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Introducere
Prezenta strategie este realizată în cadrul activității 7 ”Realizarea
unui strategii comune” a proiectului “Cross-Border Partnership for Training
and Labour mobility in the Juridical field”, selectat în cadrul Programului
INTERREG V-A România-Bulgaria, program finanțat de Uniunea Europeană din
Fondul European de Dezvoltare Regională, Axa Prioritară 4 „O regiune
calificată și inclusivă“.
Obiectivul principal al Programului Interreg V-A Romania-Bulgaria este
acela de a ”sprijini dezvoltarea zonei transfrontaliere româno-bulgare, prin
îmbunătățirea

accesibilității,

promovarea

cooperării

instituționale

și

protejarea și dezvoltarea activelor regionale”1.
Interreg ”reprezintă obiectivul principal al politicii de coeziune care
urmărește să promoveze o dezvoltarea armonioasă economică, socială și
teritorială a Uniunii Europene, în ansamblul său. Interreg este construit în jurul
a trei direcții de cooperare: transfrontalieră (Interreg A), transnațională
(Interreg

B)

și

interregională

(interreg

C).Cooperarea

transfrontalieră

europeană, cunoscută ca Interreg A, susține cooperarea între regiunile NUTS III
dintre cel puțin două state membre diferite, regiuni ce sunt situate la granițele
acestor state sau în apropiere. Aceasta își propune să facă față unor provocări
comune identificate în regiunea de frontieră și să dezvolte potențialul de

1

Fonduri Europene, Programul Interreg V-A Romania-Bulgaria, Disponibil on-line: http://www.
fonduri-ue.ro/ro-bg, Accesat la 10.07.2018.
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creștere neexploatată în zonele de frontieră, consolidând în același timp
procesul de cooperare în scopul dezvoltării armonioase a Uniunii Europene”2.
Programul de cooperare Interreg V-A Romania-Bulgaria ”contribuie la
strategia Uniunii pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă
incluziunii și la realizarea coeziunii economice, sociale și teritoriale și că el
este în concordanță cu regulamentele (UE) nr. 1299/2013 și (UE) nr.
1303/2013”3.
Axa prioritară 4, ”O regiune calificată și inclusivă” a Programului Interreg
V-A Romania-Bulgaria are ca scop principal ”Integrarea pieţelor forţei de
muncă transfrontaliere, inclusiv mobilitatea transfrontalieră, inițiativele
comune locale în domeniul ocupării forței de muncă, servicii de informare și
de consiliere și formarea comună”4.
Strategiile

de

dezvoltare

”fac

posibilă

coordonarea

activă

a

proceselor de dezvoltare care au loc în teritoriu, luarea în considerare a
caracteristicilor locale, a schimbărilor din mediul exterior şi fac posibilă
abordarea proactivă, realizată într-un mod inovativ, a proceselor de
dezvoltare teritorială”5.

2

Interreg Ro-Bg, Ce este interreg? Disponibil on-line:
http://www.interregrobg.eu/ro/program/program-date-generale.html, Accesat la 09.07.2018.
3 Comisia Europeană, Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 12.2.2015 de aprobare a
anumitor elemente din programul de cooperare "Interreg V-A Romania -Bulgaria "pentru
acordarea de sprijin din partea Fondului european de dezvoltare regională în cadrul
obiectivului de cooperare teritorială europeană, în Bulgaria și România, art. 5.
4
Fonduri Europene, Programul Interreg V-A Romania-Bulgaria, Disponibil on-line:
http://www.fonduri-ue.ro/ro-bg, Accesat la 10.07.2018.
5 Balogh Márton, Etapele de elaborare a strategiilor de dezvoltare locală, în Revista
Transilvană de Ştiinţe Administrative, IX, 2003, pp. 75-79.
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Prin Strategia Europa 2020, România și Bulgaria, alături de toate
statele membre ale Uniunii Europene și-au asumat ”realizarea unor sisteme
de sprijinire a absolvenților tineri pentru găsirea primului loc de muncă și
eliminarea obstacolelor în calea mobilităților lucrătorilor”. În acest sens,
țările vor trebui să ofere cetățenilor ”competențele necesare pentru a
răspunde exigențelor pieței muncii, vor trebui totodată să crească accesul la
sistemul educațional, la formare profesională și consiliere profesională”6. În
urmărirea acestei direcții este concepută și strategia pentru dezvoltarea
mobilității transfrontaliere în domeniul juridic.
Mai mult, în fundamentarea prezentei strategii, s-a ținut cont, pe
lângă principiile enunțate de Programul INTERREG V-A România-Bulgaria și de
Strategia Europa 2020 și de direcțiile enunțate de Strategia UE pentru
regiunea Dunării (SUERD) și de Programul Transnațional Dunărea 2014-2020,
precum ”prosperitate și dezvoltare socio-economică (educație, cercetare,
dezvoltare

rurală,

competitivitate,

piața

internă)”7

și

”inovare

și

responsabilitate socială în regiunea Dunării”8.

6

Andreea Mihaela Niță, Cristina Ilie Goga, The labor market dynamics. Barriers and challenges
in the city of Craiova in 2015, în Creative imagination in social sciences, Craiova, Editura
Sitech, 2016. p. 112 apud. Guvernul României, Ministerul Muncii Familiei Protecției Sociale și
Persoanelor Vârstnice, Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020,
București, 2014, p. 27.
7 Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, Strategia Uniunii Europene pentru
regiunea Dunării (SUERD). Descriere, Disponibil on-line: http://oldsite.edu.ro/index.php/
articles/c790/ , Accesat la 16.08.2018.
8 Fonduri structurale, Programul Transnațional Dunărea 2014-2020, Disponibil on-line:
https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/20/programul-transnationaldunarea-2014-2020 , Accesat la 18.08.2018.
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Actuala strategie își propune să dezvolte mobilitatea transfrontalieră
în domeniul juridic pe ruta județul Dolj, România- regiunea Vidin, Bulgaria și
viceversa. Avem astfel ca grup țintă studenții specializării ”drept” și
absolvenții de studii juridice din cele două regiuni. O astfel de strategie va
facilita accesul pe piața juridică a forței de muncă în zona transfrontalieră
pentru cetățenii interesați, va crește gradul de interes pentru persoane ce nu
au în prezent informațiile necesare, ”va sprijini avocații ce își desfășoară
activitatea în materii ce presupun aplicarea legii statului vecin”9. Trebuie
ținut cont de faptul că cele două zone, Dolj și Vidin, sunt localizate în zone
geografice favorabile mobilității transfrontaliere și acest potențial trebuie
exploatat în procesul dezvoltării regionale10. Se are în vedere contextul
favoribil al apartenenței celor două state la Uniunea Europeană și la sistemul
Bologna, care creează ”un sistem de titluri academice care să poată fi ușor
recunoscute și comparate”11, dezvoltă o ”compatibilitate sporită între
sistemele de învățământ și favorizează mobilitatea studenților și a
persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă” 12 în stațiul european.
Astfel atât România cât și Bulgaria se bucură de principalele obiective ale
procesului

Bologna:

”introducerea

unui

sistem

de

trei

cicluri

9

Opinia reprezentantului Baroului Dolj, Interviu aplicat în luna august 2018.
Gabriel Nicolae Pricină, ”A general perspective on the meanings of the sociodemographic
indicators in the Danube counties of Oltenia”, Sociology and Social Work Review, vol. 2, nr.1,
2018, p. 31.
11 European Union Law. EUR-Lex, The Bologna process: setting up the European higher education
area, Disponibil on-line: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/ HTML/?uri= LEGISSUM:
c11088&from=EN , Accesat la 25.07.2018.
12 Comisia Europeană, Procesul de la Bologna și Spațiul European al învățământului superior,
Disponibil on-line: http://ec.europa.eu/education/policy/higher-education/bologna-process_ro,
Accesat la 20.07.2018
10
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(licență/master/doctorat),

o

mai

bună

asigurare

a

calității și

facilitarea recunoașterii calificărilor și a perioadelor de studii” 13. Prin
urmare, absolvenții facultăților de drept din ambele state beneficiază de
implementarea sistemului de credite ECTS (European Credit Transfer and
Accumulation System) și obțin Suplimentul de Diplomă (Diploma Supplement
(DS)); dispun de NQF - Cadrul Național de Calificare (National Qualification
Frameworks), pentru a descrie clar diferitele cicluri și a calificărilor din
sistemele naționale de

învățământ, pe baza rezultatelor învățării

obținute, permițând astfel compararea cu QF-EHEA - Cadrul calificărilor
pentru

Spațiul

european

al

învățământului

superior

(Qualifications

Framework for the European Higher Education Area); se bucură de sisteme
naționale de asigurare a calității recunoscute, conforme cu ESG Standardele și orientările Europene (European Standards and Guidelines)
pentru asigurarea calității și astfel, în acest context, studenții beneficiază
de recunoașterea reciprocă a calificărilor și a creditelor obținute în
învățământ 14. Mai mult, cetățenii României și Bulgariei, ca cetățeni ai
unor state membre ale Uniunii Europene, se bucură de reglementările
politicilor sociale europene, de piața liberă, de libera circulație 15 și

13

Ibidem.
Comisia Europeană, COM(2011) 567 - Commission working document on recent developments
in European high educations systems, 2011, pp.5-6, Disponibil on-line:https://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011SC1063&from=EN , Accesat la
29.08.2018.
15 Alexandra Porumbescu, ”The European institutional actors in handling migration”, Sociology
and Social Work Review, vol. 2, no.1, 2018, p. 42.
14
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cetățenia europeană, toate acestea constituind avantaje pentru o posibilă
mobilitate transfrontalieră.
Se are în vedere, totodată, în domeniul juridic și contextul legislației
Uniunii Europene, care, în afara profesiei de avocat, ”nu reglementează
condițiile pentru exercitarea altor profesii juridice. În general, profesiile
juridice sunt reglementate la nivel național. Deși pot exista asemănări
naturale între ele, aceste reglementări naționale

diferă destul de

semnificativ de la o țară la alta”16. Se observă că la nivelul Consiliului
Europei, Comitetul de Miniștri a emis o serie de recomandări privind
profesiile juridice. Una dintre aceste inițiative se referă la exercitarea
profesiei de avocat. Alta se referă la independența judecătorilor. În plus,
Convenția Europeană a Drepturilor Omului afirmă că orice persoană acuzată
de o infracțiune are dreptul de a se apăra personal sau prin asistență juridică
proprie sau, dacă nu dispune de mijloace suficiente pentru a plăti asistență
juridică atunci când interesele justiției o cer. Această clauză se referă în
principal la cauze penale, dar Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO)
le-a extins și pentru a acoperi și cazuri civile”17.
Pe de altă parte, în cele două state membre ale Uniunii Europene,
România și Bulgaria, în cadrul platformelor juridice internaționale, regăsim
unele profesii juridice comune, dar și profesii conexe domeniului juridic,
care pot fi accesate de absolvenții specializării drept.
16

European Justice, Legal professions and justice networks, Disponibil on-line: https://ejustice.europa.eu/content_legal_professions-29-en.do, Accesat la 03.08.2018.
17 Ibidem.
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Astfel, principalele profesii juridice din România sunt18:
 procurori
 judecători
 avocați
 consilieri juridici
 notari publici
 executori judecătorești
 grefieri
 asistenți judiciari
 magistrați asistenți

Cu toate acestea, în acest moment, conform COR- Clasificării
Ocupațiilor din România, funcțiile/profesiile incadrate in COR 261 (specialisti
in domeniul juridic), sunt mult mai numeroase și sunt clasificate astfel19:

261 Specialisti in domeniul juridic
2611 Avocati
261101 avocat
261102 jurisconsult
261103 consilier juridic

18

European Justice, Legal professions and justice networks, Romania, Disponibil on-line:
https://e-justice.europa.eu/content_legal_professions-29-RO-en.do?clang=ro, Accesat la 04.08.2018.
19 Rubian, Clasificarea ocupațiilor din România,
https://www.rubinian.com/cor_5_ocupatia.php?id=2619 .
Joint strategy on the cross-border region employability and labour mobility in the juridical field
11

Project “Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field”

2612 Magistrati
261201 procuror
261202 judecator
261203 magistrat - asistent
261204 inspector judiciar
261205 asistent judiciar
261206 personal de specialitate juridica asimilat judecatorilor si
procurorilor

2619 Specialisti in domeniul juridic neclasificati in grupele de
baza anterioare
261901 executor judecatoresc
261902 expert criminalist
261903 expert jurist
261906 notar
261910 consilier armonizare legislativa
261911 expert armonizare legislativa
261912 analist armonizare legislativa
261913 registrator carte funciara
261914 revizor jurist
261915 cercetator in domeniul stiintelor juridice
261916 asistent de cercetare in domeniul stiintelor juridice
261917 executor bancar
Joint strategy on the cross-border region employability and labour mobility in the juridical field
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261918 consilier proprietate industriala autorizat
261919 specialist proprietate intelectuala
261920 expert prevenire si combatere a coruptiei
261921 consilier de probatiune
261922 inspector de probatiune
261923 asistent registrator principal

Principalele profesii juridice din Bulgaria sunt20:
 procurori (public prosecutor)
 investigatori (investigator)
 judecători (judge)
 avocați (attorney-at-law)
 notari (notary)
 executor judecătoresc privat (private bailiff)
 executor judecătoresc public (state bailiff)
 judecător de înregistrare (registration judge).

În ambele state regăsim și profesii conexe domeniului juridic, în care
pot profesa absolvenții specializării drept, precum:
 mediator
 consilier de probațiune

20

European Justice, Legal professions and justice networks, Bulgaria, Disponibil on-line: https://ejustice. europa.eu/content_legal_professions-29-bg-en.do?member=1, Accesat la 04.08.2018.
Joint strategy on the cross-border region employability and labour mobility in the juridical field
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 cadru didactic în învățământul universitar juridic
 experți judiciari
 ofițeri judiciari.

Joint strategy on the cross-border region employability and labour mobility in the juridical field
14

Project “Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field”

Analiza situației existente
Regiunea Vidin: Analiza socio-economică și prioritățile de
dezvoltare ale regiunii21
Pentru perioada 2014–2020, ponderea relativă a populaţiei urbane în
regiunea Vidin a fost în creştere de la 63,38% în 2011 la 64.4,% în 2017. O
scădere a populaţiei rurale a fost observată cu 887 de persoane pentru
perioada indicată. Populaţia urbană este în general predominant, deşi în
cinci din municipalităţile regiunii – Chuprene, Rujinți, Novo Selo, Makreș şi
Boynitsa, populaţia este de 100% rural. Cel mai mare procent din populatia
urbana din municipiile Belogradchik si Vidin.

Spre sfârșitul anului 2017,

populația permanentă calculată a districtului Vidin se ridică la 86.927 de
persoane. În totalul populaţiei în 2017, femeile sunt mai mult (51.21%). La
1.000 bărbaţi au fost 1.007 femei, în timp ce în 2004 numărul de femei în
acest raport a fost 1.053, în 2003 – 1.069. În perioada 2014 - 2017, au fost
observate schimbări semnificative în structura de vârstă a populaţiei, legate
de tendinţele adverse în dezvoltarea proceselor demografice. Procesul de
îmbătrânire a populației este adâncit din cauza reducerii continue a

21

Această secțiune ”Regiunea Vidin: Analiza socio-economică și prioritățile de dezvoltare ale
regiunii” este preluată din ”Strategia de dezvoltare regională 2014 – 2020 a regiunii Vidin”,
evaluarea intermediară a implementării "strategiei de dezvoltare regională 2014-2020 a
regiunii Vidin" și a bazei de date de la NSI /Institutul National de Statistica/ Bulgaria conform
datelor furnizate de echipa de implementare din Bulgaria, a proiectului ”Cross-Border
Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field”.
Joint strategy on the cross-border region employability and labour mobility in the juridical field
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proporției persoanelor cu vârsta de până la 14 ani și a creșterii populației de
peste 60 de ani.
Tendinţa de agravare a situaţiei demografice în ultimii ani este
întârziată, dar nivelul atins de reproducere estestestveno a populaţiei este
foarte limitat. Acest nivel va influenţa dezvoltarea viitoare a numărului şi a
structurilor populaţiei.
În regiunea Vidin populația grupului etnic bulgar este dominată,
reprezentând 91,25% din populația regiunii și 1,53% din populația bulgară a
țării.

Al doilea cel mai mare este grupul etnic de etnie romă cu 7,66% din

totalul populaţiei. Reprezintă 2,24% din romii din ţară. Procentul grupului
etnic turc - 0,09% este neglijabil. Este important de reţinut faptul că toate
grupurile etnice de mai sus sunt în coabitare paşnică şi nu există conflicte
etnice şi tensiuni în zonă.
Concluzie:

în

regiunea

Vidin,

potrivit

datelor

de

la

ultimul

recensământ, cel mai mare este grupul de persoane cu studii secundare –
45,4%. În al doilea rând este grupul de persoane cu studii primare – 27,55%.
Reiese clar că procentul persoanelor cu învățământ primar și inferior nu este
scăzut. Absolvenţii cu studii superioare reprezintă doar 18,5%.
Anul 2017 - descreșterea populației în regiunea Vidin este în general
negativă (-1.422). În 6 din cele 11 municipalităţi ale regiunii (Boynitsa, Kula,
Gramada, Dimovo, Makreș şi Novo Selo), creşterea este pozitivă şi în alte 5
municipalităţi-negativ. Cu cea mai mare valoare negativă este municipiul

Joint strategy on the cross-border region employability and labour mobility in the juridical field
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Vidin-(-357). Valoarea totală a creșterii naturale pentru 2017 pentru
Regiunea Vidin este – 1.422.
Din numărul total stabilit in 2017, 2.53 % sau 2.203 de persoane s-au
stabilit în districtul Vidin. Numărul total de persoanele care au emigrat de la
Vidin este 12,88% sau 2.716 persoane. Valoarea totală a creşterii mecanice
pentru 2017 pentru Regiunea Vidin este de -513.
Conform statisticilor populaţiei pentru 2014-2020, zona se situează pe
locul trecut printre zonele din zona de planificare nord-vestică. Cele mai
apropiate valori ale regiunii Vidin sunt valorile regiunii Montana.
Produsul intern brut produs în 2016, calculat la preţurile curente,
este de 576.000.000 LV. Produsul intern brut pe cap de locuitor din regiune
este de 8.938 LV pentru anul 2017, iar pentru ţara 14.280 LV. În 2017
produsul intern brut pe cap de locuitor în regiunea Vidin este 7.283 LV, 8.938
LV pentru regiunea Nord-Vest şi 14.280 LV la nivel național. Aceasta pune
regiunea Vidin pe ultimul loc, în comparație cu celelalte zone ale regiunii de
planificare nord-vestică.
Standardul de stat (i.e. sprijin guvernamental pentru sectorul privat,
educație și sistemul medical) pentru districtul Vidin se ridică la 385.910.000
pentru zona de nord-vest.
Standardul de stat pe sectoare economice pentru 2016 este
următorul: cu cea mai mare pondere fiind sectorul serviciilor cu 72,56% din
standardul de stat produs în domeniu, agricultura produce 19,26%, iar
industria produce numai 8,18%. De la 23,65% în 2004, ponderea valorii
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adăugate create în agricultură a scăzut cu 4,39%, sectorul serviciilor a
suferit, de asemenea, o scădere de peste 3%. În 2016, în regiunea Vidin,
sectorul industrial a creat 76.000.000 LV din valoarea adăugată a economiei
în domeniu, în comparație cu anul 2013 cand a fost 94.000.000 LV.
Concluzie: ponderea sectorului agricol, în Vidin, este de 6 ori mai
mare decât cota la nivel național (3,00% din standardul de stat) şi aproape de
două ori mai mare decât cea din regiunea de planificare nord-vest (11,72%).
Valoarea cotei relative a regiunii Vidin, indică incapacitatea de a ajunge la
nivelul acestui indicator pentru ţară, care pentru 2016 este de 32,41%. O
astfel de corelare între valoarea adăugată creată în agricultură, industrie și
servicii este caracterizată de zonele cele mai strămutate din punct de vedere
economic ale țării.
Pe statistica de la 31 decembrie 2016 numărul societăților din zonă
este de 3.086, care reprezintă aproximativ 0,86% din totalul pe ţară şi 11,37%
din cele înregistrate în regiunea de planificare nord-vest. Din punct de
vedere al numărului de angajaţi în 2017 – 93,4% sunt micro-întreprinderi,
5,4% sunt întreprinderi mici, 1,1% sunt medii şi 0,1% sunt întreprinderi mari
(cu personalul de peste 250 de persoane). Pentru perioada 2014-2017 în
regiunea Vidin se raportează o reducere a numărului de întreprinderi cu 97,
care reprezintă peste 3,3% din total.
Distribuţia industriei este următoarea: "comerţul, repararea maşinilor
şi a aparatelor de uz casnic"- 47,50%; "hoteluri si restaurante"- 8,2%;
"Industrie" – 7,26%; "transport, depozitare şi comunicaţii" - 5%; "construcții"Joint strategy on the cross-border region employability and labour mobility in the juridical field
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2,86%; şi "agricultură, vânătoare, silvicultură şi pescuit" – 5,75%; "activităţi
sociale şi de sănătate" – 5,53%, ”Alte activităţi care deservesc societatea şi
personalitatea "– 17,88%.
Principalii indicatori economici pentru economia zonei în 2017.
Operatorii economici ai sectorului nefinanciar din regiunea Vidin au realizat
venituri din activitate în valoare de 772.492 LV, reprezentând 0.33% din
veniturile din activitatea la nivel național şi 7,10% din veniturile din
activitatea din regiunea de planificare a Northwestern. Pentru comparaţie în
2009, veniturile din activitatea operatorilor din districtul Vidin au fost 641.617
LV, reprezentând 0,32% din veniturile la nivel național şi 6,47% din veniturile
nete din activitatea regiunii de planificare nord-vest. Se înregistrează o
creștere a veniturilor din activitatea operatorilor economici din sectorul
nefinanciar din regiunea Vidin. Pentru 2017 se observă o creștere a valorii
absolute a veniturilor nete din activitatea de afaceri. Pentru 2011, operatorii
economici ai sectorului non-financiar din regiunea Vidin au realizat venituri
nete din vânzările de 691.444 LV.
Cele mai de succes venituri nete de vânzări, realizate în 2017, au fost
realizate de sectorul "comerţul, repararea şi întreţinerea de autoturisme şi
motociclete" - 339.002.000 LV, sau 43,72% din totalul pentru zonă. Sectorul
rămâne ancorat, cu venituri în valoare absolută în creştere. Industria
realizează NPP5 în valoare de 98.956.000 LV sau 12,77%; producția și
distribuția energiei electrice și termice și a combustibililor gazoși –
79.248.000 LV sau 10,22%; agricultura, silvicultura, vânătoarea și pescuitul "–
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64.054.000 LV sau 8,26%; transport, depozitare şi comunicaţii - 60.992.000 LV
sau 7,87%; construcții– 35.192.000 LV sau 4,54%; hoteluri şi restaurante 13.489.000 LV sau 1,74%. Veniturile create de "alte activităţi care deservesc
comunitatea şi individuale" sunt de 163.600.000 Lv sau 21,11%.
Cea mai mare parte veniturilor menționate mai sus a fost realizată de
micro-întreprinderi, care au marcat o creştere de 41,88% din 2007, atunci
când a fluctuat în jur de 37,7%, în 2009 fiind 40,82%, până în anul 2017 când
a fost 93,5%. Întreprinderile mici au angajat 53% din forța de muncă angajată
în 2017. Tendinţa inversă este raportată în grupul întreprinderilor mijlocii,
respectiv, de la 23,5% angajaţi în 2014 ajunge la 23,3% în anul 2017, iar
întreprinderile mari au atins 15,19% din toţi angajaţii.
Angajaţii din sectorul privat predomină. Cu toate acestea, pentru
perioada 2004-2011 a existat tendinţa de a reduce cota lor. La începutul
perioadei, ponderea angajaţilor din sectorul privat a fost de peste 85%. În
următorii câţiva ani a fost raportată o creştere în 2007, ajungând la 89,96%
din angajati. În următorii ani, cu toate acestea, ponderea angajaţilor din
sectorul privat a scăzut, iar în 2017, ajunge la 54,26%.

Investiții
În 2016, companiile din regiunea Vidin din sectorul public și privat au
suportat cheltuieli pentru achiziționarea de active corporale fixe de
115.416.000 LV, reprezentând 8,89% din costurile suportate pentru activele
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tangibile în zona de planificare nord-vestică și 0,49% din costul activelor
tangibile din țară.
Alocarea sectorială a cheltuielilor în 2017. Locul dominant ocupă
sectorul "industrie" cu 61.170.000 LV, care reprezintă 53,63% din
cheltuielile suportate. Față de perioada 2009-2011 cheltuielile au crescut
cu 44,28%. Următorul este sectorul agricol, forestier și al pescuitului cu
26.014.000 LV sau 22,54% din costul total al dobândirii activelor; acest
sector raportează, de asemenea, o creştere a costurilor cu 46.42%.
Sectorul "comerț; Repararea de automobile şi motociclete; Transport,
depozitare şi post; Hoteluri şi restaurante " încă ocupă o poziţie de lider în
structura costurilor de achiziţie a activelor. Cu toate acestea, pentru
perioada 2013-2016 a fost raportată o scădere a costurilor suportate cu
34,7%, iar în 2016 costurile suportate de dobândirea activelor în acest
sector sunt de 10.029.000 LV, care reprezintă 8,69% din costul total al
achiziţiei în zonă. O tendinţă similară este, de asemenea, raportată în
sectorul construcţiilor. Reducerea costului perioadei de referinţă a fost de
25,8%, iar în 2011 investiţiile au fost efectuate în active.
Investiţiile străine în ceea ce priveşte atragerea investitorilor
străini, districtul Vidin este unul dintre ultimele locuri din Republica
Bulgaria. În 2016, investiţiile străine realizate în domeniu sunt 71.466.300
Euro sau 0,3% din investiţiile străine directe în ţară şi 23,31% din ţările
realizate în regiunea nord-vestică. Cu valori mai mici sunt doar districtele
Silistra, Kyustendil şi Montana. Cu toate acestea, pentru perioada 2014Joint strategy on the cross-border region employability and labour mobility in the juridical field
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2016, a existat o tendinţă ascendentă a investiţiilor străine directe, cu
investiţii în 2013 de 59.324.300 Euro.
În 2016, micro-întreprinderile au reprezentat 93,5% din totalul
întreprinderilor din zonă. Printre celelalte companii, cu un număr relativ mai
mare sunt întreprinderile mici, cu o cotă relativă de 5,4% şi întreprinderile
mijlocii, cu o pondere de 0,1%. Micro intreprinderile oferă cele mai multe
oportunități de angajare – 5.528 persoane la 2017 (41,88% din angajaţi) şi cea
mai mare parte din venitul net de vânzări pentru zona – 48.43%, care
reprezintă 334.895.000 LV. Întreprinderile mici oferă venituri nete de
178.735.000 LV (25,85%), cele mijlocii 104.235.000 LV sau 15,08%, iar cea
mai mică este proporţia de 10,64% a veniturilor care este asigurată de marile
întreprinderi în cuantum de 73.579.000 LV. Dovezile sugerează că
microîntreprinderile mici și mijlocii contribuie semnificativ la veniturile
vânzărilor și ocupării forței de muncă, ceea ce demonstrează că situația
economică a fiecăruia dintre acestea este afectată în mod semnificativ de
situația socio-economică.
Concluzii: dezvoltarea viitoare a economiei câmpului este legată de
oferirea

de

oportunităţi

pentru

dezvoltarea

de

micro-întreprinderi

competitive, mici şi mijlocii. În momentul de faţă nu sunt încă suficient de
competitive în ceea ce priveşte accesul la finanţare, inovare, proprietate
intelectuală, internaţionalizare şi punerea în aplicare a bunelor practici.
Accesul la finanțare este un factor esențial pentru performanța lor
economică generală. Activitatea de inovare este, de asemenea, un factor
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important în determinarea plății regulate a datoriilor și creșterea sau
menținerea nivelurilor de remunerare. Înregistrarea mărcilor comerciale şi a
brevetelor este importantă pentru menţinerea sau creşterea cotelor de
piaţă, a profitului şi a vânzărilor. De asemenea, capitalul uman al companiei
are o mare semnificaţie pentru luarea în considerare a unui efect pozitiv
direct, atât asupra întreţinerii, cât şi asupra creşterii cotelor de piaţă şi
asupra vânzărilor. Două grupuri majore de IMM-uri sunt în mod clar
prezentate:-întreprinderile cu o competitivitate scăzută, care
Pentru perioada 2014-2020 au existat următoarele două tendinţe în
ceea ce privește numărul de întreprinderi din zonă. Chiar dacă în anul 2009
a existat un declin, la sfârşitul anului 2017, numărul de întreprinderi din
regiunea Vidin a fost de 3.086, adică cu 151 unități mai mari decât în 2007. 2.975 unități după structură industrială. Cel mai mare număr de entităţi
active a fost în sectorul "comerţ, repararea de automobile şi motociclete "1.513 unități sau 47,53% din total, acest sector fiind lider în toate
municipalităţile. Următoarele sectoare cu un număr mai mare de entităţi
active sunt: "hoteluri şi restaurante" – 261 unități (8,20%)

"industria

prelucrătoare" – 223 unități (7,01%), "agricultură, silvicultură şi pescuit"-183
unități (5,75%) şi ”sănătate şi activităţi sociale” - 176 unități (5,53%) cel mai
mic număr de entităţi sunt în sectoarele "industria extractivă" - 8 unități
(0,25%), "educaţie" - 24 unități şi "cultură, sport şi divertisment".
Numărul total de întreprinderi pentru Regiunea Vidin - 3.086 unități;
agricultură, silvicultură şi pescuit 183 unități (5,75%); industria extractivă 8
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unități (0,25%); industria de procesare 223 unități (7,01%); producţia şi
distribuţia energiei electrice şi termice şi a combustibililor gazoși 25 unități
(0,79%); alimentare cu apă o unitate (0,04%); Servicii de canalizare,
managementul deseurilor si recuperare 8 unități (0,25%); construcții 91 unități
(2,86%); comert, repararea de autoturisme şi motociclete 1.513 unități (47,53%);
transport, depozitare şi poștă 159 unități (5,00%); hoteluri şi restaurante 261
unități (8,20%); crearea şi distribuirea de informaţii şi produse Creative,
Telecomunicaţii 39 unități (1,23%); operaţiuni imobiliare 127 unități (3,99%);
activităţi profesionale şi cercetare 159 unități (5%); activităţi administrative şi
auxiliare 53 unități (1,67%); educaţie 24 unități (0,75%); sănătate umană şi
muncă socială 176 unități (5,53%); cultură, sport şi divertisment 24 unități
(0,75%); alte activităţi 13 unități (0,36%).
Concluzii: rolul principal pentru economia regiunii Vidin pentru 2016.
Industria "comerţul, repararea de autoturisme şi motociclete" produce un
venit net de 334.172.000 LV sau 48,33% din total. În al doilea rând în
importanţă manufacturile produc un venit net în cuantum de 89.134.000 LV
(12,89%). În al treilea rând sectorul "transport, depozitare şi comunicaţii"
produce un venit net de 58.128.000 LV (8,41%). Ponderea sectoarelor rămase
în economia regiunii Vidin pentru 2016 în cuantumul veniturilor nete de
vânzări este următoarea: agricultură, silvicultură și pescuit – 6,36%;
Construcții – 4,84%; hoteluri si restaurante – 1,9%; sănătate și activități
sociale – 2,01%;

