionate este
mult mai restrânsă i mai slabă calitativ.
Numai 18% din sosirile înregistrate de turi tii români sunt înregistrate în structuri de cazare
clasificate cu 4 stele, în timp ce structurile de cazare clasificate cu 5 stele concentrează peste 4%
din totalul sosirilor înregistrate de turi tii români, valorile reduse fiind consecin a unor pre uri
ridicate, în acord cu calitatea serviciilor oferite, care depă esc bugetul alocat sejurului de către
turi tii români. Trebuie men ionat faptul că aceste structuri de cazare se adresează unei clientele
elitiste, turismului de afaceri i a celui de conferin e i mai pu in turismului de masă.
Sosirile turistice înregistrate de turi tii români în structuri de cazare clasificate cu 1 stea sau
neclasificate sunt cele mai reduse (aproape 5%, respectiv aproape 2%) i se datorează faptului că o
mare parte din turi tii care sosesc mai ales în structurile de cazare – majoritar clasificate cu 1
stea, aflate în proprietatea statului, care au beneficiat de investi ii reduse în modernizare - din
sta iunile turistice balneo-climaterice sunt reprezentate de persoane retrase din activitatea
profesională, cu venituri reduse, persoane care sunt centrate mai ales pe ob inerea de tratamente
specifice în bazale de tratament i mai pu in pe calitatea serviciilor oferite de structurile de
cazare, mai ales în contextul în care o mare parte din contravaloarea serviciilor este
subven ionată de Casa Na ională de Pensii Publice.
În ceea ce prive te sosirile turiștilor străini, în anul 2011, se constată că aproape 35% dintre
acestea sunt înregistrate în structuri de cazare de calitate superioară, clasificate cu 4 stele, o
pondere cu valori apropiate înregistrându-se i în cazul structurilor de cazare clasificate cu 3
stele, de peste 32%. O pondere însemnată a sosirilor turi tilor străini este înregistrată în structuri
de cazare clasificate cu 5 stele – peste 23%. De altfel, analiza sosirilor turi tilor străini pe categorii
de confort relevă faptul că peste 90% dintre sosiri sunt înregistrate în structurile de cazare cu grad
mediu i ridicat al calită ii serviciilor oferite, clasificate cu 3, 4 sau 5 stele, consecin ă a
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veniturilor mai ridicate de care dispun, în compara ie cu cele ale turi tilor români, a modului de
via ă i a exigen elor crescânde, legate de experien a turistică pentru care plătesc.
Numai 10% dintre sosirile turi tilor străini sunt înregistrate în structuri de calitate scăzută,
clasificate cu 2, 1 stea sau neclasificate i sunt concentrate, de cele mai multe ori, în sta iunile
balneare care nu dispun de o alternativă calitativ superioară în ceea ce prive te structurile de
cazare.
Pe categorii de confort, sosirile turi tilor, înregistrate la nivelul anului 2011, păstrează aceea i
distribu ie, sosirile înregistrate de turi tii străini fiind mult mai ridicate în cazul structurilor de
cazare clasificate cu 3, 4 i 5 stele, în timp ce sosirile înregistrate de turi tii români sunt mai
numeroase în cazul structurilor clasificate cu 3, 2, 1 stea sau neclasificate, fiind identificate
următoarele aspecte esen iale:
• structurile de cazare clasificate cu 5 stele concentrează 38 % din sosirile turi tilor români i
62% din cele înregistrate de turi tii străini;
• structurile de cazare clasificate cu 4 stele concentrează 64 % din sosirile turi tilor români i
36% din cele înregistrate de turi tii străini;
• structurile de cazare clasificate cu 3 stele concentrează 82 % din sosirile turi tilor români i
18% din cele înregistrate de turi tii străini;
• structurile de cazare clasificate cu 2 stele concentrează 93 % din sosirile turi tilor români i
7% din cele înregistrate de turi tii străini;
• structurile de cazare clasificate cu 1 stea concentrează 93 % din sosirile turi tilor români i
7% din cele înregistrate de turi tii străini;
• structurile de cazare neclasificate 98 % din sosirile turi tilor români i 2% din cele
înregistrate de turi tii străini;
Analizând sosirile turiștilor români după destinația turistică în perioada 2005 – 2011, se constată
faptul că cele mai mari dinamici se înregistrează în cazul destina iilor reprezentate de Bucure ti i
ora ele re edin ă de jude (exclusiv Tulcea) i de alte localită i i trasee turistice, cu cre teri de
peste 35% fiecare, care relevă faptul că turismul în mediul urban, în interes de afaceri, cultură sau
recreere cunoa te cre teri semnificative. Următoarele destina ii preferate de turi tii români sunt
reprezentate de sta iunile din zona montană, care înregistrează cre etri cu peste 20% i de
litoralul românesc (exclusiv Constan a), cu o cre tere de peste 13%.
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Cre teri modeste ale numărului de sosiri ale turi tilor români se înregistrează în Delta Dunării
(inclusiv Tulcea), cu peste 8% i în sta iunile balneare, cu peste 7%.
La nivelul anului 2011, cel mai mare număr de sosiri ale turi tilor români se înregistrează în
Bucure ti i ora ele re edin ă de jude , cu peste 42% din total i în sta iunile montane i în alte
localită i i trasee turistice, cu peste 15% din total fiecare tip de destina ie, în timp ce sta iunile
litorale (exclusiv Constan a) i sta iunile balneare concentrează numai 12% fiecare destina ie din
totalul sosirilor efectuate de turi tii români. Delta Dunării, prin caracterul elitist al turismului
practicat, a pre urilor ridicate pentru deplasarea cu ambarca iuni, concentrează numai 1% din
totalul sosirilor turistice efectuate de turi tii români.
Sosirile turiștilor străini după destinația turistică cunosc o dinamică pozitivă în intervalul 2005 –
2011 doar în ceea ce prive te destina iile reprezentate de Bucure ti i ora ele re edin ă de jude
(exclusiv Tulcea), cu o cre tere de peste 15%, consecin ă a intensificării turismului de afaceri i
conferin e precum i în cazul altor localită i i trasee turistice, cu o cre tere de peste 9%, în timp
ce destina ia reprezentată de Delta Dunării i ora ul Tulcea cunoa te o cre tere modestă, de
numai 0,5%. Celelalte destina ii au cunoscut o dinamică negativă, cele mai mari scăderi ale
sosirilor turi tilor străini fiind înregistrate pe litoral, cu peste 67% i sta iunile balneare, cu o
scădere de peste 26%, aceste destina ii fiind tot mai pu in preferate de turi tii străini. Sta iunile
din zona montană au cunoscut o scădere moderată, de peste 13%, oferta turistică a acestora
aflându-se într-o concuren ă tot mai crescută cu sta iunile montane din Bulgaria, Italia sau
Austria, mai ales în ceea ce prive te dotările pentru practicarea sporturilor de iarnă.

În 2011, sosirile înregistrate de turi tii străini sunt concentrate într-o propor ie covâr itoare, de
peste 77% în mediul urban (Bucure ti i celelalte re edin e de jude , exclusiv Tulcea), urmat de
alte localită i i trasee turistice, cu peste 10% sosiri ale turi tilor străini înregistrate. Sta iunile
montane concentrează peste 6% din totalul sosirilor turi tilor străini, în timp ce destina ii anterior
preferate de turi tii străini au devenit tot mai neatractive, concentrând aproximativ 1% din totalul
sosirilor înregistrate de ace tia: sta iunile balneare, litoralul românesc, Delta Dunării.
Numărul total al înnoptărilor a scăzut în perioada 2005 – 2011, cu aproximativ 2%, cele mai
semnificative scăderi fiind înregistrate de regiunea Sud – Est (peste 21%), urmată de regiunile Nord
– Vest, Vest, Sud – Vest i Sud, cu scăderi cuprinse între 7% i 9%, consecin ă a numărului redus de
activită i pe care le poate desfă ura un turist într-o anumită destina ie. Singurele regiuni care
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înregistrează o dinamică pozitivă a numărului de înnoptări sunt regiunea Bucure ti – Ilfov (cre tere
de peste 43%), urmată de regiunea Centru (peste 19%) i Nord – Est (peste 8%), valorile pozitive
fiind rezultatul intensificării turismului de afaceri în cazul regiunii Bucure ti - Ilfov, dar i
existen ei unei game largi de activită i posibil a fi practicate (turism itinerant, monahal,
gastronomic, de vânătoare, cultural, wellness) i a unei infrastructuri pentru agrement turistic
diverse i dezvoltate, în cazul celorlalte două regiuni de dezvoltare.

Dacă dinamica negativă înregistrată în intervalul 2005 – 2011 poate fi explicată de efectele crizei
economice, începând cu anul 2010 trendul devine pozitiv în absolut toate regiunile de dezvoltare,
astfel că, în 2011 se înregistrează valori mai ridicate ale numărului de înnoptări fa ă de 2010 în
regiuni precum Centru (peste 21% cre tere), Sud – Vest (peste 15%), regiunile Nord – Vest, Vest i
Nord – Est înregistrând cre teri cuprinse între 10% i 13,5%. Cre terea din 2011 a fost mai pu in
intensă în regiunile Sud – Est, Bucure ti – Ilfov i Sud (valori cuprinse între 7% i 9%). Aceste valori
pozitive pot fi efectul implementării unui număr considerabil de proiecte, finan ate din fonduri
europene nerambursabile, care vizează dezvoltarea infrastructurii pentru agrement turistic, care
ar constitui principala motiva ie pentru ca un turist să înregistreze un număr mai mare de
înnoptări.
La nivelul anului 2011, ponderea cea mai mare a înnoptărilor a fost înregistrată de regiunea Sud –
Est (peste 22%), unde un număr mai redus de turi ti a înregistrat o
durată mai ridicată a
sejurului, consecin ă a concediilor din perioada estivală i a unui turism de week-end extrem de
dinamic, urmată de regiunea Centru, cu peste 18%, explicabil prin faptul că, exceptând resursa
turistică reprezentată de litoral, dispune, poate, de cea mai variată gamă de resurse i atrac ii
turistice. Regiunile Bucure ti – Ilfov i Nord – Vest concentrează o pondere relativ egală a
numărului de înnoptări, în jurul valorii de 12%, cele mai reduse ponderi fiind caracteristice pentru
regiunile Vest, Sud, Nord – Est i Sud – Vest.
Evoluția numărului de înnoptări ale turiștilor români cunoa te o cre tere firavă, de aproape 0,02%
în perioada 2005 – 2011, înregistrându-se valori pozitive numai în regiunile Bucure ti – Ilfov (peste
57%), Centru (peste 25%) i Nord – Est (peste 12%), în timp ce celelalte regiuni înregistrează valori
negative, cuprinse între -13% în regiunea Sud – Est i -7% în regiunea Sud. Cre terea pre urilor
practicate, concomitent cu diminuarea veniturilor i modificările legislative privind impozitarea au
avut un efect direct asupra turi tilor români, care, în consecin ă, nu au renun at, dar au redus
considerabil numărul de înnoptări într-o anume destina ie turistică.
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Tendin a de scădere este atenuată în ultima parte a intervalului, astfel că, începând cu 2010 se
înregistrează valori pozitive la nivelul tuturor regiunilor de dezvoltare, cre terea din 2011 fa ă de
2010 având valori mai ridicate în regiunea Centru (cu aproape 24%), în Sud – Vest cu peste 13%,
Nord – Est i Vest cu peste 11%.

În anul 2011, ponderea cea mai ridicată a înnoptărilor turi tilor români se înregistrează în regiunea
Sud – Est (peste 25%), litoralul rămânând o alternativă mai ieftină comparativ cu ările învecinate,
fiind urmată de regiunea Centru (peste 18%) i Nord – Vest (peste 12%). Celelalte regiuni
înregistrează ponderi mai reduse, sub 10%, regiunea Bucure ti – Ilfov înregistrând valoarea minimă,
de 6,5%.
Evoluția numărului de înnoptări ale turiștilor străini a cunoscut o scădere drastică, de aproape
12%, în perioada 2005 – 2011, cele mai accentuate scăderi fiind înregistrate în regiunea Sud – Est
(peste 67%). De altfel, singurele valori pozitive înregistrate de dinamica numărului de înnoptări
efectuate de turi tii străini caracterizează regiunile Bucure ti – Ilfov (peste 33%) i Sud – Vest
(peste 12%), consecin ă a dezvoltării turismului de afaceri, pe fondul investi iilor străine realizate,
care au presupus un număr mai mare de înnoptări efectuate de turi tii străini, îndeosebi în ora ele
Bucure ti, Craiova, Râmnicu Vâlcea.
Anul 2011 este caracterizat de o cre tere de peste 10% fa ă de anul 2010 la nivel na ional, cea
mai spectaculoasă cre tere fiind înregistrată de regiunea Sud – Vest, de peste 80%, (pe fondul
investi iilor străine de la Ford - Craiova, Oltchim – Râmnicu Vâlcea, Pirelli i Vimetco- Slatina etc),
urmată de regiunea Nord – Est (peste 20%), celelalte regiuni înregistrând cre teri de la 5% (Sud Est), până la 12% (Centru).
Cea mai ridicată pondere a numărului de înnoptări efectuate de turi tii străini în anul 2011 se
înregistrează în regiunea Bucure ti – Ilfov (peste 37%), îndeosebi în scop de afaceri, urmată de
regiunea Centru (peste 17%), unde diversitatea resurselor turistice i a infrastructurii pentru
agrement turistic vin să răspundă cerin elor crescute ale turi tilor străini. Regiunile Sud, Nord –
Vest, Vest i Sud – Est concentrează o pondere care variază între 8% i 10%, cele mai reduse
ponderi ale înnoptărilor efectuate de turi tii străini fiind înregistrate în regiunea Nord – Est (peste
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5%) i în regiunea Sud – Vest (peste 2%), care, se pare că nu constituie o motiva ie i o atrac ie
pentru ca turi tii străini să efectueze un număr mai ridicat de înnoptări.

Durata medie a sejurului reprezintă rezultatul direct al numărului de vizitatori i de numărul de
înnoptări efectuate de ace tia. La nivel european, se constată faptul că mediul urban
concentrează un număr mare de vizitatori, care, însă, petrec o perioadă redusă de timp în acele
loca ii, cea mai mare parte dintre ace tia practicând turismul profesional i de afaceri, turi tii
care practică alte tipuri de turism optând pentru un sejur mai scurt în aceste loca ii. Durata medie
a sejurului a fost substan ial mai crescută în cazul regiunilor cu notorietate, vizitate în scop
recrea ional, precum insule (Canare, Baleare, Malta, Madeira, Cipru) sau zone montane (mai ales
în Austria), dar i în ări din centrul i estul Europei – Bulgaria, Polonia, Ungaria, Slovenia, Slovacia
i România.
Durata medie a sejurului a cunoscut o scădere semnificativă în perioada 2005-2011, de aproape
20% la nivel na ional, de la 3,16 zile în 2005, la 2,56 zile în 2011, scăderi mai accentuate fiind
caracteristice în regiunile Sud-Est, Sud-Vest i Vest (peste 23%), pe fondul accentuării crizei
economice (care a determinat limitarea veniturilor dedicate recreării), a promovării insuficiente i
ineficiente a unei oferte turistice perimate, a cre terii competitivită ii altor destina ii din ările
învecinate (atât pentru schi, cât i pentru litoral sau pentru turismul balnear), ultimul aspect
determinând o reorientare a turi tilor către destina ii unde raportul calitate-pre este unul
favorabil turistului.
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Cele mai mici scăderi au fost înregistrate de regiunile Nord-Est (-3%) i Bucure ti –Ilfov (-6%), unde
tipurile de turism practicate (cultural, itinerant, respectiv turism de afaceri) implică o constan ă a
activită ilor turistice i a duratei sejurului.
În ceea ce prive te durata medie a sejurului efectuat de către turiștii români, se constată acela i
trend descrescător înregistrat i în cazul prezentat anterior, regiunile în care sejurul a scăzut
dramatic fiind reprezentate de Vest i Sud-Vest (peste -28%), mai ales în cazul sta iunilor balneoclimaterice, dar i de regiunile Sud-Est i Nord-Vest (peste -20%), litoralul, dar i destina iile
culturale nemaifăcând obiectul alegerii unui sejur prelungit, durata medie variind, în 2011, între
2,7 zile i 3,6 zile, explicabil prin intensitatea pe care o cunoa te turismul de week-end, mai ales
în perioada estivală (în cazul litoralului i a sta iunilor montane), dar i în perioada de iarnă (în
cazul sta iunilor montane).

Durata medie a sejurului efectuat de către turiștii străini a scăzut cu aproximativ 16% în perioada
2005 – 2011, de la 2,42 zile în 2005 la 2,02 zile în 2011, cele mai semnificative scăderi fiind
înregistrate la nivelul regiunii Sud-Est (peste 40%), pe fondul absen ei unui tour-operator care să
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promoveze litoralul românesc dar i pe fondul practicării unor pre uri considerate prohibitive,
comparativ cu calitatea serviciilor oferite.

