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Introducere 

 

 Scopul strategiei 

 

Într-o Europă încă nerefăcută complet după criza economică de la finalul deceniului trecut, cu 

bugete reduse  pe toate planurile, elaborarea unei strategii de specializare inteligentă a devenit 

o necesitate pentru îmbunătăţirea beneficiilor în materie de cercetare, dezvoltare şi inovare a 

investiţiilor publice. 

 

Scopul Strategiei de Dezvoltare Inteligentă este de a sprijini acele sectoare în care economia 

regională este competitivă pe pieţele globale, schimbând şi modernizând modelele de producţie 

existente. Astfel, regiunea va fi sprijinită prin selectarea unui număr limitat de priorităţi, în 

funcţie de atuurile deţinute, de avantajele sale competitive şi de potenţialul unui impact de 

durată.  

 

Identificarea potenţialului de inovare existent şi reorientarea structurilor către acele elemente, 

ce aduc o valoare adăugată pe pieţele internaţionale, este un important pas în depăşirea 

barierelor impuse de diminuarea resurselor necesare unei dezvoltări multi-laterale. 

 

În elaborarea unei strategii pentru specializare inteligentă relevantă şi cu un impact cât mai 

semnificativ este nevoie de implicarea unei palete cât mai diversificate de actori economici, iar 

în sprijinirea dezvoltării eficiente a capacităţilor existente şi a elementelor productive ce vor  

reprezenta principalele vârfuri de creştere economică este necesară implicarea organizaţiilor de 

cercetare, universităţilor, sectoarelor creative, organismelor publice şi societăţii civile. 

 

Strategia este realizată la nivelul Regiunii Sud Muntenia şi tratează atât integrat cât şi individual 

toate cele 7 judeţe din componenţa acesteia - Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, 

Prahova şi Teleorman.  

 

 Metodologia utilizată pentru elaborarea strategiei 

 

Atât pentru componenta sa cantitativă, cât şi pentru cea calitativă, elaborarea strategiei pentru 

specializare inteligentă s-a bazat pe o abordare metodologica solidă. 

 

Analiza cantitativă s-a bazat pe cercetare „de birou” şi prezintă datele rezultate în urma 

prelucrării unor „cifre seci”. 



 

  

 

Strategia pentru Specializare Inteligentă în regiunea Sud Muntenia 

    3 

Paşii parcurşi în elaborarea componentei cantitative au fost următorii: 

A. Elaborarea unei liste de date utile existente, necesare analizei; 

B. Verificarea surselor posibile de colectare a datelor; 

C. Analizarea calităţii, a disponibilităţii şi a complexităţii datelor. 

Disponibilitatea datelor a fost grupată în trei categorii: 

1. Toate datele să fie relevante pentru elaborarea strategiei de dezvoltare; 

2. Toate datele să fie aferente perioadei 2008-2012 iar pentru o analiză cât mai 

relevantă, s-au căutat date şi pentru anii 2013-2014; 

3. Toate datele să fie disponibile la nivel naţional, regional şi judeţean-pentru 

judeţele din regiunea Sud Muntenia. 

 

D. Colectarea datelor, din sursele disponibile: 

Au fost identificate, ca disponibile, următoarele surse: 

o Institutul Naţional de Statistică - în special prin site-ul www.tempo-online.ro; 

o Oficiul Naţional al Registrului Comerţului; 

o Autoritatea Naţională pentru Cercetare şi Dezvoltare; 

o Banca Naţională a României; 

o Recensământul Populaţiei-2011; 

o OSIM; 

o Eurostat. 

E. Pentru datele inexistente s-a recurs la transmiterea unor adrese oficiale către instituţiile 

relevante: 

o A.N.C.O.M.; 

o Banca Naţională a României; 

o Institutul Naţional de Statistică; 

o Autoritatea Naţională pentru Cercetare şi Dezvoltare. 

F. Procesarea datelor colectate. Au fost analizate şi prelucrate datele și vor fi comparate cu 

valoarea medie de la nivel regional, național și european; 

De asemenea, s-au avut în vedere un număr mare de documente strategice europene: 

o Strategia Europa 2020; 

o Comunicarea Comisiei Europene „Contribuţia politicii regionale la creşterea 

inteligentă în Europa 2020”; 

o Programul Orizont 2020; 

o Cadrul Strategic Comun 2014-2020; 

o Regulamente Europene FEDR, FSE şi FC. 

 

http://www.tempo-online.ro/
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În cadrul fiecărui capitol este descrisă în amănunt metodologia folosită şi calitatea datelor 

folosite, inclusiv lipsurile acestora, iar sursa datelor se regăseşte sub fiecare tabel şi grafic 

realizat. 

Analiza calitativă se bazează pe o puternică componentă de cercetare în teren, necesară în 

corectarea inadvertenţelor existente între realitatea din spatele calculatorului şi realitatea din 

teren. 

Astfel, analiza calitativă a presupus: 

- Elaborarea unor chestionare personalizate în funcţie de trei categorii de respondenți: 

o mediul de afaceri și ONG-uri de utilitate publică, 

o autorități publice, servicii deconcentrate, 

o mediul academic și de cercetare-inovare. 

- Realizarea a șapte întâlniri cu Grupurile ţintă în fiecare județ al regiunii Sud Muntenia în 

care s-au prezentat conceptul de specializare inteligentă, analiza socio-economică în care au 

fost identificate avantajele competitive, analiza SWOT, sectoarele selectate cu potențial de 

specializare inteligentă, rezultate în urma analizei cantitative; 

- Realizarea a patru întâlniri cu fiecare grup tematic, rezultate în funcție de sectoarele 

selectate cu potențial de specializare inteligentă, la nivelul regiunii Sud Muntenia; 

- Organizarea unei întâlniri la nivel regional cu reprezentanții grupului țintă, unde s-a 

prezentat draftul strategiei de specializare inteligentă a regiunii Sud Muntenia și planul de 

acțiune regional în care sunt cuprinse informații despre implementarea, monitorizarea și 

evaluarea strategiei elaborate. 
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Capitolul I. Analiza avantajelor competitive și a potențialului de inovare a regiunii Sud 

Muntenia  

Acest capitol cuprinde analiza cantitativă a parametrilor ce caracterizează regiunea Sud 

Muntenia. Sunt analizate în detaliu elemente ce țin de demografia regiunii, infrastructura, 

antreprenoriatul din regiune, investiții străine sau activități de cercetare, dezvoltare şi inovare.  

Analiza are ca scop identificarea celor mai performante domenii la nivel regional care prezintă 

avantaje competitive și valoare adăugată mare. De asemenea se urmărește identificarea 

specializărilor regionale și evaluarea acestora pe baza avantajelor comparative relevante. 

Analiza cantitativă este menită să reprezinte un instrument suport în vederea definirii direcțiilor 

și priorităților viitoare în vederea dezvoltării inteligente a regiunii. Pe baza rezultatelor 

prezentate în acest capitol, se pot structura punctele forte, punctele slabe, amenințările și 

oportunitățile la nivelul regiunii și a județelor componente. 

Structura capitolului este următoarea: 

Subcapitolul I.1. Structura demografică, forța de muncă și nivelul de instruire al populației din 

regiunea Sud Muntenia 

Subcapitolul I.2. Infrastructura de telecomunicații şi de transport din regiunea Sud Muntenia 

 I.2.1. Infrastructura de telecomunicații - date preluate de la Autoritatea Națională 

pentru Administrare și Reglementare în Comunicații 

   I.2.2. Infrastructura de transport 

Subcapitol I.3. Economia regiunii Sud Muntenia: contextul economic, antreprenoriatul, 

performanța firmelor, investiții străine directe, potențialul de specializare  

  I.3.1. Contextul economic al regiunii Sud Muntenia  

  I.3.2. Antreprenoriatul din regiunea Sud Muntenia 

  I.3.3. Investiții străine directe și numărul societăților comerciale cu participare 

străină la capitalul social 

  I.3.4. Potențialul de specializare 

Subcapitolul I.4. Activitatea de cercetare-dezvoltare și potențialul de inovare de la nivelul 

regiunii Sud Muntenia 

Subcapitolul I.5. Comerțul exterior și avantajele comparative ale regiunii Sud Muntenia 

Subcapitolul I.6. Avantajele competitive ale regiunii Sud Muntenia 

Subcapitolul I.7. Inovarea socială, factor al dezvoltării social-economice al regiunii Sud 

Muntenia 

Subcapitolul I.8. Concluziile analizei 
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Subcapitolul I.1. Structura demografică, forța de muncă și nivelul de instruire al populației 

din regiunea Sud Muntenia 

 

În prezenta secțiune este analizată structura demografică a regiunii Sud Muntenia agregat, dar și 

la nivelul fiecărui județ. Indicatorii reprezentativi ai structurii demografice vor fi analizați în 

comparație cu celelalte regiuni din România, dar și comparativ cu regiunile europene similare 

identificate. 

Datele aferente zonelor/regiunilor de pe teritoriul României au ca sursă oficială Institutul 

Național de Statistică (INS). Datele aferente regiunilor din afara României au ca sursă oficială 

Eurostat1 - sursa oficială de date statistice la nivelul Comisiei Europene. 

Perioada de referință pentru culegerea datelor este 2008 – 2012. În toate situațiile în care au 

existat măsurători și date disponibile pentru anii 2013 și 2014, acestea au fost incluse în analiză 

și au contribuit la enunțarea concluziilor. 

Indicatorii analizați în prezenta secțiune sunt următorii: 

- populația la 1 iulie și ponderea acesteia la nivel național; 

- populația pe medii de rezidență;  

- densitatea populației; 

- structura etnografică a populației; 

- rata de creștere a populației;  

- rata de ocupare a resurselor de muncă inclusiv pe grupe de vârstă, medii de rezidență și 

sexe (fără județe); 

- rata șomajului inclusiv pe grupe de vârstă, medii de rezidență și sexe; 

- populația activă civilă, inclusiv pe activități ale economiei naționale;  

- rata de activitate;  

- nivelul de instruire al populației. 

Populația regiunii Sud Muntenia, evoluție, structură, tendință 

La nivelul regiunii Sud Muntenia, se înregistrează un trend descrescător al populației totale după 

domiciliu. Astfel, în 2014 se regăsesc în regiune 3.289.404 persoane, cu  95.528 persoane mai 

puțin decât în aceeași perioadă a anului 2008. Procentual, nivelul populației a scăzut cu 2,82% 

pe orizontul analizat și reprezintă a doua cea mai mare scădere a populației la nivel regional, 

după zona Sud-Vest Oltenia care a înregistrat o scădere de 3,44%. La nivel național, populația a 

scăzut cu 1,08%. Trendul este descendent liniar la nivelul întregii țări, precum și la nivel 

                                                           
1
 http://ec.europa.eu/eurostat/data/database 
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regional, cu excepția regiunilor București-Ilfov și Nord-Vest, care au înregistrat sensibile creșteri 

pe intervalul analizat. 

În figura I.1-1 este prezentată sintetic evoluția numărului de persoane cu domiciliul în regiunea 

Sud Muntenia: 

  Figura I.1 – 1 - Populația regiunii Sud Muntenia în perioada 2008 - 2014 

 Sursa: Institutul Național de Statistică 

 

Structura pe județe a populației din regiune la 01.07.2014 este ilustrată în graficul de mai jos: 

 Figura I.1 – 2 - Structura populației regiunii Sud Muntenia pe județe 2014 

 
 Sursa: Institutul Național de Statistică 

La nivel național, regiunea Sud Muntenia reprezintă 15%, fiind a doua cea mai populată regiune a 

țării, după regiunea Nord-Est clasată pe primul loc cu o pondere de 17% din totalul național al 

populației. Regiunile de dezvoltare cu peste 2,5 milioane de locuitori sunt: regiunea Sud 

Muntenia, regiunea Nord-Vest, regiunea Centru, regiunea Nord-Est și regiunea Sud-Est. Ultima 
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regiune clasată din punct de vedere al numărului populației este regiunea Vest cu aproximativ 

2,2 milioane persoane (9% din totalul național). 

 Figura I.1 – 3 - Structura populației României pe regiuni 2014 

 Sursa: Institutul Național de Statistică 

Populația pe medii de rezidență 

Structura populației regiunii Sud Muntenia pe medii de rezidență în 2014 se prezintă după cum 

urmează: 57% din populație este domiciliată în mediul rural și 43% în mediul urban. Nu există o 

tendință accentuată de creștere a aglomerării în mediul rural sau urban. Așa cum se observă în 

reprezentarea de mai jos, structura este relativ constantă pe tot orizontul analizat.  

 Figura I.1 – 4 - Distribuția populației regiunii Sud Muntenia pe medii de rezidență 2008-2014 

 Sursa: Institutul Național de Statistică 

La nivel de județ, majoritatea respectă structura pe medii de rezidență regională, cu excepția 

județului Prahova unde persoanele din mediul rural sunt sub 50%. Se poate observa așadar faptul 
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că regiunea Sud Muntenia este ocupată preponderent în mediul rural, zonele reprezentative în 

acest sens fiind Dâmbovița (67,70% ocupare rurală), Giurgiu (67,31%) respectiv Teleorman 

(63,78%). 

Figura I.1 – 5 - Rezidența în mediul rural în regiunea Sud Muntenia 2014 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

În urma analizei la nivel național, se constată faptul că regiunea Sud Muntenia este de departe 

regiunea cu cele mai mari valori ale populației după domiciliu în mediul rural. Astfel, la nivel 

național, populația după domiciliu situată în mediul rural este în medie de 43,37%, în contrast cu 

regiunea analizată, unde zona rurală acoperă 57% din populație. 

Se poate observa că structura rezidenței la nivel de regiuni este eterogenă. Astfel, pe de o parte 

există regiunea specială București – Ilfov, unde rezidența în mediul urban este peste 90%, iar pe 

de altă parte sunt patru regiuni unde mediul urban ocupă între 54% și 63%, regiunea Sud-Vest 

Oltenia cu o repartizare echilibrată pe medii de rezidență și mai rămân doar două regiuni cu o 

pondere mai ridicată a zonei rurale, printre care și Sud – Muntenia. 
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Figura I.1 – 6 - Ponderea rezidenților în mediul rural pe regiuni în 2014 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

În concluzie, se poate evidenția o primă caracteristică specifică regiunii Sud Muntenia și anume 

ponderea ridicată a rezidenților din mediul rural, în contrast cu celelalte regiuni ale României. 

Această caracteristică se păstrează și la nivelul județelor, cu excepția județului Prahova, ce 

avea un nivel de urbanizare al populației de 51,23% în anul 2014. 

Densitatea populației 

În vederea analizării densității populației la nivel de regiune și județ, au fost centralizate date 

cu privire la suprafețe (în kilometri pătrați) și numărul populației. La nivel regional, situația este 

următoarea: 

Tabel I.1 – 1 – Densitatea populației pe regiuni 2014 

Nr. 
crt. 

Regiuni de dezvoltare           kmp 
Populația la 
1 iulie 2014 

Densitate 
Persoane / kmp 

1 Regiunea NORD-EST 36.850 3.908.257 106,06 

2 Regiunea SUD-EST 35.762 2.892.498 80,88 

3 Regiunea SUD MUNTENIA 34.453 3.289.404 95,48 

4 Regiunea NORD-VEST 34.159 2.837.677 83,07 

5 Regiunea CENTRU 34.100 2.638.500 77,38 

6 Regiunea VEST 32.034 2.022.867 63,15 

7 Regiunea SUD-VEST OLTENIA 29.212 2.228.738 76,30 

8 Regiunea BUCUREȘTI - ILFOV 1.821 2.481.789 1362,87 

 
Total 238.391 22.299.730 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică 

Așa cum se observă, regiunea Sud Muntenia este a treia ca suprafață la nivel național respectiv a 

doua ca număr de persoane. Cea mai extinsă și populată regiune este Nord-Est, urmată de 
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regiunile din sudul României, respectiv Sud-Est și Sud Muntenia. Densitatea medie a populației la 

nivel național, cu excepția zonei București – Ilfov este 83,19 loc./km2.  

Regiunea București – Ilfov reprezintă o excepție din perspectiva tuturor parametrilor și în acest 

context nu va fi considerată în analiza statistică a regiunilor, fiind nereprezentativă în acest 

sens. 

Așa cum reiese din informațiile prezentate, densitatea populației regiunii Sud Muntenia este 

printre cele mai ridicate, a doua ca și valoare, respectiv 95,48 loc./km2. La nivel județean, 

regiunea are următoarea structură a densității populației: 

Tabel I.1 – 2 – Densitatea populației pe județe 2014 

Nr. 
crt. 

Județe din regiunea Sud Muntenia         kmp 
Populația la 
1 iulie 2014 

Densitate 
Persoane / kmp 

1 Argeș 6.826 650.332 95,27 

2 Călărași 5.088 320.302 62,95 

3 Dâmbovița 4.054 531.715 131,16 

4 Giurgiu 3.526 278.630 79,02 

5 Ialomița 4.453 296.162 66,51 

6 Prahova 4.716 815.741 172,97 

7 Teleorman 5.790 396.522 68,48 

8 Total 34.453 3.289.404 
 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

Se observă o densitate variată a populației la nivel județean: densitățile cele mai ridicate se 

înregistrează în județele amplasate în zone montane și de deal – Prahova și Dâmbovița, iar 

densitățile cele mai scăzute se înregistrează în județele de câmpie – Călărași, Ialomița și 

Teleorman. 

Structura etnografică a populației 

Informațiile cu privire la structura etnografică la nivel de țară și regiune sunt disponibile doar 

pentru anul de referință 2011, când a fost realizat recensământul populației.  

Astfel, la nivel național distribuția populației după etnie este următoarea: 89,16% români, 6,52% 

maghiari, 3,30% romi și 1,02% alte etnii: 
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Figura I.1 – 7 - Distribuția populației la nivel național după etnie 2011 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică 

În regiunea Sud Muntenia se regăsesc persoane ce fac parte din peste 20 de etnii, întâlnite pe 

teritoriul României: români, maghiari, romi, ucraineni, germani, turci, "ruși-lipoveni", tătari, 

sârbi, slovaci, bulgari, croați, greci, italieni, evrei, cehi, polonezi, chinezi, armeni, ceangăi, 

macedoneni și alte etnii. Etniile cele mai reprezentate, depășind 0,03% din totalul populației 

sunt români, maghiari, romi, turci și bulgari. Mai jos este prezentată această structură la nivel 

județean: 

Tabel I.1 – 3 – Structura populației după etnie în Sud Muntenia 2011 

Nr. 
crt. 

Județ Români Maghiari Romi Turci Bulgari 
Alte          
etnii 

Informații     
indisponibile 

Total pe 
județ 

1 Argeș 571.149 237 16.476 82 4 519 23.964 612.431 

2 Călărași 259.310 72 22.939 513 11 205 23.638 306.688 

3 Dâmbovița 470.136 156 27.355 63 1.586 791 18.653 518.740 

4 Giurgiu 248.355 59 15.223 52 8 130 17.590 281.417 

5 Ialomița 241.765 28 14.278 73 0 516 17.482 274.142 

6 Prahova 712.886 447 17.763 166 17 656 30.951 762.886 

7 Teleorman 345.949 18 8.198 30 7 67 25.873 380.142 

8 Total 2.849.550 1.017 122.232 979 1.633 2.884 158.151 3.136.446 

 Ponderi 90,853% 0,032% 3,897% 0,031% 0,052% 0,092% 5,042%   

Sursa: Institutul Național de Statistică 

Așa cum se observă, majoritatea covârșitoare a populației din regiune este de etnie română, 

peste 90%, restul etniilor reprezentând cumulat sub 10%. Din etniile minoritare, cea mai 

numeroasă populație este de etnie romă, 3,9% restul nedepășind 1%. Repartiția după etnii la 

nivel de regiune este similară cu repartiția la nivel național, cu observația că în regiunea Sud 

Muntenia se regăsesc mai puțini etnici maghiari decât la nivel național. Ponderea etniei 

maghiare la nivel național este determinată de o concentrație mai mare a etnicilor maghiari în 

regiunile Centru și Nord Vest, în toate celelalte ponderea fiind similară cu a regiunii Sud 

Muntenia. 

Români  
89,16% 

Maghiari 
6,52% 

Romi 
3,30% 

Alte etnii 
1,02% 

DISTRIBUȚIA POPULAȚIEI LA NIVEL NAȚIONAL DUPĂ ETNIE 2011 
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Rata de creștere a populației 

Trendul la nivel național este unul de descreștere a populației. Unul dintre factorii importanți ai 

scăderii populației este sporul natural negativ la nivel național, la care se adaugă migrația și alți 

factori. Sporul natural al unei populații, raportat la o anumită perioadă, ca valori absolute, 

reprezintă diferența dintre numărul născuților-vii și numărul decedaților în perioada de 

referință. 

În cele de mai jos se va prezenta mai întâi situația la nivel național pentru a ilustra 

comportamentul regiunii Sud Muntenia comparativ cu trendul la nivel de țară. 

Astfel, la nivel național sporul natural al populației este în medie -48.617 persoane, pe orizontul 

2009 – 2013. Numărul persoanelor domiciliate în România a avut de asemenea un trend 

descrescător, însă media descreșterii în valoare absolută a fost de -36.464 persoane anual. O 

primă concluzie ar fi aceea că sporul natural negativ este compensat într-o mică măsură prin 

fenomenul de migrație și alți factori, astfel încât numărul persoanelor domiciliate în România 

scade într-o măsură mai puțin accelerată decât sporul natural. Cu alte cuvinte, în România se 

nasc anual în medie cu 48.617 persoane mai puțin decât persoanele decedate în aceeași 

perioadă însă datorită migrației și a altor factori în medie 12.153 persoane își stabilesc 

domiciliul aici. 

Tabel I.1 – 4 – Sporul natural vs. populația domiciliată 2009-2013 

Evoluția populației / perioada Anul 2009 
Anul 
2010 

Anul 
2011 

Anul 
2012 

Anul 2013 
Media anuală 
2009 - 2013 

Sporul natural al populației la nivel 
național 

-34.825 -47.524 -55.197 -54.435 -51.105 -48.617 

Evoluția populației domiciliate în 
România 

-21.692 -28.394 -50.343 -39.875 -42.016 -36.464 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

Analizând strict trendul sporului natural al populației, ce reprezintă un aspect îngrijorător la 

nivel național, se observă că acesta se datorează în special situației întâlnite în mediul rural. 

Astfel, deși populația la nivel național este concentrată în proporție de 43,40% în mediul rural și 

56,60% în mediul urban, sporul natural este în medie de -44.882 persoane/an în rural și -3.735 

persoane/an în urban. Astfel, pe lângă ratele de natalitate specifice fiecărei zone, se poate 

induce concluzia că zona rurală este una foarte îmbătrânită.  
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Tabel I.1 – 5 – Sporul natural pe medii de rezidență 2009-2013 

Sporul natural al populației din 
România pe medii de rezidență 

Anul 
2009 

Anul 
2010 

Anul 
2011 

Anul 
2012 

Anul 
2013 

Media 
anuală 

Total -34.825 -47.524 -55.197 -54.435 -51.105 -48.617 

Urban 5.696 219 -7.981 -9.236 -7.374 -3.735 

Rural -40.521 -47.743 -47.216 -45.199 -43.731 -44.882 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

Regiunea Sud Muntenia are cea mai mare contribuție la sporul negativ la nivel național. Astfel, 

din sporul negativ mediu de -48.617 persoane la nivel național, o medie de -13.739 aparține 

regiunii Sud Muntenia, respectiv 28,26% din sporul natural al României. Aceasta reprezintă foarte 

mult în contextul în care există patru regiuni care cumulat reprezintă 21,24% (Nord Vest, 

Centru, Nord Est și București-Ilfov). 

Tabel I.1 – 6 – Sporul natural în valoare absolută, pe regiuni 2009-2013 

Sporul natural în valoare absolută, pe regiuni 

Regiune / perioadă 
Anul 
2009 

Anul 
2010 

Anul 
2011 

Anul 
2012 

Anul 
2013 

Valoare 
medie 

Regiunea NORD VEST -3.263 -4.007 -4.933 -4.709 -4.369 -4.256,20 

Regiunea CENTRU -577 -1.714 -2.368 -2.294 -2.139 -1.818,40 

Regiunea NORD EST -803 -4.483 -4.595 -3.999 -2.553 -3.286,60 

Regiunea SUD EST -5.084 -7.146 -9.166 -9.343 -9.245 -7.996,80 

Regiunea SUD MUNTENIA -11.192 -12.961 -14.658 -15.031 -14.852 -13.738,80 

Regiunea BUCUREȘTI   ILFOV 913 132 -2.010 -2.493 -1.377 -967,00 

Regiunea SUD VEST OLTENIA -9.240 -10.755 -10.449 -10.205 -9.908 -10.111,40 

Regiunea VEST -5.579 -6.590 -7.018 -6.361 -6.662 -6.442,00 

TOTAL -34.825 -47.524 -55.197 -54.435 -51.105 -48.617,20 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

O concluzie importantă ce reiese de aici este aceea că în regiune există cel mai accentuat spor 

negativ din întreaga țară. În același timp, în regiunea Sud Muntenia există și cea mai ridicată 

pondere a populației din mediul rural, aceasta reprezentând un important factor al sporului 

negativ și al nivelului mai ridicat de îmbătrânire al populației din zonă.  

Mai jos se prezintă sintetic contribuția regiunilor la sporul natural negativ la nivelul întregii țări. 
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Figura I.1 – 8 – Contribuția regiunilor la sporul natural conform valorii medii 2009-2013 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

 

La nivel județean, în cadrul regiunii Sud Muntenia, sporul populației este ilustrat în figura I.1-9: 

Figura I.1 – 9 – Sporul natural mediu anual la nivel de județ 2009-2013 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

După cum se poate observa, cel mai mare spor negativ îl au județele Teleorman și Prahova, la 

polul opus situându-se județul Ialomița. În cazul județului Prahova, sporul este corelat și cu 

volumul populației după domiciliu în județ, acesta având aproape dublul populației celorlalte 

județe.  
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Rata de ocupare a resurselor de muncă 

Conform legislației în vigoare, Resursele de muncă (Rm) reprezintă categoria de populație ce 

dispune de ansamblul capacităților fizice și intelectuale care îi permit să desfășoare o muncă 

utilă în una dintre activitățile economiei naționale. (ORDIN  Nr. 186/2068 din 2002, emis de 

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale) 

Rata de ocupare a resurselor de muncă este analizată în prezenta secțiune din perspectiva a 

trei parametri importanți: vârsta, mediile de rezidență și sexele. 

Principala observație este aceea că pe orizontul 2008 – 2013 pentru care au fost analizate datele 

INS, la nivel național rezultatele înregistrate sunt relativ constante. Ca și exemplu, este de 

menționat faptul că pentru grupa de vârstă reprezentativă 15-64 ani, gradul de ocupare a variat 

neuniform între 58,5% și 59,7% fără abateri mai mari de un punct procentual de la un an la altul. 

În consecință, ținând cont de complexitatea datelor de prezentat, se poate face analiza pe 

datele relevante de la nivelul anului 2013. 

Tabel I.1 – 7 – Gradul de ocupare pe grupe de vârstă și rezidență Național vs. Sud Muntenia 2013 

Gradul de ocupare pe grupe de vârstă și rezidență Național vs. Sud Muntenia 

Grupe de vârstă și 
rezidență 

Grad de ocupare 
la nivel național 

în 2013 
 (%) 

Grad de ocupare la 
nivelul regiunii Sud 
Muntenia în 2013 

(%) 

Abaterea gradului de ocupare 
în regiunea Sud Muntenia față 

de nivelul național în 2013 
(%) 

15 - 24 ani 23,5 24,3 0,80 

Urban 16,3 21,1 4,80 

Rural 31 26,4 -4,60 

25 - 34 ani 71,4 68 -3,40 

Urban 73,9 74 0,10 

Rural 67,7 62,9 -4,80 

35 - 54 ani 76,5 74,7 -1,80 

Urban 78,1 76,6 -1,50 

Rural 74,4 73,1 -1,30 

55 - 64 ani 41,5 43 1,50 

Urban 33 32,1 -0,90 

Rural 54,2 52,6 -1,60 

15 - 64 ani 59,7 58,5 -1,20 

Urban 58,9 58,5 -0,40 

Rural 60,7 58,4 -2,30 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

Așa cum este reprezentat în tabelul anterior, se observă că regiunea Sud Muntenia respectă 

parametrii privind ocuparea de la nivelul întregii țări. Astfel, la nivel agregat, pe intervalul 

reprezentativ 15 – 64 ani, abaterea față de nivelul național în puncte procentuale este de -1,2, 
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iar pe categorii de vârstă sunt abateri în plus și în minus, fără a depăși 5 puncte procentuale. 

Cea mai mare diferență se înregistrează pe segmentul 15-24 ani, unde regiunea Sud Muntenia 

are un grad de ocupare mai ridicat decât la nivel național în mediul urban cu 4,8 puncte, însă 

compensează cu o ocupare mai redusă în rural cu -4,6 puncte; în ansamblu la această categorie 

de vârstă rezultatul este foarte apropiat de cel național, cu un plus de ocupare regional de 0,8. 

Comparativ cu celelalte regiuni din țară, regiunea Sud Muntenia are un grad de ocupare de nivel 

mediu, depășind regiunile Centru și Sud Est, fiind la un nivel similar cu Regiunile Vest și Sud Vest 

Oltenia, și situându-se sub nivelul regiunilor Nord Vest, Nord Est și București Ilfov: 

Tabel I.1 – 8 – Grad ocuparea agregat la nivel regional 2013 

Grad ocuparea agregat la nivel regional 2013 

          Regiune 
Grad ocupare pentru categoria 15 – 64 ani 

(%) 

REGIUNEA NORD-VEST 62,8 

REGIUNEA CENTRU 53,6 

REGIUNEA NORD-EST 65,8 

REGIUNEA SUD-EST 53,8 

REGIUNEA SUD MUNTENIA 58,5 

REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV 63 

REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA 58,8 

REGIUNEA VEST 59,2 

Media națională  59,7 

Sursa datelor: Institutul Național de Statistică 

Reprezentarea grafică a nivelului de ocupare regional: 

Figura I.1 – 10 – Gradul de ocupare la nivel regional 2013 

Sursa: Institutul Național de Statistică 
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Gradul de ocupare în funcție de sex nu prezintă abateri majore pentru regiunea Sud Muntenia, 

comparativ cu nivelul național. În tabelul I.1 – 9 se prezintă structurat datele de referință 

aferente anului 2013: 

Tabel I.1 – 9 – Gradul de ocupare pe grupe de vârstă și sexe Național vs. Sud Muntenia 2013 

Gradul de ocupare pe grupe de vârstă și sexe Național vs. Sud Muntenia 2013 

Grupe de 
vârstă și 

rezidență 

Grad de ocupare la 
nivel național în 

2013 
 (%) 

Grad de ocupare la nivelul 
regiunii Sud Muntenia în 

2013 
(%) 

Abaterea gradului de ocupare în regiunea 
Sud Muntenia față de nivelul național în 

2013 
(%) 

15 - 24 ani 23,5 24,3 0,80 

Masculin 27,3 29,3 2,00 

Feminin 19,6 19,1 -0,50 

25 - 34 ani 71,4 68 -3,40 

Masculin 77,5 75,3 -2,20 

Feminin 65 60,1 -4,90 

35 - 54 ani 76,5 74,7 -1,80 

Masculin 83,9 82,9 -1,00 

Feminin 69,1 66,2 -2,90 

55 - 64 ani 41,5 43 1,50 

Masculin 51,5 51,8 0,30 

Feminin 32,7 35,3 2,60 

15 - 64 ani 59,7 58,5 -1,20 

Masculin 66,8 66,2 -0,60 

Feminin 52,6 50,6 -2,00 

Sursa datelor: Institutul Național de Statistică 

Ca și în cazul mediilor de rezidență, gradul de ocupare pe sexe la nivelul regiunii Sud Muntenia 

respectă structura generală la nivel național. Se poate observa faptul că, atât la nivel regional 

cât și național, bărbații au un grad de ocupare semnificativ mai mare decât femeile. Astfel, pe 

intervalul 15-64 ani, gradul de ocupare al bărbaților este cu 14,2 puncte procentuale mai ridicat 

decât al femeilor. Factorii care au dus la acest decalaj nu sunt apriori cunoscuți, fiind nevoie de 

o analiză specifică pentru a fi determinați. Cu siguranță, există mai multe elemente contopite 

precum factori culturali, factori privind egalitatea de șanse, spectrul domeniilor de activitate, 

etc. 

Rata șomajului 

Un indicator corelat cu gradul de ocupare este rata șomajului. Rata șomajului este un indicator 

prin intermediul căruia se măsoară intensitatea șomajului, calculând-se sub forma unui raport 

intre numărul de șomeri și populația de referință (de obicei populația activă). Conform 

Institutului Național de Statistică, Rata șomajului înregistrat reprezintă raportul dintre numărul 

șomerilor (înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă) și populația activă civilă 

(șomeri + populație ocupată civilă, definită conform metodologiei balanței forței de muncă).   
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În tabelul I.1-10 sunt prezentate structurat datele privind rata șomajului agregată: 

Tabel I.1 – 10 – Rata șomajului pe regiuni Muntenia 2008-2013 

Rata șomajului pe regiuni 

Regiuni de dezvoltare  

Ani 
 

Anul 
2008 

Anul 
2009 

Anul 
2010 

Anul 
2011 

Anul 
2012 

Anul 
2013 

Valoare 
medie 

UM: Procente 
 

% % % % % % % 

Regiunea NORD-VEST 3,3 6,8 5,9 4,4 4,4 4,1 4,82 

Regiunea CENTRU 5,2 9,5 8 6,1 6,2 6,3 6,88 

Regiunea NORD-EST 5,3 8,6 7,8 5,8 6 6,6 6,68 

Regiunea SUD-EST 4,7 8,4 8,1 6,1 6,4 6,7 6,73 

Regiunea SUD MUNTENIA 5,2 9,4 8,8 6,5 6,9 7,5 7,38 

Regiunea BUCUREȘTI - ILFOV 1,6 2,4 2,4 2 2 2 2,07 

Regiunea SUD-VEST OLTENIA 6,9 10,4 9,2 7,7 8,2 8,7 8,52 

Regiunea VEST 3,8 7,4 5,9 3,7 3,9 4 4,78 

Agregat - la nivel național 4,4 7,8 7 5,2 5,4 5,7 5,92 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

După cum rezultă din statistica INS, regiunea Sud Muntenia are un nivel al ratei șomajului peste 

media de la nivel național, fiind a doua ca și nivel după regiunea Sud Vest Oltenia. Dinamica 

ratei șomajului este aceeași la nivelul fiecărei regiuni: în anii 2009 și 2010 s-a înregistrat o 

creștere accentuată a șomajului, după care a urmat o scădere semnificativă în 2011, urmată de 

un trend ușor ascendent. 