Comerţul şi serviciile sunt o ramură de frunte în economia

regiunii Vidin. Pentru 2016 acest sector produce 48.33% din veniturile nete
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de vânzări şi 25,97% din ocuparea forţei de muncă în zonă. În ultimii ani,
numărul companiilor din acest sector a crescut de la 1,996 unități în 2009,
până la 3.086 în anul 2017.
Condiţiile-cadru pentru dezvoltarea economiei în regiunea Vidin
principala şi cea mai importantă sarcină a întreprinderilor din districtul Vidin
este de a asigura competitivitatea şi dezvoltarea. Soluția de succes a acestei
sarcini necesită atât eforturile companiilor, cât și asistența activă a puterii
executive la nivel central, regional și local, care ar trebui să asigure
condițiile-cadru, să activeze procesele de educație și Să demonstreze şi să
sprijine noile tendinţe de dezvoltare. Educaţia şi calificarea – pregătirea
personalului calificat pentru întreprinderile din domeniu este insuficientă. În
conformitate cu practicile globale, se recomandă ca:-introducerea de
programe specializate pentru educaţia antreprenorială, inovare; -organizarea
formelor active de calificare şi perfecţionare a calificării personalului; cooperarea activă între educaţie şi afaceri; -transferarea experienţei străine
şi adaptarea acesteia la condiţiile specifice ale întreprinderii separate.
Clustere-întreprinderile mici şi mijlocii nu au resurse pentru a oferi cu
propriile forţe dezvoltarea companiei competitive. Noua politică în domeniul
economiei, care este adecvată pentru dezvoltarea modernă, necesită noi
strategii ale companiei, construite pe baza cooperării în întregul lanț de
proiectare, producție, marketing și servicii legate de produse. Construcţia de
clustere trebuie realizată în principal în zonele în care se preconizează că
vor fi realizate avantaje competitive.
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Construirea centrelor de inovare şi de transfer tehnologic – micro,
întreprinderile mici şi mijlocii, care sunt predominante în domeniu, nu au
posibilitatea de a-şi menţine propriile unităţi de dezvoltare a cercetării.
Acest lucru necesită stimularea dezvoltării unei reţele de unităţi de
inginerie. Acestea pot fi organizate pe baza structurilor existente în
universităţile tehnice şi institute de bas şi de a dezvolta o reţea pentru a
sprijini cercetarea şi inovarea în industrie. Finanțarea rețelei poate fi
sprijinită de stat, de fondurile UE și de întreprinderile din sector și se
bazează pe un parteneriat public-privat.
dezvoltarea

unei

rețele

de

unități

de

Este necesar să se stimuleze
consultanță

pentru

nevoile

microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii. Ar trebui să se acorde
o influență deosebită problemelor de management al calității și sistemelor
de planificare a resurselor întreprinderii.
Parcuri de

înaltă tehnologie şi centre de incubaţie. Aceste

instrumente pentru sprijinirea proceselor de inovare nu sunt utilizate în mod
adecvat în Bulgaria, în special în zonă. Finanţarea-toate anchetele pentru
investigarea barierelor în calea întreprinderilor indică:-necesitatea unor
costuri mari şi a lipsei unor surse adecvate de finanţare; -o perioadă
îndelungată de rentabilitate a cheltuielilor; -lipsa personalului cu calificările
necesare. În prezent, companiile častnitie se bazează în principal pe:-fonduri
proprii; -fonduri împrumutate şi/sau împrumuturi bancare, companiile locale
sunt slab familiarizaţi cu posibilităţile de utilizare a fondurilor de garantare
şi de risc, precum şi fondurile europene. În acest sens, este important să se
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concentreze întreprinderile locale pentru a le face mai pe deplin utilizabile
ca o modalitate de a îmbunătăţi competitivitatea lor şi inovare.
Potrivit datelor de la ultimul recensământ 2017, forța de muncă este
categoria predominantă din totalul populației din regiunea Vidin, respectiv
36.700 persoane (47,5%). A doua categorie ca pondere este reprezentată de
pensionari, 32,42%.
De la 2013 pana la 2017 a existat o creştere semnificativă în proporţie
absolută şi relativă a şomerilor înregistraţi în toate domeniile. În 2013,
districtul Vidin este primul la nivelul de referință al șomajului din cele cinci
domenii ale acestui indicator. Această tendinţă este menţinută pentru
următorii trei ani şi în 2017 rata şomajului în regiunea Vidin este cea mai
mare, respectiv 19,2%.
Rata şomajului pentru Regiunea Vidin a crescut de la 17,7% în anul
2013 la 19,2% în anul 2017. Această dinamică se datorează angajării
persoanelor fizice în proiecte finanțate prin fonduri europene. Rata
şomajului din Vidin este mai mare cu 5% decât cea din regiunea nord-vest.
Numărul mediu de şomeri înregistraţi în departamentele "birouri de
muncă" pe teritoriul districtului Vidin în 2017 a fost de 6.200 de persoane.
Cel mai mare număr de șomeri a fost înregistrat în decembrie 2014 - 8.825
persoane. Astfel ratele șomajului au fost: în municipiul Dimovo – 61,50%,
municipiul Rujinți – 50,10% şi municipiul Gramada – 37,99% şi cea mai mică
14,93% în municipiul Vidin.

Joint strategy on the cross-border region employability and labour mobility in the juridical field
27

Project “Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field”

În ultimii doi ani a existat o creştere a şomajului în 10 din
municipalităţile din districtul Vidin, cu cea mai mare creştere în municipiul
Gramada cu 22,87%, urmată de municipalitatea Makreș – 15,89%.
Concluzie: în perioada luată în considerare 2014 – 2020 a existat o
tendinţă de durată de creştere a ratei şomajului în regiunea Vidin. În 13% din
şomaj în 2009, a crescut la 19,2% la 31.12.2017
Pe baza datelor şi analizelor agenţiei de ocupare a forţei de muncă
privind starea şi dezvoltarea pieţei muncii în regiunea Vidin, următoarele
rezumate şi concluzii pot fi elaborate în ultimii ani: piaţa muncii este
disbalansiran-şomaj ridicat şi în acelaşi Lipsa de timp a forței de muncă
calificată; În mod tradițional, ponderea șomerilor cu calificare scăzută și
niskoobrazovanite este najgolâm în structura educației șomajului; Cele mai
multe locuri pentru profesioniștii din învățământul terţiar rămân permanent
șomeri datorită mobilității slabe a forței de muncă cu învățământ superior;
Regiunea Vidin ocupă în mod durabil unul dintre primele locuri din ţară prin
rata şomajului, iar acest indicator rămâne semnificativ mai mare decât
valorile medii anuale pentru ţară. Din cauza crizei economice din regiunea
Vidin, au avut loc schimbări semnificative în structura ocupării forţei de
muncă. Care reduce numărul de angajați.
Viziunea "Regiunea Vidin-dezvoltarea zonei menite să realizeze o
creştere economică medie şi ocuparea forţei de muncă, dezvoltare durabilă,
îmbunătăţirea calităţii vieţii şi conservate şi popularizat patrimoniului
natural şi cultural
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Realizarea obiectivelor strategice şi a priorităţilor în cadrul strategiei
regionale actuale depinde de diferiţi factori – externi şi interni. În schimb,
este necesar să se facă modificări în document pentru a reflecta noua
situaţie referitoare la: situaţia economică şi depăşirea crizei din Bulgaria şi
Europa; Situaţia politică din Bulgaria şi Europa; Stabilitatea economică a
UE; Cuantumul absorbţiei fondurilor din fondul structural şi de coeziune al
Uniunii Europene, precum şi Fondul european agricol pentru dezvoltare
rurală; Investiții, ca urmare podului Vidin-Calafat si Alte.
Prioritățile strategiei de dezvoltare regională pentru perioada 20142020, ca formulă și conținut, sunt strâns legate de obiectivele strategice ale
politicii regionale naționale și europene și sunt formulate cu subpriorități
adecvate. Partea strategică este obiectivele specifice, în vederea asigurării
unei legături strânse a obiectivelor strategice ale politicii regionale
naţionale. Priorităţile identificate şi subpriorităţile interacţionează la toate
nivelurile, având un impact complex asupra principalelor sectoare de
dezvoltare regională – economie, ecologie şi dezvoltare socială. Acest lucru
asigură atingerea obiectivelor strategice ale strategiei regionale.
Obiectivul strategic 1 de accelerare a dezvoltării economice a regiunii
Vidin pentru a consolida procesul de coeziune economică și socială cu zonele
medii dezvoltate din Bulgaria, este necesar să se facă schimbări substanțiale
în economia regiunii Vidin, deoarece Aceasta trebuie să fie orientată spre
producerea de noi produse bazate pe tehnologii înalte, precum şi pentru a
creşte semnificativ productivitatea muncii.
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Subprioritatea 1.1.1: îmbunătățirea condițiilor de dezvoltare ale
sectorului întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) prin modernizarea
subpriorității infrastructurii de afaceri 1.1.2: sprijin administrativ și
reducerea obstacolelor administrative în calea dezvoltării Afaceri
Subprioritatea

1.1.3:

îmbunătățirea

accesului

și

dezvoltării

tehnologiilor informației și comunicațiilor în domeniul serviciilor și serviciilor
publice

pentru

IMM-uri:

subprioritate

1.2.1:

dezvoltarea

cercetării,

dezvoltării tehnologice și inovării în Sprijinirea economiei
Subprioritatea 1.2.2: încurajarea dezvoltării parteneriatelor public-privat
Subprioritatea

1.2.3:

promovarea

regiunii

Vidin

la

potenţialii

investitori şi creşterea climatului investiţional
Obiectivul strategic 2 ridicarea standardelor de trai ale populatiei
regiunii Vidin cresterea calitatii capitalului uman este o conditie esentiala
pentru atragerea investitiilor in sectoarele care genereaza o valoare
adaugata mai mare in economie. Statul şi administraţia locală au un rol
important de jucat în crearea unui mediu atractiv pentru dezvoltarea
afacerilor şi servicii publice. Activităţile destinate îmbunătăţirii resurselor
umane prin investiţii în capitalul uman vor fi stimulate.
Prioritate 2.2: stabilizarea și creșterea subpriorității ocupării forței de
muncă 2.2.1: optimizarea gestionării activităților de programe legate de
ocuparea forței de muncă: dirijarea programelor biroului muncii în vederea
investării la persoanele cu o mai mare Potenţialul lor, în loc să se limiteze la
contingentul şomerilor cu calificări scăzute;

Reorientarea programelor de
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calificare şi recalificare la profilul economic actual/prospectiv şi la cererea
pe piaţa muncii;

Dezvoltarea programelor temporare de lucru, care

reprezintă o alternativă la asistența socială furnizată.
Sub-prioritate 2.2.2: implementarea activităţilor de programe de
ocupare a forţei de muncă vizate: crearea de oportunităţi pentru producţii
alternative; Programe care finanţează mici afaceri de familie şi iniţiative
private

pentru

crearea

unei

microcompanii

(suveniruri,

meşteşuguri

tradiţionale, ambalaje alimentare); Programe destinate sprijinirii zonelor cu
șomaj ridicat. Ocuparea forţei de muncă a populaţiei.
Subprioritare 2.2.3: asigurarea diversităţii locurilor de muncă oferite
şi o mai bună angajare a activităţilor populaţiei: informarea angajatorilor şi
şomerii cu privire la Politica de ocupare a forţei de muncă, care este
reglementată în planul naţional de acţiuni pentru Ocuparea forţei Învăţarea
de noi tehnici şi metodologii de lucru care vizează servicii cuprinzătoare şi de
calitate pentru solicitanţii de locuri de muncă;

Construirea unui sistem

informaţional pentru forţa de muncă în căutarea investitorilor şi, respectiv, a
specialiştilor;
economice

Dezvoltarea abilităţilor profesionale în sprijinul activităţii

locale

şi

îmbunătăţirea

adaptabilităţii

Alocaţie pentru ocuparea forţei de muncă;

resurselor

umane;

Sprijinirea instruirii profesionale

a antreprenorilor şi a celor care desfăşoară activităţi independente.
3.4.3 Sub-prioritate: iniţierea şi participarea la proiecte în cadrul
programelor internaţionale şi naţionale. Crearea de noi iniţiative şi proiecte de
importanţă europeană, crearea de reţele de cooperare transnaţională,
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promovarea schimbului economic, social şi cultural între regiunile Bulgariei şi
Europei vor fi sprijinite în noul program Perioada. Acțiunile-cheie se vor
concentra

asupra

îmbunătățirii

infrastructurii,

dezvoltării

activităților

economice, sociale și culturale comune, gestionării comune a riscurilor. Se va
promova schimbul de experiență și bune practici între reprezentanții
autorităților locale, ONG-urile și întreprinderile din diferite regiuni. Iniţiativele
vor fi stimulate să dezvolte strategii şi planuri de dezvoltare comune.

Județul Dolj: Situația socio – economică și prioritățile
strategiei de dezvoltare

Situația regiunii Sud-Vest Oltenia
Județul Dolj, este parte a Regiunii de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia,
România. Din regiunea Sud-Vest Oltenia, alături de județul Dolj, fac parte și
județele Olt, Vâlcea, Gorj și Mehedinți. Regiunea are 40 de oraşe, din care
11 municipii, 408 comune şi 2,066 sate. Zona are o suprafaţă de 29,212 kmp
reprezentând 12.25% din suprafaţa totală a ţării.
Din punct de vedere al clasificării teritorial statistice propuse de
Uniunea Europeană prin Eurostat, Regiunea Sud-Vest Oltenia se încadrează în
(Nomenclatorul Unităților Teritorial Statistice) NUTS 2. Totodată, alături de
Regiunea Vest (compusă din județele Arad, caraș-Severin, Hunedoara și
Timiș), Regiunea S-V Oltenia, fac parte din Macroregiunea 4 a României,
care se încadrează în NUTS 1. Nomenclatorul Unităților Teritorial Statistice a
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fost introdus la nivelul Comunității Europene în urmă cu 30 de ani în scopul
emiterii de date statistice coerente pentru fiecare dintre regiunile statelor
membre22. În acest fel, se poate observa nivelul de dezvoltare al fiecărei
regiuni : NUTS I (între 3 și 7 milioane de locuitori), NUTS II (între 800,000 și 3
milioane de locuitori) și NUTS III (între 150,000 și 80,000 de locuitori).
Nomenclatorul Unităților Teritorial Statistice, este un bun instrument pentru
aplicarea politicilor europene regionale, astfel că ajutorul venit din Fondurile
Structurale, este direcționat tocmai în funcție de nivelul de dezvoltare al
fiecărei regiuni, în scopul de a atinge indicatorii asumați prin strategii și
pentru

evitarea

marilor

decalaje

socio-economice

din

regiunile

de

dezvoltare. Finanțarea Uniunii Europene prin intermediul proiectelor de
dezvoltare, se realizează în funcție de nivelul de dezvoltare al NUTS 2.
Componenţa macroregiunilor (NUTS1) şi a regiunilor de dezvoltare
(NUTS2) din România este următoarea23:
1. MACROREGIUNEA UNU, cuprinde următoarele regiuni de dezvoltare
și județe:
1.1. REGIUNEA NORD-VEST
Bihor
Bistriţa-Năsăud
Cluj

1.2. REGIUNEA CENTRU
Alba
Braşov
Covasna

22

Eurostat, Regions in the European Union-Nomenclature of territorial units for statistics.
NUTS 2006 /EU-27, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg,
2007, p.9.
23 Institutul Național de Statistică, Populația României pe localități în ianuarie 2016, 2016, p.
10, Disponibil on-line:
http://www.insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/populatia_romaniei_pe_localitat
i_la_1ianuarie2016_0.pdf , Accesat la 09.07.2018.
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Maramureş
Satu Mare
Sălaj

Harghita
Mureş
Sibiu

2. MACROREGIUNEA DOI, cuprinde următoarele regiuni de dezvoltare
și județe:
2.1. REGIUNEA NORD-EST
Bacău
Botoşani
Iaşi
Neamţ
Suceava
Vaslui

2.2. REGIUNEA SUD-EST
Brăila
Buzău
Constanţa
Galaţi
Tulcea
Vrancea

3. MACROREGIUNEA TREI, cuprinde următoarele regiuni de dezvoltare
și județe:
3.1. REGIUNEA SUD
MUNTENIA
Argeş
Călăraşi
Dâmboviţa
Giurgiu
Ialomița
Prahova
Teleorman

3.2. REGIUNEA BUCUREŞTIILFOV
Municipiul București
Ilfov

4. MACROREGIUNEA PATRU, cuprinde următoarele regiuni de dezvoltare și
județe:
4.1. REGIUNEA SUD-VEST
OLTENIA
Dolj
Gorj
Mehedinți
Olt
Vâlcea

4.2. REGIUNEA VEST
Arad
Caraş-Severin
Hunedoara
Timiș
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Conform datelor Institutului Naţional de Statistică la 1 ianuarie 2018,
Regiunea Sud- Vest Oltenia avea o populaţie rezidentă de 1.949.730 de locuitori și
ținând cont de repartiția în funcție de domiciliu, avea 2.177.191 locuitori, ceea ce
reprezintă 9.97% din populația rezidentă a României (19.523.621), respectiv 9.81%
din populația cu domiciliul în România (22.193.562)24.
Se poate observa faptul că, la începutul anului 2018, în Regiunea S-V
Oltenia regăseam o proporție mai mare a populației în mediul rural,
1.049.936 de locuitori, reprezând 53.85%, comparativ cu locuitorii din
regiunea urbană, respectiv 899.794.
Populația rezidentă în Sud-Vest Oltenia, clasificată în funcție de mediul
de rezidență și de gen, la 1 ianuarie 2018

Gen

Medii de rezidență

Total
Masculin
Feminin
-

Total
Urban
Rural
Total
Urban
Rural
Total
Urban
Rural

Număr
locuitori
1949730
899794
1049936
959310
431862
527448
990420
467932
522488

Din anul 1990 până în anul 2009, populația regiunii Sud-Vest Oltenia a
scăzut cu 501.770 de persoane. Comparând cu populația rezidentă în 2010 în
Oltenia (2.090.187 de locuitori în 2009), observăm o scădere cu 140.457 de

24

Conform datelor emise de Institutul Național de Statistică, Populatia rezidenta la 1 ianuarie 2018
și Populația după domiciliu la 1 ianuarie 2018, Disponibil on-line http://statistici.insse.ro/ shop/,
Accesat la 17.07.2018
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persoane, adică 7.2% din populație la nivelul regiunii.

Acest lucru a fost

determinat, de valoarea ridicată a mortalității comparativ cu cea a
natalității precum și de fenomenul emigrației populației către alte zone25.
Analizând repartiția populației Olteniei pe județe, vom observa faptul
că în Județul Dolj se află cea mai mare pondere a acesteia și anume 32.32% .
Repartiția populaţiei rezidente în regiunea Sud-Vest Oltenia pe judeţe
în data de 1 ianuarie 2018
Județ/ Regiunea SudVest Oltenia

Populația totală

Regiunea Sud-Vest
Oltenia
Dolj
Gorj
Mehedinţi
Olt
Vâlcea

1.949.730

Ponderea în raport cu
totalul populației din
regiune
100%

630.507
320.008
245.213
400.760
353.242

32.33%
16.41%
12.58%
20.56%
18.12%

Sursa: Institutul Național de Statistică, Populatia rezidenta la 1 ianuarie
2018, Disponibil on-line http://statistici.insse.ro/shop/, Accesat la 20.08.2018.

Repartiția populaţiei după domiciliu în regiunea Sud-Vest Oltenia,
pe judeţe, la data de 1 ianuarie 2018
Județ/ Regiunea SudVest Oltenia

Populația totală

Regiunea Sud-Vest
Oltenia
Dolj
Gorj
Mehedinţi

2.177.191

Ponderea în raport
cu totalul populației
din regiune
100%

693.427
361.467
282.249

31.85%
16.6%
12.96%

25

Planul Regional de Acţiune pentru Ocuparea Forţei de Muncă (PRAO) 2009-2013- Infiintarea
si functionarea Secretariatului Tehnic al Pactului Teritorial S-V Oltenia pentru Ocuparea Forței
de muncă și Incluziune Socială în Regiunea Sud-Vest Oltenia – STPSV , Disponibil on-line
http://stpsv.eubiz.ro/ro/main.php?actCommand=home&actEvent=prao, accesat la 22.06.2018.
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Olt
Vâlcea

441.079
398.969

20.26%
18.33%

Sursa: Institutul Național de Statistică, Populatia după domiciliu la 1 ianuarie
2018, Disponibil on-line http://statistici.insse.ro/shop/, Accesat la 20.08.2018.

Se poate observa o diferență semnificativă de 227.461 de locuitori,
între populația rezidentă din regiunea Sud-Vest Oltenia (1.949.730 locuitori)
și populația ce are domiciliul în această zonă (2.177.191 locuitori).
Analizând distribuția populației din regiunea Sud-Vest Oltenia pe
medii rezidențiale urban – rural vom observa următoarea repartiție:
- Dolj: 53.85% în mediul rural și 46.15% în mediul urban;
- Gorj: 54.91% în mediul rural și 45.09% în mediul urban;
- Mehedinți: 53,91% în mediul rural și 46.09 % în mediul urban;
- Olt: 60,79% în mediul rural și 39.21% în mediul urban;
- Vâlcea: 53,3% în mediul rural și 44.7% în mediul urban.
Structura populației pe sexe ne indică o repartizare aproximativ egală
a bărbaților și a femeilor din zona Olteniei, diferența fiind doar cu 1.6% mai
mare a populației de sex feminin (990.420 femei) față de cea a bărbaților
(959.310 bărbați), fiind 50.8% femei, față de 49.2% bărbați.
În anul 2016, în regiunea Sud-Vest Oltenia, populația tânără (cu vârste
cuprinse între 0 și 14 ani) era de 13.46%, cea mai scăzută în raport cu restul
regiunilor de dezvoltare din România26, persoanele cu vârste între 15 și 64 de
ani atingeau un procent de 69.41%, iar cea cu vârste de peste 65 de ani era
de 17,.13% din total.
Conform datelor oferite de Institutul Național de Statistică, la finalul
anului 2016, populația cu vârstă de muncă din regiunea Sud-Vest Oltenia era
de 1.249.700 persoane, fiind de 658.900 bărbați și 590.800 femei.

26

Institutul Național de Statistică, Populația României pe localități în ianuarie 2016, 2016, p.
20, Disponibil on-line http://www.insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/populatia_
romaniei_ pe_localitati_la_1ianuarie2016_0.pdf , Accesat la 14.07.2018.
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Resursele de muncă din regiunea Sud-Vest Oltenia,
divizate pe județe și sexe

Total
Masculin
Feminin
-

Regiunea SUD-VEST OLTENIA
Dolj
Gorj
Mehedinti
Olt
Valcea
Regiunea SUD-VEST OLTENIA
Dolj
Gorj
Mehedinti
Olt
Valcea
Regiunea SUD-VEST OLTENIA
Dolj
Gorj
Mehedinti
Olt
Valcea

Anul 2016
Mii persoane
1249.7
408.8
211.7
157.8
255.9
215.5
658.9
213.9
111.4
84.1
135.9
113.6
590.8
194.9
100.3
73.7
120
101.9

Sursa: Institutul Național de Statistică, Resurse de muncă pe sexe,
macroregiuni, regiuni de dezvoltare și județe. Date actualizate pentru anul 2016,
Disponibil on-line http://statistici.insse.ro/shop/, Accesat la 22.08.2018.

Realizând o comparație între evoluția populației pe medii rezidențiale,
vom observa că populația activă din urban este într-o continuă creștere, în timp
ce populația din mediul rural este într-o permanentă scădere. Analizând din
punct de vedere al vârstei populației active se poate observa o scădere a
numărului de persoane cu vârsta cuprinsă între 15 și 24 de ani și o creștere
pentru grupele de persoane cu vârste cuprinse între 45 și 64 de ani27.
27

Planul Regional de Acţiune pentru Ocuparea Forţei de Muncă (PRAO) 2009-2013- Infiintarea
si functionarea Secretariatului Tehnic al Pactului Teritorial S-V Oltenia pentru Ocuparea Forței
de muncă și Incluziune Socială în Regiunea Sud-Vest Oltenia – STPSV, p. 41 ,
http://stpsv.eubiz.ro/ro/main.php?actCommand=home&actEvent=prao
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Conform datelor studiului “Balanţa forţei de muncă la 1 ianuarie
2017” în regiunea Sud-Vest Oltenia populaţia ocupată civilă la finalul anului
2016 era de 761.300 persoane (împărțită în 413.000 bărbaţi şi 348.300 femei)
din care 398.200 salariaţi (210.900 bărbaţi şi 187.300 femei)28. Împărțirea
detaliată, pe domenii de activitate, ținându-se totodată cont de genul
persoanelor active, este următoarea:
Populaţia ocupată civilă în regiunea Sud-Vest Oltenia
la finalul anului 2016
CAEN Rev.2 (activitati ale
economiei nationale)

Sexe

Anul 2016

TOTAL
A AGRICULTURA, SILVICULTURA SI
PESCUIT
INDUSTRIE
B INDUSTRIA EXTRACTIVA
C INDUSTRIA PRELUCRATOARE
D PRODUCTIA SI FURNIZAREA DE
ENERGIE ELECTRICA SI TERMICA,
GAZE, APA CALDA SI AER
CONDITIONAT
E DISTRIBUTIA APEI; SALUBRITATE,
GESTIONAREA DESEURILOR,
ACTIVITATI DE DECONTAMINARE
F CONSTRUCTII

Total
Feminin
Total

Mii persoane
761.3
348.3
233.3

Feminin
Total
Feminin
Total
Feminin
Total
Feminin
Total

125.7
163.2
57.5
14.1
1.6
127.1
50.8
9.8

Feminin
Total

2.1
12.2

Feminin
Total

3
64.7

accesat la 22.01.2018.
Institutul Național de Statistică, Balanța forței de muncă la 1 ianuarie 2017, Disponibil on-line:
http://www.insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/balanta_fortei_de_munca_la_1i
anuarie_2017.pdf , Accesat la 27.08.2018.
28
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G COMERT CU RIDICATA SI CU
AMANUNTUL; REPARAREA
AUTOVEHICULELOR SI
MOTOCICLETELOR
H TRANSPORT SI DEPOZITARE
I HOTELURI SI RESTAURANTE
J INFORMATII SI COMUNICATII
K INTERMEDIERI FINANCIARE SI
ASIGURARI
L TRANZACTII IMOBILIARE
M ACTIVITATI PROFESIONALE,
STIINTIFICE SI TEHNICE
N ACTIVITATI DE SERVICII
ADMINISTRATIVE SI ACTIVITATI DE
SERVICII SUPORT
O ADMINISTRATIE PUBLICA SI
APARARE; ASIGURARI SOCIALE DIN
SISTEMUL PUBLIC

Feminin
Total

7.2
99.8

Feminin
Total
Feminin
Total
Feminin
Total
Feminin
Total

50.4
33.2
5.6
14.6
9.9
8.4
3.7
5.6

Feminin
Total
Feminin
Total

3.9
3
1.8
10

Feminin
Total

4.8
17.8

Feminin
Total

5.5
20.4

P INVATAMANT
Q SANATATE SI ASISTENTA SOCIALA
R ACTIVITATI DE SPECTACOLE,
CULTURALE SI RECREATIVE
S ALTE ACTIVITATI DE SERVICII
-

Feminin
Total
Feminin
Total
Feminin
Total

11
36.4
25.3
36.6
28.9
4.9

Feminin
Total
Feminin

2.8
9.4
4.3
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Sursa: Institutul Național de Statistică, Populatia ocupata civila pe activitati
ale economiei nationale la nivel de sectiune CAEN Rev.2, in 2016, Disponibil on-line
http://statistici.insse.ro/shop/, Accesat la 20.08.2018.

Analizând rata de activitate a resurselor de muncă în Regiunea Sud Vest
Oltenia și în fiecare dintre județele acesteia, putem observa faptul că, la nivelul
Olteniei 69% dintre resursele de muncă sunt implicate pe piața forței de muncă,
cea mai mare rată de activitate regăsind-o în județul Vâlcea- 77.5%, urmată de
județul Mehedinți- 70.5% și de județul Dolj cu 66.7%.
Rata de activitate a resurselor de muncă în Regiunea Sud Vest Oltenia
Sexe
Total
Masculin
Feminin
-

Anul 2015
Procente
Regiunea SUD-VEST OLTENIA
Dolj
Gorj
Mehedinti
Olt
Valcea
Regiunea SUD-VEST OLTENIA
Dolj
Gorj
Mehedinti
Olt
Valcea
Regiunea SUD-VEST OLTENIA
Dolj
Gorj
Mehedinti
Olt
Valcea

69
67,6
65,1
70,8
66,1
77,5
70,6
70,4
66,6
69,7
65,8
81,6
67,1
64,6
63,4
72,1
66,5
72,9

Sursa: Institutul Național de Statistică, Rata de activitate a resurselor de
munca pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete, Disponibil on-line
http://statistici.insse.ro/shop/, Accesat la 02.08.2018.
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Datele oferite de AMIGO – prin Institutul Național de Statistică, ne
indică pentru primul semestru al anului 2018, situația ratei de activitate pe
grupe de varste și medii de rezidenta.
Rata de activitate În S-V Oltenia, pe grupe de varste și medii de rezidenta,
în primul semestru al anului 2018
Grupe de varsta

Medii de rezidenta

Trimestrul I
2018
UM: Procente

15 - 24 ani
25 - 34 ani
35 - 54 ani
25 - 54 ani
55 - 64 ani
15 - 64 ani
15 ani si peste
-

Total
Urban
Rural
Total
Urban
Rural
Total
Urban
Rural
Total
Urban
Rural
Total
Urban
Rural
Total
Urban
Rural
Total
Urban
Rural

30
19,5
38,6
80,3
79,2
81,3
80,4
82,7
78,1
80,3
81,7
78,9
50
45,2
54,7
65,4
64,4
66,4
53,5
54,1
52,9

Sursa: Institutul Național de Statistică, AMIGO, Rata de activitate pe grupe
de varsta, medii de rezidenta, macroregiuni si regiuni de dezvoltare, Disponibil online http://statistici.insse.ro/shop/, Accesat la 05.07.2018.
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În luna iulie 2018, rata șomerilor înregistrați în regiunea Sud Vest
Oltenia era de 6.2%, la nivelul județor situația fiind următoarea: 8.7% în
Mehedinți, 7.8% în Dolj, 6.3% în Olt, 4.5% în Gorj și 3.4% în Vâlcea.
** Rata somajului inregistrat reprezintă raportul dintre numarul
somerilor (inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca) si
populatia activă civilă.

Rata șomerilor înregistrați în regiunea Sud Vest Oltenia - Iulie 2018

Sexe
Total
Masculin
Feminin
-

Regiunea SUD-VEST OLTENIA
Dolj
Gorj
Mehedinti
Olt
Valcea
Regiunea SUD-VEST OLTENIA
Dolj
Gorj
Mehedinti
Olt
Valcea
Regiunea SUD-VEST OLTENIA
Dolj
Gorj
Mehedinti
Olt
Valcea

Luna iulie
2018
UM: Procente
6,2
7,8
4,5
8,7
6,3
3,4
6,6
8,3
4,6
9,4
7
3,1
5,7
7
4,4
7,8
5,5
3,7
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Sursa: Institutul Național de Statistică, Rata somajului inregistrat la sfarsitul
lunii, pe sexe, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete, Disponibil on-line
http://statistici.insse.ro/shop/, Accesat la 25.08.2018.

