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Puncte tari Date statistice  

• Existenta drumului european E85 ce 
strabate regiunea pe directia nord-sud, a 
coridorului pan-european IX si a celor 
trei aeroporturi internationale Bacau, Iasi 
si Suceava;  

Drumul european E85 strabate trei poli de 
dezvoltare locala din regiune: Bacau, 
Roman, Suceava, iar coridorul paneuropean 
IX trece prin partea de sud-est a regiunii 
(Barlad, Husi); 
Cele trei aeroporturi asigura curse aeriene 
catre Germania, Italia si Austria. 

• Existenta a trei centre universitare care 
au in preocupările de bază si cercetarea 
stiinţifica, inventica, inovarea 
tehnologica, informatizarea si 
promovarea societatii informationale; 

Cele trei centre universitare sunt: Iasi, 
Bacau, Suceava. Numarul studentilor din 
cele trei universitati sunt: 
- Iasi: 59.979; 
- Suceava: 8623; 
- Bacau: 7362; 

• Existenta unei infrastructuri de baza de 
cercetare, dezvoltare si inovare. 

In anul 2002, in regiune erau 73 de unitati de 
cercetare – dezvoltare, reprezentand 12% 
din numarul total la nivel national. Cele 
create in cadrul unitatilor de invatamant 
superior la nivel de regiune reprezinta un 
sfert din cele create la nivel national in 
acelasi cadru. 

• Existenta centrelor culturale, 
manastirilor, monumentelor istorice de 
importanta nationala si internationala 
(patrimoniul UNESCO); 

Centre culturale: Palatul Culturii din Iasi, 
care adaposteste 4 mari muzee;  
Manastirile de la Agapia, Varatec, Voronet, 
Iasi, Moldovita, Sucevita, etc 
Monumente istorice: Cetatea Neamtului, 
Cetatea de Scaun a Sucevei, Biblioteca 
Centrala Universitara din Iasi, Hanul 
Domnesc din Suceava, etc. 

• Oferta turistica diversificata;  In RNE pot fi practicate urmatoarele tipuri de 
turism: ecumenic, cultural, balnear, 
ecoturism, agroturism precum si alte forme 
de turism de nisa. 

• Infrastructura de telecomunicatii bine 
dezvoltata si cu un grad ridicat de 
acoperire; 

In 2005, RNE se situeaza pe primele locuri 
in ceea ce priveste cifra de afaceri realizata 
in domeniul postei si telecomunicatiilor. 

• Cifra de afaceri in domeniul hotelier si al 
restaurantelor este asigurata numai de 
IMM-uri si microintreprinderi - anul 2003; 

In acest domeniu in Regiunea Nord-Est 
activeaza doar IMM-uri si microintreprinderi. 

Puncte slabe Date statistice 

• Cea mai scazuta valoare a indicatorului 
PIB regional/locuitor dintre toate 
regiunile  

2003: PIB/locuitor=64759000 lei preturi 
curente, reprezentand 72.3% din valoarea 
nationala. 

• Cea mai ridicata rata a saraciei dintre 
toate regiunile. 

Valoarea pentru anul 2001 este de 40.7%. 

Rata de saracie a fost calculata pe baza 
metodologiei CAPSIS, avand la baza 
indicatorul agregat al veniturilor si 
beneficiilor sociale.  

• Cea mai mare rata de mortalitate 
infantila dintre toate regiunile;   

In anul 2004 s-a inregistrat o rata a 
mortalitatii infantile de 18.6 decese/1000 
nascuti vii (in judetul Vaslui 22.5 
decese/1000 nascuti vii) superioara mediei 



nationale de 16.8 decese/1000 nascuti vii; 

• Productivitatea muncii este inferioara pe 
toate sectoarele de activitate celei 
nationale in perioada 1998-2002; 

In anul 2002 s-au inregistrat urmatoarele 
productivitati ale muncii pe sectoarele 
economiei, mil. Lei preturi curente/pers. 
ocupata: 

- agricultura: 41.6 (51.6 la nivel 
national); 

- industrie: 148.1 (184.4 la nivel 
national);  

- servicii: 190.2 (230.3 la nivel 
national); 