Singurele regiuni care au înregistrat cre teri ale duratei medii a sejurului sunt Nord-Est (peste 6%,
de la 1,9 zile la 2,02 zile), unde resursele turistice culturale reprezintă o atrac ie pentru turi tii
străini, care practică predominant turismul itinerant, dar care, în contextul plafonării calită ii
serviciilor oferite, al cre terii pre urilor, al men inerii unei oferte turistice lipsite de inedit pot
transforma acest tip de turism într-unul neproductiv, de tip ”one stop shop” i regiunea Sud-Vest
(peste 5%, de la 2,49 zile în 2005 la 2,62 zile în 2011), unde turismul de afaceri efectuat pe fondul
investi iilor străine din regiune a avut un rol determinant. Celelalte regiuni au înregistrat scăderi
nesemnificative, cuprinse între -1% i -8%.
Concluzii:
•
•

•
•
•
•
•
•

România dispune de un patrimoniu cultural diversificat, aflat în diferite stadii de
conservare, cu o concentrare mai mare în Regiunea Centru (17% din total).
Numărul structurilor de cazare a înregistrat o regresie cu 4% în 2011 fa ă de 2010, cea mai
mare scădere fiind caracteristică pentru regiunea Sud-Est (peste 30%), care a pierdut
primul loc în favoarea regiunii Centru (care concentreaza peste 24% din totalul structurilor
de cazare).
Numărul hotelurilor a crescut cu peste 32% în 2011 fa ă de anul 2005.
29% din totalul hotelurilor sunt localizate în regiunea Sud-Est.
Numărul locurilor de cazare a scăzut cu peste 28% în regiunea Sud-Est.
34% din totalul locurilor de cazare existente sunt localizate în regiunea Sud-Est.
Infrastructură de cazare degradată în sta iunile balneare, unde capacitatea de cazare în
func iune a scăzut cu peste 15%, în perioada 2005-2011.
Numărul structurilor de cazare clasificate cu 4 i 5 stele a crescut de 6, respectiv 4 ori în
perioada 2000 – 2011, în timp ce numărul structurilor de cazare clasificate cu 1 i 2 stele a
scăzut.
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•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Cre tere explozivă (de aproape 140 ori, în intervalul 2001-2011) a capacită ii de cazare în
func iune din pensiunile turistice.
Peste 70% din capacitatea de cazare în func iune este localizată în structuri de cazare
clasificate cu 2 i 3 stele.
Sosirile turistice au crescut cu 26% în perioada 2005-2011. Peste 21% din sosirile înregistrate
de turi tii români sunt localizate în regiunea Centru, care devansează, astfel, regiunea SudEst.
Sosirile turistice ale turi tilor străini au crescut cu peste 40% în perioada 2005-2011 în
regiunea Bucure ti-Ilfov.
Cea mai drastică scădere a numărului de sosiri înregistrate de turi tii străini este
caracteristică pentru regiunea Sud-Est, cu un regres de peste 42%.
Numărul sosirilor turistice s-a dublat în structurile de primire clasificate cu 4 i 5 stele i a
cunoscut o cre tere cu 50% în cazul structurilor de cazare clasificate cu 3 stele.
Peste 41% din sosirile înregistrate de turi tii români preferă structurile de cazare clasificate
cu 3 stele.
90% din sosirile înregistrate de turi tii străini sunt localizate în structurile de cazare
clasificate cu 3, 4 i 5 stele.
Destina iile preferate de turi tii români sunt Bucure ti i ora ele re edin ă de jude ,
sta iunile din zona montană, zona litorală.
Scădere drastică a sosirilor turistice înregistrate de turi tii străini, în perioada 2005-2011,
pentru destina ii precum litoralul românesc (peste 67%) i sta iunile balneoclimaterice
(peste 26%).
Destina ii precum sta iunile balneare, litoralul i Delta Dunării sunt tot mai pu in preferate
de turi tii străini (concentrând sub 1% din totalul sosirilor înregistrate în 2011).
Peste 25% din totalul înnoptărilor efectuate de turi tii români în 2011 sunt înregistrate în
regiunea Sud-Est.
Cre tere cu peste 80% a numărului de înnoptări efectuate de turi tii străini în regiunea SudVest, consecin ă a investi iilor străine realizate în regiune: Ford, Oltchim, Pirelli, Vimetco.
Durata medie a sejurului a scăzut cu aproximativ 20% la nivel na ional, de la 3,16 zile în
2005, la 2,56 zile în 2011, turismul de week-end cunoscând o dinamică tot mai crescută.
Durata medie a sejurului efectuat de turi tii străini a cunoscut o scădere cu 40% în regiunea
Sud-Est, în perioada 2005-2011.

IV. INFRASTRUCTURA DE ÎNVĂȚĂMÂNT
Pentru a moderniza sistemul educaţional românesc, în scopul adaptării la cerinţele actuale ale
societăţii cunoaşterii şi la creşterea economică inteligentă şi favorabilă incluziunii, Guvernul
României a adoptat, la finalul anului 2010, Legea Educaţiei Naţionale. Prin intermediul acesteia se
urăre te reformarea sistemului de învăţământ prin dezvoltarea învăţământului bazat pe formarea
de competenţe. Astfel, în România se face transferul către un sistem educaţional competitiv
adaptabil la dinamica accelerată a pieţei for ei de muncă.
În contextul reformelor impuse prin legea educa iei na ionale s-au definit si clasificat
universităţile i s-a demarat procesul de descentralizare din învăţământul preuniversitar. De
asemenea, s-a introdus principiul "finanţarea urmează elevul", încurajând competiţia la nivelul
unităţilor de învăţământ, precum i programul " coală după coală", ce oferă oportunităţi de
învăţare formală i nonformală pentru consolidarea competenţelor. Totodată, a fost regândit
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sistemul de evaluare a elevilor, a fost instituit Portofoliul Educaţional, i se încurajează stimularea
învăţării pe tot parcursul vieţii.
Urmare a modificărilor legislative, în perioada 2000-2010 se constată un trend descendent al
unită ilor de învă ământ la nivelul tuturor regiunilor de dezvoltare, la nivelul ării înregistrandu-se
o scădere de 69% în anul scolar 2010/2011 fa ă de anul colar 2000/2001.

În ceea ce prive te infrastructura de învă ământ din Romania, în anul colar 2010/2011 func ionau
un număr de 7588 unită i de învă ământ. Cele mai multe unită i de învă ământ preuniversitar i
de învă ământ superior au fost înregistrate în regiunile Nord Est i Sud Muntenia (1243, respectiv
1151 unită i), la polul opus fiind regiunile Vest i Bucuresti Ilfov (682, respectiv 644 unită i).
La nivelul anului scolar 2010/2011 func ionau 1498 de grădini e pentru copii, 4248 de coli
primare i gimnaziale, 1643 de licee, 86 unită i postliceale i 108 institu ii de învă ământ
superior. Se remarcă faptul că în anul colar 2010/2011 mai func ionau doar 5 coli profesionale.
Această situa ie este determinată de modificările impuse prin legea învă ământului, formarea
tehnică i profesională realizându-se prin liceele tehnologice.
In anul universitar 2010/2011, în Romania func ionau 108 institu ii de învă ământ superior,
aproape o treime fiind concentrate în Bucuresti cu 34 de institu ii, pe ultimul loc situându-se
regiunile Sud Muntenia i Sud Vest Oltenia cu cate 4 universită i fiecare. Trebuie precizat că în
anul universitar 2010/2011, facultă ile publice reprezentau 67% din totalul unită ilor de
învă ămân superior.
Numărul de unități școlare pe niveluri de educatie si regiuni de dezvoltare în anul școlar
2010/2011
Scoli
Primare si
gimnaziale

Licee

Scoli
Profesionale

Unitati
Postliceale

Institutii
de
invatamant
superior

Regiune

Total

Gradinite
de copii

Nord Est

1243

186

753

274

0

15

15

Sud Est

967

195

533

213

2

17

7
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Sud
Muntenia
Sud Vest
Vest
Nord
Vest
Centru
Bucuresti
Ilvof
Romania

1151

156

760

216

2

13

4

770

102

493

163

0

8

4

682

144

355

166

1

2

14

1044

204

551

260

0

12

17

1087

279

563

218

0

14

13

644

232

240

133

0

5

34

7588

1498

4248

1643

5

86

108

De asemenea, în ceea ce prive te repartizarea unită ilor de învă ământ pe medii de reziden ă în
perioada 2000-2010, se remarcă o scădere accentuată a unită ilor de învă ământ situate în mediul
rural, cu 81% în anul 2010 fa ă de anul colar 2000. Această situa ie se datorează i faptului că în
mediul rural s-a realizat comasarea unită ilor scolare din cauza scăderii numărului de elevi.
Unitati	
  scolare	
   pe	
  medii	
  de	
  rezidenta	
  la	
  nivel	
  national,	
   in	
  perioada	
  
2000-‐2010
20000
15000
10000

Urban

Rural

5000
0

	
  
Schimbările permanente care au avut loc în procesul de restructurare a sistemului de educa ie din
Romania, înso ite de noile reglementări impuse din 2011 de Legea Educa iei, au condus la
reorganizarea re elei unită ilor colare. Cea mai importantă modificare s-a produs la nivelul
învă ământului pre colar (grădini e), unde grupa pregătitoare s-a transformat în clasa 0 i a fost
inclusă în ciclul învă ământului primar. Grădini ele au fost arondate la colile generale cu
personalitate juridică, determinand o organizare pe verticală a sistemului de educa ie, cu o
conducere unică i un număr mai mare de pre colari i elevi. Clasa pregătitoare a fost organizată
doar în colile în care exista învă ământ primar acreditat sau autorizat. Trebuie precizat că
re eaua de colarizare se organizează de către autorită ile publice locale cu avizul inspectoratului
colar.
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Datele
statistice
pentru
perioada
2000-2010
eviden iază
o
scădere
a
numărului cadrelor
didactice la nivelul
tuturor regiunilor
de
dezvoltare.
Această
situa ie
este determinată în
principal
de
scăderea numărului
de
copii,
a
salariilor mici, dar
i închiderii unor
unită i colare în
special în mediul
rural, sau comasării
unită ilor de învă ământ. În anul scolar 2010/2011 personalul didactic a scăzut cu 14% fa ă de anul
colar 2000/2001, cele mai semnificative scăderi a numărului de cadre didactice înregistrandu-se
în colile primare i gimnaziale i din învă ământul secundar ciclul 2 (liceal i profesional).
Scaderea personalului didactic a fost usor mai accentuata in mediul rural, in comparatie cu mediul
urban. Cu exceptia invatamantului liceal, personalul didactic din mediul rural s-a diminuat la
nivelul tuturor celorlalte niveluri de invatamant preuniversitar.

Personalul didactic pe medii de rezidenta, in perioada
2000-2011
350000
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250000
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150000
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100000
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În ceea ce prive te populația școlară totală, în anul colar 2010/2011, a fost de 4029 mii elevi,
Regiunea Nord Est, ocupând deta at primul loc cu 707 mii elevi,situa ie explicabilă i prin faptul
că aceasta regiune are o contribu ie importan ă la nivel demografic na ional. Cele mai mari
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ponderi ale popula iei colare s-au înregistrat în învă ământul primar i gimnazial (42%), urmate
de cele din învă ământul liceal (21%) i superior (17%). Popula ia colară din învă ământul
profesional i de ucenici i cel din postliceal i de mai tri a înregistrat o pondere de 3% din
popula ia totală colară.
Cea mai mare pondere a studen ilor (33% din numărul de studen i la nivelul ării) s-a înregistrat în
Regiunea Bucure ti Ilfov datorită concentrării celui mai mare număr de universită i. Regiunea Sud
Muntenia se află pe ultimul loc, la nivelul regiunii func ionând doar 4 universită i - Universitatea
Petrol-Gaze din Ploie ti, Universitatea de Piteşti, Universitatea Constantin Brâncoveanu (Piteşti) si
Universitatea Valahia (Târgovişte).
Popula ia colară de la toate nivele educa ionale a înregistrat o reducere continuă, de la 4565 mii
elevi în anul colar 2000/2001 la 4029 mii elevi în anul scolar 2010/2011, consecin ă a evolu iilor
demografice din ultimii ani, caracterizate prin scăderea popula iei i prin amplificarea migra iei
externe.

Numărul populației școlare pe niveluri de educație, la nivelul regiunilor
în anul școlar 2010/2011
Regiune

Total

Prescolar

Primar si
gimnazial

Liceal

Profesional

Postliceal

Superior

Nord Est

707377

125682

337738

150334

9676

11091

72856

Sud Est
Sud
Muntenia
Sud Vest
Vest
Nord Vest
Centru
Bucuresti
Ilvof
Romania

486012

84856

218337

108479

7043

9126

58171

523362

95141

258360

120920

9217

7610

32114

402670
369465
533240
489346

67636
56592
95496
90799

175918
144539
217818
199139

99522
85193
118357
96664

6095
4810
7463
6391

10513
6070
9405
8728

42986
72261
84701
87625

517754

57534

139592

87074

3843

7424

222287

4029226

673736

1691441

866543

54538

69967

673001

Majoritatea elevilor din învă ământul primar i gimnazial sunt înscri i în coli publice, sectorul
privat fiind încă nesemnificativ în compara ie cu celelalte niveluri de educa ie.
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Trebuie precizat că
Elevi insc risi in invatamantul special primar si gimnazial perioada 2000-2010
sistemul educa ional
din România cuprinde
7000
i
învă ământul
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special,
organizat
2000
pentru
elevii
cu
2001
5000
deficien e (psihice,
2002
fizice,
senzoriale,
4000
2003
motorii, de limbaj,
3000
2004
socio- afective i de
comportament)
în
2005
2000
scopul
instruirii,
2006
1000
educării, recuperării
2007
i
integrării
lor
0
2008
sociale.
Analizând
2009
evolu ia
popula iei
colare
din
2010
învă ământul special,
se
observă,
in
perioada 2000-2010,
o tendin ă generală de scădere pentru toate regiunile de dezvoltare. Integrarea şcolară a copiilor
cu nevoi educaţionale speciale este asigurată prin forme de învăţământ special separat,
învăţământ special parţial integrat, învăţământ special total integrat. Învăţământul special este
gratuit şi este organizat în mod obişnuit ca învăţământ de zi, adaptat în func ie de tipul şi gradul
handicapului, programele şcolare fiind elaborate pe nivel educaţional şi tip de deficienţă.
În ceea ce prive te invă ământul pre colar, la nivel na ional, in perioada 2000-2010, func ionau
mai multe gradini e în mediul rural, comparativ cu mediul urban. Începând cu anul 2005, numărul
de gradini e în mediul rural a scăzut vertiginos. Totodată, pentru gradini ele aflate în proprietate
publică se poate constata, în perioada 2000-2010, o tendin ă accentuată de scădere, ajungându-se
chiar la reducerea cu peste 70% a numărului de grădini e. Acestă situa ie se datorează i
investi iilor realizate de domeniul privat, ceea ce a determinat cre terea numărului de grădini e
în proprietate privată.
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In aceea i perioadă de timp analizată, regiunea Bucuresti Ilfov se situează pe primul loc în ceea
ce prive te numărul de gradini e în proprietate privată, urmată de Regiunile Nord Est, Nord Vest i
Centru. Dezvoltarea sectorului privat în domeniul învă ământului preuniversitar a fost determinată
de cre terea cererii pe fondul diversificării programelor op ionale pe care le pot urma copii,
precum i a programului prelungit, în condi iile în programului de lucru al părin ilor s-a mărit.

Pentru invă ământul primar i gimnazial, în anul scolar 2011-2012, activitatea educa ională se
desfă ura în 4.022 coli. Acestea cuprindeau 71.4 mii sali de clasă i cabinete colare, 8.4 mii
laboratoare colare, 3.1 mii săli de gimnastică i 0.9 mii ateliere colare, precum i 2.96 mii
terenuri de sport i 12 bazine de înot. Alternativa particulară în învă ământul primar i gimnazial
a apărut relativ târziu la acest nivel educa ional, primele coli fiind înregistrate în anul 2000 (12
coli). În anul colar 2011-2012 existau 40 de coli particulare.
În anul colar 2011-2012, baza materială din învă ământul liceal, cuprindea 36.4 mii săli de clasă
i cabinete colare, 8 mii laboratoare, 1.5 mii sali de gimnastică, 4.5 mii ateliere colare, 1.4 mii
terenuri sportive amenajate i 7 bazine de înot. De asemenea, ponderea unită ilor cuprinse în
re eaua învă ământului liceal din sectorul privat era de 4 %. De asemenea, baza materială din
învă ământul profesional cuprindea 33 săli de clasă i cabinete colare, 14 laboratoare, 267
ateliere colare i 34 săli de gimnastică. colile postliceale dispuneau de 736 săli de clasă i
cabinete colare, 236 laboratoare, 31 ateliere colare i 10 săli de gimnastică.
În ceea ce prive te învă ământul superior din Romania, în anul universitar 2011-2012, a debutat cu
o re ea formată din 108 institu ii care cuprindeau 614 facultă i i colegii. Sectorul public
cuprindea 57 institu ii de învă ământ superior cu 410 facultă i. Cele mai multe institu ii de
învă ământ superior public î i au sediul in marile centre universitare din ară: 16 universită i (90
facultă i) în Bucure ti, 6 universită i (42 facultă i) în Cluj-Napoca, 5 universită i (37 facultă i) în
Ia i i 4 universită i (29 facultă i) î i au sediul in Timi oara.
În ceea ce prive te rata de părăsire timpurie a sistemelor de educa ie i formare profesională5,
datele de la nivel european eviden iază faptul că România (17,5%) are o rată mai mare decât
5

Rata abandonului din sistemele de educa ie i formare profesională se referă la persoanele între 18 i 24 care
îndeplinesc următoarele două condi ii: cel mai înalt nivel de educa ie sau de formare profesională atins este ISCED 0, 1,
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media UE (13,5%), iar scăderea produsă în perioada 2005 – 2011 este de doar două puncte
procentuale. Studiile la nivel european eviden iază faptul că acest indicator are o rată mai mare în
rândul popula iei sărace, din categorii dezavantajate social, care au i un nivel de educa ie
scăzut, în mediul rural din cauza condi iilor de trai dificile, precum i a utilizării ca for ă de
muncă în gospodărie. De asemenea, se eviden iază faptul că există o predispozi ie de a părăsi
timpuri coala pentru elevii care au avut rezultate slabe la coală, absenteism pe termen lung,
precum i schimbarea de multe ori a locurilor de re edin ă a acestora i implicit a colii.