Pe de altă parte, la finalul lunii iulie 2018, ponderea șomerilor
înregistrați în județele din Sud Vest Oltenia era următoarea:

Ponderea șomerilor înregistrați în județele din Sud Vest Oltenia - iulie 2018
Sexe

Judete

Luna iulie 2018
UM: Procente

Total
Masculin
Feminin
-

Dolj
Gorj
Mehedinti
Olt
Valcea

4,7
2,6
5
3,6
2,2

Dolj
Gorj
Mehedinti
Olt
Valcea

5,6
2,8
5,8
4,2
2,2

Dolj
Gorj
Mehedinti
Olt
Valcea

3,8
2,3
4,3
3
2,2

Sursa: Institutul Național de Statistică, Ponderea somerilor inregistrati la
sfarsitul lunii in totalul resurselor de munca, pe sexe și judete, Disponibil on-line
http://statistici.insse.ro/shop/, Accesat la 19.08.2018.
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**Ponderea somerilor în totalul resurselor de munca este un indicator
statistic, calculat lunar, exprimat in procente si determinat prin raportarea
numarului somerilor inregistrati la totalul populatiei dupa domiciliu cu varsta
cuprinsa intre 18-62 ani la 1 ianuarie si 1 iulie a fiecarui an29.
În anul universitar 2014/2015, în regiunea Olteniei regăseam un
număr de 8.165 de absolvenți cu diploma din învățământul superior
(nivelurile ISCED 6, 7, 8), iar în anul universitar 2015/2016 regăsem un număr
de 7.702 absolvenți, aici încadrându-se studenții înscriși la licență, master,
cursuri postuniversitare, programe doctorale şi postdoctorale30.
Repartiția absolvenților din anul universitar 2014/2015, în funcție de
județele este următoarea: în Dolj-6.013, în Gorj-1.013, în Mehedinți- 575, în
Olt-112 și în Vâlcea-45231.
Repartiția absolvenților din anul universitar 2015/2016, în funcție de
județele este următoarea: în Dolj-5.873, în Gorj-971, în Mehedinți-480, în
Olt-109 și în Vâlcea-269.
Cooperarea

transfrontalieră

din

S-V

Oltenia

este

bazată

pe

vecinătatea cu Bulgaria la sud și cu Republica Serbia la sud-vest, prin
amplasarea de-o parte și de alta a malurilor fluviului Dunărea. Județele/
districtele care se află în aria de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria
sunt: Mehedinți, Dolj, Olt din Regiunea Sud-Vest Oltenia, dar și Teleorman,
Giurgiu, Calarași, Constanța și din Bulgaria: Vidin, Vratsa, Montana, Pleven,
Veliko Tarnovo, Ruse, Silistra, Dobrich si Razgrad. Județele/ districtele care
se află în aria de cooperare transfrontalieră România-Serbia sunt: județul

29

Institutul Național de Statistică, Ponderea somerilor inregistrati la sfarsitul lunii in totalul
resurselor de munca, pe sexe și judete, Disponibil on-line http://statistici.insse.ro/
shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=SOM101F, Accesat la 19.08.2018.
30 Institutul Național de Statistică, Repere economice și sociale regionale: statistică teritorială, 2017,
http://www.insse.ro/cms/files/Publicatii_2017/82.Repere_economice_si_sociale_regionale_Statist
ica_teritoriala/Repere_economice_si_sociale_regionale_Statistica_teritoriala_2017.pdf p. 445.
31 Ibidem.
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Mehedinți din Sud-Vest Oltenia dar și Caraș-Severin și Timiș și din Serbia:
Borski, Branicevski, Banatul de Sud, Banatul Central și Banatul de Nord32.
Judeţele riverane Dunării (Dolj, Mehedinţi și Olt) fac parte din zona
de cooperare a Dunării prin “Liga judeţelor dunărene din România” care a
fost cooptată în 1991 în “Liga ţărilor dunărene”. Scopul acestui organism este
crearea unui cadru organizat pentru dezvoltarea relaţiilor de colaborare în
domeniul

mediului,

amenajării

teritoriului

și

cooperare

economică.

Cooperarea sunt susţinută şi de instituirea unor euroregiuni care au ca scop
crearea unor legături directe între regiuni şi comunităţi aflate de o parte şi
de alta a frontierelor de stat. În zona regiunii Sud-Vest funcţionează
euroregiunea “Dunărea 21” înfiinţată în 2002, care cuprinde localităţi urbane
şi rurale din România (municipiul Calafat şi 4 comune din judeţul Dolj),
Bulgaria (oraşul Vidin şi 7 comune) şi Serbia (oraşul Zaicear şi 7 comune)33.
Grație poziționării geografice, regiunea Sud-Vest Oltenia a fost inclusă
de Comisia Europeană pe harta coridoarelor de infrastructură Rin-Dunăre şi
Orient-Est-mediteraneean, două dintre cele nouă coridoare care vor
revoluţiona conexiunile est-vest34.
Comisia Europeană a stabilit, pentru exerciţiul financiar 2014 – 2020,
modalitatea de finanțare a proiectelor de dezvoltare, astfel:
1. Regiunile mai puţin dezvoltate, al căror PIB pe cap de locuitor este
mai mic de 75% din media Uniunii Europene, vor avea în continuare prioritate
maximă în cadrul acestei politici. Rata maximă de cofinanţare este stabilită
la 75-85% în regiunile mai puţin dezvoltate, dar şi în regiunile ultraperiferice;
2. Regiunile de tranziţie, al căror PIB pe cap de locuitor este cuprins
între 75% şi 90% din media Uniunii Europene, vor avea o rată de cofinanţare
de 60%;
32

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, Planul de Dezvoltare Regională SudVest Oltenia 2014 – 2020, p. 8.
33 Ibidem, p. 9.
34 Ibidem.
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3. Regiunile mai dezvoltate, cu un PIB pe cap de locuitor mai mare de
90% din media Uniunii Europene, vor avea o rată de cofinanţare de 50%35.
Regiunea Sud-Vest Oltenia se încadrează în categoria regiunilor „mai
puţin dezvoltate”, fiind caracterizată de un PIB pe cap de locuitor mai mic
de 75% comparativ cu media Uniunii Europene36.
Obiectivul strategic al Regiunii Sud-Vest Oltenia pentru perioada
2014-2020 este dezvoltarea durabila si echilibrata a regiunii prin valorificarea
resurselor proprii, sprijinirea mediului de afaceri, a infrastructurii si
serviciilor in vederea reducerii disparitatilor existente intre regiunea SV
Oltenia si celelalte regiuni ale tarii in scopul crestreii nivelului de trai al
cetatenilor37.
Prioritatile Strategiei de Dezvoltare Regională Sud- Vest Oltenia 2014
– 2020 sunt următoarele38:
1. Cresterea competitivitatii economice a regiunii
2. Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii regionale
3. Dezvoltarea turismului, valorificarea patrimoniului natural si a
mostenirii cultural-istorice
4. Dezvoltare rurala durabila si modernizarea agriculturii si a
pescuitului
5. Dezvoltarea resurselor umane in sprijinul unei ocupari durabile si a
incluziunii sociale
6. Protectia mediului si cresterea eficientei energetice
Pentru Prioritatea Regională 5: Dezvoltarea resurselor umane in
sprijinul unei ocupari durabile si a incluziunii sociale, regăsim în strategia
regiunii S-V Oltenia, următoarele domenii de intervenție39:

35

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, Planul de Dezvoltare Regională SudVest Oltenia 2014 – 2020, p. 8.
36 Ibidem.
37 Ibidem, p. 482.
38 Ibidem.
39 Ibidem, p. 492-493.
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- Domeniul de interventie 5.1 Investitii in educatie, competente si
invatamant bazat pe rezultate
- Domeniul de interventie 5.2: Ocupare si mobilitate pe piata fortei
de munca
- Domeniul de interventie 5.3: Incluziune sociala si combaterea
saraciei.
În cadrul strategiei de dezvoltare a regiunii Sud-Vest Oltenia, regăsim
în cadrul Domeniului de interventie 5.1, Investitii in educatie, competente si
invatamant bazat pe rezultate și în cadrul Domeniului de interventie 5.2,
Ocupare si mobilitate pe piata fortei de muncă, următoarele acțiuni
relevante pentru prezenta strategie40:
- Dezvoltarea sistemului de formare profesionala continua (FPC),
cresterea accesului si participarii la invatarea pe intreg parcursul vietii
- Cresterea adaptabilitatii fortei de munca si a intreprinderilor la
nevoile pietei muncii
- Actiuni de constientizare a populatiei (simtul civic) si de
aparteneta la comunitatea locala si responsabilitate sociala;
- Dezvoltarea retelei regionala a centrelor de consiliere in cariera;
- Activitati de informare/consiliere/mediere in vederea cresterii
gradului de coeziune si consens la nivelul comunitatii;
- Masuri

active

(targuri

de

locuri

de

munca,

centru

de

consiliere/mediere pentru piata fortei de munca, portal de locuri de munca,
etc) pe piata fortei de munca si instruire;
- Accesul la angajare pentru persoanele aflate in cautarea unui loc
de munca, persoanele inactive, etc.

Situația județului Dolj
Județul Dolj se întinde pe o suprafata de 7.414 km², are în
componență 3 municipii (Craiova, Bailești, Calafat), 4 orase (Bechet,
40

Ibidem, p. 492-493.
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Dabuleni, Filiasi, Segarcea), 104 comune si 378 sate și avea la 1 ianuarie 2018
un total de 693.427 locuitori, un număr de 382.887 persoane locuind în urban
și 310.550 persoane locuind în rural41. Numărul locuitorilor din județul Dolj a
scăzut constant în ultimele 3 decenii, ajungând de la 772.654 în 1992
(numărul maxim de locuitori înregistrați în datele statistice la nivelul
județului) la 751.817 în 2000, la 722.251 în 2010 la 693.427 în prezent42,
statistica detaliată fiind următoarea :
Evoluția numărului de locuitori cu domiciliul în județul Dolj
1992

1993

1994

1995

1996

772654

770534

768867

766686

763174

1997

1998

1999

2000

2001

759344

755946

753880

751817

750850

2002

2003

2004

2005

2006

748612

745320

741495

737841

734698

2007

2008

2009

2010

2011

731228

728295

725464

722251

718662

2012

2013

2014

2015

2016

715186

711844

708129

705007

700840

2017

2018

697675

693427

Sursa : Institutul Național de Statistică, Tempo Online, Populația după domiciliu
la 1 ianuarie pe grupe de varsta si varste, sexe, medii de rezidenta, macroregiuni,
regiuni de dezvoltare si judete, 2018, Disponibil on-line http://statistici.insse.ro/shop/,
Accesat la 30.08.2018

41

Conform datelor colectate de pe site-ul Institutului Național de Statistică, Tempo Online,
Populația după domiciliu la 1 ianuarie pe grupe de varsta si varste, sexe, medii de rezidenta,
macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete, 2018, Disponibil on-line http://statistici.
insse.ro/shop/, Accesat la 30.08.2018.
42 Ibidem.
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Scăderea populației este determinată atât de sporul natural negativ,
cât și de migrația internă și externă, singurele localități care înregistrează
creșteri

ale

populației

sunt

cele

din

jurul

Craiovei

(fenomen

de

suburbanizare) și cele cu o pondere ridicată a populației de etnie romă43.
La nivelul județului Dolj se estimează că fenomenul migrației a
contribuit cu peste 38.000 de persoane la scăderea demografică înregistrată
doar în intervalul 1992-2011. Dintre persoanele născute în județul Dolj și
care locuiesc în alte județe ale țării, se remarcă ponderea ridicată a celor
care au migrat către municipiul București (25,4% din total), județele Gorj
(10,5%), Timiș (9,1%), Mehedinți (7,7%), Olt (6,6%), Hunedoara (6,5%) și
Caraș-Severin (5,2%)44. În privința migraței externe, recensământul din 2011
consemnează un număr de 11.811 persoane (1,8% din populația județului)
plecate temporar în străinătate, dintre care 49% în Italia și 28,3% în Spania.
La acestea se adaugă 15.145 de persoane plecate în străinătate pentru o
perioadă mai îndelungată (2,3% din populația județului), dintre care 50,8%
bărbați și 49,2% femei. Astfel, aproximativ 4,1% din populația județului este
implicată în procesul de migrație. Cu toate acestea, trebuie menționat faptul
că, în realitate, numărul emigranților ar putea fi de 2-3 ori mai mare decât
cel identificat la recensământ45.

43

Consiliul Județean Dolj, Strategia de dezvoltare economic-socială a județului Dolj pentru
perioada 2014-2020, Craiova, 2015, p. 9, Disponibil on-line http://www.cjdolj.ro/
documente%202015/SDES_Dolj_2014-2020_rev_20_oct.pdf , Accesat la 28.08.2018.
44 Ibidem, p. 53.
45 Ibidem, p. 54.
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Predicțiile pentru demografia regiunii Sud-Vest Oltenia și ale județului
Dolj sunt sumbre, astfel, populația, va scădea cu 14,7% până în anul 2030,
respectiv cu 33,5% până în anul 205046.
La finalul anului 2016, în județul Dolj, populația tânără (cu vârste
cuprinse între 0 și 14 ani) era de 13,88%,persoanele cu vârste între 15 și 64
de ani atingeau un procent de 68.7%, iar populația cu vârste de peste 65 de
ani era de 17,42% din total47.
Sintetizând profilul agro-industrial a județului Dolj, putem observa că
acesta se remarcă prin faptul că este un centru universitar regional cu impact
national, are dezvoltat sectorul de energie termo, sectorul auto, masini
agricole și totodată se axează pe agricultura traditională și ecologică48.
În anul 2016, resursele de munca din județul Dolj, care includ
populatia in varsta de munca49, apta de a lucra, precum si persoanele sub si
peste varsta de munca aflate in activitate, ajungeau la un număr de 408.800
persoane, divizate în 213.900 bărbați și 194.900 femei50. Pe de altă parte,
populatia activa civila, ce caracterizeaza oferta potentiala de forta de
munca si gradul de ocupare a populatiei cuprinzand populatia ocupata civila

46

Vasile Ghețău, Declinul demografic și viitorul populației României, Buzău, Editura
AlphaMDN, 2007 apud. CJ Dolj, Strategia de dezvoltare economic-socială a județului Dolj
pentru perioada 2014-2020, Craiova, 2015, p. 55.
47 Institutul Național de Statistică, Populația României pe localități în ianuarie 2016, 2016, p.
39, Disponibil on-line http://www.insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/populatia_
romaniei_pe_localitati_la_1ianuarie2016_0.pdf , Accesat la 14.07.2018.
48 Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, Strategia de dezvoltare teritoriala
integrata a microregiunii “Oltenia Danubius”, Craiova, 2013, p. 31.
49 În 2016, vârsta legală pentru muncă era cuprinsă între 16-60 ani pentru femei, respectiv 1665 ani pentru barbati.
50 Institutul Național de Statistică, Tempo Online, Resurse de muncă, 2018, Disponibil on-line
http://statistici.insse.ro/shop/, Accesat la 30.08.2018.
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si somerii inregistrati, era în anul 2016 de 265.100 de persoane, 146.100
bărbați și 119.000 femei51.
Populația ocupată civilă din județul Dolj, în funcție de CAEN Rev.2
(activitati ale economiei nationale), era repartizată în anul 2016 astfel:
Populatia ocupata civila din județul Dolj, în funcție de CAEN Rev.2 – 2016
CAEN Rev.2 (activitati ale economiei nationale)
TOTAL

Mii persoane
239,2

A AGRICULTURA, SILVICULTURA SI PESCUIT

75,6

INDUSTRIE

42,5

B. INDUSTRIA EXTRACTIVA
C. INDUSTRIA PRELUCRATOARE

0,8
35,5

D. PRODUCTIA SI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICA SI

2,7

TERMICA, GAZE, APA CALDA SI AER CONDITIONAT
E. DISTRIBUTIA APEI; SALUBRITATE, GESTIONAREA

3,5

DESEURILOR, ACTIVITATI DE DECONTAMINARE
F. CONSTRUCTII
G. COMERT CU RIDICATA SI CU AMANUNTUL; REPARAREA

17
35,9

AUTOVEHICULELOR SI MOTOCICLETELOR
H. TRANSPORT SI DEPOZITARE

10,4

I. HOTELURI SI RESTAURANTE

4,7

51

Idem, Populația activă civilă.
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J. INFORMATII SI COMUNICATII

3,4

K. INTERMEDIERI FINANCIARE SI ASIGURARI

1,9

L. TRANZACTII IMOBILIARE

1

M. ACTIVITATI PROFESIONALE, STIINTIFICE SI TEHNICE

4,2

N. ACTIVITATI DE SERVICII ADMINISTRATIVE SI ACTIVITATI DE

6,4

SERVICII SUPORT
O. ADMINISTRATIE PUBLICA SI APARARE; ASIGURARI SOCIALE

5,6

DIN SISTEMUL PUBLIC
P. INVATAMANT

12,4

Q. SANATATE SI ASISTENTA SOCIALA

13,1

R. ACTIVITATI DE SPECTACOLE, CULTURALE SI RECREATIVE

2,1

S. ALTE ACTIVITATI DE SERVICII

3

Sursa: Institutul Național de Statistică, Tempo Online, Resurse de muncă, 2018

Structura economiei din județul Dolj, la nivelul anului 2012, avea
49.7%

alocat

sectorului

serviciilor,

33.1%

sectorului

industial,

9.4%

construcțiilor și 7.8% agriculturii52.
Populația ocupată civilă cuprinde, potrivit metodologiei balantei
fortei de munca, toate persoanele care au o ocupatie aducatoare de venit,
pe care o exercita in mod obisnuit in una din activitatile economiei
nationale, fiind incadrate intr-o activitate economica sau sociala, in baza
unui contract de munca sau in mod independent (pe cont propriu) in scopul

52

Consiliul Județean Dolj, Strategia de dezvoltare economic-socială a județului Dolj pentru
perioada 2014-2020, Craiova, 2015, p. 94.
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obtinerii unor venituri sub forma de salarii, plata in natura etc 53.
Categoriile de persoane incluse sunt54:
- salariati care lucreaza in una din activitatile economiei nationale in
unitati din sectorul public (integral de stat si public de interes national),
mixt, privat, cooperatist, obstesc;
- patroni - conducatori de unitati private - care utilizeaza pentru
realizarea activitatii forta de munca salariata;
- lucratori pe cont propriu;
- lucratori familiali neremunerati.
Numărul șomerilor înregistrați la finalul lunii iunie din anul 2018 era
de 20.122, din care 18.058 nu mai beneficiau de indemnizație55. Astfel, rata
șomajului în județul Dolj în iunie 2018, era de 7.6%, înregistrându-se un
procent de 8.2% în rândul bărbaților și 6.8% în rândului femeilor. Rata
somajului

inregistrat

reprezintă

raportul

dintre

numarul

somerilor

(inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca) si populatia activa
civila56. Pe de altă parte, ponderea șomerilor inregistrati in totalul resurselor
de munca, la finalul lunii iulie 2018, era în județul Dolj de 4.7%57.
Numărul întreprinderilor active reprezintă un indicator reprezentativ
pentru gradul de dezvoltare antreprenorială a unei regiuni. Astfel, în
Regiunea Sud-Vest, exista la nivelul anului 2013, un număr de 35.360 unități
locale active, reprezentând 7,28% din numărul total înregistrat la nivel
național. Analizând gradul de dezvoltare antreprenorială din perspectiva
53

Idem, Populatia ocupata civila pe activitati ale economiei nationale la nivel de sectiune
CAEN Rev.1.
54 Conform INS, TempoOnline, populatia ocupata civila nu cuprinde cadrele militare si
persoanele asimilate acestora (personalul MApN, MAI, SRI, militari in termen), detinutii si
salariatii organizatiilor politice si obstesti.
55 Institutul Național de Statistică, Tempo Online, Șomeri înregistrați la finalul lunii, 2018,
Disponibil on-line http://statistici.insse.ro/shop/, Accesat la 31.08.2018.
56 Idem, Rata șomajului înregistrat la finalul lunii.
57 Institutul Național de Statistică, Tempo Online, Ponderea somerilor inregistrati la sfarsitul
lunii in totalul resurselor de munca, Disponibil on-line http://statistici.insse.ro/shop/,
Accesat la 31.08.2018.
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acestui indicator, se observă că Regiunea Sud – Vest Oltenia se situează pe
ultimul loc în clasamentul național. În profil temporal, dinamica acestui
indicator, la nivelul Regiunii de dezvoltare Sud-Vest Oltenia, în perioada
2005-2008, relevă o creștere cu 17,63% a numărului total de unități locale
active, fenomen ce corespunde creșterii economice artificiale înregistrate la
nivel național. Anul 2009 marchează însă debutul unui trend negativ, în
intervalul 2009-2013 înregistrându-se o reducere a numărului de întreprinderi
active cu 9,25 procente. Din perspectiva numărului de unități locale active
pe principalele ramuri economice, la nivelul Regiunii Sud-Vest Oltenia, în
2015, se observă că cea mai însemnată podere este deținută de
întreprinderile care desfășoară activități în domeniul comerțului (42,15% din
total), urmate, la o diferență considerabilă, de unitățile active din industria
prelucrătoare (9,55%) și sectorul transport și depozitare (8,62%)58. Distribuția
unităților locale active la nivel județean indică o concentrare a acestora în
județul Dolj, care deține cel mai ridicat număr de întreprinderi din regiune la
nivelul ultimului an de referință (2013), respectiv 13.400, aproape dublu
comparativ cu cel înregistrat în județele Gorj și Olt. Se remarcă, de
asemenea, existența unei discrepanțe semnificative între județele Dolj,
primul în cadrul acestei ierarhii, și Mehedinți, ce deține ultima poziție, cu un
număr de 3.278 unități locale active59.
Prioritatile Strategiei de Dezvoltare Regională Sud- Vest Oltenia
pentru perioada 2014 – 2020 sunt următoarele60:
1. Cresterea competitivitatii economice a regiunii
2. Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii regionale
3. Dezvoltarea turismului, valorificarea patrimoniului natural si a
mostenirii cultural-istorice

58

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia; ACZ Consulting, Strategia Regionala
de Inovare pentru Specializare Inteligenta, 2015.
59 Ibidem.
60 Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, Planul de Dezvoltare Regională SudVest Oltenia 2014 – 2020, 2014, pp. 483-495.
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4. Dezvoltare rurala durabila si modernizarea agriculturii si a
pescuitului
5. Dezvoltarea resurselor umane in sprijinul unei ocupari durabile si a
incluziunii sociale
6. Protectia mediului si cresterea eficientei energetice
În ceea ce privește Prioritatea 5 ”Dezvoltarea resurselor umane in
sprijinul unei ocupari durabile si a incluziunii sociale”, se prevede 3 domenii
de intervenție:
-5.1. Investitii in educatie, competente si invatamant bazat pe rezultate
-5.2. Ocupare si mobilitate pe piata fortei de munca
-5.3. Incluziune sociala si combaterea saraciei
În domeniul investițiilor în educatie, competente si invatamant bazat
pe rezultate, se au în vedere următoarele operațiuni/ activități61:
- Masuri pentru prevenirea parasirii timpurii a scolii si promovarea
accesului egal la educatie;
- Dezvoltarea sistemului de educatie si formare profesionala initiala si
continua pentru invatamantul preuniversitar si universitar si facilitarea
tranzitiei de la scoala la viata activa;
- Dezvoltarea sistemului de educatie extra soclara;
- Externalizarea sistemului de evaluare a competentelor (formarea
mediului economic si a mediului partenerial in evaluarea competentelor);
- Dezvoltarea sistemului de formare profesionala continua (FPC),
cresterea accesului si participarii la invatarea pe intreg parcursul vietii;
- Cresterea adaptabilitatii fortei de munca si a intreprinderilor la
nevoile pietei muncii;
- Actiuni de constientizare a populatiei (simtul civic) si de aparteneta
la comunitatea locala si responsabilitate sociala;
- Dezvoltarea retelei regionala a centrelor de consiliere in cariera.

61

Ibidem, p. 492.
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În domeniul ocuparii si mobilitatii pe piata fortei de munca, se au în
vedere următoarele operațiuni/ activități62:
- Stimularea ocuparii prin intermediul AES (activitati economie
sociala);
- Stimularea activitatilor independente si a spiritului antreprenorial;
- Activitati de informare/consiliere/mediere in vederea cresterii
gradului de coeziune si consens la nivelul comunitatii;
- Masuri active (targuri de locuri de munca, centru de consiliere/
mediere pentru piata fortei de munca, portal de locuri de munca, etc) pe
piata fortei de munca si instruire in special pentru someri si grupuri
dezavantajate;
- Accesul la angajare pentru persoanele aflate in cautarea unui loc de
munca, persoanele inactive, etc.
În domeniul incluziunii sociale si combaterii saraciei, se au în vedere
următoarele operațiuni/ activități63:
- Promovarea si dezvoltarea economiei sociale si a intreprinderilor
sociale;
- Planuri integrate in care locuintele sociale sunt insotite in special de
interventii in educatie, sanatate si ocupare;
- Dezvoltarea serviciilor sociale si de voluntariat in sprijinul cetatenilor
- Consolidarea capacitatii institutionale.

La nivelul județului Dolj, au fost conturate trei obiective strategice64:

62

Ibidem, pp. 492-493.
Ibidem, p. 493.
64 Consiliul Județean Dolj, Strategia de dezvoltare economic-socială a județului Dolj pentru
perioada 2014-2020, Craiova, 2015, pp. 302-316.
63
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- Obiectivul strategic 1. Creșterea accesibilității și atractivității
județului Dolj pentru investitori și turiști;
- Obiectivul strategic 2. Dezvoltarea durabilă a județului Dolj;
- Obiectivul strategic 3. Creșterea atractivității județului Dolj pentru
locuitori și dezvoltarea unor comunități incluzive
În

cadrul

obiectivului

strategic

1,

”creșterea

accesibilității

și

atractivității județului Dolj pentru investitori și turiști”, avem trei obiective
operaționale65:
- Obiectivul operațional 1.1 Asigurarea conectivității și mobilității
persoanelor și mărfurilor în cadrul județului Dolj
- Obiectivul operational 1.2 Sprijinirea economiei locale și creșterea
oportunităților de ocupare de la nivelul județului Dolj
- Obiectivul operational 1.3 Valorificarea potențialului turistic natural
și cultural al județului Dolj
În cadrul obiectivului strategic 2, ”dezvoltarea durabilă a județului
Dolj”, avem două obiective operaționale66:
- Obiectivul operațional 2.1 Protecția mediului și asigurrea unui
management durabil
- Obiectivul operațional 2.2 Creșterea eficienței energetice și
valorificarea potențialului regenerabil al județului Dolj
În cadrul obiectivului strategic 3, ”creșterea atractivității județului
Dolj pentru locuitori și dezvoltarea unor comunități inclusive”, avem trei
obiective operaționale67:

65

Ibidem, pp. 304-308.
Ibidem, pp. 308-311.
67 Ibidem, pp. 311-316.
66
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- Obiectivul operațional 3.1 Îmbunătățirea calității și accesului
populației urbane și rurale a județului Dolj la servicii și infrastructuri publice
- Obiectivul operațional 3.2 Bună guvernanță pentru asigurarea unei
dezvoltări integrate a județului Dolj.
Acest din urmă obiectiv operational, include măsuri precum:
- Îmbunătățirea capacității de planificare, creșterea transparenței și
promovarea implicării actorilor relevanți și locuitorilor în procesul de luare a
deciziilor;
- Creșterea inovării și implementării de soluții inovatoare la nivelul
administrațiilor publice din județ;
- Dezvoltarea abilităților de bună guvernanță și leadership;
- Creșterea gradului de cooperare între autoritățile publice la nivel intra‐
și interjudețean, precum și la nivel transnațional, transfrontalier. În cadrul
acestei măsuri sunt evidențiate o serie de potențiale activități precum68:
- Dezvoltarea de structuri parteneriale de tip ADI/CLLD(GAL)/FLAG;
-

Dezvoltare

instrumente

de

pentru

creșterea

sustenabilității

structurilor asociative/de cooperare;
- Încurajarea parteneriatelor de tip twinning/înfrățire, încurajarea
apartenenței la structuri asociative ale instituțiilor administrației publice la
nivel național/european/internațional;
- Organizarea de schimburi de experiență și bune practici/activități
de transfer de know‐how;
-

Dezvoltarea

de

proiecte

de

cooperare

transfrontalieră

și

transnațională;

68

Ibidem, p. 316.
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- Înființarea și dezvoltarea unui Grup European pentru Cooperare
Teritorială;
- Organizarea unor cursuri de perfecționare a funcționarilor publici cu
competențe în domeniul cooperării.
În urma analizei contextului socio-economic al regiunii transfrontaliere
Dolj-Vidin, se observă faptul că sectorul juridic nu este o prioritate a
guvernanților din cele două unități teritoriale, cu toate că o bună dezvoltare
economică la nivel transfrontalier apare în contextul unei colaborări juridice
coerente și necesitatea întăririi sectorului juridic este evidentă. În acest
context s-a prefigurat nevoia de dezvoltare a unei strategii care să dezvolte
cooperarea instituțiilor din cele două zone și cu precădere a actorilor cheie din
domeniul juridic, să crească vizibilitatea sectorului juridic și să fluidizeze
mobilitatea transfrontalieră a forței de muncă în domeniul juridic.
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Viziunea de dezvoltare
Strategia comună este redactată pe baza rezultatelor obținute în
cadrul studiului comun privind angajabilitatea și mobilitatea forței de muncă
în regiunea transfrontalieră, în domeniul juridic69 (Activitatea A6).
Ca urmare a studiului au fost identificate nevoile și ariile de
angajabilitate, dar și condițiile în care membrii grupului țintă (studenții și
absolvenții de studii superioare juridice), vor putea deveni mai mobili în
cadrul regiunii transfrontaliere.
Totodată, în urma studiului s-a identificat nevoia posibililor angajatori
(societăți comerciale, instituțiile administrației publice etc.) de personal cu
studii juridice, dar și nevoia de dezvoltare continuă a actualilor și viitorilor
angajați.
În urma rezultatelor cercetării de teren s-au identifica principalele
probleme ce formează o barieră în calea mobilității și ocupării în zona
tranfrontalieră în domeniul juridic, putând identifica cauzele și efectele
acestor probleme.
În redactarea strategiei s-a urmărit ca aceasta să îndeplinească cele
şapte caracteristici ale strategiilor70: imagine asupra viitorului, creativitate,
flexibilitate, activitate, create pentru acţiune, orientare spre schimbare,
orientare spre un câştig durabil.
S-au urmărit principiile managementului de proiect și astfel se va
construi ”arborele problemei”, ulterior, putând elabora, pe baza, acestuia
”arborele obiectivelor”, respectând următoarea structură schematică:
69

Liliana Daniela Birtu, Constantin Adi Gavrilă, Cristina Goga, Cristian Valeriu Stanciu, Peter
Kirilov Gruev, Joint study regarding employment and workforce mobility in the cross-border
area, in the juridical field, Craiova, Editura Sitech, 2018.
70 Csáth Magdolna, Stratégiatervezés és vezetés, Budapesta, Közigazgatási és Jogi Könyvkiadó,
1993 apud. Balogh Márton, Etapele de elaborare a strategiilor de dezvoltare locală, în Revista
Transilvană de Ştiinţe Administrative, IX, 2003, p. 75.
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CAUZE:
1. În urma analizei rezultatelor obținute din cercetările aplicate în
județul Dolj și regiunea Vidin în rândul studenților specializării ”drept” și
practicienilor în domeniul juridic, observăm o reticență a acestora în ceea ce
privește

potențiala

emigrare,

astfel,

un

procent

de

47.59%

dintre

respondenții români au apreciat ca având o probabilitate ”mică” și ”foarte
mică” de emigrare pe termen scurt și mediu, în timp ce 27.2% au precizat că
nu au nicio probabilitate de emigrare, iar 50% dintre respondenții bulgari au
apreciat ca având o probabilitate ”mică” și ”foarte mică” de emigrare pe
termen scurt și mediu, în timp ce 28.82% au precizat că nu estimează nicio
probabilitate de emigrare. Doar 1.13% din respondenții doljeni erau siguri că
vor emigra și 1.18% dintre cei bulgari, un procent de 1.13% dintre români și
3.53% dintre bulgari considerau că au foarte mare probabilitate de emigrare,
3.97% dintre doljeni și 6.47% dintre rezidenții regiunii Vidin apreciau ca
având mare probabilitate de emigare și 10.76% dintre persoanele din
România, respectiv 9.41% dintre persoanele din Bulgaria apreciau o
probabilitate medie de emigrare.
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Putem conchide faptul că o primă cauză a problemei noastre este:
”reticența absolveților specializării drept și a practicienilor în domeniul
juridic, din Județul Dolj și Regiunea Vidin în direcția unei potențiale
emigrări”.
2. Din anchetă se observă faptul că pentru doljeni se constată că cel
mai mare interes pentru o potențială emigrare îl prezintă statele din Europa
Occidentală, țările regăsite în proximitatea României nesuscitând interes
ridicat respondenților. Mai mult, pentru respondeții români, Bulgaria,
respectiv regiunea Vidin, s-au regăsit la foarte puțini respondenți ca primă
opțiune pentru emigrare. Respondenții bulgari, fiind întrebați despre gradul
de interes pe care îl prezintă diverse regiuni ca potențiale zone pentru
emigrare, se observă că cel mai mare interes îl au pentru statele membre din
Uniunea Europeană, urmate de cele din Europa Occidentală. Cu toate
acestea, persoanele intervievate în Vidin, fiind rugate să opteze în ordinea
preferințelor între un grup de state și regiuni în ipoteza în care li s-ar ivi
situația ofertei unui loc de muncă cu condiții de salarizare și facilități
similare, au optat în număr relativ mare pentru județul Dolj și alte regiuni
din România ca primă opțiune.
Într-adevăr, în urma cercetării empirice efectuate în cadrul acestui
proiect, am observat că pentru cetățenii români, Bulgaria nu este o
destinație favorită, cum nici pentru cetățenii bulgari, România nu se află în
topul preferințelor, cu toate că avantajul distanțelor reduse este unul
evident. Această problemă, are o serie de cauze ce au fost identificate,
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precum slaba cooperare instituționale, nivel scăzut de informații71, nivel
ridicat de sărăcie72 etc.