În ceea ce privește rata șomajului pe sexe, se observă o mai mică rată a șomajului în cazul 

femeilor decât în cazul bărbaților. Rezultatul este aparent ciudat, dacă se are în vedere faptul 

că gradul de ocupare al bărbaților este semnificativ mai mare decât cel al femeilor. Rezultă 

astfel că diferența este dată de baza de calcul, respectiv populația activă civilă: numărul 

femeilor active este semnificativ mai mic decât al bărbaților. 
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Tabel I.1 – 11 – Rata șomajului pe sexe 2008-2013 

 
Rata șomajului pe sexe 

 

Regiuni de dezvoltare 

Ani 
 

Sexe 
Anul 
2008 

Anul 
2009 

Anul 
2010 

Anul 
2011 

Anul 
2012 

Anul 
2013 

Valoare 
medie 

 
% % % % % % % 

Agregat Total -  la nivel național 4,4 7,8 7 5,2 5,4 5,7 5,92 

Agregat Regiunea SUD MUNTENIA 5,2 9,4 8,8 6,5 6,9 7,5 7,38 

Masculin TOTAL – la nivel național 4,4 8,4 7,6 5,5 5,9 6,2 6,33 

Masculin Regiunea SUD MUNTENIA 5,1 10,4 9,6 7 7,5 8,3 7,98 

Feminin TOTAL – la nivel național 4,4 7,1 6,3 4,9 4,9 5,1 5,45 

Feminin Regiunea SUD MUNTENIA 5,3 8,3 7,8 5,9 6,2 6,6 6,68 

 Sursa: Institutul Național de Statistică 

Figura I.1 – 11 – Rata șomajului în regiunea Sud Muntenia pe sexe 2008-2013 (%) 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

Datele privind rata șomajului pe medii de rezidență sunt disponibile pe baza anchetei forței de 

muncă în gospodării (AMIGO). Mai jos sunt prezentate structurat aceste date, pentru intervalul 

reprezentativ 15-64 ani. 
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Tabel I.1 – 12 – Rata șomajului pe medii de rezidență 2008-2013 

Rata șomajului pe medii de rezidență 2008-2013 pentru categoria 15-64 ani 

  

Regiuni de 
dezvoltare 

Ani   

Mediu 
Anul 
2008 

Anul 
2009 

Anul 
2010 

Anul 
2011 

Anul 
2012 

Anul 
2013 

Valoare 
medie 

  % % % % % % % 

Agregat 
Agregat - la 

nivel național 
6,1 7,2 7,6 7,7 7,3 7,6 7,25 

Agregat 
Regiunea SUD 

MUNTENIA 
7,2 8,5 8,8 10,9 10,4 10,5 9,38 

Urban TOTAL 6,8 8,1 9,2 8,9 8,6 8,9 8,42 

Urban 
Regiunea SUD 

MUNTENIA 
8,5 9,6 10,9 12 11,9 11,4 10,72 

Rural TOTAL 5,1 5,9 5,4 6,1 5,6 5,8 5,65 

Rural 
Regiunea SUD 

MUNTENIA 
6,3 7,7 7,1 10 9,2 9,7 8,33 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

Figura I.1 – 12 – Rata șomajului în regiunea Sud Muntenia 2008-2013 pentru categoria 15-64 ani pe medii 

de rezidență 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

Rata șomajului este mai ridicată în mediul urban, chiar dacă în mod evident mediul urban 

prezintă o aglomerare de ofere de muncă în comparație cu zona rurală. Ca și în cazul analizei pe 

sexe, rezultatele sunt determinate de baza de calcul, respectiv persoanele active civile: în 

mediul rural, datorită unui grad mai ridicat de îmbătrânire a populației, avem un număr mai 

mare de pensionari și implicit o resursă disponibilă de muncă mai redusă. 
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Populația activă civilă 

Conform INS: Populația activă civilă caracterizează oferta potențială de forță de muncă și 

gradul de ocupare a populației cuprinzând populația ocupată civilă și șomerii înregistrați 

În tabelul I.1-13 este prezentată situația la nivelul regiunii Sud Muntenia comparativ cu nivelul 

național: 

Tabel I.1 – 13 – Populația activă civilă la nivel național și la nivelul regiunii Sud Muntenia 2008-2013 

Populația activă civilă la nivel național și la nivelul regiunii Sud Muntenia 

Sexe Regiune  

Ani 

Anul 2008 Anul 2009 Anul 2010 Anul 2011 Anul 2012 Anul 2013 

Mii 
persoane 

Mii 
persoane 

Mii 
persoane 

Mii 
persoane 

Mii 
persoane 

Mii 
persoane 

Total 
Agregat - la nivel 

național 
9.150,4 9.120,1 8.998,3 8.826,5 9.063,4 9.042,9 

Total 
Regiunea SUD 

MUNTENIA 
1.266,5 1.280,3 1.265,9 1.234,7 1.270,4 1.263,6 

Masculin 
Agregat - la nivel 

național 
4.919,2 4.854,0 4.781,8 4.645,5 4.797,7 4.821,3 

Masculin 
Regiunea SUD 

MUNTENIA 
683,3 680,3 681,9 653,6 679,9 680,5 

Feminin 
Agregat - la nivel 

național 
4.231,2 4.266,1 4.216,5 4.181,0 4.265,7 4.221,6 

Feminin 
Regiunea SUD 

MUNTENIA 
583,2 600,0 584,0 581,1 590,5 583,1 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

Figura I.1 – 13 – Evoluția populației active la nivel național și regional 2008-2013 

Sursa: Institutul Național de Statistică 
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La nivel regional nivelul populației active s-a menținut constant pe orizontul analizat. La nivel 

național s-a înregistrat un trend descendent în prima parte a orizontului analizat, urmat de o 

creștere în a doua parte, astfel încât, nivelurile din 2013 sunt comparabile cu cele din 2008. 

Ținând cont de faptul că elementele componente ale populației active sunt populația ocupată și 

șomerii, iar nivelul de șomaj a fost deja analizat, analiza se va concentra în continuare asupra 

parametrilor populației ocupate, inclusiv la nivel de activități ale economiei naționale.  

La nivel național, datele privind populația ocupată pe intervalul 2008 – 2013 sunt următoarele: 

Tabel I.1 – 14 – Populația ocupată civilă  2008-2013 

Populația ocupată civilă (mii persoane) 

Regiuni de dezvoltare  

Ani 

Anul 2008 Anul 2009 Anul 2010 Anul 2011 Anul 2012 Anul 2013 

Mii 
persoane 

Mii 
persoane 

Mii 
persoane 

Mii 
persoane 

Mii 
persoane 

Mii 
persoane 

TOTAL 8.747,0 8.410,7 8.371,3 8.365,5 8.569,6 8.530,6 

Regiunea NORD-VEST 1.187,9 1.156,5 1.153,7 1.156,7 1.187,2 1.188,0 

Regiunea CENTRU 1.046,5 1.001,8 1.001,8 1.006,8 1.040,7 1.040,8 

Regiunea NORD-EST 1.248,9 1.208,2 1.207,2 1.192,8 1.224,7 1.203,7 

Regiunea SUD-EST 1.057,6 1.011,1 994,9 986,2 1.011,0 1.003,9 

Regiunea SUD MUNTENIA 1.201,0 1.159,9 1.154,8 1.154,5 1.182,6 1.168,8 

Regiunea BUCUREŞTI - 
ILFOV 

1.281,7 1.220,3 1.214,8 1.224,5 1.239,0 1.256,9 

Regiunea SUD-VEST 
OLTENIA 

867,0 836,1 832,8 828,9 848,0 832,0 

Regiunea VEST 856,4 816,8 811,3 815,1 836,4 836,5 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

Repartiția pe regiuni este una uniformă, corelată cu dimensiunea regiunilor din punct de vedere 

al populației domiciliate. De asemenea se remarcă o evoluție liniară, în ușoară scădere atât la 

nivel național cât și la nivelul fiecărei regiuni. 

Ținând cont de complexitatea datelor, se prezintă analiza pe activități ale economiei naționale 

doar pentru anul 2013. 

Repartiția pe regiuni este una uniformă, corelată cu dimensiunea regiunilor din punct de vedere 

al populației domiciliate. De asemenea se remarcă o evoluție liniară, în ușoară scădere atât la 

nivel național cât și la nivelul fiecărei regiuni. 

Ținând cont de complexitatea datelor, se prezintă analiza pe activități ale economiei naționale 

doar pentru anul 2013. 
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Tabel I.1 – 15 – Populația ocupată pe activități ale economiei 2013 

Populația ocupată pe activități ale economiei (mii persoane) 

 
Național 

Regiunea SUD 
MUNTENIA 

Pondere Sud 
Muntenia 

TOTAL 8.530,6 1.168,8 13,70% 

A agricultură, silvicultură și pescuit 2.380,1 419,1 17,61% 

industrie 1.777,6 258,6 14,55% 

B industria extractivă 63,3 11,2 17,69% 

C industria prelucrătoare 1.531,8 223,5 14,59% 

D producția și furnizarea de energie electrică și 
termică, gaze, apa caldă și aer condiționat 

59,8 5,9 9,87% 

E distribuția apei; salubritate, gestionarea 
deșeurilor, activități de decontaminare 

122,7 18,0 14,67% 

F construcții 631,7 71,3 11,29% 

G comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea 
autovehiculelor și motocicletelor 

1.229,0 146,5 11,92% 

H transport și depozitare 429,6 57,7 13,43% 

I hoteluri și restaurante 155,7 14,3 9,18% 

J informații și comunicații 152,9 7,1 4,64% 

K intermedieri financiare și asigurări 122,0 6,6 5,41% 

L tranzacții imobiliare 35,3 3,9 11,05% 

M activități profesionale, științifice și tehnice 169,1 16,7 9,88% 

N activități de servicii administrative și activități de 
servicii suport 

271,2 30,0 11,06% 

O administrație publica și apărare; asigurări sociale 
din sistemul public 

191,3 25,8 13,49% 

P învățământ 378,7 44,8 11,83% 

Q sănătate și asistenta sociala 372,5 45,3 12,16% 

R activități de spectacole, culturale și recreative 71,9 7,6 10,57% 

S alte activități de servicii 162,0 13,5 8,33% 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

Așa cum reiese din centralizatorul anterior, regiunea Sud Muntenia oferă 13,70% din populația 

ocupată la nivelul României. Există însă anumite sectoare unde regiunea excelează, oferind 

valori de ocupare peste ponderea regională: Agricultură, silvicultură și pescuit (17,61%); 

industria extractivă (17,69%), industria prelucrătoare (14,59%) sau distribuția apei, salubritate 

(14,67%). Există în același timp, sectoare unde nivelul populației ocupate este sub ponderea 

regională, cum ar fi: informații și comunicații (4,64%); intermedieri financiare și asigurări 

(5,41%); alte activități de servicii (8,33%); hoteluri și restaurante (9,18%); activități profesionale 

științifice și tehnice (9,88%). 

Din această structură, se poate observa faptul că regiunea Sud Muntenia are un nivel mai ridicat 

de ocupare și implicit o dezvoltare mai accentuată în sectoarele agricol și industrial și în același 

timp este deficitară în sectoarele IT&C, servicii financiare și de altă natură sau turism. 
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Sectoarele forte și sectoarele deficitare la nivelul regiunii Sud Muntenia sunt evidențiate în 

continuare comparativ cu celelalte regiuni din România: 

Tabel I.1 – 16 – Nivelul de ocupare pe regiuni pentru sectoarele A, B, C 2013 

Nivelul de ocupare pe regiuni pentru sectoarele A, B, C (mii persoane) 

Sector Național 
NORD 
VEST 

CENTRU NORD EST SUD EST 
SUD 

MUNTENIA 
BUCUREȘTI 

ILFOV 
SUD VEST 
OLTENIA 

VEST 

A agricultură, 
silvicultură și 

pescuit 
2380,1 358 238,2 482,2 323,9 419,1 36,5 323,3 198,9 

 Pondere în 
național 

100,0% 15,0% 10,0% 20,3% 13,6% 17,6% 1,5% 13,6% 8,4% 

B industria 
extractivă 

63,3 4,3 8,2 4,3 3,9 11,2 4,3 18,1 9 

 Pondere în 
național 

100,0% 6,8% 13,0% 6,8% 6,2% 17,7% 6,8% 28,6% 14,2% 

C industria 
prelucrătoare 

1531,8 252,5 255,9 175,3 158,9 223,5 143,4 112,7 209,6 

 Pondere în 
național 

100,0% 16,5% 16,7% 11,4% 10,4% 14,6% 9,4% 7,4% 13,7% 

Sursa datelor: Institutul Național de Statistică 

După cum se observă, pentru sectoarele: agricultură, industrie extractivă și industrie 

prelucrătoare, regiunea Sud Muntenia este în top 2 ca și resursă de muncă ocupată. 

În tabelul următor sunt prezentate în detaliu și acele sectoare în care regiunea are deficit de 

ocupare. Astfel se poate observa că acest deficit este generat de o pondere foarte ridicată a 

regiunii București Ilfov. Cu toate acestea, se evidențiază totuși un nivel scăzut în regiunea Sud 

Muntenia inclusiv prin comparație directă cu celelalte regiuni: 

Tabel I.1 – 17– Nivelul de ocupare pe regiuni pentru sectoarele I,J,K  2013 

Nivelul de ocupare pe regiuni pentru sectoarele I,J,K (mii persoane) 

Sector Național 
NORD 
VEST 

CENTRU 
NORD 
EST 

SUD 
EST 

SUD 
MUNTENIA 

BUCUREȘTI   
ILFOV 

SUD-VEST 
OLTENIA 

VEST 

I Hoteluri și 
restaurante 

155,7 21 25,1 16,2 19,4 14,3 32,6 11,6 15,5 

 Pondere în 
național 

100,0% 13,5% 16,1% 10,4% 12,5% 9,2% 20,9% 7,5% 10,0% 

J informații și 
comunicații 

152,9 18,4 12,7 11,3 10,1 7,1 75,2 5,8 12,3 

 Pondere în 
național 

100,0% 12,0% 8,3% 7,4% 6,6% 4,6% 49,2% 3,8% 8,0% 

K Intermedieri 
financiare și 

asigurări 
122 10,1 8,6 8,2 7,9 6,6 68,8 5,4 6,4 

 Pondere în 
național 

100,0% 8,3% 7,0% 6,7% 6,5% 5,4% 56,4% 4,4% 5,2% 

Sursa datelor: Institutul Național de Statistică 
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Rata de activitate 

Conform INS, Rata de activitate a resurselor de muncă reprezintă raportul, exprimat 

procentual, dintre populația activă civilă și resursele de muncă. 

La nivel național rata de activitate se situează în jurul pragului de 65%, iar la nivelul regiunii Sud 

Muntenia în jurul pragului de 61%.  

Tabel I.1 – 18 – Rata de activitate la nivel național și regional 2008-2013 

Rata de activitate la nivel național și regional 

Regiune 
Anul 2008 Anul 2009 Anul 2010 Anul 2011 Anul 2012 Anul 2013 

% % % % % % 

Agregat - la nivel național 66,6 65,7 64,1 62,8 64,6 64,6 

Regiunea SUD MUNTENIA 62 62,1 60,6 59,2 61,1 61,1 

Sursa datelor: Institutul Național de Statistică 

Pentru comparația cu celelalte regiuni, analiza a fost elaborată pentru anul 2013. 

Tabel I.1 – 19 – Rata de activitate la nivel național și regional pe sexe 2013 

Rata de activitate la nivel național și regional 2013 pe sexe (%) 

Sector Național 
NORD 
VEST 

CENTRU 
NORD 
EST 

SUD 
EST 

SUD 
MUNTENIA 

BUCUREȘTI 
ILFOV 

SUD VEST 
OLTENIA 

VEST 

 % % % % % % % % % 

Total 64,6 69,8 67 53,1 58,4 61,1 83,8 63,6 69 

Masculin 66,7 72,7 71,1 53,6 60,6 63,2 85,3 65,2 73,4 

Feminin 62,3 66,7 62,6 52,5 56 58,8 82,3 62 64,4 

Sursa datelor: Institutul Național de Statistică 

Se observă că rata generală de ocupare în regiunea Sud Muntenia este una dintre cele mai 

scăzute, alături de regiunile Nord Est și Sud Est. 

Nivelul de instruire al populației 

Datele cele mai actuale, disponibile, furnizate de INS cu privire la nivelul de instruire al 

populației sunt la nivelul anului 2011. 

Tabel I.1 – 20 – Nivelul de instruire al populației la nivel național 2011 categoria 10+ 

Nivelul de instruire al populației la nivel național 2011 categoria 10+ 

Regiune 

Populația 
stabilă de 
10 ani și 

peste 

Studii 
superioare 

Studii 
post 

liceale 

Studii 
liceale 

Școli 
profesionale 

Studii 
gimnaziale 

Studii 
primare 

Fără 
școala 

Analfabeți 

Naţional 18.022.221 2.591.021 574.043 4.390.759 2.500.655 4.868.213 2.556.286 541.244 245.387 

NORD-VEST 2.323.156 329.716 67.640 591.521 307.632 661.336 292.807 72.504 30.443 

CENTRU 2.102.195 287.784 78.680 540.693 333.597 549.694 252.540 59.207 25.202 

NORD-EST 2.906.992 297.061 79.986 561.282 459.142 901.632 508.720 99.169 41.765 

SUD-EST 2.279.126 268.348 70.337 513.588 314.142 665.914 364.232 82.565 39.508 

SUD 
MUNTENIA 

2.820.807 297.240 88.422 668.927 410.246 777.979 474.077 103.916 56.800 

BUCUREŞTI-
ILFOV 

2.056.354 633.661 73.198 602.340 200.951 358.622 161.259 26.323 9.686 

SUD-VEST 
OLTENIA 

1.879.526 224.048 63.156 486.225 257.486 489.491 298.402 60.718 26.197 

VEST 1.654.065 253.163 52.624 426.183 217.459 463.545 204.249 36.842 15.786 

Sursa: Institutul Național de Statistică  
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Pentru a putea trage niște concluzii relevante, s-a realizat analiza comparativă a regiunii cu 

media națională cu privire la ponderea populației cu diverse studii în total populație. 

 Figura I.1 – 14 – Ponderea populației după nivelul de studii 2011 

 Sursa: Institutul Național de Statistică 

Astfel, se poate observa că la nivel național ponderea cea mai mare este a absolvenților de 

studii gimnaziale (26,6%), urmată îndeaproape de ponderea absolvenților de studii liceale (24%), 

aceste două categorii reprezentând peste jumătate din populația României.   

La nivelul regiunii Sud Muntenia se observă că parametrii sunt similari pentru studiile primare și 

medii, dar se remarcă niște diferențe importante în privința studiilor superioare și a celor fără 

studii (inclusiv analfabeți). Astfel, cei cu studii superioare reprezintă numai 10,3% din totalul 

populației din regiune, față de 14,2% la nivel național, iar cei fără studii reprezintă 5,6% din 

regiune versus 4,3% la nivel național. 

Studii superioare 
14,2% 

Studii post liceale 
3,1% 

Studii liceale 
24,0% 

Școli profesionale 
13,7% 

Studii gimnaziale 
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Studii primare 
14,0% 

Fără scoală 
3,0% Analfabeți 

1,3% 

PONDEREA POPULAȚIEI DUPĂ NIVELUL DE STUDII LA NIVEL NAȚIONAL 2011 
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Figura I.1 – 15 – Ponderea populației după nivelul de studii, la nivel regiunii Sud Muntenia 2011 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

Făcând comparația și cu celelalte regiuni este vizibil faptul că regiunea Sud Muntenia are cel mai 

ridicat nivel de analfabetism și de persoane fără școală. De asemenea, are printre cele mai 

scăzute niveluri de studii superioare și post liceale. 

Tabel I.1 – 21 – Nivelul de instruire al populației la nivel național 2011 

Nivelul de instruire al populației la nivel național 2011 categoria 10+ 
Ponderi raportate la populația domiciliată - % 

Regiune 
Studii 

superioare 

Studii 
post 

liceale 

Studii 
liceale 

Școli 
profesionale 

Studii 
gimnaziale 

Studii 
primare 

Fără 
școală 

Analfabeți 

Naţional 14,4% 3,2% 24,4% 13,9% 27,0% 14,2% 3,0% 1,4% 

NORD-VEST 14,2% 2,9% 25,5% 13,2% 28,5% 12,6% 3,1% 1,3% 

CENTRU 13,7% 3,7% 25,7% 15,9% 26,1% 12,0% 2,8% 1,2% 

NORD-EST 10,2% 2,8% 19,3% 15,8% 31,0% 17,5% 3,4% 1,4% 

SUD-EST 11,8% 3,1% 22,5% 13,8% 29,2% 16,0% 3,6% 1,7% 

SUD MUNTENIA 10,5% 3,1% 23,7% 14,5% 27,6% 16,8% 3,7% 2,0% 

BUCUREȘTI-
ILFOV 

30,8% 3,6% 29,3% 9,8% 17,4% 7,8% 1,3% 0,5% 

SUD-VEST 
OLTENIA 

11,9% 3,4% 25,9% 13,7% 26,0% 15,9% 3,2% 1,4% 

VEST 15,3% 3,2% 25,8% 13,1% 28,0% 12,3% 2,2% 1,0% 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

Analizând situația la nivel județean, se poate observa faptul că în cadrul regiunii nivelul de 

instruire este unul eterogen, regăsind județe cu o situație a instruirii peste media națională 

(Argeș și Prahova) însă și județe cu parametrii foarte scăzuți, îndepărtați de nivelurile medii 

naționale (Giurgiu, Călărași și Ialomița).  
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Studii liceale 
23,2% 

Școli profesionale 
14,3% 

Studii gimnaziale 
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PONDEREA POPULAȚIEI DUPĂ NIVELUL DE STUDII LA NIVELUL REGIUNII SUD 
MUNTENIA 2011 
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Mai jos este prezentată situația detaliată structurat: 

Tabel I.1 – 22 – Nivelul de instruire al populației la nivelul regiunii Sud Muntenia 2011 

Nivelul de instruire al populației la nivel județean în regiunea Sud Muntenia 2011 categoria 10+ 
Ponderi raportate la populația domiciliată - % 

Național/Sud 
Muntenia/Județ 

Studii 
superioare 

Studii 
post 

liceale 

Studii 
liceale 

Școli 
profesionale 

Studii 
gimnaziale 

Studii 
primare 

Fără 
școală 

Analfabeți 

Național 14,4% 3,2% 24,4% 13,9% 27,0% 14,2% 3,0% 1,4% 

Sud Muntenia 10,5% 3,1% 23,7% 14,5% 27,6% 16,8% 3,7% 2,0% 

    Argeș 14,0% 4,5% 27,1% 15,9% 23,4% 13,1% 2,1% 0,8% 

    Călărași 6,9% 2,4% 20,1% 14,6% 30,6% 19,6% 5,9% 3,6% 

    Dâmbovița 9,9% 2,8% 26,0% 13,6% 28,4% 15,7% 3,6% 1,7% 

    Giurgiu 6,8% 1,8% 19,6% 9,8% 36,1% 20,8% 5,1% 4,0% 

    Ialomița 7,9% 2,1% 19,6% 15,1% 29,8% 19,6% 5,9% 3,3% 

    Prahova 13,7% 3,8% 24,8% 16,1% 24,7% 14,5% 2,5% 1,0% 

    Teleorman 7,1% 2,5% 21,7% 13,6% 28,8% 21,9% 4,5% 2,7% 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

Concluzii: 

 Regiunea Sud Muntenia are al doilea cel mai ridicat număr de locuitori din România și 

implicit dispune de necesarul de resurse umane pentru susținerea dezvoltării sale 

economice. Datorită amplasării sale geografice, preponderent în zona de câmpie, 

regiunea are un pronunțat caracter agricol: patru județe sunt amplasate în zone cu 

potențial agricol imens. Acesta este și unul dintre motivele pentru care rezidența în 

mediul rural este în contrast cu media de la nivel național: în regiune 57% din rezidenți 

locuiesc în mediul rural și 43% în urban, iar la nivel național ponderile sunt complet 

invers: 57% locuiesc în mediul urban și 43% în rural. Ponderile la nivel de regiune sunt 

influențate în special de județele de câmpie, predominant agricole. 

 Această structură demografică pe medii de rezidență are impact direct asupra densității 

populației, a nivelului de instruire și a gradului de îmbătrânire al populației. Nivelul de 

instruire în regiunea Sud Muntenia este printre cele mai scăzute la nivel național. 

Județele de câmpie Călărași, Giurgiu sau Ialomița prezintă un nivel mult peste media 

națională al persoanelor fără studii sau analfabete. 

 La nivelul regiunii se înregistrează o rată redusă, sub nivelul național, a populației cu 

studii superioare: 10,3% față de 14,2% la nivel național. De asemenea se înregistrează cel 

mai ridicat nivel de analfabeți sau fără școală: 5,7% din populație față de media 

națională de 4,4%. 

 Îmbătrânirea populației regiunii este cauzată de scăderea natalității și de fenomenul de 

migrație. Sporul natural negativ este cel mai accentuat la nivel național: 28,26% din 
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sporul natural negativ la nivel de țară este generat de Sud Muntenia. Aceasta poate 

determina pe termen lung o scădere a nivelului de trai și o creștere a presiunii asupra 

serviciilor sociale, datorită creșterii nivelului de dependență economică.  

 Exodul tinerilor și al forței de muncă cu calificare peste medie conduce la fenomenul de 

părăsire a zonelor rurale. 

 După gradul de ocupare al populației, sectoarele forte ale regiunii sunt agricultura și 

industria prelucrătoare, iar cele mai puțin performante sunt serviciile – IT&C, serviciile 

financiare sau de altă natură. Se observă un grad redus de ocupare în sectoarele cu 

valoare adăugată ridicată. Gradul de ocupare este corelat cu media la nivel național, iar 

rata șomajului este peste media națională, a doua ca valoare după Sud-Vest Oltenia: 7,5% 

în 2013. 

 Regiunea prezintă o populație omogenă din punct de vedere a componenței etnice: 

89,16% români, 6,52% maghiari, 3,30% romi și 1,02% alte etnii. 
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Subcapitolul I.2. Infrastructura de transport și de telecomunicații din regiunea Sud Muntenia 

 

I.2.1. Infrastructura de telecomunicații 

 

Metodologie 

În prezentul subcapitol este analizată infrastructura de telecomunicații atât la nivelul regiunii 

Sud Muntenia agregat, cât și la nivelul fiecărui județ, acolo unde datele statistice existente au 

permis această detaliere. Indicatorii reprezentativi ai domeniului vor fi analizați în comparație 

cu celelalte regiuni din România, dar și comparativ cu regiunile europene similare identificate. 

Datele statistice aferente zonelor/regiunilor de pe teritoriul României au ca sursă oficială 

Autoritatea Națională de Administrare și Reglementare în Telecomunicații (ANCOM) și Institutul 

Național de Statistică2 (INS). Datele aferente regiunilor din afara României au ca sursă oficială 

Eurostat3 - sursa oficială de date statistice de la nivelul Comisiei Europene. 

Perioada de referință pentru culegerea datelor este 2008 – 2012. În toate situațiile în care au 

existat măsurători și date disponibile pentru anii 2013 și 2014, acestea au fost incluse în analiză 

și au contribuit la enunțarea concluziilor. 

Indicatorii analizați în prezentul subcapitol sunt următorii: 

- Gradul de pătrundere a serviciilor de telefonie fixă la nivel de gospodărie; 

- Gradul de pătrundere a serviciilor de telefonie mobilă la nivel de gospodărie; 

- Dotarea cu calculatoare a gospodăriilor; 

- Gradul de acoperire a serviciilor de internet la nivel de gospodărie, inclusiv situația 

utilizării serviciilor de e-commerce; 

La aceștia se adaugă o serie de alți indicatori de natură să potențeze înțelegerea contextului 

general și a factorilor specifici care fundamentează domeniul. 

Problemele întâmpinate în realizarea studiului se referă la lipsa disponibilității datelor statistice 

și actualitatea acestora. Astfel, în urma solicitării de furnizare de informații, ANCOM a putut 

furniza doar gradul de pătrundere a serviciilor de telefonie fixă la nivel de gospodărie la nivelul 

anului 2011. Gradul de pătrundere a serviciilor de telefonie mobilă la nivel de gospodărie a fost 

preluat dintr-un studiu realizat de Gallup pentru ANCOM  în anul 2010, datele fiind disponibile 

doar la nivel de regiuni de dezvoltare, nu și la nivel de județe. Datele referitoare la Internet și 

serviciile de e-commerce au fost preluate din publicația „Accesul populației la tehnologia 

informațiilor și comunicațiilor în anul 2014” a INS, fiind disponibile doar la nivel regional.  

                                                           
2 http://statistici.insse.ro/shop/ 
3 http://ec.europa.eu/eurostat/data/database 
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Tehnologia informațiilor și comunicațiilor a cunoscut o dezvoltare continuă din anii 90 până în 

prezent, ajungând să aibă un impact semnificativ în viața cotidiană și în activitatea economică. 

Telefonia mobilă și internetul facilitează comunicarea și schimbul de informații dintre oameni 

într-o lume bazată din ce în ce mai mult pe cunoaștere, iar dependența de acestea este în 

continuă creștere. 

Telefonia fixă 

Din punct de vedere al numărului de conexiuni în rețeaua telefonică fixă, regiunea Sud Muntenia 

înregistra la finalul anului 2013 un număr de 510,5 mii conexiuni, respectiv 10,77% din totalul 

național, fiind urmată doar de regiunile Vest (10,55%) și Sud Vest Oltenia (8,19%). Pe primul loc 

se află regiunea București Ilfov cu 20,87%, urmată de Nord Vest cu 13,07% și Centru cu 12,84%. 

La nivel național, în perioada 2008 2013, numărul total de conexiuni în rețeaua de telefonie fixă 

a scăzut cu 5,86%, în timp ce în regiunea Sud Muntenia scăderea a fost de doar 1,7%. 

Conform informațiilor furnizate de ANCOM, gradul de pătrundere a serviciilor de telefonie fixă la 

100 de gospodării la nivelul regiunii Sud Muntenia a fost de 44% la finalul anului 2011. Dintre 

județe, pe primul loc se situează Județul Argeș cu 59%, urmat de Prahova cu 58% și Ialomița cu 

38%. La polul opus se află Dâmbovița (30%), Giurgiu (32%), Teleorman (33%) și Călărași (34%). 

  Figura I.2.1.1 - Gradul de pătrundere a serviciilor de telefonie fixă la 100 gospodării 2011 

Sursa: ANCOM                  

                                                                             

Principalii furnizori de servicii de telefonie fixă sunt Orange România S.R.L., RCS&RDS S.A., 

Telekom Communications S.A., UPC România S.R.L., Vodafone România S.A. 
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Telefonia mobilă 

În anul 2013, în România existau 22,9 mil. de utilizatori de telefonie mobilă, din care 6,4 mil. pe 

bază de abonament – persoane fizice, 3 mil. pe bază de abonament – persoane juridice și 13,5 

mil. de utilizatori pe bază de cartele active.4 

Conform unui studiu realizat în anul 2010 de compania Gallup pentru ANCOM, gradul de 

pătrundere a serviciilor de telefonie mobilă la nivel de gospodărie în România era de 82%. La 

nivel individual, 77% din românii cu vârsta minimă de 16 ani folosesc un telefon mobil (care nu 

este plătit de o companie sau instituție). 

Dintre regiunile de dezvoltare, Sud Muntenia înregistra cea mai mică rată de pătrundere, şi 

anume 72%, fiind surclasată de regiunea Sud-Vest Oltenia (77%) și regiunea Centru (81%). Pe 

primul loc se situa București-Ilfov (94%), urmată de Vest (90%) și Nord-Vest (84%). 

Principalii furnizori de servicii de telefonie mobilă sunt Orange România S.R.L., RCS&RDS S.A., 

Telekom Communications S.A., Vodafone România S.A. 

Figura I.2.1.2. - Gradul de pătrundere a serviciilor de telefonie mobilă 2010 

Sursa: Studiu „Piața serviciilor de telefonie mobilă” realizat de Gallup pentru ANCOM                        

Dotarea cu calculatoare a gospodăriilor 

La nivelul anului 2014, ponderea populației cu vârsta cuprinsă între 16 și 74 ani care au folosit 

cel puțin o dată un calculator a fost de 63,2% la nivel național. Regiunea Sud Muntenia se află pe 

                                                           
4
 https://statistica.ancom.org.ro:8000/sscpds/public/indicators  
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ultimul loc cu 54,2%, sub regiunile Sud-Vest (56,8%) și Nord-Vest (59%). Cele mai bune 

procentaje se înregistrează în București-Ilfov (81,3%) și Vest (73,5%). 

Fig. I.2.1.3. Ponderea populației între 16-74 ani care a utilizat un calculator în 2014 

 

Sursa: Studiu „Piața serviciilor de telefonie mobilă” realizat de Gallup pentru ANCOM        

                       

Regiunea Sud Muntenia are cea mai mare pondere a persoanelor care nu au folosit niciodată un 

calculator, respectiv 45,8%, urmată de regiunile Sud-Vest cu 43,2%, Nord-Vest cu 41% și Sud-Est 

cu 39,8%. Procentul la nivel național este de 36,8%, iar regiunea cu cea mai mică valoare este 

București-Ilfov cu 18,7%. 
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Figura I.2.1.4. - Ponderea persoanelor care nu au folosit niciodată un calculator  

 

Sursa: Accesul populației la tehnologia informațiilor şi comunicațiilor în anul 2014, INS 

Accesul gospodăriilor la internet 

În intervalul 2008-2013, numărul de abonamente de internet din România a crescut cu 

aproximativ 2,5 ori, de la 5,2 mil. în anul 2008 la 13,4 mil. în anul 2013. 

  Figura I.2.1.5. - Evoluția numărului de abonamente de internet 2008-2013 (mil.) 

 

   Sursa: Institutul Național de Statistică 

54,4% dintre gospodăriile din România au acces la internet, conform datelor publicate de INS 

pentru anul 2014. Din totalul înregistrat la nivel naţional, 70,9% se află în mediul urban. 
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Regiunea cu cel mai mare grad de conectare la internet este București-Ilfov (76,7%), urmată de 

regiunile Vest și Nord-Vest, amândouă depăşind media națională. Regiunea Sud Muntenia 

înregistrează cel mai slab grad de conectare la internet, şi anume 46,1%. 

  Figura I.2.1.6. - Gradul de accesare a internetului la nivel de gospodării în 2014 

 

Sursa: Accesul populației la tehnologia informațiilor şi comunicațiilor în anul 2014, INS       

                       

În ceea ce privește tipul de conexiune utilizată pentru accesul la internet, ponderea cea mai 

mare o au conexiunile broadband fixe (88,2%), urmate de conexiunile broadband mobile (24,5%) 

și de conexiunile narrowband (9,1%). 