Datele statistice furnizate de EUROSTAT eviden iază că rata de participare a adul ilor la educa ie
i formare profesională continuă este de 1,3%, România situându-se pe ultimele locuri între ările
europene la acest indicator.
Situa ia actuală a sistemului educational din România este determinat de investi iile care se fac în
acest domeniu. Fa ă de anul 2000, România a avut o cre tere continuă a cheltuielilor publice
alocate educa iei ca % din PIB, ajungând la 4,24%, în anul 2009 i situându-se din acest punct de
vedere mai aproape de media europeană (5,41%). Trebuie men ionat că fondurile structurale
destinate infrastructurii de educa ie i dezvoltării resurselor umane au reprezentat un sprijin
financiar important pentru programele i proiectele din domeniul educa iei în ultimii ani.

2 sau responden ii nu au primit nici o formă de educa ie sau de formare în cele patru săptămâni care preced sondajul.
Informa iile provin din Ancheta For ei de Muncă UE.
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V. INFRASTRUCTURA DE SANATATE
Starea de sănătate a populaţiei unei ţări constituie unul dintre cele mai relevante repere ale
situaţiei economice şi sociale. O stare bună de sănătate este un element esen ial al bunăstării
umane, reprezentând atât o valoare în sine, cât i un element cheie al capitalului uman, care la
rândul său influen ează direct procesul de cre tere a competitivită ii economice Starea de
sanatate in Romania este slaba in comparatie cu celelalte state membre.
Principalii indicatori privind starea de sănătate a populației
Îmbatrânirea populatiei reprezinta o problema sociala, întrucât afecteaza un mare numar de
persoane, interesând nu numai populatia respectiva, ci si factorii decizionali si societatea în
general, care suporta consecintele importante. Fenomenul implica actiuni sociale, concrete si
conjugate care sa influenteze o evolutie în sensul autonomiei si bunastarii vietii vârstnicilor, al
îmbatrânirii sanatoase, al asigurarii unei vieti de calitate, cu costuri sociale cât mai scazute.
Îmbatrânirea societatilor rezulta, în primul rând, din scaderea ratei fertilitatii si cresterea
sperantei de viata, ceea ce înseamna mai putini copii si mai multe persoane vârstnice.
Pentru evidenţierea procesului de îmbătrânire demografică s-au analizat cauzele îmbătrânirii
demografice a populaţiei şi anume a indicatorilor : analiza fertilităţii, mortalităţii, speranţei de
viaţă la naştere.
Creşterea numărului născuţilor vii este factorul primordial, generator, de natură să frâneze sau sa
atenueze procesul de îmbătrânire a populaţiei.
Rata totala a fertilitatii pe regiuni de dezvoltare(%)
2007

2008

2009

Romania

38.9

40.6

41

Nord-Vest

39.6

41.6

41.6

Centru

40.1

43

43.3

Nord-Est

45.5

46

44.7

Sud-Est

38.3

39.3

39.5

Sud

37.1

39

40.3

Bucuresti - Ilfov

37.6

40.2

42.5

Sud-Vest

34

34.8

35.8

Vest

35.4

37.3

37.3

O alta grupă de factori analizată din punct de vedere al importanţei lor în echilibrarea structurii
pe vârste a populaţiei este constituită din dimensiunea şivoluţia unor indicatori demografici, cum
sunt: mortalitatea şi la speranţa de viaţă.
Un indicator important al stării de sănătate (inclusiv al celui educativ-cultural) este speranţa de
viaţă la naştere şi la diverse vârste. Speranta de viata la nastere este un indicator sintetic
complex, influentat nu doar de calitatea serviciilor de sanatate dar si de ceilalti determinanti
socio economici. Romania se situeaza printre tarile cu cele mai scazute valori pentru speranta de
viata la nastere intre cele 27 de state membre ale Uniunii Europene.
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Nivelul speranţei de viata in România s-a imbunătăţit continuu la ambele sexe in ultimii 10 ani,
similar cu evoluţia din statele membre ale Uniunii Europene, rămânând la o valoare scăzută cu
aproximativ 6 ani decât media UE – 27.
Speranţa de viaţă la naştere, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare şi sexe în anul 2008.
Macroregiunea
Regiunea de dezvoltare
TOTAL
Nord-Vest
Centru
Nord- Est
Sud-Est
Sud- Muntenia
Bucureşti- Ilfov
Sud- Vest Oltenia
Vest
Sursa MS - CNOASIIDS

Ambele sexe

Masculin

Feminin

73,03
72,39
73,34
73,14
72,92
72,97
74,46
72,81
72,47

69,49
68,95
69,95
69,57
69,24
69,25
70,82
69,45
69,04

76,68
75,90
76,83
76,91
76,81
76,85
77,87
76,33
75,94

Ţara noastră, alături de alte ţări est-europene, prezintă un indicator relativ scăzut al speranţei de
viaţă la naştere (de 73,47 ani în 2008 cu valori pentru barbati de 69,49 si pentru femei de 76,68),
ceea ce indică o stare de sănătate nesatisfăcătoare, ca urmare în primul rând a unei situaţii socialeconomice grele, mentinandu-se decalajul fata de media UE27(79,43 ani) cu o diferenta 6,83 ani
pentru barbati(76,34 ani) si cu 5,75 ani pentru femei(82,43 ani). Consecinţele fenomenului de
îmbătrânire demografică sunt deosebit de importante, în special sub aspect economic, provocând
dezechilibre pe piaţa muncii, datorită numărului în creştere de pensionari şi al celui în scădere de
persoane în vârstă de muncă.
Natalitatea este în scădere de la 10,5% născuţi vii la 1000 de locuitori în anul 2000, la 10,2% în
anul 2005 şi 9,9% în anul 2010. Putem afirma că această decadă reprezintă perioada cu cei mai
scăzuţi indicatori de natalitate şi fertilitate din România. Dintre cele 8 regiuni de dezvoltare
regională, la nivelul anului 2010, cea mai mare natalitate se înregistrează în regiunea BucureştiIlfov cu 11,2% născuţi vii la 1000 de locuitori, cea mai mică fiind în regiunea Sud-Vest cu 8,4%
născuţi vii la 1000 de locuitori şi în Vest cu 9,1% născuţi vii la 1000 de locuitori.
Fertilitatea feminină în ansamblu este în scădere, de la 40,3 născuţi vii la 1000 de femei în vârstă
fertilă în anul 2000 la 39,4 născuţi vii la 1000 de femei în vârstă fertilă în anii 2005 şi 2010. La
nivelul anului 2010, indicatorul a înregistrat o creştere în regiunea Nord-Est cu 42,2 născuţi vii la
1000 de femei în vârstă fertilă iar regiunea cu cea mai mică fertilitate este Sud-Vest cu 33,9
născuţi vii la 1000 de femei în vârstă fertilă. Indicatorul are o deplasare către grupele superioare
de vârstă (vârsta mamei 20-24 ani - 62,3 născuţi vii la 1000 de femei în vârstă fertilă, vârsta
mamei 25-29 ani - 79,9 născuţi vii la 1000 de femei în vârstă fertilă şi vârsta mamei 30-34 ani 59,2 născuţi vii la 1000 de femei în vârstă fertilă) asta şi datorită schimbărilor de ordin economic şi
social (creşterea vârstei la căsătorie, posibilitatea de a controla numărul şi frecvenţa naşterilor).
Mortalitatea generală a înregistrat o creştere de la 11,4 decese la 1000 de locuitori în anul 2000 la
12,1 decese la 1000 de locuitori în anii 2005 şi 2010. Acest indicator a suferit modificări
importante în sensul creşterii preponderenţei bolilor cronice şi a mortalităţii prin aceste cauze, în
situaţia creşterii ponderii populaţiei în vârstă, grupată cu acţiunea multiplă a factorilor de risc
biologici, de mediu, comportamentali şi cu influenţa condiţiilor socio-economice şi de asistenţă
medicală.
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Mortalitatea prin bolile aparatului circulator rămâne în continuare principala cauză de deces în
România, deşi are o uşoară tendinţă descrescătoare şi anume 8,3% persoane decedateîn anul 2000
ca în anul 2005 să aibă o uşoară tendinţă crescătoare 8,6% persoane decedate urmând ca în anul
2011 sa fie la o rată de 8% persoane decedate. În cadrul bolilor cardiovasculare sunt două afecţiuni
principale cauzatoare de deces şi respectiv bolile ischemice cardiace i bolile cerebro-vasculare.
Mortalitatea prin tumori se numără la rându-i printre cauzele de deces importante în România şi
are o tendinţă crescătoare de la 7,6% persoane decedate în anul 2000 la 8,3% persoane decedate în
anul 2005 ca în anul 2011 să ajungă la o rată de 8,9% persoane decedate. Mortalitatea prin boli ale
aparatului digestiv este o altă cauză majoră de deces în România, cu o rată de 7,8% persoane
decedate la nivelul anului 2000, având o tendinţă crescătoare la nivelul anului 2005 cu o rată de
8% persoane decedate ca în anul 2011 să aibe o uşoară tendinţă descrescătoare cu o rată de 7,9%
persoane decedate.
Mortalitatea prin bolile aparatului respirator reprezintă altă cauză de deces în România cu o
tendinţă clară de descreştere aşa cum rezultă din statistică cu o rată în anul 2000 de 9,2%
persoane decedate la o rată în anul 2005 de 8,3% persoane decedate, ca în anul 2011 rata să fie de
7,7% persoane decedate. Mortalitatea prin boli ale aparatului genito-urinar a devenit în ultima
decadă una din cauzele de deces în România care a crescut gradat. Astfel, dacă în anul 2000 rata
era de 8,3% persoane decedate la nivelul anului 2005 se observă o uşoara si aproape insesizabilă
scădere cu o rată de 8,2% persoane decedate, ca la nivelul anului 2011, să crească la 9,2%
persoane decedate.
Există diferenţe valorice datorită gradului scazut de accesibilitate la serviciile medicale
(infrastructura nedezvoltată, grad redus de urbanizare a unor regiuni, mijloace materiale
insuficiente pentru plata medicamentelor, etc), o eficienţă slabă a acestora ( o coordonare
insuficientă a programelor pe aceste grupe de afecţiuni, programe necorelate între ele pentru o
mai bună eficienţă, sreening neperformant pentru afecţiuni majore), toate acestea consolidate de
gradul scăzut al educaţiei sanitare a populaţiei ( prezentarea la medic cu întârziere, cunoaşterea
insuficientă a factorilor de risc), în special în mediul rural.
Mortalitatea prin boli infecţioase şi parazitare prezintă o tendinţă descrescatoare pe parcursul
ultimului deceniu cu o rată de 9,6% persoane decedate în anul 2000, la o rată de 7,9% persoane
decedate în anul 2005, ca în anul 2011 să ajungă la o rată de 6,8% persoane decedate. Printre
cauzele care contribuie la menţinerea în continuare, totuşi, a unui nivel destul de crescut a
mortalităţii prin boli infecţioase şi parazitare enumerăm câteva: condiţiile precare de igienă din
locuinţe, alimentaţia deficitară, supraaglomerarea, lipsa personalului medical specializat şi a
facilităţilor medicale îndeosebi în zonele defavorizate.
Mortalitatea prin boli endocrine, de nutriţie şi metabolism se enumeră la rându-i printre cauzele
de deces în Romania care a cunoscut o creştere valorică. Dacă la nivelul anului 2000 rata era de
7,3% persoane decedate în anul 2005 rata se situa la o valoare de 8,4% persoane decedate, ca în
anul 2011 să crească la o rată de 8,8% persoane decedate. In cadrul mortalităţii prin boli
endocrine, de nutriţie şi metabolism afecţiunea care a cunoscut în ultima decadă o creştere este
diabetul zaharat cu valori la nivelul anului 2000 de 7,3% persoane decedate ca în anul 2005 să
avem deja o rată în creştere de 8,3% persoane decedate, trendul crescător observandu-se şi în
anul 2011 când rata a fost de 8,7% persoane decedate.
Mortalitatea infantilă rămâne în continuare o cauză de deces în România destul de importantă
deşi a prezentat o evoluţie descendentă, cu o rată de 18,6% decedaţi sub 1 an la 1000 născuţi vii în
anul 2000, curba din 2005 având o rată descrescătoare de 15% decedaţi sub 1 an la 1000 născuţi
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vii, ca la finele anului 2011 să continue să scadă la o rată de 9,4% decedaţi sub 1 an la 1000 născuţi
vii.
Activitatea reţelei sanitare
Deoarece organizarea spitalelor era supusă unor reglementări rigide şi centraliste, în luna iunie
2010, a fost adoptat pachetul legislativ referitor la descentralizarea managerială. Cea mai mare
parte a prestatorilor de servicii medicale din asistenţa medicală primară şi secundară
(ambulatorie) erau privatizaţi, însă, spitalele s-au aflat mare parte de timp în proprietatea statului
şi în administrarea directă centrală a Ministerului Sănătăţii sau a structurilor descentralizate ale
acestuia-direcţiile de sănătate publică.
Descentralizarea administrativă a spitalelor a demarat începând cu anul 2002 care prin HG nr.
1.096/2002 şi a OG nr. 70/2002 a stabilit competenţele Ministerului Sănătăţii, ale direcţiilor de
sănătate publică şi ale consiliilor judeţene/locale privind asigurarea resurselor financiare în ceea
ce însemna cheltuieli de întreţinere, reparare, consolidare, extindere şi modernizare. În baza
acestui act normativ s-au înfiinţat şi unităţile medico-sociale, în subordinea consiliilor locale şi
judeţene.
Procesul de descentralizare a continuat şi în anul 2008 prin OUG 162/2008 privind transferul
ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile
administraţiei publice locale şi a fost stimulat prin HG 562/2009 privind Strategia de
descentralizare a sănătăţii. Astfel, s-a publicat Ordonanţa de Urgenţă nr. 48/2010 pentru
modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii în vederea descentralizării,
HG nr. 529/2010 pentru aprobarea Listei spitalelor pentru care se menţinea sau se transfera
managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria
Municipiului Bucureşti şi Ordinul ministrului sănătăţii nr. 910/2010 privind aprobarea modelului
protocolului de predare-primire între direcţiile de sănătate publică şi autorităţile publice locale.
Cu toate acestea, infrastructura sanitară în România a rămas deficitară, în primul rând datorită
inechităţilor în accesul la servicii între mediul urban şi rural. Totodată, şi cheltuielile din sectorul
sanitar în România sunt în continuare scăzute.
La nivelul anului 2010 în România existau un total de 503 spitale dintre care 428 în proprietate
publică şi 75 în proprietate privată, unităţi medico-sociale în număr de 68, sanatorii TBC şi
preventorii în număr de 4, ambulatorii de specialitate în număr de 75 dintre acestea 59 în
proprietate publică şi 16 în proprietate privată, ambulatorii integrate spitalului în total 397 dintre
acestea 384 în proprietate publică şi 13 în proprietate privată, cabinete medicale şcolare în număr
de 1.235, laboratoare medicale cu un număr total de 2.978 dintre acestea 1.785 în proprietate
publică şi 1.193 în proprietate privată, cabinete medicale de medicină generală în total 1.000
dintre care 60 în proprietate publică şi 940 în proprietate privată, sanatorii balneare erau în total
9 (7 în proprietate publică şi 2 în proprietate privată), centre medicale de specialitate erau în
total 188 (29 în proprietate publică şi 159 în proprietate privată), cabinete medicale de familie
erau în total 11.170 dintre acestea 6.768 în proprietate publică şi 4.402 în proprietate privată,
creşe erau 289 (285 în proprietate publică şi 4 în proprietate privată), dispensare medicale existau
în total 204 dintre acestea 203 în proprietate publică şi unul în proprietate privată, centre de
sănătate mintală erau 86, centre de sănătate 40 dintre care 38 în proprietate publică şi 2 în
proprietate privată iar cabinete stomatologice erau 12.036 dintre acestea 2.339 în proprietate
publică şi 9.697 în proprietate privată.
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Distribuţia regională a spitalelor
Regiunea
2005
NV
61
C
51
NE
66
SE
47
S Muntenia
62
BI
58
SV Oltenia
42
V
46
TOTAL
433
Sursa: INS 2010

2006
62
51
67
47
62
59
42
46
436

2007
64
53
67
48
65
60
43
47
447

2008
67
57
67
51
65
61
43
47
458

2009
69
60
68
53
66
66
43
49
474

2010
71
63
72
54
64
83
43
53
503

Reţeaua unităţilor sanitare a înregistrat, în anul 2011, modificări importante. Astfel, a scăzut cu
39 numărul spitalelor, cu 63 cel al ambulatoriilor integrate spitalelor, cu 49 cel al policlinicilor şi a
crescut cu 582 numărul cabinetelor medicale de specialitate, cu 577 numărul cabinetelor
stomatologice şi cu 367 numărul farmaciilor,punctelor de lucru ale farmaciilor şi drogheriilor.
Numărul unităţilor sanitare pe principalele categorii de unităţi
Unităţi sanitare

2010

2011

Anul 2011 faţă de
2010 (diferenţe +/-)

Spitale
Policlinici
Dispensare medicale
Sanatorii TBC

503

464

-39

311
204
4

262
187
2

-49
-17
-2

Preventorii
Sanatorii balneare
Unităţi medico-sociale
Ambulatorii de specialitate
Ambulatorii integrate spitalelor
Cabinete medicale de familie
Cabinete de medicină generală
Cabinete medicale şcolare şi
studenţeşti
Cabinete stomatologice
Cabinete medicale de specialitate
Cabinete stomatologice şcolare şi
studenţeşti
Societăţi medicale civile
Societăţi stomatologice civile
medicale
Societăţi civile medicale de
specialitate
Farmacii, puncte de lucru ale
farmaciilor şi drogherii
Alte tipuri de cabinete medicale

4
7
68
75
397
11170
1000
1287

2
7
64
80
334
11211
990
1366

-2
-4
+5
-63
+41
-10
+79

12036
8870
453

12613
9452
461

+577
+582
+8

110
159

118
171

+8
+12

218

226

+8

7926

8293

+367

662

541

-121

Sursa: 2011 INS
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Repartiţia spitalelor pe judeţe
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Sistemul de sănătate românesc se baza în continuare pe asistenţa spitalicească ca principală metodă
de intervenţie. Numărul paturilor de spital existente la nivelul anului 2010 în România erau
repartizate astfel: 130.691 total paturi în spital, în spital (inclusiv în centre de sănătate) un număr
de 132.004 paturi, obstretică-ginecologie (în spitale) 9.226 paturi, pentru copii (în spitale) 8.438
paturi, în centre de sănătate de spital un număr de 1.313 paturi.
În anul 2011 a continuat reforma serviciilor de sănătate conform HG 303/2011 privind Strategia de
raţionalizare a spitalelor şi a Ordinului ministrului sănătăţii nr. 323/18.04.2011 privind aprobarea
metodologiei şi a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcţie de
competenţă, producând schimbări în infrastructura sistemului sanitar şi în structura personalului
implicat în asigurarea serviciilor de sănătate, atât în sectorul public, cât şi în cel privat.
Clasificarea spitalelor conform OMS 323/18.04.2011
Regiune
Bucureşti
Ilfov
Centru

Categ. I
19(16
subcateg. IM
şi 3 plan
conf.)
1 plan conf.