Astfel, putem identifica a doua cauză a problemei noastre și anume:
”interesul foarte scăzut al absolveților specializării drept și al
practicienilor în domeniul juridic, din Județul Dolj pentru Regiunea Vidin
și interesul scăzut al absolveților specializării drept și a practicienilor în
domeniul juridic, din Regiunea Vidin pentru Județul Dolj”.
3. În studiu, s-a putut identifica nivelul ridicat al pretențiilor în
rândul persoanelor cu studii universitare juridice din România și Bulgaria în
ceea ce privește potențialele locuri de muncă din alte state, 41.4% dintre
români și 56.47% dintre bulgari au precizat că ar accepta să lucreze decât în
sectorul primar și doar în domeniul specializării universitare, iar 50.4%
dintre români și 34.71% dintre persoanele intervievate în Bulgaria au spus că
ar accepta să lucreze decât în sectorul primar, chiar dacă locul de muncă nu
este în domeniul specializării universitare, numai 4.5% dintre respondenții
români și 0.59% dintre bulgari au specificat că ar accepta să lucreze și în
sectorul secundar, dar doar pentru o perioadă determinată. Niciun
respondent

nu și-a prezentat intenția de a lucra în sectorul secundar al

pieței forței de muncă pentru o perioadă nedeterminată.
Putem

constata

o

a

treia

cauză:

”flexibilitate

scăzută

a

absolvenților sprecializării drept în a accepta un loc de muncă într-un
71

Liliana Daniela Birtu, Constantin Adi Gavrilă, Cristina Goga, Cristian Valeriu Stanciu, Peter
Kirilov Gruev, op. cit., p. 125.
72 Gabirela Motoi, Veronica Gheorghita, The Consequences of Economic Recession on the
Quality of Life in Romania, between 2009 and 2013, in Revista de Stiinte Politice, nr. 56,
2017, p. 40.
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alt stat, dacă slujba nu este în sectorul primar și în domeniul
specializării universitare”.

4. În rezultatele cercetării, s-a observat că raportat la așteptările
financiare studenților și abolvenților români și bulgari de studii juridice,
pentru o potențială mobilitate pe piața europeană a forței de muncă, se
observă că acestea sunt foarte ridicate, fiind cuprinse, în medie, pentru
respondenții din Dolj între 2.600euro/lună și 1510 euro/lună și pentru
respondenții din Vidin între 3.701 euro/lună și 1529 euro/lună, diferența
fiind dată în principal de statul de destinație. Trebuie reținut, că pentru
actualii și viitorii practicieni în domeniul juridic din Dolj și Vidin, pretențiile
financiare pentru o potențială emigrare în statul vecin sunt estimate la o
medie de 1500 euro/lună.
Astfel o a patra cauză o reprezintă ”Așteptările financiare ridicate ale
studenților și abolvenților din Dolj și Vidin de studii juridice pentru o
potențială emigrare, media fiind de 1500euro/lună”.

5. Ancheta ne relevă faptul că în rândul studenților specializării drept
și practicienilor în domeniul juridic din Dolj și Vidin, un nivel scăzut de
informare privind oportunitățile oferite de piața forței de muncă din
Bulgaria, respectiv Vidin, un procent de 37.11% dintre respondenții români și
20.59% dintre cei bulgari au specificat nu au niciun fel de informație, 24,65%
dintre doljeni și 31.76% dintre resondenții din Vidin au spus că au foarte
puține informații, 24.08% dintre persoanele intervievate în Bulgaria și 23.94%
dintre cei chestionați în Vidin au arătat că dețin puține informații, 6.80%
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dintre români și 10% dintre bulgari au spus că au un nivel mediu de
informații, în timp ce doar 1.42% dintre doljeni și 2.36% dintre locuitorii
Vidinului au precizat că multe și foarte multe informații.
Putem identifica a cincea cauză a problemei și anume: ”nivelul scăzut
de informare al studenților și practicienilor în domeniul juridic, privind
oportunitățile oferite de piața forței de muncă din județul Dolj, respectiv
regiunea Vidin”.

6. Ca urmare a analizei rezultatelor obținute din cercetările aplicate
în județul Dolj și regiunea Vidin în rândul angajatorilor, observăm nivelul
scăzut de cooperare cu instituții/ organizații din țara vecină. Doar 25.81%
dintre instituțiile chestionate aflate în regiunea Vidin și 27.88% dintre
instituțiile românești aveau la momentul desfășurării anchetei de opinie
legături de cooperare cu instituții/ organizații aflate în România, respectiv
Bulgaria. Se constată faptul că cooperarea instituțională transfrontalieră este
mai degrabă ocazională.
Astfel, observăm a șasea cauză: ”Nivelul scăzut, ocazional, al
cooperării dintre instituțiile din județul Dolj și Regiunea Vidin”

7.

Din

studiu

observăm

că

majoritatea

instituțiilor

recunosc

potențialele beneficii ale unei astfel de cooperări cu statul învecinat, dar au
specificat că nu au avut ”informații suficiente despre instituțiile de acolo”
sau că ”nu au avut cunoștințe despre oportunitățile de cooperare”.
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Identificăm o a șaptea cauză: ”Nivel scăzut al informațiilor privind
oportunitățile de cooperare instituțională între organizațiile din județul Dolj
și regiunea Vidin”.
Totodată, de aici putem extrage o a opta cauză: ”Nivel scăzut al
informațiilor privind instituțiile din județul Dolj și regiunea Vidin”.

8. Angajatorii români și bulgari nu s-au arătat foarte deschiși pentru o
potențială angajare a unor absolvenți de studii superioare juridice finalizate
în statul vecin, cu toate că 42.31% dintre persoanele juridice din Dolj și
51.62% dintre persoanele juridice din Vidin conștientizează că acest lucru lear mări oportunitățile de cooperare cu instituțiile din țara vecină.
A noua cauză se referă la: ”reticența angajatorilor doljeni și bulgari,
în a angaja personal cu studii juridice absolvite în statul vecin”

9. Raportat la abilitățile/ cunoștințele pe care pun accent la
recrutare angajatorii din Vidin, observăm un interes crescut acordat
”abilităților de leardership”, urmate de ”bunele abilități de comunicare” și
”cunoașterea limbii bulgare”, apoi de ”bunele cunoștințe practice în
domeniul studiilor absolvite” și ” bunele cunoștințe teoretice în domeniul
studiilor absolvite”. Pentru angajatorii doljeni, foarte importante sunt
”bunele cunoștințe practice în domeniul studiilor absolvite” urmate de
”bunele cunoștințe teoretice în domeniul studiilor”, de ”bunele abilități de
comunicare”

și

”cunoașterea

limbii

române”.

Pentru

27.42%

dintre

persoanele juridice din Bulgaria, ”bunele cunoștințe în domeniul cooperării și
reglementărilor transfrontaliere” au o ”foarte mare importanță”, pentru
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24.19% au o ”mare importanță” și pentru 19.35% au o ”importanță medie”.
Pentru domeniile specifice din sectorul dreptului tranfrontalier angajatorii
bulgari evaluează importanța ca fiind ”mare” și ”foarte mare”, în proporții
diferite, cuprinse între 27.41% și 33.87%. Pentru 27.88% dintre persoanele
juridice din județul Dolj ”bunele cunoștințe în domeniul cooperării și
reglementărilor transfrontaliere” au o ”foarte mare importanță” și pentru
29.81% au o ”importanță medie”. Pentru domeniile specifice dreptului
transfrontalier 13.46% dintre angajatorii români evaluează importanța ca
fiind ”foarte mare”, iar importanță ”medie” este acordată acestor domenii
în mod diferit, fiind cuprinsă între 30.77% și 44.23%.
Se poate concluziona faptul că angajatorii din Dolj și Vidin pun accent
pe cunoștințele teoretice și practice în domeniul juridic ale potențialilor
angajați dar și pe cunoștințele de limbă (română, respectiv bulgară) și pe
diverse abilități în domeniul cooperării transfrontaliere.
Din analiza anterioară rezultă a zecea și a unsprezecea cauză pentru
redusa angajare a absolvenților de studii juridice, în statul vecin: ”nivel
redus de cunoștințe de limbă bulgară ale românilor”/ ”nivel redus de
cunoștințe de limbă română ale bulgarilor” și

”nivel redus de cunoștințe

teoretice și practice în domeniul legislației bulgare a studenților români”/
”nivel redus de cunoștințe teoretice și practice în domeniul legislației
române a studenților bulgari”.

PROBLEMA
Principala problemă identificată în urma analizei rezultatelor
”Studiului privind angajabilitatea și mobilitatea forței de muncă în regiunea
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transfrontalieră, în domeniul juridic” este următoarea: ”Mobilitatea forței de
muncă în domeniul juridic între județul Dolj și Regiunea Vidin este scăzută”.

SCOP
Astfel, scopul strategiei noastre este acela de ”A crește mobilitatea
forței de muncă în domeniul juridic între județul Dolj și Regiunea Vidin”

EFECT
Număr scăzut de absolvenți ai specializării drept și practicieni în
domeniul juridic mobili pe piața transfrontalieră a forței de muncă.

REZULTAT
Creșterea mobilității pe piața transfrontalieră a forței de muncă în
rândul absolvenților ai specializării drept și practicienilor în domeniul juridic.

CAUZA 1:
”reticența absolveților specializării drept și a practicienilor în
domeniul juridic, din Județul Dolj și Regiunea Vidin în direcția unei
potențiale emigrări”.

MIJLOCUL 1:
”deschiderea absolveților specializării drept și a practicienilor în
domeniul juridic, din Județul Dolj și Regiunea Vidin în direcția unei
potențiale emigrări”.
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ACȚIUNEA 1.1:
”promovarea beneficiilor unei potențiale emigrări în scopul
angajării în muncă în rândul absolveților specializării drept și a
practicienilor în domeniul juridic, din Județul Dolj și Regiunea Vidin”

ACȚIUNEA 1.2:
”acțiuni de mediere pe piața internatională a forței de muncă pentru
absolveții specializării drept și a practicienilor în domeniul juridic, din
Județul Dolj și Regiunea Vidin”

CAUZA 2:
”interesul foarte scăzut al absolveților specializării drept și al
practicienilor în domeniul juridic, din Județul Dolj pentru Regiunea Vidin
și interesul scăzut al absolveților specializării drept și al practicienilor
în domeniul juridic, din Regiunea Vidin pentru Județul Dolj”.

MIJLOCUL 2:
”creșterea

interesului

absolveților

specializării

drept

și

al

practicienilor în domeniul juridic, din Județul Dolj pentru Regiunea Vidin
și creșterea interesului absolveților specializării drept și al practicienilor
în domeniul juridic, din Regiunea Vidin pentru Județul Dolj”.

ACȚIUNEA 2.1:
”promovarea beneficiilor unei potențiale emigrări în regiunea
Vidin în scopul angajării în muncă în rândul absolveților specializării
drept și a practicienilor în domeniul juridic din județul Dolj”
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ACȚIUNEA 2.2:
”promovarea beneficiilor unei potențiale emigrări în județul Dolj
în scopul angajării în muncă în rândul absolveților specializării drept și
a practicienilor în domeniul juridic din regiunea Vidin”

ACȚIUNEA 2.3:
”acțiuni de mediere pe piața transfrontalieră Dolj-Vidin a forței de
muncă pentru absolveții specializării drept și a practicienilor în domeniul
juridic, din Județul Dolj și Regiunea Vidin”

ACȚIUNEA 2.4:
”realizarea unui ghid de angajabilitate în Bulgaria, pentru cetățenii
români și a unui ghid de angajabilitate în România, pentru cetățenii bulgari.

CAUZA 3:
”flexibilitate scăzută a

absolvenților sprecializării drept în a

accepta un loc de muncă într-un alt stat, dacă slujba nu este în sectorul
primar și în domeniul specializării universitare”.

MIJLOCUL 3:
”creșterea flexibilității absolvenților sprecializării drept în a
accepta un loc de muncă într-un alt stat, dacă slujba nu este în sectorul
primar și în domeniul specializării universitare”.

ACȚIUNEA 3:
”promovarea

beneficiilor

angajării

în

domenii

conexe

pentru

absolvenții specializării drept”
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CAUZA 4:
”Așteptările financiare ridicate ale studenților și abolvenților din Dolj
și Vidin de studii juridice pentru o potențială emigrare, media fiind de
1500euro/lună”.

MIJLOCUL 4.1:
”adaptarea la realitățile economice a așteptărilor financiare ale
studenților și abolvenților din Dolj și Vidin de studii juridice pentru o
potențială emigrare”

MIJLOCUL 4.2:
”adaptarea ofertelor salariale ale angajatorilor din Dolj și Vidin
pentru angajații ce profesează în domeniul juridic”

ACȚIUNEA 4.1:
”organizarea de cursuri de comunicare, negociere și mediere pe
piața forței de muncă pentru absolvenții de studii juridice din județul Dolj
și Regiunea Vidin”

ACȚIUNEA 4.2:
”lansarea unor pachete salariale atractive de către angajatorii din
Dolj și Vidin care să împlinească așteptările financiare ale potențialilor
angajați în domeniul juridic”

CAUZA 5:
”nivelul scăzut de informare al studenților și practicienilor în
domeniul juridic, privind oportunitățile oferite de piața forței de muncă din
județul Dolj, respectiv regiunea Vidin”
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MIJLOCUL 5:
”creșterea nivelul de informare al studenților și practicienilor în
domeniul juridic, privind oportunitățile oferite de piața forței de muncă din
județul Dolj, respectiv regiunea Vidin”
ACȚIUNEA 5.1:
”campanie de informare pentru studenții și practicienii în
domeniul juridic privind oportunitățile oferite de piața forței de muncă din
județul Dolj, respectiv regiunea Vidin”
ACȚIUNEA 5.2:
”înființarea unui portal de job-uri/platforme de recrutare on-line
destinat(ă) oportunităților de pe piața forței de muncă din regiunea
transfrontalieră Dolj-Vidin”
CAUZA 6:
”nivelul scăzut, ocazional, al cooperării dintre instituțiile din
județul Dolj și Regiunea Vidin”
MIJLOCUL 6:
”creșterea nivelului cooperării dintre instituțiile din județul Dolj și
Regiunea Vidin”
ACȚIUNEA 6.1:
”facilitarea cooperării dintre instituțiile din județul Dolj și regiunea
Vidin prin intermediul activării unei platforme bilingve romano-bulgară
pentru afaceri și cooperare transfrontalieră”. Prin intermediul acestei
platforme se va crește volumul informațiilor privind instituțiile transfrontaliere
și se va mări numărul de parteneriate transfrontaliere. Se urmărește realizarea
unei descrieri și promovarea instituțiilor publice și private din ambele regiuni și
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a ofertelor acestora, astfel încât să sporească șansele de găsire a unor parteneri
de afaceri compatibili și a unor instituții care să ofere serviciile necesare
parterilor transfrontalieri.

ACȚIUNEA 6.2:
”organizarea

unui

târg

bi-anual

de

job-uri

și

parteneriate

transfrontaliere, care să se desfășoare o dată pe an în județul Dolj și o dată
în regiunea Vidin și care să promoveze ofertele de parteriate și de job-uri ale
instituțiilor publice și private din cele două regiuni”
CAUZA 7:
”Nivel scăzut al informațiilor privind instituțiile din județul Dolj și
regiunea Vidin”
MIJLOCUL 7:
”creșterea volumului de informații privind instituțiile din județul
Dolj și regiunea Vidin”

ACȚIUNEA 7.1:
”facilitarea cooperării dintre instituțiile din județul Dolj și regiunea
Vidin prin intermediul activării unei platforme bilingve romano-bulgară
pentru afaceri și cooperare transfrontalieră”.

ACȚIUNEA 7.2:
”editarea

unei

liste

în

limbile

română-bulgară-engleză

cu

principalele instituții publice și private din județul Dolj și regiunea Vidin,
care să cuprindă datele de contact și obiectul de activitate al acestora”.
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CAUZA 8:
”reticența angajatorilor doljeni și bulgari, în a angaja personal cu
studii juridice absolvite în statul vecin”

MIJLOCUL 8:
”deschiderea angajatorilor doljeni și bulgari, în a angaja personal
cu studii juridice absolvite în statul vecin”

ACȚIUNEA 8.1:
”organizarea unor sesiuni de informare pentru angajatori privind
beneficiile angajării personalului cu studii juridice absolvite în statul vecin”

CAUZA 9:
”nivel redus de cunoștințe de limbă bulgară ale românilor”/ ”nivel
redus de cunoștințe de limbă română ale bulgarilor”

MIJLOCUL 9:
”creșterea nivelului de cunoștințe de limbă bulgară ale românilor”/
”nivel redus de cunoștințe de limbă română ale bulgarilor”

ACȚIUNEA 9.1:
”organizarea de cursuri de limbă bulgară pentru cetățenii români”/
”organizarea de cursuri de limbă română pentru cetățenii bulgari”

CAUZA 10:
”nivel redus de cunoștințe teoretice și practice în domeniul
legislației bulgare a studenților români”/ ”nivel redus de cunoștințe
teoretice și practice în domeniul legislației române a studenților bulgari”
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MIJLOCUL 10:
”creșterea nivelului de cunoștințe teoretice și practice în domeniul
legislației bulgare a studenților români”/ ” creșterea nivelului de
cunoștințe teoretice și practice în domeniul legislației române a
studenților bulgari”

ACȚIUNEA 10.1:
”organizarea unui master în domeniul drept destinat dezvoltării
cooperării transfrontaliere ”

ACȚIUNEA 10.2:
”editarea unui document conținând principalele acte legislative în
domeniul dreptului transfrontalier”

ACȚIUNEA 10.3:
”organizarea de școli de vară pentru dezvoltarea cunoștințelor
juridice în domeniul dreptului transfrontalier”

ACȚIUNEA 10.4:
”organizarea de cursuri de perfectionare în vederea consolidării
cunoștințelor în domeniul dreptului transfrontalier”
Mai mult, în scopul testării obiectivității și fezabilității acțiunilor
identificate pentru prezenta strategie, ca urmare a rezultatelor obținute în
cercetarea sociologică desfășurată în județul Dolj și regiunea Vidin dar și
pentru a identifica opinii noi ale persoanelor juridice cheie din cele două
regiuni, astfel beneficiind de expertiza si cunoștințele acestora în domeniu,
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atât în județul Dolj cât și în regiunea Vidin, au fost aplicate interviuri 73.
Interviul este metoda de cercetare definită ”drept un dialog a cărui finalitate
este adunarea de informații legate de o temă determinată”74.
Interviul a urmărit, astfel cum am menționat anterior, testarea a trei
aspecte, astfel dorind să răspundem la următoarele întrebări:
- Sunt fezabile pentru implementare acțiunile identificate din
cercetarea de teren efectuată în Dolj și Vidin?
- Ce alte acțiuni pot fi dezvoltate în regiunea transfrontalieră DoljVidin în scopul sporirii mobilității transfrontaliere în domeniul juridic?
- Sunt dispuși actorii cheie intervievați în cele două regiuni să se
implice în dezoltarea strategiei?
Ghidul de interviu aplicat conține întrebări închise și deschise,
tehnica aplicată fiind cea a interviului structurat sau directiv. Astfel,
intervievatorii au dispus ”de o listã de întrebãri precise, a căror formulare și
ordine au fost prestabilite”75.
Interviurile s-au aplicat în lunile iulie și august 2018, în județul Dolj și
în regiunea Vidin, persoanelor juridice considerate a fi de interes pentru
dezvoltarea strategiei.
Astfel în județul Dolj au fost aplicate 13 interviuri următorilor actori
locali: Baroul Dolj; Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova;
Facultatea de Științe juridice, Economice și Administrative, Universitatea
Spiru Haret; Centrul de Limbi străine Universitatea din Craiova; Agenția

73

Vezi Anexa nr. 5.
Frédéric Nils, Bernard Rimé, Interviul, în Serge Moscovici, Fabrice Buschini (coordonatori),
Metodologia științelor socioumane, (traducerea de Vasile Savin), Iași, Editura Polirom, 2007,
p. 205.
75 Ibidem, p. 211.
74
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Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Dolj; Camera de Comerț și
Industrie Dolj;

Uniunea Națională a Patronatului Român- Filiala Dolj;

Asociația studenților în Drept din Universitatea din Craiova; Camera
executorilor judecătorești – Dolj; Primăria municipiului Craiova; Inspectoratul
Teritorial al Muncii Dolj; Camera Notarilor Publici Dolj, Prefectura Dolj.
În regiunea Vidin au fost aplicate 24 interviuri următoarelor persoane
juridice de drept public: Baroul Vidin; Prefectura Vidin; Primaria Vidin;
Primaria Rujintsi; Primaria Dimovo; Primaria Makresh; Primaria Gramada;
Judecatoria Vidin; Judecatoria Administrativa Vidin; Liceul Ivan Vazov Vidin
și instituții private (Vida Optics TVV OOD; Bdin BG Kom OOD; MBAL Sveta
Petka AD; Bdintex EOOD; Svobodna zona Vidin EAD; Moni trans 2011 EOOD;
Fasion Style EOOD; Ponti EOOD; Adan N EOOD; Violina OOD; BKS BAdinstroi
AD; Zarneni hrani 99 AD; Metal trans EOOD; Tehomak EOOD)
În urma aplicării interviurilor au fost identificate și o serie de noi
acțiuni:

ACȚIUNEA 11.1:
”acordarea unor burse speciale de studii în domeniul ”drept”
pentru studenții bulgari la Universitățile din România și pentru studenții
români la universitățile din Bulgaria” (Facultatea de Drept, Universitatea
din Craiova; Facultatea de Științe juridice, Economice și Administrative,
Universitatea Spiru Haret)
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ACȚIUNEA 11.2:
”organizarea unor conferințe profesionale de către Baroul Dolj în
parteneriat cu Baroul Vidin, axate pe dezbaterea unor idei în vederea
perfecționării și dezvoltării strategiei comune transfrontaliere și pentru
facilitarea schimburilor profesionale între avocații din Baroul Dolj și
Baroul Vidin” (Baroul Dolj)

ACȚIUNEA 11.3:
”organizarea unor întâlniri bilaterale între componenta economică
din județul Dolj și regiunea Vidin” (Camera de Comerț și Industrie Dolj)

ACȚIUNEA 11.4:
”organizarea unor cursuri de limbă engleză juridică”, luând în
considerare faptul că engleza este principala limbă de comunicare în
domeniul juridic, la nive, international (Centrul de Limbi Străine,
Universitatea din Craiova)

ACȚIUNEA 11.5:
”organizarea unor programe de schimb de experiență între
studenții specializării drept și practicienii în domeniul juridic din Dolj și
Vidin” (Asociația studenților în Drept din Universitatea din Craiova;
Camera executorilor judecătorești - Dolj)

Odată

cu

construcția

arborelui

obiectivelor,

s-au

identificat

”mijloacele” strategiei precum și ”rezultatele” urmărite.
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Următoarea etapă în construcția strategiei a fost aceea de a extrage
din obiectivele specifice principalele activități pe care s-a fundamentat
planul strategic.
După această etapă vom planifica în timp a activitățile iar pentru
aceasta vom folosi diagrama Gantt.
În această etapă, analiza factorilor interesați ne va ajuta să identificăm
instituțiile cu cel mai mare interes și cea mai mare putere în sensul îndeplinirii
obiectivelor multinivel (local, regional, national și transnațional).
Ca urmare a rezultatelor studiului efectuat, s-au putut introduce în
strategie o serie de indicatori, astfel:
(1) - Introducerea în strategie a unui set de indicatori care trebuie să
fie îndepliniți de instituțiile publice și private din Bulgaria, în vederea
angajării cetățenilor români.
(1.1) - Introducerea în strategie a unui set de indicatori care trebuie
să fie îndepliniți de instituțiile publice și private din România, în vederea
angajării cetățenilor bulgari
(2) - Introducerea în strategie a unei liste cu potențialii angajatori
din Bulgaria și Regiunea Vidin, în cadrul cărora există posibilitatea recrutării
cetățenilor români și cu precădere a cetățenilor români cu studii juridice.
(2.1) - Introducerea în strategie a unei liste cu potențialii angajatori
din România și Județul Dolj, în cadrul cărora există posibilitatea recrutării
cetățenilor bulgari și cu precădere a cetățenilor bulgari cu studii juridice.
(3) - Introducerea în strategie a unui ghid de angajabilitate în
Bulgaria, pentru cetățenii români.
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(3.1) - Introducerea în strategie a unui ghid de angajabilitate în
România, pentru cetățenii bulgari.
(4) - Introducerea în strategie a unei set de recomandări ce vizează
acțiuni comune transfrontaliere, pentru consolidarea cooperării între regiuni
și armonizarea relaţiilor transfrontaliere.
(5) - Introducerea în strategie a unui plan operațional de promovare a
necesității consolidării cunoștințelor în domeniul dreptului transfrontalier, în
vederea atingerii obiectivului de dezvoltare socio-economică transnațională.

Mai mult, ca urmare a cercetării ambelor echipe, în strategie s-au
putut inseria un număr de indicatori precum:

(6) Introducerea în strategie a unei liste de instituții din România,
care să ofere absolvenților de studii juridice cursuri de formare profesională
(6.1) Introducerea în strategie a unei liste de instituții din Bulgaria,
care să ofere absolvenților de studii juridice cursuri de formare profesională
(7) Introducerea în strategie a unei liste de instituții din România,
care să faciliteze plasarea pe piața forței de muncă a absolvenților de studii
juridice
(7.1) Introducerea în strategie a unei liste de instituții din Bulgaria, care să
faciliteze plasarea pe piața forței de muncă a absolvenților de studii juridice
(8) Introducerea în strategie a unei liste de instituții ale Uniunii
Europene, care pot facilita angajabilitatea absolvenților de studii juridice din
România și Bulgaria.
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Analiza factorilor interesați
În analiza factorilor interesați s-au luat în considerare o serie de actori
instituționali publici și privați din județul Dolj și Regiunea Vidin, care au un
interes, sunt influenţați/afectați sau pot influenţa (pozitiv) rezolvarea problemei.
S-a urmărit scalarea actorilor regionali în funcție de criteriile:
”interes” și ”putere”.

- putere mare, interes
maxim

-putere mică, interes
scăzut

-putere mică, interes
mare

-putere mare, interes
scăzut
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Factorii interesați:
Nr.

Actor

crt.

Interes

Putere

1

Baroul Dolj

8

8

2

Baroul Vidin

8

8

3

Colegiul consilierilor juridici Dolj

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

7

8

6

8

4

5

6

7
8
9

Facultatea de Drept, Universitatea din
Craiova
Facultatea de Drept,
Universitatea Spiru Haret
Centrul de Limbi Străine, Universitatea
din Craiova
Agenția Județeană pentru Ocuparea
Forței de Muncă Dolj
Prefectura Dolj
Uniunea Națională a Patronatuluii
Român - Filiala Dolj

10

Camera de Comerț și Industrie Dolj

7

8

11

Primăria municipiului Craiova

7

8

8

6

12

Asociația studenților în Drept din
Universitatea din Craiova

13

Camera executorilor judecătorești - Dolj

6

6

14

Prefectura Vidin

7

8

7

8

7

7

6

3

6

3

15

16
17
18

Primarii din regiunea Vidin (Vidin;
Dimovo; Makresh; Gramada)
Judecatoria Vidin și Judecatoria
Administrativă Vidin
ONG-uri din județul Dolj
ONG-uri și persoane jurdice de drept
privat din regiunea Vidin
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Nr.

Actor

crt.