Regiunea Sud Muntenia înregistrează 16% din totalul utilizatorilor de conexiuni broadband 

mobile, fiind surclasata de regiunile București-Ilfov (20,1%) și Nord-Vest (16,3%). 
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 Figura I.2.1.7. - Structura gospodăriilor după regiunea de dezvoltare, pe tipuri de conexiuni la Internet  

acasă în anul 2014 (% din total gospodării cu acces la internet acasă) 

 

 Sursa: Accesul populației la tehnologia informațiilor şi comunicațiilor în anul 2014, INS      

                        

În ceea ce privește ponderea populației cu vârsta cuprinsă între 16 și 74 de ani utilizatori de 

internet, regiunea Sud Muntenia se plasează pe penultimul loc, cu 53,4%, fiind urmată de 

regiunea Sud  Vest cu 52,7%. București-Ilfov (80,7%), Vest (70,4%) și Nord-Est (62,6%), reprezintă 

regiunile în care se înregistrează cele mai ridicate valori. 
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 Figura I.2.1.8. - Ponderea populației între 16-74 ani care a utilizat Internetul în 2014 

 

Sursa: Accesul populației la tehnologia informațiilor şi comunicațiilor în anul 2014, INS             

                 

La nivelul regiunii Sud Muntenia 46,6% din totalul populației nu a folosit niciodată internetul. În 

aceste condiții regiunea Sud Muntenia se află peste media națională de 38,4%, dar sub singura 

regiune cu un procent mai mare, și anume Sud-Vest Oltenia cu 47,3%.  
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Figura I.2.1.9. - Ponderea persoanelor care nu au folosit niciodată Internetul 

 

Sursa: Accesul populației la tehnologia informațiilor şi comunicațiilor în anul 2014, INS 

 

Din totalul populației cu vârsta între 16 74 ani care a utilizat Internetul în 2014, doar 30,5% au 

apelat la serviciile de e-commerce pentru a comanda produse sau servicii. La nivel de regiuni, 

procente însemnate s-au înregistrat în București-Ilfov (32,4%), Vest (16,4%) și Nord-Vest (16,3%), 

în timp ce regiunea Sud Muntenia a avut 13,7%. 
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 Figura I.2.1.10. - Ponderea utilizatorilor de servicii de e-commerce din totalul utilizatorilor de Internet  

în 2014 

 

 Sursa: Accesul populației la tehnologia informațiilor şi comunicațiilor în anul 2014, INS 

Concluzii 

- regiunea Sud Muntenia prezintă cea mai scăzută rată de pătrundere a serviciilor de 

telefonie mobilă la nivel național: 72% din populația regiunii de peste 16 ani folosește 

serviciile de telefonie mobilă, față de media națională de 82%; 

- regiunea prezintă cel mai redus nivel de dotare a gospodăriilor cu calculatoare – 54,2% 

față de media națională de 63,2%. În acest context se înregistrează și cea mai ridicată 

pondere a persoanelor care nu au folosit calculatorul: 45,8% față de 36,8% la nivel 

național. Gradul de accesare a internetului înregistrează de asemenea cea mai scăzută 

valoare la nivel național – 46,1% față de media la nivel de țară de 54,4%. Aceste aspecte 

sunt rezultatul structurii demografice a regiunii, a ponderii majoritare rurale a populației 

(spre deosebire de celelalte regiuni), a nivelului mai redus de instruire a populației dar și 

a prezenței zonale a regiunii București-Ilfov care atrage o bună parte din resursele umane 

calificate din Sud Muntenia. 

- Comerțul electronic înregistrează în regiune un nivel de utilizare mediu la nivel național. 
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I.2.2. Infrastructura de transport 

 

Metodologie 

 

În prezentul subcapitol este analizată infrastructura de transport atât la nivelul regiunii Sud 

Muntenia agregat, cât și la nivelul fiecărui județ, acolo unde datele statistice existente au 

permis această detaliere. Indicatorii reprezentativi ai domeniului vor fi analizați în comparație 

cu celelalte regiuni din România, dar și comparativ cu regiunile europene similare identificate. 

Datele statistice aferente zonelor/regiunilor de pe teritoriul României au ca sursă oficială 

Institutul Național de Statistică5 (INS). Datele aferente regiunilor din afara României au ca sursă 

oficială Eurostat6 - sursa oficială de date statistice de la nivelul Comisiei Europene. 

Perioada de referință pentru culegerea datelor este 2008 – 2012. În toate situațiile în care au 

existat măsurători și date disponibile pentru anii 2013 și 2014, acestea au fost incluse în analiză 

și au contribuit la enunțarea concluziilor. 

Indicatorii analizați în prezentul subcapitol sunt următorii: 

- Rețeaua de căi rutiere, densitatea rețelei și ponderea în total rețea națională; 

- Coridoare rutiere europene TEN-T; 

- Rețeaua de căi ferate, densitatea rețelei și ponderea în total rețea națională; 

- Magistralele feroviare; 

Infrastructura de transport are un rol important în dezvoltarea socio-economică a unei zone. 

Facilitarea accesului populației și mărfurilor în și dinspre o regiune pot determina atractivitatea 

acesteia pentru potențiali investitori și influențează activitatea de export.   

Rețeaua de căi rutiere 

Potrivit Master Planului General de Transport al României, versiunea finală din mai 2015, care 

preia date de la INS la nivelul anului 2010, transportul rutier asigură circa 75% din transportul de 

călători și puțin peste 50% din transportul de mărfuri. 

În anul 2013, regiunea Sud Muntenia dispunea de 12.832 km de drumuri publice, din care 2.838 

km drumuri naționale, 5.747 km drumuri județene și 4.247 km drumuri comunale. Comparativ cu 

anul 2008, lungimea drumurilor a crescut cu 258 km, din care 52 km drumuri naționale și 206 km 

drumuri județene și comunale. 

                                                           
5 http://statistici.insse.ro/shop/ 
6 http://ec.europa.eu/eurostat/data/database 
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La nivel național, regiunea Sud Muntenia se află pe locul 3 din punct de vedere al lungimii totale 

a drumurilor publice, cu 12.832 km, după regiunile Nord-Est cu 14.101 km și Nord-Vest cu 12.903 

km. Din punct de vedere al lungimii drumurilor naționale, însă, Sud Muntenia se poziționează pe 

primul loc cu 2.838 km, în fața regiunilor Nord-Est (2.668 km) și Centru (2.357 km).   

Figura I.2.2.1. - Ponderea drumurilor publice pe regiuni 2013 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică; calcule proprii       

Figura I.2.2.2. - Ponderea drumurilor naționale pe regiuni 2014                                        

 

Sursa: Institutul Național de Statistică; calcule proprii                                               
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Prahova cu 2.233 km reprezentând 17,40% și Dâmbovița cu 1.879 km reprezentând 14,64%. Pe 

ultimele locuri se situează Giurgiu cu 1.158 km (9,02%), Ialomița cu 1.176 km (9,16%) și Călărași 

cu 1.355 km (10,56%). 

Din punct de vedere al lungimii drumurilor naționale, pe primul loc îl ocupă, de asemenea, 

Județul Argeș cu 588 km (20,72% din lungimea totală a regiunii), urmat de Călărași cu 500 km 

(17,62%) și Teleorman cu 405 km (14,27%). La polul opus se situează Giurgiu cu 311 km (10,96%), 

Prahova cu 321 km (11,31%) și Ialomița cu 354 km (12,47%). 

La nivelul regiunii, 77,88% din drumuri sunt județene și comunale. Judeţele cu cele mai mare 

ponderi sunt reprezentate de Prahova (85,62%), Argeș (83,10%) și Dâmbovița (80,89%). 

 Figura I.2.2.3. - Lungimea totală a drumurilor publice în anul 2013 

 

 Sursa: Institutul Național de Statistică;                                                                     

 

Din lungimea totală a drumurilor publice, 4.742 km sunt drumuri modernizate, 4.062 km sunt 

drumuri cu îmbrăcăminți ușoare rutiere, 2.985 km sunt drumuri pietruite și 1.043 km sunt 

drumuri de pământ. Regiunea Sud Muntenia are o pondere de 36,95% drumuri modernizate din 

totalul drumurilor din regiune, ceea ce o plasează pe locul doi la nivel național, după regiunea 

București-Ilfov ( 87,15% drumuri modernizate).  

Regiunea Sud Muntenia beneficiază de 16,27% din totalul drumurilor publice modernizate la nivel 

național, al doilea procentaj după regiunea Nord-Est (16,48%), și de 17,10% din totalul de 

drumuri naționale modernizate, în acest caz situându-se pe primul loc, în fața regiunilor Nord-

Est (15,46%) și Centru (14,40%). 
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La nivel de județe, cea mai mare lungime de drumuri modernizate se află în județul Teleorman, 

1.065 km, urmat de Giurgiu cu 751 km, Argeș cu 645 km și Călărași cu 632 km. Pe ultimele locuri 

se află Ialomița cu 480 km, Prahova cu 574 km și Dâmbovița cu 595 km. 

 Figura I.2.2.4. - Starea drumurilor publice în anul 2013 

 
 Sursa: Institutul Național de Statistică;                                                                      

 

Sud Muntenia are un procentaj de 96,12% drumuri naționale modernizate, depăşind media 

națională care se situează la 93,26%. Județele Dâmbovița și Prahova deţin 100% drumuri 

naționale modernizate, iar județele Argeș, Călărași și Giurgiu au peste 95%. Singurele care se 

plasează sub media națională sunt Ialomița cu 92,73% și Teleorman cu 89,88%.  

În ceea ce privește drumurile județene și comunale, doar 20,15% din acestea sunt modernizate 

la nivelul regiunii, peste media națională de 19,47%. Cele mai mare valori sunt înregistrate în 

județele Teleorman și Giurgiu, cu 61,12% respectiv 53,01%, în timp ce Argeș are doar 2,94%, iar 

celelalte județe sunt sub media regiunii. 

Principalele căi rutiere internaționale care străbat regiunea și care facilitează accesul din şi 

înspre aceasta la nivel național și internațional sunt următoarele: 

• E60: (Franța, Elveția, Austria, Ungaria) – Borș - Oradea – Cluj-Napoca – Turda – Târgu-

Mureș - Brașov – Ploiești –București – Urziceni –Slobozia – Constanța; 

• E70: (Spania, Franța, Italia, Slovenia, Croația, Serbia) – Timișoara – Drobeta-Turnu 

Severin –Craiova – Alexandria – București – Giurgiu – (Bulgaria, Turcia, Georgia); 

• E81: (Ucraina) – Halmeu – Livada –Satu Mare – Zalău – Cluj-Napoca – Turda – Sebeș - 

Miercurea Sibiului – Sibiu – Pitești – București – Constanța; 
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• E85: (Lituania, Belarus, Ucraina) – Siret – Suceava – Roman – Bacău – Buzău – Urziceni – 

București – Giurgiu – (Bulgaria, Grecia); 

• E574: Bacău – Onești – Târgu Secuiesc – Brașov – Pitești – Craiova; 

• E577: Slobozia – Brăila – Galați – (Republica Moldova, Ucraina); 

• E584: (Ucraina, Republica Moldova) – Galați – Slobozia.7 

De asemenea, regiunea beneficiază de cea mai extinsă rețea de autostrăzi la nivel național: 

autostrada A1 București – Pitești, autostrada A2 București – Fetești - Constanța și autostrada A3 

București – Ploiești. 

Densitatea drumurilor publice în regiunea Sud Muntenia este de 37,24 km/100 km2, peste media 

națională de 35,61 km/100 km2. La nivel de județe, densități ridicate se găsesc în Argeș (50,97 

km/100 km2), Prahova (47,35 km/100 km2) și Dâmbovița (46,35 km/100 km2), în timp ce restul 

județelor au valori cuprinse între 26,41 km/100 km2 (Ialomița) și 32,84 km/100 km2 (Giurgiu). 

Figura I.2.2.5. - Densitatea drumurilor publice 2013 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică; calcule proprii                                               

  

                                                           
7
 PDR 2014-2020 al regiunii Sud Muntenia 

0

10

20

30

40

50

60

35,61 
37,77 

50,97 

26,63 

46,35 

32,84 

26,41 

47,35 

26,8 

Densitatea drumurilor publice 2013 (km/100km2) 



 

  

 

Strategia pentru Specializare Inteligentă în regiunea Sud Muntenia 

    46 

Tabel I.2.2.1. - Rețeaua de drumuri publice din regiunea Sud Muntenia pe Județe în 2013 

Rețeaua de drumuri publice din regiunea Sud Muntenia pe Județe în 2013 

Nr. 
crt. 

Județ 

Drumuri 
publice 

total 
(km) 

% Drumuri 
publice 

modernizate 

Drumuri 
naționale 

(km) 

% Drumuri 
publice 

modernizate 

Drumuri 
județene 

și 
comunale 

(km) 

% Drumuri 
județene și 
naționale 

modernizate 

Densitatea 
drumurilor 

publice 
(km/100 

km2) 

1 Argeș 3.479 18,54% 588 95,24% 2.891 2,94% 50,97 

2 Călărași 1.355 46,64% 500 99,00% 855 16,02% 26,63 

3 Dâmbovița 1.879 31,67% 359 100,00% 1.520 15,53% 46,35 

4 Giurgiu 1.158 64,85% 311 97,11% 847 53,01% 32,84 

5 Ialomița 1.176 40,82% 354 92,37% 822 18,61% 26,41 

6 Prahova 2.233 25,71% 321 100,00% 1.912 13,23% 47,35 

7 Teleorman 1.552 68,62% 405 89,88% 1.147 61,12% 26,80 

 
Sud 
Muntenia 

12.832 36,95% 2.838 96,12% 9.994 20,15% 37,24 

Sursa: Institutul Național de Statistică; calcule proprii                                            

Coridoare rutiere europene TEN-T 

Politica Uniunii Europene în legătură cu infrastructura de transport prevede interconectarea 

rețelelor naționale pentru a facilita accesul populației și mărfurilor în cadrul Uniunii, dar mai 

ales dinspre extremele sale către centru. În acest sens, rețeaua TEN-T este un proiect complex 

al UE ce vizează atât transportul rutier, cât și transportul feroviar și naval, asigurând o abordare 

integrată a rețelelor de transport pentru atingerea scopului politicii europene. Rețeaua TEN-T 

este compusă din două niveluri: o rețea centrală (principală) care urmează să fie finalizată până 

în 2030 și o vastă rețea afluentă (extinsă) care aduce trafic în aceasta, și care urmează să fie 

finalizată până în 2050.8 

Noua rețea primară TEN-T va fi susținută de o rețea cuprinzătoare de rute, care vor fi conectate 

la rețeaua primară la nivel regional și național. Scopul este de a asigura faptul că, progresiv, pe 

întreg teritoriul UE, TEN-T va contribui la creșterea pieței interne, la consolidarea coeziunii 

teritoriale, economice și sociale și la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.9 

La nivelul Uniunii Europene s-au identificat nouă coridoare principale, dintre care două 

traversează România: 

 Coridorul Orient/Mediterana de Est, care conectează mările Nordului, Baltică, Neagră și 

Mediterană. Pornește din Nordul Germaniei, prin Cehia și Slovacia, spre portul Constanța, 

portul bulgăresc Burgas și spre porturile grecești, asigurând conectarea cu Turcia și 

Cipru. 

                                                           
8 Strategia Națională de Dezvoltare Regională 2014-2020  
9 http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t-guidelines/doc/ten-t-country-fiches/merged-files/ro.pdf  
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 Coridorul Rin-Dunăre, care conectează zona centrală a Europei din jurul Strasbourg și 

Frankfurt prin Viena, Bratislava, Budapesta, către Marea Neagră. 

Din acestea, regiunea Sud Muntenia este vizată în principal de coridorul Rin-Dunăre, care 

cuprinde căi ferate, căi rutiere, porturi, terminale feroviar-rutiere și sistemul de căi navigabile 

interioare ale râului Main, canalul Main-Dunăre, întregul curs al Dunării în aval de Kelheim și râul 

Sava.10 

Din rețeaua rutieră, coridorul include din regiunea Sud Muntenia următoarele drumuri11,12: 

 E60: segmentul Azuga – Ploiești – comuna Gorgota (Prahova); 

 E70: segmentul Măldăeni (Teleorman) - Roșiorii de Vede – Alexandria – Mihăilești 

(Giurgiu); 

 E81 (include A1 și A2): segmentul comuna Dedulești (Argeș) - Pitești – comuna Bolintin 

Deal (Giurgiu) și segmentul Fundulea (Călărași) – Fetești (Ialomița) – legătură cu 

Constanța; 

 E85: segmentul Adunații Copăceni (Giurgiu) – Giurgiu – legătura cu Ruse (Bulgaria); 

 E577: segmentul Ploiești – Mizil (Prahova) – legătură cu Buzău; 

 Autostrada A3: limita județului Ilfov - Ploiești (Prahova) – legătura cu Brașov 

În afară de drumul E577, toate celelalte drumuri au ca punct central orașul București. De altfel, 

regiunea Sud Muntenia beneficiază de rețeaua rutieră menită a conecta capitala la toate zonele. 

  

                                                           
10 http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t-guidelines/doc/ten-t-country-fiches/merged-files/ro.pdf  
11 Strategia Națională de Dezvoltare Regională 2014-2020 
12 PDR 2014-2020 al regiunii Sud Muntenia 
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 Harta I.2.2.1. - Infrastructura de transport la nivelul regiunii Sud Muntenia 2011 

Sursa: Studiu privind Stadiul Actual de Dezvoltare al Infrastructurii în regiunea Sud Muntenia și      

Perspective de Dezvoltare 

 

Master Planul General de Transport al României prevede o serie de proiecte de infrastructură 

rutieră, dintre care următoarele segmente sunt pe teritoriul regiunii Sud Muntenia sau au un 

impact asupra sa: 

 Segmentul din autostrada A1 Pitești – Curtea de Argeș – Sibiu; 

 Autostrada Pitești – Slatina – Craiova; 

 Autostrada Ploiești – Brașov; 

 Centura secundară a Bucureștiului, în regim de autostradă; 

 Drumul Expres Ploiești – Buzău și continuare spre Moldova și Brăila; 

 Drumul Expres Pitești – Câmpul Lung Muscel – Brașov; 

 Drumul Expres București – Alexandria – Roșiorii de Vede și continuare către Craiova – 

Drobeta Turnu Severin – Lugoj; 

 Drumul Expres Ploiești – Târgoviște – Găești; 

 Drum Euro Trans București – Giurgiu; 

 Drum Trans Regio Călărași – Slobozia și continuare către Brăila; 

 Drum Trans Regio București – Târgoviște; 
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Rețeaua de căi ferate 

 

Evoluția căilor ferate din România în ultimul deceniu se remarcă printr-un regres semnificativ al 

calității infrastructurii. Starea precară a infrastructurii, dar și calitatea și vechimea materialului 

rulant duc la scăderea constantă a numărului de pasageri transportați. Repartizarea gradului de 

încărcare de mărfuri în transport interregional este dezechilibrată, cu un grad de încărcare 

foarte mare în Nord-Est și foarte redus în Sud-Vest. Nivelul dotărilor și starea tehnică a liniilor 

nu permit viteze mai mari de 60-80 km/h, iar stațiile care deservesc traficul de marfă și călători 

au o stare tehnică nesatisfăcătoare, neasigurând condiții corespunzătoare transportului pe cale 

ferata.13 

Regiunea Sud Muntenia este străbătută de o rețea feroviară de 1.251 km, la sfârșitul anului 

2011, ceea ce o plasează pe antepenultimul loc la nivel național, fiind urmată doar de regiunea 

Sud-Vest, cu 988 km, și regiunea București-Ilfov, cu 279 km. Pe primele locuri se situează 

regiunile Vest (1.888 km), Sud-Est (1.745 km) și Nord-Vest (1.668 km). Rețeaua de căi ferate a 

României a scăzut cu 17 km în perioada 2008-2013, din care 16 km linie normală cu o cale și 1 

km linie îngustă. În același interval, rețeaua electrificată a crescut cu 55 km, din care 12 km în 

regiunea Sud Muntenia. 

 Figura I.2.2.6. - Ponderea căilor ferate pe regiuni din total național 2013 

 

 Sursa: Institutul Național de Statistică; calcule proprii                                               

Și în privința liniilor ferate electrificate, regiunea se situează pe antepenultimul loc, cu 451 km, 

fiind urmată de regiunile Nord-Vest cu 312 km și București-Ilfov cu 259 km. Cele mai extinse 

rețele electrificate se găsesc în regiunile Centru (666 km), Nord-Est (663 km) și Vest (649 km). 

                                                           
13 Strategia Națională de Dezvoltare Regională 2014-2020 
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 Figura I.2.2.7. - Ponderea căilor ferate electrificate pe regiuni din total național 2013

Sursa: Institutul Național de Statistică; calcule proprii                                               

Din punct de vedere al procentului liniilor ferate duble din totalul regiunii, Sud Muntenia se 

plasează pe primul loc cu 49,16%, urmată de București-Ilfov cu 49,10% și Nord-Est cu 33,33%. 

  Figura I.2.2.8. - Ponderea tipurilor de linii ferate din totalul fiecărei regiuni în 2013 

  Sursa: Institutul Național de Statistică; calcule proprii                                     

La nivelul regiunii, rețeaua de căi ferate nu a suferit modificări în perioada 2008-2013 din punct 

de vedere al numărului total de kilometri. Județele cu cele mai extinse rețele de căi ferate sunt 

Ialomița (293 km), Teleorman (231 km), Argeș (227 km) și Călărași (188 km).  

Lungimea căilor ferate electrificate a crescut în regiune cu 12 km, toți în județul Giurgiu, 

creșterea având loc în anul 2013 față de anul precedent. Astfel, din totalul regiunii de 451 km 
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linii electrificate, 147 km sunt în județul Călărași, 112 km sunt în Prahova și 83 km în Ialomița. 

Județul Dâmbovița are doar 5 km de linii electrificate, în timp ce Argeș nu are niciun kilometru. 

  Figura I.2.2.9. - Repartizarea liniilor de cale ferată pe județe în 2013 (% din totalul regiunii, pe tipuri) 

 

  Sursa: Institutul Național de Statistică; calcule proprii                                               

Densitatea rețelei de cale ferată este foarte slabă la nivelul regiunii, de doar 3,63 km/ 100 km2, 

sub media națională situată la 4,52 km/ 100 km2, Sud Muntenia depășind doar regiunea Sud-Vest 

Oltenia, care are 3,38 km/ 100 km2. Pe primele locuri sunt București-Ilfov cu 15,32 km/ 100 km2, 

Vest cu 5,89 km/ 100 km2, Sud-Est și Nord-Vest, ambele cu 4,88 km/ 100 km2. Sub media 

națională se mai plasează Nord-Est (4,40 km/ 100 km2) și Centru (3,90 km/ 100 km2). 

Dintre județele ce compun regiunea, doar Ialomița are o densitate peste media națională, 

respectiv 6,58 km/ 100 km2. Peste media regiunii sunt județele Teleorman (3,99 km/ 100 km2) și 

Călărași (3,69 km/ 100 km2). 

  

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Argeş Călăraşi Dâmboviţa Giurgiu Ialomiţa Prahova Teleorman

Repartizarea liniilor de cale ferată pe județe în 2013 (% din totalul regiunii, 
pe tipuri) 

Linii electrificate Linii cu o cale Linii cu 2 căi



 

  

 

Strategia pentru Specializare Inteligentă în regiunea Sud Muntenia 

    52 

Figura I.2.2.10. – Densitatea rețelei de căi ferate(km/100km2) 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

Tabel I.2.2.2. Rețeaua de căi ferate din regiunea Sud Muntenia, pe județe, în 2013 

Rețeaua de căi ferate din regiunea Sud Muntenia, pe județe, în 2013 

Nr. 
crt. 

Județ 
Căi ferate 

total 
(km) 

Căi ferate 
electrificate 

(km) 

% Căi ferate 
electrificate 

Căi ferate 
duble 
(km) 

% Căi 
ferate 
duble 

Densitatea 
căilor ferate  

(km/ 100 km2) 

1 Argeș 227 0 0,00% 22 9,69% 3,33 

2 Călărași 188 147 78,19% 132 70,21% 3,69 

3 Dâmbovița 103 5 4,85% 103 100,00% 2,54 

4 Giurgiu 47 36 76,60% 43 91,49% 1,33 

5 Ialomița 293 83 28,33% 97 33,11% 6,58 

6 Prahova 162 112 69,14% 151 93,21% 3,44 

7 Teleorman 231 68 29,44% 67 29,00% 3,99 

 
Sud 
Muntenia 

1.251 451 36,05% 615 49,16% 3,63 

Sursa: Institutul Național de Statistică; calcule proprii                                            

Principalele magistrale feroviare care străbat regiunea și care fac parte din rețeaua TEN-T, 

sunt14: 

 Magistrala 300: București - Ploiești - Brașov și mai departe către granița cu Ungaria – este 

o linie dublă electrificată, parte din Axa prioritară TEN-T feroviară IV; 

 Magistrala 500: București – Ploiești - Vicșani (spre Ucraina) – linie dublă electrificată, 

parte a axei prioritare TEN-T feroviare IX; 

                                                           
14 PDR 2014-2020 al regiunii Sud Muntenia 
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 Magistrala 800: București - Fetești - Constanța – linie dublă electrificată, parte din axa 

prioritară TEN-T IV; 

 Magistrala 900: București – Roșiori - Timișoara - linie dublă electrificată, asigură legătura 

dintre axele prioritare TEN-T feroviare IX și IV; 

 Linia 902: București - Giurgiu – linie dublă neelectrificată, asigură legătura dintre capitală 

și zona mediteraneeană, de-a lungul axei prioritare TEN-T IX;   

 Magistrala 1000: București - Ploiești – linie dublă electrificată. 

Harta I.2.2.2. Rețeaua de căi ferate în regiunea Sud Muntenia 2014 

 

Sursa: www.cfr.ro , prelucrare proprie                                                                 

 

Concluzii 

 Regiunea Sud Muntenia prezintă unele avantaje din punct de vedere al infrastructurii de 

transport: cea mai extinsă rețea de drumuri naționale, mai ales autostrăzi, apropierea 

față de principalul aeroport al țării și față de portul Constanța, învecinarea cu Dunărea în 

Sud și Est, segmentele de cale ferată modernizate, punctul de trecere al frontierei de la 

Giurgiu și o bună conectivitate la rețeaua europeană de transport TEN-T. 

 Dezavantajul zonei este depărtarea față de granița de Vest, având în vedere că rețeaua 

de autostrăzi din sudul României se termină la Pitești, respectiv Ploiești, iar drumurile 

care traversează Munții Carpați îngreunează transportul mai ales al mărfurilor către 

principalul partener comercial al țării, Uniunea Europeană. De asemenea starea tehnică a 

drumurilor este o problemă care se manifestă însă la nivelul întregii țări. 

http://www.cfr.ro/
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 Privind rețelele de drumuri naționale și de cale ferată,  regiunea poate fi comparată cu o 

pânză de păianjen, punctul central fiind orașul București. De altfel, regiunea beneficiază 

de infrastructura de transport extinsă, menită să conecteze capitala la toate zonele țării. 

 Regiunea deține segmente importante ale rețelei TEN-T și sunt prevăzute proiecte 

importante de infrastructură, atât în Master Planul General pentru Transport, cât și în 

politica UE privind coridoarele TEN-T. De asemenea, guvernele României și Bulgariei au 

semnat un memorandum pentru construcția a două noi poduri peste Dunăre, ambele 

având un cap de pod în regiunea Sud Muntenia: Turnu Măgurele – Nikopole și Călărași – 

Silistra. 

 Regiunea beneficiază de o largă deschidere la Dunărea navigabilă, care face parte din 

rețeaua TEN-T primară. Sud Muntenia are 3 porturi importante la Dunăre, dintre care 

Giurgiu este considerat port la rețeaua principală, iar celelalte 2, Oltenița și Călărași, 

sunt considerate porturi ale rețelei extinse TEN-T.15 Printre proiectele care ar putea 

primi finanțare prin Mecanismul Conectarea Europei se numără și canalul Dunăre – 

București.16 

 Accesul la Dunăre și portul la Dunăre reprezintă un avantaj ridicat pentru sectorul 

agricol, în vederea desfacerii producției, cea mai ridicată la nivel național. 

 Potențialul de transport pe apă oferit de Dunăre este insuficient valorificat în prezent 

 Regiunea Sud Muntenia este străbătută de o rețea feroviară de 1.251 km, ceea ce o 

plasează pe antepenultimul loc la nivel național, fiind urmată doar de regiunea Sud-Vest, 

cu 988 km, și regiunea București-Ilfov, cu 279 km. 

 Infrastructura feroviară prezintă la fel ca la nivelul întregii țări un nivel ridicat de uzură 

fizică și morală. Ea se află într-un stadiu avansat de degradare și este doar parțial 

electrificată. Timpii de călătorie/transport sunt foarte ridicați. 

 Infrastructura turistică și infrastructura de acces către zonele cu potențial turistic este 

deficitară. Resursele naturale existente, potențialului turistic montan și dunărean sunt 

insuficient valorificate datorită accesibilității reduse către obiectivele turistice naturale 

și culturale. 

  

                                                           
15 Master Planul General de Transport al României, mai 2015 
16

 http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t-guidelines/doc/ten-t-country-fiches/merged-files/ro.pdf 
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Subcapitolul I.3. Economia regiunii Sud Muntenia 

 

În acest subcapitol este analizată în detaliu economia regiunii Sud Muntenia, în contextul 

economiei naționale, dar și la nivel inter-județean. De asemenea, pentru cei mai importanți 

parametri ai economiei regionale se va face evaluarea comparativă în raport cu anumite regiuni 

europene similare. 

Datele aferente zonelor/regiunilor de pe teritoriul României au ca sursă oficială Institutul 

Național de Statistică (INS). Datele aferente regiunilor din afara României au ca sursă oficială 

Eurostat17 - sursa oficială de date statistice la nivelul Comisiei Europene. 

Perioada de referință pentru culegerea datelor este 2008 – 2012. în toate situațiile în care au 

existat măsurători și date disponibile pentru anii 2013 și 2014, acestea au fost incluse în analiză 

și au contribuit la enunțarea concluziilor. 

Analiza și evaluarea economiei regiunii Sud Muntenia este realizată atât în ansamblu cât și 

sectorial. Structura acestui subcapitol este formată din patru secțiuni importante, după cum 

urmează: 

- I.3.1. Contextul economic al regiunii Sud Muntenia 

o se urmărește identificarea contextului prin calculul următorilor indicatori: 

 PIB regional 

 PIB regional/ locuitor 

 relația dintre PIB/ capita și cheltuielile cu activitatea de cercetare-

dezvoltare 

 Valoarea adăugată brută comparație cu nivelul european 

 VAB pe sectoare 

- I.3.2. Antreprenoriatul din regiunea Sud Muntenia:  

o antreprenoriatul este evaluat prin intermediul unei analize sectoriale. Structura 

analizată este următoarea: 

 Agricultură, silvicultură, pescuit (CAEN A) 

 Industria extractivă (CAEN B) 

 Industria prelucrătoare (CAEN C) 

 Energie și utilități (CAEN D și E) 

 Comerț (CAEN G) 

 Construcții (CAEN F) 

 Turism 

 Servicii 

                                                           
17

 http://ec.europa.eu/eurostat/data/database 
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o ca și indicatori urmăriți în cadrul fiecărui sector analizat sunt următorii: 

 numărul de unități locale active, inclusiv pe ramuri economice și clase de 

mărime 

 densitatea unităților locale active 

 numărul întreprinderilor nou create, inclusiv pe ramuri economice  

 rata de creare a unităților locale active 

 numărul firmelor radiate la nivel regional 

 numărul mediu de salariați inclusiv pe ramuri economice 

 salariul mediu net lunar inclusiv pe domenii de activitate economică  

o analiza performanței firmelor pe sectoare economice în vederea identificării 

aglomerărilor industriale și sectoarelor care prezintă potențial de clusterizare va 

urmări următoarele date: numărul de unități locale active, cifra de afaceri (CA), 

numărul de salariați, productivitatea muncii, investiții nete și lista celor mai 

importante firme ce desfășoară activități în domeniul respectiv 

- I.3.3. Investiții străine directe și numărul societăților comerciale cu participare 

străină la capitalul social 

o va fi prezentat un tabel cu firmele care au realizat cele mai importante investiții 

străine în regiunea Sud Muntenia în perioada analizată   

- I.3.4. Potențialul de specializare – se stabilesc acele sectoare economice la nivel de 

ramură din regiunea Sud Muntenia, în vederea identificării zonelor de specializare, dar și 

sectoarele cu potențial de clusterizare.  

o Pentru a identifica sectoarele cu potențial, este folosită metoda utilității globale 

(prin construirea Matricei Utilităților) 
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I.3.1. Contextul economic al regiunii Sud Muntenia  

 

PIB Regional 

Situația PIB regional pe orizontul analizat 2008 – 2012, exprimat în milioane lei, este prezentată 

mai jos: 

Tabel I.3.1 – 1 - PIB pe macroregiuni exprimat în mil. Lei 2008-2012 

PIB pe macroregiuni exprimat în MILIOANE LEI 2008-2012 

Regiune / perioadă Anul 2008 Anul 2009 Anul 2010 Anul 2011 Anul 2012 
Valoare 
medie 

Regiunea NORD-VEST 59.281,6 58.937,5 60.199,8 61.648,4 67.401,2 61.493,70 

Regiunea CENTRU 58.093,2 58.135,7 59.951,8 61.990,1 66.954,7 61.025,10 

Regiunea NORD-EST 55.400,6 55.162,8 56.081,2 57.274,4 61.107,6 57.005,32 

Regiunea SUD-EST 54.042,6 53.357,8 56.735,2 59.515,8 63.313,2 57.392,92 

Regiunea SUD 
MUNTENIA 

64.740,0 65.901,4 66.784,2 70.037,1 70.300,4 67.552,62 

Regiunea BUCUREȘTI - 
ILFOV 

139.578,9 127.574,9 137.385,3 153.623,7 161.479,5 143.928,46 

Regiunea SUD-VEST 
OLTENIA 

40.742,1 40.401,5 42.368,6 44.583,5 46.597,9 42.938,72 

Regiunea VEST 52.056,0 50.612,3 53.722,7 55.917,2 59.143,7 54.290,38 

TOTAL 524.388,7 510.522,8 533.881,1 565.097,2 596.681,5 546.114,26 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

PIB în valoare absolută, la nivel de regiune, nu are o relevanță foarte ridicată, fiind necesară o 

analiză raportat la dimensiunea regiunii, populația existentă sau la alte regiuni europene 

similare. Din datele prezentate rezultă însă niște aspecte de remarcat:  

- regiunea Sud Muntenia a avut un trend ascendent al PIB-ului pe tot orizontul analizat, în 

contextul în care majoritatea celorlalte regiuni au avut în anul 2009 o ușoară scădere 

- creșterea PIB-ului la nivel național pe orizontul analizat a fost de 13,79%. Regiunea Sud 

Muntenia a avut o creștere a PIB-ului pe orizontul 2008 – 2012 de doar 8,59%, cea mai 

mica evoluție dintre toate regiunile. Toate celelalte regiuni au avut o evoluție 

crescătoare cu o valoare între 10,30% și 17,15% față de punctul de referință. 
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        Figura I.3.1 – 1 - Creșterea PIB regional pe orizontul 2008 - 2012 

 

       Sursa: Institutul Național de Statistică 

PIB-ul la nivelul regiunii Sud Muntenia a fost distribuit pe județe după cum urmează: 

Tabel I.3.1 – 2 - Creșterea PIB regional pe orizontul 2008 - 2012 

PIB pe județe la nivelul regiunii Sud Muntenia, exprimat în MILIOANE LEI 

Județ 
Anul 
2008 

Anul 
2009 

Anul 
2010 

Anul 
2011 

Anul 
2012 

Valoare 
medie 

Argeș 16.911,9 17.851,9 16.706,0 16.765,3 15.592,4 16.765,5 

Călărași 4.604,3 4.200,6 5.448,2 5.476,4 5.504,0 5.046,7 

Dâmbovița 9.334,8 9.247,9 10.361,6 10.348,6 11.248,3 10.108,2 

Giurgiu 3.627,0 3.928,7 5.303,2 5.361,2 5.014,1 4.646,8 

Ialomița 4.615,5 4.531,5 4.894,0 5.377,2 5.519,3 4.987,5 

Prahova 19.831,7 20.319,4 18.452,0 20.864,7 21.150,8 20.123,7 

Teleorman 5.814,8 5.821,4 5.619,2 5.843,7 6.271,5 5.874,1 

TOTAL pe regiune 64.740,0 65.901,4 66.784,2 70.037,1 70.300,4 67.552,6 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

Așa cum se observă, cea mai mare contribuție la PIB-ul regiunii aparține județului Prahova, care 

are un nivel al PIB echivalent cu PIB cumulat din județele Călărași, Giurgiu, Ialomița și 

Teleorman. De asemenea se observă că județele Prahova și Argeș dau împreună peste jumătate 

din PIB-ul regional. Un alt element de remarcat este că evoluția PIB-ului este în general 

crescătoare pentru toate județele, cu excepția județului Argeș, care a înregistrat o scădere pe 

orizontul analizat. 
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PIB regional/ locuitor 

PIB regional / locuitor nu este un indicator furnizat apriori de INS ci este calculat pe baza 

informațiilor oficiale statistice, prin raportarea PIB în valoare absolută la numărul aferent de 

locuitori. 