Nord-Est

2(1 subcateg.
IM şi 1 plan
conf.)

Nord-Vest

5(4 subcateg.
IM şi 4 plan
conf.)

Sud
Muntenia
Sud-Est

0

Sud-Vest
Oltenia
Vest
Total

1 plan conf.

0

2(1 subcateg.
IM şi 1 plan
conf.)
30

Categ. II
21(13
subcateg. IIM
şi 6 plan
conf.)
8(5 subcateg.
IIM-unul cu
plan conf. şi
2 plan conf.)
9(8
subcategoria
IIM-unul cu
plan conf.)
11(5
subcateg.IIM
şi 4 plan
conf.)
0
5(4
subcateg.IIMunul cu plan
conf. şi 1
plan conf.)
4(3 subcateg.
IIM cu plan
conf. şi 1
plan conf.)
5(3 subcateg.
IIM şi 2 plan
conf.)
63

Categ. III
6 (dintre care
5 plan conf.)

Categ. IV
8 (dintre care
1 plan conf.)

Categ. V
15

7(dintre care
3 plan conf.)

34(dintre
care 12 plan
conf.)

22(dintre
care 2 plan
conf.)

10(8 plan
conf.)

20(5 plan
conf.)

23

5(3 plan
conf.)

24(4 plan
conf.)

12

7(4 plan
conf.)
5(2 plan
conf.)

26(3 plan
conf.)
18(5 plan
conf.)

25

5(1 plan
conf.)

19(10 plan
conf.)

12

6(5 plan
conf.)

22(8 plan
conf.)

14(1 plan
conf.)

51

171

147

24

Conform listei publicate de Ministerul Sănătăţii cele mai performante spitale din ţară sunt:
- Spitalul Clinic Universitar de Urgenţă Bucureşti (regiunea Bucureşti Ilfov),
- Spitalul Clinic de Urgenţă Floreasca Bucureşti (regiunea Bucureşti Ilfov),
- Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara (regiunea Vest),
- Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş (regiunea Centru),
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-

Spitalul Clinic de Urgenţă Constanţa (regiunea Sud Est),
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sfântu Spiridon din Iaşi (regiunea Nord Est),
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj Napoca (regiunea Nord Vest)

Spitalele enumerate mai sus au fost încadrate în clasa de competenţă foarte înaltă însă cu plan de
conformare deoarece mai au de remediat unele deficienţe. Clasificarea spitalelor s-a făcut pe 5
categorii astfel: în categoria V au fost incluse spitalele cu un nivel de competenţă limitat; în
categoria IV au fost incluse spitalele cu un nivel de competenţă bazal; în categoria III au fost incluse
spitalele de competenţă medie; în categoria II au fost incluse spitalele de competenţă înaltă, în
această clasă există şi subcategoria II M pentru unităţile monoprofil; în categoria I au fost incluse
spitalele cu un nivel de competenţă foarte înalt, în această clasă există şi subcategoria I M pentru
unităţile monoprofil. În regiunile de dezvoltare Sud Vest şi Sud Muntenia nu se regăseşte nici un
spital care să se încadreze în categoria I cu nivel de competenţă foarte înalt ceea ce presupune ca
pe viitor investiţiile în domeniul sănătăţii în cele două regiuni să fie majore.
Ca urmare a continuării reformei în domeniul sănătăţii prin desfiinţarea, comasarea sau
transformarea unor unităţi sanitare publice cu paturi din subordinea autorităţilor Administraţiei
Publice Locale conform HG nr. 346/31.03.2011, sectorul public a cunoscut numeroase modificări.
Astfel, s-au desfiinţat, s-au reorganizat ca unităţi de îngrijire socială sau au fost transformate în
secţii exterioare ale altor spitale un număr de 61 spitale, 24 centre de sănătate cu paturi de spital,
4 unităţi medico-sociale, 2 sanatorii TBC şi 2 preventorii. Această restructurare şi reorganizare a
avut un impact direct asupra ambulatoriilor de specialitate şi a celor integrate spitalelor, fiind
desfiinţate 2 ambulatorii de specialitate şi 71 ambulatorii integrate spitalelor.
În sectorul privat, reţeaua sanitară a continuat să se dezvolte, numărul spitalelor ajungând la 97 (o
creştere cu 22 unităţi faţă de anul 2010). La nivelul anului 2011 judeţele în care s-au înregistrat
spitale noi sunt: Cluj (5 unităţi), Iaşi (4 unităţi), Braşov (2 unităţi), Constanţa, Argeş, Vrancea, Satu
Mare, Dolj (câte o unitate) şi Municipiul Bucureşti (6 unităţi).

Regiune
Bucureşti Ilfov
Centru
Nord-Est
Nord-Vest
Sud Muntenia
Sud-Est
Sud-Vest Oltenia
Vest
Total
Sursa: 2011 INS

Forma de proprietate privată
Nr. Spitale
Urban
30
30
12
11
14
12
20
20
4
4
8
7
2
2
7
7
97
93

Rural
1
2
1
4

Repartizarea reţelei unităţilor sanitare pe medii de rezidenţă se distinge prin faptul că s-a dezvoltat
mai ales în mediul urban unde se află: 91,6% din numărul total de spitale, 85,7% din totalul
sanatoriilor balneare, 92,5% din cel al dispensarelor medicale, 86,9% din totalul cabinetelor de
medicină generală, 58,1% dintre cabinetele medicale de familie, 75,6% din cel al farmaciilor, 89,7%
dintre centrele de diagnostic şi tratament, 97,7% dintre centrele medicale de specialitate, 86,1%
dintre cabinetele stomatologice, 97,5% dintre cabinetele medicale de specialitate, 95,9% dintre
laboratoarele medicale, 95,8% dintre laboratoarele de tehnică dentară, precum şi toate instituţiile
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şi institutele fără paturi, sanatoriile TBC, centrele de sănătate mintală, centrele de transfuzie
sanguină, policlinicile, cabinetele medicale şcolare şi studenţeşti precum şi cabinetele
stomatologice şcolare şi studenţeşti. Se remarcă, deci, că în mediul rural funcţionează toate
preventoriile, 57,1% din numărul centrelor de sănătate cu paturi de spital, 59,4% din cel al unităţilor
medico-sociale şi 58,7% dintre drogherii şi punctele de lucru ale farmaciilor.
Comparativ cu anul 2010, numărul farmaciilor, al punctelor de lucru ale farmaciilor şi drogheriilor a
crescut cu 432 unităţi, iar numărul depozitelor farmaceutice a scăzut cu 31 unităţi. În sectorul
privat au funcţionat 9 creşe cu regim zilnic, cu 5 mai multe decât în anul precedent, cu un număr
de 179 paturi şi 163 copii înscrişi; în medie un copil a fost înscris în creşă 168 zile din an (cu 46 zile
mai puţin decât în anul precedent).
Datorită schimbărilor intervenite în structura şi numărul unităţilor sanitare s-au înregistrat
modificări ale numărului de paturi din diferitele categorii de unităţi. Astfel, s-a diminuat cu 3.503
numărul paturilor din spitale şi din centrele de sănătate cu paturi de spital, cu 140 numărul
paturilor din sanatoriile TBC, cu 73 numărul paturilor din sanatoriile balneare, cu 58 numărul
paturilor din unităţile medico-sociale şi cu 50 numărul paturilor din preventorii. Totodată, numărul
de paturi în creşe a înregistrat o creştere cu 326 paturi. Modificări mai importante ale numărului de
paturi s-au înregistrat în sectorul public ca urmare a desfiinţării şi schimbării destinaţiei unui
număr important de spitale şi centre de sănătate cu paturi de spital. Astfel, la spitale, diminuarea
înregistrată în 2011 a fost de 3.282 paturi, iar la centrele de sănătate cu paturi de spital de 1.028
paturi. Diminuări ale numărului de paturi s-au înregistrat şi la sanatoriile TBC unde numărul
acestora a scăzut cu 140 paturi, prin transformarea unui sanatoriu TBC din judeţul Alba în Spital de
Boli Cronice şi prin desfiinţarea unui sanatoriu TBC din judeţul Botoşani. De asemenea, numărul de
paturi din preventorii s-a redus cu 50 paturi, prin desfiinţarea unui preventoriu din judeţul Prahova.
Înfiinţarea unor noi spitale în sectorul privat a condus la o mărire cu 807 a numărului de paturi de
spital.Numărul paturilor de spital destinate pacienţilor internaţi a fost completat de pentru cazurile
de zi, numărul acestora fiind în 2011 de 5749 paturi. Cele mai multe paturi pentru cazurile de zi au
fost destinate secţiilor de interne (660 paturi), chirurgie (609 paturi), obstetrică-ginecologie (559
paturi), iar un număr de 718 paturi s-au folosit în funcţie de necesităţi la mai multe specializări.
Dintre care, 616 paturi pentru cazurile de zi au fost înregistrate în spitalele din sectorul privat.
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Numărul de paturi totale şi intensive pe judeţ (Antunes, Mordelet, De Groote: “Elaborarea unei
strategii pentru dezvoltarea infrastructurii spitaliceşti în România”)
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Numărul paturilor din reţeaua sanitară
Paturi în unităţi sanitare

2010

2011

Anul 2011 faţă de
2010
diferenţe (+/-)

Paturi de spital (inclusiv paturile
de spital din centrele de sănătate)

132004

128501

-3503

Sanatorii TBC
610
Sanatorii balneare
1472
Sanatorii de nevroze
280
Preventorii
370
Unităţi medico-sociale
2925
Creşe
14880
Sursa: 2011 INS-Activitatea unităţilor sanitare

470
1399
280
320
2867
15206

-140
-73
-50
-58
+326

Repartizarea paturilor pe medii de rezidenţă se prezenta astfel: mediul urban dispune de 92,6%
din totalul paturilor de spital şi centrelor de sănătate cu paturi de spital, 75,0% din totalul paturilor
din sanatoriile balneare, de 71,4% din paturile din sanatoriile de neuropsihiatrie sau de nevroze şi
de 87,2% din totalul paturilor din sanatoriile TBC. În mediul rural, reţeaua unităţilor sanitare
dispune de 78,1% din paturile preventoriilor şi de 59,7% din paturile unităţilor medico-sociale.
În anul 2011, repartizarea paturilor de spital, pe specialităţi medicale se prezenta astfel:
Numărul paturilor din spitale şi centre de sănătate, pe specialităţi medicale, în anul 2011
Paturi de spital pe
specialităţi
medicale
Total
Interne
Psihiatrie
Chirurgie
Obstetrică-ginecologie
Pediatrie
Recuperare, medicină fizică şi
balneologie
Pneumologie
Boli infecţioase
Cardiologie
Neurologie
Neonatologie
Ortopedie-traumatologie
ATI (anestezie, terapie
intensivă)
Oncologie
Alte specialităţi