Interes

Putere

6

2

6

2

3

2

(exemple: Vida Optics TVV OOD; Bdin
BG Kom OOD; MBAL Sveta Petka AD;
Bdintex EOOD; Svobodna zona Vidin
EAD; Moni trans 2011 EOOD; Fasion Style
EOOD; Ponti EOOD; Adan N EOOD;
Violina OOD; BKS BAdinstroi AD; Zarneni
hrani 99 AD; Metal trans EOOD;
Tehomak EOOD)
19

20

21

Persoane juridice de drept public, din
județul Dolj
Persoane juridice de drept public, din
regiunea Vidin
Persoane jurdice de drept privat, din
județul Dolj

Diagrama Gantt
Activitate

Perioadă

Indicatori

estimată

Potențiali actori
instituționali
implicați

Campanii de
promovare

2019-2023

5 campanii de

Baroul Dolj,

promovare

Baroul Vidin,

pentru susținerea

Colegiul

beneficiilor unei

consilierilor

potențiale

juridici Dolj

emigrări în scopul

Agenția Județeană

angajării în

pentru Ocuparea

muncă în rândul

Forței de Muncă

Joint strategy on the cross-border region employability and labour mobility in the juridical field
84

Project “Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field”

Activitate

Perioadă
estimată

Indicatori

Potențiali actori
instituționali
implicați

absolveților

Dolj,

specializării

Asociația

drept și a

studenților în

practicienilor în

Drept din

domeniul juridic,

Universitatea din

din Județul Dolj

Craiova

și Regiunea Vidin

Camera
executorilor
judecătorești- Dolj
Prefectura Dolj
Primarii din
regiunea Vidin
(Vidin; Dimovo)
Judecătoria
administrativă
Vidin
Judecatoria
Administrativă
Vidin
ONG-uri din
județul Dolj
ONG-uri și
persoane jurdice
de drept privat din
regiunea Vidin
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Activitate

Perioadă

Indicatori

estimată

Potențiali actori
instituționali
implicați

Acțiuni de

2019-2023

500 dosare de mediere

Agenția Județeană

mediere pe piața

pe piața forței de

pentru Ocuparea

internatională a

muncă

Forței de Muncă

forței de muncă

Dolj,

pentru absolveții

Baroul Dolj,

specializării

Uniunea Națională

drept și a

a Patronatuluii

practicienilor în

Român - Filiala

domeniul juridic,

Dolj

din Județul Dolj

Camera de Comerț

și Regiunea Vidin

și Industrie Dolj
Primăria
municipiului
Craiova
Asociația
studenților în
Drept din
Universitatea din
Craiova
Prefectura Dolj
Primaria Dimovo
ONG-uri din
județul Dolj
ONG-uri și
persoane jurdice
de drept privat din
regiunea Vidin
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Activitate

Perioadă

Indicatori

estimată

Potențiali actori
instituționali
implicați

Campanii de

2019-2023

promovare

5 campanii de

Baroul Dolj,

promovare

Colegiul cosilierilor

pentru susținerea

juridici Dolj

beneficiilor unei

Agenția Județeană

potențiale

pentru Ocuparea

emigrări în

Forței de Muncă

regiunea Vidin în

Dolj

scopul angajării

Asociația

în muncă în

studenților în

rândul

Drept din

absolveților

Universitatea din

specializării

Craiova

drept și a

Camera

practicienilor în

executorilor

domeniul juridic

judecătorești- Dolj

din județul Dolj

Prefectura Dolj
Primarii din
regiunea Vidin
(Vidin; Dimovo)
ONG-uri și
persoane jurdice
de drept privat din
regiunea Vidin

Promovarea
beneficiilor unei

2019-2023

5 campanii de

Baroul Vidin,

promovare

Prefectura Vidin

potențiale

Primarii din

emigrări în

regiunea Vidin
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Activitate

Perioadă

Indicatori

estimată

Potențiali actori
instituționali
implicați

județul Dolj în

(Vidin; Dimovo;

scopul angajării în

Makresh; Gramada)

muncă în rândul

Judecătoria Vidin

absolveților

Judecătoria

specializării drept

administrativă

și a practicienilor

Vidin

în domeniul

ONG-uri și

juridic din

persoane jurdice

regiunea Vidin

de drept privat din
regiunea Vidin

Realizarea unui

2018 -

1 ghid de

Baroul Dolj

ghid de

2020

angajabilitate în

Baroul Vidin

angajabilitate în

Bulgaria, pentru

Agenția Județeană

Bulgaria, pentru

cetățenii români

pentru Ocuparea

cetățenii români

1 ghid de

Forței de Muncă

și a unui ghid de

angajabilitate în

Dolj,

angajabilitate în

România, pentru

Camera

România, pentru

cetățenii bulgari

executorilor

cetățenii bulgari.

judecătorești- Dolj
Prefectura Dolj
Primarii din
regiunea Vidin
(Vidin; Makresh;
Gramada)
Judecătoria Vidin
Judecătoria
administrativă
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Activitate

Perioadă

Indicatori

estimată

Potențiali actori
instituționali
implicați
Vidin
ONG-uri și
persoane jurdice
de drept privat din
regiunea Vidin

Campanii de
promovare

2019-2023

5 campanii de

Baroul Dolj,

promovare

Facultatea de

pentru descrierea

Drept,

beneficiilor

Universitatea din

angajării în

Craiova

domenii conexe

Facultatea de

pentru

Drept,

absolvenții

Universitatea Spiru

specializării

Haret

drept

Uniunea Națională
a Patronatuluii
Român - Filiala
Dolj
Camera de Comerț
și Industrie Dolj
Camera
executorilor
judecătorești- Dolj
Prefectura Dolj
Primăria Gramada
ONG-uri și
persoane jurdice
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Activitate

Perioadă

Indicatori

estimată

Potențiali actori
instituționali
implicați
de drept privat din
regiunea Vidin

Organizarea de

2019-2023

6 cursuri

Facultatea de

cursuri de

Drept,

comunicare,

Universitatea din

negociere și

Craiova

mediere pe piața

Facultatea de

forței de muncă

Drept,

pentru

Universitatea Spiru

absolvenții de

Haret

studii juridice din

Baroul Dolj,

județul Dolj și

Primăria

Regiunea Vidin

municipiului
Craiova
Uniunea Națională
a Patronatuluii
Român - Filiala
Dolj
Camera de Comerț
și Industrie Dolj
Prefectura Dolj
Prefectura Vidin
Primarii din
regiunea Vidin
(Vidin; Dimovo;
Makresh)
ONG-uri din
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Activitate

Perioadă

Indicatori

estimată

Potențiali actori
instituționali
implicați
județul Dolj
ONG-uri și
persoane jurdice
de drept privat din
regiunea Vidin
Agenția Județeană
pentru Ocuparea
Forței de Muncă
Dolj

Lansarea unor

2019-2023

50 oferte specifice

Uniunea Națională

pachete salariale

a Patronatuluii

atractive de

Român - Filiala

către angajatorii

Dolj

din Dolj și Vidin

Primarii din

care să

regiunea Vidin

împlinească

(Vidin; Gramada)

așteptările

Judecătoria Vidin

financiare ale

Judecătoria

potențialilor

administrativă

angajați în

Vidin

domeniul juridic

Persoane jurdice
de drept public,
din județul Dolj
ONG-uri și
persoane jurdice
de drept privat din
regiunea Vidin
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Activitate

Perioadă

Indicatori

estimată

Potențiali actori
instituționali
implicați
Persoane jurdice
de drept privat,
din județul Dolj
Persoane jurdice
de drept privat,
din regiunea Vidin

Campanie de
informare pentru

2019-2023

5 campanii de

Agenția Județeană

informare

pentru Ocuparea

studenții și

Forței de Muncă

practicienii în

Dolj

domeniul juridic

Camera de Comerț

privind

și Industrie Dolj

oportunitățile

Baroul Dolj,

oferite de piața

Asociația

forței de muncă

studenților în

din județul Dolj,

Drept din

respectiv

Universitatea din

regiunea Vidin

Craiova
Prefectura Dolj
Prefectura Vidin
Primarii din
regiunea Vidin
(Vidin; Dimovo;
Gramada)
Judecătoria Vidin
Judecătoria
administrativă
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Activitate

Perioadă

Indicatori

estimată

Potențiali actori
instituționali
implicați
Vidin
ONG-uri din
județul Dolj
ONG-uri și
persoane jurdice
de drept privat din
regiunea Vidin

Înființarea unui

2019-2023

1 portal

Agenția Județeană

portal de job-

pentru Ocuparea

uri/platforme de

Forței de Muncă

recrutare on-line

Dolj,

destinat(ă)

Baroul Dolj,

oportunităților de

Baroul Vidin,

pe piața forței de

Prefectura Dolj

muncă din

Judecătoria Vidin

regiunea

ONG-uri din

transfrontalieră

județul Dolj

Dolj-Vidin

ONG-uri și
persoane jurdice
de drept privat din
regiunea Vidin

Activarea unei

2019-2023

1 platformă bilingvă

Baroul Dolj

platforme

Uniunea Națională

bilingve romano-

a Patronatului

bulgară pentru

Român - Filiala

afaceri și

Dolj

cooperare

Camera de Comerț

Joint strategy on the cross-border region employability and labour mobility in the juridical field
93

Project “Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field”

Activitate

Perioadă
estimată

Indicatori

Potențiali actori
instituționali
implicați

transfrontalieră

și Industrie Dolj
Agenția Județeană
pentru Ocuparea
Forței de Muncă
Dolj
Prefectura Dolj
Persoane jurdice
de drept privat,
din județul Dolj
Primăria
municipiului
Craiova
Prefectura Vidin
Primarii din
regiunea Vidin
(Vidin; Dimovo;
Makresh; Gramada)
Judecătoria Vidin
Judecătoria
administrativă
Vidin
ONG-uri din
județul Dolj
ONG-uri și
persoane jurdice
de drept privat din
regiunea Vidin
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Activitate

Perioadă

Indicatori

estimată

Potențiali actori
instituționali
implicați

Organizarea unui

2019-2023

10 târguri de job-uri și

Agenția Județeană

târg bi-anual de

parteriate

pentru Ocuparea

job-uri și

transfrontaliere

Forței de Muncă

parteriate

Dolj,

transfrontaliere,

Uniunea Națională

care să se

a Patronatuluii

desfășoare o dată

Român - Filiala

pe an în județul

Dolj

Dolj și o dată în

Camera de Comerț

regiunea Vidin și

și Industrie Dolj

care să promoveze

Baroul Dolj,

ofertele de

Primăria

parteriate și de

municipiului

job-uri ale

Craiova

instituțiilor

Asociația

publice și private

studenților în

din cele două

Drept din

regiuni

Universitatea din
Craiova
Prefectura Dolj
Prefectura Vidin
Primarii din
regiunea Vidin
(Vidin; Dimovo;
Makresh; Gramada)
Judecătoria
administrativă
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Activitate

Perioadă

Indicatori

estimată

Potențiali actori
instituționali
implicați
Vidin
ONG-uri din
județul Dolj
Persoane jurdice
de drept public,
din județul Dolj
Persoane jurdice
de drept public,
din regiunea Vidin
Persoane jurdice
de drept privat,
din județul Dolj
ONG-uri și
persoane jurdice
de drept privat din
regiunea Vidin

Editarea unei

2018-2019

1 listă cu instituții

Baroul Dolj,

liste în limbile

Baroul Vidin,

română-bulgară-

Colegiul

engleză cu

consilierilor

principalele

juridici Dolj

instituții publice

Agenția Județeană

și private din

pentru Ocuparea

județul Dolj și

Forței de Muncă

regiunea Vidin,

Dolj

care să cuprindă

Primăria

datele de contact

municipiului
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Activitate

Perioadă

Indicatori

estimată

Potențiali actori
instituționali
implicați

și obiectul de

Prefectura Vidin

activitate a

Primarii din

acestora

regiunea Vidin
(Vidin; Dimovo;
Makresh; Gramada)
Judecătoria
administrativă
Vidin

Organizarea unor

2019-2023

5 sesiuni de informare

Baroul Dolj,

sesiuni de

Baroul Vidin,

informare pentru

Colegiul

angajatori privind

consilierilor

beneficiile

juridici Dolj

angajării

Agenția Județeană

personalului cu

pentru Ocuparea

studii juridice

Forței de Muncă

absolvite în

Dolj,

statul vecin

Centrul de Limbi
Străine,
Universitatea din
Craiova
Prefectura Dolj
Prefectura Vidin
Primarii din
regiunea Vidin
(Dimovo; Makresh;
Gramada)
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Activitate

Perioadă

Indicatori

estimată

Potențiali actori
instituționali
implicați
Judecătoria Vidin
Judecătoria
administrativă
Vidin
ONG-uri și
persoane jurdice
de drept privat din
regiunea Vidin

Organizarea de

2019-2023

3 cursuri

Universitatea din

cursuri de limbă

Craiova, Centrul de

bulgară pentru

Limbi Străine

cetățenii români

Persoane jurdice
de drept privat,
din județul Dolj
ONG-uri din
județul Dolj
Baroul Dolj,
Baroul Vidin,
Prefectura Dolj
Prefectura Vidin
Primarii din
regiunea Vidin
(Vidin; Gramada)
Judecătoria Vidin
Judecătoria
administrativă
Vidin
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Activitate

Perioadă

Indicatori

estimată

Potențiali actori
instituționali
implicați

Organizarea de

2019-2023

3 cursuri

ONG-uri și

cursuri de limbă

persoane jurdice

română pentru

de drept privat din

cetățenii bulgari

regiunea Vidin
Prefectura Vidin
Judecătoria Vidin

Organizarea unui

2019-2023

1 master

Facultatea de

master în

Drept,

domeniul drept

Universitatea din

destinat

Craiova

dezvoltării

Centrul de Limbi

cooperării

Străine,

transfrontaliere

Universitatea din
Craiova
Facultatea de
Drept,
Universitatea Spiru
Haret
Prefectura Vidin
Primarii din
regiunea Vidin
(Vidin; Makresh;
Gramada)
Judecătoria
administrativă
Vidin
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Activitate

Perioadă

Indicatori

estimată

Potențiali actori
instituționali
implicați

Editarea unui

2018-2019

1 document cu

Baroul Dolj

document

legislație

Baroul Vidin

conținând

transfrontalieră

principalele acte
legislative în
domeniul
dreptului
transfrontalier
Organizarea de

2019-2023

4 școli de vară

Baroul Dolj

școli de vară

Baroul Vidin

pentru

Facultatea de

dezvoltarea

Drept,

cunoștințelor

Universitatea din

juridice în

Craiova

domeniul

Facultatea de

dreptului

Drept,

transfrontalier

Universitatea Spiru
Haret
Prefectura Vidin
Primarii din
regiunea Vidin
(Vidin; Makresh;
Gramada)
Judecătoria
administrativă
Vidin
ONG-uri și
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Activitate

Perioadă

Indicatori

estimată

Potențiali actori
instituționali
implicați
persoane jurdice
de drept privat din
regiunea Vidin

Organizarea de

2019-2023

5 cursuri

Baroul Dolj

cursuri de

Baroul Vidin

perfectionare în

Facultatea de

vederea

Drept,

consolidării

Universitatea din

cunoștințelor în

Craiova

domeniul

Facultatea de

dreptului

Drept,

transfrontalier

Universitatea Spiru
Haret
Primarii din
regiunea Vidin
(Vidin; Makresh;
Gramada)
Judecătoria
administrativă Vidin

Acordarea unor

2019-2023

10 burse

Facultatea de

burse speciale de

Drept,

studii în

Universitatea din

domeniul ”drept”

Craiova

pentru studenții

Facultatea de

bulgari la

Drept,

Universitățile din

Universitatea Spiru
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Activitate

Perioadă

Indicatori

estimată

Potențiali actori
instituționali
implicați

România și

Haret

pentru studenții

Prefectura Vidin

români la

Judecătoria

universitățile din

administrativă

Bulgaria

Vidin
ONG-uri și
persoane jurdice
de drept privat din
regiunea Vidin

Organizarea unor

2019-2023

5 conferințe

Baroul Dolj
Baroul Vidin

conferințe
profesionale de
către Baroul Dolj
în parteneriat cu
Baroul Vidin
Organizarea unor
întâlniri

2019-2023

5 întâlniri bilaterale

Camera de Comerț
și Industrie Dolj

bilaterale între
componenta
economică din
județul Dolj și
regiunea Vidin
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Activitate

Perioadă

Indicatori

Potențiali actori

estimată

instituționali
implicați

Organizarea unor

2019-2023

5 cursuri

Centrul de Limbi

cursuri de limbă

Străine,

engleză juridică

Universitatea din
Craiova

Organizarea unor

2019-2023

programe de

6 programe de schimb

Baroul Dolj

de experiență

Baroul Vidin

schimb de

Asociația

experiență între

studenților în

studenții

Drept din

specializării

Universitatea din

drept și

Craiova

practicienii în

Camera

domeniul juridic

executorilor

din Dolj și Vidin

judecătorești - Dolj

Analiza SWOT

Puncte tari

Puncte slabe

Deschiderea instituțiilor publice și

Lipsa fondurilor proprii

private din Dolj și Vidin pentru

Slaba cooperare a instituțiilor

implementarea strategiei

transfrontaliere

Existența universităților

Diferențe legislative

care oferă studii de licență,

Bariera de limbă
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masterat și doctorat

Atractivitatea relativ scăzută a

Existența unui parteneriat de

grupului țintă pentru o mobilitate

succes și cu perspective de viitor

transfrontalieră

între Baroul Dolj și Baroul Vidin

Nivel scăzut al informării privind
locurile de muncă în statul vecin

Oportunități

Amenințări

Oportunități de finanțare prin

Gradul redus de absorbție al

atragerea fondurilor europene de

fondurilor europene

către autoritățile publice locale și

Cadrul legislativ prea complex și

mediul privat

necorelat

Valorificarea poziției de frontieră,

Birocrația excesivă de la nivelul

favorabilă cooperării

instituțiilor publice

transfrontaliere
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Anexa 1
Lista potențialilor angajatori din județul Dolj
ai absolvenților de studii juridice76:
Nr.
1

2

Denumire instituții
Baroul Dolj

Adresă

Date contact

Craiova, Bulevardul Carol I, nr. 1,

0251.413.940,

bl. 17D, sc.1, mezanin, jud. Dolj

0351.408.430

Biroul Teritorial

Craiova,Str. Alexandru Ioan Cuza

0251/418.707

Craiova al Avocatul

nr. 1

Poporului
3

Camera Executorilor

Craiova, Str.Dezdrobirii,

Judecătorești

nr. 7, bl. G3,

0351.418.046

Craiova
4

Camera Notarilor

Craiova, Str. Bucovăț, nr. 8

0251.412.157

Publici Craiova
5

6

Colegiul Consilierilor

Craiova, Str. Ion Maiorescu

Juridici Dolj

nr. 4, etaj. 6

Direcția Națională

Craiova, Str. 13 Septembrie

Anticorupție –

nr. 14 A

0 2 5 1 .5 6 3 .8 0 2

0372.777.837

Serviciul Teritorial
Craiova
7

Direcția de

Craiova, Str. Mitropoltul

Investigare a

Firminian, nr.13

0251.533.522

76

Această listă nu este exhaustivă, ci prezintă doar o parte a potențialelor instituții
angajatoare din județul Dolj.
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Infracțiunilor de
Criminalitate
Organizată și
Terorism – Serviciul
Teritorial Craiova
8

Judecătoria Băilești

Bailesti, Str. Victoriei, nr. 46

0251.311.818

9

Judecătoria Calafat

Calafat, Str. Tudor Vladimirescu,

0251.232.170

nr. 29
10

Judecătoria Craiova

Craiova, Str. A.I.Cuza nr.20

0251.414.060

(actual nr.30)
11

Judecătoria Filiași

Filiasi, Str.General Racoteanu,

0251.441.224

nr. 208
12

Judecătoria

Segarcea, Str. Unirii, nr. 208

0251210806

Craiova,Str Brestei, nr. 12

0251.418.612

Segarcea
13

Tribunalul Dolj

interior 1044
14

15

Curtea de Apel

Craiova, Str. Constantin Brancusi,

0351.403.129

Craiova

nr. 5A

Parchetul de pe

Băilești, Str. Victoriei nr. 46

0251.311.722;

Parchetul de pe

Calafat, Str. T. Vladimirescu

0251.232.130;

lângă Judecătoria

nr. 24

lângă Judecătoria
Băilești
16

Calafat
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17

Craiova, Str. Anul 1848, nr. 31

0251.412.460;

Filiași, Str. Racoţeanu nr. 208

0251.442.182;

Segarcea, Str. Unirii nr. 60

0251.210.208;

Craiova, Str. Libertăţii, nr. 9

0251.414.820;

Craiova, Str. Înfrățirii, nr. 5

0251-533.523

Craiova,Str. Vulturi, nr. 19

0251.407.500

Serviciul de

Craiova, str. Brestei, nr. 12,

0251.416.812 int.

Probațiune Dolj

cam. 24, 25,

122

Consiliul Județean

Craiov, Calea Unirii, nr. 19

0251.408.200

Direcția Generală de

Craiova, Bd. Nicolae Titulescu

0251.416.365

Asistență Socială și

nr. 22

Parchetul de pe
lângă Judecătoria
Craiova

18

Parchetul de pe
lângă Judecătoria
Filiași

19

Parchetul de pe
lângă Judecătoria
Segarcea

20

Parchetul de pe
lângă Tribunalul Dolj

21

Parchetul de pe
lângă Curtea de Apel
Craiova

22

Inspectoratul
Județean de Poliție
Dolj

23

24

Dolj
25

Protecția Copilului
Dolj
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26

Direcția Județeană

Craiova, Str. Constantin Lecca,

de Pază și Servicii

nr. 32

251.415.841

Dolj
27

Direcția Publică

Craiova, Strada Vulturi, nr. 9

0351.437.039

Craiova, Str. Jiețului, nr. 19

0351.421.036

Clubul Sportiv

Craiova, Str. Constantin Lecca

0251.413.827

Județean Știința "U"

nr. 32,

Comunitară de
Evidența Persoanelor
Dolj
28

Centrul Județean
pentru Protecția
Naturii, Turism și
Dezvoltare Rurală
Durabilă Dolj

29

Craiova
30

Biblioteca Județeană

Craiova, str. M Kogălniceanu,

"Alexandru si Aristia

nr. 9

0251.532.267

Aman"
31

Centrul Județean

Craiova, strada Alexandru

pentru Conservarea

Macedonski, nr. 28

0351.176.984

și Promovarea
Culturii Tradiționale
Dolj
32

Școala Populară de

Craiova, str.Jiețului, nr.19

0251.413.371

Arte și Meserii
Cornetti
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33

Muzeul de Artă

Craiova, Str. Calea Unirii, nr. 15,

0251.412.342

34

Muzeul Olteniei

Craiova, Str. Popa Şapcă, nr. 8,

251. 417.756

35

Unitatea Medico-

Plenița, Str. Principală

0251.368.301

Unitatea Medico-

Melinești, Strada Principala,

0251.440.010

Socială Melinești

nr. 271,

Unitatea Medico-

Bechet, Str. Sănătății, nr. 1

0251.337.021

Unitatea Medico-

Sadova, Str.Ștefan Iorgulescu,

0251.376.513

Socială Sadova

nr. 33

Centrul Medico-

Amărăștii de Jos, Str.Principală,

Social Amaraștii de

nr. 471A

Socială Plenița
36

37

Socială Bechet
38

39

0251374325

Jos
40

Unitatea Medico-

Cetate

0251.364.003

Brabova, Str. Centrală, nr. 60,

0251.447.266

Inspectoratul pentru

Craiova, Str. Henry Ford

0251.510.126

Situații de Urgență

(1863-1947) nr. 14

Socială Cetate
41

Centrul MedicoSocial Brabova

42

al Județului Dolj
43

44

Centrul Militar Zonal

Craiova, Str. General Dragalina,

Dolj

nr. 60A

R.A. Aeroportul

Craiova, Calea București 325,

0251.534.404

0251.416.860

Internațional Craiova
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45

S.C. Lucrari de

Craiova, Drum. Jiului, nr. 10,

0251.416.760

Drumuri și Poduri
Dolj S.A.
46

S.C. Parc Turism S.A.

Craiova,Str. Bibescu, nr.12

0251.417.257

47

S.C. Parc Industrial

Ghercești, Str.Aviatorilor, nr.10

0251.466185

High- Tech Industry

Craiova, Calea București,

0351.418.996

Park Craiova

nr. 325 C

49

Prefectura Dolj

Craiova, Str. Unirii nr. 19

251.414.424

50

Primaria Craiova

Craiova, Str. A.I.Cuza, nr. 7

251.416.235

51

Primaria Băilești

Băilești, Str. Revolutiei, nr. 1-3

251.311.017

52

Primaria Calafat

Calafat, Str. Tudor Vladimirescu,

251.231.424

S.A.
48

nr. 24
53

Primaria Bechet

Bechet, Str. Alexandru Ioan Cuza,

251.336.826

nr. 100
54

Primaria Dăbuleni

Dăbuleni, Str. Unirii, nr. 15

251.334.555

55

Primaria Filiași

Filiși, B-dul Racoteanu, nr. 160

251.441.018

56

Primaria Segarcea

Segarcea, Str. Unirii, nr. 52

251.210.750

57

Primaria Afumaţi

Afumați, Str. Principala nr. 37-39

251.318.001

58

Primaria Almăj

Almăj, Str. Principala, nr. 250

251.449.397

59

Primaria Amărăştii

Amărăștii de Jos, Str. Principala

251.374.020

de Jos

nr. 83

Primaria Amărăştii

Amărăștii de Sus, Str. Principala

de Sus

nr. 93

60

251.375.311
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61

Primaria Apele vii

Apele vii, Str. Principala

251.371.607

62

Primaria Argetoaia

Aegetoia, Str. Constantin

251.452.701

Argetoianu nr. 186
63

Primaria Bârca

Bârca, Str. Mihai Viteazu, nr. 257

251.356.214

64

Primaria Bistreţ

Bistreț, Calea Dunarii, nr.192

251.355.011

65

Primaria Botoşeşti-

Botoșești-Paia, Str. Mihai Varzaru

251.451.814

Paia

nr. 132

66

Primaria Brabova

Brabova

251.447.310

67

Primaria Brădeşti

Brădești, Str. Mihai Viteazu, nr. 3

251.444.206

68

Primaria Braloştiţa

Braloștița, Str. Stadionului, nr. 1

251.450.726

69

Primaria Bratovoeşti

Bratovoiești

251.371.029

70

Primaria Breasta

Breasta, Strada Constantin

251.455.244

Argetoianu, nr. 11
71

Primaria Bucovăţ

Bucovăț, Strada Principala

251.360.285

72

Primaria Bulzeşti

Bulzești, Str. Principala, Nr.36

251.447.802

73

Primaria Călăraşi

Str. Petre Banita, nr. 148

251.379.052

74

Primaria Calopăr

Str. Principala, nr. 572

251.350.558

75

Primaria Caraula

Str. Craiovei, nr. 142

251.369.568

76

Primaria Cârcea

Str. Aeroportului, nr. 45

251.458.107

77

Primaria Cârna

Cârna

251.256.824

78

Primaria Carpen

Carpen

251.445.637

79

Primaria Castranova

Castranova

251.372.602

80

Primaria Catane

Catane

251.319.698

81

Primaria Celaru

Celaru, Str. Inv. Marin

251.375.509

Georgescu, nr. 525
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82

Primaria Cerăt

Cerăt, Soseaua Calafatului nr.42

251.358.202

83

Primaria Cernăteşti

Cernătești, Str. Principala, nr.98

251.445.072

84

Primaria Cetate

Cetate, Calea Severinului, nr. 83

251.364.022

85

Primaria Cioroiaşi

Cioroiași, Str. Principala, nr. 34

251.317.122

86

Primaria Ciupercenii

Ciupercenii noi, Str. Dunarii,

251.321.002

noi

nr. 2

87

Primaria Coşoveni

Coșoveni, Str. Principala, nr. 5

251.457.186

88

Primaria Coţofenii

Coțofenii din Dos, Str. Nicu

251.447.089

din Dos

Iovipale, nr. 166

Primaria Coţofenii

Coțofenii din față, Str.

din faţă

Cotofenilor, nr.442

90

Primaria Daneţi

Daneț, str. Principală, nr. 160,

251.377.528

91

Primaria Desa

Desa, Str. Calea Teculescu,

251.322.496

89

251.446.598

nr. 14,
92

Primaria Dioşti

Str. Santierului, nr. 33

251458611

93

Primaria Dobreşti

Dobrești, jud. Dolj,Str.Principală,

251338000

nr. 7
94

Primaria Dobroteşti

Dobrotești, Str. Principala,

251.378.034

nr. 222
95

Primaria Drăgoteşti

Drăgotești, Str. Nicolae Iorga,

251.456.365

nr. 1
96

Primaria Drănic

Drănic, Str. Principala, nr. 762

251.351.070

97

Primaria Fărcaş

Fărcaș

251440052

98

Primaria Galicea Mare

Galicea Mare

0251 316 219
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99

Primaria Galiciuica

Str. Principala, nr. 59

251.460.666

100

Primaria Gângiova

Gângiova

251.351.505

101

Primaria Gherceşti

Ghercești, Str. Eroilor Nr.107

251.450.580

102

Primaria Ghidici

Ghercești, Str. Mihai Viteazul,

251.323.302

nr. 140
103

Primaria Ghindeni

Ghindeni, Str.Principală

251.455.777

104

Primaria Gighera

Str. Principala, nr. 184

251.353.011

105

Primaria Giubega

Giubega

251.460.222

106

Primaria Giurgiţa

Calea Dunarii, nr. 123

251.357.122

107

Primaria Gogoşu

Gogoșu

251.445.098

108

Primaria Goicea

Goicea

251.256.003

109

Primaria Goieşti

Goiești

251.452.154

110

Primaria Greceşti

Str. Principala, nr. 34

251.445.318

111

Primaria Intorsura

Intorsura, Str. Calea Afumatiului,

251.359.286

nr. 10
112

Primaria Işalniţa

Ișalnița, Str. AI. Cuza nr. 1

251.448.635

113

Primaria Izvoare

Izvoare,

251.366.681

114

Primaria Leu

Leu,Str. Puturilor , nr. 3

251.373.259

115

Primaria Lipovu

Lipovu

251.359.206

116

Primaria Măceşu de

Măceșu de Jos, Str. Acad. Stefan

251.354.507

Jos

Berceanu, nr.12

Primaria Măceşu de

Măceșu de Sus, Șoseaua

Sus

Principală, nr. 169

Primaria Maglavit

Maglavit, Calea Severinului, nr. 83

117

118

251.354.191

251.328.662
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119

Primaria Malu Mare

Malu Mare, Str. Primăriei, nr. 7

251.446.145

120

Primaria Mârşani

Mârșani, Str. Principală, 241

251.336.106

121

Primaria Melineşti

Melinești, Str. Principala, nr. 60A

251.440.042

122

Primaria Mischii

Mischii, Str. Eroilor, nr. 5

0251.450.194

123

Primaria Moţăţei

Moțăței

251.326.211

124

Primaria Murgaşi

Murgași, Str. Primariei, nr. 1

251.447.507

125

Primaria Negoi

Negoi,

251.325.088

126

Primaria Orodel

Orodel, Str. Principală, nr. 133

251.367.538

127

Primaria Ostroveni

Ostroveni

251.337.366

128

Primaria Perişor

Perișor, nr. 168

251.459.707

129

Primaria Pieleşti

Str. Gheorghita Geolgau, nr. 188

251.459.474

130

Primaria Piscu vechi

Piscu Vechi, Str. Preot Dinescu

251.323.008

Augustin, nr. 5
131

Primaria Pleniţa

Plenița,Str. Traian Nr.34

251.368.669

132

Primaria Pleşoi

Pleșoi, Str. Principală

251.454.246

133

Primaria Podari

Podari, Str. Dunarii, nr. 67

251.339.155

134

Primaria Poiana Mare

Poiana Mare, Str. Independentei,

251.235.048

nr. 8-10
135

Primaria Predeşti

Predești

251.454.002

136

Primaria Radovan

Radova, Soseaua Calafatului,

251.359.223

nr. 29
137

Primaria Rast

Rast, Drumul Bailestilor, Nr. 1

251.324.001

138

Primaria Robăneşti

Robănești, Str. Traian Vuia,

0251.456.101

nr. 96

Joint strategy on the cross-border region employability and labour mobility in the juridical field
114

Project “Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field”
139

Primaria Rojişte

Rojiște

251.372.138

140

Primaria Sadova

Sadova, Str. Craiovei, nr.165

251.376.510

141

Primaria Sălcuţa

Str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 122

251.363.006

142

Primaria Scăeşti

Scăiești

251.447.007

143

Primaria Seaca de

Seaca de Câmp

251.320.017

Câmp
144

Primaria Seaca de
Pădure

Seaca de Pădure

251.445.686

145

Primaria Secu

Secu

251.453.521

146

Primaria Siliştea

Siliștea Crucii, Str. Magistrat

251.319.212

Crucii

Dragut Costel, nr. 2

Primaria Simnicu de

Șimnicu de Sus, Str. Craiovei, nr. 10

251.451.094

147

Sus
148

Primaria Sopot

Sopot

251.453.102

149

Primaria Tălpaş

Tălpaș

251.452.487

150

Primaria Teasc

Teasc, Str. Bechetului, nr. 197

251.370.728

151

Primaria Terpeziţa

Terpezița, Str. Principală,nr. 334

251.362.009

152

Primaria Teslui

Teslui, Str. Unirii, nr. 26

251.456.606

153

Primaria Țuglui

Țuglui, Str. Principala

251.350.205

154

Primaria Unirea

Unirea

251.365.398

155

Primaria Urzicuţa

Urzicuța, Calea Craiovei, nr. 40

251.317.619

156

Primaria Valea

Valea Stanciului, Str. Arh. Cezar

251.352.025

Stanciului

Lazarescu, nr. 39

157

Primaria Vârtop

Vârtop

251.363.508

158

Primaria Vârvoru de

Vârvoru de Jos,Str. Principala,

251.360.251

Jos

nr.133

Primaria Vela

Vela

159

251.362.619
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160

Primaria Verbiţa

Verbița, Str. Primariei, nr. 20

251.367.113

161

Universitatea din

Strada Alexandru Ioan Cuza, nr. 13,

40.251.413844

Craiova

cod postal 200585, Craiova

Universitatea Spiru

Strada Vasile Conta, nr. 4,

Haret

Craiova

162

163

ONG-uri Dolj

021 455 1057

http://www.listai
nstitutii.ro/onguri-din-dolj

164

Persoane juridice de

https://www.listafir

drept privat Dolj

me.ro/dolj/j1.htm/
https://termene.
ro/firme/Dolj

165

Alte persoane
juridice de drept
public Dolj

Joint strategy on the cross-border region employability and labour mobility in the juridical field
116

Project “Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field”

Anexa 2
Lista potențialilor angajatori în domeniul juridic din regiunea Vidin

Nr.
1

Numele angajatorului

Adresa

Date de contact

Municipalitatea Makresh,

vil.Makresh, district

Telefon/Fax

districtul Vidin

Vidin, str. Georgi

064 600 356

Benkovski №88
2

3

Municipalitatea Gramada,

Oraș Gramada, district

Telefon/Fax

districtul Vidin

Vidin, sq.Мiko Ninov №1

09337 22 58

Municipalitatea Ruzinci,

vill.Ruzinci, district

Telefon/Fax

districtul Vidin

Vidin, str. Georgi

09324 22 83

Dimitrov №31
4

Școala Primară „Ivan

Vidin, str. Tzar Simeon

Telefon/Fax

Vazov”, oraș Vidin, district

Veliki №101

094 600 287

Vidin, sq. Bdinci №1

Telefon/Fax

Vidin
5

Instanța Administrativă
Vidin, oraș Vidin,

094 62 63 63

districtulul Vidin
6

Municipalitatea Dimovo,

Dimovo, district Vidin,

district Vidin

str. Georgi Dimitrov

Telefon/Fax
093412260

№137
7

8

Instanța Regională din

Vidin, sq. Bdinci №1

Telefon/Fax

Vidin, oraș Vidin, districtul

094 600 782

Vidin

094 600 791

Free Zone Vidin Ltd, oraș

Vidin, North Industrial

Telefon/Fax

Vidin, district Vidin

Zone

094 60 20 60
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9

Bdintex Ltd, град oraș

Vidin, str. Tzar Ivan

Telefon/Fax

Vidin, district Vidin

Asen II, №14

094 60 14 60
094 60 14 52

10

11

12

13

14

Moda Stil VD Ltd, oraș

Vidin, West Industrial

Telefon/Fax

Vidin, district Vidin

Zone

Моni Trans 2011 Ltd, oraș

Vidin, Baba Tonka, 3,

Telefon/Fax

Vidin, district Vidin

Б, 7, 40

094 60 00 08

VIDAJA Ltd, Vidin, district

Vidin, Krun Bachvarov,

Telefon/Fax

Vidin

24,G, 84,1.