Tabel I.3.1 – 3 - PIB / locuitor, la nivel regional exprimat în LEI 2008-2012 

PIB / locuitor la nivel regional exprimat în LEI 2008-2012 

Regiune / perioadă Anul 2008 Anul 2009 Anul 2010 Anul 2011 Anul 2012 

Regiunea NORD-VEST 20.802 20.681 21.126 21.649 23.693 

Regiunea CENTRU 21.919 21.939 22.628 23.423 25.326 

Regiunea NORD-EST 14.236 14.181 14.431 14.769 15.747 

Regiunea SUD-EST 18.340 18.138 19.326 20.350 21.716 

Regiunea SUD MUNTENIA 19.126 19.537 19.874 20.946 21.126 

Regiunea BUCUREȘTI - ILFOV 56.684 51.593 55.332 61.654 64.636 

Regiunea SUD-VEST OLTENIA 17.651 17.590 18.546 19.639 20.643 

Regiunea VEST 25.414 24.731 26.290 27.421 29.079 

La nivel NAȚIONAL 23.263 22.669 23.736 25.181 26.635 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

Din datele prezentate se observă faptul că regiunea Sud Muntenia are un PIB/locuitor sub media 

națională, depășind însă ca valoare indicatorul aferent regiunilor Nord Est și Sud Vest Oltenia. O 

valoare similară regăsim în regiunea Sud Est, și valori superioare în celelalte regiuni. 

Tabel I.3.1 – 4 - PIB / locuitor la nivel județean exprimat în LEI 2008-2012 

PIB / locuitor la nivel județean exprimat în LEI 2008-2012 

Județ / perioadă Anul 2008 Anul 2009 Anul 2010 Anul 2011 Anul 2012 

Argeș 25.421 26.923 25.270 25.463 23.782 

Călărași 13.994 12.796 16.657 16.832 16.983 

Dâmbovița 17.343 17.193 19.280 19.285 20.991 

Giurgiu 12.694 13.806 18.706 18.976 17.789 

Ialomița 15.149 14.915 16.160 17.844 18.405 

Prahova 23.697 24.346 22.178 25.201 25.678 

Teleorman 13.679 13.830 13.492 14.199 15.420 

Sursa: Institutul Național de Statistică 
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La nivel județean, situația PIB/locuitor este similară cu a celorlalți indicatori economici: 

județele Prahova și Argeș înregistrează cele mai bune valori, Dâmbovița se situează la un nivel 

mediu al regiunii, iar Ialomița, Călărași, Giurgiu și Teleorman au un nivel mai redus. 

De observat este faptul că la nivelul județului Giurgiu, pe orizontul analizat a avut loc cea mai 

accentuată îmbunătățire a indicatorului între anii 2008 și 2012, o creștere de +40,14%; în același 

timp, județul Argeș este singurul care a înregistrat o scădere a indicatorului: -6,45%. Celelalte 

județe au înregistrat creșteri, după cum urmează: Prahova +8,36%; Teleorman +12,73%, Călărași, 

Dâmbovița și Ialomița creșteri de aproximativ 21%. 

Relația dintre PIB/capita și cheltuielile cu activitatea de cercetare-dezvoltare 

Mai jos sunt prezentate cheltuielile cu activitatea de cercetare-dezvoltare înregistrate la nivel 

național: 

Tabel I.3.1 – 5 - Cheltuieli de cercetare dezvoltare la nivel național mil. Lei 2008-2013 

Cheltuieli de cercetare dezvoltare la nivel național mil. lei 2008-2013 

Categorie / an 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Cheltuieli totale 2.981 2.357 2.413 2.787 2.873 2.465 

din care, cheltuieli de capital 467 280 368 535 517 400 

% cheltuieli de capital din total 15,68% 11,87% 15,26% 19,21% 18,01% 16,24% 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

Se poate observa faptul că nivelul cheltuielilor de cercetare – dezvoltare a avut o evoluție 

neregulată. În 2013 nivelul lor este considerabil mai mic decât în 2008. Aceasta se datorează 

unei scăderi abrupte în 2009 și din nou, în 2013. 

Se evidențiază și ponderea cheltuielilor de capital în total cheltuieli de cercetare, în 

permanență sub 20%, și cu un nivel mediu agregat de 16%. 
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Tabel I.3.1 – 6 - Distribuția cheltuielilor de cercetare dezvoltare pe regiuni 2008-2013 

Distribuția cheltuielilor de cercetare dezvoltare pe regiuni 2008-2013 

Perioada 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
 

U.M. Mil. lei Mil. lei Mil. lei Mil. lei Mil. lei Mil. lei 
 

Cheltuieli totale de cercetare 
dezvoltare la nivel național 

2.980,7 2.356,9 2.413,5 2.786,8 2.872,7 2.464,8 
 

Regiune / perioada Pondere în total 
Pondere 
medie 

Regiunea NORD-VEST 8,51% 8,24% 8,18% 10,83% 10,39% 9,20% 9,23% 

Regiunea CENTRU 2,69% 7,22% 4,58% 4,45% 5,34% 3,82% 4,68% 

Regiunea NORD-EST 7,20% 6,70% 6,55% 6,18% 8,53% 8,02% 7,20% 

Regiunea SUD-EST 3,33% 3,89% 3,69% 2,28% 1,88% 1,88% 2,82% 

Regiunea SUD MUNTENIA 7,70% 9,37% 9,98% 9,54% 11,54% 10,73% 9,81% 

Regiunea BUCUREȘTI - ILFOV 62,47% 57,60% 59,32% 57,71% 54,85% 56,07% 58,00% 

Regiunea SUD-VEST OLTENIA 2,96% 3,21% 2,91% 4,51% 2,03% 3,61% 3,20% 

Regiunea VEST 5,14% 3,78% 4,80% 4,51% 5,43% 6,67% 5,06% 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

 Figura I.3.1 – 2 - Distribuția cheltuielilor de cercetare dezvoltare la nivel național 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

Așa cum reiese și din reprezentarea grafică, lăsând la o parte regiunea București Ilfov, atipică 

din punct de vedere statistic, regiunea Sud Muntenia contribuie cel mai mult dintre toate 

regiunile la totalul național al cheltuielilor de cercetare dezvoltare. Acesta nu este însă un 

rezultat relevant de sine stătător, fiind necesar să fie abordat corelat cu indicatori precum 

numărul de persoane domiciliate sau PIB/locuitor. 

Mai jos este prezentat nivelul cheltuielilor de cercetare dezvoltare per capita. 
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Așa cum rezultă din tabelul următor, regiunea Sud Muntenia realizează printre cele mai mari 

cheltuieli de cercetare dezvoltare per capita, exceptând regiunea București Ilfov, aceasta din 

urmă reprezentând o excepție din punct de vedere statistic. În 2012 se înregistrează un nivel de 

99,65 lei/capita, o valoare de aproape cinci ori mai ridicată decât în regiunea Sud Est și de patru 

ori mai mare decât în Sud Vest Oltenia. 

Tabel I.3.1 – 7 - Cheltuieli de cercetare dezvoltare/ locuitor exprimate în LEI/locuitor 2008-2012 

Cheltuieli de cercetare dezvoltare/ locuitor  exprimate în LEI/locuitor 2008-2012 

Regiune/ an 2008 2009 2010 2011 2012 

Regiunea NORD-VEST 88,99 68,16 69,27 105,98 104,97 

Regiunea CENTRU 30,28 64,18 41,70 46,82 58,06 

Regiunea NORD-EST 55,15 40,58 40,70 44,41 63,14 

Regiunea SUD-EST 33,67 31,14 30,35 21,68 18,54 

Regiunea SUD MUNTENIA 67,80 65,45 71,64 79,50 99,65 

Regiunea BUCUREȘTI - ILFOV 756,18 549,03 576,60 645,42 630,67 

Regiunea SUD-VEST OLTENIA 38,20 32,97 30,70 55,35 25,84 

Regiunea VEST 74,84 43,50 56,67 61,70 76,71 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

Corelând aceste date și cu nivelul PIB/locuitor, se poate evalua ponderea cheltuielilor alocate 

cercetării dezvoltării în Produsul Intern Brut per capita, în fiecare regiune. 

Tabel I.3.1 – 8 - Ponderea cheltuielilor de cercetare dezvoltare în nivelul PIB/capita 2008-2012 

Ponderea cheltuielilor de cercetare dezvoltare în nivelul PIB/capita  

Regiune/ an 2008 2009 2010 2011 2012 

Regiunea NORD-VEST 0,43% 0,33% 0,33% 0,49% 0,44% 

Regiunea CENTRU 0,14% 0,29% 0,18% 0,20% 0,23% 

Regiunea NORD-EST 0,39% 0,29% 0,28% 0,30% 0,40% 

Regiunea SUD-EST 0,18% 0,17% 0,16% 0,11% 0,09% 

Regiunea SUD MUNTENIA 0,35% 0,34% 0,36% 0,38% 0,47% 

Regiunea BUCUREȘTI - ILFOV 1,33% 1,06% 1,04% 1,05% 0,98% 

Regiunea SUD-VEST OLTENIA 0,22% 0,19% 0,17% 0,28% 0,13% 

Regiunea VEST 0,29% 0,18% 0,22% 0,22% 0,26% 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

La acest capitol regiunea Sud Muntenia, datorită unei creșteri semnificative în 2012, a ajuns să 

aloce cea mai mare pondere din PIB/capita activităților de cercetare dezvoltare. Cu excepția 

regiunii București Ilfov, singura regiune cu o alocare apropiată este Nord Vest, celelalte regiuni 

fiind destul de departe, ajungând și la 0,13% (Sud Vest Oltenia) față de nivelul de 0,47% 

înregistrat în Sud Muntenia. 

La nivel județean, cheltuielile de cercetare dezvoltare per capita prezintă discrepanțe enorme. 

Astfel, se evidențiază județul Argeș, care are o valoare medie alocată pe orizontul evaluat (2008 
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– 2012) de 305,8 lei per capita, Călărași, Dâmbovița și Prahova alocări în jurul valorii de 30 lei 

per capita iar Giurgiu, Teleorman și Ialomița valori nesemnificative, între 0,72 lei/pers și 5,90 

lei/pers. 

Figura I.3.1 – 3 - Alocarea per capita, la nivel județean a cheltuielilor de CDI 2008-2012 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică 

În ceea ce privește ponderea din PIB/capita alocată cheltuielilor de CDI la nivel județean 

situația este similară alocărilor în valoare absolută: în județul Argeș se alocă 1,21% din PIB per 

capita acestor cheltuieli/investiții în CDI și la polul opus, județele Giurgiu, Ialomița și Teleorman 

care au alocări aproape nule. 

Figura I.3.1 – 4 - Ponderea cheltuielilor de cercetare dezvoltare în nivelul PIB/capita 2008-2012 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

În concluzie, în materie de resurse alocate activităților de CDI, regiunea Sud Muntenia este 

ridicată prin contribuția semnificativă a județului Argeș. Se remarcă un nivel alarmant de scăzut 

al orientării către CDI din perspectiva resurselor alocate, în județele Giurgiu, Ialomița și 

Teleorman. 
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Valoarea adăugată brută  

Conform INS, Valoarea adăugată (VAB) brută la costul factorilor reprezintă suma salariilor și 

altor elemente legate de costul factorilor de muncă, a profitului, a subvențiilor de exploatare, a 

amortizării capitalului fix, din care se scad impozitele legate de producție. 

Mai jos este prezentat nivelul VAB național pe principalele ramuri economice, pentru orizontul 

2008 – 2012: 

Tabel I.3.1 – 9 - Valoarea adăugată brută la costul factorilor la nivel național 2008-2012 

Valoarea adăugată brută la costul factorilor, la nivel NAȚIONAL pe sectoare de activitate CAEN Rev.2 

u.m. Mil. Ron Mil. Ron Mil. Ron Mil. Ron Mil. Ron 

Sectoare de activitate 2008 2009 2010 2011 2012 

Industrie (div. 05 - 39) 85.690 75.052 83.907 88.239 95.396 

Construcții (div. 41,42,43) 26.671 21.869 19.781 19.531 18.533 

Comerțul cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea 
și repararea autovehiculelor și a motocicletelor - 
div. 45 

6.538 5.124 4.276 4.228 3.944 

Comerțul cu amănuntul, cu excepția 
autovehiculelor și motocicletelor - div. 47 

13.399 12.329 12.361 12.699 13.720 

Comerț cu ridicata cu excepția comerțului cu 
autovehicule și motociclete - div. 46 

25.005 20.310 20.150 20.802 22.224 

Servicii de piață prestate pentru populație 4.354 3.622 3.271 3.614 3.575 

Servicii de piață prestate pentru întreprinderi 59.743 55.138 56.867 60.683 63.786 

TOTAL 221.400 193.444 200.613 209.796 221.178 

Sursa – Institutul Național de Statistică 

 

Doar pentru anul 2012 este prezentat mai jos la un nivel ridicat de detaliu privind sectoarele 

economice, datele privind VAB la nivel național: 

Tabel I.3.1 – 10 - VAB pe sectoare de activitate în 2012 

VAB pe sectoare de activitate în 2012 

Sectoare de activitate Mil lei 

B industria extractivă 16.068,6 

C industria prelucrătoare 59.916,1 

D producția și furnizarea de energie electrică și termica, gaze, apă caldă și aer 
condiționat 

15.098,9 

E distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare 4.312,1 

F construcții 18.533,1 

G comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor 39.887,9 

H transport și depozitare 17.812,5 

I hoteluri și restaurante 3.248,4 

J informații și comunicații 15.756,5 

L tranzacții imobiliare 5.807,5 

M activități profesionale, științifice și tehnice 11.525,6 

N activități de servicii administrative și activități de servicii suport 7.703,1 

P învățământ 304,3 

Q sănătate și asistenta sociala 1.813,5 

R activități de spectacole, culturale și recreative 4.861,9 

S alte activități de servicii 645,4 

Sursa – Institutul Național de Statistică 
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Valoarea adăugată brută, comparație cu nivelul european  

Valoarea adăugată brută este un indicator direct dependent și de dimensiunea regiunii la care 

este calculat. Astfel, comparațiile în valoare absolută pot fi relevante doar dacă sunt însoțite și 

de valori ponderate ale indicatorilor. 

Conform datelor furnizate de Banca Mondială, VAB la nivelul României la 2013 este de 166,4 mld 

Euro. Comparativ Bulgaria are o VAB la costul factorilor de 46,9 mld. Euro, Ungaria de 112,3 

mld. Euro, Polonia 467 mld. Euro iar țările mai dezvoltate precum Franța sau Germania au valori 

semnificativ mai mari, 2.518 mld. respectiv 3.353 mld. Euro. 

Mai jos este prezentată evoluția la nivelul țărilor europene selectate pe orizontul 2010 – 2013: 

Figura I.3.1 – 5 - Valoarea adăugată brută la costul factorilor mil. euro 2010-2013 

 

Sursa datelor: Banca Mondială - http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.FCST.CD  

 

Evoluția ca și trend a fost aceeași pentru toate țările din Uniunea Europeană prezentând scăderi 

în anii 2010 și 2012 urmate de redresări la nivelul anilor 2011 și 2013. 

După cum a fost menționat mai sus, valoarea totală adăugată depinde în mod direct și de 

dimensiunea țărilor. Astfel, a fost calculată VAB/locuitor, pentru a putea analiza VAB 

independent de mărimea regiunii analizate. Se observă că România are al doilea cel mai scăzut 

indicator, după Bulgaria. Ungaria are un nivel cu 60% mai ridicat ca România, similar cu Polonia. 

Franța și Germania sunt mult peste țările din Est, cu niveluri de aproape 6 ori mai ridicate decât 

România. 
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Figura I.3.1 – 6 - Valoarea adăugată brută la costul factorilor per capita 2010 (mii euro) 

Sursa datelor: Banca Mondială - http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.FCST.CD  

Concluzii 

 Ca și dezvoltare economică regiunea Sud Muntenia prezintă un grad ridicat de 

eterogenitate: județele din nordul regiunii au indicatori economici mult mai buni decât 

județele din sudul regiunii. 

 Ca și nivel al PIB/locuitor, regiunea Sud Muntenia se situează sub media națională, 

depășind doar regiunile Sud Vest Oltenia și Nord Vest. Valoarea înregistrată în anul 2012 

este de 21.126 lei/loc, aproximativ 5.000 Euro per locuitor, o valoare cu mult sub media 

europeană. Această valoare plasează regiunea Sud Muntenia în categoria regiunilor mai 

puțin dezvoltate din Europa, alături de alte regiuni din România și Bulgaria. 

 Nivelul PIB/locuitor nu este unul uniform la nivelul regiunii, valorile înregistrate fiind 

ridicate în nordul regiunii (Argeș, Prahova) – aproximativ 6.000 Euro/loc. și foarte reduse 

în sud (Teleorman, Călărași) – sub 4.000 Euro/loc. 

 Evoluția PIB per capita a fost sensibil ascendent pe orizontul analizat, creșterea devenind 

mai pronunțată începând cu anul 2011 după trecerea efectelor directe ale crizei 

macroeconomice. 

 În ceea ce privește cheltuielile de cercetare dezvoltare, raportate la PIB, regiunea Sud 

Muntenia se situează pe primul loc la nivel național, exceptând București –Ilfov. Un 

aspect foarte important este acela că 75% din cheltuielile de CDI regionale provin din 

județul Argeș, celelalte 6 județe din regiune cumulând aproximativ 25%. De asemenea, la 

polul opus județului Argeș, care din perspectiva cheltuielilor de CDI este printre cele mai 

competitive din țară, județele Giurgiu, Ialomița și Teleorman au realizat cheltuieli de CDI 

nesemnificative, aproape nule.  
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I.3.2. Antreprenoriatul din regiunea Sud Muntenia 

 

În această secțiune, vor fi analizați în primă fază la nivel agregat parametrii reprezentativi ai 

antreprenoriatului, atât la nivel regional cât și județean, pentru că în a doua parte a 

subcapitolului să fie aprofundată analiza la nivel de sector economic. 

Numărul de unități locale active (agregat) 

La nivel național, numărul de unități locale active a scăzut pe orizontul analizat (2008 – 2013), 

arătând totuși semne de îmbunătățire a situației în anii 2012 și 2013, după o perioadă 

accentuată de declin în anii 2009 – 2011. Mai jos este prezentată centralizată situația la nivel 

național: 

Tabel I.3.2 – 1 - Numărul de unități locale active pe regiuni 2008-2013 

Numărul de unități locale active pe regiuni 2008-2013 

Regiuni de dezvoltare / an 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Regiunea NORD-VEST 80.446 77.731 69.602 64.185 67.792 70.131 

Regiunea CENTRU 69.479 67.734 60.893 55.965 57.854 58.944 

Regiunea NORD-EST 62.665 61.000 54.940 50.432 52.177 53.303 

Regiunea SUD-EST 67.203 65.939 60.002 54.972 56.997 58.101 

Regiunea SUD MUNTENIA 61.107 60.108 55.487 51.442 53.553 54.822 

Regiunea BUCUREȘTI - ILFOV 131.559 130.328 119.453 110.365 116.604 120.588 

Regiunea SUD-VEST OLTENIA 40.835 40.166 36.989 34.381 36.048 36.535 

Regiunea VEST 53.852 52.595 47.300 43.241 45.175 46.344 

TOTAL 567.146 555.601 504.666 464.983 486.200 498.768 

Sursa: Institutul Național de Statistică12, 

Figura I.3.2 – 1 - Număr de unități locale active la nivel național 2013 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică 
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În valoare absolută, regiunea Sud Muntenia înregistrează în 2013 un număr de 54.822 unități 

locale active, reprezentând 10,99% din totalul național. Aceasta este o valoare ușor sub media 

națională dacă nu este considerată regiunea București Ilfov, atipică. Se mai observă faptul că în 

toate regiunile numărul unităților locale a scăzut raportat la 2008, însă regiunea Sud Muntenia a 

avut cea mai redusă descreștere: -10,29%. Celelalte regiuni, exceptând București Ilfov, au avut 

descreșteri cuprinse între 10,53% și 15,16% (Centru), cu o medie de -13,49%. Cu alte cuvinte, 

impactul crizei economice a fost resimțit cel mai puțin în regiunea Sud Muntenia, datorită 

probabil structurii economiei și a sectoarelor cele mai performante. Analiza sectorială este 

realizată în partea a doua a prezentei secțiuni. 

Pe categorii de mărime, distribuția unităților locale la nivelul regiunii este similară cu cea la 

nivel național. Astfel, în regiune, 85,94% sunt unități cu mai puțin de 10 angajați, asimilate 

microîntreprinderilor, 11,45% au între 10 și 49 angajați, 2,22% între 50 și 249 și doar 0,38% au 

peste 250 angajați. Reprezentarea grafică și comparația cu nivelul național pentru anul de 

referință 2012  sunt prezentate în graficul de mai jos: 

Figura I.3.2 – 2 - Structura unităților locale active pe categorii de mărime 2012 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

La nivel județean, la nivelul anului 2012 s-a înregistrat următoarea structură în cadrul regiunii 
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Tabel I.3.2 – 2 - Structura unităților locale active la nivelul regiunii Sud Muntenia 2012 

Structura unităților locale active la nivelul regiunii Sud Muntenia pe categorii de mărime după nr. 
angajați în 2012 

Județ / categorii unități  Nr. Total 
0-9 

persoane 
10-49 

persoane 
50-249 

persoane 
250+ 

Argeș 13.361 11.367 1.630 310 54 

Călărași 4.389 3.788 503 84 14 

Dâmbovița 6.525 5.672 687 142 24 

Giurgiu 3.980 3.470 431 73 6 

Ialomița 4.078 3.501 480 90 7 

Prahova 16.126 13.703 1.945 391 87 

Teleorman 5.094 4.522 457 101 14 

TOTAL Sud Muntenia 53.553 46.023 6.133 1.191 206 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

La nivelul regiunii se remarcă județele Argeș și Prahova care împreună dețin peste 55% din 

totalul unităților locale active la nivel regional. La nivelul unităților locale de dimensiune mare 

(+ 250 angajați) ponderea celor două județe este și mai accentuată, ajungând la 68,44%. 

Structura unităților locale active în funcție de ramurile economice cărora aparțin face obiectul 

unei secțiuni distincte din prezentul subcapitol, respectiv analiza sectorială a regiunii Sud 

Muntenia. 

Densitatea unităților locale active (agregat) 

Pentru evaluarea densității unităților locale active, va fi luat în calcul volumul populației și 

suprafața regiunii pentru a obține în acest fel densitatea exprimată în unități/locuitor respectiv 

unități/kmp. Pentru a fi comparabile datele folosite va fi considerat anul de referință 2012. 

Astfel, densitatea unităților locale active va fi evaluată pentru anul calendaristic 2012. 

În tabelul următor sunt prezentate rezultatele obținute la nivel național/pe regiuni: 

Tabel I.3.2 – 3 - Densitatea pe regiuni a unităților locale active 2012 

Densitatea pe regiuni a unităților locale active raportată la 1000 locuitori respectiv suprafața în kmp 

Regiune 
Unități locale 

în 2012 
locuitori 
în 2012 

suprafața - 
kmp 

unități/1000 
loc 

unități/kmp 

Regiunea NORD-VEST 67.792 2.844.780 34.159 23,83 1,98 

Regiunea CENTRU 57.854 2.643.699 34.100 21,88 1,70 

Regiunea NORD-EST 52.177 3.880.698 36.850 13,45 1,42 

Regiunea SUD-EST 56.997 2.915.472 35.762 19,55 1,59 

Regiunea SUD MUNTENIA 53.553 3.327.723 34.453 16,09 1,55 

Regiunea BUCUREȘTI - ILFOV 116.604 2.498.306 1.821 46,67 64,03 

Regiunea SUD-VEST OLTENIA 36.048 2.257.275 29.212 15,97 1,23 

Regiunea VEST 45.175 2.033.912 32.034 22,21 1,41 

La nivel național 486.200 22.401.865 238.391 21,70 2,04 

Sursa: Institutul Național de Statistică 
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Ca și în cazul numărului de unități, în privința densității per capita, regiunea Sud Muntenia 

înregistrează o valoare sub medie, existând patru regiuni cu o densitate mai mare și două cu 

densitatea mai mică. Densitatea la nivelul regiunii este de 16,09 unități/loc, sub media 

națională de 19,00 exceptând regiunea București Ilfov. 

La nivelul regiunii Sud Muntenia, pe județe, situația este următoarea: 

Tabel I.3.2 – 4 - Densitatea pe județe a unităților locale active 2012 

Densitatea pe județe a unităților locale active raportată la 1000 locuitori respectiv suprafața în kmp 

Județ 
Unități locale 

în 2012 
Locuitori 
în 2012 

Suprafața - 
kmp 

Unități/1000 
loc 

Unități/kmp 

Argeș 13.361 655.633 6.826 20,38 1,96 

Călărași 4.389 324.089 5.088 13,54 0,86 

Dâmbovița 6.525 535.852 4.054 12,18 1,61 

Giurgiu 3.980 281.869 3.526 14,12 1,13 

Ialomița 4.078 299.880 4.453 13,60 0,92 

Prahova 16.126 823.687 4.716 19,58 3,42 

Teleorman 5.094 406.713 5.790 12,52 0,88 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

Se evidențiază din nou cele mai industrializate județe, Argeș și Prahova, cu densitățile cele mai 

ridicate, atât raportat la numărul de locuitori cât și la suprafața județelor. 

Numărul întreprinderilor nou create (agregat) 

Mai jos este prezentată sintetic statistica întreprinderilor nou create la nivel național, pe 

regiuni: 

       Tabel I.3.2 – 5 - Întreprinderi nou create anual 2008-2012 

Întreprinderi nou create anual 

Regiuni de dezvoltare / an 2008 2009 2010 2011 2012 

Regiunea NORD-VEST 24.440 18.102 19.423 21.164 17.739 

Regiunea CENTRU 21.561 15.624 16.516 16.826 11.052 

Regiunea NORD-EST 20.169 16.500 15.887 17.646 12.672 

Regiunea SUD-EST 19.696 14.667 14.867 16.120 11.792 

Regiunea SUD MUNTENIA 20.380 15.691 15.389 17.053 11.745 

Regiunea BUCUREȘTI - ILFOV 32.560 23.699 23.920 25.241 22.510 

Regiunea SUD-VEST OLTENIA 12.249 9.553 10.683 12.548 11.365 

Regiunea VEST 16.855 12.530 12.170 13.485 10.301 

TOTAL 167.910 126.366 128.855 140.083 109.176 

      Sursa: Oficiul Național al Registrului Comerțului 
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      Tabel I.3.2 – 6 - Ponderea întreprinderilor nou create regionale în total 

Ponderea întreprinderilor nou create regionale în total 

Regiuni de dezvoltare / an 
Total pe orizontul 

2008 - 2012 
% 

2008 - 2012 
2012 

% 
2012 

Regiunea NORD-VEST 100.868 15,00% 17.739 16,25% 

Regiunea CENTRU 81.579 12,13% 11.052 10,12% 

Regiunea NORD-EST 82.874 12,33% 12.672 11,61% 

Regiunea SUD-EST 77.142 11,47% 11.792 10,80% 

Regiunea SUD MUNTENIA 80.258 11,94% 11.745 10,76% 

Regiunea BUCUREȘTI - ILFOV 127.930 19,03% 22.510 20,62% 

Regiunea SUD-VEST OLTENIA 56.398 8,39% 11.365 10,41% 

Regiunea VEST 65.341 9,72% 10.301 9,44% 

TOTAL 672.390 100,00% 109.176 100,00% 

      Sursa: Institutul Național de Statistică 

În privința întreprinderilor nou create, regiunea Sud Muntenia se poziționează la un nivel mediu, 

comparabil cu celelalte regiuni. Singura regiune care se evidențiază este Nord Vest, cu un nivel 

de +70% față de restul regiunilor, exceptând București Ilfov. 

De remarcat este și trendul descendent al înființării de noi întreprinderi pe orizontul analizat: în 

2012 la nivel național s-au înființat cu 35% mai puține întreprinderi decât în 2008. În regiunea 

Sud Muntenia scăderea față de 2008 a fost de -42,37%, a doua  ca anvergură la nivel național, 

după regiunea Centru.  

Rata de creare a unităților locale active (agregat) 

Pentru a calcula rata de creare a unităților locale va fi comparat numărul unităților nou 

înființate cu numărul unităților existente. Aceasta se poate face în două moduri: fie prin 

raportarea numărul unităților nou înființate în anul „n” la cele existente în anul „n-1”, fie prin 

raportarea în cadrul fiecărui an cât din total reprezintă unitățile noi. Pentru uniformitatea 

prezentării datelor și pentru utilizarea completă a datelor existente, va fi folosită a doua  

variantă propusă. 

       Tabel I.3.2 – 7 - Ponderea întreprinderi nou înființate din total întreprinderi 2008-2012 

Ponderea întreprinderi nou înființate din total întreprinderi la nivel regional % 

Regiuni de dezvoltare / an 2008 2009 2010 2011 2012 

Regiunea NORD-VEST 30% 23% 28% 33% 26% 

Regiunea CENTRU 31% 23% 27% 30% 19% 

Regiunea NORD-EST 32% 27% 29% 35% 24% 

Regiunea SUD-EST 29% 22% 25% 29% 21% 

Regiunea SUD MUNTENIA 33% 26% 28% 33% 22% 

Regiunea BUCUREȘTI - ILFOV 25% 18% 20% 23% 19% 

Regiunea SUD-VEST OLTENIA 30% 24% 29% 36% 32% 

Regiunea VEST 31% 24% 26% 31% 23% 

TOTAL 30% 23% 26% 30% 22% 

       Sursa: Institutul Național de Statistică 
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La nivelul regiunii Sud Muntenia ponderea medie a unităților noi din total, pe orizontul 2008 – 

2012 este 28,5%, sensibil peste media la nivel național de 26,1%.  

Evoluția acestei ponderi pe orizontul analizat este una neregulată, dar care păstrează dinamica 

la nivelul întregii țări. 

Ce este de remarcat din precedentele secțiuni este faptul că la nivel național dar și regional, 

numărul total de unități active este în scădere, deși anual apar peste 20% din total noi unități. 

De aici rezultă o concluzie anticipată și anume că numărul întreprinderilor radiate, dizolvate sau 

cu activitatea suspendată are o dinamică și o valoare mai mare decât a întreprinderilor noi. 

Numărul firmelor radiate la nivel regional (agregat) 

Relevant pentru această secțiune, pe lângă numărul unităților radiate este și numărul firmelor 

dizolvate sau cu activitatea suspendată, toate cele trei categorii având impact direct asupra 

numărului de unități active. 

Datele prezentate în această secțiune au ca sursă Oficiul Național al Registrului Comerțului. 

  Tabel I.3.2 – 8 - Unități radiate pe orizontul 2008 -2014 

Unități radiate pe orizontul 2008 -2014 

Național/ Sud 
Muntenia/Județ 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Național 17.676 43.713 186.144 73.244 71.746 80.786 76.483 

Sud Muntenia 2.452 5.589 25.557 7.319 9.036 9.673 9.028 

Argeș 349 1.215 4.098 1.416 2.396 2.431 2.166 

Călărași 144 393 3.097 794 531 644 560 

Dâmbovița 391 836 3.086 1.049 1.442 1.555 1.275 

Giurgiu 100 245 1.491 356 518 667 505 

Ialomița 179 340 2.866 480 594 787 665 

Prahova 1.115 2.235 7.307 2.747 2.980 2.915 3.011 

Teleorman 174 325 3.612 477 575 674 846 

  Sursa: Oficiul Național al Registrului Comerțului 

  Tabel I.3.2 – 9 - Unități suspendate pe orizontul 2008 -2014 

Unități suspendate pe orizontul 2008 -2014 

Național/ Sud 
Muntenia/Județ 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Național 12.019 134.441 66.420 21.086 24.078 22.079 15.788 

Sud Muntenia 1.261 14.160 7.091 2.492 3.433 3.048 2.063 

Argeș 215 3.848 1.542 437 875 547 363 

Călărași 115 1.093 658 264 346 345 217 

Dâmbovița 236 2.206 966 305 432 341 240 

Giurgiu 133 847 555 275 233 340 244 

Ialomița 31 929 376 103 110 101 81 

Prahova 435 4.353 2.426 843 1.175 1.038 682 

Teleorman 96 884 568 265 262 336 236 

   Sursa: Oficiul Național al Registrului Comerțului 



 

  

 

Strategia pentru Specializare Inteligentă în regiunea Sud Muntenia 

    73 

   Tabel I.3.2 – 10 - Unități dizolvate pe orizontul 2008 -2014 

Unități dizolvate pe orizontul 2008 -2014 

Categorie  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Național 3.762 30.105 7.508 11.660 22.500 23.208 18.336 

   Sursa: Oficiul Național al Registrului Comerțului 

Numărul total de firme radiate, suspendate sau dizolvate pe orizontul 2008 – 2012 este de 

726.102 față de 672.390 întreprinderi nou create. Se înregistrează un deficit de 53.712 unități 

active datorat radierii, suspendării sau dizolvării unor companii. În unele cazuri este posibil ca 

unitățile suspendate să fi fost radiate ulterior, însă nu există informații disponibile privind acest 

aspect. 

Se observă că anii 2009 și 2010 caracterizați de o accentuată criză economică au înregistrat 

valori spectaculos de mari în privința încetărilor de activitate.  

În privința radierilor, se observă o stabilizare a nivelului înregistrat în ultimii 4 ani în jurul valorii 

de 75.000 unități anual, o valoare de aproape patru ori mai ridicată decât în anul 2008. 