• Cel mai redus număr de IMM-uri la mia 
de locuitori dintre toate regiunile in 
perioada 2000 – 2004; 

2000: 9.51 Microintreprinderi si IMM-uri/1000 
locuitori (13.86 la nivel national) 
2003: 10.83 Microintreprinderi si IMM-
uri/1000 locuitori (16.42 la nivel national) 
2004:12.1 Microintreprinderi si IMM-uri/1000 
locuitori 

• Slaba productivitate a populatiei ocupate 
in agricultura;  

51% din populatia ocupata (cea din 
agricultura)  realizeaza numai 21% din PIB 
regional; 

• Nivel scazut al infrastructurii rutiere 
modernizate; 

55% din infrastructura rutiera a regiunii este 
sub standardele minime acceptabile – anul 
2004; 

• Indicele redus de utilizare a capacitatii 
de cazare in functiune si a  duratei 
medie de sedere in regiune in raport cu 
potentialul turistic existent;  

In anul 2005, indicele de utilizare a 
capacitatii de cazare in functiune a fost de 
27.2%, fata de media nationala de 33.4%. 
Durata medie de sedere in acelasi an a fost 
de 2.31 nopti/turist si 1.90 nopti/turist strain, 
urmand tendinta de continua scadere din 
ultimii ani (media nationala: 3.16 nopti/turist 
si 2.42 nopti/turist strain) 

• Grad scazut de atractivitate a majoritatii 
oraselor mici si mijlocii (cel mai redus 
procent de ISD, grad scazut de ocupare 
turistica);  

In 2003, investitiile straine directe in 
Regiunea Nord-Est reprezentau doar 3% din 
totalul realizat la nivelul national, iar in 2004 
acest procent a scazut la 0.1% 

• Grad scazut al populatiei ocupate in 
servicii; 

In anul 2004 doar 32% din total populatie 
activa ocupata a fost in domeniul serviciilor 
(inclusiv constructii) 

• Ponderea ridicata a populatiei 
concentrate in mediul rural (59.23%); 

In 2004, ponderea populatiei in mediul rural 
a fost de 56.40% din total populatie fata de 
media nationala de 45.1%. 

• Rata ridicata a somajului in regiune; In anul 2004 in RNE s-a inregistrat o rata a 
somajului de 7.8% (11.0% in judetul Vaslui), 
mai scazut in randul populatiei feminine 
(6.0%), fata de 6.3% la nivel national. 

Oportunitati 

• Posibilitatea dezvoltarii schimburilor comerciale datorita amplasarii regiunii pe viitoarea 
granita de est a Uniunii Europene; 

• Reducerea prognozata a ratei inflatiei si scaderea implicita a costului creditului; 

• Incurajarea unor noi forme de turism si valorificarea mostenirii istorice, culturale 
spirituale si de traditie;  

• Posibilitatea dezvoltarii mediului de afaceri ca rezultat al constructiei parcurilor 
industriale, stiintifice si a incubatoarelor de afaceri; 

• Posibilitatea atragerii turistilor si investitorilor starini prin imbunatatirea imaginii oraselor 



regiunii; 

• Existenta materiilor prime: materiale de constructii si a lemnului (vezi resurse naturale) 
capabile sa atraga investitorii straini; 

• Posibilitatea ca prin modernizarea aeroporturilor din regiune, acestea sa sustina mediul 
de afaceri regional si sa devina puncte de plecare pentru itinerariile turistice regionale; 

• Posibilitatea ca infrastructura de serviicii sociale existenta prin modernizari si reabilitari 
sa  serveasca ca spatii pentru dezvoltarea de servicii integrate destinate categoriilor 
dezavantajate; 

Riscuri 

• Lipsa de coeziune a masurilor de dezvoltare economica si sociala pe fondul accentuarii 
lipsei de incredere a populatiei in redresarea economica a tarii; 

• Slaba competitivitate a firmelor de profil din regiune cu cele din statele membre dupa 
accederea Roamniei in U.E.; 

• Continuarea exodului „materiei cenusii” catre alte regiuni si in strainatate; 

• Cresterea in continuare a gradului de saracie a populatiei in regiune; 

• Existenta unor zone predispuse la dezastre naturale (alunecari de teren, inundatii); 

 