CHARODEI 13 Ltd, Vidin

Vidin, „Vasil Levski”,

ditrict Vidin

1,”G”, 2, 130

ЕТ „КМ – Еlectronics

Vidin, Saedinenie,

Коnstantin Mechkov

12,Б,6,58

+359 884 326 722

+359 888402938
Telefon/Fax
+359 888 76 76 19
Telefon/Fax
+359 888733329

Аvtodiagnostica and
Electronica na avtomobili,
Vidin ditrict Vidin
15

16

17

18

19

„Аutocenter Еxpress” Ltd

Vidin, str. „Еkzarh

Telefon/Fax

Josif I” №24

064 600 356

Vidin,

Telefon/Fax

str.”Zeleznicharska”

094 601 9050

Vidin, North Industrial

Telefon/Fax

Zone

0885 281 472

„Ivanov I Neshev

Vidin, trade baze

Telefon/Fax

Commerce” Ltd

Javor”

094 622 989

„Geteup” Ltd

Vidin, „Hinik”, 14, ”А”

Telefon/Fax

„Еvroturing” Ltd

„Ventotur” Ltd

094 600 572
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20

21

22

„Kapriz” Ltd

"Iris" Ltd.

FRESH Ltd.

Vidin Himik,, str. P. К.

Telefon/Fax

Javorov”, №2

094 507 372

Vidin, Bdintsi Square

Telefon/Fax

№1

094 601 917

Vidin, warehouse base

Telefon/Fax
094 606 150

23

24

"JUPITER TG" LTD

"Yannis H - 94" EOOD

Vidin, 64, Gorazd

Telefon/Fax

Street, Bulgaria

094 606 160

Vidin, 6, Dondukov Str

Telefon/Fax
094 606 128

25

"IMPULS" Ltd.

33, Reduta Str

Telefon/Fax
094 600 180

26

STEFI 2013 LTD

Vidin, base of ACS

Telefon/Fax
094 600 377

27

CHARLI 200 EOOD, Vidin,

Vidin, 27, Tundja Str

Vidin region
28

29

30

31

"GRIVAS" OOD, Vidin, Vidin

"Kaero 03" Ltd.

Dino 95 EOOD

ET "Denim Slavka

094 600 037
Vidin, Western

Telefon/Fax

Industrial Zone.

094 600 761

Vidin, auction. Base

Telefon/Fax

"Yavorov"

094 601 109

Vidin, Western

Telefon/Fax

Industrial Zone

094 601 646

Vidin, 29, Pazarska Str

Telefon/Fax

Lozanova"
32

Vite Es El LTD

Telefon/Fax

0888 963 091
Vidin, 65 Preslavska Str

Telefon/Fax
0887 444 459

33

"Nikra" Ltd

Grand Vidin, auction.

Telefon/Fax

The Nikra Complex

094 601 241
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34

Depeche LTD

Vidin, 1, Yavorov Str

Telefon/Fax
094 606 219

35

36

37

ET "D & B", Vidin, Vidin

Vidin, 22,

district

"Jeleznicharska" Str

ET "Scorpion VD", Vidin,

Vidin, 36, Lyuben

Telefon/Fax

Vidin district

Karavelov Str.

094 647 256

Vidin, Vidin, 22, Peyo

Telefon/Fax

Mura Ltd.

Yavorov Str

Telefon/Fax
0898 75 25 99

+ 359 94 601996
+359 94 601989

38

39

40

Interior" Ltd.

"Vasileva" Ltd.

"ELI 91" EOOD

Vidin, 25, Tsar

Telefon/Fax

Alexander II Str

094 601 411

Vidin, Bonomia

Telefon/Fax

district, 1

094 600 151

Vidin, 12, Shiroka Str

Telefon/Fax
094 606 111

41

42

43

ET "Stojer - Stoyan Iliev",

Vidin, 27, Knyaz Boris I

Telefon/Fax

Vidin, Vidin district

Str

004 623 220

"TOP SV" LTD, Vidin, Vidin

Vidin, Tsar Simeon

Telefon/Fax

district

Veliki Street, 64A.

094 600 150

"Bania Furst" LTD, Vidin,

Vidin, 97, Shiroka Str

Telefon/Fax

Vidin district
44

Avangard LTD, Vidin,

094 600 151
Vidin, Shiroka Str.

Vidin region
45

"В & В" LTD

Telefon/Fax
0888 977 451

Vidin, Shiroka Str.,

Telefon/Fax

Bl.22

094 601 418
5802-bg.all.biz

46

Perfect Climate Ltd.

Vidin, "Tsar Alexander II"

Telefon/Fax
094 606 454
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47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

ET "Ecoproject - E. Mitov"

Tsar Alexander II

Telefon/Fax

Tsarigradsko shose, 3

094 601 604

Vidin, Hristo Botev

Telefon/Fax

Str., 56

094 601 474

"Pan Service" Ltd., Vidin,

Vidin, Tsar Asen str.,

Telefon/Fax

Vidin

Bl.7

094 606 430

"Thermo Mercury" Ltd.

Vidin, 37, Dondukov

Telefon/Fax

Str.

094 606 331

Elishka 91 EOOD, Vidin,

Vidin, Aleksandar

Telefon/Fax

Vidin district

Stamboliiski Street, 8

0887 211 843

ET "FABU" Vidin, Vidin

Tsar Alexander II

Telefon/Fax

district

Tsarigradsko shose, 3

094 600 080

ET "Egoist"

Vidin, 6, Dimitar

Telefon/Fax

Marinov Str

094 607 917

Vidin, Tsar Simeon

Telefon/Fax

Veliki Street,

094 600 617

Vidin, Tsar Simeon

Telefon/Fax

Veliki street, 32.

0888 535 875

Vidin, 7 Vitosha Str

Telefon/Fax

VILI COM

ET "MIRA G. BORISOV"

"Chronos" Ltd.

"Vida Optix" TVB "OOD,
Vidin, Vidin district

57

58

0899 327 717

"Media Net" OOD Vidin,

Vidin, 21, Targovska

Telefon/Fax

Vidin district

Str

094 601 236

"Teik" EOOD, Vidin, Vidin

Vidin, "Anton

Telefon/Fax

district

Stashimirov" Str., 5

094 623 265

Marinov ", 6
59

ET "Factory", Vidin, Vidin
district

Vidin, 4 Targovska Str

Telefon/Fax
094 600 004
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60

61

62

63

64

"PS SHOP" Ltd.

Vidin, Dunavska Street,

Telefon/Fax

22.

094 606 622

Vidin, Tsar Ivan Asen II

Telefon/Fax

Str., 7

094 607 570

Vidin, "Pannonia"

Telefon/Fax

Blvd., 82.

094 600 220

"Risk Electronics" Ltd.,

Vidin, Tsar Alexander II

Telefon/Fax

Vidin, Vidin district

str., Bl.60, ap.6

094 601 302

"Centis" AD Vidin, Vidin

5, Gradinska Str

Telefon/Fax

"Digicom" Ltd.

"Jar Computers" Ltd.

district
65

66

67

68

"Hitr" OOD Vidin, Vidin

094 600 236
Vidin, Tsar Alexander II

Telefon/Fax

district

Str., 3

0879 432 421

P & S Service Ltd

Vidin, "Rayna

Telefon/Fax

Knyaginya" Street, 7

094 600 762

"Computers" Ltd., Vidin,

Vidin, Tsar Alexander II

Telefon/Fax

Vidin district

Str., 87

094 600 410

"Thermo Mercury" Ltd.

Pirin Str., 7, A-5

Telefon/Fax
0888 989 624

69

70

71

72

73

Elishka 91 EOOD, Vidin,

Vidin, bc "Petko

Telefon/Fax

Vidin district

Karavelov", bl.10, floor 1

0888 830 965

ET "FABU" Vidin, Vidin

Vidin, auction. "Nikra"

Telefon/Fax

district

Complex, floor 2

078 411 417

ET "TIG Electronics" Vidin,

Vidin, bc "Saedinenie",

Telefon/Fax

Vidin district

bl.12

094 600 199

"Vesselina Krasteva" Vidin,

Vidin, "Knyaz Boris I",

Telefon/Fax

Vidin district

№17

094 606 168

ET "Pekova, Vidin, Vidin

Vidin, 5 Targovska St.,

Telefon/Fax

district

floor 2

094 604 111
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74

75

76

K & K EOOD city Vidin,

Vidin, 9 Targovska

Telefon/Fax

Vidin district

Street, fl.2

094 625 410

ET "Yanchev" Vidin, Vidin

Vidin, 3 Rayna

Telefon/Fax

district

Knyaginya Str

094 606 072

Vidin, Al. Stamboliiski

Telefon/Fax

", №26

094 606 205

Vidin, 34A Tsar Simeon

Telefon/Fax

Vidin, Vidin district

Veliki Str

094 600 481

"Real Estate Slavcheva"

Vidin, "Knyaz Boris I"

Telefon/Fax

Ltd. Vidin, Vidin district

Street, 10

094 607 396

"Alfa Imoti" OOD Vidin,

Vidin, "Mitropolit Kiril"

Telefon/Fax

Vidin district

Str., 11

094 203 802

"Shans Imoti" EOOD city

Vidin, "Targovska" Str.,

Telefon/Fax

Vidin, Vidin district

23

094 607 980

"Favorit" EOOD Vidin, Vidin

Vidin, 24 Bdin Str

Telefon/Fax

"AKTIV KONSULT EOOD"
Vidin, Vidin district

77

78

79

80

81

"V and B Commerce",

district
82

83

84

094607 928

"Imoti Kamenova" Ltd.

Vidin, Tsar Alexander II

Telefon/Fax

Vidin, Vidin district

Str., 2

094 606 457

"HIT Properties" EOOD

Vidin, Tsar Alexander II

Telefon/Fax

Vidin, Vidin district

Str., 27

094 606 677

"Gradev Imoti" EOOD

Vidin, 45, Slivnitsa Str

Telefon/Fax

Vidin, Vidin district
85

094 602 575

Poliros EOOD Vidin, Vidin

Vidin, Tsar Simeon

Telefon/Fax

district

Veliki Street, 11,

094 601 075

Bulgaria
86

"Pepi & Deni" OOD Vidin,

Vidin, "Jeleznicharska"

Telefon/Fax

Vidin district

str., 1B

0886 049 228
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87

ET "Elia - Elka Angelova"

Vidin, bc "Bononia", 13

Ltd. Vidin, Vidin district
88

ET "Vani" EOOD city Vidin,

0890 141 633
Vidin, "Panonia" Blvd.

Vidin district
89

Asenov Auto EOOD Vidin,

91

92

93

Vidin, "Panonia" Blvd.

95

96

97

98

99

100

Telefon/Fax
0888 634 464

"Bashliyski Auto" Ltd.

Vidin, Pannonia Blvd. /

Telefon/Fax

Vidin, Vidin district

to Lukoil /

0887 940 744

"DE & VE" Ltd. Vidin, Vidin

Vidin, Pannonia Blvd. /

Telefon/Fax

district

behind OMV /

0888 231 115

Eurrokars EOOD Vidin,

Vidin, 58, Pannonia

Telefon/Fax

Vidin district

Blvd.

0888 348 384

"Bobby Auto" OOD Vidin,

Vidin, West Warehouse

Telefon/Fax

Vidin district
94

Telefon/Fax
094 600 012

Vidin district
90

Telefon/Fax

0887 9881 441

Automotor AD Vidin, Vidin

Vidin, Southern

Telefon/Fax

district

Industrial Zone

094 601 969

"Kraft" OOD Vidin, Vidin

Vidin, Knyaz Dondukov

Telefon/Fax

district

Str., 21

"Stoyanov" EOOD city

Vidin, Topolovets

Vidin, Vidin district

Street, 21

"Big Mat" EOOD city Vidin,

Vidin, "Pannonia"

Telefon/Fax

Vidin district

Blvd.,

0878 171 635

"Tani" EOOD Vidin, Vidin

Vidin, Shiroka Str.,

Telefon/Fax

district

Bl.6

"Color Mania" EOOD city

Vidin, 6, Papudzhiyska

Telefon/Fax

Vidin, Vidin district

Str

0885 292 953

Procommer Ltd Vidin,

Vidin, Shiroka Str., 39

Telefon/Fax

Vidin district

0878 60 85 50
Telefon/Fax
0887 23 70 22

94 621 256

0885 701 924
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101

ET "Bobby Borisov" village

SinoVino, Vidin, Vidin

of Ilovo, Vidin district
102

103

Telefon/Fax
0934 25 25

"MM" in Vidin, Vidin

Vidin, Southern

Telefon/Fax

district

Industrial Zone,

094 623 302

Metall-trans EOOD, Trade

Vidin, Western

Telefon/Fax

in metals and building

Industrial Zone

+ 359 94 606027

materials, custom metal

+359 94 606028

products, Vidin, Vidin
region
104

ET "Ekaterina 71" Vidin,

Vidin, "Panonia" Blvd.

Vidin district
105

106

107

0895 626 845

ET "Auto Tires" Vidin,

Vidin, Anton

Telefon/Fax

Vidin district

Strashimirov Street, 1

0887 877 212

"IKO 86" EOOD city Vidin,

Vidin, 58A Tsar Simeon

Telefon/Fax

Vidin district

Veliki Str

094 601 314

"MUSTANG" Ltd. Vidin,

Vidin, Oks

Telefon/Fax

Vidin district
108

"Valve" Ltd., Vidin, Vidin

0898 602 469
Vidin, bc "Vida", bl.14,

district
109

110

111

112

Telefon/Fax

Telefon/Fax
0889 420 339

"Mania A. Lilov" ET in

Vidin, Al. Stamboliiski,

Telefon/Fax

Vidin, Vidin district

№8

094 606 396

"TOP SV" EOOD, Vidin,

Vidin, Tsar Simeon

Telefon/Fax

Vidin district

Veliki Street, 64A

094 600 150

"Sprint Spasov 91" OOD

Vidin City, Shiroka

Telefon/Fax

Vidin, Vidin district

Street, 94

trade in building

Vidin, Shiroka Str.,

Telefon/Fax

materials, paints,

Bl.21

094 607 477

+ 359 94 601 963
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lacquers, etc., Vidin, Vidin
district
113

114

115

"MANYA" EOOD Vidin, Vidin

Vidin, 20, Dondukov

Telefon/Fax

district

Str

0885 979 460

"OZIRIS" EOOD city Vidin,

Vidin, Tsar Simeon

Telefon/Fax

Vidin district

Veliki Street, 24

094 606 164

"VIOLINA" Ltd. transport of

Vidin, 91 Sv.Romil

Telefon/Fax

bulk materials, lime and

Vidin Street

+359 94600872

lime products, Vidin, Vidin
region
116

"BNS Produtsion" EOOD

Vidin,

production of boilers for

Telefon/Fax
+359 899090565

home and industrial, city
Vidin, Vidin region
117

"BKS Budstroy" PLC

Vidin,Northern

Telefon/Fax

production of asphalt

Industrial Zone

+ 359 94 601 469

mixtures, laying of asphalt

+ 359 94 601 470

mixtures, production of
concrete, concrete
products on the territory
of Vidin and Vidin
118

Kid Plus EOOD,

Vidin, former "Somat"

construction and repair,

Telefon/Fax
+ 359 94 600 195

Vidin, Vidin district
119

Ava Transt Ltd.,

Vidin

Telefon/Fax

international transport,

+ 359 94 600 416

Vidin, Vidin district

+ 359 94 600 415
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120

Universal-J "Ltd.,

Vidin, ul. Tsar

Telephone / fax

construction of residential

Alexander II № 19 - 21,

359 94 600 206

and industrial buildings,

Office № 5

Vidin, Vidin district
121

122

"Fisk Audit" Ltd.,

Vidin, 1 Knyaz

Telefon/Fax

accounting services, Vidin,

Alexander Battenberg

Vidin district

Street, fl.3, office 2

„A & M LTD, trade food

Dimovo, 4, "Kosta

products, restaurant,

Yordanov" Str

+ 359 878475193

Zarneni Hrani 99 AD,

Vidin, western

Telefon/Fax

production of bread and

warehouse area

+ 359 94 601 483

Rades Ltd., production of

Vidin, Geo Milev

Telefon/Fax

bread and bakery products,

railway station, block

confectionery products

7, entrance B, floor 5

+ 359 94 600 162

Telefon/Fax

Dimovo, Vidin region
123

bakery products, Vidin,
Vidin district
124

+ 359 94 600 756

Vidin, Vidin region
125

Olimeks Ltd, production

Vidin, Str Prespa 11

and trade with vegetable

+ 359 94 603 444

oils, Vidin, Vidin region
126

Telefon/Fax

+359 94 603 484

Novoselska Gamza AD,

Vidin, 42, Dunavska

production of wines,

Street, app.1

Telefon/Fax
+ 359 94 601 771

brandy and others. drinks,
Vidin, Vidin district
127

ET Tsetska 2000-Ceca

Gramada, 89, Georgi

Petkova, Bus Transport,

Dimitrov Str

Telefon/Fax
+ 359 886390132

Gramada, Vidin
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128

MM-07 Ltd., international

Kula, 3, Bratya

transport, Kula, Vidin

Miladinovi Str

Telefon/Fax
+ 359 888973937

region
129

Ango Clima Ltd., air

Vidin, 85, Tsar Simeon

conditioning systems and

Veliki Str

Telefon/Fax
+ 359 94 606476

service, Vidin, Vidin
region
130

Nicholas-C Ltd., industrial

Vidin, 10 Tsar Ivan

goods, transport, Vidin,

Asen II Str

Telefon/Fax
+ 359 94 600574

Vidin region
131

Terra trans Ltd.,

Vidin, Western

Telefon/Fax

transport, international

Industrial Zone

+ 359 94 606477

transport, forwarding,

+359 94 607939

Vidin, Vidin region
132

Henna OOD, Coal Trading,

Vidin, Patriarh Evtimii

Para. and PVC window

str 29

Telefon/Fax
+ 359 888681831

frames, Vidin, Vidin district
133

Goldenwood Ltd.,

Vidin, 21, Patriarh

advertising services, Vidin,

Evtimii Str

Telefon/Fax
+ 359 94 620589

Vidin district
134

135

Beluga AD, fish farming,

Vidin, Southern

Vidin, Vidin region

Industrial Zone № 53

Rotana Vidin EOOD,

Vidin, 15 Targovska Str

restaurant, Vidin, Vidin

Telefon/Fax
+ 359 94 606511
Telefon/Fax
+359 893 73 74 74

district
136

Bultrans Ltd., transport,

Vidin, 17A Panionia

Vidin, Vidin district

Blvd.

Telefon/Fax
+359 94 626 050
+ 359 94 626 040

Joint strategy on the cross-border region employability and labour mobility in the juridical field
128

Project “Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field”

137

138

YBP Ltd., services, Vidin,

Vidin 35, Hristo Botev

Telefon/Fax

Vidin district

str., fl. 1, app.1

+359 878357655

"RBMP" EOOD, consultancy

Vidin, 45, Knyaz

Telefon/Fax

services, Vidin, Vidin

Dondukov Str

+359 89423254

region
139

140

141

" IDFAMILIA EOOD,

Vidin, zh.k. "Krum

services, Vidin, Vidin

Bachvarov" Bl.2, ent.

district

A, et.1, ap.1

"Едил" ЕООД,

Edil EOOD,

строителство, гр.Видин,

construction, Vidin,

област Видин

Vidin district

"Komfort Stroi" Ltd.,

Vidin street Obshtinska

construction, Vidin, Vidin

7

Telefon/Fax
+359 94 606504

Telefon/Fax
+359 885 440 357

Telefon/Fax
+359 94 601 902

district
142

"Todor Vankov" EOOD,

Vidin, 60, Bdin Str

construction, Vidin, Vidin

Telefon/Fax
+359 94 600 511

district
143

"Perfectostroy" EOOD,

Vidin, 99, Shiroka Str

construction, Vidin, Vidin

Telefon/Fax
+359 94 606 268

district
144

"Bdinstroy 2000" Ltd.,

Vidin, 1, Tsar Simeon

construction, Vidin, Vidin

Veliki Str

Telefon/Fax
+359 94 604 407

district
145

"Davidov" EOOD, design,

Vidin, 105, Shiroka Str

Vidin, Vidin district
146

Telefon/Fax
+359 94 606 500

Cadastre and Geodesy

Vidin, 3, Tsar

EOOD, geodesy and

Alexander II Str

Telefon/Fax
+359 94 600 314
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cadastre, Vidin, Vidin
district
147

Toplivo" AD, services,

Vidin, base Toplivo

Vidin, Vidin district
148

Bela" Ltd., services, Vidin,

+359 94 600 899
Vidin, Todor Petrov Str

Vidin district
149

Telefon/Fax

Telefon/Fax
+359 94 606 482

"Ramona Engineering"

Vidin, Southern

Telefon/Fax

Ltd., PVC joinery, Vidin,

Industrial Zone

+359 94 604 600

Vidin district
150

151

" Stimul OOD, PVC blinds,

Vidin, Petko Karavelov

Vidin, Vidin region

bl.1

"Garden Company" EOOD,

Vidin, 15 Bdin Str

landscaping, Vidin, Vidin

Telefon/Fax
+359 94 630 021
Telefon/Fax
+359 898 929 912

district
152

"ET ALEXIEV-91-VD -

Vidin, 162, Tsar

Telefon/Fax

VERGIL ALEXIEV", bus

Simeon Veliki Str

+359 94 606 190

transport, Vidin, Vidin
region
153

"Villecom" EOOD, air

Vidin, 56, Hristo Botev

conditioning systems,

str.

Telefon/Fax
+359 94 601 474

Vidin, Vidin region
154

"Vavelin Atanasovi i sie"

Vilage Gradets, Street 1

SD, services, district of

Telefon/Fax
+359 931 52506

Vidin
155

"Cross Vidin" Ltd.,

Vidin 23, Ekzarh Yosif

production of bicycles,

str.

Telefon/Fax
+359 94 601 045

Vidin, Vidin district
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156

Konvekt Ltd., heating,

23, Ekzarh Yosif str.,

ventilation and air

Entr

Telefon/Fax
+359 94 601 045

conditioning, Vidin,
Vidin region
157

"Compact Print" Ltd.,

18, Hristo Botev Str

advertising, Vidin, Vidin

Telefon/Fax
+359 878 878 881

district
158

159

ET "Alex Kom - I. Nikolova,

8, Municipal House,

Vidin, Vidin district

8th floor

"Villas Service" Ltd., Vidin,

Vrushka Chuka Street, 3

Vidin district
160

161

162

163

165

166

Telefon/Fax

"Petar Yonchev 2007" Ltd.,

GR.Vidin, ж.к. "Vasil

Vidin, Vidin district

Levski", bl.6, ground floor

ET "Derbi 23", Vidin, Vidin

Tsar Simeon Veliki

Telefon/Fax

district

Street, 59, Bulgaria

+359 877 365 360

"Tig Electronics Todorov"

GR.Vidin, ж.к.

Ltd., Vidin, Vidin district

"Saedinenie", bl.12

Astra 2006 EOOD, Vidin,

Vidin, 10, Ribarska Str

Telefon/Fax
+359 94 606 112

Telefon/Fax
+359 877813 355
Telefon/Fax
+359 94 605 503

ET "Mitko Slavchev", Vidin,

Tsar Alexander II Str.,

Vidin district

3, Bulgaria

"Hydroproekt" Ltd., Vidin,

Vidin, 6th September

Vidin district

Str., 17

ET "Ascona 95", Vidin,

Knyaz Boris I Str., 14B

Vidin district
167

+359 94 600 641

+359 94 600 013

Vidin district
164

Telefon/Fax

Telefon/Fax
+359 94 600 667
Telefon/Fax
+359 94 600 217
Telefon/Fax
+359 94 606 134

Todor Kotzov ET, Vidin,

Vidin, 6th September

Vidin district

Str., 17

Telefon/Fax
+359 94 600 803
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168

169

170

171

ET STEY - Stefcho Vlachov,

Tsar Alexander II Str.,

Vidin, Vidin district

3, Bulgaria

ET "Emil Andreev", Vidin,

Tsar Alexander II Str.,

Vidin district

3, Bulgaria

"Lumixim" Ltd., Vidin,

Tsar Alexander II Str.,

Vidin district

6, fl.2

"Davidov" Ltd., Vidin,

10, Shiroka Str

Vidin district
172

173

174

Telefon/Fax
+359 94 600 434
Telefon/Fax
+359 94 600 740
Telefon/Fax
+359 94 606 264
Telefon/Fax
+359 94 606 500

Rashkov - Rumen Rashkov

45, Tsar Simeon Veliki

"Ltd., Vidin, Vidin district

Str

"PRO EL PRO WALCHEVI"

Tsar Alexander II Str.,

Ltd., Vidin, Vidin district

3, Bulgaria

ET "Vodokanal - Jordan

2, Entrance "B", Vidin,

Barzashki", Vidin, Vidin

"Zhelezni-charska"

Telefon/Fax
+359 887 406 183
Telefon/Fax
+359 94 600 740
Telefon/Fax
+359 94 620 517

district
175

176

177

"Cadastre is Geodesy" EAD,

Tsar Alexander II Str.,

Vidin, Vidin district

3, Bulgaria

"Golden luxury", Vidin,

Vidin, Patriarh Evtimii

Vidin district

Street, 21

"Lora 77 - M. Lozanov",

Vidin, 4 Targovska Str

Vidin, Vidin district
178

179

180

"Domstroi" Ltd., Vidin,

Vidin, Knyaz Boris I
Str., 11A

"Vida grup 101" Ltd.,

GR.Vidin, str. S.

Vidin, Vidin district

Rakovski ", 6

Vidin district

+359 94 600 314
Telefon/Fax
+359 94 620 589
Telefon/Fax
+359 94 606 370

Vidin district

CONVECT Ltd., Vidin,

Telefon/Fax

3, Tsar Alexander II
str., 3rd floor

Telefon/Fax
+359 94 607 085
Telefon/Fax
+359 878 715030
Telefon/Fax
+359 888 727 725
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181

"AUTO KREZ" Ltd., Vidin,
Vidin district

182

"AGLAYA I BAN" EOOD,
Vidin, Vidin district

183

Henna Ltd., Vidin, Vidin
district

184

Vovas EOOD, Vidin, Vidin
district

185

Cem Commerce Ltd.,
Vidin, Vidin district

186

187

188

Nitera Ltd., Vidin, Vidin

bl.5, ent. "A", floor 5

+359 887 229 223

GR.Vidin, ж.к. "IN.
Levski ", 1
Greater Vidin, Western
Industrial Zone
Vidin, 7, "Municipal"
Str
Vidin, Boulevard
"Pannonia", 48
Tsar Ivan Asen II Str.,
10D

"Chris" Ltd., Vidin, Vidin

Grand Vidin, auction.

district

Base "Yavorov".

Ecos 96 Ltd., Vidin, Vidin

KOMPAS SEVER Ltd.,
Vidin, Vidin district

190

Telefon/Fax

district

district
189

GR.Vidin, ж.к. "Vida",

"Ramona Flororing"

Shiroka Str., 105,
Bulgaria
Vidin, Patriarch Evtimii
Street, 86
23, Pazarska Str.