Numărul mediu de salariați (agregat) 

Evoluția numărului mediu de salariați la nivel național pe orizontul 2008 – 2013 a fost 

următoarea: 

Tabel I.3.2 – 11 - Evoluția numărului de salariați 2008-2013 

Evoluția numărului de salariați 2008-2013 

Regiune / an Anul 2008 Anul 2009 Anul 2010 Anul 2011 Anul 2012 Anul 2013 
variație  

2008 -2013 

Regiunea NORD-VEST 646.075 614.616 573.728 569.195 582.932 591.258 -8,48% 

Regiunea CENTRU 632.847 586.433 544.191 546.445 567.851 573.807 -9,33% 

Regiunea NORD-EST 592.399 556.601 499.314 492.185 505.799 497.928 -15,95% 

Regiunea SUD-EST 590.799 557.300 503.193 488.966 498.940 498.958 -15,55% 

Regiunea SUD 
MUNTENIA 

600.776 575.161 518.977 514.078 523.551 528.069 -12,10% 

Regiunea BUCUREȘTI 
- ILFOV 

1.025.786 992.590 918.069 911.534 918.900 915.542 -10,75% 

Regiunea SUD-VEST 
OLTENIA 

423.895 401.130 363.808 361.744 369.294 361.793 -14,65% 

Regiunea VEST 533.740 490.432 454.764 464.592 475.598 476.199 -10,78% 

TOTAL 5.046.317 4.774.263 4.376.044 4.348.739 4.442.865 4.443.554 -11,94% 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

În anul 2013 numărul angajaților a fost cu 11,94% mai mic decât în 2008. Anii 2009 și 2010 au 

reprezentat un puternic declin la nivelul tuturor regiunilor, și doar în 2012 se constată o 

schimbare sensibilă a direcției evoluției numărului de angajați. 
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Evoluția la nivelul regiunii Sud Muntenia este în parametrii naționali, valorile înregistrate fiind 

mediane – au existat scăderi mai mari în trei regiuni și mai mici tot în trei regiuni, exceptând 

București Ilfov. 

Ca și distribuție pe sectoare de activitate, la nivelul anului 2012 în regiunea Sud Muntenia se 

înregistrează următoarea situație: 

- 28,71%  - industria prelucrătoare 

- 14,14% - comerț 

- 8,26% - învățământ 

- 7,59% - sănătate și asistență socială 

- 6,90% – construcții 

- 5,33% - transporturi 

- 4,99% - administrație publică 

- 4,71% - servicii 

- 4,13% - agricultură 

- 15,23% - alte activități printre care distribuția apei și salubritate, activități profesionale 

științifice și tehnice, industria extractivă, hoteluri și restaurante, IT&C, alte servicii 
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Figura I.3.2 – 3 - Distribuția locurilor de muncă pe sectoare regiunea Sud Muntenia 2012 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

Este de remarcat faptul că 20,85% din angajați activează în sectoare asimilate în mare măsură 

domeniului public (învățământ, sănătate, administrație publică). 

De asemenea, doar 4,13% din populație este angajată în agricultură, deși populația activă 

implicată în agricultură reprezintă 35,86% din totalul populației active.  În valori absolute, la 

nivelul anului 2012, în agricultură erau 21.623 angajați iar populația activă implicată în 

agricultură era de 442.800. Astfel, sub 5% din populația activă în agricultură este și angajată cu 

carte de muncă în acest domeniu. 

La nivel regional, pentru anul de referință 2012, în Sud Muntenia existau 523,551 angajați și 

1.182.600 populație activă. Practic, mai puțin de jumătate – 44,27% din populația activă era  

efectiv angajată. 

Pe ramuri economice, se remarcă în principal sectoarele publice de activitate (administrație 

publică, învățământ, etc.), unde gradul de angajare al persoanelor active tinde spre 100% 

precum și câteva sectoare private (furnizarea de energie electrică și termică, servicii financiare) 

unde în general activează corporații. Celelalte sectoare înregistrează un grad de angajare de 60 

-70%  raportat la populația activă, singura care face notă discordantă fiind zona de agricultură, 

silvicultură și pescuit unde angajarea efectivă este de 4,88%. 
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Tabel I.3.2 – 12 - Distribuția locurilor de muncă pe sectoare regiunea Sud Muntenia 2012 

Analiză comparativă persoane angajate – populație activă la nivelul regiunii Sud Muntenia 2012 

Sectoare de activitate 
Număr 

persoane 
angajate 

Populație 
activă 

% angajați / 
pop. activă 

A agricultură, silvicultură și pescuit 21.623 442.800 4,88% 

B industria extractivă 10.966 11.300 97,04% 

C industria prelucrătoare 150.307 221.000 68,01% 

D producția și furnizarea de energie electrică și 
termică, gaze, apa caldă și aer condiționat 

7.098 6.900 102,87% 

E distribuția apei; salubritate, gestionarea 
deșeurilor, activități de decontaminare 

14.157 17.800 79,53% 

F construcții 36.147 68.600 52,69% 

G comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea 
autovehiculelor și motocicletelor 

74.012 138.200 53,55% 

H transport și depozitare 27.902 60.300 46,27% 

I hoteluri și restaurante 10.173 15.100 67,37% 

J informații și comunicații 5.457 7.800 69,96% 

K intermedieri financiare și asigurări 6.746 7.200 93,69% 

L tranzacții imobiliare 2.849 3.500 81,40% 

M activități profesionale, științifice și tehnice 13.382 16.400 81,60% 

N activități de servicii administrative și activități 
de servicii suport 

24.647 27.900 88,34% 

O administrație publica și apărare; asigurări 
sociale din sistemul public 

26.151 26.400 99,06% 

P învățământ 43.246 45.900 94,22% 

Q sănătate și asistență socială 39.762 45.400 87,58% 

R activități de spectacole, culturale și recreative 5.457 6.300 86,62% 

S alte activități de servicii 3.469 13.800 25,14% 

TOTAL la nivelul regiunii Sud Muntenia 523.551 1.182.600 44,27% 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

La nivelul județelor regiunii Sud Muntenia, numărul de salariați este distribuit astfel: 
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Tabel I.3.2 – 13 - Numărul de salariați la nivelul regiunii Sud Muntenia 2008-2013 

Numărul de salariați la nivelul regiunii Sud Muntenia pe județe 

Regiune / județ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Regiunea SUD 
MUNTENIA 

600.776 575.161 518.977 514.078 523.551 528.069 

Argeș 146.835 136.440 123.836 124.853 129.116 130.859 

Călărași 47.498 43.985 40.767 40.611 41.464 41.361 

Dâmbovița 84.077 79.849 72.232 71.152 71.203 70.712 

Giurgiu 34.199 33.413 29.870 30.577 29.734 30.319 

Ialomița 47.748 47.783 41.018 40.772 41.901 41.603 

Prahova 182.610 180.022 160.904 156.988 159.105 161.424 

Teleorman 57.809 53.669 50.350 49.125 51.028 51.791 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

Distribuția angajaților pe județe respectă gradul de industrializare al județelor. Astfel, cel mai 

mare număr de angajați la nivelul anului de referință 2012 se regăsește în județul Prahova, 

urmat de Argeș și Dâmbovița: 

Tabel I.3.2 – 14 - Distribuția numărului de angajați la nivelul anului 2012 în regiunea Sud Muntenia 

Distribuția numărului de angajați la nivelul anului 2012 în regiunea Sud Muntenia 

Regiune/Județ Număr Procent 

Regiunea SUD MUNTENIA 523.551 100,00% 

Argeș 129.116 24,66% 

Călărași 41.464 7,92% 

Dâmbovița 71.203 13,60% 

Giurgiu 29.734 5,68% 

Ialomița 41.901 8,00% 

Prahova 159.105 30,39% 

Teleorman 51.028 9,75% 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

Structura de angajare se respectă și în urma analizei sectoriale a zonelor cu cel mai mare număr 

de angajați. Singurul domeniu diferit este agricultura, unde cei mai mulți angajați provin din 

județele Călărași, Ialomița și Teleorman, datorită caracteristicilor geografice ale acestora și a 

predominanței activităților agricole. 
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Tabel I.3.2 – 15 - Locuri de muncă pe județe și sectoare de activitate Sud Muntenia 2012 

Locuri de muncă pe județe și sectoare de activitate Sud Muntenia 2012 
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Argeș 2.171 49.136 10.784 14.910 6.032 4.637 4.867 10.110 8.451 

Călărași 3.637 9.947 3.737 5.285 1.941 1.978 2.686 3.867 3.625 

Dâmbovița 1.564 20.471 3.334 10.221 3.607 3.502 4.163 7.933 5.787 

Giurgiu 2.045 3.528 2.111 4.485 2.435 2.001 2.557 3.014 3.466 

Ialomița 4.685 7.879 2.833 7.624 2.565 1.937 2.574 3.325 3.110 

Prahova 3.097 48.302 10.683 24.133 9.257 7.430 5.698 10.222 10.982 

Teleorman 4.424 11.044 2.665 7.354 2.065 3.162 3.606 4.775 4.341 

TOTAL 21.623 150.307 36.147 74.012 27.902 24.647 26.151 43.246 39.762 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

Salariul mediu net lunar (agregat) 

La nivel național, salariul mediu net a avut o evoluție constant crescătoare. Astfel, pe orizontul 

2008 – 2013 a crescut de la 1.309 lei la 1.579 lei, respectiv cu 20,62%. Salariul mediu la nivel 

național este influențat de salariile înregistrate în regiunea București Ilfov, fără de care, media 

națională la nivelul anului 2013 ar fi 1.404 lei față de 1.579 lei cât este rezultatul agregat. 

Evoluția salarială este prezentată în graficul următor: 

Figura I.3.2 – 4 - Evoluția salariului mediu net la nivel național 2008-2013 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică 

Pe regiuni, situația este următoarea: 
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Tabel I.3.2 – 16 - Salariul mediu lunar net la nivel de regiune 2008-2013 

Salariul mediu lunar net la nivel de regiune exprimat în LEI 

Regiune / an 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

TOTAL 1.309 1.361 1.391 1.444 1.507 1.579 

Regiunea NORD-VEST 1.119 1.161 1.168 1.208 1.280 1.342 

Regiunea CENTRU 1.150 1.223 1.240 1.279 1.330 1.394 

Regiunea NORD-EST 1.155 1.207 1.192 1.199 1.229 1.321 

Regiunea SUD-EST 1.190 1.255 1.234 1.276 1.307 1.381 

Regiunea SUD MUNTENIA 1.220 1.294 1.303 1.321 1.394 1.463 

Regiunea BUCUREȘTI - ILFOV 1.810 1.817 1.946 2.086 2.187 2.265 

Regiunea SUD-VEST OLTENIA 1.260 1.308 1.299 1.330 1.377 1.433 

Regiunea VEST 1.207 1.270 1.295 1.332 1.416 1.492 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

Așa cum se observă, în regiunea Sud Muntenia se înregistrează la nivelul anului 2013 cel mai 

ridicat nivel salarial, exceptând București Ilfov. Diferențele sunt însă minore raportat la 

celelalte regiuni, nedepășind 10%. 

Pe sectoare de activitate există următoarele valori aferente anului 2013: 

Tabel I.3.2 – 17 - Analiza salariilor medii nete la nivel național vs. regional pe sectoare de activitate2013 

Analiza salariilor medii nete la nivel național vs. regional pe sectoare de activitate în 2013 

Sectoare de activitate Național 
Sud 

Muntenia 
Variație 

A agricultură, silvicultură și pescuit 1.179 1.122 -4,83% 

B industria extractivă 2.943 3.256 10,64% 

C industria prelucrătoare 1.466 1.642 12,01% 

D producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apa 
caldă și aer condiționat 

2.917 
2.727 -6,51% 

E distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de 
decontaminare 

1.427 
1.341 -6,03% 

F construcții 1.191 1.088 -8,65% 

G comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și 
motocicletelor 

1.293 
1.095 -15,31% 

H transport și depozitare 1.629 1.464 -10,13% 

I hoteluri și restaurante 898 837 -6,79% 

J informații și comunicații 3.067 1.861 -39,32% 

K intermedieri financiare și asigurări 3.645 2.542 -30,26% 

L tranzacții imobiliare 1.349 1.107 -17,94% 

M activități profesionale, științifice și tehnice 2.351 2.193 -6,72% 

N activități de servicii administrative și activități de servicii suport 1.132 894 -21,02% 

O administrație publica și apărare; asigurări sociale din sistemul 
public 

2.420 
1.982 -18,10% 

P învățământ 1.533 1.456 -5,02% 

Q sănătate și asistenta sociala 1.456 1.280 -12,09% 

R activități de spectacole, culturale și recreative 1.216 1.035 -14,88% 

Sursa: Institutul Național de Statistică 



 

  

 

Strategia pentru Specializare Inteligentă în regiunea Sud Muntenia 

    80 

Cele mai ridicate salarii se înregistrează în domeniile intermedieri financiare, IT&C, industria 

extractivă și energie. La polul opus se situează industria hotelieră și restaurantele, agricultura, 

construcțiile, și serviciile administrative. 

Singurele domenii în care nivelul salarial este mai competitiv la nivelul regiunii Sud Muntenia 

decât nivelul național sunt industria extractivă și industria prelucrătoare. În sens invers, 

domeniile IT&C și financiar sunt net inferioare din perspectiva salarială în regiunea Sud 

Muntenia. Cu siguranță, o mare influență o are și contribuția regiunii București Ilfov la nivelul 

salarial la nivel național. 

La nivel județean, pentru perioada de referință 2013, veniturile salariale nete erau: 

  Tabel I.3.2 – 18 - Venitul salarial mediu net în anul 2013 

Venitul salarial mediu net în anul 2013 - LEI 

Argeș 1.649 

Călărași 1.258 

Dâmbovița 1.412 

Giurgiu 1.332 

Ialomița 1.239 

Prahova 1.542 

Teleorman 1.236 

  Sursa: Institutul Național de Statistică 

Concluzii 

 Numărul de unități locale active și densitatea lor la 1.000 locuitori este sensibil sub 

media națională. 55% din unități se regăsesc în județele Argeș și Prahova și 45% în restul 

județelor din regiune. 

 86% din unități sunt microîntreprinderi, pondere ce se regăsește și la nivel național 

 Numărul de angajați respectă trendul celorlalți parametri: în scădere pe orizontul 2008 – 

2010 și în ușoară creștere începând cu 2011. 55% din angajații regiunii sunt din județele 

Argeș și Prahova. 

 Este de remarcat faptul că 20,85% din angajați activează în sectoare asimilate în mare 

măsură domeniului public (învățământ, sănătate, administrație publică). De asemenea, 

doar 4,13% din populație este angajată în agricultură, deși populația activă implicată în 

agricultură reprezintă 35,86% din totalul populației active.  În valori absolute, la nivelul 

anului 2012, în agricultură erau 21.623 angajați iar populația activă implicată în 

agricultură era de 442.800. Astfel, sub 5% din populația activă în agricultură este și 

angajată cu carte de muncă în acest domeniu. 

 La nivel regional, pentru anul de referință 2012, în Sud Muntenia se înregistrează 523,551 

angajați și 1.182.600 populație activă. Practic, mai puțin de jumătate – 44,27% din 

populația activă era efectiv angajată. 
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 Pe ramuri economice, se remarcă în principal sectoarele publice de activitate 

(administrație publică, învățământ, etc.), unde gradul de angajare al persoanelor active 

tinde spre 100% precum și câteva sectoare private (furnizarea de energie electrică și 

termică, servicii financiare) unde în general activează corporații. Celelalte sectoare 

prezintă un grad de angajare de 60 -70% raportat la populația activă, singura care face 

notă discordantă fiind zona de agricultură, silvicultură și pescuit unde angajarea efectivă 

este de 4,88%. 

 În regiune se înregistrează cel mai ridicat nivel salarial mediu, după regiunea București 

Ilfov. O contribuție la acest rezultat o au industria extractivă și industria constructoare 

de mașini cu o prezență relevantă la nivelul regiunii. 

Analiza la nivel de sector economic 

În această secțiune, vor fi abordate cele mai importante sectoare economice și vor fi analizate 

din perspectiva indicatorilor de performanță economici: cifra de afaceri, numărul de salariați, 

productivitatea muncii, investiții nete și alți indicatori fiind de natură să potențeze înțelegerea 

contextului general și a factorilor specifici care fundamentează sectorul. 

 

Analiza sectorială  

– Secțiunea A- Agricultura, Silvicultura și Pescuitul –  

 

 

Metodologie 

În prezenta secțiune este analizat sectorul economic al agriculturii, silviculturii și pescuitului 

atât nivelul regiunii Sud Muntenia agregat dar și la nivelul fiecărui județ, acolo unde datele 

statistice existente au permis această detaliere. Indicatorii reprezentativi ai performanței 

sectorului vor fi analizați în comparație cu celelalte regiuni din România dar și comparativ cu 

regiunile europene similare identificate. 

Datele aferente zonelor/regiunilor de pe teritoriul României au ca sursă oficială Institutul 

Naţional de Statistică18 (INS). Datele aferente regiunilor din afara României au ca sursă oficială 

Eurostat19 - sursa oficială de date statistice la nivelul Comisiei Europene. 

  

                                                           
18 http://statistici.insse.ro/shop/ 
19 http://ec.europa.eu/eurostat/data/database 
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Context 

Începând din cele mai străvechi timpuri și până în prezent, sectorul economic al Agriculturii, 

Silviculturii și Pescuitului a reprezentat o componentă fundamentală de existență și dezvoltare a 

fiecărei regiuni, cu un impact economic și social majoritar pozitiv, fie cu referire la bunăstarea 

populației sau la factorii de mediu. 

 

Printr-o utilizare rațională și inteligentă a factorilor naturali (ex. selecția și rotația culturilor în 

funcție de factorii pedoclimatici, cercetarea și aplicarea conceptului „permaculture” în sistem 

standardizat, implementarea unui sistem solid de monitorizare în timp real a efectivelor 

forestiere, programarea inteligentă a defrișărilor pe termen lung și repopularea zonelor 

defrișate etc.), existența și dezvoltarea acestui sector poate comporta doar externalități 

pozitive, atât economico-sociale cât și de mediu.  

 

Investigarea sectorului de Agricultură, Silvicultură și Pescuit priveşte analizarea celor mai 

importanți factori care permit dezvoltarea inteligentă a activităților economice în cadrul 

sectorului, activități întreprinse, în mod majoritar, la nivelul spațiului rural aferent regiunii de 

dezvoltare Sud Muntenia. 

 

Atât la nivel național cât și la nivelul regiunii Sud Muntenia, spațiul rural este caracterizat, în 

principal, din prisma a trei direcții principale: 

- Din punct de vedere social – un nivel de trai mult mai modest comparativ cu mediul urban 

atât ca urmare a infrastructurii deficitare (căi de acces, structura de comunicații, 

utilități) cât și ca urmare a unei organizări deficitare a activităților economice (ex. 

existența fermelor de subzistență cu producție scăzută și utilizată în marea majoritate 

pentru autoconsum); 

- Din punct de vedere economic – cea mai ridicată pondere este deținută de activitățile 

desfășurate fie în mod privat fie organizat juridic (gospodării vs. întreprinderi, asociații) 

în sectorul agriculturii, silviculturii și mai restrâns, pescuitului, precum și de activități de 

procesare majoritar primară a producției rezultate (diverse procese tehnologice de 

prelucrare/condiționare în vederea depozitării sau prelucrării ulterioare în cadrul 

diferitelor ramuri ale industriei alimentare, textile, mobilier etc.); 

- Din punct de vedere administrativ – spațiul rural este delimitat administrativ sub formă 

de comune și satele componente, și se remarcă prin slaba cooperare între unitățile 

administrativ teritoriale. 
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Conform ultimelor date prelucrate de pe baza de date a Institutului Naţional de Statistică, în 

anul 2014, spațiul rural naţional cuprindea un număr de 2.861 comune la un număr de 12.957 

sate. La nivelul regiunii Sud Muntenia exista un număr de 519 comune la un număr de 2.019 sate. 

Tabelul 1.3.2.A. 1 - Organizarea administrativă a teritoriului cu prezentarea suprafeței fondului funciar 

după modul de folosință 2014 

Organizarea administrativă a teritoriului cu prezentarea suprafeței fondului funciar 

după modul de folosință 

Nr. 

crt. 

Regiune/ 

Județ 

Comune 

(număr) 

Sate 

(număr) 

Suprafața 

fondului 

funciar 

(hectare) 

Din care, 

Agricolă 

Păduri și 

altă 

vegetație 

forestieră 

Ocupată 

cu ape, 

bălți 

1. NORD-VEST 403 1.800 3.416.046 2.067.045 1.032.339 47.629 

2. CENTRU 357 1.788 3.409.972 1.899.428 1.238.488 32.584 

3. NORD-EST 506 2.414 3.684.983 2.121.157 1.235.424 72.753 

4. SUD-EST 355 1.448 3.576.170 2.326.105 564.744 459.439 

5. 
SUD 

MUNTENIA 
519 2.019 3.445.299 2.430.712 678.550 99.508 

5.1. Argeș 95 576 682.631 338.755 290.672 9.432 

5.2. Călărași 50 160 508.785 424.883 22.345 28.142 

5.3. Dâmbovița 82 353 405.427 247.681 121.315 10.977 

5.4. Giurgiu 51 167 352.602 275.611 37.943 14.102 

5.5. Ialomița 59 127 445.289 374.495 26.152 13.085 

5.6. Prahova 90 405 471.587 270.651 150.388 8.760 

5.7. Teleorman 92 231 578.978 498.636 29.735 15.010 

6. 
BUCUREȘTI-

ILFOV 
32 91 182.115 105.079 25.961 6.194 

7. 
SUD-VEST 

OLTENIA 
408 2.070 2.921.169 1.795.934 862.093 73.627 

8. VEST 281 1.327 3.203.317 1.866.423 1.104.457 44.263 

TOTAL 2.861 12.957 23.839.071 14.611.883 6.742.056 835.997 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

În ceea ce priveşte suprafața fondului funciar, regiunea Sud Muntenia beneficiază de 3.445.299 

hectare de teren de diferite utilizări, fiind a 3-a regiune ca mărime la nivel național.  

În cele ce urmează este prezentat statusul la nivel naţional al regiunii Sud Muntenia în funcție 

de marile categorii de clasificare a fondului funciar, respectiv, în funcție de suprafață agricolă, 
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de suprafața acoperită cu păduri și altă vegetație forestieră și de suprafața ocupată cu ape și 

bălți. 

Figura 1.3.2.A. 1 -  Ponderea suprafețelor agricole la nivel de regiuni de dezvoltare 2014 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

Conform graficului de mai sus, regiunea Sud Muntenia beneficiază de cea mai mare suprafață 

agricolă la nivel naţional acest fapt determinând amploarea sectorului agricol la nivelul acestei 

regiuni. 

 

Figura 1.3.2.A. 2 -  Ponderea pădurilor și altor 
vegetații forestiere 2014 

 

 

Potențialul activităților în domeniul 

silviculturii este cel mai ridicat în 

regiunile Centru și Nord-Est, acestea 

beneficiind în mod cumulat de 37% din 

suprafața acoperită cu păduri și altă 

vegetație forestieră la nivel naţional. 

Astfel, regiunea Sud Muntenia nu se 

remarcă în mod considerabil din acest 

punct de vedere, clasându-se pe locul 

6 din cele 8 regiuni de dezvoltare. 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 
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Activitățile de piscicultură și 

acvacultură au cel mai ridicat 

potențial de dezvoltare în regiunea 

Sud-Est, aceasta beneficiind de 

peste 50% din suprafața totală 

ocupată cu ape și bălți la nivel 

naţional. 

Figura 1.3.2.A. 3 – Ponderea suprafețelor ocupate de 
ape, bălți 2014 

 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

În cadrul regiunii Sud Muntenia, distribuția fondului funciar este variată, județul cu cea mai 

mare pondere fiind județul Argeș (19,81% reprezentând 682.631 hectare), iar la polul opus, 

județul cu cea mai mică pondere fiind județul Giurgiu (10,23% reprezentând 352.602 hectare). 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

În cele ce urmează se prezintă distribuția fondului funciar din punct de vedere al categoriei de 

utilizare, respectiv, suprafața agricolă, cea acoperită de păduri și altă vegetație forestieră 

precum și cea ocupată cu ape și bălți.  
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Categorie de utilizare 

Fondul funciar după modul de folosință (hectare) 
- regiunea Sud Muntenia - 

Argeș Călărași Dâmbovița Giurgiu Ialomița Prahova Teleorman

Figura 1.3.2.A. 4 - Fondul funciar după modul de folosință (hectare) - regiunea Sud Muntenia -2013 
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În anul 2013, suprafața totală agricolă la nivel național a însumat 14.611.883 hectare, respectiv 

61,29% din suprafața totală a țării. regiunea Sud Muntenia se află pe primul loc la nivel naţional, 

beneficiind de 2.430.712 hectare, respectiv de 16,65% din suprafața agricolă la nivel naţional. În 

cadrul regiunii, Județele Teleorman, Giurgiu, Călărași și Ialomița se remarcă printr-o suprafață 

agricolă mai mare, în legătură firească cu factorii naturali (altitudine, sol, climă) care au 

permis, de-a lungul timpului, o utilizare predominant agricolă a acestor suprafețe. 

Tabelul 1.3.2.A. 2 - Suprafața agricolă pe categorii de utilizări la nivelul regiunii Sud Muntenia – anul 

2013 

Suprafața agricolă pe categorii de utilizări la nivelul regiunii Sud Muntenia – anul 2013 

-hectare- 

Nr. 

crt. 

Regiune/ 

Județ 
Arabilă Pășuni Fânețe 

Vii și pepiniere 

viticole 

Livezi și pepiniere 

pomicole 

1 
SUD 

MUNTENIA 
1.967.439 285.477 108.365 28.117 41.314 

1.1. Argeș 171.518 99.060 46.853 936 20.388 

1.2. Călărași 410.871 9.376 72 4.378 186 

1.3. Dâmbovița 175.105 42.474 20.029 329 9.744 

1.4. Giurgiu 258.965 12.316 82 3.664 584 

1.5. Ialomița 352.146 18.131 40.581 3.934 284 

1.6. Prahova 143.156 68.978 748 8.043 9.893 

1.7. Teleorman 455.678 35.142 58 6.833 235 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

Conform tabelului de mai sus se poate observa potențialul pentru un număr de concentrări cu 

specific agricol. Astfel, cu privire la cultivarea cerealelor și a legumelor ca ramură a agriculturii, 

se observă faptul că potențialul acestei activități este mai ridicat la nivelul județelor 

Teleorman, Giurgiu, Călărași și Ialomița unde suprafața de teren arabil este considerabil mai 

mare față de restul județelor din Regiune. Pe de altă parte, potențialul de cultivare a plantelor 

din culturi permanente (în special pomi fructiferi) este mai ridicat la nivelul județelor Argeș, 

Prahova și Dâmbovița. În plus, județele Argeș, Dâmbovița, Ialomița și Prahova prezintă și un 

potențial ridicat de creștere a animalelor (în special bovine și ovine) grație arealelor de pășuni și 

fânețe. 

Cu privire la gradul de amenajare a fondului funciar agricol, la sfârșitul anului 2013, la nivelul 

regiunii Sud Muntenia suprafața agricolă amenajată pentru irigații era în procent de 43% din 

suprafața agricolă totală. Clasamentul la nivel de județe poziționa județul Călărași pe primul loc 

la o pondere de 82%. Pe locul secund se clasa județul Giurgiu la o pondere a suprafeței irigate în 

total suprafață agricolă de 59%. Pe locul trei se clasa județul Ialomița cu un procent de 54%, iar 
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pe locul patru: județul Teleorman cu 46%. Prin contrast, județul Prahova se clasa pe ultimul loc 

cu doar 9% din suprafața agricolă totală fiind amenajată pentru irigații. 

Tabelul 1.3.2.A. 3 - Valoarea producției ramurii agricole pe sectoare la nivelul regiunii Sud Muntenia – 

anul 2013 

Valoarea producției ramurii agricole pe sectoare la nivelul regiunii Sud Muntenia – anul 2013 

-mii lei- 

Nr. 

crt. 

Regiune/ 

Județ 
TOTAL 

Producție vegetală Producție animală Servicii agricole 

Valoare 
% din 

total 
Valoare 

% din 

total 
Valoare 

% din 

total 

1 
SUD 

MUNTENIA 
15.613.379 11.539.817 73,91% 3.884.593 24,88% 188.969 1,21% 

1.1. Argeș 1.973.540 1.353.617 68,59% 617.682 31,30% 2.241 0,11% 

1.2. Călărași 2.751.058 2.085.577 75,81% 584.883 21,26% 80.598 2,93% 

1.3. Dâmbovița 2.484.511 1.840.754 74,09% 641.935 25,84% 1.822 0,07% 

1.4. Giurgiu 1.886.758 1.471.258 77,98% 404.737 21,45% 10.763 0,57% 

1.5. Ialomița 2.459.066 1.952.328 79,39% 459.258 18,68% 47.480 1,93% 

1.6. Prahova 1.709.143 1.047.279 61,28% 658.533 38,53% 3.331 0,19% 

1.7. Teleorman 2.349.303 1.789.004 76,15% 517.565 22,03% 42.734 1,82% 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

Tot conform datelor statistice referitoare la valoarea ramurii agricole pe sectoare (producție 

vegetală, producție animală și servicii agricole) se pot observa următoarele aspecte: 

- La nivelul tuturor județelor din cadrul regiunii Sud Muntenia producția vegetală este 

majoritară; 

- Grație factorilor naturali, județe precum Ialomița, Giurgiu și Teleorman înregistrează 

valori mai ridicate ale producției vegetale comparativ cu restul județelor (peste 76% din 

totalul valorii producției ramurii agricole); 

- Pe de altă parte, județe precum Prahova, Argeș și Dâmbovița înregistrează valori mai 

ridicate ale producției animale comparativ cu restul județelor (peste 25% din totalul 

valorii producției ramurii agricole); 

 

Suprafața acoperită de păduri și altă vegetație forestieră a însumat la nivel naţional 6.742.056 

hectare, respectiv 28,28% din suprafața totală a țării. Din punct de vedere al potențialului 

forestier, regiunea Sud Muntenia nu este bine înzestrată, aceasta clasându-se pe locul 6 din cele 

8 regiuni de dezvoltare, cu 10,06% din suprafața forestieră totală la nivel naţional. În cadrul 

regiunii, județul cu cel mai mare potențial forestier este județul Argeș, în cadrul căruia, 

suprafața forestieră ocupă un procent de 42,84% (290.672 ha) din aceeași suprafață dar la nivel 

de regiune. Pe locul secund se clasează județul Prahova (22,16%), iar pe locul trei județul 

Dâmbovița (17,88%). 
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Suprafața ocupată cu ape și bălți a însumat la nivel național un număr de 835.997 hectare, 

respectiv 3,5% din suprafața totală a țării. Din punct de vedere al potențialului de pescuit și 

acvacultură, regiunea Sud Muntenia ocupă locul secund la nivel național prezentând 11,90% din 

suprafața ocupată cu ape și bălți la nivel național. Deși pe locul secund, regiunea se află la o 

distanță considerabilă față de regiunea Sud-Est, aceasta din urmă cuprinzând 54,96% din 

suprafața ocupată cu ape și bălți la nivel naţional. În cadrul regiunii, județul cu cel mai mare 

potențial de acvacultură este județul Călărași, în cadrul căruia, suprafața de apă și bălți ocupă 

un procent de 28,28% (28.142 ha) din aceeași suprafață dar la nivel de regiune. Pe locul secund 

se clasează județul Teleorman (15,08%), iar pe locul trei județul Giurgiu (14,17%). 

Numărul de unități locale active 

La nivel național, în cadrul diviziunii 01 – Agricultură, vânătoare și servicii anexe, la sfârșitul 

anului 2013 activau un număr de 12.656 unități locale, în creștere constantă față de anul 2008 

când numărul unităților locale active era de 10.416.  

Tabelul 1.3.2.A. 4 - Numărul unităților locale active pe regiuni de dezvoltare -diviziunea 01 - Agricultură, 

vânătoare și servicii anexe -2013 

Numărul unităților locale active pe regiuni de dezvoltare 

-diviziunea 01 - Agricultură, vânătoare și servicii anexe - 

Nr. crt. Regiune 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1. NORD-VEST 1.268 1.363 1.338 1.272 1.365 1.454 

2. CENTRU 1.089 1.148 1.109 1.093 1.159 1.199 

3. NORD-EST 1.313 1.405 1.338 1.367 1.436 1.472 

4. SUD-EST 1.997 2.271 2.311 2.342 2.488 2.600 

5. SUD MUNTENIA 1.996 2.184 2.320 2.360 2.472 2.556 

6. BUCUREȘTI-ILFOV 632 677 704 719 781 809 

7. SUD-VEST OLTENIA 773 853 865 869 973 1022 

8. VEST 1.348 1.441 1.413 1.408 1.506 1.544 

TOTAL 10.416 11.342 11.398 11.430 12.180 12.656 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

Din punct de vedere al numărului unităților locale active, regiunea Sud Muntenia se clasează pe 

locul secund cu un număr de 2.556 unități respectiv 20,20% din totalul unităților ce activează în 

acest domeniu la nivel naţional. Diferența față de regiunea clasată pe primul loc, regiunea Sud-

Est, este de 44 unități. 
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Tabelul 1.3.2.A. 5 - Numărul unităților locale active – regiunea Sud Muntenia -diviziunea 01 - Agricultură, 

vânătoare și servicii anexe – 2008-2013 

Numărul unităților locale active – regiunea Sud Muntenia 

-diviziunea 01 - Agricultură, vânătoare și servicii anexe - 

Nr. 

crt. 
Județ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1. Argeș 225 228 236 230 257 281 

2. Călărași 418 444 455 457 462 458 

3. Dâmbovița 136 155 174 169 170 185 

4. Giurgiu 228 257 294 308 317 330 

5. Ialomița 372 418 427 445 465 485 

6. Prahova 262 277 275 269 289 293 

7. Teleorman 355 405 459 482 512 524 

TOTAL 1.996 2.184 2.320 2.360 2.472 2.556 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

La nivel de regiune, distribuția pe județe a unităților locale active este variată și urmărește în 

principal gradul de înzestrare al județului cu privire la suprafața disponibilă de teren agricol. 

Astfel, județul Teleorman se clasează pe primul loc cu un număr de 524 unități reprezentând 

20,5% din numărul total de unități la nivel de regiune. Pe locul secund se clasează județul 

Ialomița cu un procent de 18,98% urmat de județul Călărași cu un procent de 17,92%. Cu 

excepția județului Călărași, la nivelul căruia în anul 2013 față de anul 2012 numărul unităților a 

urmat un trend ușor descendent (- 4 unități), numărul unităților locale active, la nivelul 

celorlalte două județe puternic orientate spre activități de agricultură, a crescut de la an la an 

pe orizontul analizat. 

 

În ceea ce priveşte clasele de mărime ale unităților locale active, la nivelul regiunii Sud 

Muntenia se remarcă numărul ridicat de unități având personal cuprins între 10 și 49. La nivelul 

regiunii, la sfârșitul anului 2013 existau un număr de 401 astfel de unități adică 15,69% din 

numărul total de unități cu activități în domeniul agriculturii. În vederea realizării comparației, 

procentul la nivelul regiunii Sud-Est era de 13,23%. 

 

La nivel naţional, în cadrul diviziunii 02 – Silvicultură și exploatare forestieră, la sfârșitul 

anului 2013 activau un număr de 3.721 unități locale, în creștere față de anul 2008 când numărul 

unităților locale active era de 2.965.  