Total

Public

număr
128501
12478
16373
13790
8903
7669
6671

%
100,0
9,7
12,7
10,7
6,9
6,0
5,2

9156
5501
5581
5490
4549
3956
4741

7,1
4,3
4,4
4,3
3,5
3,1
3,7

3900
19743

numă
r
124937
12201
16291
13184
8388
7554
6313

Privat
%
100,0
9,8
13,0
10,6
6,7
6,0
5,1

număr
3564
277
82
606
515
115
358

%
100,
0
7,8
2,3
17,0
14,5
3,2
10,0

9156
5501
5416
5481
4206
3866
4499

7,3
4,4
4,3
4,4
3,4
3,1
3,6

165
9
343
90
242

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

3,0

3799

3,0

101

2,8

15,4

19082

15,3

661

18,6

Sursa: 2011 INS-Activitatea unităţilor sanitare
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După specialitatea pentru care au fost alocate, din numărul total de 128.501 paturi de spital din
spitale şi centre de sănătate, 12,7% au fost folosite la specialitatea psihiatrie, 10,7% pentru
chirurgie, 9,7% pentru interne, 7,1% pentru pneumologie, 6,9% pentru obstetrică-ginecologie, 6,0%
pentru pediatrie, 5,2% pentru recuperare, medicină fizică şi balneologie, 4,4% pentru cardiologie,
câte 4,3% pentru boli infecţioase şi neurologie, 3,7% pentru ATI, 3,5% pentru neonatologie, 3,1%
pentru ortopedie - traumatologie, 3,0% pentru oncologie, iar 15,4% au fost paturi destinate altor
specialităţi: ORL, oftalmologie, boli cronice etc.
Distribuţia paturilor de spital pe specialităţi este diferită în sectorul public şi în cel privat. Astfel, în
sectorul public, cel mai mare număr de paturi de spital din spitale şi centre de sănătate au fost
prevăzute următoarelor specialităţi: psihiatrie (13,0%), chirurgie (10,6%) şi interne (9,8%). In
sectorul privat numărul cel mai mare de paturi au fost prevăzute pentru chirurgie (17,0%),
obstetrică-ginecologie (14,5%), recuperare, medicină fizică şi balneologie (10,0%) şi neonatologie
(9,6%).
In mediul rural, din numărul total de 9.476 paturi de spital din spitale şi centre de
sănătate
(sector public şi privat), 56,5% (5.349) au fost paturi pentru secţiile de psihiatrie, 24,6% (2334)
pentru cele de pneumologie, iar 18,9% (1.793) au fost paturi destinate celorlalte specialităţi. Din
totalul paturilor pentru cazuri de zi, 97,8% au funcţionat în spitale din mediul urban.
In anul 2011, la 1000 locuitori au revenit 6,0 paturi de spital (inclusiv paturile de spital din centrele
de sănătate), cu 0,2% mai puţin decât în anul 2010. Gradul de utilizare a paturilor de spital din
spitale şi centre de sănătate a fost de 271 zile/an 158 zile/an în sectorul privat), a paturilor din
sanatorii TBC de 302 zile/an, a paturilor din sanatoriile balneare de 132 zile/an, iar a celor din
sanatoriile de neuropsihiatrie sau nevroze de 270 zile/an. In preventorii, gradul de utilizare a
paturilor a fost de 187 zile/an, iar a celor din unităţile medico-sociale de 304 zile/an.
Numărul pacienţilor internaţi în spitale (inclusiv în centrele de sănătate cu paturi de spital) a fost
de 4.662.053 persoane, iar durata medie de spitalizare a fost de 7,5 zile. Au beneficiat de îngrijire
medicală, fiind spitalizaţi cu internare de zi în spitale şi centre de sănătate cu paturi de spital, un
numar de 1.912.861 pacienţi.
Reţeaua sanitară publică a acordat asistenţă medicală persoanelor internate în: spitale – 4.535.171
pacienţi (cu 472.559 mai puţini decât în 2010), cu o durată medie de spitalizare de 7,5 zile, cu 0,1
zile mai mult ca în anul precedent; sanatorii TBC – 4.040 pacienţi (cu 602 mai puţini decât în anul
precedent), cu o durată medie de internare de 35,2 zile, faţă de 36,0 zile în 2010. Faţă de 2010, în
anul 2011 numărul persoanelor care au beneficiat de asistenţă medicală în preventorii s-a redus la
mai puţin de jumătate (48,3%, respectiv 585 persoane), durata medie de internare fiind de 102,4
zile faţă de 72,4 zile în 2010. In unităţile medico-sociale au fost internaţi 8.202 pacienţi (cu 1281,
respectiv cu 13,5% mai puţin decât anul precedent) şi o durată medie de spitalizare de 106,3 zile
faţă de 95,1 zile în 2010. In centrele de sănătate cu paturi de spital au fost îngrijiţi un număr de
13.787 pacienţi cu o durată medie de spitalizare de 7,2 zile (8,2 zile în anul precedent), în
sanatoriile de neuropsihiatrie sau de nevroze – 2.228 pacienţi, durata medie de spitalizare fiind de
34,0 zile faţă de 33,8 zile în anul 2010, iar în sanatoriile balneare un număr de 8.537 persoane, cu o
durată medie de internare de 15,8 zile (faţă de 17,1 zile în 2010).
În cursul anului 2011 în cele 97 spitale din sectorul privat au fost internaţi un număr de 112.714
pacienţi (cu 10.673 mai mulţi decât în anul 2010) cu o durată medie de spitalizare de 5,0 zile, faţă
de 4,5 zile în anul precedent. De asemenea, în centrele de sănătate private au fost internaţi 381
pacienţi care au avut o durată medie de spitalizare de 13,3 zile, faţă de 14 zile în 2010, iar în
sanatoriile balneare private, un număr de 4802 persoane, aproape dublu faţă de 2010 (cu 82,5% mai
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mulţi) şi o durată de internare de 10,3 zile.
Simultan cu asistenţa sanitară acordată în unităţile sanitare cu paturi, îngrijirea medicală a fost
acordată pacienţilor în regim ambulatoriu. Cele mai multe consultaţii (49,4%) s-au acordat în
cabinetele medicale de familie (51.539.823 consultaţii), dintre acestea, 58,4% (30.080.642
consultaţii) s-au acordat în cabinetele medicale de familie din sectorul public. Din totalul
consultaţiilor, 10,5% au fost acordate în cadrul ambulatoriilor integrate spitalelor (10.903.916
consultatii), 10,2% în cabinetele medicale de specialitate (10.601.727 consultaţii) şi 5,9% în
cabinetele stomatologice (6.162.676 consultaţii). Un număr insemnat de consultaţii (7,3%) a fost
acordat în camerele de gardă şi în unităţile de primiri urgenţe ale spitalelor (7.589.133 consultaţii),
99,3% dintre acestea s-au înregistrat în sectorul public.
În privinţa dotării cu echipamente în România se impune o finanţare considerabilă şi dezvoltarea
unui sistem competent de management în domeniu.
In ceea ce priveşte informatizarea, Uniunea Europeană se îndreaptă către un „spaţiu european
eHealth”. Conceptul ehealth cuprinde relaţiile dintre pacienţi şi furnizorii de servicii medicale,
transmiterea informatiilor între instituţii, comunicarea dintre pacienţi sau dintre specialiştii din
domeniul sănătăţii. Include, de asemenea, reţelele de informare în domeniu, înregistrarea
electronică a datelor medicale, precum şi sistemele personale portabile de comunicare utilizate
pentru monitorizarea şi ajutorarea pacienţilor. Obiectivele specifice ale eHealth ar fi crearea unei
structuri electronice pentru înregistrarea datelor medicale, prin sprijinirea schimbului de informaţii
şi a standardizării, înfiinţarea unor reţele de informţii medicale între diverse centre de îngrijire
pentru a coordona reacţiile în caz de ameninţare la adresa sănătăţii, asigurarea unor servicii
medicale on-line cum ar fi informaţiile privind modul de viaţă sănătos şi prevenirea bolilor, precum
şi dezvoltarea consultaţiilor la distanţă. Pentru aceasta este nevoie de o strategie de punere în
aplicare şi de proiecte.
Resursele umane din sistemul sanitar
Tendinţele nefavorabile includ provocările de ordin demografic, lipsa stabilităţii politice, accesul
limitat la îngrijiri, subfinanţarea sistemului de sănătate şi insatisfacţia în creştere a profesioniştilor
din domeniul medical legat de salariile mici. Acest lucru a dus la o migraţie a medicilor şi
asistenţilor medicali în ţările vest-europene şi a încurajat practica omniprezentă a plăţilor
informale, ambele reflectându-se în nemulţumirea populaţiei cu privire la sistemul medical şi
reformele aplicate. Reformele ar trebui să urmărească gestionarea fenomenului de îmbătrânire a
populaţiei, reducerea datoriilor spitalelor, introducerea de surse alternative de finanţare pentru
îngrijirile medicale şi un management mai bun în sănătate.
Personalul sanitar în România la nivelul anului 2010 se prezenta astfel: medici în număr de 41176
dintre aceştia un număr de 11028 erau în proprietate privată, din total medici: medici de familie ce
funcţionau în proprietate publică 10253 iar în proprietate privată 4257, stomatologi care-şi
desfăşurau activitatea în proprietate publică 3408 iar în proprietate privată 9582, farmacişti existau
în proprietate publică un număr de 833 iar în proprietate privată un număr de 12791, personal
medico-sanitar în număr de 52204, personal sanitar mediu în număr de 102026 în proprietate
publică şi 24630 în proprietate privată.
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Asistenţa de urgenţă
În acest domeniu, la nivelul anului 2010 conform datelor statistice furnizate de INS, staţiile de
ambulanţă aveau în dotare un număr de 2536 autosalvări, în scădere comparativ cu anul 2001 când
existau un număr de 3633 autosalvări. Au răspuns la nivelul anului 2010, solicitărilor unui număr de
2672313 persoane ce au fost tratate şi transportate pentru situaţii ce puneau viaţa în pericol şi
anume: 1824990 persoane bolnave transportate şi 847323 persoane bolnave asistate.
Echipajele S.M.U.R.D. au intervenit în 155.567 de cazuri, acordându-se ajutor medical de urgenţă
sau descarcerare la 159.494 persoane.
Tipul de intervenţie

Situaţia intervenţiilor S.M.U.R.D.
2011
2012
Intervenţii
%
Intervenţii
de
108.852
95
150.261

Asistenţă
medicală
urgenţă
Incendii
Accidente de circulaţie
Asistenţa persoanelor
Alte situaţii de urgenţă
Alte intervenţii
TOTAL
Persoane asistate, din care:
Adulţi
Copii
Sursa MAI/IGSU-Analiza statistică

200
1.155
3.168
135
627
100.657
102.624
94.669
7.955

0
1
3
0
1

92
8

165
1.025
3.198
195
723
155.567
159.494
144.170
15.324

%
96
0
1
2
0
1

90
10

Comparativ cu perioada 2011, prin activitatea S.M.U.R.D. a crescut numărul intervenţiilor cu 36% iar
al persoanelor asistate cu 37%. Cele mai multe intervenţii S.M.U.R.D. s-au înregistrat în municipiul
Bucureşti (35.399) şi judeţele: Mureş (6.623), Timiş (6.385), Sibiu (6.273), Cluj (5.711) şi Constanţa
(5.436). Timpul mediu de răspuns al S.M.U.R.D. a fost de 10 minute, iar timpul mediu de
intervenţie de 41 minute.
Asistenţa medicală de urgenţă a fost asigurată în propor ii diferite pentru următoarele: afecţiuni
medicale – 45%, traumatisme – 25%, boli cardiace – 6%, probleme neurologice-psihiatrice – 6%,
intoxicaţii – 5%, prim ajutor la accidente rutiere – 5%, alte afecţiuni – 8%. Comparând anul 2011 cu
anul 2012 vom constata că numărul intervenţiilor la accidente de circulaţie a scăzut cu 12% (1.025
intervenţii). În urma accidentelor rutiere fiind asistate 1.467 persoane dintre acestea 91 fiind copii.
CONCLUZII
Sistemul sanitar din România se confruntă cu o criză datorată subfinanţării şi învechirii
infrastructurii, criza care se traduce printr-o asistenţă sanitară precară acordată unora dintre
cetăţenii ţării şi care are un impact negativ asupra bunăstării populaţiei. Segmentul privat al
infrastructurii medicale este mult mai bine reprezentat decât segmentul public atât la nivel
naţional. În aceste condiţii, sistemul public de sănătate se confruntă cu o concurenţă crescută din
partea sistemului privat. Mai mult, pe lângă alegerea prezentării la o unitate medicală publică sau
privată din România, cetăţenii români au posibilitatea alegerii unei unităţi medicale din orice stat
membru UE dacă urgenţa cazului solicită tratarea în străinătate şi dacă cetăţeanul îşi poate asigura
cheltuielile de transport până la clinica aleasă, acestea nefiind suportate de asigurarea de sănătate.
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Numărul relativ ridicat nu indică eficienţa sistemului sanitar românesc, ci orientarea acestuia către
tratarea afecţiunilor prin spitalizarea pacientului, indiferent dacă este posibilă tratarea în sistem
ambulatoriu, ceea ce încarcă şi mai mult un sistem subfinanţat.
La momentul actual se are în vedere reducerea numărului de paturi în spital la 100.000 de locuitori
până la valori eficiente şi în conformitate cu standardele internaţionale şi descentralizarea
sistemului sanitar care ar permite administraţiei judeţene şi locale să rezolve problemele unităţilor
sanitare specifice comunităţilor din care fac parte.

VI. Infrastructurii de servicii sociale
OBIECTIV TEMATIC, PRIORITĂŢI
Principiul esenţial de funcţionare a sistemelor de asistenţă socială este cel de prevenire, limitare
sau înlăturare a efectelor situaţiilor care pot genera marginalizare/excluziune socială şi de
promovare a incluziunii sociale a persoanei, familiei, grupurilor ori a comunităţilor.
Unul dintre obiectivele Strategiei Europa 2020 este „promovarea incluziunii sociale, în special prin
reducerea sărăciei, urmărindu-se eliminarea riscului de sărăcie i excludere pentru cel putin 20 de
milioane de persoane”.
În vederea atingerii acestui obiectiv strategic, la nivel european au fost propuse un număr acţiunicheie, finanţabile din Fondul European de Dezvoltare Regională, în viitoarea perioadă de
programare (2014-2020), dintre care enumerăm:
• investiţii în infrastructura sanitară şi socială pentru îmbunătătirea accesului la aceste
servicii şi reducerea inegalitătilor în materie de sănătate (grupuri marginalizate, romii,
persoanele expuse riscului sărăciei);
• investiţii specifice în infrastructura pentru sprijinirea tranziţiei de la asistenţa
instituţională la cea de proximitate;
• sprijin pentru investițiile în infrastructura pentru îngrijirea copiilor, a persoanelor în
vârstă i pentru îngrijirea de lungă durată.
În România, coordonatorul naţional al sistemului de asistenţă socială este Ministerul Muncii, Familiei
şi Protecţiei Sociale. Organizarea şi funcţionarea sistemului naţional de asistenţă socială sunt
guvernate de Legea – cadru nr. 47/2006 şi de legile speciale în domeniile: protecţia copilului, a
persoanelor cu handicap, protecţia persoanelor vârstnice, a persoanelor cu dizabilităţi, a victimelor
violenţei în familie etc.6
Conform legislaţiei în vigoare, sistemul naţional de asistenţă socială reprezintă „ansamblul de
instituţii, măsuri şi acţiuni prin care statul reprezentat de autorităţile administraţiei publice
centrale şi locale, precum şi societatea civilă intervin pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea
efectelor temporare ori permanente ale situaţiilor care pot genera marginalizarea sau excluziunea
socială a persoanei, familiei, grupurilor ori comunităţilor”7.

6
7

Memorandumul de aprobare a Strategiei privind refoma în domeniul asistenţei sociale din România, 2011-2013.
Legea asistenţei sociale nr. 292/20 dec. 2011
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Se constată8 că, deşi cheltuielile cu beneficiile de asistenţă socială au crescut de la 1,4% din PIB, în
anul 2005 la 2,86% din PIB în anul 2010, totuşi evaluarea sistemului pune în evidenţă existenţa unor
probleme majore care limitează realizarea obiectivului fundamental al activităţii de asistenţă
socială, respectiv realizarea şi consolidarea incluziunii sociale.
În consecinţă, sistemul de asistenţă socială a devenit prea costisitor în raport cu rezultatele
aşteptate şi ineficace din punct de vedere al solutionării nevoilor sociale pe termen scurt şi mediu.
Printre factorii care acţionează asupra sistemului de asistenţă socială, impietând asupra eficienţei
sale, se pot identifica:
Ø factori extrinseci, cum ar fi:
o globalizarea - creşterea competitivităţii economice determină constrângeri financiare
asupra cheltuielilor destinate sistemelor de asistenţă şi protecţie socială;
o schimbările demografice (evoluţia demografică negativă) - au implicaţii majore asupra
sistemelor de servicii sociale, cele mai mari consecinţe fiind generate de reducerea ratei
natalităţii şi fenomenului accentuat de îmbătrânire a populaţiei;prin urmare, una din
provocările cărora trebuie să le facă faţă un sistem de servicii sociale, se referă la
capacitatea de a asigura servicii de îngrijire, suficiente şi de calitate, apte să răspundă
nevoilor unui număr crescut de persoane vârstnice;
o schimbările în structura/mentalităţile familiei - trebuie luat în considerare şi aspectul
legat de schimbările de atitudine în cadrul familiei, disponibilitatea copiilor de a avea
grijă de generaţiile mai vârstnice reducându-se continuu;
o dinamica negativă a pieţei muncii;
o migraţia populaţiei.
Ø factori intrinseci, respectiv cei ce ţin de însăşi funcţionarea sistemului:
o lipsa informării;
o lipsa personalului de specialitate;
o neconcordanţele legislative existente între legea cadru de organizare a asistemului şi
legislaţia care reglementează politicile sectoriale (copii, persoane cu handicap, victimele
violenţei domestic etc.);
o presiunile legate de reducerea cheltuielilor publice9.
Toate aceste considerente confirmă ideea necesităţii revizuirii, în continuare, a sistemului de
asistenţă socială; acest amplu proces de reformare a domeniului asistenţei sociale şi, implicit, a
sistemului de servicii sociale, se află în plină desfăşurare.
Procesul de reconfigurare a sistemului naţional de servicii sociale din România, a început încă din
anul 2003, debutând cu adoptarea Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003, privind serviciile sociale,
aprobată prin Legea nr. 515/2004, amendată de către Ordonanţa Guvernului nr. 86/2004 şi de Legea
nr. 448/2004, care a avut scopul de a reglementa în mod unitar organizarea sistemului10.
De asemenea, noua lege a asistenţei sociale, respectiv Legea 292/2011, pe lângă reglementarea mai
temeinică a instrumentelor şi mecanismelor de lucru pe care furnizorii de servicii sociale trebuie să
le utilizeze, aduce, în plus, ca elemente de noutate:
• posibilitatea acordării de servicii sociale de către operatorii economici11, în condiţii
speciale, ce urmează a fi reglementate, însă, prin dezvoltarea legislaţiei secundare;
8

Cf. Strategiei privind refoma în domeniul asistenţei sociale din România, 2011-2013, http://www.mmuncii.ro/ro/articole/2011-03-10/strategia-privindreforma-in-domeniul-asistenei-sociale-din-romania-2011-2013-2083-articol.html.
9
Studiul „Stadiul Dezvoltării Serviciilor Sociale în 2011”, pag. 12
10
Prezentarea Studiului „Stadiul Dezvoltării Serviciilor Sociale în 2011”, pag. 11
11
Legea asistenţei sociale nr. 292 /2012, art.37, alin. (3), lit. e).
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•

introducerea conceptului de auditor social12, ca persoană calificată şi mandatată să
realizeze activitatea de audit social, în condiţiile legii, ce urmează, de asemenea, a fi
reglementate, prin dezvoltarea legislaţiei secundare (norme metodologice etc).

Analiza socio-economică specifică domeniului, la nivel regional
Sistemul de servicii sociale este flexibil şi, în funcţie de situaţia beneficiarilor, interacţionează cu
serviciile medicale, educaţionale, de ocupare etc..
Serviciile sociale pot fi furnizate în:
• centre rezidenţiale,
• centre de zi,
• la domiciliul beneficiarului,
• la domiciliul persoanei care acordă serviciul,
• în comunităţi.
Centrele rezidenţiale furnizează cazare pentru o perioadă mai mare de 24 de ore şi sunt finanţate
din trei surse: bugetul de stat, bugete locale şi surse private. Acestea sunt foarte eficiente în ceea
ce priveşte grija faţă de persoanele în vârstă dependente, contribuind la îmbunătăţirea calităţii
vieţii şi promovarea independenţei persoanelor pe piaţa muncii. Centrele rezidenţiale furnizează
servicii pentru copii, bătrâni, persoane cu dizabilităţi, persoane dependente de consumul de droguri
şi alcool, foşti deţinuţi, familii mono-parentale, victime ale violenţei în familie, victime ale
traficului de persoane.
Centrele de zi, oferă servicii sociale fără cazare, de tipul informării, consilierii, oferirii de sprijin
social şi emoţional etc., pentru diferitele tipuri de beneficiari având aceleaşi surse de finanţare.
Serviciile sociale sunt furnizate de personal calificat, certificat profesional (îngrijitor formal) care
utilizează facilităţi şi echipamente adecvate. Anumite tipuri de servicii sociale (de exemplu,
îngrijirea persoanlă acordată persoanelor vârstnice), pot fi furnizate şi de îngrijitori informali
(persoană necalificată - membru al familiei, rudă, vecin sau altă persoană) care asigură îngrijirea
personală.
Grupurile-ţintă ale diverselor tipuri de servicii sociale sunt numeroase, dintre care cele mai
importante categorii de beneficiari sunt:
• persoanele cu dizabilităţi (cu diverse handicapuri);
• copii aflaţi în diferite situaţii de risc (copii cu dizabilităţi, copii-victime ale violenţei în
familie, copii lipsiţi de ocrotirea părinţilor, temporar sau definitiv etc.);
• persoane vârstnice
• persoane/grupuri/comunităţi aflate în situaţie /risc de sărăcie şi excluziune socială.
Situaţia furnizorilor de servicii sociale acreditaţi în perioada 2005-2010, se prezintă astfel: din
totalul de 5448 de furnizori de servicii sociale acreditaţi, doar 1485 sunt autorităţi locale13,
respectiv 26,76 %, aceasta din cauza lipsei resurselor financiare şi umane, unei capacităţi de
implementare insuficiente şi lipsei planificării.