EOOD, Vidin, Vidin district
191

"Bela" Ltd., Vidin, Vidin
district

192

"Kraton" Ltd., Vidin,
Vidin district

193

Diana 88 EOOD, Vidin,
Vidin district

194

"ADON 2010" Ltd., Vidin,
Vidin district

Telefon/Fax
+359 94 601 938
Telefon/Fax
+359 94 600 985
Telefon/Fax
+359 94 601 902
Telefon/Fax
+359 94 606 254
Telefon/Fax
+359 94 607 656
Telefon/Fax
+359 94 601 413
Telefon/Fax
+359 94 606 500
Telefon/Fax
+359 94 601 665
Telefon/Fax
+359 899 881 715

Vidin, Todor Petrov

Telefon/Fax

Str., Electrodom.

+359 94 606 482

8, February 8, 8,

Telefon/Fax

Bulgaria.
Vidin, 29, Panonia
Blvd.
Ivan Vratin, 6 Ivan
Vratsa Str

+359 897 674 408
Telefon/Fax
+359 94 606 329
Telefon/Fax
+359 888 203 941
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195

EKO TITAN Ltd., Vidin,
Vidin district

196

197

"Diro - BG" Ltd., Vidin,

Vidin Str., "P. k. Yavorov
", № 1, floor 3.
Vidin Str., "Pazarska

Vidin district

Str., №29.

Gardan Kompani EOOD,

15, Bdin Str.

Vidin, Vidin district
198

"Garden Center" Ltd.,

"Bulred" OOD, Vidin,
Vidin district

200

"El Zet Sport" Ltd., Vidin,

10, Dunavska Str

"Vidin Chamber of
Commerce and Industry",

Tsar Aleksandar II Str.,
13, Bulgaria
Vidin, Targovska Str.

Plastics Systems Ltd.,

Vidin, Alexander Alex
Street, 19-21

"SOVA 7" Ltd., Vidin,
Vidin district

204

Energy Trading Ltd.
Vidin, Vidin district

Telefon/Fax

Telefon/Fax

Telefon/Fax
+359 94 607 045
Telefon/Fax

Telefon/Fax
+359 94 600 556
office@vdcci.bg

Vidin, base "Vida hora"

Vidin, Vidin district
203

+359 94 633 694

+359 94 606 004

Vidin, Vidin district
202

Telefon/Fax

+359 887 205 430

Vidin district
201

+359 94 601 442

+359 898 929 912

Vidin, Vidin district
199

Telefon/Fax

Telefon/Fax
+359 897 035 040

Vidin, 32, Danube-Ska
Street, fl.1

Telefon/Fax
+359 94 601 225

Novoseltsi village,

Telefon/Fax

Vidin district, Vidin

+359 94 625 175

municipality,
205

Vida Tours Ltd, Vidin,
Vidin district

206

"Fashion Style" Ltd,
Vidin, Vidin district

207

"MONI TRANS 2011" Ltd.
Vidin, Vidin district

Chr. Vidin, 2, Baba
Vida Str
Chr. Vidin, West
Industrial Zone

Telefon/Fax
+359 887 654 331
Telefon/Fax
+359 884 326 722

Chr. Vidin, ж.к. "Baba

Telefon/Fax

Tonka", bl.3, entrance

+359 94 600 008

"B", floor 7, ap.40
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208

209

210

"Iva Tex" Ltd, Vidin, Vidin

Chr. Vidin, "P. R.

Telefon/Fax

district

Slaveikov ", №26

+359 888 496 707

"Fashion Style De" Ltd,

Chr. Vidin, West

Telefon/Fax

Vidin, Vidin district

Industrial Zone

Medical Center "Sveta
Petka" Ltd., Vidin, Vidin

Chr. Vidin, Tsar Simeon
Veliki Street, 119

+359 884 328 722
Telefon/Fax
+359 94 680 654

district
211

"Irenor" Ltd, Vidin, Vidin
district

212

"Ponti" Ltd, Vidin, Vidin
district

213

Kiriakievska var OOD,
Vidin, Vidin district

214

VIP 02 Ltd., Vidin, Vidin
district

Chr. Vidin, str. St. Cyril
and Methodius ", 13
Chr. Vidin, 73, Hristo
Botev Str
S. Kiriyevo,

Telefon/Fax
+359 94 690 990
Telefon/Fax
+359 887 605 523
Telefon/Fax

municipality Makresh,

+359 94 601 902

Vidin district

kichera@abv.bg

Vidin, Krum Bachvarov,
Bl.20, Entrance "D",

Telefon/Fax
+359 888 668 494

floor 2, app.76
215

"Multifunctional
Construction Company"

Vidin, Gradinska Str.,
20

Telefon/Fax
+359 94 607 161

Ltd, Vidin, Vidin district
216

"ADAN - N" Ltd., Vidin,
Vidin district

217

Adanis EOOD, Vidin,
Vidin district

218

"V & K" AD, Vidin, Vidin

Vidin Blvd., Bdintsi
Square
Vidin Blvd., Bdintsi
Square
18, Shiroka Str.

district
219

"Alexandra Transport"
Ltd., Vidin, Vidin district

Telefon/Fax
+359 94 600 920
Telefon/Fax
+359 94 600 920
Telefon/Fax
+359 94 601 078

С. Капитановци,
обл.Видин,

Telefon/Fax
+359 895 820 809
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220

221

"Bdin BG Kom" Ltd. Vidin,

Vidin, 2, Naycho

Vidin district

Tsanov Str

"Vida Network" Ltd, Vidin,
Vidin district

222

223

"Sveta Petka" Hospital,

Vidin, 2, Naycho
Tsanov Str
Tsar Simeon Veliki

Telefon/Fax
+359 897 986 031
Telefon/Fax
+359 897986031
Telefon/Fax

Vidin, Vidin district

Street, 119, Bulgaria

+359 94 606 025

"VIDAYA - 1 - GRUP" Ltd.,

Vidin, Krum Bachvarov,

Telefon/Fax

Vidin, Vidin district

bl.24, entrance G, fl.1,

+359 94 603 557

ap.84
224

ACTIVE ACCOUNT

Chr. Vidin, 32
"Pannonia" Boulevard

225

Advertising Plus ET

Vidin, Youth House

Telefon/Fax
+359 886 742 454
Telefon/Fax
+359 888 570 889

226

Ipico ET

10, Knyaz Boris I Str

Telefon/Fax
+359 94 600 681

227

"You design" Ltd.

6, Lyuben Karavelov
Street, 7, Bulgaria

228

SD Express-3M "

6, Dimitar Tzoulev Str

Telefon/Fax
+359 94 606 803
Telefon/Fax
+359 94 642 314

229

"SKETBUL" EOOD

Vidin, 14, Bdin Str.,
Ent. A, fl

230

Trake Ed

7, Tsar Ivan Asen II Str

Telefon/Fax
+359 94 606 111
Telefon/Fax
+359 94 607 570

231

Censys AD

87, Tsar Alexander II
Str

232

Risk Electronics Ltd.

7, "Rayna Knyaginya"
Str

Telefon/Fax
+359 94 600 410
Telefon/Fax
+359 94 600 762
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233

234

"FOOD BG" Ltd.

Mironi style ET

Shiroka Str., 4,

Telefon/Fax

Entrance A, fl.1

+359 94 601 470

9, Ivan Vazov Str

Telefon/Fax
+359 899 800 341

235

"KREZ" Ltd.

Tzar Ivan Asen II Str.,
23, Bulgaria.

236

237

Betonstroy EOOD

Stroyinvest OOD

Telefon/Fax
+359 94 600 304

Vidin, Southern

Telefon/Fax

Industrial Zone

+359 601 623

10, Naycho Tsanov Str

Telefon/Fax
+359 601 800

238

Eurostroy-Total Ltd

GR.Vidin, ж.к. Geo
Milev 13

239

Domstroj OOD

11, Knyaz Boris I Str

Telefon/Fax
+359 878 845 044
Telefon/Fax
+359 886 737 380

240

Plastic Systems Ltd.

Grand Vidin, Vizardor
Base

241

Kartin & Sons Ltd.

34, Jeleznicharska Str

Telefon/Fax
+359 893 646 997
Telefon/Fax
+359 600 128

242

243

Madlenstroy OOD

Multistroy VD Ltd.

Vidin, Ekzarh Yosif I

Telefon/Fax

Str

+359 607 784

20, Gradinska Str

Telefon/Fax
+359 607 161

244

245

246

Stimul Ltd.

Prima LTD

ADIVA Ltd.

GR.Vidin, ж.к. Petko

Telefon/Fax

Karavelov, bl. 1

+359 630 021

Vidin, Tsar Simeon

Telefon/Fax

Veliki Street,

+359 636 035

Vidin, Southern

Telefon/Fax

Industrial Zone

+359 600 672
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247

"VELGA" EOOD

Vidin, 64, Vladikina Str

Telefon/Fax
+359 600 083

248

MARC SECURITY EOOD

Vidin, Bdin Str., 24A

Telefon/Fax
+359 606 450

249

250

"ALPHA SHIFT" Ltd.

"Petrov Security" Ltd.

Tsar Aluksaydar II

Telefon/Fax

Street, 87, floor 2

+359 94 606 188

Vidin, Chimk district,
bl.1, floor 2, ap.6.

Telefon/Fax
+359 898 919 103
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Anexa 3
Lista de instituții care pot facilita plasarea pe piața forței de muncă
a absolvenților de studii juridice din România și Bulgaria
- Agenția Județeană pentru Ocuparea forței de Muncă Dolj http://
www.dolj.anofm.ro/
- Adecco România https://www.adecco.ro/
- Manpower România https://www.manpower.ro/
- BestJobs https://www.bestjobs.eu/ro/locuri-de-munca
- Ejobs https://www.ejobs.ro/
- Biroul Muncii Vidin
https://www.az.government.bg/bg/ejobs/view_prl/
- European Personnel Selection Office https://epso.europa.eu/
- Jobs Bulgaria www.jobs.bg
- Buljobs www.buljobs.bg
- Bezplatno bezplatno.bg
- Adecco Bulgaria http://adeccobulgaria.com/
- Rabota Bulgaria, www.rabota.bg
- Zaplata. Anunţuri de muncă www.zaplata.bg
- JobTiger Bulgaria www.jobtiger.bg
- Iskam Rabota. Cheia succesului, www.iskamrabota.bg
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Anexa 4
Ghid de angajabilitate
Pentru angajare, este nevoie de o planificare a carierei, proces care
se realizează în cinci etape77:
1. Autoevaluarea
2. Explorarea ocupațională
3. Adoptarea deciziei de carieră
4. Stabilirea unui plan de carieră
5. Promovarea personală

Cariera este influenţată de un spectru larg de factori: nevoi
personale, context social şi economic, interese, alte preocupări ale vieţii
adulte etc. Stadiile vârstelor constituie un element generator pentru
descrierea etapelor carierei.78
Armstrong Michael, în lucrarea Managementul resurselor umane.
Manual de practică, prezintă etapele de pregătire a unui plan de dezvoltare
personală79:
1. Evaluarea poziţiei actuale.
2. Stabilirea obiectivelor.
3. Planificarea acţiunilor.
4. Aplicarea în practică.

77Universitatea

Babeş-Bolyai, Ghid de consiliere pentru studenți, Cluj-Napoca, 2014, p. 6.
Pânişoară Georgeta, Pânişoară Ion-Ovidiu, Managementul resurselor umane, Ghid practic,
Iași, Editura Polirom, 2005, p. 303.
79 Armstrong Michael, Managementul resurselor umane. Manual de practică, București,
Editura Codecs, 2009.
78
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1. Autoevaluarea. Autocunoașterea este o rezultantă autoevaluării.
Fiecare persoană trebuie să își descopere un traseu vocațional care să se
plieze pe profilul personal. Înainte de a începe redactarea planului de
carieră, trebuie să ştim cine suntem şi unde vrem să ajungem. Trebuie să ne
gândim la stilul nostru de viaţă actual şi la viaţa pe care ne-o dorim, la ce ne
place şi la ce evităm, la ce ne pasionează, la punctele forte, dar şi la cele
slabe80. Un instrument util pentru autoevaluare și identificarea unei cariere îl
reprezintă

analiza

SWOT

(Puncte

Tari

(Strenghts),

Puncte

Slabe

(Weaknesses), Oportunități (Opportunities), Amenințări (Threats)). Pentru
constatarea fiecărui segment din procesul evaluării, persoana va putea
răspunde la cateva întrebări, de genul celor prezentate mai jos81 :

Analiza SWOT
Puncte tari
Care sunt calitățile tale?
Din tot ceea ce faci, la ce te

Puncte slabe
Ce anume ai putea îmbunătăți la
persoana ta?

descurci cel mai bine?

La ce te descurci cel mai puțin

Ce te motivează pentru cariera

bine?

aleasă?

Ce anume ar trebui să eviți?

Ce nevoi crezi că îți vor fi

Care sunt punctele tale slabe din

împlinite printr-o profesie în

punct de vedere profesional?

domeniul ales?

Cum îți afectează punctele slabe

80

Laura Aparaschivei, Sorina Andrici, Mihai Buliga, Planificarea carierei - Strategie pentru
dezvoltare şi calitate, Disponibil on-line:
http://www.academia.edu/9296269/PLANIFICAREA_CARIEREI_STRATEGIE_PENTRU_DEZVOLTA
RE_%C5%9EI_CALITATE , Accesat la 10.08.2018.
81Universitatea Babeş-Bolyai, Ghid de consiliere pentru studenți, Cluj-Napoca, 2014, pp. 8-10.
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Care sunt cele mai mari realizări

performanța în domeniul

ale tale?

profesional?

Cum măsori succesul?
Care crezi că sunt punctele forte
pe care tu le aduci la locul de
muncă?
Oportunități

Amenințări

Care sunt punctele de referință

Cu ce fel de obstacole te confrunți

din domeniul tău de activitate?

în domeniul tău de activitate?

Ce tipuri de cursuri de formare

Cerințele din domeniul tău de

poți adăuga educației de care ai

activitate sunt sau nu în continuă

beneficiat deja pentru acum?

schimbare?
Care este trendul în acest moment

Cât de repede poți avansa în

în domeniul in care activezi?

domeniul tău de activitate?

Există oportunitatea de dezvoltare
în domeniul profesional pe care lai ales?

Tot în procesul de autoevaluare, se mai poate folosi, pentru
identificarea tipului de personalitate, parcurgerea testului Mayer Briggs
(MBTI). Cele 16 structuri tipologice descrise prin testul MBTI se constituie din
combinarea a două tipuri de atitudini – EI - (extraversie-introversie) şi trei
modalităţi de raportare la realitate: SN - cum percepi informaţia: intuitiv sau
senzorial, cum iei decizii: TF - prin gândire logică sau prin afectivitate, şi
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cum te orientezi faţă de lumea exterioară: JP - prin raţiune sau prin
percepţie. Cele patru dimensiuni sunt descrise succint în tabelul de mai jos82:

E
- acţionează, apoi gândesc

I
- gândesc, apoi acţionează
- ascultă în detrimentul vorbirii

S

N

Senzaţie: ce este?

Intuiţie- ce poate fi?

- detalii, realităţi în organizaţie;

- implicaţii şi deducţii, subtilităţi,

- literali.

tipare;
- posibilităţi în organizaţie,
metafore.
T

F

- gândire; decizii obiective,

- sentiment; decizii subiective,

raţionale;

empatici;

- motivaţi de dorinţa de reusită.

- motivaţi de dorinţa de a fi
apreciaţi.

J

P

- judecători; organizaţi, orientaţi

- perceptivi; spontani, amână luarea

spre produs,

deciziilor, orientaţi spre proces;

- timpul e o resursă finită.

- timpul e elastic.

Din îmbinarea acestor dimensiuni rezultă şaisprezece structuri de
personalitate cărora le corespund diferite profile ocupaţionale.
82

Nicoleta Lițoiu, Simona Neagu, Aurora Ghergu, Consilierea și orientarea în carieră. Ghid
pentru studenți și absolvenți, Universtitatea Politehnică din București. Centrul pentru
Consiliere și Orientare în Carieră, București, 2008, p. 17.
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2. Explorarea ocupațională. Fiecare persoană va trebui să cunoască
mai întâi alternativele pentru a putea lua o decizie. Ulterior se vor compara
alternativele pe baza criteriilor care sunt importante pentru fiecare. Luarea
unei decizii de carieră se bazează pe sursele de informaţii pe care fiecare le
utilizează în explorarea traseelor profesionale. Sursele de informații pot fi
formale (precum: materialele tipărite - cărţi, broşuri, pliante, fluturaşi de
informare, clasificări sau nomenclatoare ocupaţionale, ziare şi reviste etc.-,
audiovizuale -casete, cv-uri/dvd-uri, emisiuni radio şi tv- sau digitale) şi
surse informale (precum interviurile informaţionale, experienţa directă
castigate prin -voluntariat, practică, asistenţă la cursuri, job-uri part-time,
programe work &travel, internship-uri- sau reţeaua socială83.
Mai mult, pentru absolvenții specializării drept din România și
Bulgaria, există domenii vaste în care pot profesa în cele două state84:
- Principalele profesii juridice din România sunt:
 procurori
 judecători
 avocați
 consilieri juridici
 notari publici
 executori judecătorești
 grefieri
 asistenți judiciari
 magistrați asistenți

83

Universitatea Babeş-Bolyai, Ghid de consiliere pentru studenți, Cluj-Napoca, 2014, p. 28.
European Justice, Legal professions and justice networks, Disponibil on-line: https://ejustice.europa.eu/content_legal_professions-29-en.do , Accesat la 04.08.2018.
84
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Pentru mai multe detalii accesați: European Justice, Legal professions
and justice networks, Romania https://ejustice.europa.eu/content_legal_professions-29-RO-en.do?clang=ro
- Principalele profesii juridice din Bulgaria sunt:
 procurori (public prosecutor)
 investigatori (investigator)
 judecători (judge)
 avocați (attorney-at-law)
 notari (notary)
 executor judecătoresc privat (private bailiff)
 executor judecătoresc public (state bailiff)
 judecător de înregistrare (registration judge).

Pentru
professions

mai
and

multe

detalii

justice

accesați:
networks,

European
Bulgaria

Justice,

Legal

https://e-

justice.europa.eu/content_legal_ professions-29-bg-en.do?member=1

3. Adoptarea deciziei de carieră. Decizia de carieră reprezintă
procesul prin care selectăm alternativele de carieră dintr-o mulțime de
variante disponibile la un moment dat. Putem răspunde la câteva întrebări
importante pentru a reuși să decidem asupra traseului occupational,
astfel85:
- De ce merită să activezi în această profesie ?
- Cum îți împlinește ție nevoile acest job?
- Ce valori îți satisface acest job?
85

The Careers Group, Enhance your career and employability skills, University of London,
Londra apud. Universitatea Babeş-Bolyai, Ghid de consiliere pentru studenți, Cluj-Napoca,
2014, pp. 24-25.
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- Ce valori nu îți satisface acest job?
- Ce îți oferă acest job mai mult decât altele?
- Ce vei investi tu în acest job?
- Ce așteptări ai de la acest loc de muncă?
- Ce așteptări vor avea ceilalți de la tine?
- Ce va trebui să faci pentru a avea succes?
- Ce abilități, cunoștințe și experiențe ți se vor solicita la acest job?
- Care dintre abilitățile tale îți va fi cea mai utilă?
- Ce ți se va părea cel mai greu la acest job?
- Cu cine vei lucra?
- Ce colegi vei avea?
- Cât timp vei petrece la locul de muncă?
- Cum va trebui să te comporți?
- Cum se potrivesc cerințele de la locul de muncă cu personalitatea ta?
- Unde vei lucra?
- Ce fel de mediu de muncă va fi?
- Va trebui sa te relochezi sau sa faci naveta?
- Există un echilibru între muncă și viața personală?
- Ai program flexibil?
- Ai multe termene limită?
- Cât vei câștiga?
- Cât de importanți sunt unii factori comparativ cu alții?
- Cât de multe compromisuri vei putea face?
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4. Stabilirea unui plan de carieră. Planul de carieră reprezintă
proiectul de acțiune prin care se pune în practică decizia luată. Orice plan de
carieră cuprinde86:
- scopul tău de carieră (rezultate, procese sau evenimente)
- obiectivele:
- strategiile (modalitățiele practice prin care îți vei îndeplini obiectivele)
- termenele stabilite pentru atingerea obiectivului
- resursele necesare
- posibilele bariere.
În această etapă trebuie:
a) Este necesară elaborarea CV-ului. Curriculum Vitae, este instrumentul
care vă ajută să vă prezentaţi competenţele şi calificările într-un mod
eficient şi clar. Regăsim diverse variante de curriculum vitae, cum ar fi cel
cronologic, funcțional, focalizat și profesionist, dar cea mai

indicată

variantă este formatul europass. Acesta se poate redacta în limba maternă,
într-o limbă de circulație internatională sau în orice limbă este necesar,
pentru postul/posturile vizate.
b) Trebuie elaborat un portofoliu de carieră
c) Trebuie identificați potențialii angajatori și totodată este necesară
identificarea a cât mai multe informații despre aceștia.
d)Trebuie elaborate: scrisori de intenție, scrisori de motivație, de
mulțumire etc.
e) Pregătește-te pentru interviurile de job. La un interviu de angajare
este important limbajul non-verbal (modul în care aratăm, mirosim,
modalitatea în care strângem mâna intervievatorului sau ne așezăm în
86

Universitatea Babeş-Bolyai, Ghid de consiliere pentru studenți, Cluj-Napoca, 2014, p. 27.
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încăpere), limbajul para-verbal (modul în care ne controlăm emoțiile, având
un discurs calm, coerent), dar mai ales limbajul verbal (modul în care
răspundem la întrebările dresate de intervievator). Multe întrebări sunt
standardizate și de aceea ar trebui să fim pregătiți cu răspunsurile. Astfel de
întrebări sunt de genul:

- „Vorbiţi-mi despre dvs.”
- „De ce doriţi să lucraţi aici?”
- „De ce-aţi părăsit vechiul loc de muncă?”
- „Care sunt calităţile dvs.?”
- „Care sunt defectele dvs.?”
- „Preferaţi să lucraţi singur sau cu alţii?”
-„Care sunt planurile dvs. pentru viitor?” sau „Care sunt obiectivele
dvs. profesionale?”
- „Care sunt hobby-urile dvs.?”

5. Promovarea personală. Cheia succesului într-o carieră constă în
modalitatea în care reușim să ne realizăm brandul personal, felul în care
reușim să ne conturăm propria imagine, ca fiind de un real interes pentru
potențialii angajatori. Pentru a face acest lucru este nevoie în primul rând de
un plan bine gândit, dar în același timp foarte flexibil, deoarece piața muncii
este într-o continuă dinamică. Așadar planul strategic de marketing personal
are ca obiectiv angajarea într-un anumit post şi urmărirea unei cariere de
succes în domeniu ales87.

87

Ibidem, p. 46.
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Anexa 4.1
Formatul pentru Curriculum Vitae Europass88
Formulare dispobile on-line la:
https://europass.cedefop.europa.eu/ro/documents/CURRICULUMVITAE/TEMPLATES-INSTRUCTIONS

88

Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (CEDEFOP), Curriculum vitae.
Formular și instrucțiuni, Disponibil on-line:
https://europass.cedefop.europa.eu/ro/documents/CURRICULUM-VITAE/TEMPLATESINSTRUCTIONS , Accesat la 15.08.2018.
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Anexa 4.2
Exemplu scrisoare de intenție:
Nume şi prenume:
Adresă:
Telefon:
E-mail:
Data:
Către: Departamentul de Resurse umane
Stimate Domnule/Doamnă,
Vă adresez această scrisoare de intenție ca răspuns la anunțul
dumneavoastră pentru postul vacant pe care îl aveți în instituție.
Am absolvit Facultatea de Drept, domeniul drept, la Universitatea din
Craiova și consider ca în anii de studenție am acumulat multe cunoștințe în
domeniu. Aștept cu nerăbdare să pun în practica aceste cunoștinte,
combinate cu abilități utile domeniului și, implicit, jobului dvs.
Sunt o persoana dinamică, cu aptitudini foarte bune de comunicare,
responsabilă, hotărâtă, interesată în perfecționarea profesionala în domeniul
științelor juridice. Imi doresc să am șansa de a lucra în compania
dumneavoastra, unde as putea să-mi pun în evidență capacitățile
intelectuale și experiența acumulata (conform CV anexat) pentru a îndeplini
sarcinile și scopurile organizatiei, cât și pentru dezvoltarea carierei mele.
Dacă veti considera ca motivatia și calificarea mea sunt oportune
pentru obtinerea unui loc în cadrul companiei dumneavoastra, sunt disponibil
în orice moment pentru a fi contactat în vederea discutarii detaliilor unei
posibile colaborari.
Va multumesc,
Prenume Nume

Semnătura
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Anexa 5
Ghid de interviu pentru identificarea opiniei actorilor regionali
privind implementarea strategiei transfrontaliere pentru
angajabilitatea și mobilitatea forței de muncă în domeniul juridic89
Numele instituției ______________________________________________
1. Considerați oportună o strategie comună transfrontalieră pentru
angajabilitatea și mobilitatea forței de muncă în domeniul juridic?
2. Ați fi dispus să vă implicați într-o astfel de strategie?
3. Care considerați că sunt beneficiile unei astfel de strategii?
4. Care considerați că sunt obstacolele în calea implementării unei
astfel de strategii?
5. În care dintre următoarele potențiale activități ale strategiei
considerați că v-ați putea implica?

Campanii de
promovare pentru

Activarea unei

Da

Nu

platforme bilingve

susținerea

romano-bulgară

beneficiilor unei

pentru afaceri și

potențiale emigrări

cooperare

în scopul angajării în

transfrontalieră

Da

Nu

muncă în rândul
absolveților
specializării drept și
a practicienilor în
domeniul juridic, din
Județul Dolj și
Regiunea Vidin

89

A similar interview was applied for the Vidin region.
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Acțiuni de mediere
pe piața

Organizarea unui

Da

Nu

târg bi-anual de job-

internatională a

uri și parteriate

forței de muncă

transfrontaliere,

pentru absolveții

care să se

specializării drept și

desfășoare o dată pe

a practicienilor în

an în județul Dolj și

domeniul juridic, din

o dată în regiunea

Județul Dolj și

Vidin și care să

Regiunea Vidin

promoveze ofertele

Da

Nu

Da

Nu

Da

Nu

de parteriate și de
job-uri ale
instituțiilor publice
și private din cele
două regiuni
Campanii de
promovare pentru

Editarea unei liste în

Da

Nu

limbile română-

susținerea

bulgară-engleză cu

beneficiilor unei

principalele

potențiale emigrări

instituții publice și

în regiunea Vidin în

private din județul

scopul angajării în

Dolj și regiunea

muncă în rândul

Vidin, care să

absolveților

cuprindă datele de

specializării drept și

contact și obiectul

a practicienilor în

de activitate a

domeniul juridic din

acestora

județul Dolj
Realizarea unui ghid
de angajabilitate în

Organizarea unor

Da

Nu

sesiuni de informare

Bulgaria, pentru

pentru angajatori

cetățenii români și a

privind beneficiile

unui ghid de

angajării
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angajabilitate în

personalului cu

România, pentru

studii juridice

cetățenii bulgari.

absolvite în statul
vecin

Campanii de
promovare pentru

Organizarea de

Da

Nu

cursuri de limbă

descrierea

bulgară pentru

beneficiilor

cetățenii români

Da

Nu

Da

Nu

Da

Nu

angajării în domenii
conexe pentru
absolvenții
specializării drept
Organizarea de
cursuri de

Organizarea unui

Da

Nu

master în domeniul

comunicare,

drept destinat

negociere și mediere

dezvoltării

pe piața forței de

cooperării

muncă pentru

transfrontaliere

absolvenții de studii
juridice din județul
Dolj și Regiunea
Vidin
Lansarea unor
pachete salariale

Editarea unui

Da

Nu

document conținând

atractive de către

principalele acte

angajatorii din Dolj

legislative în

și Vidin care să

domeniul dreptului

împlinească

transfrontalier

așteptările
financiare ale
potențialilor
angajați în domeniul
juridic
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Campanie de
informare pentru

Organizarea unor

Da

Nu

școli de vară pentru

studenții și

dezvoltarea

practicienii în

cunoștințelor

domeniul juridic

juridice în domeniul

privind

dreptului

oportunitățile

transfrontalier

Da

Nu

Da

Nu

oferite de piața
forței de muncă din
județul Dolj,
respectiv regiunea
Vidin
Înființarea unui
portal de job-

Organizarea unor

Da

Nu

cursuri de

uri/platforme de

perfectionare în

recrutare on-line

vederea consolidării

destinat(ă)

cunoștințelor în

oportunităților de pe

domeniul dreptului

piața forței de

transfrontalier

muncă din regiunea
transfrontalieră
Dolj-Vidin

6. Ce altă activitate considerați că ar fi oportună pentru dezvoltarea
acestei strategii?
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Anexa 6
Raportul cercetării privind identificarea opiniei
actorilor regionali asupra implementării strategiei
transfrontaliere pentru angajabilitatea și mobilitatea forței
de muncă în domeniul juridic
Dolj, România – Vidin, Bulgaria

Argument pentru alegerea temei
Prezenta cercetare este parte integrantă a proiectului “Cross-Border
Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field”, selectat
în cadrul Programului INTERREG V-A România-Bulgaria, program finanțat de
Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională, Axa
Prioritară 4 „O regiune calificată și inclusivă“.
Situația

mobilității

absolvenților

de

studii

juridice

pe

piața

transfrontalieră a muncii nu a reprezentat o temă de cercetare îndeajuns
dezbătură, astfel încât, prezentul proiect și-a propus să aducă o noutate în
domeniu, identificând potențiale direcții de acțiune ale actorilor regionali, în
sesul dezvoltării acestui tip de mobilitate, în detrimentul unei mobilități
internaționale ce tinde să afecteze profund economia regiunilor vizate: Dolj,
România și Vidin, Bulgaria. În acest sens s-a conturat necesitatea elaborării
prezentei stategii, cu două preocupări preponderente: 1. O preocupare ce
vizează sprijinirea absolvenților de studii juridice din Dolj și Vidin în sensul
orientării spre o potențială mobilitate transfronalieră și accesării unui loc de
muncă în statul vecin; și 2. O altă preocupare ce vizează implicarea
principalilor actori regionali pentru dezvoltarea unei strategii transfronaliere
de promovare a mobilității forței de muncă în domeniul juridic.
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Obiectivele cercetării

În construirea instrumentului de cercetare au fost asumate mai multe
obiective:
- Validarea necesității implementării la nivel transfrontalier a unei
strategii ce vizează dezvoltarea mobilității transfrontaliere în domeniul juridic;
- Identificarea beneficiilor ce rezultă din implementarea unei astfel
de strategii;
- Validarea acțiunilor locale ce pot fi desfășurate în Dolj și Vidin pentru
dezvoltarea mobilității transfrontaliere în domeniul juridic (acțiuni identificate
ca urmare a realizării unei cercetări sociologice de teren în Dolj și Vidin, prin
aplicarea unor chestionare studenților specializării drept și practicienilor în
domeniul juridic, dar și persoanelor juridice din cele două regiuni);
- Identificarea disponibilității actorilor regionali din Dolj și Vidin în
sensul implicării în stategie;
- Identificarea de noi potențiale acțiuni ce pot fi dezvoltate pe
parcursul prezentei strategii;
- Identificarea obstacolelor ce pot apărea în calea implementării
strategiei.

