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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 

     

Grupul Parlamentar al Uniunii Salvați România 
Birou Parlamentar Deputat Nicolae Daniel Popescu  

 
Nr. înreg. A/USR/262/16.06.2020 

 
Către: Guvernul României 

Ministerul Muncii și Protecției Sociale - Doamna Ministru Victoria-Violeta Alexandru 
 

 De la: Nicolae Daniel Popescu 
Deputat USR în Circumscripția electorală nr. 43 DIASPORA 

ÎNTREBARE 

Obiectul întrebării - Soluții pentru reducerea numărului de șomeri și persoane care 
beneficiază de sistemul de asistență socială 

Stimată Doamnă Ministru, 
 

În urma audiențelor parlamentare în cadrul cabinetului online cât și de pe raza județului 
Suceava, mi-a fost adusă la cunoștință creșterea numărului de persoane în șomaj în 
localitățile puternic afectate de criza sanitară COVID-19. Efectele crizei de sănătate încă nu au fost 
pe deplin resimțite în județ deoarece companiile au așteptat până în ultimul moment măsurile 
statului pentru sprijinirea șomajului tehnic. De asemenea, multe firme din județul Suceava au 
apelat la concedii de odihnă și alte tipuri de concedii pe care le-au acordat angajaților.  
 

Având în vedere numărul extrem de mare de români care beneficiază de diferite forme de 
asistenţă socială, vă rog să-mi precizați:  

1. Câte astfel de persoane sunt înregistrate în Județul Suceava, defalcat pe UAT și tipuri de 
beneficii de asistenţă socială (ex: sprijin acordat familiilor cu venituri reduse, politici 
familiale, sprijin acordat persoanelor cu handicap etc.)? 

2. Câți suceveni, beneficiari ai sistemului de asistenţă socială, sunt îngrijiți în instituții ale 
statului? Care sunt costurile totale pentru județul Suceava? Care sunt costurile suportate 
pentru fiecare beneficiar?  

3. Care este numărul total de persoane din județul Suceava care a beneficiat între 1990 și 
2019 de: 

a)    indemnizația de șomaj 

b)    indemnizația de șomaj tehnic?  

4. Câte persoane din județul Suceava erau angajate la finalul anului 2019 și cum a evoluat 
această cifră în perioada 1990 - 2019? Care apreciați a fi motivul pentru această fluctuație?  
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5. Care este numărul de contracte de muncă nou înregistrate, în fiecare an, începând cu 
anul 1990, prin Inspectoratul teritorial de muncă Suceava?  

6. Care este strategia și proiectele pe care urmăriți să le coordonați și derulați pentru 
reducerea ratei șomajului și crearea de locuri de muncă în județul Suceava? 

7. Ce măsuri intenționați să luați în următoarele 12 luni pentru a reduce rata șomajului în 
rândul tinerilor și pentru  îmbunătăți condițiile de trai pentru aceștia? 

 Vă rog să-mi comunicați în scris răspunsul dumneavoastră conform dispozițiilor 

Regulamentului Camerei Deputaților, inclusiv pe adresa de e-mail daniel.popescu@cdep.ro.  

 

Cu deosebită considerație,  

 

 