12

Legea asistenţei sociale nr. 292 /2012, art. 142, alin. (3).

13

Conform Registrului Electronic Unic al Serviciilor Sociale, la data de 5 septembrie 2012, http://www.mmuncii.ro/sas/index
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În ceea ce priveşte repartizarea regională a serviciilor sociale, regiunile Sud şi Sud Vest Oltenia
sunt semnificativ rămase în urmă, având cel mai mic număr de furnizori de servicii sociale acreditaţi
în perioada 2005-2010. La polul opus se situează regiunile Nord Est şi Centru, cu cel mai mare
număr de furnizori acreditaţi de servicii sociale în perioada menţionată.
Tabel nr..........
Repartizarea pe regiuni a furnizorilor de servicii sociale acreditaţi în perioada 2005-2010
Regiunea
NE
SE
S
SV
V
NV
C
BI
Număr furnizori de servicii sociale 1018 740
572 253
503
666 1093 603
Sursa: MMFPS, Direcţia Generală Asistenţă Socială
În ultimii 10 ani, furnizorii de servicii sociale s-au implicat activ la nivelul comunităţilor. În prezent,
sectorul ONG-urilor care furnizează servicii sociale, singure sau în parteneriat
public– privat cu
autorităţile locale, care deţin marea majoritate a clădirilor, este relativ bine reprezentat.
O analiză a câtorva tipuri de servicii sociale acordate principalelor categorii de grupuri-ţintă relevă
aspecte importante de avut în vedere în diagnoza sistemului de servicii sociale din România.
Astfel, în privinţa persoanelor cu handicap, serviciile acordate acestora, în anul 2005, erau
furnizate în următoarele tipuri de centre (numărul acestora totalizând 149 de unităţi):
- centre de tip rezidenţial:
• centre de îngrijire şi asistenţă,
• centre de integrare prin terapie ocupaţională,
• centre pilot de recuperare şi reabilitare persoane cu handicap,
• centre de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică,
• centre de recuperare şi reabilitare persoane cu handicap,
- centre de tip nerezidenţial:
• centre de zi.
Până în 2010, s-a înregistrat atât o creştere constantă - până la valoarea de 372 - a numărului
centrelor care acordă servicii persoanelor cu dizabilităţi, cât şi o diversificare a tipurilor de centre,
pe lângă cele menţionate mai sus, fiind înfiinţate şi următoarele tipuri noi de instituţii publice de
asistenţă socială pentru persoanele adulte cu handicap:
-

în
•
•
•
•

categoria centrelor de tip rezidenţial:
centre de pregătire pentru o viaţă independentă,
centre respiro,
centre de criză,
locuinţe protejate.

-

în
•
•
•
•
•
•

categoria centrelor de tip nerezidenţial:
centre cu profil ocupaţional,
centre de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu,
echipa mobilă,
servicii la domiciliu,
centre de consiliere psihosocială pentru persoane cu handicap,
centre de recuperare şi integrare socială – recuperare neuromotorie.
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În ceea ce priveşte persoanele cu handicap, în perioada 2005-2010, numărul acestora a crescut
constant din 2005, când se înregistra un număr de 459.552 de persoane, până în 2010, când erau
înregistraţi 689.680 de persoane (v. tabelul de mai jos).
Tabel nr......
Copii (număr şi pondere) cu handicap în totalul persoanelor cu handicap (2005-2010)
Total
persoane cu
handicap,
din care:
- copii
(nr. şi %)

2005
459.552

2006
488.054

2007
567.542

2008
631.199

2009
681.558

2010
689.680

54.861
(11,93%)

55.121
(11,29%)

56.896
(10,02%)

59.247
(9,38%)

61.516
(9,02%)

61.287
(8,88%)

Sursa: MMFPS, Direcţia Generală Asistenţă Socială
Din tabelul de mai sus, se poate observa, de asemenea, că numărul copiilor cu handicap a
înregistrat o evoluţie ascendentă de la 54.861 (în anul 2005) la 61287 (în anul 2010), cu o uşoară
tendinţă descendentă în 2010 faţă de 2009; de asemenea, este de notat faptul că ponderea copiilor
cu handicap în totalul persoanelor cu handicap are un trend descendent de la 11, 93% (în anul
2005) la 8,88% (în anul 2010).
În ceea ce priveşte regimul de instituţionalizare a copiilor cu handicap (v. tabelul de mai jos) se
înregistrează o preponderenţă evidentă, cu tendinţă ascendentă, a copiilor neinstituţionalizaţi,
aflaţi în familie (de la 99,34% în anul 2005 – la 99,94% în anul 2010), faţă de cei aflaţi în regim
instituţionalizat (0,65% în 2005 – faţă de 0,05% în 2010). Aceasta ar putea fi o consecinţă a
prevalenţei tendinţei de acordare a îngrijirii copiilor cu handicap, la domiciliu, în cadrul familiei.
Pe de altă parte, ar putea reflecta o scădere a gradului de încredere în eficienţa instituţionalizării
copiilor cu handicap.
Tabel nr......
Numărul copiilor cu handicap instituţionalizaţi, respectiv neinstituţionalizaţi (2005-2010)
Total
copii
cu
2005
2006
2007
2008
2009
2010
handicap,
54.861
55.121
56.896
59.247
61.516
61.287
din care:
362
207
instituţionalizaţi
54.499
54.914
în
familie
(neinstituţionalizaţi)
Sursa: MMFPS, Direcţia Generală Asistenţă Socială
•
•

97
56.799

83
59.164

58
61.458

33
61.254

În ceea ce priveşte serviciile de tip rezidenţial, ai căror beneficiari sunt copiii, acestea pot fi
furnizate de către Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC), dar şi de
către organismele private acreditate, în condiţiile legii.
În ceea ce priveşte numărul serviciilor de tip rezidenţial furnizate de DGASPC, în perioada 20062010, din graficul de mai jos se poate observa că cele mai dezvoltate regiuni, din acest punct de
vedere, sunt regiunile Nord Est şi Centru, cu o evoluţie relativ uniformă, în timp ce regiunile Vest
şi Bucureşti-Ilfov sunt cele mai puţin dezvoltate din acest punct de vedere.
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Fig. nr......
În privinţa serviciilor de tip rezidenţial furnizate de organisme private acreditate, în aceeaşi
perioadă, numărul acestora este dramatic mai scăzut faţă de cel al serviciilor rezidenţiale
furnizate de DGASPC, înregistrând totaluri variind de la 77 (în anul 2006) la 51 (în anul 2010) (v.
tabelul de mai jos).
Tabel nr......
Servicii de tip rezidenţial furnizate de DGASPC, respectiv de organisme private acreditate,
(2005-2010)
Număr de servicii de tip rezidenţial
Număr de servicii de tip rezidenţial
Număr servicii rezidenţiale ale
DGASPC
organismelor private acreditate
2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010
Total
număr 1140 1251 1209 1217 1193
77
64
59
54
51
servicii/regiune
Sursa: MMFPS, Direcţia Generală Asistenţă Socială
În ceea ce priveşte distribuţia regională a serviciilor de tip rezidenţial furnizate de organisme
private acreditate, în perioada 2006-2010, este de notat faptul că cele mai dezvoltate regiuni, din
această perspectivă, sunt regiunile Vest, Centru şi Nord Vest, în timp ce regiunea Sud Vest Oltenia
este cea mai puţin dezvoltată, din acest punct de vedere (v. graficul de mai jos).
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Fig. nr......
Actualmente, continuă să existe un număr semnificativ de plasamente clasice şi modulate
(instituţii de tip vechi) în care sunt plasaţi cca. 52% din copiii şi tinerii aflaţi în îngrijire rezidenţială.
Beneficiile sociale ale închiderii instituţiilor de tip vechi şi generalizarea plasamentelor de tip
familial sunt semnificative, atât din perspectiva costurilor legate de educaţie şi sănătate, precum şi
în ceea ce priveşte incluziunea socială şi inserţia pe piaţa muncii la momentul părăsirii cadrului
instituţionalizat14.
Un alt serviciu din cadrul sistemului naţional al serviciilor sociale, îl reprezintă cel acoperit prin
reţeaua cantinelor sociale. Cantinele sociale sunt unităţi publice de asistenţă socială care acordă
masă caldă şi rece, gratuit sau contra cost, în condiţiile prevăzute de lege.
O analiză a numărului de cantine de ajutor social, în perioada 2000-2010, relevă faptul că regiunile
Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia şi Bucureşti –Ilfov au cea mai slabă dezvoltare, în timp ce
regiunile Nord Est, Norv Vest, Vest şi Centru înregistrează o dezvoltare mai accentuată a acestui
tip de serviciu, cu preponderenţă în perioada 2001-2002, urmată de o scădere dramatică în anul
2003 (v. graficul de mai jos).

14

Memorandumul de aprobare a poziţiei preliminare de negociere a priorităţilor de investiţii propuse spre finanţare din fondurile europene ce vor fi alocate
României în cadrul exerciţiului financiar 2014-2020, pag. 15.
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Fig. nr......
În ceea ce priveşte numărul de beneficiari ai serviciilor furnizate de cantinele de ajutor social, pe
regiuni de dezvoltare, se constată o evoluţie inegală a acestuia, preponderent descendentă, cu
valori mai crescute, în general, în perioada 2000- 2002 (v. graficul de mai jos).

Fig. nr......
Acordarea serviciilor de cazare, pe perioadă determinată sau nedeterminată, în centre
rezidenţiale reprezintă un alt serviciu social important. Un important grup-ţintă pentru aceste
tipuri de servicii, îl reprezintă persoanele vârstnice, lipsite de posibilitatea de a se întreţine.
Astfel, în ceea ce priveşte numărul căminelor pentru persoanele vârstnice, finanţate de la
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bugetele locale, în perioada 2006-2010, acesta a înregistrat o evoluţie spectaculoasă, mai ales în
ultimii ani, respectiv 2009-2010, faţă de anii precedenţi, la nivelul tuturor regiunilor (v. graficul de
mai jos).

Fig. nr......
O situaţie oarecum similară se înregistrează în aceeaşi perioadă, respectiv 2006-2010, şi în ceea ce
priveşte numărul căminelor pentru persoanele vârstnice, finanţate din bugetele ONG-urilor, în
sensul dezvoltării acestora mai ales în anii 2009-2010, faţă de anii precedenţi, cel mai spectaculos
exemplu reprezentându-l regiunea Centru, urmată de regiunea Nord Vest. La polul opus, din acest
punct de vedere, se situează regiunea Sud Vest Oltenia.

Fig. nr......
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O evaluare detaliată a sistemului serviciilor sociale a fost efectuată în cadrul studiului „Stadiul
dezvoltării serviciilor sociale în 2011”, realizat de către Institutul Irecson, urmărindu-se analiza şi
clasificarea capacităţii judeţelor de a crea şi menţine un mediu care susţine furnizarea serviciilor
sociale.
Gradul de dezvoltare al serviciilor sociale a fost calculat pe baza a 110 criterii (indicatori) de
analiză: 96 criterii cantitative şi 14 criterii calitative15, datele fiind obţinute de la Agenţiile
Judeţene de Prestaţii Sociale, furnizorii de servicii sociale şi beneficiari ai serviciilor sociale din
judeţe.
Pentru a obţine o imagine de ansamblu cât mai clară a fost elaborat un model de evaluare bazat pe
3 factori de dezvoltare:
• potenţialul de conducere a serviciilor sociale (resursele umane şi pregătirea acestora,
susţinerea din partea autorităţilor publice locale etc.)
• potenţialul de furnizare a serviciilor sociale (infrastructură, tipuri de servicii furnizate,
cheltuieli alocate etc.)
• performanţa activităţilor de asistenţă socială (beneficiarii serviciilor sociale, grad de
mulţumire al acestora, opinii ale furnizorilor de servicii sociale)
Fiecare factor a fost divizat în 9 subfactori de dezvoltare, fiecărui subfactor fiindu-i atribuite
criterii (indicatori) de evaluare.
Astfel, factorul de dezvoltare “Potenţialul de conducere a serviciilor sociale” a fost divizat în
următorii 3 sub-factori de dezvoltare, respectiv:
• personalul care activează în sistemul serviciilor sociale
• educaţie formală-nonformală
• activităţi de monitorizare a serviciilor sociale.
Factorul de dezvoltare “Potenţialul de furnizare a serviciilor sociale” a fost împărţit în următorii 2
sub-factori de dezvoltare:
• public
• privat
Pentru factorul de dezvoltare „Performanţa activităţilor de asistenţă socială” au fost identificaţi 4
sub-factori de dezvoltare relevanţi, după cum urmează:
• beneficiarii serviciilor sociale pe tipuri de activităţi /servicii
• cooperare şi colaborare
• gradul de mulţumire a beneficiarilor de servicii sociale pe tipuri de servicii
• gradul de mulţumire a furnizorilor de servicii sociale pe tipuri de servicii
Prin agregarea rezultatelor pe cei 9 subfactori de dezvoltare s-a obţinut gradul de dezvoltare la
nivel judeţean.
Judeţele sunt ierarhizate de la cel mai dezvoltat la cel mai puţin dezvoltat în ceea ce priveşte
furnizarea de servicii sociale (vezi graficul de mai jos).
Se poate observa că judeţele cu cele mai importante scoruri aparţin regiunilor Centru (Harghita,
Sibiu, Alba, Mureş), Vest (Hunedoara, Arad, Timiş, Caraş-Severin) şi Nord Vest (Cluj, Sălaj,
Maramureş, Bihor).

15

Prezentarea studiului “Stadiul Dezvoltării Serviciilor Sociale în 2011”, pag.14.
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La polul opus, se situează în mod evident regiunea Sud Muntenia, judeţele din această regiune
obţinând cele mai mici scoruri, respectiv: Teleorman (18,65), Giurgiu (19,29), Prahova (20,91),
Ialomiţa (34,47), Dâmboviţa (34,61) şi Argeş (36,68).

Analiză SWOT
O analiză globală, la nivel regional, a sistemului de servicii sociale, relevă următoarele puncte tari:
• existenţa procedurilor de lucru care au la bază o evaluare a nevoilor reale ale grupurilor
vulnerabile şi planificarea ulterioară de servicii şi intervenţii;
• existenţa parteneriatelor (de diferite tipuri);
• calitatea serviciilor sociale (conform opiniei beneficiarilor de servicii sociale);
• posibilitatea, pentru furnizorii privaţi de servicii sociale, de a-şi forma angajaţii cu ajutorul
şi/sau prin intermediul partenerilor străini;
• vizibilitatea serviciilor sociale la nivelul comunităţii locale/regionale;
• gradul de implicare al aparţinătorilor beneficiarilor în procesul de furnizare de servicii.
În ceea ce priveşte punctele slabe, referitoare la sistemul de servicii sociale, la nivelul regiunilor,
se pot identifica:
•
•
•

repartizare neunitară a serviciilor la nivelul întregii ţări;
suprapuneri de responsabilităţi între structurile de la nivel local;
mari diferenţe între regiuni, judeţe, între mediul urban şi rural, cu privire la gradul de
dezvoltare a reţelei publice şi private de servicii sociale;
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

lipsa unei corespondenţe, din punct de vedere calitativ şi cantitativ, între resursele
materiale şi umane disponibile şi necesarul de serviciile sociale adaptate nevoilor
beneficiarilor;
structura organizaţională a serviciilor publice nu răspunde nevoilor zonale de servicii sociale;
lipsa planificării comunitare în domeniul serviciilor sociale;
lipsa de experienţă, la nivel local, în redactarea documentelor strategice;
suprapunerea de responsabilităţi în domeniu la nivelul autorităţilor centrale;
existenţa unei legislaţii stufoase, care conduce la confuzii în administrarea de sistem;
neclaritatea legislativă în privinţa asumării respectării drepturilor sociale pentru diverse
categorii de persoane vulnerabile;
neclaritatea legislativă în privinţa asumării, de către individ şi/sau familie/comunitate a
unor responsabilităţi privind respectarea drepturilor sociale;
resurse umane insuficiente;
supraîncărcarea cu atribuţii şi îndatoriri a personalului care activează în domeniul furnizării
serviciilor sociale;
salarizarea insuficientă a personalului;
finanţarea deficitară a serviciilor;
probleme/impedimente apărute în procesul de furnizare de servicii sociale la nivel rural
(căile de acces şi infrastructură – impedimente pentru acordarea îngrijirii la domiciliu);
lipsa personalului specializat în consilierea şi orientarea profesională a persoanelor cu
dizabilităţi;
servicii de consiliere şi de prevenire deficitare;
cadrul legislativ lacunar, care nu condiţionează administraţiile publice în a crea şi susţine
financiar înfiinţarea de servicii sociale, lăsând totul la latitudinea decidentului politic
judeţean şi local, care de cele mai multe ori, are alte priorităţi;
standardele minime de cost, neadaptate situaţiilor locale, nedefalcate pe servicii (locuinţe
protejate, centre rezidenţiale pentru copii);
bariere instituţionale şi legale (lipsa unor standarde profesionale sau ocupaţionale corect
ancorate în realităţile economiei locale) (reprezentanţii furnizorilor privaţi);
birocratizarea şi timpul prelungit de elaborare a documentaţiei.