Metodologia cercetării

Am considerat oportună efectuarea unei cercetări calitative, prin
aplicarea unor interviuri, ce au permis cunoaşterea aprofundată şi
clarificarea esenţei obiectului de studiu.
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Ghidul de interviu (Anexa nr. 5) s-a bazat pe formularea a 6 întrebări,
care să corespundă obiectivelor asumate. Întrebările din ghid au fost închise
și deschise, tehnica aplicată fiind cea a interviului structurat. Mai mult,
întrebarea numărul 5 a fost de tip matrice, conținâd o serie de 18 itemi,
constând în potențiale acțiuni, pe care respondeții au trebuit să le valideze,
prin asumarea unei posibile viitoare implicări.

Alegerea eşantionului

În alegerea eșantionului am ținut cont de analiza factorilor interesați,
astfel încât, s-au luat în considerare o serie de actori instituționali publici și
privați din județul Dolj și Regiunea Vidin, care au un interes, sunt
influenţați/afectați sau pot influenţa (pozitiv) rezolvarea problemei.
S-a urmărit poziționarea actorilor regionali în funcție de interes și
putere, pe o scală de 1 la 8.
Astfel, au fost intervievate, în perioada iulie- august 2018, un număr
de 37 de instituții publice și private din cele două zone vizate, astfel:
- 13 interviuri în județul Dolj:

Baroul Dolj; Facultatea de Drept,

Universitatea din Craiova; Facultatea de Științe juridice, Economice și
Administrative, Universitatea Spiru Haret; Centrul de Limbi străine Universitatea
din Craiova; Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Dolj; Camera
de Comerț și Industrie Dolj; Uniunea Națională a Patronatului Român- Filiala
Dolj; Asociația studenților în Drept din Universitatea din Craiova; Camera
executorilor judecătorești – Dolj; Primăria municipiului Craiova; Inspectoratul
Teritorial al Muncii Dolj; Camera Notarilor Publici Dolj; Prefectura Dolj
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- 24 interviuri în regiunea Vidin: Baroul Vidin; Prefectura Vidin;
Primaria Vidin; Primaria Rujintsi; Primaria Dimovo; Primaria Makresh;
Primaria Gramada; Judecatoria Vidin; Judecatoria Administrativa Vidin;
Liceul Ivan Vazov; Vida Optics TVV OOD; Bdin BG Kom OOD; MBAL Sveta
Petka AD; Bdintex EOOD; Svobodna zona Vidin EAD; Moni trans 2011 EOOD;
Fasion Style EOOD; Ponti EOOD; Adan N EOOD; Violina OOD; BKS BAdinstroi
AD; Zarneni hrani 99 AD; Metal trans EOOD; Tehomak EOOD.

Colectarea datelor

Colectarea datelor a fost realizată prin aplicarea interviurilor în mod
direct reprezentanților instituțiilor menționate anterior, sau prin transmiterea în
format electronic a ghidurilor de interviu, ulterior, colectarea realizându-se în
același fel. Colectarea datelor a fost realizată de către membrii echipei de
implementare a proiectului “Cross-Border Partnership for Training and Labour
mobility in the Juridical field”, în perioada iulie- august 2018.

Analiza rezultatelor cercetării

În această secţiune vom prezenta rezultatele esenţiale ale cercetării
sociologice pe bază de interviu, realizată în județul Dolj, România și regiunea
Vidin, Bulgaria.

***Întrebarea numărul 1: Considerați oportună o strategie comună
transfrontalieră pentru angajabilitatea și mobilitatea forței de muncă în
domeniul juridic?
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Oportunitatea strategiei

40
30
20
10
0
Da

Nu

Nu pot aprecia

Din cei 37 de respondeți, un număr de patru persoane juridice nu au
putut aprecia oportunitatea elaborării și implementării unei strategii comune
transfrontaliere pentru angajabilitatea și mobilitatea forței de muncă în
domeniul juridic și o singură persoană juridică a considerat că o astfel de
strategie nu este necesară.

***Întrebarea numărul 2: Ați fi dispus să vă implicați într-o astfel de
strategie?

Disponibilitate pentru implicare în strategie

30

25
20
15
10
5
0
Da

Nu

Nu pot aprecia
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Din totalul instituțiilor intervievate, un procent de 74% și-au exprimat
disponibilitatea în sensul implicării în activitățile strategiei

pentru

dezvoltarea mobilității transfrontaliere în domeniul juridic, un procent de
13.5% nu sunt încă decise în privința implicării într-o potențială strategie,
iar un lat procent de 13.5% și-au exprimat imposibilitatea implicării.

***Întrebarea numărul 3: Care considerați că sunt beneficiile unei
astfel de strategii?
Fiind întrebați despre beneficiile implementării strategiei

pentru

dezvoltarea angajabilității și mobilității transfrontaliere în domeniul juridic,
respondeții au identificat o serie de avantaje, precum:
- Creșterea nivelului de informație;
- Facilitarea mobilității pe piața forței de muncă;
- Ceșterea mobilității pe piața forței de muncă în domeniul juridic;
- Oferirea unor mecanisme generale de îmbunătățire a pieței forței de
muncă din cele două regiuni;
- Creșterea gradului de informare în direcția mobilității forței de
muncă și oportunităților se angajare;
- Crearea unor pârghii ce facilitează accesul la informație;
- Popularizarea posibilităților de angajare din cele două regiuni;
- Creșterea gradului de angajabilitate;
- Creșterea nivelului de calificare și dezvoltare profesională pentru
studenții specializării drept și absolvenții de drept;
- Dezvoltarea abilităților practice pentru studenți;
- Facilitează dezvoltarea cunoștințelor de drept transfrontalier;
- Crearea unui spațiu comun de afaceri în regiune;
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- Crearea unei Pol al profesioniștilor în drept;
- Creșterea oportunităților de cooperare între profesioniștii din
domeniului dreptului;
- Intensificarea cooperării dintre instituțiile celor două regiuni (Dolj- Vidin).

***Întrebarea numărul 4:

Care considerați că sunt obstacolele în

calea implementării unei astfel de strategii?
Principalele obstacole identificate de respondenți ca reprezentând
un risc în calea implementării unei astfel de strategii, sunt:
- Diferențele legislative;
- Bariera lingvistică;
- Reticența angajatorilor din sectorul public și privat;
- Reticența studenților și practicienilor în domeniul juridic;
- Birocrația instituțională;
- Dezinteresul instituțiilor publice;
- Lipsa de informare;
- Lipsa informațiilor privind cererea și oferta pe piața forței de muncă.

***Întrebarea numărul 5.1:

În care dintre următoarele potențiale

activități ale strategiei considerați că v-ați putea implica? Campanii de
promovare pentru susținerea beneficiilor unei potențiale emigrări în scopul
angajării în muncă în rândul

absolveților specializării drept

și

practicienilor în domeniul juridic, din Județul Dolj și Regiunea Vidin.
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Răspuns instituții

Da

Nu

Nu pot aprecia

19

18

-

Instituții din
România și
Bulgaria

Campanii de promovare pentru susținerea mobilității pe
piața forței de muncă

19
18,5
18
17,5
Da

Nu

Un număr de 19 instituții publice și private interviate și-au exprimat
disponibilitatea pentru implicarea în campanii de promovare pentru
susținerea beneficiilor unei potențiale emigrări în scopul angajării în muncă
în rândul absolveților specializării drept și a practicienilor în domeniul
juridic, din Județul Dolj și Regiunea Vidin, în timp ce 18 actori regionali nu sau arătat dispuși să se implice în astfel de campanii.

***Întrebarea numărul 5.2: În care dintre următoarele potențiale activități
ale strategiei considerați că v-ați putea implica? Acțiuni de mediere pe piața
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internatională a forței de muncă pentru absolveții specializării drept și a
practicienilor în domeniul juridic, din Județul Dolj și Regiunea Vidin

Răspuns instituții

Da

Nu

Nu pot aprecia

Instituții din

15

20

2

România și
Bulgaria

Mediere pe piața muncii

20
15
10
5
0
Da

Nu pot aprecia

Nu

Un număr de 15 instituții din totalul de 37 intrate în lotul explorator,
au considerat oportună implicarea în acțiuni de mediere pe piața
internatională a forței de muncă pentru absolveții specializării drept și a
practicienilor în domeniul juridic. Pe de altă parte 20 de instituții nu și-au
arătat disponibilitatea pentru o astfel de activitate și 2 persoane juridice nu
au putut da un răspuns la momentul intervierii.
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***Întrebarea numărul 5.3: În care dintre următoarele potențiale activități
ale strategiei considerați că v-ați putea implica? Campanii de promovare
pentru susținerea beneficiilor unei potențiale emigrări în regiunea Vidin în
scopul angajării în muncă în rândul absolveților specializării drept și a
practicienilor în domeniul juridic din județul Dolj (interviu aplicat în
România) / Campanii de promovare pentru susținerea beneficiilor unei
potențiale emigrări în judeţul Dolj în scopul angajării în muncă în rândul
absolveților specializării drept și a practicienilor în domeniul juridic din
regiunea Vidin (interviu aplicat în Bulgaria)

Răspuns instituții

Da

Nu

Nu pot aprecia

Instituții din

19

17

1

România și
Bulgaria

Campanii de promovare pentru susţinerea
emigrării în regiunea transfrontalieră

20
15
10
5

0
Da

Nu

Nu pot aprecia
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Un procent de 51.35% dintre respondenți

au apreciat că se pot

implica în organizarea unor campanii de promovare pentru susținerea
beneficiilor unei potențiale emigrări în regiunea cea mai apropiată din țara
vecină, în timp ce 45.95% nu s-au arătat interesați de o astfel de activitate,
iar 2.7% nu au fost hotărâți.

***Întrebarea numărul 5.4: În care dintre următoarele potențiale activități
ale strategiei considerați că v-ați putea implica? Realizarea unui ghid de
angajabilitate în Bulgaria, pentru cetățenii români și a unui ghid de
angajabilitate în România, pentru cetățenii bulgari.

Răspuns instituții

Da

Nu

Nu pot aprecia

Instituții din

25

9

3

România și
Bulgaria

Realizarea unui ghid de angajabilitate

25
20
15
10
5
0

Da

Nu

Nu pot aprecia
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Din totalul de 37 de persoane juridice intervievate, un număr de 25
de respondenți au precizat că se pot implica în realizarea unui ghid de
angajabilitate pentru cetățenii români și bulgari, 9 respondeți nu și-au
asumat implicarea într-o astfel de acțiune și 3 instituții nu au putut aprecia o
potențială implicare.

***Întrebarea numărul 5.5: În care dintre următoarele potențiale activități
ale strategiei considerați că v-ați putea implica? Campanii de promovare
pentru descrierea beneficiilor angajării în domenii conexe pentru absolvenții
specializării drept.

Răspuns instituții

Da

Nu

Nu pot aprecia

Instituții din

18

18

1

România și
Bulgaria

Campanii de promovare pentru descrierea
beneficiilor angajării în domenii conexe pentru
absolvenții specializării ”drept”

20
15
10
5
0
Da

Nu

Nu pot aprecia
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Un număr de 18 persoane juridice intervievate, și-au arătat
disponibilitatea pentru implicarea în campanii de promovare pentru
descrierea beneficiilor

angajării în domenii conexe pentru absolvenții

specializării drept, în timp ce alte 18 instituții au apreciat că nu pot organiza
acest tip de evenimente, doar un angajator nu a putut să își exprime opinia
în direcția implicării sau neimplicării într-o astfel de activitate.

***Întrebarea numărul 5.6: În care dintre următoarele potențiale activități
ale strategiei considerați că v-ați putea implica? Organizarea de cursuri de
comunicare, negociere și mediere pe piața forței de muncă pentru
absolvenții de studii juridice din județul Dolj și Regiunea Vidin.
Răspuns instituții

Da

Nu

Nu pot aprecia

Instituții din

17

18

2

România și
Bulgaria

Organizarea de cursuri de comunicare, negociere
și mediere pe piața forței de muncă

20
15

10
5
0
Da

Nu

Nu pot aprecia
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Un procent de 45.95% dintre instituțiile interviate și-au expus
disponibilitatea pentru organizarea unor cursuri de comunicare, negociere și
mediere pe piața forței de muncă pentru absolvenții de studii juridice din
județul Dolj și Regiunea Vidin, în timp ce 48.65% au precizat că nu își pot
asuma o astfel de implicare și 5.4% nu au putut acorda la momentul
intervievării, un răspuns în acest sens.
***Întrebarea numărul 5.7: În care dintre următoarele potențiale activități
ale strategiei considerați că v-ați putea implica? Lansarea unor pachete
salariale atractive de către angajatorii din Dolj și Vidin care să împlinească
așteptările financiare ale potențialilor angajați în domeniul juridic.
Răspuns instituții

Da

Nu

Nu pot aprecia

16

19

2

Instituții din
România și
Bulgaria

Lansarea unor pachete salariale atractive

20
15
10
5
0
Da

Nu

Nu pot aprecia
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Pentru implicarea în activitatea ce presupune lansarea unor pachete
salariale

atractive,

care

să

împlinească

așteptările

financiare

ale

potențialilor angajați în domeniul juridic, au fost deschise 16 instituții,
regăsind o reticență la 19 actori intervievați și indecizie la 2 dintre aceștia.
***Întrebarea numărul 5.8: În care dintre următoarele potențiale activități
ale strategiei considerați că v-ați putea implica? Campanie de informare
pentru studenții și practicienii în domeniul juridic privind oportunitățile
oferite de piața forței de muncă din județul Dolj, respectiv regiunea Vidin.
Răspuns instituții

Da

Nu

Nu pot aprecia

21

15

1

Instituții din
România și
Bulgaria

Campanie de informare privind oportunitățile
oferite de piața forței de muncă din județul Dolj,
respectiv regiunea Vidin

25

20
15
10
5
0

Da

Nu

Nu pot aprecia

Pentru organizarea unor campanii de informare pentru studenții și
practicienii în domeniul juridic privind oportunitățile oferite de piața forței
de muncă din județul Dolj, respectiv regiunea Vidin, și-au exprimat
disponibilitatea un număr de 21 de persoane juridice. Dintre actorii regionali
Joint strategy on the cross-border region employability and labour mobility in the juridical field
174

Project “Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field”

intervievați, 15 nu au fost interesați de organizarea acestui tip de activitate
și o persoană juridică nu a putut oferi un răspuns în acest sens.
***Întrebarea numărul 5.9: În care dintre următoarele potențiale activități
ale strategiei considerați că v-ați putea implica? Înființarea unui portal de
job-uri/platforme de recrutare on-line destinat(ă) oportunităților de pe
piața forței de muncă din regiunea transfrontalieră Dolj-Vidin.
Răspuns instituții

Da

Nu

Nu pot aprecia

21

13

3

Instituții din
România și
Bulgaria

Înființarea unui portal de job-uri/platforme de
recrutare on-line destinat(ă) pieței transfrontaliere
a forței de muncă din regiunea Dolj şiVidin

25
20
15
10
5
0
Da

Nu

Nu pot aprecia

Un procent de 56.76% dintre persoanele juridice cărora li s-a aplicat
interviul, s-au arătat dispuse să se implice în înființarea unui portal de joburi/platforme de recrutare on-line destinat(ă) oportunităților de pe piața
forței de muncă din regiunea transfrontalieră Dolj-Vidin. În proporție de
35.14%, actorii regionali nu au fost interesați de înființarea acestui tip de
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portal/ platformă, iar 8.10% nu au putut aprecia potențialul implicării în
acest tip de activitate.
***Întrebarea numărul 5.10: În care dintre următoarele potențiale activități
ale strategiei considerați că v-ați putea implica? Activarea unei platforme
bilingve romano-bulgară pentru afaceri și cooperare transfrontalieră.
Răspuns instituții

Da

Nu

Nu pot aprecia

29

5

3

Instituții din
România și
Bulgaria

Activarea unei platforme bilingve romano-bulgară
pentru afaceri și cooperare transfrontalieră

30
25
20
15
10

5
0
Da

Nu

Nu pot aprecia

Interesul cel mai ridicat dintre toate acțiunile propuse în strategie, a
fost suscitat de activitatea 10: ”Activarea unei platforme bilingve românobulgară pentru afaceri și cooperare transfrontalieră”, un număr de 29 de
instituții

dintre

cele

intervievate

arătându-și

disponibilitatea

pentru

implicare, doar 5 instituții nefiind interesate și 3 fiind încă indecise.
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***Întrebarea numărul 5.11: În care dintre următoarele potențiale activități
ale strategiei considerați că v-ați putea implica? Organizarea unui târg bianual de job-uri și parteriate transfrontaliere, care să se desfășoare o dată
pe an în județul Dolj și o dată în regiunea Vidin și care să promoveze
ofertele de parteriate și de job-uri ale instituțiilor publice și private din
cele două regiuni.
Răspuns instituții

Da

Nu

Nu pot aprecia

27

9

1

Instituții din
România și
Bulgaria

Organizarea unui târg bi-anual de job-uri și parteriate
transfrontaliere în Dolj şi Vidin

30
25
20
15
10
5
0
Da

Nu

Nu pot aprecia

Dintre cele 37 de persoane juridice intervievate, un număr de 27 au
fost de acord să participe la organizarea unui târg bi-anual de job-uri și
parteriate transfrontaliere, care să se desfășoare o dată pe an în județul Dolj
și o dată în regiunea Vidin și care să promoveze ofertele de parteriate și de
job-uri ale instituțiilor publice și private din cele două regiuni. Nouă
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respondent au considerat că nu se pot implica în organizarea unui astfel de
eveniment și o persoană juridică nu a putut oferi un răspuns.
***Întrebarea numărul 5.12: În care dintre următoarele potențiale activități
ale strategiei considerați că v-ați putea implica? Editarea unei liste în limbile
română-bulgară-engleză cu principalele instituții publice și private din
județul Dolj și regiunea Vidin, care să cuprindă datele de contact și obiectul
de activitate a acestora.
Răspuns instituții

Da

Nu

Nu pot aprecia

27

7

3

Instituții din
România și
Bulgaria

Editarea unei liste cu principalele instituții publice și
private din județul Dolj și regiunea Vidin

30
25
20
15
10
5
0
Da

Nu

Nu pot aprecia

În proporție de 72.97%, respondeții au considerat că se pot implica
în editarea unei liste în limbile română-bulgară-engleză cu principalele
instituții publice și private din județul Dolj și regiunea Vidin, angajatoare
de absolvenți de studii juridice. Un procent de 18.92% dintre persoanele
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juridice intervievate nu și-au asumat implicarea într-o astfel de activitate
și 8.11% nu au dat un răspuns raportat la acest tip de acțiune.
***Întrebarea numărul 5.13: În care dintre următoarele potențiale activități
ale strategiei considerați că v-ați putea implica? Organizarea unor sesiuni de
informare pentru angajatori privind beneficiile angajării personalului cu
studii juridice absolvite în statul vecin
Răspuns instituții

Da

Nu

Nu pot aprecia

24

10

3

Instituții din
România și
Bulgaria

Organizarea unor sesiuni de informare pentru
angajatori, privind beneficiile angajării
personalului cu studii juridice absolvite în statul
vecin

25
20
15
10
5
0
Da

Un

număr

de

Nu

24

de

instituții

Nu pot aprecia

intervievate

și-au

exprimat

disponibilitatea pentru organizarea unor sesiuni de informare pentru
angajatori privind beneficiile angajării personalului cu studii juridice
absolvite în statul vecin, în timp ce 10 persoane juridice nu sunt deschide la
o astfel de activitate, iar 3 sunt indecise.
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***Întrebarea numărul 5.14: În care dintre următoarele potențiale activități
ale strategiei considerați că v-ați putea implica? Organizarea de cursuri de
limbă bulgară pentru cetățenii români(înterviu aplicat în România)/
Organizarea de cursuri de limbă română pentru cetățenii bulgari (interviu
aplicat în Bulgaria)
Răspuns instituții

Da

Nu

Nu pot aprecia

18

18

1

Instituții din
România și
Bulgaria

Organizarea de cursuri de limbă bulgară pentru
cetățenii români / Organizarea de cursuri de limbă
română pentru cetățenii bulgari

20
15
10
5
0
Da

Nu

Nu pot aprecia

Un număr de 18 persoane juridice intervievate, și-au arătat
disponibilitatea pentru implicarea în organizarea de cursuri de limbă bulgară
pentru cetățenii români, respectiv organizarea de cursuri de limbă română
pentru cetățenii bulgari, în timp ce alte 18 instituții au apreciat că nu pot
organiza astfel de cursuri, doar un angajator nu a putut să își exprime opinia
în direcția implicării sau neimplicării într-o astfel de activitate.
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***Întrebarea numărul 5.15: În care dintre următoarele potențiale activități
ale strategiei considerați că v-ați putea implica? Organizarea unui master în
domeniul ”drept” destinat dezvoltării cooperării transfrontaliere
Răspuns instituții

Da

Nu

Nu pot aprecia

16

21

-

Instituții din
România și
Bulgaria

Organizarea unui master în domeniul ”drept”
destinat dezvoltării cooperării transfrontaliere

25
20
15
10
5
0
Da

Nu

Pentru implicarea în activitatea ce presupune organizarea unui master
în domeniul ”drept”, destinat dezvoltării cooperării transfrontaliere, au fost
deschise 16 instituții, regăsind o reticență la 21 actori intervievați.
***Întrebarea numărul 5.16: În care dintre următoarele potențiale
activități ale strategiei considerați că v-ați putea implica? Editarea unui
document conținând principalele acte legislative în domeniul dreptului
transfrontalier

Joint strategy on the cross-border region employability and labour mobility in the juridical field
181

Project “Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field”

Răspuns instituții

Da

Nu

Nu pot aprecia

20

15

2

Instituții din
România și
Bulgaria

Editarea unui document conținând principalele acte
legislative în domeniul dreptului transfrontalier

20
15
10
5
0
Da

Nu

Nu pot aprecia

Un procent de 54.05% dintre persoanele juridice intervievate s-au
arătat dispuse să se implice în acțiunea ce presupune editarea unui
document conținând principalele acte legislative în domeniul dreptului
transfrontalier. În proporție de 40.54%, respondenții nu și-au asumat o astfel
de activitate, iar 5.41% s-au arătat indeciși.
***Întrebarea numărul 5.17: În care dintre următoarele potențiale activități
ale strategiei considerați că v-ați putea implica? Organizarea unor școli de
vară pentru dezvoltarea cunoștințelor juridice în domeniul dreptului
transfrontalier
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Răspuns instituții

Da

Nu

Nu pot aprecia

17

18

2

Instituții din
România și
Bulgaria

Organizarea unor școli de vară pentru dezvoltarea
cunoștințelor juridice în domeniul dreptului
transfrontalier

20
15

10
5
0
Da

Nu

Nu pot aprecia

Un procent de 45.95% dintre instituțiile interviate și-au expus
disponibilitatea în scopul organizării unor școli de vară pentru dezvoltarea
cunoștințelor juridice în domeniul dreptului transfrontalier,în timp ce 48.65%
au precizat că nu își pot asuma o astfel de implicare și 5.4% nu au putut
acorda la momentul intervievării, un răspuns în acest sens.
***Întrebarea numărul 5.18: În care dintre următoarele potențiale activități
ale strategiei considerați că v-ați putea implica? Organizarea unor cursuri de
perfectionare în vederea consolidării cunoștințelor în domeniul dreptului
transfrontalier.
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Răspuns instituții

Da

Nu

Nu pot aprecia

19

18

-

Instituții din
România și
Bulgaria

Organizarea unor cursuri de perfectionare în
vederea consolidării cunoștințelor în domeniul
dreptului transfrontalier

19
18,5
18
17,5
Da

Nu

Dintre instituțiile intervievate, 19 au fost interesate de organizarea
unor cursuri de perfectionare în vederea consolidării cunoștințelor în
domeniul dreptului transfrontalier. Un număr de 18 instituții nu și-au
exprimat disponibilitatea implicării în organizarea acestor cursuri.

***Întrebarea numărul 6: Ce altă activitate considerați că ar fi oportună
pentru dezvoltarea acestei strategii?
Ultima dintre întrebările ghidului de interviu, a vizat identificarea de
noi potențiale activități ce ar putea fi introduse în strategie și astfel au fost
selectate cele mai viabile propuneri venite din parte actorilor locali
intervievați. În acest sens am evidențiem următoarele recomandări de acțiune:
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Acțiunea 1:
”acordarea unor burse speciale de studii în domeniul ”drept” pentru
studenții bulgari la Universitățile din România și pentru studenții români la
universitățile din Bulgaria” (Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova;
Facultatea de Științe juridice, Economice și Administrative, Universitatea
Spiru Haret)

Acțiunea 2:
”organizarea unor conferințe profesionale de către Baroul Dolj în parteneriat
cu Baroul Vidin, axate pe dezbaterea unor idei în vederea perfecționării și
dezvoltării

strategiei

comune

transfrontaliere

și

pentru

facilitarea

schimburilor profesionale între avocații din Baroul Dolj și Baroul Vidin”
(Baroul Dolj)

Acțiunea 3:
”organizarea unor întâlniri bilaterale între componenta economică din
județul Dolj și regiunea Vidin” (Camera de Comerț și Industrie Dolj)

Acțiunea 4:
”organizarea unor cursuri de limbă engleză juridică”, luând în considerare
faptul că engleza este principala limbă de comunicare în domeniul juridic, la
nive, international (Centrul de Limbi Străine, Universitatea din Craiova;
Judecătoria Administrativă Vidin)

Acțiunea 5:
”organizarea unor programe de schimb de experiență între studenții
specializării drept și practicienii în domeniul juridic din Dolj și Vidin”
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(Asociația studenților în Drept din Universitatea din Craiova; Camera
executorilor judecătorești - Dolj)

Concluzii
Analizând datele cercetării calitative întreprinse în cadrul proiectului
“Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical
field”, am putut identifica confirmarea necesității implementării unei
strategii pentru creșterea mobilității și angajabilității în domeniul juridic în
regiunea transfrontalieră, dar și o disponibilitate crescută a principalilor
actori regionali pentru implicarea în activitățile identificate și propuse de
echipa de implementare a proiectului dar și de respondenți.
Rezultatele cercetării calitative au stat la baza selectării instituțiilor
menționate pe parcursul prezentului document și inserate cu rol de actori
relevanți în dezvoltarea actualei strategii.
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Anexa 7
Legislație relevantă în domeniul mobilității trasfrontaliere
în domeniul juridic
România – Bulgaria

România90:
Legea nr. 21/
1991

Legea nr.
122/2006

Legea cetățeniei române (republicată)

privind azilul în România (actualizată) și Normele
metodologice din 13 septembrie 2006 de aplicare a Legii
nr. 122/2006 privind azilul în România
privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în

Legea nr.

străinătate și Normele metodologice din 26 ianuarie

248/2005

2006 de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul
liberei circulații a cetățenilor români în străinătate

Ordonanța de
Urgență nr.

privind regimul străinilor în România

194/2002

Legea nr. 46/1991

Hotărârea de

pentru aderarea României la Convenția privind statutul
refugiaților
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

90

Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field, Legislația
din România în domeniile ”Reglementării migrației transfrontaliere” și ”Legislației muncii și
securității sociale transfrontaliere”, Disponibil on-line:, https://juriscbp.ro/baze-dedate/legislatie-in-domeniuk-juridic/legislatie-din-romania/, Accesat la 10.08.2018.
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Guvern nr.

Legii nr. 122/2006 privind azilul în România

1251/2006

Ordonanţa de
Urgenţă nr. 102/
2005

privind libera circulație pe teritoriul României a
cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene,
Spațiului

Economic

European

și

a

cetățenilor

Confederației Elvețiene
privind integrarea socială a străinilor care au dobândit

Ordonanţa de nr.

protecţie internaţională sau un drept de şedere în România,

44/ 2004

precum şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii
Europene şi Spaţiului Economic European (actualizată)
privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe

Ordonanţa nr. 25/

teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea

2014

unor acte normative privind regimul străinilor în
România (actualizată)

Legea nr. 53/2003

Codul muncii

Legea nr. 62/2011

privind dialogul social

Legea nr.
319/2006

privind securitatea și sănătatea în muncă

Legea nr.

privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de

263/2010

asigurări sociale

Legea nr. 76/2002

privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea
ocupării forţei de muncă
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Legea nr.

privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli

346/2002

profesionale
privind

Legea nr. 67/2006

protecţia

drepturilor

salariaţilor

în

cazul

transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi
ale acestora

O.U.G. nr.

privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale

158/2005

de sănătate

O.U.G. nr.

privind

111/2010

creşterea copiilor

concediul

și

indemnizația

lunară

pentru

Bulgaria91:
Legea privind intrarea, reşedinţa şi părăsirea Republicii Bulgaria a cetăţenilor
Uniunii Europene, care nu sunt cetăţeni bulgari şi membrii familiilor acestora.

Legea privind statutul strainilor in Bulgaria

Legea refugiatilor si a azilului

Codul Muncii
Codul de securitate socială
Legea privind sănătatea şi securitatea la locul de muncă

91

Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field, Legislația
din Bulgaria în domeniile ”Reglementării migrației transfrontaliere” și ”Legislației muncii și
securității sociale transfrontaliere”, Disponibil on-line: https://juriscbp.ro/baze-de-date/
legislatie-in-domeniuk-juridic/legislatie-din-bulgaria/ , Accesat la 10.08.2018.
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Legea cu privire la soluţionarea litigiilor colective de muncă
Legea cu privire la creanţele garantate ale angajaţilor în falimentul
angajatorului
Legea privind dovedirea stagiului de pensii şi asigurări sociale pe cale juridica
Legea privind promovarea ocupării forţei de muncă
Legea privind migraţia forţei de muncă şi mobilitatea muncii
Legea de inspecţie a muncii
Legea pentru informarea şi consultarea angajaţilor din întreprinderile
multinaţionale, grupuri de întreprinderi din UE
Legea asigurărilor de sănătate
Legea integrararii persoanelor cu dizabilităţi
Legea instituţiilor medicale
Legea de asistenţă socială
Ordonanta privind timpul de lucru, concediiile si repausul la locul de munca
Ordonanta pentru cartea de munca si stagiul de munca
Ordonanta privind structura si organizarea salarizarii
Ordonanta privind deplasarile de munca pe teritoriul Bulgariei
Ordonanta pentru deplasarile angajatilor in strainatate si specializari in
strainatate
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Ordonanţa privind termenele şi condiţiile de deplasare a angajaţilor din
Statele membre al UE sau a angajaţilor ţărilor terţe din Republica Bulgaria în
cadrul prestării de servicii
Ordonanţa Nr 4 privind documentele necesare pentru încheierea unui
contract individual de munca
Ordonanţa Nr 5 din 2002 pentru conţinutul şi procedurile de trimitere a
notificării în conformitate cu art. 62, alin. 5 din Codul muncii
Ordonanţa Nr 5 din 20.02.1987 privind numarul si specificul bolilor de care
suferă angajatii si carora li se asigura protecţie specială în conformitate cu
art. 333, alin. 1 din Codul muncii etc.
Ordonanţa privind pensiile pentru stagiul de munca
Ordonanţa privind expertiza medicală
Ordonanţa privind securitatea socială a persoanelor care desfăşoară activităţi
independente
Ordonanţa privind acordarea şi plata prestaţiilor în numerar pentru șomajul
Ordonanţa privind asigurarea obligatorie a lucrătorilor şi angajaţilor cu
privire la riscul “accident de muncă”.
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