- regiunea Sud Muntenia se clasează pe locul 5 cu un număr de 383 unități respectiv 10,29% 

din totalul unităților ce activează în acest domeniu la nivel naţional. Diferența față de 
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regiunea clasată pe primul loc, regiunea Centru, este de 450 unități și survine, în 

principal, datorită suprafeței forestiere existente. 

- La nivel de regiune, distribuția pe județe a unităților locale active este variată și 

urmărește în principal gradul de înzestrare al județului cu privire la suprafața forestieră 

disponibilă. Astfel, județul Argeș se clasează pe primul loc cu un număr de 191 unități 

reprezentând 49,87% din numărul total de unități la nivel de regiune. Pe locul secund se 

clasează județul Prahova cu un procent de 21,68% urmat de județul Dâmbovița cu un 

procent de 10,97%. Cu excepția județului Argeș, la nivelul căruia în anul 2013 față de 

anul 2008 numărul unităților a urmat un trend ascendent (+ 6 unități), numărul unităților 

locale active, la nivelul celorlalte două județe orientate și spre activități în domeniul 

silviculturii, a urmat un trend oscilant negativ. 

- În ceea ce priveşte clasele de mărime ale unităților locale active, atât la nivelul regiunii 

Sud Muntenia cât și la nivelul celorlalte regiuni de dezvoltare se remarcă numărul ridicat 

de unități având personal cuprins între 0 și 9. La nivelul regiunii, la sfârșitul anului 2013 

existau un număr de 307 astfel de unități adică 80,15% din numărul total de unități cu 

activități în domeniul silviculturii. 

 

La nivel naţional, în cadrul diviziunii 03 – Pescuitul și acvacultura, la sfârșitul anului 2013 

activau un număr de 649 unități locale, în creștere față de anul 2008 când numărul unităților 

locale active era de 505.  

- regiunea Sud Muntenia se clasează pe locul 3 cu un număr de 101 unități respectiv 15,56% 

din totalul unităților ce activează în acest domeniu la nivel naţional. Diferența față de 

regiunea clasată pe primul loc, regiunea Sud-Est, este de 28 unități și survine, în 

principal, datorită suprafeței de apă și bălți existente (regiunea Sud-Est având avantajul 

de a avea în componență județul Tulcea și Constanța). 

- La nivel de regiune, distribuția pe județe a unităților locale active este variată și 

urmărește în principal gradul de înzestrare al județului cu privire la suprafețele de apă 

disponibile. Astfel, județul Călărași se clasează pe primul loc cu un număr de 26 unități 

reprezentând 25,74% din numărul total de unități la nivel de regiune. Pe locul secund se 

clasează județul Teleorman cu un procent de 15,84% urmat de județul Dâmbovița cu un 

procent de 12,87%. 

- În ceea ce privește clasele de mărime ale unităților locale active, la nivelul regiunii Sud 

Muntenia numărul ridicat de unități având personal cuprins între 0 și 9 reprezenta 89,11% 

iar cel de unități cu personal cuprins între 10 și 49 reprezenta 10,89%. La nivel național, 

singura unitate locală activă având personal cuprins între 50 și 249 persoane funcționa la 

sfârșitul anului 2013 în regiunea Sud-Est. 
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Per ansamblu, cu privire la indicatorul „numărul de unități active”, se poate observa că regiunea 

Sud Muntenia este caracterizată prin: 

- În cadrul diviziunii 01 - Agricultură, vânătoare și servicii anexe – regiunea ocupă locul 

secund la nivel naţional; 

- În cadrul diviziunii 02 - Silvicultură și exploatare forestieră – regiunea ocupă locul 5 la 

nivel naţional; 

- În cadrul diviziunii 03 - Pescuitul și acvacultura – regiunea ocupă locul 3 la nivel naţional. 

 

Cifra de afaceri 

 

La nivel naţional, în cadrul diviziunii 01 – Agricultură, vânătoare și servicii anexe, la sfârșitul 

anului 2012 se înregistra o cifră de afaceri totală de 27.851 milioane lei, în creștere constantă 

față de anul 2008 când cifra obținută a fost de 11.935 milioane lei.  

Tabelul 1.3.2.A. 6 - Cifra de afaceri cumulată la nivelul unităților locale active pe regiuni de dezvoltare-

diviziunea 01-Agricultură, vânătoare și servicii anexe- 2008-2012 

Cifra de afaceri cumulată la nivelul unităților locale active  

-diviziunea 01-Agricultură, vânătoare și servicii anexe- 

-milioane lei (RON)- 

Nr. crt. Regiune 2008 2009 2010 2011 2012 

1. NORD-VEST 985 1.145 1.188 1.575 2.191 

2. CENTRU 961 1.049 1.123 1.355 1.642 

3. NORD-EST 1.509 1.605 1.773 2.221 2.713 

4. SUD-EST 2.383 2.870 3.820 5.104 5.724 

5. SUD MUNTENIA 3.104 3.867 4.235 6.402 7.094 

6. BUCUREȘTI-ILFOV 783 963 1.072 3.727 3.996 

7. SUD-VEST OLTENIA 758 805 849 1.146 1.242 

8. VEST 1.452 1.626 1.980 2.547 3.249 

TOTAL 11.935 13.930 16.040 24.077 27.851 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 
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Figura 1.3.2.A. 5 - Cifra de afaceri pe regiuni de dezvoltare-
diviziunea 01 - agricultură, vânătoare și servicii anexe- 2008-2012 
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Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

Regiunea clasată pe locul secund este regiunea Sud-Est, la nivelul căreia, cifra de afaceri 

înregistrată a fost de 5.724 milioane RON (20,55% din cifra de afaceri la nivel național). 

Raportat la clasele de mărime, contribuția cea mai ridicată la formarea cifrei de afaceri la 

nivelul regiunii Sud Muntenia au avut-o unitățile locale având între 10 și 49 persoane ocupate, 

respectiv această clasă a generat 30,21% din cifra de afaceri la nivel de regiune în domeniul 

agriculturii. Clasa de mărime de 0-9 persoane a contribuit cu 24,8%, iar clasa de 50-249 persoane 

cu 17,4% la formarea cifrei de afaceri la nivel de regiune. La un număr de doar 4 unități locale 

active având peste 250 persoane ocupate, această ultimă categorie a contribuit la formarea a 

27,6% din cifra de afaceri în anul 2012 la nivelul regiunii. 

 

La nivel național, în cadrul diviziunii 02 – Silvicultură și exploatare forestieră, la sfârșitul 

anului 2012 se înregistra o cifră de afaceri totală de 4.162 milioane lei, în creștere constantă 

față de anul 2008 când cifra obținută a fost de 2.774 milioane lei.  

- regiunea Sud Muntenia se clasează pe locul 5, la o cifră de afaceri de 459 milioane RON, 

respectiv 11,03% din cifra de afaceri obținută la nivel național în acest domeniu. 

Regiunile clasate pe primele două locuri sunt regiunea Centru, la nivelul căreia, cifra de 

afaceri înregistrată a fost de 938 milioane RON (22,54% din cifra de afaceri la nivel 
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naţional), și regiunea Nord-Est, la nivelul căreia cifra de afaceri înregistrată a fost de 928 

milioane RON la o pondere de 22,3%. 

- Raportat la clasele de mărime, contribuția cea mai ridicată la formarea cifrei de afaceri 

la nivelul regiunii Sud Muntenia au avut-o unitățile locale având între 10 și 49 persoane 

ocupate, respectiv această clasă a generat 33,33% din cifra de afaceri la nivel de regiune 

în domeniul silviculturii. Clasa de mărime de 0-9 persoane a contribuit cu 17,87%, iar 

clasa de 50-249 persoane cu 20,04% la formarea cifrei de afaceri la nivel de regiune. La 

un număr de doar 5 unități locale active având peste 250 persoane ocupate, această 

ultimă categorie a contribuit la formarea 28,76% din cifra de afaceri în anul 2012 la 

nivelul regiunii. 

 

La nivel național, în cadrul diviziunii 03 – Pescuitul și acvacultura, la sfârșitul anului 2012 se 

înregistra o cifra de afaceri totală de 191 milioane lei, în creștere generală față de anul 2008 

când cifra obținută a fost de 170 milioane lei.  

- regiunea Sud Muntenia se clasează pe locul 6, la o cifră de afaceri de 22 milioane RON, 

respectiv 11,52% din cifra de afaceri obținută la nivel național în acest domeniu. 

Regiunile clasate pe primele două locuri sunt regiunea Sud-Est, la nivelul căreia, cifra de 

afaceri înregistrată a fost de 32 milioane RON (16,75% din cifra de afaceri la nivel 

național), și regiunea Centru, la nivelul căreia cifra de afaceri înregistrată a fost de 31 

milioane RON la o pondere de 16,23%. 

- Raportat la clasele de mărime, contribuția majoritară la formarea cifrei de afaceri la 

nivelul regiunii Sud Muntenia au avut-o unitățile locale având între 0 și 9 persoane 

ocupate, respectiv această clasă a generat 54,55% din cifra de afaceri la nivel de regiune 

în domeniul acvaculturii. Clasa de mărime de 10-49 persoane a contribuit cu restul de 

45,46% la formarea cifrei de afaceri în domeniul analizat. 

Per ansamblu, cu privire la indicatorul cifra de afaceri, se poate observa că regiunea Sud 

Muntenia este caracterizată prin: 

- În cadrul diviziunii 01 - Agricultură, vânătoare și servicii anexe – regiunea ocupă locul 

întâi la nivel naţional; 

- În cadrul diviziunii 02 - Silvicultură și exploatare forestieră – regiunea ocupă locul 5 la 

nivel naţional; 

- În cadrul diviziunii 03 - Pescuitul și acvacultura – regiunea ocupă locul 6 la nivel naţional. 
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Numărul de salariați 

 

La nivel național, în cadrul unităților locale ce activau în diviziunea 01 – Agricultură, vânătoare 

și servicii anexe, la sfârșitul anului 2012, se înregistrau 85.452 salariați, în creștere generală 

față de anul 2008 când numărul personalului era de 81.935 persoane.  

Tabelul 1.3.2.A. 7 - Personalul din unitățile locale pe regiuni de dezvoltare -diviziunea 01-Agricultură, 

vânătoare și servicii anexe-2008-2012 

Personalul din unitățile locale pe regiuni de dezvoltare 

-diviziunea 01-Agricultură, vânătoare și servicii anexe- 

-număr persoane- 

Nr. crt. Regiune 2008 2009 2010 2011 2012 

1. NORD-VEST 6.538 6.811 6.573 6.387 6.867 

2. CENTRU 9.189 9.022 8.458 8.586 8.725 

3. NORD-EST 10.480 11.015 9.191 9.821 10.610 

4. SUD-EST 16.600 17.081 16.963 16.642 17.025 

5. SUD MUNTENIA 17.955 18.331 18.003 18.711 20.193 

6. BUCUREȘTI-ILFOV 5.327 5.315 5.359 10.432 5.931 

7. SUD-VEST OLTENIA 6.171 6.089 6.259 6.045 6.415 

8. VEST 9.675 9.340 9.118 9.278 9.686 

TOTAL 81.935 83.004 79.924 85.902 85.452 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

Figura 1.3.2.A. 6 – Ponderea personalului din unitățile locale la nivel de regiuni de dezvoltare - 
2012 -diviziunea 01 - agricultură, vânătoare și servicii anexe-2012 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

Din punct de vedere al numărului de salariați ce activează în unitățile locale din domeniul 
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număr de 20.193 persoane, respectiv 23,63% din numărul persoanelor remunerate la nivel 

naţional în acest domeniu. regiunea clasată pe locul secund este regiunea Sud-Est, la nivelul 

căreia, numărul de persoane înregistrate ca activând în domeniu a fost de 17.025 (19,92% din 

totalul salariaților la nivel național în domeniul agriculturii). 

 

La nivel naţional, în cadrul diviziunii 02 – Silvicultură și exploatare forestieră, la sfârșitul 

anului 2012, se înregistrau 41.130 salariați, în creștere constantă față de anul 2008 când 

numărul personalului era de 37.128 persoane.  

- regiunea Sud Muntenia se clasează pe locul 5, la un număr de 4.937 persoane, respectiv 

12% din numărul persoanelor remunerate la nivel național în acest domeniu. Regiunile 

clasate pe primele două locuri sunt regiunea Centru, la nivelul căreia, numărul de 

salariați a fost de 7.957 (19,35% din numărul de angajați nivel naţional în domeniu), și 

regiunea Nord-Est, la nivelul căreia numărul de salariați a fost de 7.747 persoane la o 

pondere de 18,84%. 

 

La nivel național, în cadrul diviziunii 03 – Pescuitul și acvacultura, la sfârșitul anului 2012, se 

înregistrau 2.832 salariați, în creștere generală față de anul 2008 când numărul personalului era 

de 2.569 persoane.  

- regiunea Sud Muntenia se clasează pe locul 4, la un număr de 432 persoane, respectiv 

15,25% din numărul persoanelor remunerate la nivel naţional în acest domeniu. Regiunile 

clasate pe primele două locuri sunt regiunea Sud-Est, la nivelul căreia, numărul de 

salariați a fost de 722 (25,49% din numărul de angajați nivel naţional în domeniu), și 

regiunea Nord-Est, la nivelul căreia numărul de salariați a fost de 471 persoane la o 

pondere de 16,63%. 

Per ansamblu, cu privire la indicatorul numărul de salariați, se poate observa că regiunea Sud 

Muntenia este caracterizată prin: 

- În cadrul diviziunii 01 - Agricultură, vânătoare și servicii anexe – regiunea ocupă locul 

întâi la nivel naţional; 

- În cadrul diviziunii 02 - Silvicultură și exploatare forestieră – regiunea ocupă locul 5 la 

nivel naţional 

- În cadrul diviziunii 03 - Pescuitul și acvacultura – regiunea ocupă locul 4 la nivel naţional. 
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Productivitatea muncii 

La nivel național, productivitatea muncii aferentă activităților desfășurate în cadrul diviziunii 01 

– Agricultură, vânătoare și servicii anexe, la sfârșitul anului 2012, a atins valoarea de 325.926 

lei, în creștere generală față de anul 2008 când productivitatea medie a muncii era de 145.664 

lei.  

Tabelul 1.3.2.A. 8 - Productivitatea muncii pe regiuni de dezvoltare -diviziunea 01-Agricultură, vânătoare 

și servicii anexe- 2008-2012 

Productivitatea muncii pe regiuni de dezvoltare 

-diviziunea 01-Agricultură, vânătoare și servicii anexe- 

-lei- 

Nr. crt. Regiune 2008 2009 2010 2011 2012 

1. NORD-VEST 150.658 168.110 180.739 246.595 319.062 

2. CENTRU 104.582 116.271 132.774 157.815 188.195 

3. NORD-EST 143.989 145.710 192.906 226.148 255.702 

4. SUD-EST 143.554 168.023 225.196 306.694 336.211 

5. SUD MUNTENIA 172.877 210.954 235.239 342.152 351.310 

6. BUCUREȘTI-ILFOV 146.987 181.185 200.037 357.266 673.748 

7. SUD-VEST OLTENIA 122.833 132.206 135.645 189.578 193.609 

8. VEST 150.078 174.090 217.153 274.520 335.433 

Productivitatea muncii la nivel 

național 
145.664 167.823 200.691 280.285 325.926 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

Din punct de vedere al productivității muncii din domeniul agriculturii, vânătorii și serviciilor 

anexe, regiunea Sud Muntenia se clasează pe locul secund, la o productivitate a muncii de 

351.310 lei/salariat, respectiv la un nivel de 107,79% față de productivitatea muncii înregistrată 

la nivel național în acest domeniu. regiunea clasată pe locul întâi este regiunea București – Ilfov 

la nivelul căreia se înregistrează o productivitate a muncii de 673.748 lei/salariat, dar care este 

atipică și nerelevantă în vederea comparației. 

La nivel național, productivitatea muncii aferentă activităților desfășurate în cadrul diviziuni 02 

– Silvicultură și exploatare forestieră, la sfârșitul anului 2012, a atins valoarea de 101.191 lei, 

în creștere față de anul 2008 când productivitatea medie a muncii era de 74.715 lei. 

- regiunea Sud Muntenia se clasează pe locul patru, la o productivitate a muncii de 92.971 

lei/salariat, respectiv la un nivel de 91,88% față de productivitatea muncii înregistrată la 

nivel național în acest domeniu. regiunea clasată pe locul întâi este regiunea Nord-Est la 

nivelul căreia se înregistrează o productivitate a muncii de 119.788 lei/salariat. 
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La nivel național, productivitatea muncii aferentă activităților desfășurate în cadrul diviziunii 03 

– Pescuitul și acvacultura, la sfârșitul anului 2012, a atins valoarea de 67.444 lei, în scădere 

față de anul anterior când productivitatea medie a muncii era de 82.297 lei. 

- regiunea Sud Muntenia se clasează pe penultimul loc, la o productivitate a muncii de 

50.926 lei/salariat, respectiv la un nivel de doar 75,51% față de productivitatea muncii 

înregistrată la nivel naţional în acest domeniu. regiunea clasată pe locul întâi este 

regiunea Sud-Vest Oltenia la nivelul căreia se înregistrează o productivitate a muncii de 

157.303 lei/salariat. 

Per ansamblu, cu privire la indicatorul productivitatea muncii, se poate observa că regiunea Sud 

Muntenia este caracterizată prin: 

- În cadrul diviziunii 01 - Agricultură, vânătoare și servicii anexe – regiunea ocupă locul 

secund la nivel naţional; 

- În cadrul diviziunii 02 - Silvicultură și exploatare forestieră – regiunea ocupă locul 4 la 

nivel naţional; 

- În cadrul diviziunii 03 - Pescuitul și acvacultura – regiunea ocupă locul 7 la nivel naţional. 

 

Investiții nete 

La nivel naţional, în cadrul diviziunii 01 – Agricultură, vânătoare și servicii anexe, la nivelul 

unităților locale, la sfârșitul anului 2012, se înregistrau investiții nete totale în valoare de 3.936 

milioane lei, în creștere constantă față de anul 2008 când investițiile nete totalizau 2.596 

milioane lei.  

Tabelul 1.3.2.A. 9 - Investițiile nete la nivelul unităților locale pe regiuni de dezvoltare -diviziunea 01-

Agricultură, vânătoare și servicii anexe- 2008-2012 

Investițiile nete la nivelul unităților locale pe regiuni de dezvoltare 

-diviziunea 01-Agricultură, vânătoare și servicii anexe- 

-milioane lei (RON)- 

Nr. crt. Regiune 2008 2009 2010 2011 2012 

1. NORD-VEST 155 194 161 225 381 

2. CENTRU 173 176 270 294 307 

3. NORD-EST 243 246 302 325 344 

4. SUD-EST 498 517 579 871 862 

5. SUD MUNTENIA 612 683 711 989 946 

6. BUCUREȘTI-ILFOV 184 188 176 313 335 

7. SUD-VEST OLTENIA 149 144 162 245 254 

8. VEST 582 450 306 437 507 

TOTAL 2.596 2.598 2.667 3.699 3.936 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 
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Figura 1.3.2.A. 7 -  Ponderea investițiilor nete la nivel de 
regiuni de dezvoltare - 2012 -diviziunea 01 - agricultură, 
vânătoare și servicii anexe- 
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regiunea clasată pe locul secund este regiunea Sud-Est, la nivelul căreia, investițiile nete s-au 

cifrat la suma de 826 milioane RON (21,90% din investițiile nete la nivel național, în domeniul 

agriculturii). 

 

Raportat la clasele de mărime, cele mai însemnate investiții nete la nivelul regiunii Sud 

Muntenia au fost realizate de către unitățile locale având între 10 și 49 persoane ocupate, 

respectiv această clasă a realizat investiții nete de 42,07% din totalul investițiilor nete realizate 

la nivel de regiune în domeniul agriculturii. 

 

La nivel naţional, în cadrul diviziunii 02 – Silvicultură și exploatare forestieră, la nivelul 

unităților locale, la sfârșitul anului 2012, se înregistrau investiții nete totale în valoare de 447 

milioane lei, în creștere față de anul 2008 când investițiile nete totalizau 376 milioane lei.  

- regiunea Sud Muntenia se clasează pe locul 6, la un cuantum de 19 milioane RON, 

respectiv 4,25% din totalul investițiilor nete realizate la nivel naţional în acest domeniu. 

regiunea clasată pe primul loc este regiunea București-Ilfov, la nivelul căreia, investițiile 

nete s-au cifrat la suma de 198 milioane RON (44,3% din investițiile nete la nivel național, 

în domeniul silviculturii și exploatărilor forestiere). 

- Raportat la clasele de mărime, cele mai însemnate investiții nete la nivelul regiunii Sud 

Muntenia au fost realizate de către unitățile locale având între 10 și 49 persoane 

ocupate, respectiv această clasă a realizat investiții nete de 63,16% din totalul 
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investițiilor nete realizate la nivel de regiune în domeniul silviculturii și exploatărilor 

forestiere. 

La nivel național, în cadrul diviziunii 03 – Pescuitul și acvacultura, la nivelul unităților locale, la 

sfârșitul anului 2012, se înregistrau investiții nete totale în valoare de 131 milioane lei, în 

creștere față de anul 2008 când investițiile nete totalizau 68 milioane lei. 

- regiunea Sud Muntenia se clasează pe locul 6, la un cuantum de 6 milioane RON, 

respectiv 4,58% din totalul investițiilor nete realizate la nivel naţional în acest domeniu. 

regiunea clasată pe primul loc este regiunea Sud-Est, la nivelul căreia, în anul 2012, 

investițiile nete s-au cifrat la suma de 51 milioane RON (38,93% din investițiile nete la 

nivel național, în domeniul acvaculturii și pescuitului). 

- Raportat la clasele de mărime, conform cercetării statistice, investițiile nete la nivelul 

regiunii Sud Muntenia au fost realizate echilibrat atât de către unitățile locale având 

între 10 și 49 persoane ocupate, cât și de categoria unităților locale cu forța de muncă 

cuprinsă între 0 și 9 persoane. 

Ca și concluzie în ceea ce priveşte  indicatorul investiții nete, se poate observa că regiunea Sud 

Muntenia este caracterizată prin: 

- În cadrul diviziunii 01 - Agricultură, vânătoare și servicii anexe – regiunea ocupă locul 

întâi la nivel naţional; 

- În cadrul diviziunii 02 - Silvicultură și exploatare forestieră – regiunea ocupă locul 6 la 

nivel naţional; 

- În cadrul diviziunii 03 - Pescuitul și acvacultura – regiunea ocupă locul 6 la nivel naţional. 

 

Lista celor mai importante întreprinderi ce activează în sectorul economic al agriculturii 

Referitor la diviziunea 01. Agricultură, vânătoare și servicii anexe, sector în care regiunea Sud 

Muntenia deține reale avantaje de dezvoltare inteligentă, în cele ce urmează se prezintă lista 

celor mai importante întreprinderi, criteriul de ierarhizare fiind cel al cifrei de afaceri obţinută 

în anul 2013.  
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Tabelul 1.3.2.A. 12- Lista celor mai importante întreprinderi ce activează în sectorul economic al 

agriculturii după cifra de afaceri obținută în anul 2013 

Firma Județ CAEN 
CA 2013- 

mil lei 

Agrisol Internațional R.O. 
S.R.L. 

Prahova 0147- Creşterea Păsărilor 281 

Dutch Trading Internaţional 
S.R.L. 

Prahova 0142- Creşterea altor bovine 51 

Minco Impex S.R.L. Prahova 0145- Creşterea ovinelor şi caprinelor 24 

Agro Chirnogi S.A. Călăraşi 0111-Cultivarea cerealelor 695 

Nutricom S.A. Călăraşi 0146- Creşterea porcinelor 216 

Zoo Sintex S.R.L. Călăraşi 0111-Cultivarea cerealelor 186 

Cooperativa Agricola Danbred Argeș 0146- Creşterea porcinelor 63 

Danbred Argeș S.R.L. Argeş 0146- Creşterea porcinelor 44 

Agro Development S.R.L. Argeş 0147- Creşterea Păsărilor 34 

Abatorul Avicola Crevedia 
S.R.L. 

Dâmboviţa 0147- Creşterea Păsărilor 35 

Agromad Crops S.R.L. Dâmboviţa 0111-Cultivarea cerealelor 21 

Chemical Agro S.R.L. Dâmboviţa 0161-Activiăţi auxiliare pentru producţia vegetală 15 

Golden Chicken S.R.L. Giurgiu 0147- Creşterea Păsărilor 41 

Romvelia Prodcom S.R.L. Giurgiu 0111-Cultivarea cerealelor 22 

Agrozootehnica S.A. Giurgiu 0111-Cultivarea cerealelor 17 

Avicola Slobozia S.A. Ialomiţa 0147- Creşterea Păsărilor 62 

Teletext S.R.L. Ialomiţa 0141- Creşterea bovinelor de lapte 50 

Agrotehnica S.R.L. Ialomiţa 0111-Cultivarea cerealelor 44 

Agrointer S.R.L. Teleorman 0111-Cultivarea cerealelor 81 

Agrinatura S.A. Teleorman 0111-Cultivarea cerealelor 57 

Recond Com Impex S.R.L. Teleorman 0111-Cultivarea cerealelor 36 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

 

În domeniul agriculturii, cele mai mari cifre de afaceri au fost obţinute în judeţul Călăraşi, în 

domeniul cultivării cerealelor şi al creşterii porcinelor, toate cele 3 firme din top obţinând cifre 

de afaceri mai mari de 100 mil lei. De altfel, singura societate care a obţinut asemenea valori în 

alt judeţ decât Călăraşi se regăseşte în judeţul Prahova şi activează în domeniul creşterii 

păsărilor. De altfel, la nivelul întregii regiuni, activităţile firmelor din top sunt în cele mai multe 

cazuri cele aferente cifrei de afaceri 0111- Cultivarea cerealelor şi 0146-0147, creşterea 

păsărilor şi a porcinelor. 

Notă: În acest top se observă prezenţa unor societăţii precum Abatorul Avicola Crevedia S.R.L. 

în judeţul Dâmboviţa  sau  Agrozootehnica S.A.- Giurgiu, societăţi care la momentul elaborării 

strategiei (mai 2015) sunt în insolvență, au activitatea mult diminuată şi există riscul de a se 

închide definitiv. Având în vedere ca datele precum cifra de afaceri, număr angajaţi sau 

productivitate muncă sunt prezentate şi analizate pentru perioada de timp în care aceste 
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societăţi activau, este relevantă păstrarea lor în clasamentul cifrelor de afaceri, menţionând, 

după caz eventualele probleme pe care acestea le întâmpină. 

Lista celor mai relevante instituții/organizații de cercetare – dezvoltare – inovare în materie 

de agricultură la nivelul regiunii Sud Muntenia 

Tabelul 1.3.2.A. 103 - Lista Universităților cu tangențe în domeniul economic al agriculturii la nivelul 

regiunii Sud Muntenia 

UNIVERSITĂȚI 

Județ Denumire Observații 

Argeș 

Universitatea de 

Stat Pitești 

http://www.upit.

ro/ 

Universitatea are ca scop formarea de specialiști în domeniile de 

învățământ universitar tradițional (tehnic, economic, juridic și 

administrativ etc.). În cadrul Facultății de Științe sunt puse la dispoziția 

studenților diverse programe academice (la nivel de licență și 

masterat/doctorat) în domeniul biologiei, ecologiei și protecției mediului, 

horticulturii, ingineriei mediului, aplicațiilor ale biotehnologiilor în 

horticultură, tehnologii pentru dezvoltare durabilă. 

Universitatea 

"Constantin 

Brâncoveanu" 

http://www.univc

b.ro/ 

Conform informațiilor prezentate în cadrul portalului on-line, 

Universitatea nu pune la dispoziția studenților programe de studii în 

domeniul biologiei, agriculturii/horticulturii/agronomiei etc.; în ceea ce 

priveşte contractele de cercetare prezentate, acestea au fost 

concentrate în perioada anilor 2008-2010; astfel, anumite contracte au 

abordat tematica agriculturii în mod indirect, respectiv, universitatea s-a 

implicat în teme de cercetare precum „Colaborarea la editarea lucrării 

„Romanian horticulture în history””, „Cercetare de marketing privind 

extinderea comercializării semințelor de legume în zona Sud-Est a 

României”20 etc. 

Dâmbovița 

UNIVERSITATEA 

VALAHIA din 

Târgoviște 

www.valahia.ro  

Universitatea Valahia din Târgovişte este o instituţie de învăţământ 

superior de stat, acreditată și parte integrantă a sistemului de învăţământ 

superior. Universitatea oferă programe de studii de licență, masterat și 

doctorat în cadrul a 10 facultăți. Dintre acestea se menționează 

facultatea de Ingineria Mediului și Știința Alimentelor în cadrul căreia 

studenții pot opta pentru programe de licență precum Ingineria și 

Protecția Mediului în Agricultură, Tehnologia Prelucrării Produselor 

Agricole, Controlul și Securitatea Produselor Alimentare și 

Agromontanologie. La nivel de studii de masterat există programe precum 

Sisteme de Control și Evaluare a Calității Mediului și Controlul și Expertiza  

Alimentelor.  

                                                           
20 Sursa: http://www.univcb.ro/java_script/uploaded/cercetare/Contracte%20de%20cercetare%20UCB.pdf  

http://www.upit.ro/
http://www.upit.ro/
http://www.univcb.ro/
http://www.univcb.ro/
http://www.valahia.ro/
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Tabelul 1.3.2.A. 114 - Diverse instituții de cercetare și dezvoltare cu tangențe în domeniul economic al 

agriculturii la nivelul regiunii Sud Muntenia 

INSTITUȚII DE CERCETARE ȘI DEZVOLTARE 

Județ Nr.crt. Denumire 

Argeș 

1 Institutul de Cercetare şi Dezvoltare Pomicolă Mărăcineni 

2 Institutul de Cercetare şi Dezvoltare Agricolă Albota 

3 INCD pentru BIOTEHNOLOGII în HORTICULTURĂ - INCDBH Ştefăneşti 

Călărași 4 
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea 

Călăraşi 

Dâmbovița 
5 Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură Voinești 

6 Centrul de Cercetare - Dezvoltare pentru Piscicultură - NUCET 

Giurgiu 7 
Centru de Cercetare şi Inginerie Tehnologică pentru Irigaţii şi 

Drenaje Băneasa-Giurgiu 

Ialomița 8 Centru de Informare Tehnologică CIT-CCIA Ialomiţa 

Prahova 9 Institutul de Cercetare  Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie 

Teleorman 10 Centrul de Informare Tehnologică CIT- C.C.I.A. 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

 

Concluzii desprinse din analiza indicatorilor sectoriali 

Conform informațiilor prezentate mai sus se pot desprinde următoarele concluzii referitoare la 

potențialul de dezvoltare al sectorului agricol la nivelul regiunii Sud Muntenia: 

- Din punct de vedere geomorfic și pedoclimatic: 

o Deși clasată pe locul secund ca suprafață a fondului funciar, regiunea Sud 

Muntenia beneficiază de cea mai mare suprafață agricolă la nivel naţional; vaste 

suprafețe de teren arabil, pretabil în mod special activităților agricole de tipul 

culturilor vegetale (cereale și legume), sunt concentrate în partea de sud a 

regiunii (județele Teleorman, Giurgiu, Călărași și Ialomița); 

o Cu privire la restul fondului funciar, regiunea nu se remarcă în mod deosebit, 

ocupând locul 6 la nivel naţional în ceea ce privește suprafața ocupată cu păduri 

și altă vegetație forestieră (județele Argeș, Prahova și Dâmbovița) și locul secund 

în ceea ce priveşte suprafața ocupată cu ape și bălți la nivel național (chiar și așa, 

regiunea se află la o distanță considerabilă față de regiunea Sud-Est, aceasta din 

urmă cuprinzând 54,96% din suprafața ocupată cu ape și bălți la nivel naţional); 

În ceea ce privește indicatorii analizați: 

o În comparație cu restul regiunilor de dezvoltare, la nivel naţional, regiunea ocupă 

poziții fruntașe doar în sub-sectorul agriculturii; astfel, cu evoluții pozitive pe 



 

  

 

Strategia pentru Specializare Inteligentă în regiunea Sud Muntenia 

    103 

orizontul analizat, indicatori precum cifra de afaceri, numărul de salariați și 

investițiile nete, clasează regiunea pe primul loc la nivel naţional; cu privire la 

numărul de unități locale active și productivitatea muncii, regiunea se clasează pe 

locul secund la nivel naţional, evoluțiile indicatorilor fiind de asemenea pozitive 

pe durata orizontului investigat; 

o Indicatorii studiați cu privire la restul sub-sectoarelor (silvicultura și pescuitul) 

relevă lipsa avantajelor competitive ale regiunii în aceasta materie, astfel încât, 

sub acest aspect, regiunea se clasează în jumătatea inferioară raportat la restul 

regiunilor de dezvoltare.  

 

Concluzia este că, dat fiind avantajele oferite de cadrul natural, în cadrul sectorului economic 

al agriculturii, silviculturii și pescuitului, regiunea Sud Muntenia deține perspective solide de 

dezvoltare a sub-sectorului agriculturii în corelare firească cu factorii pedoclimatici de care 

beneficiază. 

Un indicator considerat relevant este modul în care este valorificat imensul potențial agricol pe 

care îl deţine regiunea Sud Muntenia. Astfel, au fost selectate două regiuni dezvoltate din acest 

punct de vedere –regiunea Bretania din Franța şi Andalucia din Spania pentru care s-au calculat 

comparativ, eficiență agricolă, după formula: Suprafață agrară/Cifră de afaceri. Datele 

disponibile şi comparabile sunt doar pentru anul 2012. 

Tabelul 1.3.2.A. 12 – Eficienţa valorificării suprafeței arabile-comparație europeană 

REGIUNE 

 

SUPRAFAȚĂ AGRARĂ 

Mil ha 

CA-milioane euro (2012) Eficienţa-mii euro 

Bretania-Franța 1,7 12.240 7,1934 

Andalucia-Spania 4,5 13.000 2,8832 

SUD MUNTENIA-România 2,4 952 0,3915 

Sursa :Eurostat 

Se poate observa că din punct de vedere al eficienței, regiunea Sud Muntenia înregistrează 

indicatori de peste 8 ori mai mici comparativ cu Andalucia și de peste 20 de ori mai mici 

comparativ cu Bretania, deși aceasta din urmă deţine o suprafață agrară inferioară. În concluzie, 

regiunea Sud Muntenia poate fi caracterizată şi drept o regiune care nu-şi valorifică la maxim 

potenţialul agrar pe care îl deţine. 
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Analiza sectorială 

– Secțiunea B- Industria extractivă –  

 

Investigarea sectorului de Industrie extractivă priveşte analizarea celor mai importanți factori 

care permit dezvoltarea inteligentă a activităților economice în cadrul sectorului, activități 

întreprinse la nivelul spațiului regiunii de dezvoltare Sud Muntenia. 

Dat fiind caracteristicile geomorfice prezente la nivelul teritoriului României, aceasta se bucură 

de un potențial deosebit în domeniul resurselor naturale, și restrâns, minerale. Dintre resursele 

minerale prezente pe teritoriul țării se remarcă în mod deosebit cantitatea de țiței și gaze 

naturale, metale feroase și neferoase, aur și argint.  