Printre oportunităţile semnalate se numără:
• existenţa fondurilor europene ca resursă de finanţare în domeniul în domeniul serviciilor
sociale şi al incluziunii sociale;
• interesul, la nivelul Uniunii Europene, privind domeniile asistenţei şi incluziunii sociale;
• orientare instituţională către comunitate;
• posibilitatea implicării instituţiilor publice în parteneriate;
• încurajarea tuturor formelor de parteneriat cu sectorul neguvernamental, precum şi a
dezvoltării unei pieţe mixte de servicii sociale;
• schimbarea legislaţiei în sensul încurajării/stimulării colaborării inter-instituţionale, pentru
corelarea programelor şi politicilor sectoriale în domeniul serviciilor sociale adresate
diverselor categorii vulnerabile de persoane;
• susţinerea conlucrării cu furnizorii de servicii sociale din sectorul nonprofit, precum şi cu
mişcarea asociativă din rândul beneficiarilor de servicii;
•
dezvoltarea unei serii de programe de interes naţional, precum şi programe internaţionale
(Phare, Bancă Mondială, Matra, DIFID, ş.a.) destinate finanţării de proiecte locale sau a altor
activităţi - de formare, campanii de informare, asistenţă tehnică pentru dezvoltare
comunitară etc. - destinate autorităţilor locale.
• susţinerea organizaţiilor neguvernamentale printr-un program de subvenţionare de la bugetul
de stat;
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•
•

•

•

sprijinirea parteneriatului public-privat pentru accesarea grant-urilor acordate prin
programele internaţionale;
iniţierea unor întâlniri/dezbateri pe anumite teme atât la nivelul lucrătorilor, cât şi la
nivelul conducătorilor, organizarea de mese rotunde, desfăşurarea unor activităţi comune,
identificarea unor interese comune;
transparenţa actorilor implicaţi, privaţi sau publici, în furnizarea serviciilor sociale,
transparenţă care se referă la resursele pe care le folosesc, la expertiza pe care o au etc.
ceea ce ar ajuta la îmbunătăţirea relaţiei dintre cele două sectoare;
înscrierea la programe de formare a personalului care activează în sistemul de furnizare a
serviciilor sociale.

Principalele ameninţările identificate sunt următoarele:
• în ceea ce priveşte atragerea fondurilor europene:
- birocraţia,
- cofinanţarea,
- durata prea mare până la evaluare şi implementare,
- întârzierea rambursărilor,
- lipsa de consultanţă,
- lipsa personalului specializat şi a informaţiei în acest domeniu.
• revirimentul modest al mediului economic;
• posibilitatea/probabilitatea de revenire a crizei economice;
• insuficienta protecţie împotriva nerespectării drepturilor, discriminare şi/sau tratament
diferenţiat;
• monitorizarea inadecvată a aplicării legislaţiei;
• absenţa unui sistem central unic de monitorizare şi evaluare a sistemului de servicii sociale;
• aptitudini şi capacităţi reduse de contact social ale personalului implicat în acordarea serviciilor
sociale la nivel local
• servicii sociale insuficiente inegal dezvoltate;
• resurse financiare insuficiente pentru susţinerea dezvoltării şi diversificării serviciilor sociale,
precum şi administrarea ineficientă a fondurilor existente;
• eşecul în garantarea sau furnizarea resurselor pe termen lung;
• consultarea nesistematică a organizaţiilor neguvernamentale şi a beneficiarilor.

Probleme cheie identificate
Un cadru instituţional complex, caracterizat de o mare densitate şi specializare la nivel central în
opoziţie cu destul de puţinele instituţii şi specializare de la nivel local16, ceea ce duce la o
capacitate administrativă, la nivel local, uneori limitată de a găsi soluţii la problemele sociale
comunitare.
Capacitatea administrativă locală este limitată, din variate motive:
• lipsa personalului şi/sau lipsa personalului calificat în domeniul asistenţei sociale, care
să funcţioneze la nivelul comunităţilor locale17;

16
17

Studiul UNICEF, “Decentralizarea sistemului de protecție socială din România”, Mihai MAGHERU – Ofițer Program, 2010, p. 32.
Studiul UNICEF,“Sprijinirea copiilor invizibili. Raport de evaluare”, Manuela Sofia Stănculescu (coord.), 2012, p.83
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•
•

•
•

blocarea posturilor din sectorul public, ceea ce face uneori imposibilă angajarea de
personal;
sursa şi dimensiunea finanţării, la nivel local, depind de caracterul nesigur al bugetelor
locale18, care sunt oricum sărace, iar capacitatea locală de a accesa alte surse de
finanţare, este slabă;
presiune imensă în termeni de roluri şi responsabilităţi asupra serviciilor publice de
asistenţă socială, de la nivel local19;
controlul care are, preponderent, un rol caracter intern, adesea nefiind perceput ca
parte a procesului de inspecţie, alături de consiliere; inspecţia socială are mandat clar în
evaluarea calităţii (de ex. a serviciilor sociale) dar nu poate rezolva disfuncţii de ordin
sistemic20.

Pe lângă acestea, mai sunt există o serie de alte aspecte care pot impieta asupra calităţii serviciilor
sociale21:
• instabilitatea poziţiei asistentului social în cadrul primăriei – în anumite cazuri, pe de
o parte, asistentul social nu are sentimentul securităţii propriului loc de muncă, iar, pe de
altă parte, nici la nivelul decidenţilor locali (primari, de ex.) nu este conştientizată
importanţa existenţei unei resurse stabile şi profesionalizate în domeniul asistenţei
sociale;
• atitudinea autorităţilor locale faţă de problemele sociale şi importanţa activităţii
asistentului social - unele autorităţi locale rezumă activitatea asistenţilor sociali la plata
prestaţiilor, fără a scoate în evidenţă şi partea de servicii sociale. Acest lucru se explică
în parte prin accentul pus pe activitatea birocratică a asistentului social;
• concentrarea multor activităţi într-un interval scurt de timp - asistenţii sociali sunt
uneori supraîncărcaţi cu sarcini.
• dificultatea organizării atât a serviciilor publice de asistenţă socială, cât şi a serviciilor
sociale în sine rezidă şi din faptul că specificul serviciilor sociale impune existenţa
asistenţilor sociali, precum şi a altor categorii de profesionişti (psihologi, educatori,
sociologi, terapeuţi, personal medical şi de îngrijire). Aceştia lucrează în direct contact cu
cetăţenii, asigurând servicii strict individualizate, ceea ce presupune o doză sporită de
flexibilitate a programului, posibilitate de deplasare la mai mulţi beneficiari, activităţi de
evaluare, diagnoză, consiliere şi informare, îngrijire specializată. În condiţiile în care
nevoile cetăţenilor se schimbă permanent, fie ca natură, fie ca amploare, mobilitatea
profesioniştilor trebuie păstrată, lucru dificil de realizat în practică, ceea ce impietează
asupra garantării continuităţii şi predicitibilităţii uitilizării constante şi continue a resursei
umane specializate.
Pe lângă aceste aspecte punctuale, este de menţionat o problemă sistemică ce ar putea fi
rezumată în următorii termeni: este necesară schimbarea paradigmei de funcţionare a sistemului
de asistenţă socială, prin transformarea asistenţei sociale dintr-o intervenţie pasivă, într-o
intervenţie pro-activă, axată pe prevenţie, consiliere, mediere, implicare a familiei, comunităţii
locale şi autorităţilor locale într-o acţiune conjugată în identificarea şi gestionarea nevoilor de
asistenţă socială.

18

Studiul UNICEF, “Decentralizarea sistemului de protecție socială din România”, Mihai MAGHERU – Ofițer Program, 2010, p. 32..
Idem.
20
Studiul UNICEF, “Decentralizarea sistemului de protecție socială din România”, Mihai MAGHERU – Ofițer Program, 2010, p. 32..
21
Studiul UNICEF,“Sprijinirea copiilor invizibili. Raport de evaluare”, Manuela Sofia Stănculescu (coord.), 2012
19
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Această schimbare de paradigmă, în furnizarea serviciilor sociale, este cu atât mai adecvată în
situaţia în care beneficiarii sunt copii aflaţi în diferite situaţii care necesită protecţie socială.
Astfel, activităţile de prevenire trebuie să fie mai prezente – axarea pe încercarea de a proteja
copiii, atunci când este posibil, de abuz şi neglijare sau de separarea de familiile lor, în primul
rând, şi abia ulterior pe intervenţie. În plus, costurile acţiunilor preventive sunt mai mici decât cele
ale acţiunilor de intervenţie post-factum.
Perspectivele pentru perioada 2014-2020
La nivelul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale au fost elaborate două strategii
importante pentru sistemul serviciilor sociale din România, respectiv:
• Strategia privind reforma în domeniul asistenţei sociale din România pentru perioada
2011-2013 (ce vizează acţiuni importante în domeniul beneficiilor de asistenţă socială),
precum şi
• Strategia naţională de dezvoltare a serviciilor sociale (ce vizează acţiuni semnificative în
domeniul asistenţei sociale).
Cu menţiunea specială că serviciile sociale trebuie să capete o pondere mai mare în ansamblul
sistemului de protecţie socială din România, enumerăm principalele obiectivele ale Strategiei
privind reforma în domeniul asistenţei sociale22:
• îmbunătăţirea echităţii (având în vedere numeroasele inechităţi produse în acordarea
prestaţiilor sociale, fie din cauza lipsei datelor referitoare la beneficiarii de prestaţii sociale,
fie din cauza complexităţii tipurilor de beneficii de prestaţie socială);
• creşterea gradului de activare/participare socială a beneficiarilor de servicii şi prestaţii
sociale;
• eficientizarea utilizării fondurilor în sistemul de asistenţă socială;
• îmbunătăţirea eficienţei funcţionale a sistemului de asistenţă socială;
• îmbunătăţirea calităţii resurselor umane din sistem.
Principalele obiective ale Strategiei naţionale de dezvoltare a serviciilor sociale sunt23:
• crearea unui cadru legislativ unitar, flexibil şi transparent;
• realizarea unei construcţii instituţionale eficiente, adaptată nevoilor sociale şi resurselor
disponibile;
• implementarea unui management performant de sistem;
• promovarea dezvoltării unui sistem echitabil, armonizat şi integrat de servicii sociale la
nivel naţional;
• dezvoltarea unei culturi proactive şi participative în rândul populaţiei şi beneficiarilor de
servicii sociale.
Aceste obiective trebuie dublate24 de creşterea capacităţii administrative de furnizare a
serviciilor sociale, mai ales la nivel local, prin:
- asigurarea resurselor umane calificate şi profesionalizate - lucru dificil în actualul context
economic, marcat de severe restricţii bugetare;

22

Cf. Strategiei privind refoma în domeniul asistenţei sociale din România, 2011-2013, http://www.mmuncii.ro/ro/articole/2011-03-10/strategia-privindreforma-in-domeniul-asistentei-sociale-din-romania-2011-2013-2083-articol.html.
23
Cf. Hotărârii nr. 1.826/ 2005, pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a serviciilor sociale.
24
Cf. Studiu UNICEF,“Sprijinirea copiilor invizibili. Raport de evaluare”, Manuela Sofia Stănculescu (coord.), 2012.
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elaborarea unei strategii privind serviciile sociale, chiar la nivel de comună - o strategie
clară prin care să fie abordate la nivel comunitar cunoştinţele, atitudinile şi practicile
locale, atât cele ale instituţiilor publice, cât şi cele ale populaţiei per ansamblu, aspect ce
se referă, mai ales, la întărirea capacităţii actorilor locali şi la conceperea unor servicii
speciale concrete pentru beneficiari;
creşterea capacităţii autorităţilor publice locale de a accesa fonduri pentru proiecte – deşi
acest lucru este dificil deoarece la nivel local nu există banii necesari pentru co-finanţare şi
pentru că deocamdată nu se poate angaja personal suplimentar.

În acord cu actualele orientări legislative naţionale dar, mai ales, comunitare în domeniul serviciilor
sociale, în viitoarea perioadă de programare este necesară:
• finanţarea investiţiilor specifice în infrastructura pentru sprijinirea tranziţiei de la
asistenţa instituţională la cea de proximitate;
• creşterea accesibilităţii serviciilor sociale - continuarea investiţiilor în infrastructura de
servicii sociale, cu deosebire a aceleia care respectă standardele actuale în domeniu, este
adaptată la nevoile beneficiarilor şi este orientată spre oferirea de servicii integrate;
• monitorizarea, unor categorii adiţionale de indicatori, cu relevanţă sporită pentru
activitatea de acordare a unor servicii sociale moderne şi adecvate nevoilor beneficiarilor,
respectiv serviciile sociale integrate;
• finanţarea, cu intensitate sporită, a activităţilor de prevenţie (consiliere, mediere etc.)
Finanţarea investiţiilor specifice în infrastructura pentru sprijinirea tranziţiei de la asistenţa
instituţională la cea de proximitate
În ceea ce priveşte acest aspect, este necesară continuarea schimbării paradigmei de funcţionare
a sistemului de asistenţă socială, prin transformarea asistenţei sociale, dintr-o intervenţie pasivă,
într-o intervenţie pro-activă, axată pe prevenţie, consiliere, mediere, implicare a familiei,
comunităţii locale şi autorităţilor locale într-o acţiune conjugată în identificarea şi gestionarea
nevoilor de asistenţă socială.
Astfel, se impune schimbarea, şi în practica pe scară largă, a sensului de acţiune la nivelul
serviciilor sociale acordate beneficiarilor, în sensul deplasării accentului de pe acţiunile de
intervenţie, pe cele de prevenţie.
Trebuie menţionat faptul că, până la momentul actual, s-au realizat paşi notabili, la nivelul
legislaţiei naţionale, în susţinerea şi transpunerea la nivel de politică a acestei orientări în domeniul
furnizării serviciilor sociale.
Astfel, au existat o serie de programe de interes naţional dedicate dez-instituţionalizării şi furnizării
asistenţei de proximitate. În acest sens, Legea 272/2004, la art. 30 prevede existenţa unor
programe de interes national, dintre care amintim programul "Închiderea instituţiilor de tip vechi şi
înfiinţarea de centre de recuperare, de case de tip familial şi/sau apartamente" – PIN 1, aprobat
prin HG nr. 1007/2010 privind aprobarea programelor de interes naţional în domeniul protecţiei
familiei şi a drepturilor copilului pentru perioada 2010-2012.
Un alt program, în sensul celor amintite mai sus, este programul "Înfiinţarea de centre de plasament
de tip familial - căsuţe şi apartamente pentru copiii din instituţiile cu o capacitate mai mare de
100 de locuri, care nu au fost restructurate pe module de tip familial”, aprobat prin Hotărârea nr.
532 /2006 pentru aprobarea programelor de interes naţional în domeniul protecţiei drepturilor
copilului.
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În afara acestor programe de interes naţional, însăşi legea asistenţei sociale 292/2011 statuează, ca
principiu de acordare a furnizării serviciilor sociale, proximitatea25, conform căruia serviciile
sociale trebuie organizate cât mai aproape de beneficiar, pentru menţinerea persoanei în propriul
mediu de viaţă, familial şi familiar.
Aceeaşi lege menţionează conceptul de dezvoltare comunitară, ca reprezentând „procesul prin
care o comunitate îşi identifică anumite probleme prioritare, se implică şi cooperează în rezolvarea
lor, folosind preponderent resurse interne”.26 Cu alte cuvinte, legea plasează, în egală măsură,
responsabilitatea gestionării nevoilor de asistenţă socială şi în sarcina comunităţii locale, în scopul
dezvoltării comunităţii în ansamblul ei, dezvoltare înţeleasă ca posibilitatea indivizilor de a
beneficia de drepturi sociale egale, ceea ce satisface şi principiul echităţii, de asemenea prezent în
legea asistenţei sociale.
Este de remarcat faptul că o prevedere legislativă menţionează, în mod explicit, conceptul de
„servicii comunitare”, ca fiind similare cu serviciile sociale acordate în comunitate.
Serviciile comunitare, în accepţiunea legii, sunt serviciile sociale furnizate într-o unitate
administrativ-teritorială, organizată la nivel de comună, oraş, municipiu şi privesc serviciile
acordate la domiciliu şi în centre de zi, precum şi serviciile rezidenţiale adresate exclusiv
cetăţenilor din unitatea administrativ-teritorială respectivă27.
Există 3 mari domenii în care se reglementează, din punct de vedere legislativ, oferirea asistenţei în
cadrul comunităţii:
• asistenţa acordată copiilului şi familiei;
• asistenţa acordată persoanelor cu dizabilităţi;
• asistenţa acordată vârstnicilor.
În ceea ce priveşte asistenţa acordată familiei şi copilului aceasta are drept obiectiv principal,
conform legii, sprijinul acordat în vederea asigurării îngrijirii, creşterii, formării, dezvoltării şi
educării copilului în cadrul familiei28, serviciile sociale furnizate fiind acelea de29:
• prevenire a separării copilului de familie;
• conciliere a vieţii de familie cu viaţa profesională;
• sprijin pentru familiile aflate în situaţii de dificultate;
• servicii pentru copilul lipsit temporar sau definitiv de părinţii săi.
În situaţiile în care se impune separarea copilului de familia acestuia sau de limitare a exercitării
drepturilor părinteşti, serviciile de informare, consiliere, terapie şi mediere adresate părinţilor,
înaintea separării copilului de familie, sunt obligatorii.30
În afara acestor situaţii clare de identificare a nevoilor de asistenţă socială pentru protecţia
copilului şi a familiei, există aşa numiţii “copii invizibili”, concept introdus printr-un proiect31
susţinut de UNICEF.
25

Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, art. 5, lit. o).
Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, art. 6, lit. j).
27
Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, art. 6, lit. ii).
28
Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, art. 73, alin.1).
29
Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, art. 73, alin.2).
30
Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, art. 70, alin.3).
31   Studiu UNICEF,“Sprijinirea copiilor invizibili. Raport de evaluare”, Manuela Sofia Stănculescu (coord.), 2012.
28
Idem.
29  http://www.unicef.ro/ce-‐‑facem/programe/parteneriate-‐‑pentruincluziune-‐‑sociala/acces-‐‑efectiv-‐‑la-‐‑servicii-‐‑sociale/  
30 Spre exemplu, UNICEF.
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Copiii invizibili sunt acei copii despre care, informal, la nivel local, se ştie că sunt în situaţii de
vulnerabilitate dar, despre care, oficial nu există suficiente date pentru încadrarea lor într-o
anumită categorie de asistaţi social. Ei sunt detectaţi de asistentul social prin activitatea sa de
teren (de ex. prin recensământul comunitar). În rândul cazurilor identificate se includ acei copii
despre care se ştia deja la nivel local că se află într-o situaţie de vulnerabilitate, dar în legătură cu
care vizita în teren a oferit noi informaţii (cum ar fi abuz, neglijare etc.), indiferent dacă familia lor
a beneficiat de prestaţii sau servicii sociale înainte de demararea proiectului (de exemplu, ajutor
social, ajutor de încălzire etc.).
Copiii invizibili sunt acei copii identificaţi ca aflându-se în situaţia de a se confrunta cu unul sau mai
multe tipuri de vulnerabilităţi32, cum ar fi:
•
•
•
•
•
•
•
•

copii ce trăiesc în gospodării cu mulţi copii, în sărăcie şi locuinţe precare
copii lăsaţi în urmă de părinţii migranţi, ce trăiesc în sărăcie sau în alte situaţii dificile
copii cu risc de neglijare sau abuz
copii suspectaţi de boli grave
copii părăsiţi sau la risc de a fi părăsiţi
copii neşcolarizaţi şi copii cu risc de a abandona şcoala
mame adolescente ce au părăsit şcoala şi/sau prezintă risc de părăsire a nou-născutului
copii fără acte sau documente de identitate

Trei tipuri de vulnerabilităţi predomină în rândul copiilor „invizibili”: familii cu mulţi copii ce
trăiesc în sărăcie şi locuinţe precare; copii cu risc de abuz, neglijare şi violenţă; copii neşcolarizaţi
sau cu risc de abandon şcolar.
În cadrul paradigmei de deplasare a sensului acţiunilor de protecţie socială, de la intervenţie la
prevenţie, au existat organizaţii33 care au promovat - anterior statuării acestuia de către legea
asistenţei sociale nr. 292/2011 - conceptul de “servicii comunitare”.
Serviciile comunitare, în această accepţiune, au drept scop asistarea familiilor vulnerabile în
accesarea ajutorului de care au nevoie pentru a-şi păstra copiii alături de familia lor naturală,
mediul familial fiind cel mai propice, de obicei, în dezvoltarea copilului.
În timp ce, la nivelul sistemului clasic de asistenţă socială, se depun foarte multe eforturi în sensul
administrării intervenţiilor individuale, această orientare încearcă să încurajeze o abordare mai
comprehensivă şi integratoare, în care familiile şi copiii să primească un continuum de servicii şi
sprijin decât de intervenţii separate. În plus, se pune accent mai ales pe prevenirea abuzului, a
neglijării, a exploatării copilului sau a oricărei forme de violenţă asupra lui34.
Serviciile comunitare35, în accepţiunea UNICEF, constau în doi paşi:
• intervenţia asistentului social care desfăşoară activităţi de genul: vizitează familiile,
identifică situaţiile problemă (ce ar putea conduce la separarea copiilor de familie),
evaluează nevoile, oferă şi face schimb de informaţii suplimentare cu alţi profesionişti sau
lideri comunitari şi propune soluţii

34
35

http://www.unicef.ro/ce-facem/programe/parteneriate-pentru-incluziune-sociala/acces-efectiv-la-servicii-sociale/
http://www.unicef.ro/ce-facem/programe/parteneriate-pentru-incluziune-sociala/acces-efectiv-la-servicii-sociale
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liderii comunitari şi/sau consiliul local analizează raportul asistentului social şi decid asupra
soluţiilor pertinente în cazul fiecărei probleme; se creează structuri sau consilii consultative
comunitare în fiecare comună care reunesc profesionişti din sectorul educaţiei, al sănătăţii şi
poliţiei cu personal din domeniul asistenţei sociale şi reprezentanţi ai primăriei, consiliului
local, sectorului privat şi al bisericii.

Aceste soluţii presupun sunt adeseori relativ simple şi necostisitoare, urmând a fi aplicate fie prin
intervenţia asistentului social, fie prin implicarea comunităţii.
Astfel de soluţii nu necesită neapărat intervenţii specializate şi pot fi aplicate la nivel local,
încurajându-se:
• colaborarea inter-instituţională,
• promovarea rolului şi funcţionarea efectivă a structurilor comunitare consultative (SCC),
• stimularea responsabilităţii colective la nivelul comunităţilor prin activarea SCC.
Asistenţa acordată persoanelor cu dizabilităţi – în ceea ce priveşte asistenţa acordată acestei
categorii de beneficiari, Legea nr. 448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, menţionează
“responsabilizarea comunităţii”36 şi “integrarea şi
incluziunea socială a persoanelor cu handicap, cu drepturi şi obligaţii egale ca toţi ceilalţi
membri ai societăţii”37, ca principii importante de acţiune.
De asemenea, aceeaşi lege prevede, la art. 31, faptul că persoanele cu handicap beneficiază de
servicii sociale acordate la domiciliu38, dar şi în comunitate, pe lângă asistenţa acordată în
centrele de zi şi rezidenţiale.
În centrele de zi şi rezidenţiale, asistenţa socială poate fi furnizată în sistem integrat cu serviciile
medicale, de educaţie, de locuire, de ocupare a forţei de muncă şi altele asemenea39, ceea ce face
necesară existenţa, în continuare.
În afara prevederilor legislative, au fost iniţiate, de asemenea, o serie de programe al căror scop
este acordarea asistenţei individualizate persoanelor cu handicap, dintre care amintim:
•

•
•

•

36
37
38
39
40

Programe de interes naţional (PIN), cum ar fi, spre exemplu, programul “Dezvoltarea
serviciilor sociale de tip centre de zi, locuinţe protejate, centre de tip respiro/ centre de
criză corespunzătoare nevoilor individuale ale persoanelor cu handicap”;
Programe finanţate de MMFPS, prin Direcţia Protecţia Persoanelor cu Handicap;
Programe finanţate prin PHARE – programe vizând restructurarea centrelor de recuperare şi
reabilitare pentru persoane cu handicap, a centrelor de reabilitare neuropsihiatrică,
restructurarea parţială a unor centre de îngrijire şi asistenţă (de ex. „Centrului de îngrijire şi
asistenţă Hârlău”)40;
Programe finanţate de Banca Mondială - programe care vizează, şi ele, restructurarea unor
centre de îngrijire şi asistenţă, restructurarea unor centre de recuperare şi reabilitare

Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, art. 3, lit. f).
Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, art. 3, lit. p).
Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, art. 31, alin. 1).
Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, art. 52, alin. 1).
Lista completă disponibilă la adresa:http://www.anph.ro/tematica.php?idt=3&idss=23.
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neuropsihiatrică, ca şi realizarea unor locuinţe protejate destinate persoanelor adulte cu
handicap41.
Asistenţa acordată vârstnicilor – prevederile Legii 292/2011 menţionează faptul că, în acordarea
serviciilor sociale, este obligatorie implicarea persoanei vârstnice (beneficiară a serviciului acordat)
şi promovarea intervenţiei membrilor comunităţii şi a voluntarilor42.
Astfel, se prevede posibilitatea implicării comunităţii, fără a se menţiona, în mod explicit,
mecanismul prin care se poate realiza această implicare – acest aspect prezintă atât avantaje cât şi
dezavantaje.
Avantajul este acela al existenţei libertăţii, ca la nivel local, să se decidă în ce manieră poate fi
implicată comunitatea în acordarea serviciilor sociale pentru persoanele vârstnice.
Dezavantajul rezidă în lipsa unui model de bună practică validat care, ar putea fi, transpus şi în
alte situaţii similare.
În cazul persoanelor vârstnice dependente singure ori a căror familie nu le poate asigura îngrijirea,
există prevăzută posibilitatea acordării serviciilor de îngrijire personală la domiciliu, pe lângă cele
furnizate în centre rezidenţiale43.
Creşterea accesibilităţii serviciilor sociale - continuarea investiţiilor în infrastructura de servicii
sociale, cu deosebire a aceleia care respectă standardele actuale în domeniu, este adaptată la
nevoile beneficiarilor şi este orientată spre oferirea de servicii integrate.
Considerăm că, în paralel cu sprijinirea investiţiilor specifice în infrastructura pentru sprijinirea
tranziţiei de la asistenţa instituţională la cea de proximitate trebuie continuate investiţiile în
infrastructura de servicii sociale.
Argumentul pentru susţinerea unei asemenea poziţii este acela conform căruia există cazuri în care
asistenţa socială trebuie acordată integrat cu alte servicii, cum ar fi, spre exemplu, serviciile
medicale şi/sau serviciile de recuperare /reabilitare de tipul: kinetoterapie, fizioterapie,
psihoterapie, psihopedagogie, logopedie, terapie ocupaţională etc.
Având în vedere necesitatea de păstrare a disponibilităţii şi mobilităţii (de deplasare la locuinţa
beneficiarului) a tuturor acestor specialişti, aspect dificil de realizat în practică şi care, nerealizat,
ar impieta asupra garantării continuităţii şi predictibilităţii utilizării constante şi continue a resursei
umane specializate, considerăm că, în situaţia respectării standardelor actuale de calitate în
domeniu, adaptării la nevoile beneficiarilor şi orientării spre oferirea de servicii integrate, se poate
gândi, ca opţiune viabilă, continuarea investiţiilor în infrastructura de servicii sociale.
Monitorizarea, unor categorii adiţionale de indicatori, cu relevanţă sporită pentru activitatea de
acordare a unor servicii sociale moderne şi adecvate nevoilor beneficiarilor, respectiv serviciile
sociale integrate

41
42
43

Lista completă disponibilă la adresa: http://www.anph.ro/tematica.php?idt=3&idss=21.
Legea asistenţei sociale, nr. 292/2011, art. 95, alin. 4).
Legea asistenţei sociale, nr. 292/2011, art. 97, alin. 2).
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Fundamentarea deciziilor legate de politicile în domeniul asistenţei sociale nu poate fi separată de
existenţa unor date statistice relevante şi valide. O politică publică eficientă nu poate fi
fundamentată în absenţa unor date corecte.
În ultimii 10 ani, numărul de indicatori dezvoltaţi la nivel european pentru fundamentarea deciziilor
legate de politicile comunitare a crescut considerabil. În paralel cu acest proces, atât Statele
Membre, cât şi Comisia Europeană au încercat să structureze această informaţie şi să elaboreze
cadre consistente pentru indicatorii selectaţi.
În prezent, la nivelul UE, există două cadre de analiză a progreselor strategice ale Uniunii, cărora li
se asociază indicatori specifici: cel fixat de Agenda de la Lisabona i Strategia Europa 2020, pe de o
parte, i cel asociat Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Uniunii Europene, pe de altă parte.
O serie de indicatori structurali sunt asocia i obiectivelor cuprinse în aceste strategii comunitare,
printre care i aceia care monitorizează progresele din domeniul modernizării pie ei muncii,
investi iei în oameni, eradicării sărăciei, reducerii abandonului colar i al incluziunii sociale.
Trebuie subliniat faptul că există mai multe tipuri de indicatori folosiţi în domeniul social, la nivelul
UE44:
- indicatori comuni ai UE, concepuţi pe subgrupuri de indicatori, aceştia contribuind la
evaluarea comparativă a progresului înregistrat de SM faţă de obiectivele comune.
- indicatori naţionali comuni, bazaţi pe definiţii şi ipoteze stabilite de comun acord între SM
ale UE, care oferă informaţii cheie pentru evaluarea progresului înregistrat de SM în legătură
cu anumite obiective, nepermiţând o comparaţie directă între ţări.
- indicatori terţiari / informaţii referitoare la context. aceştia fiind indicatori propu i de
către SM, în funcţie de contextul şi priorităţile locale.
Deşi la nivelul Uniunii Europene este recunoscut faptul că accesul la serviciile sociale constituie un
element de bază al politicilor de coeziune socială, precum şi un factor de creştere a calităţii vieţii,
nu există încă indicatori folosiţi în toate ţările membre care să reflecte evoluţia acestui sector de
servicii
În acest context, elaborarea unor indicatori specifici la nivel naţional, care să analizeze periodic
situaţia de ansamblu (macro) a serviciilor sociale, precum şi situaţia accesului cetăţenilor la
serviciile sociale, nu poate fi decât foarte utilă la nivel na ional, dar i european.
Astfel, printr-un proiect45 se propune dezvoltarea uui set de indicatori specifici de monitorizare a
sistemului de servicii sociale la nivel naţionale, pe cinci domenii –cheie, respectiv:
-

44
45

resursele mobilizate pentru sectorul serviciilor sociale - cheltuielile cu serviciile sociale la
nivel naţional;
accesul populaţiei la serviciile sociale;
personalul angajat în cadrul serviciilor sociale (pe tipuri de servicii şi tipuri de beneficiari);
calitatea şi accesibilitatea serviciilor sociale;
participarea utilizatorilor la planificarea, gestiunea şi evaluarea serviciilor sociale.

CE, Portofoliul de indicatori pentru monitorizarea Strategiei Europene pentru Protecţie Socială şi Incluziune Socială, actualizat în 2009
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Trebuie menţionat faptul că, aceşti indicatori ni se par foarte importanţi, cu deosebire cel de-al
patrulea indicator, respectiv calitatea şi accesibilitatea serviciilor sociale. În cadrul acestui
indicator, există un sub-indicator extrem de relevant pentru evaluarea abordării integrate a
furnizării serviciilor sociale, respectiv ponderea serviciilor integrate în ansamblul serviciilor
sociale46, prin servicii integrate înţelegându-se serviciile care combină modalită i specifice de
interven ie din domenii diferite, precum sănătate, asisten ă socială, educa ie, formare, orientare
profesională.
Un alt indicator extrem de util pentru evidenţierea implicării populaţiei în procesul acordării
serviciilor sociale, îl constituie şi ultimul indicator din cei anterior menţionaţi, respectiv
participarea utilizatorilor la planificarea, gestiunea şi evaluarea serviciilor sociale, măsurat prin
ponderea serviciilor sociale care dispun de structuri de participare activă a utilizatorilor la
organizarea şi funcţionarea serviciilor, în ansamblul serviciilor sociale sau integrate47.

Finanţarea, cu intensitate sporită, a activităţilor de prevenţie (consiliere, mediere etc.)
Activităţile de prevenire trebuie să fie mai prezente în continuumului de servicii sociale furnizate
beneficiarilor, lucru deosebit de important, după cum se menţiona într-un capitol anterior mai ales
în situaţia în care beneficiari sunt copiii aflaţi în diferite situaţii de risc.
Astfel, axarea pe modalităţi concrete de a proteja copiii, atunci când este posibil, de abuz şi
neglijare sau de separarea de familiile lor, este necesară, în primul rând, şi abia ulterior, este de
dorit intervenţia în situaţia în care riscul s-a transpus în realitate. În plus, costurile acţiunilor
preventive sunt mai mici decât cele ale acţiunilor de intervenţie post-factum.
Ilustrativ menţionăm faptul că, conform unui calcul simplu, realizat în cadrul unui studiu48, în
momentul de faţă, costul per copil într-un centru de zi este de aproape trei ori mai mare decât
costul de prevenire, iar cel din protecţie (de exemplu într-un centru rezidenţial) de cel puţin 10 ori
mai mare.
Acest lucru devine şi mai relevant dacă luăm în considerare presiunea exercitată de numărul mare
de copii „invizibili‟; aceşti aşa numiţi “copii invizibili” exercită o anumită presiune asupra sistemului
de protecţie socială, presiune amplificată în condiţii de restricţii bugetare severe şi în contextul
general al restrângerii sectorului social.
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Monitorizarea sistemului de servicii sociale din România - Propunere de metodologie la nivel național”, proiect cofinanţat din Fondul Social European
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Studiului UNICEF,“Sprijinirea copiilor invizibili. Raport de evaluare”, Manuela Sofia Stănculescu (coord.), 2012.
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