Activitatea de exploatare a zăcămintelor este intensiv legiferată, astfel încât, pentru 

desfășurarea acestora, entitățile de drept public și privat trebuie să obțină licențe și permise de 

exploatare, respectiv, acorduri de concesiune emise de către Agenția Naţională pentru Resurse 

Minerale (ANRM) în calitate de organ de specialitate al administrației publice centrale. ANRM 

este autoritatea competentă să aplice dispozițiile Legii minelor nr. 85/2003 și Legii petrolului 

nr. 238/2004 cu modificările și completările ulterioare. 

Industria extractivă are în vedere extragerea mineralelor existente în natură sub formă solidă, 

lichidă sau gazoasă. La nivelul perioadei de referință, anii 2008-2013, la nivel naţional s-au 

extras următoarele cantități: 

Tabelul 1.3.2.B. 1 - Cantitatea de hidrocarburi extrasă la nivel naţional 2008-2013 

CANTITATEA DE HIDROCARBURI EXTRASĂ LA NIVEL NAŢIONAL 

Produse 

industriale 

UM Anul 2008 Anul 2009 Anul 2010 Anul 2011 Anul 2012 Anul 2013 

Cărbune 
 

36.690.407 34.176.679 32.162.256 37.341.505 35.610.321 25.922.630 

Huilă Tone c c c c 1.876.062 1.874.742 

Lignit  Tone 33.658.316 31.969.120 29.958.973 35.219.931 33.734.259 24.047.888 

Cărbune 

net  
Tone 35.860.994 33.961.037 31.127.627 35.512.482 33.949.012 24.731.897 

Huilă netă Tone c c c c 1.860.866 1.817.092 

Lignit net Tone 32.994.595 31.835.543 29.073.089 33.475.812 32.088.146 22.914.805 

Țiței 

extras 

Tone c c c c 3.861.960 3.983.745 

Țiței 

prelucrat 

Tone 13.095.032 11.340.318 9.931.403 9.516.034 9.142.338 9.365.736 

Gaze 

naturale 

extrase 

Mii 

metri 

cubi  

11.585.925 11.468.848 11.096.302 11.174.162 11.203.545 11.168.853 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

Notă: c – confidențial  
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Din tabelul prezentat anterior se constată un trend descendent al producției, astfel produsele 

extrase reducându-se cu până la 29% la cărbunele extras, respectiv cu 3,6% la gazele naturale 

extrase. 

La data de 05.12.2014 Departamentul pentru Energie lansează o dezbatere publică21 în privința 

Strategiei Energetice Naţionale pentru perioada 2015-2035  unde este prezentată în format draft 

Strategia22 sistemului energetic naţional ce conține date și informații de actualitate (anii 2013 și 

2014). Conform acestui document, la nivel național, la începutul anului 2014, situația rezervelor 

de hidrocarburi (țiței, gaze naturale și cărbune) este: 

Tabelul 1.3.2.B. 2 - Rezervele de hidrocarburi la nivel național 

REZERVELE DE HIDROCARBURI LA NIVEL NAȚIONAL 

Țiței 

-mil. tone- 

Gaze naturale 

-mld. mc- 

Resurse geologice 2.020 Resurse geologice 615 

Rezervele sigure 60 Rezervele sigure 150 

Cărbune 

-mil. tone- 

 Perimetre în exploatare Perimetre neconcesionate TOTAL GENERAL 

Total, din care 1.578 13.220 14.798 

Huilă 592 1.614 2.206 

Lignit 986 11.606 12.592 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

 

Conform datelor prezentate în cadrul strategiei: 

- În ceea ce priveşte țițeiul: 

o Marea majoritate a resurselor geologice și a rezervelor sigure identificate până în 

prezent este localizată onshore (96%) și doar 4% în zona platformei continentale a 

Mării Negre. 

o Pe termen scurt și mediu, rezervele sigure de țiței se pot majora prin 

implementarea unor noi tehnologii care să conducă la creșterea gradului de 

recuperare în zăcămintele existente, iar, pe termen mediu și lung, prin 

implementarea proiectelor pentru explorarea zonelor de adâncime (sub 3.000 m), 

a zonelor cu geologie complicată în domeniul onshore și a zonelor offshore din 

Marea Neagră, îndeosebi a zonei de apă adâncă (sub 1.000 m). 

- În ceea ce priveşte gazele naturale: 

                                                           
21

 Sursa: http://energie.gov.ro/files/download/b8bab62d74cc451  
22

 Sursa: http://energie.gov.ro/files/download/ca40a9f65974c0b  
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o Un procent de 95% din totalul resurselor geologice de gaze convenționale, 

respectiv 93% din rezervele sigure sunt localizate onshore. 

o Asemenea ţiţeiului, pe termen scurt și mediu, rezervele sigure de gaze naturale 

se pot majora prin implementarea unor noi tehnologii care să conducă la 

creșterea gradului de recuperare în zăcăminte, iar pe termen mediu și lung prin 

implementarea proiectelor pentru explorarea de adâncime (sub 3.000 m) și 

explorarea zonelor cu geologie complicată în domeniul onshore și a zonelor 

domeniului offshore din Marea Neagră, îndeosebi a zonei de apă adâncă (sub 

1.000 m). 

 

- Atât în cazul țițeiului cât și în cel al gazelor naturale, perspectivele privind evidențierea 

de noi rezerve/resurse sunt condiționate de investițiile în domeniul explorării geologice 

ale producătorilor autohtoni și companiilor internaționale care activează pe teritoriul 

României, precum și de rezultatul lucrărilor de explorare, în sensul evidențierii de noi 

zăcăminte. 

- În ceea ce privește cărbunele: 

o Majoritatea zăcămintelor de huilă din România sunt concentrate în bazinul 

carbonifer al Văii Jiului. 

o Cea mai mare parte a rezervelor sigure de lignit (95%) sunt localizate în Bazinul 

Minier Oltenia (județele Gorj, Mehedinți şi Vâlcea). Zăcămintele de lignit aflate în 

exploatare dispun de rezerve de peste 400 milioane de tone. 

 

La nivelul județelor din regiunea Sud Muntenia, în prezent, se exploatează resurse minerale23 

după cum urmează: 

- Argeș: argilă comună, calcar industrial și de construcții, calcar ornamental, ghips, nisip și 

pietriș; 

- Dâmbovița: ape minerale terapeutice, argilă comună, calcar industrial și de construcții, 

gresie, marnă, nisip și pietriș; 

- Prahova: ghips, nisip și pietriș, nisip silicios, sare gemă; 

- Giurgiu: nisip și pietriș; 

- Călărași: nisip și pietriș; 

- Ialomița: loess, nămoluri terapeutice; 

Conform hărții24 publicate de ANRM cu privire la zăcămintele de țiței, județele Teleorman, 

Argeș, Dâmbovița și Prahova se bucură de această resursă, pe teritoriul acestora existând cele 

                                                           
23 Sursa: http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/401/781/11046/11296774/4/harta-corect.jpg  
24 http://www.buzznews.ro/media/photos/nqs/2014/12/Harta%20petrolului%20din%20Romania.jpg 
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mai multe areale concesionate. De asemenea, tot conform informațiilor25 publicate de către 

ANRM, toate județele componente ale regiunii Sud Muntenia se bucură de rezerve importante de 

gaze naturale, în mod special arealele de sud ale județelor Teleorman, Argeș și Dâmbovița. 

 

Numărul de unități locale active 

La nivel național, în cadrul sectorului Industria extractivă, la sfârșitul anului 2013 activau un 

număr de 1.285 unități locale, în scădere față de anul 2008 când numărul unităților locale active 

era de 1.297.  

Tabelul 1.3.2.B. 3 - Numărul unităților locale active pe regiuni de dezvoltare - sectorul Industria 

extractivă -2008-2013 

Numărul unităților locale active pe regiuni de dezvoltare 

- sectorul Industria extractivă - 

Nr. crt. Regiune 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1. NORD-VEST 248 314 272 262 262 255 

2. CENTRU 165 199 181 176 180 175 

3. NORD-EST 123 136 116 124 135 118 

4. SUD-EST 127 135 143 142 143 146 

5. SUD MUNTENIA 186 201 186 187 173 173 

6. BUCUREȘTI-ILFOV 137 156 142 138 148 143 

7. SUD-VEST OLTENIA 136 137 137 134 135 121 

8. VEST 175 185 173 151 160 154 

TOTAL 1.297 1.463 1.350 1.314 1.336 1.285 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

Din punct de vedere al numărului unităților locale active, regiunea Sud Muntenia se clasează pe 

locul al treilea cu un număr de 173 unități respectiv 13,46% din totalul unităților ce activează în 

acest domeniu la nivel naţional. Diferența față de regiunea clasată pe primul loc, regiunea Sud-

Est, este de 82 unități. 

  

                                                           
25 http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/1/186/3936/11528530/2/harta-exploatari.png 

http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/1/186/3936/11528530/2/harta-exploatari.png
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Tabelul 1.3.2.B. 4 - Numărul unităților locale active la nivelul regiunii Sud Muntenia - sectorul Industria 

extractivă – 2008-2013 

Numărul unităților locale active – regiunea Sud Muntenia 

- sectorul Industria extractivă - 

Nr. 

crt. 
Județ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1. Argeș 36 37 37 37 30 29 

2. Călărași 6 6 3 4 3 5 

3. Dâmbovița 43 42 44 38 29 28 

4. Giurgiu 21 22 20 19 18 16 

5. Ialomița 1 1 1 3 2 2 

6. Prahova 71 86 75 77 80 84 

7. Teleorman 8 7 6 9 11 9 

TOTAL 186 201 186 187 173 173 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

 

La nivel de regiune, distribuția pe județe a unităților locale active este variată și urmărește 

potențialul județelor cu privire la extracția diverselor produse. Pe perioada analizată se observă 

faptul că județele Prahova, Argeș, Dâmbovița și Giurgiu prezintă cele mai multe unități locale 

active. Cu excepția județului Prahova, la nivelul acestor județe evoluția indicatorului este 

descrescătoare. Astfel, față de anul 2008, la sfârșitul anului 2013, numărul unităților din 

industria extractivă a scăzut în județul Argeș cu 7 unități, cu 15 unități în județul Dâmbovița și 

cu 5 unități în județul Giurgiu. 
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Figura 1.3.2.B. 1 - Evoluția numărului de unități locale active din industria extractivă la nivelul regiunii 
Sud Muntenia 2008-2013 

 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

 

La sfârșitul anului 2013 județul Prahova se clasează pe primul loc cu un număr de 84 unități, 

reprezentând 48,55% din numărul total de unități la nivel de regiune. Pe locul al doilea se 

clasează județul Argeș cu un procent de 16,76% urmat de județul Dâmbovița cu un procent de 

16,18%.  
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Figura 1.3.2.B. 2 - Distribuția unităților locale active din industria extractivă la nivelul regiunii Sud 

Muntenia -anul 2013- 

 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

 

În ceea ce privește clasele de mărime ale unităților locale active, la nivelul regiunii Sud 

Muntenia se remarcă numărul ridicat de unități având personal cuprins între 0 și 9. La nivelul 

regiunii, la sfârșitul anului 2013 existau un număr de 98 astfel de unități adică 56,64% din 

numărul total de unități cu activități în domeniul industriei extractive. În vederea realizării 

comparației, procentul la nivelul regiunii Sud-Est era de 60,96% 

 

Cifra de afaceri 

 

La nivel naţional, în cadrul sectorului Industria extractivă, la sfârșitul anului 2013 se înregistra o 

cifră de afaceri totală de 13.501 milioane lei, în creștere față de anul 2008 când cifra obținută a 

fost de 13.333 milioane lei.  
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Tabelul 1.3.2.B. 5 - Cifra de afaceri cumulată la nivelul unităților locale active pe regiuni de dezvoltare - 

sectorul Industria extractivă 2008-2013 

Cifra de afaceri cumulată la nivelul unităților locale active  

- sectorul Industria extractivă – 

- milioane lei (RON) - 

Nr. crt. Regiune  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1. NORD-VEST 568 559 450 473 861 690 

2. CENTRU 3.658 3.467 3.904 4.495 4.298 3.988 

3. NORD-EST 716 251 249 245 739 264 

4. SUD-EST 1.278 1.187 2.562 1.114 1.981 1.538 

5. SUD MUNTENIA 2.622 854 964 1.155 3.019 2.684 

6. BUCUREȘTI-ILFOV 1.708 584 642 917 860 2.307 

7. SUD-VEST OLTENIA 1.752 1.219 1.201 1.562 2.156 1.259 

8. VEST 1.031 741 785 826 995 771 

TOTAL 13.333 8.862 10.757 10.787 14.909 13.501 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

 

Figura 1.3.2.B. 3 - Cifra de afaceri pe regiuni de dezvoltare-sectorul 
industria extractivă-2008-2013 
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Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

Regiunea clasată pe locul întâi este regiunea Centru, la nivelul căreia, cifra de afaceri 

înregistrată a fost de 3.988 milioane RON (29,54% din cifra de afaceri la nivel naţional). 
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Raportat la clasele de mărime, contribuția cea mai ridicată la formarea cifrei de afaceri la 

nivelul regiunii Sud Muntenia au avut-o unitățile locale având între 50 și 249 persoane ocupate, 

respectiv această clasă a generat 66,24% din cifra de afaceri la nivel de regiune în domeniul 

extractiv. Clasa de mărime de 0-9 persoane a contribuit cu doar 5,18%, iar clasa de 10-49 

persoane cu 11,85% la formarea cifrei de afaceri la nivel de regiune. La un număr de doar 8 

unități locale active având peste 250 persoane ocupate, această ultimă categorie a contribuit la 

formarea a 16,73% din cifra de afaceri în anul 2013 la nivelul regiunii. 

 

La nivelul județelor componente regiunii Sud Muntenia, pe întreaga perioadă analizată se 

observă faptul că județul Prahova cumulează cea mai consistentă cifra de afaceri, respectiv 

7.251 mil. lei, urmat fiind de județul Argeș cu o cifră cumulată de 1.340 mil. lei. Pe locul 3 se 

clasează județul Dâmbovița la o cifră de afaceri cumulată de 1.227 mil. lei. La nivelul județului 

Teleorman cifra de afaceri cumulată este de 929 mil. lei. Pe ultimul loc se clasează județul 

Călărași la nivelul căruia pe parcursul anilor 2008-2013 cifra de afaceri cumulată din industria 

extractivă este de doar 12 milioane lei. 

Figura 1.3.2.B. 4 - Distribuția cifrei de afaceri din industria extractivă la nivelul regiunii Sud Muntenia -
anul 2013- 

 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

 

În ceea ce privește distribuția cifrei de afaceri realizată în industria extractivă, în anul 2013, 

84% din aceasta a fost obținută la nivelul județului Prahova (2.251 mil. lei). Pe locul secund se 

clasează județul Argeș la nivelul căruia cifra de afaceri a fost de 188 mil. lei, urmat de județul 

Dâmbovița cu o cifră de afaceri de 99 mil. lei. Cu excepția județului Prahova, la nivelul fiecărui 

județ din regiunea Sud Muntenia, cifra de afaceri a scăzut în 2013 față de cea înregistrată în 

anul 2012. Cea mai pronunțată scădere se evidențiază în cazul județului Argeș (-270 mil. lei). 
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Numărul de salariați 

 

La nivel naţional, în cadrul unităților locale ce activau în sectorul Industria extractivă, la 

sfârșitul anului 2013, se înregistrau 62.253 salariați, în scădere generală față de anul 2008 când 

numărul personalului era de 80.762 persoane.  

Tabelul 1.3.2.B. 6 - Personalul din unitățile locale pe regiuni de dezvoltare - sectorul Industria extractivă 

2008-2013 

Personalul din unitățile locale  

- sectorul Industria extractivă – 

-număr persoane- 

Nr. crt. Regiune 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1. NORD-VEST 5.056 4.875 4.146 3.929 4.173 4.189 

2. CENTRU 7.291 7.607 7.101 7.262 7.696 7.776 

3. NORD-EST 6.099 5.343 4.620 4.533 4.491 4.312 

4. SUD-EST 5.212 4.833 4.504 3.840 4.112 3.831 

5. SUD MUNTENIA 16.940 14.985 13.003 11.538 10.966 10.858 

6. BUCUREȘTI-ILFOV 2.726 2.921 3.440 3.512 4.182 4.022 

7. SUD-VEST OLTENIA 22.112 20.312 18.807 18.984 18.332 17.727 

8. VEST 15.326 13.701 11.129 10.851 10.010 9.538 

TOTAL 80.762 74.577 66.750 64.449 63.962 62.253 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

Figura 1.3.2.B. 5 – Ponderea personalul din unitățile locale -sectorul industria extractivă- 2013 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

Din punct de vedere al numărului de salariați ce activează în unitățile locale din domeniul 
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persoane, respectiv 17,44% din numărul persoanelor remunerate la nivel naţional în acest 

domeniu. regiunea clasată pe locul întâi este regiunea Sud-Vest Oltenia, la nivelul căreia, 

numărul de persoane înregistrate ca activând în domeniu a fost de 17.727 (28,47% din totalul 

salariaților la nivel național în domeniul industriei extractive). 

Figura 1.3.2.B. 6 - Distribuția forței de muncă în industria extractivă la nivelul regiunii Sud Muntenia -
anul 2013 

 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

 

În ceea ce privește distribuția forței de muncă în industria extractivă, în anul 2013, 43% din 

aceasta a fost angajată la nivelul județului Prahova (4.637 angajați). Pe locul secund se clasează 

județul Dâmbovița la nivelul căruia numărul de salariați a fost de 1.943, urmat de județul Argeș 

cu o forță de muncă de 1.859 salariați. Cu excepția județelor Călărași, Dâmbovița și Teleorman, 

la nivelul fiecărui județ din regiunea Sud Muntenia, numărul de salariați a crescut în 2013 față 

de cel înregistrat în anul 2012. Cea mai pronunțată creștere se evidențiază în cazul județului 

Giurgiu (+115 salariați) iar cea mai notabilă scădere se înregistrează în cazul județului 

Teleorman (-168 salariați). 

 

Productivitatea muncii 

La nivel național, productivitatea muncii aferentă activităților desfășurate în cadrul sectorului 

Industria extractivă, la sfârșitul anului 2013, a atins valoarea de 216.873 lei, în creștere generală 

față de anul 2008 când productivitatea medie a muncii era de 165.090 lei.  
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Tabelul 1.3.2.B. 7 - Productivitatea muncii pe regiuni de dezvoltare - sectorul Industria extractivă 2008-

2013 

Productivitatea muncii pe regiuni de dezvoltare 

- sectorul Industria extractivă – 

-lei- 

Nr. 

crt. 
Regiune 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1. NORD-VEST 112.342 114.667 108.538 120.387 206.326 164.717 

2. CENTRU 501.714 455.764 549.782 618.975 558.472 512.860 

3. NORD-EST 117.396 46.977 53.896 54.048 164.551 61.224 

4. SUD-EST 245.203 245.603 568.828 290.104 481.761 401.462 

5. 
SUD 

MUNTENIA 
154.782 56.990 74.137 100.104 275.305 247.191 

6. 
BUCUREȘTI-

ILFOV 
626.559 199.932 186.628 261.105 205.643 573.595 

7. 
SUD-VEST 

OLTENIA 
79.233 60.014 63.859 82.280 117.609 71.022 

8. VEST 67.271 54.084 70.536 76.122 99.401 80.835 

Național 165.090 118.830 161.154 167.373 233.092 216.873 

Sursa: prelucrări date - Institutul Naţional de Statistică 

Din punct de vedere al productivității muncii din domeniul industriei extractive, regiunea Sud 

Muntenia se clasează pe locul al patrulea, la o productivitate a muncii de 247.191 lei/salariat, 

respectiv la un nivel de 113,98% față de productivitatea muncii înregistrată la nivel național în 

acest domeniu. regiunea clasată pe locul întâi este regiunea București – Ilfov la nivelul căreia se 

înregistrează o productivitate a muncii de 573.595 lei/salariat. 
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Figura 1.3.2.B. 7 - Productivitatea muncii în industria extractivă la nivelul regiunii Sud Muntenia -anul 
2013- 

 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

În ceea ce privește productivitatea muncii în industria extractivă, în anul 2013, județul Prahova 

ocupă locul întâi în clasament cu o productivitate a muncii de 485.433 lei, cu peste 123% mai 

mare decât productivitatea muncii înregistrată la nivel național în acest sector economic. Locul 

secund este ocupat de județul Argeș cu o productivitate a muncii de 101.130 lei. Cea mai 

scăzută productivitate a muncii este înregistrată la nivelul județului Ialomița la doar 20.408 lei 

pe salariat, respectiv, 9,4% din productivitatea muncii obținută la nivel național. 

 

Investiții nete 

 

La nivel naţional, în cadrul sectorului Industria extractivă, la nivelul unităților locale, la sfârșitul 

anului 2013, se înregistrau investiții nete totale în valoare de 5.041 milioane lei, în creștere 

constantă față de anul 2008 când investițiile nete totalizau 4.609 milioane lei.  
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Tabelul 1.3.2.B. 8 - Investițiile nete la nivelul unităților locale pe regiuni de dezvoltare - sectorul 

Industria extractivă –2008-2013 

Investițiile nete la nivelul unităților locale pe regiuni de dezvoltare 

- sectorul Industria extractivă – 

-milioane lei (RON)- 

Nr. crt. Regiune 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1. NORD-VEST 200 250 148 222 336 312 

2. CENTRU 1.059 850 521 409 325 851 

3. NORD-EST 442 383 351 339 440 372 

4. SUD-EST 235 255 266 552 390 409 

5. SUD MUNTENIA 1.679 1.466 1.319 1.187 2.055 1.655 

6. BUCUREȘTI-ILFOV 171 129 102 767 434 558 

7. SUD-VEST OLTENIA 532 360 338 895 692 789 

8. VEST 291 197 194 112 160 96 

TOTAL 4.609 3.890 3.239 4.483 4.832 5.041 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

 

Figura 1.3.2.B. 8 – Ponderea investițiilor nete în totalul naţional pe 
regiuni de dezvoltare - 2013 -sectorul industria extractivă 
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regiunea clasată pe locul secund este regiunea Centru, la nivelul căreia, investițiile nete s-au 

cifrat la suma de 851 milioane RON (16,88% din investițiile nete la nivel național, în domeniul 

industriei extractive). 
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Figura 1.3.2.B. 9 - Distribuția investițiilor nete în industria extractivă la nivelul regiunii Sud 
Muntenia  -anul 2013- 

 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

 

Repartizate pe județe componente ale regiunii Sud Muntenia, în anul 2013, cele mai multe 

investiții din punct de vedere valoric au fost realizate în județul Prahova în cuantum de 668 mil. 

lei în creștere față de anul 2012 cu 3 milioane lei. Pe locul secund se clasează județul Dâmbovița 

la o valoare a investițiilor de 341 mil. lei în scădere față de anul anterior cu 122 mil. lei. În cazul 

județelor Călărași și Ialomița datele privind investițiile nete sunt confidențiale. 
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extractivă. 
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Tabelul 1.3.2.B. 9 - Lista celor mai importante întreprinderi ce activează în industria extractivă după 

Cifra de Afaceri 2013 

Firma Județ CAEN 
CA 

2013- 
mil lei 

Weatherford Internaţional 
Eastern Europe S.R.L. 

Prahova 
0910-Activităţi de servicii anexe extracţiei 
petrolului brut şi gazelor naturale 

414 

Amromco Energy S.R.L. Prahova 0620- Extracţia gazelor naturale 129 

Rompetrol Well Services S.A. Prahova 
0910 -Activităţi de servicii anexe extracţiei 
petrolului brut şi gazelor naturale 

111 

Dunav Shipping Company 
S.R.L. 

Călăraşi 
0812- Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia 
argilei şi caolinului 

1 

Condrag Agregate S.R.L. Călăraşi 
0990-Activităţi de servicii anexe pentru extracţia 
mineralelor 

1 

Joker S.R.L. Călăraşi 
0812- Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia 
argilei şi caolinului 

0,2 

B.A.T. Bascov S.A. Argeş 
0910-Activităţi de servicii anexe extracţiei 
petrolului brut şi gazelor naturale 

20 

Tgm Group Exclusive S.R.L. Argeş 
0812- Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia 
argilei şi caolinului 

14 

Pyramid Agregate Company 
S.R.L. 

Argeş 
0812- Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia 
argilei şi caolinului 

7 

Eurocogen S.R.L. Dâmboviţa 
0812- Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia 
argilei şi caolinului 

13 

Rusu Marin S.R.L. Dâmboviţa 
0812- Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia 
argilei şi caolinului 

12 

Mineral S.A. Dâmboviţa 
0812- Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia 
argilei şi caolinului 

6 

Eco Star S.R.L. Giurgiu 
0812- Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia 
argilei şi caolinului 

4 

Bigvap Trans S.R.L. Giurgiu 0811- Extracţia pietrei 4 

Valina Ferm S.R.L. Giurgiu 
0812- Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia 
argilei şi caolinului 

3 

Mec Agregate S.R.L. Ialomiţa 
0812- Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia 
argilei şi caolinului 

0,5 

Stelian Sort S.R.L. Ialomiţa 
0812- Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia 
argilei şi caolinului 

0,3 

Petromsind S.R.L. Ialomiţa 
0910-Activităţi de servicii anexe extracţiei 
petrolului brut şi gazelor naturale 

0,3 

Foraj Sonde S.A. Teleorman 
0910-Activităţi de servicii anexe extracţiei 
petrolului brut şi gazelor naturale 

28 

Sursa: www.listafirme.ro  

                                                                        

Se evidenţiază în mod clar firmele din judeţul Prahova specializate în servicii anexe extracţiei 

petrolului brut şi al gazelor naturale-0910 şi extracţiei gazelor naturale-0620, cifra de afaceri a 

oricăreia dintre cele 3 societăţi depăşind valoarea însumată a restului de firme prezentate. 

Valori mai ridicate de 20 de milioane lei se mai regăsesc doar la primele firme clasate în 

judeţele Argeş şi Teleorman, ambele activând însă în acelaşi domeniu-servicii anexe extracţiei 

petrolului şi gazelor naturale. Cel de-al doilea domeniu evidenţiat, cu valori însă mult mai 

scăzute este cel al Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia argilei şi caolinului -0812, 

http://www.listafirme.ro/
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Teleorman şi Argeş cu firme clasate pe locul 2 (după cei doi lideri judeţeni amintiţi anterior) cât 

şi restul judeţelor având ca lideri din punct de vedere al cifrei de afaceri, firme ce activează în 

acest domeniu (Giurgiu, Ialomiţa, Călăraşi şi Dâmboviţa).  

În concluzie, şi în urma analizei cifrelor de afaceri realizate la nivel de întreprindere, cele mai 

relevante valori se regăsesc în cazul afacerilor ce presupune extracţia petrolului şi a gazelor 

naturale, fie că este realizată direct fie sub forma serviciilor conexe ( printre altele- 

prospectări, forări direcționate, servicii pompare, astupare, drenare sau cimentare a sondelor).  

Concluzii desprinse din analiza indicatorilor sectoriali 

 

Spre deosebire de majoritatea industriilor, industria extractivă are principala caracteristică, 

faptul că se poate desfășura doar în acele zone bogate în resurse. 

Agregate naturale precum calcarul (industrial, de construcții și ornamental), ghipsul, gresia și 

nisipul și pietrișul fac obiectul exploatărilor atât în majoritatea județelor din regiune cât şi la 

nivel național. Cu puţine excepţii, aceste rezerve nu au gradul de importanţă şi nici de valoare 

pe care îl au hidrocarburile. Acestea se regăsesc și sunt exploatate cu precădere în partea de 

centru a regiunii  (în special sudul județelor Argeș, Dâmbovița și Prahova). 

Din punctul de vedere al investițiilor nete, regiunea Sud Muntenia se remarcă cu cele mai 

ridicate valori pe întregul orizont de timp analizat. Una din concluziile rezultate este şi aceea că 

regiunea este bogată în resurse iar acest lucru a atras potenţiali beneficiari. La nivelul 

productivităţii muncii regiunea Sud Muntenia se remarcă prin niște valori puțin mai scăzute,  

acest lucru fiind cauzat în special de numărul mare de angajaţi existenți în această ramură 

industriala, în cazul cifrei de afaceri regiunea clasându-se pe locul 2. Locul 1 la numărul de 

angajaţi este deținut de regiunea Sud-Vest, renumită pentru bazinele sale miniere, iar locul 1 în 

cazul cifrei de afaceri este deținut de regiunea Centru, renumită pentru rezervele de gaz. 

 

La nivel judeţean, Prahova se remarcă la toate capitolele analizate, fiind lider detaşat pentru 

toţi indicatorii. Astfel,  valorile înregistrate la nivel regional pentru Sud Muntenia sunt susţinute 

în special de judeţul Prahova, judeţ recunoscut pentru exploatările sale în domeniul țițeiului și 

al gazelor naturale. Restul judeţelor înregistrează valori comparabile, judeţele Argeş şi 

Dâmboviţa situându-se pe locul 2 şi 3 în această ramură industrială, la toţi indicatorii analizaţi, 

cu excepţia productiviăţii muncii.  

 

În concluzie, regiunea Sud Muntenia se remarcă în cadrul industriei extractive în special graţie 

exploatărilor existente în domeniul ţiţeiului şi al gazelor naturale, regiunea fiind comparabilă cu 

alte regiuni bogate în hidrocarburi-regiunea Sud-Vest Oltenia în cazul cărbunilor şi Centru în 

cazul gazelor naturale. 



 

  

 

Strategia pentru Specializare Inteligentă în regiunea Sud Muntenia 

    121 

În conformitate cu noua strategie energetică, regiunea deține perspective de dezvoltare a 

sectorului extractiv, în special în ceea ce priveşte explorarea și exploatarea zăcămintelor și 

rezervelor de gaze naturale și țiței prin: 

- Creşterea factorului de recuperare prin adoptarea tehnologiilor moderne; 

- Intensificarea lucrărilor de explorare în vederea stabilirii potenţialului structurilor 

geologice adânci în domeniul onshore. 

 

Analiza sectorială 

Seţiunea C– Industria prelucrătoare 

 

Metodologie 

În prezenta secțiune este analizat sectorul economic al industriei prelucrătoare atât nivelul 

regiunii Sud Muntenia agregat, cât și la nivelul fiecărui județ, acolo unde datele statistice 

existente au permis această detaliere. Indicatorii reprezentativi ai performanţei sectorului vor fi 

analizați în comparație cu celelalte regiuni din România, dar și comparativ cu regiunile europene 

similare identificate. 

Datele aferente regiunilor de pe teritoriul României au ca sursă oficială Institutul Naţional de 

Statistică26 (INS). Datele aferente regiunilor din afara României au ca sursă oficială Eurostat27 - 

sursa oficială de date statistice de la nivelul Comisiei Europene. 

Perioada de referință pentru culegerea datelor este 2008 – 2012. În toate situațiile în care au 

existat măsurători și date disponibile pentru anii 2013 și 2014, acestea au fost incluse în analiză 

și au contribuit la enunțarea concluziilor. 

Indicatorii analizați în prezenta secțiune sunt următorii: 

- Numărul de unități locale active şi densitatea acestora; 

- Cifra de afaceri; 

- Numărul de salatiați; 

- Productivitatea muncii; 

- Investiții nete. 

La aceștia se adaugă o serie de alți indicatori de natură să potențeze înțelegerea contextului 

general și a factorilor specifici care fundamentează sectorul. 

  

                                                           
26 http://statistici.insse.ro/shop/ 
27 http://ec.europa.eu/eurostat/data/database 
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Context 

Formată din state feudale preponderent agricole, România a început să-şi adopte primele legi 

referitoare la industrie abia la sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX, în momentul în 

care creşterea populaţiei nu mai putea fi susţinută doar din agricultură.  Astfel, spre deosebire 

de vestul Europei, unde revoluţia industrială a avut loc între secolele XVII-XIX, România a pornit 

pe acest drum cu un decalaj de peste 100 de ani, decalaj care a devenit tot mai greu de 

surmontat, în contextul evenimentelor ce au avut loc în secolul XX. 

Primele rezultate notabile ale industriei s-au consemnat în perioada interbelică, în special după 

eşecul reformei agrare de la 1923, când surplusul populaţiei rurale era absorbit de numărul mare 

de fabrici care se deschideau. 

Perioada de aur a industriei prelucrătoare româneşti s-a consemnat în perioada comunistă, în 

special între anii 1960-1989, dar aceast apogeu s-a datorat în special planurilor din perioada 

interbelică şi creşterii continue a populaţiei din aceste regiuni şi nu aducerii forţate la oraş a 

ţăranului învăţat cu agricultura, după cum eronat susţin multe teze.  

Dacă în 1989 România deţinea un ansamblu industrial care îi asigură în proporţie de peste 95% 

nevoile interne, anul 1990 a însemnat punctul de cotitură al acestei ramuri economice. Aşa cum 

la graniţa dintre secolul XIX şi XX noua direcţie era trecerea de la o societate bazată pe 

agricultură la una care să combine agricultura cu industria, începând cu anul 1990 direcţia  s-a 

schimbat prin trecerea de la investițiile în industrie la cele în consum. Principala măsură ce a 

contribuit la acest nou „trend”  a fost desfiinţarea fabricilor şi vânzarea lor la fier vechi, sub 

pretextul lipsei performanţelor produselor obţinute în acestea pe plan extern.  

Elaboarea strategiei de specializare inteligentă nu are ca  obiect o analiză istorică a industriei 

prelucrătoare din România, însă aceste elemente sunt relevante, pentru a prezenta o situaţie de 

ansamblu şi o stare de fapt a acestei ramuri economice atât la nivel naţional, cât şi la nivelul 

regiunii Sud Muntenia, unde impactul deciziilor luate în anii 90 a fost unul dramatic. 

Ultimii ani au reprezentat o încercare de revitalizare a industriei, însă atingerea nivelului 

înregistrat la finalul anilor 80 a rămas un deziderat imposibil de atins, cel puțin pentru orizontul 

de timp aferent noilor fonduri europene.  

Mai mult, dacă în perioada interbelică sau în cea comunistă industria reprezenta o variantă 

aleasă în detrimentul agriculturii, în prezent pentru multe industrii rolurile s-au inversat, 

România fiind nevoită să importe forță de muncă ieftină atât din lipsa gradului de calificare 

pentru populaţia proprie, dar şi din cauza nivelului salarial scăzut pe care îl oferă această 

ramură economică. 



 

  

 

Strategia pentru Specializare Inteligentă în regiunea Sud Muntenia 

    123 

Pentru a evidenţia grafic situaţia actuală a industriei prelucrătoare comparativ cu cea existentă 

la începutul anilor `90, în graficul următor este prezentată o comparaţie între anul 1990 şi anul 

2010. Se poate observa că din punct de vedere al personalului angajat, acesta a scăzut la 

aproape 25% în decursul a doar 20 de ani. 

 Figura 1.3.2.C.1- Evoluţia salariaţilor la nivel naţional în industria prelucrătoare 1990-2010 

  

 Sursa: Institutul Naţional de Statistică                                                                     

 

Clasificări: 

Conform uneia dintre nenumăratele definiţii existente,  industria prelucrătoare include 

transformarea fizică sau chimică a materialelor, substanţelor sau componentelor în produse noi. 

Materialele, substanţele sau componentele transformate constituie materii prime şi  sunt 

produse ale agriculturii, silviculturii, pescuitului, industriei extractive, precum şi ale altor 

activităţi din industria prelucrătoare. 

Conform manualelor economice, industria prelucrătoare este împărţită în  două mari categorii: 

 industria grea, care se ocupă cu producerea mijloacelor de producție; 

 industria ușoară, care se ocupă cu producerea mărfurilor de larg consum; 

Conform Nomenclatorului codurilor CAEN, industria prelucrătoare este împărţită în 24 de tipuri 

de produse, după cum urmează: 

1. Industria alimentară  

2. Fabricarea băuturilor  

3. Fabricarea produselor din tutun  

4. Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice  
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5. Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice  

6. Fabricarea produselor textile  

7. Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte  

8. Industria metalurgică  

9. Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi 

instalaţii  

10. Fabricarea altor produse din minerale nemetalice   

11. Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice  

12. Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, 

harnașamentelor şi încălțămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor  

13. Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; 

fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite  

14. Fabricarea de mobilă  

15. Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie  

16. Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului  

17. Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor  

18. Fabricarea altor mijloace de transport  

19. Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice  

20. Fabricarea echipamentelor electrice  

21. Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.  

22. Tipărire şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor  

23. Alte activităţi industriale n.c.a.  

24. Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor  

Atât la nivel național cât și la nivelul regiunii Sud Muntenia, în industria prelucrătoare se observă 

trei direcţii de evoluţie: 

- Dacă în perioada sa de început, industria era specifică zonelor urbane (agricultura fiind 

specifică zonelor rurale), închiderea şi desfiinţarea marilor platforme industriale 

coroborată cu deschiderea unor unităţi de producţie în mediul rural a făcut ca această 

caracterizare să nu mai fie valabilă; 

- După o lungă perioadă de declin, începută în anul 1990, industria prelucrătoare 

românească dă uşoare semne de revenire, principalele elementele propulsoare fiind însă 

investițiile străine; 

- Îmbătrânirea Generaţiei anilor 40-50, reprofilarea migrarea generaţiei anilor 60-70 şi 

lipsa perspectivelor în industria prelucrătoare  pentru generaţia anilor 80-90 face ca în 

prezent România să nu dispună de forţă de muncă calificată pentru susţinerea puternică 

a unor investiţii în acest sector economic, perspectivele nefiind cele mai încurajatoare. 
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La momentul de faţă România se vede nevoită să importe forţă de muncă ieftină din ţări 

precum Vietnam sau China, pentru a suplini din punct de vedere cantitativ şi calitativ 

lipsurile acumulate ; 

În consecinţă, din punct de vedere istoric, sectorul economic analizat este caracterizat de un 

trend descrescător general, perioada 2008-2014 cu toate creşterile sau revenirile ce se vor 

evidenţia fiind inferioară perioadelor anterioare, ce nu fac obiectul acestei analize. 

Numărul de unități locale active 

 

La nivel național, în cadrul secţiunii C- INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE, la sfârșitul anului 2013 

activau un număr de 49.925  unități locale, o valoare mai mică față de anul 2008 când numărul 

unităților locale active era de 58.505. Cea mai mică valoare a fost înregistrată în anul 2011, 

când numărul unităţilor locale înregistrate la nivel a fost de doar 46.226. regiunea Sud Muntenia 

urmează trendul naţional (ca toate regiunile de altfel), la sfârşitul anului 2013 existând 5.212  

unităţi locale active, faţă de 6.444 în anul 2008 şi 5.068 în 2011, anul cel mai scăzut din acest 

punct de vedere.  

Tabelul 1.3.2.C.1- Numărul unităţilor locale active pe regiuni de dezvoltare 2008-2013 

Numărul unităților locale active pe regiuni de dezvoltare 

-Secțiunea C – Industria prelucrătoare – 

-unităţi- 

Nr. crt. Regiune 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1. NORD-VEST 9504 8890 7959 7512 7780 7985 

2. CENTRU 9258 8700 7805 7215 7386 7430 

3. NORD-EST 7597 7323 6574 6028 6125 6119 

4. SUD-EST 6297 6258 5534 5106 5233 5366 

5. SUD MUNTENIA 6444 6164 5526 5068 5119 5212 

6. BUCUREȘTI-ILFOV 9451 9025 8102 7384 7503 7563 

7. SUD-VEST OLTENIA 4047 4006 3556 3310 3427 3471 

8. VEST 5907 5623 5010 4603 4688 4779 

TOTAL 58505 55989 50066 46226 47261 47925 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică   

               

Numărul de unităţi locale active existente în regiunea Sud Muntenia reprezintă aproximativ 11% 

din totalul existent la nivel naţional, valoare ce conferă acestei regiuni locul 6 în acest 

clasament. Comparativ, cea mai bine clasată regiune este Nord-Vest, cu o pondere de 17%, iar 

locul 2 este împărţit de regiunile Centru și București-Ilfov cu aproximativ 16%. regiunea clasată 



 

  

 

Strategia pentru Specializare Inteligentă în regiunea Sud Muntenia 

    126 

pe ultimul loc este Sud-Vest Oltenia, cu doar 7% din totalul unităţilor locale active existente la 

nivel naţional. 

Figura 1.3.2.C.2- Ponderea numărului de unităţi locale active în totalul naţional în funcție de regiuni - 

2013 

 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică                 

 

Lărgind aria analizei, în tabelul următor este prezentată situaţia unităţilor locale active 

existente la nivelul judeţelor din regiunea Sud Muntenia. De la început  se poate observa o 

discrepanță foarte mare între judeţele din nordul regiunii- Argeş, Prahova şi Dâmboviţa- cu 

aproape 4.000 unităţi şi judeţele din sudul regiunii- Călăraşi, Giurgiu, Teleorman şi Ialomiţa- cu 

puţin peste 1.200 unităţi.  În cadrul primelor 3 judeţe, se observă o diferență majoră, de peste 

1000 de unităţi locale active între Dâmboviţa, aflată pe locul 3 și Argeş și Prahova aflate pe 

locurile 2 şi respectiv 1.  

Din punct de vedere al evoluţiei în timp, se poate observa un trend continuu descrescător în 

cazul Judeţelor Călăraşi şi Ialomiţa  unde numărul de unităţi locale active a scăzut de la an la 

an, cele două judeţe pierzând în total peste 40% din unităţi în 7 ani.  

TOTAL 0,00% Regiunea NORD-
VEST 
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Regiunea CENTRU 
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Regiunea NORD-
EST 12,77% 
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Ponderea numărului de unităţi locale active în totalul naţional  în  funcţie de regiuni - 2013 
Secţiunea C- Industria prelucrătoare 
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Tabelul  1.3.2.C.2- Numărul unităţilor locale active la nivelul regiunii Sud Muntenia 2008-2013 

Numărul unităților locale active –regiunea Sud Muntenia 

-Secțiunea C – Industria prelucrătoare – 

-unităţi- 

Nr. 

crt. 
Județ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1. Argeș 1843 1773 1618 1458 1498 1538 

2. Călărași 478 467 406 367 361 360 

3. Dâmbovița 899 867 760 698 701 698 

4. Giurgiu 353 332 289 275 280 299 

5. Ialomița 408 376 316 306 303 297 

6. Prahova 2006 1929 1748 1615 1612 1649 

7. Teleorman 457 420 389 349 364 371 

TOTAL 6444 6164 5526 5068 5119 5212 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică            

Valoarea absolută a unităților locale active  este ușor irelevantă, în lipsa unor detalii 

suplimentare precum densitatea acestora.  Astfel, în rândurile următoare este prezentat 

suplimentar şi  acest indicator raportat la 1000 locuitori. 

 

Densitatea unităţilor locale active 

 

Pentru calculul acestui indicator, s-au folosit următoarele informații: 

- Numărul unităţilor locale active la nivel de regiune şi judeţe (pentru regiunea Sud 

Muntenia), prezentaţi în cadrul secţiunii dedicate - Numărului de unități locale active 

- Populaţia la nivel de regiune şi judeţe (pentru regiunea Sud Muntenia), prezentată în 

cadrul capitolului 1.1- 

Formula de calcul: Densitatea unităţilor locale active = Numărul unităţilor locale 

active/Populaţia totală *1000 

Din punct de vedere al trendului densității unităţilor locale active, la nivel naţional şi regional, 

acesta este similar cu cel al numărului efectiv al unităţilor locale active, cu un vârf în anul 2008, 

o scădere continuă până în anul 2011 o creștere ușoară în anul 2012 şi 2013 (excepție făcând 

doar regiunea Nord-Est, unde rezultatul pentru anul 2013 a fost sensibil mai scăzut comparativ 

cu 2012). Într-un clasament dominat clar de regiunea București-Ilfov pe întreaga perioadă 

analizată, regiunea Sud Muntenia își dispută locul 6 cu regiunile Sud-Vest Oltenia şi Nord-Est, 

diferențele înregistrate fiind foarte mici, de doar 0,28 unităţi la mia de locuitori.  
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Tabelul 1.3.2.C.3- Densitatea unităţilor locale active (la 1000 de locuitori) pe regiuni de dezvoltare 2008-

2013 

Densitatea unităților locale active (la 1000 de locuitori) pe regiuni de dezvoltare 

-Secțiunea C – Industria prelucrătoare - 

Nr. crt. Regiune 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1. NORD-VEST 
3,335 3,119 2,793 2,638 2,735 2,810 

2. CENTRU 
3,493 3,283 2,946 2,726 2,794 2,813 

3. NORD-EST 
1,952 1,883 1,692 1,554 1,578 1,573 

4. SUD-EST 
2,137 2,127 1,885 1,746 1,795 1,847 

5. SUD MUNTENIA 
1,904 1,827 1,644 1,516 1,538 1,575 

6. BUCUREȘTI-ILFOV 
3,838 3,650 3,263 2,963 3,003 3,026 

7. SUD-VEST OLTENIA 
1,753 1,744 1,557 1,458 1,518 1,547 

8. VEST 
2,884 2,748 2,452 2,257 2,305 2,356 

Densitatea unităţilor locale 

active la nivel NAŢIONAL 
2,595 2,486 2,226 2,060 2,110 2,143 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică   

        

Din punct de vedere al mediei la nivel naţional pentru anul 2013, se poate observa dispunere 

simetrică a regiunilor de dezvoltare, primele 4 aflându-se peste medie, cu valori mai mari de 

2,14 unităţi la 1000 locuitori iar celelalte 4 sub medie, cu valori sub 2,14 unităţi la 1000 

locuitori.   
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1.3.2.C.3- Densitatea unităţilor locale active (la 1000 de locuitori) pe regiuni de dezvoltare 2013 

 
Sursa: Institutul Naţional de Statistică        

 

La nivel judeţean, densitatea unităţilor locale active respectă trendul naţional privind scăderea 

înregistrată în perioada 2008-2011, anul 2008 înregistrând cele mai mari valori pe când anul 2011 

cele mai mici.. Pentru anii 2012 şi 2013  nu se poate observa o regulă generală, valorile 

înregistrate fiind specifice pentru fiecare judeţ analizat.  

Ca şi în cazul numărului de unităţi locale active, se poate observa discrepanța dintre judeţele 

din nordul regiunii Argeş, Prahova şi Dâmboviţa, cu valori mai mari de 2 unităţi la 1000 locuitori  

în cazul primelor două şi cele din sud, unde Teleorman sau Ialomiţa înregistrează valori sub-

unitare.  Cea mai mare valoare a fost înregistrată în Judeţul Arges- 2,77 unităţi la 1000 locuitori 

în 2008 iar cea mai mică valoare a fost înregistrată în Judeţul Teleorman, 0,84 unităţi la 1000 

locuitori.   
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Tabelul 1.3.2.C.4- Densitatea unităţilor locale active (la 1000 de locuitori) la nivelul regiunii Sud 

Muntenia 2008-2013 

Densitatea unităților locale active la 1000  locuitori la nivel regiunii Sud Muntenia 

- Secțiunea C – Industria prelucrătoare - 

Nr. 

crt. 
Județ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1. Argeș 
2,770 2,674 2,447 2,214 2,285 2,355 

2. Călărași 
1,453 1,423 1,241 1,128 1,114 1,117 

3. Dâmbovița 
1,670 1,612 1,414 1,301 1,308 1,307 

4. Giurgiu 
1,235 1,167 1,019 0,973 0,993 1,067 

5. Ialomița 
1,339 1,238 1,043 1,015 1,010 0,996 

6. Prahova 
2,397 2,311 2,101 1,951 1,957 2,012 

7. Teleorman 
1,075 0,998 0,934 0,848 0,895 0,923 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică        

Realizând o comparaţie a valorilor înregistrate pentru fiecare judeţ cu valorile medii înregistrate 

la nivel naţional şi regional, singurul judeţ din regiunea Sud Muntenia care se află ca şi densitate 

a unităţilor locale active peste cele două medii  este Judeţul Argeş. Acest judeţ, alături de 

Judeţul Prahova sunt singurele judeţe care au o medie superioară regiunii Sud Muntenia, restul 

judeţelor din regiune situându-se mult sub cele două medii luate în calcul (națională şi 

regională), iar cu excepţia Județului Dâmboviţa, celelalte 4 judeţe înregistrează o densitate cu 

peste 50% mai mică decât cea existentă la nivel naţional. 
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Figura  1.3.2.C.4 Densitatea unităţilor locale active (la 1000 de locuitori) la nivelul regiunii Sud Muntenia 
2013 

 
Sursa: Institutul Naţional de Statistică                     

 

Prin prisma analizei celor doi indicatori „numărul de unități active”, şi „densitatea unităţilor 

active la 1000 locuitori” se pot observa următoarele: 

- Comparativ cu media națională, regiunea Sud Muntenia deţine puține unităţi locale active 

la 1000 de locuitori  care funcționează în industria prelucrătoare; 

- Din punct de vedere al trendului acestor indicatori, se observă o direcţie descrescătoare, 

în ciuda faptului că în ultimii 2 ani s-au înregistrat ușoare creșteri; 

- regiunea este ruptă în două, existând o discrepanță uriaşă între Judeţele Argeş şi Prahova 

şi restul judeţelor din regiune în ambele funcţionând peste 1000 unităţi locale suplimentare 

celor existente în restul judeţelor; 

- din restul celor 5 judeţe din regiune, Judeţul Dâmboviţa este singurul judeţ care se 

detaşează atât prin prisma numărului unităţilor locale active, cât şi a densităţii acestora, fără 

însă a se apropia spectaculos de primele două; 

Cifra de afaceri 

La nivel național, în cadrul secţiunii C – Industria prelucrătoare, la sfârșitul anului 2013 se 

înregistra o cifră de afaceri totală de 296.429  milioane lei, în creștere constantă începând cu 

anul 2009 când cifra obținută a fost de 207.358 milioane lei.  regiunea Sud Muntenia este pe 

locul 1 din punctul de vedere al cifrei de afaceri, depăşind cu peste 20.000 milioane lei regiunea 

clasată pe locul 2- regiunea Centru.  
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Figura  1.3.2.C.5- Cifra de afaceri cumulată la nivelul unităților locale active pe regiuni de dezvoltare  

2008-2013 

Cifra de afaceri cumulată la nivelul unităților locale active, în funcție de regiunile 

de dezvoltare  

- Secțiunea C – Industria prelucrătoare- 

-milioane lei (RON)- 

 

Nr. crt. Regiune 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1. NORD-VEST 27.829 26.799 32.923 35.505 34.035 34.050 

2. CENTRU 29.803 27.967 31.967 36.397 40.225 43.318 

3. NORD-EST 16.397 13.979 15.368 19.217 23.126 22.431 

4. SUD-EST 35.098 27.840 29.148 35.568 40.196 35.686 

5. SUD MUNTENIA 51.034 43.655 50.699 65.190 57.761 65.850 

6. BUCUREȘTI-ILFOV 41.321 31.555 35.393 33.926 32.140 36.044 

7. SUD-VEST OLTENIA 17.081 13.501 14.826 17.490 19.183 20.308 

8. VEST 22.696 22.062 25.958 32.714 37.745 38.742 

TOTAL                     
241.259  

       
207.358  

       
236.282  

       
276.007  

       
284.411  

       
296.429  

Sursa: Institutul Naţional de Statistică       

Din punct de vedere al ponderii la nivel naţional, regiunea Sud Muntenia deţine aproape un sfert 

din cifra de afaceri înregistrată de unitățile locale active din domeniul industriei prelucrătoare, 

pentru anul 2013 valoarea înregistrată fiind de 22%. Cele mai slabe regiuni din punctul de vedere 

al cifrei de afaceri sunt Sud-Vest Oltenia (7%) şi la mică distanta- Nord-Est (8%). Se poate 

observa şi diferenţa foarte mare dintre regiunea Sud Muntenia şi regiunea clasată pe locul 2- 

Centru- peste 8 puncte procentuale. 
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Figura  1.3.2.C.5  Ponderea cifrei de afaceri cumulate pentru unităţile locale active la nivel regional  în 
cifra de afaceri înregistrată la nivel naţional 2013 

 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică                     

La nivel judeţean, trendul este unul crescător, cu excepţia Judeţului Călăraşi, restul judeţelor 

având valori superioare în anul 2013 comparativ cu anul 2008.  Cea mai mare cifră de afaceri a 

fost înregistrată în Judeţul Prahova, în anul 2011- 30.965 milioane lei, pe când cea mai scăzută 

s-a înregistrat în Judeţul Giurgiu în anul 2010, doar 667 milioane lei. De altfel, Judeţul Giurgiu 

este clasat pe ultimul loc, la o distanţă apreciabilă faţă de Teleorman- judeţul aflat pe locul 

imediat superior, anul 2013 fiind primul an când între aceste două judeţe diferenţa a fost mai 

mică decât dublul.  
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Tabelul   1.3.2.C.6- Cifra de afaceri cumulată la nivelul unităților locale active la nivelul regiunii Sud 

Muntenia 2008-2013 

Cifra de afaceri cumulată la nivelul unităților locale active  la nivelul regiunii Sud Muntenia 

- Secțiunea C – Industria prelucrătoare- 

-milioane lei (RON)- 

Nr. crt. Județ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1. Argeș 20.347 20.197 20.247 22.092 22.717 30.417 

2. Călărași 3.113 2.090 2.118 2.780 2.700 2.606 

3. Dâmbovița 4.710 3.497 4.151 5.236 5.709 5.179 

4. Giurgiu 679 678 667 649 695 884 

5. Ialomița 1.831 1.503 1.793 2.106 2.479 2.339 

6. Prahova 19.123 14.653 20.455 30.965 22.044 23.059 

7. Teleorman 1.231 1.037 1.268 1.362 1.417 1.366 

Sursa: Institutul Național de Statistică            

Din analiza figurii următoare, se evidenţiază în mod mult mai clar discrepanţa existentă între 

Judeţele Argeş şi Prahova şi restul judeţelor. Practic, peste 80% din cifra de afaceri a întregii 

regiuni a fost înregistrată în aceste două judeţe. Clasându-se pe locul 3, cu o pondere de 

aproximativ 7,86%, Judeţul Dâmboviţa este în continuare într-o categorie aparte, acesta fiind 

mult sub primele două judeţe dar cu o valoare aproape dublă faţă de judeţul clasat pe locul 4- 

Călăraşi (3,96%). Restul judeţelor din regiune înregistrează ponderi nesemnificative, Giurgiu 

fiind judeţul cel mai slab poziţionat din acest punct de vedere. 

Figura   1.3.2.C.6- Ponderea cifrei de afaceri cumulate pentru unităţile locale active la nivel judeţean în 
cifra de afaceri înregistrată la nivel regional 2013 

 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică                     
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Dacă din analiza numărului unităţilor locale active şi a densităţii acestora, regiunea Sud 

Muntenia ocupa doar locul 6, la foarte mică distanţă de ultimele două clasate, cifra de afaceri a 

scos în evidenţă un rezultat surprinzător, prin clasarea regiunii pe primul loc, la o distanţă 

apreciabilă faţă de locul 2.  

Astfel, analizând aceste elemente reiese faptul că regiunea Sud Muntenia, deşi are puţine unităţi 

active locale comparativ cu alte regiuni, acestea sunt în categoria întreprinderilor mari sau 

foarte mari, media la nivel de regiune fiind una de peste 12 milioane de lei. 

Figura   1.3.2.C.7- Clasamentul cifrei de afaceri anuale medii obţinute de  unităţile locale active la nivel 
regional 2013 

 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică                     

De asemenea, prin  analiza indicatorului de faţă se întăreşte faptul că între Judeţele Prahova şi 

Argeş şi restul judeţelor din regiune, diferenţele sunt foarte mari, cele mai performante unităţi 

locale active fiind grupate în aceste două judeţe.  

Judeţul Dâmboviţa se situează din nou pe locul 3, departe atât de primele două judeţe dar şi 

vizibil mai performantă faţă de ultimele 4. 

 

Numărul de salariați 

 

În anul 2013, la nivel naţional, personalul angajat în unităţile locale active era de peste 1 milion 

de persoane. (1.062.632). Ca şi trend, acesta a înregistrat o scădere între anii 2008 şi 2010, o 

creştere în anii 2011-2012 şi din nou, o uşoară scădere în anul 2013. 

La nivelul regiunilor, trendul este identic privind scăderea înregistrată între anii 2008-2010 însă 

pentru perioada 2011-2013 se pot evidenţia două trenduri: 
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- Creştere continuă- pentru regiunile cel mai bine poziţionate în acest top; 

- Scădere în anul 2013 (similar cu trendul naţional) pentru restul de regiuni. 

regiunea Sud Muntenia se află pe locul 4 în acest clasament, cu aproximativ 150.000 angajaţi în 

sectorul industriei prelucrătoare, fiind devansată de regiunile Nord-Vest, Centru şi Vest şi fiind 

prima regiune în clasament care înregistrează în anul 2013 o uşoară scădere comparativ cu anul 

2012. Cel mai prost poziţionată regiune este Sud-Vest Oltenia, unde numărul de angajaţi din 

industria prelucrătoare este de aproximativ 73.500 persoane.  

Tabelul   1.3.2.C.7- Personalul existent în unitățile locale active pe regiuni de dezvoltare 2008-2013  

Personalul existent în unitățile locale active pe regiuni de dezvoltare 2008-2013  

- Secțiunea C – Industria prelucrătoare- 

-număr persoane - 

 

Nr. crt. Regiune 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1. NORD-VEST 208.372 178.456 162.758 167.415 174.518 176.934 

2. CENTRU 213.900 174.549 162.076 170.950 180.569 184.105 

3. NORD-EST 147.844 121.450 102.429 104.228 109.817 106.741 

4. SUD-EST 157.657 130.341 112.972 111.474 112.623 111.399 

5. SUD MUNTENIA 190.308 160.220 141.630 144.906 150.307 150.146 

6. BUCUREȘTI-ILFOV 141.126 125.552 109.948 104.687 105.847 102.987 

7. SUD-VEST OLTENIA 106.720 86.184 73.036 75.269 76.641 73.553 

8. VEST 175.920 141.474 134.353 148.800 153.737 156.767 

TOTAL 1.341.847 1.118.226 999.202 1.027.729 1.064.059 1.062.632 

Sursa: Institutul Național de Statistică                                                                 

Din punct de vedere al ponderilor fiecărei regiuni în totalul naţional, se poate observa 

discrepanța între primele 4 regiuni (Centru-17,33%; Nord-Vest-16,65%; Vest 14,75% şi Sud 

Muntenia- 14,13%) şi ultimele 4 regiuni (Nord-Est 10,43%; Bucuresti-Ilfov-9,69%; Nord-Est 10,04% 

şi Sud-Vest Oltenia- 6,92%). regiunea Sud Muntenia, situată pe locul 4 depăşeşte cu aproape 4 

puncte procentuale regiunea clasată pe locul 5- Sud-Est.  Mai mult, distanţa care separă 

regiunea Sud Muntenia de cea mai bine clasată regiune în acest clasament- Centru, este de 3,2 

puncte procentuale. 
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Figura   1.3.2.C.8- Ponderea angajaţilor din unităţile locale active la nivel regional  în totalul înregistrat 

la nivel naţional 2013 

 
Sursa: Institutul Naţional de Statistică                     

 

La nivel judeţean, discrepanţa identificată în cadrul unităţilor locale active sau a cifrei de 

afaceri nu diferă nici în cazul personalului. Se pot observa cele două Judeţe- Argeş şi Prahova cu 

aproximativ 100.000 persoane angajate (dintr-un total de 150.000 la nivelul întregii regiuni), 

Judeţul Dâmboviţa situat din nou pe locul 3- 19.630 persoane iar restul de judeţe cu valori 

extrem de scăzute- Giurgiu înregistrând doar 3.188 persoane.  

Ca şi trend, cu excepţia Judeţului Argeş, care începând cu anul 2010 se află într-o creştere 

continuă, restul de judeţe au înregistrat uşoare scăderi ale personalului din unităţile locale în 

anul 2013, comparativ cu 2012. 

Tabelul   1.3.2.C.8- Personalul existent în unitățile locale active la nivelul regiunii Sud Muntenia 2008-

2013 

Personalul existent în unitățile locale active la nivelul regiunii Sud Muntenia 2008-2013 

-Secţiunea C- Industria prelucrătoare- 

-număr persoane - 

Nr. 

crt. 
Județ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1. Argeș 58.285 48.357 45.117 46.338 49.136 50.980 

2. Călărași 12.525 9.554 9.232 9.894 9.947 9.697 

3. Dâmbovița 26.365 22.488 19.651 20.443 20.471 19.360 

4. Giurgiu 4.852 4.215 3.371 3.451 3.528 3.188 

5. Ialomița 10.469 10.268 7.349 7.729 7.879 7.799 

6. Prahova 64.827 54.841 46.978 46.966 48.302 48.060 

7. Teleorman 12.985 10.497 9.932 10.085 11.044 11.062 

Sursa: Institutul Național de Statistică                                                                 
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Principalul motiv pentru diferenţa existentă între judeţul Argeş şi restul regiunii din punct de 

vedere al personalului existent în unitățile locale din industria prelucrătoare este dat de cei 

peste 15.000 angajaţi doar în cadrul Uzinelor Dacia-Renault. 

 

Productivitatea muncii 

 

Pentru toate regiunile analizate, productivitatea muncii are un trend crescător, anul 2013 

înregistrând valori mai mari comparativ cu anul 2008. La nivel naţional, în anul 2013 

productivitatea muncii este de 278.957 lei/angajat, mai mare cu aproape 100.000 lei comparativ 

cu anul 2008, când era de doar 133.354 lei/angajat.  

regiunea Sud Muntenia înregistrează cea mai mare productivitate a muncii din toate cele 8 

regiuni, la distanță semnificativă, peste 90.000 lei faţă de locul 2- București-Ilfov. Pe locul 3 se 

situează regiunea Sud-Est cu 320.344 lei. Comparând cu anul 2008, regiunea Sud Muntenia a 

depășit regiunea București-Ilfov, regiune care conducea acest top în respectivul an.  

 

Tabelul   1.3.2.C.9- Productivitatea muncii în unităţile locale active pe regiuni de dezvoltare 2008-2013 

Productivitatea muncii în unităţi le locale active pe regiuni de dezvoltare 

- Secţiunea C- Industria prelucrătoare- 

-lei/angajat- 

 

Nr. crt. Regiune 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1. NORD-VEST 
133,554 150,171 202,282 212,078 195,023 192,445 

2. CENTRU 
139,331 160,224 197,235 212,910 222,768 235,290 

3. NORD-EST 
110,907 115,101 150,036 184,375 210,587 210,144 

4. SUD-EST 
222,623 213,594 258,011 319,070 356,908 320,344 

5. SUD MUNTENIA 
268,165 272,469 357,968 449,878 384,287 438,573 

6. BUCUREȘTI-ILFOV 
292,795 251,330 321,907 324,071 303,646 349,986 

7. SUD-VEST OLTENIA 
160,054 156,653 202,996 232,367 250,297 276,100 

8. VEST 
129,013 155,944 193,207 219,852 245,517 247,131 

Productivitatea muncii la 

nivel național 
179,796 185,435 236,471 268,560 267,289 

 
 
278,957 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică                                                                 

 

Doar 3 regiuni depăşesc productivitatea muncii la nivel naţional, regiunea Sud Muntenia fiind 

detaşat pe primul loc în acest clasament. În tabelul următor se pot identifica trei categorii de 

regiuni: 

- regiunea Sud Muntenia cu o productivitate a muncii foarte ridicată; 
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- Regiunile București-Ilfov şi Sud-Est cu productivitatea muncii ridicată, peste media 

naţională; 

- Restul de regiuni, între regiunea situată pe locul 4, Sud-Vest Oltenia şi cea clasată pe 

ultimul loc- Nord-Vest diferenţa este de doar aproximativ 84.000 lei, mai mică decât cea 

existentă între regiunea clasată pe primul loc- Sud Muntenia şi cea clasată pe locul 2- Bucureşti 

Ilfov. 

Principalul motiv pentru existenţa unei productivităţi a muncii atât de mare în regiunea Sud 

Muntenia este dată de o cifră de afaceri ridicată în condiţiile unui număr al angajaţilor 

comparabil cu restul regiunilor României. 

Figura   1.3.2.C.9- Productivitatea muncii –clasament regiuni 2013 

 
Sursa: Institutul Naţional de Statistică                     

 

La nivelul judeţelor din regiunea Sud Muntenia, între anii 2008 şi 2013 se observa acelaşi trend 

crescător, evidenţiat şi la nivel naţional. Judeţul cu cea mai mare productivitate a muncii este 

Argeş, urmat de Prahova, însă spre deosebire de indicatorii analizaţi anterior, în cazul de faţă  

Dâmboviţa nu se mai situează pe locul 3, ci pe locul 6, după Judeţele Ialomiţa, Călăraşi şi 

Giurgiu. 

  

438,573 

349,986 
320,344 

278,957 276,1 
247,131 235,29 

210,144 
192,445 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

SUD -
MUNTENIA

BUCUREŞTI
- ILFOV

SUD - EST MEDIA
NAŢIONALĂ

SUD - VEST
OLTENIA

VEST CENTRU NORD - EST NORD -
VEST

Productivitatea muncii - clasament regiuni  
Secţiunea C - Industria prelucrătoare 2013  

- lei/angajat - 



 

  

 

Strategia pentru Specializare Inteligentă în regiunea Sud Muntenia 

    140 

Tabelul   1.3.2.C.10- Productivitatea muncii în unităţile locale active la nivelul regiunii Sud Muntenia 

2008-2013 

Productivitatea muncii în unităţile locale active la nivelul regiunii Sud Muntenia 

-Secţiunea C- Industria prelucrătoare- 

-lei/angajat- 

Nr. 

crt. 
Județ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1. Argeş 
349,095 417,664 448,767 476,758 462,329 596,646 

2. Călărași 
248,543 218,757 229,419 280,978 271,439 268,743 

3. Dâmbovița 
178,646 155,505 211,236 256,127 278,882 267,510 

4. Giurgiu 
139,942 160,854 197,864 188,061 196,995 277,290 

5. Ialomița 
174,897 146,377 243,979 272,480 314,634 299,910 

6. Prahova 
294,985 267,191 435,417 659,307 456,379 479,796 

7. Teleorman 
94,802 98,790 127,668 135,052 128,305 123,486 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică                                                                 

 

Conform graficului următor, Judeţele Argeş şi Prahova înregistrează valori ridicate şi în 

comparaţie cu media naţională sau cu cea a regiunii Sud Muntenia.  Discrepanţa dintre aceste 

două judeţe şi restul regiunii este aşadar evidentă şi prin prisma productivităţii muncii. Singurul 

judeţ, în afară de cele două, care depăşeşte media naţională este Ialomiţa, dar Giurgiu, Călăraşi 

şi Dâmboviţa se apropie foarte mult de această medie. Ultimul loc este ocupat de Judeţul 

Teleorman, cu o productivitate a muncii mai mică de 50% comparând cu judeţul clasat pe locul 

6- Dâmboviţa. 

Figura   1.3.2.C.10- Productivitatea muncii –clasament judeţean 2013 

 
Sursa: Institutul Naţional de Statistică        
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În concluzie, prin analiza indicatorilor „Productivitatea muncii” şi numărul de angajaţi, se pot 

afirma următoarele: 

- Productivitatea muncii pentru regiunea Sud Muntenia este una extrem de ridicată, cifra 

de afaceri din zona nefiind dublată de un număr foarte ridicat de angajaţi; 

- Judeţele Argeş şi Prahova au o productivitate a muncii crescută, mult peste media 

naţională, diferenţiindu-se de restul regiunii şi din acest punct de vedere; 

 

Investiții nete 

 

La nivel naţional, în cadrul secţiunii C – Industria prelucrătoare, la nivelul unităților locale, la 

sfârșitul anului 2013, se înregistrau investiții nete totale în valoare de 14.395  milioane lei, în 

scădere constantă față de anul 2008 când investițiile nete totalizau 20.440 milioane lei.  

Începând cu anul 2010, în regiunea Sud Muntenia s-au realizat cele mai multe investiţii nete, 

doar regiunea Centru beneficiind de investiții similare în anul 2013. Exceptând anul 2008, cea 

mai mare investiție a avut loc în anul 2012-peste 4.030 milioane lei, regiunea Sud Muntenia fiind 

de altfel singura regiune care a beneficiat de investiții mai mari de 4.000 milioane lei.  

Ultimele două locuri din punct de vedere al investițiilor nete la nivelul unităţilor locale este 

disputat de regiunile Nord-Est şi Sud-Vest Oltenia. 

Tabelul   1.3.2.C.11- Investițiile nete la nivelul unităţilor locale active pe regiuni de dezvoltare 2008-

2013 

Investițiile nete la nivelul unităților locale active pe regiuni de dezvoltare 

-Secţiunea C –Industria prelucrătoare- 

-milioane lei (RON)- 

 

Nr. crt. Regiune 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1. NORD-VEST 2234 1595 1424 1725 2074 1896 

2. CENTRU 2773 3219 1759 2502 2579 2588 

3. NORD-EST 2121 1101 1054 2122 1483 1056 

4. SUD-EST 2287 2021 1459 2303 1746 1233 

5. SUD MUNTENIA 4406 3125 2817 3633 4030 2969 

6. BUCUREȘTI-ILFOV 3059 1973 1505 1326 1694 1457 

7. SUD-VEST OLTENIA 1492 1260 1362 2153 2288 1248 

8. VEST 2068 1354 1441 1944 1943 1948 

TOTAL 20440 15648 12821 17708 17837 14395 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică                                                                 

Din punctul de vedere al ponderii investițiilor nete în unitățile locale pentru anul 2013, se poate 

observa discrepanța dintre regiunea, Sud Muntenia cu 21%  urmată de regiunea Centru cu 18% și 
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restul regiunilor (locul 3, regiunea Vest cu 14%). Cele mai puține investiții s-au realizat în 

regiunea Nord-Est 7% și Sud-Vest Oltenia 9% și Sud-Est 9%, cele 3 regiuni parând a fi rupte de 

restul de regiuni din acest punct de vedere. 

Figura   1.3.2.C.11- Ponderea investițiilor nete în unităţile locale active pe regiuni de dezvoltare 2013 

 
Sursa: Institutul Naţional de Statistică                  

 

La nivel judeţean se remarcă aceeaşi discrepanţă între judeţele Argeş şi Prahova pe de o parte şi 

restul regiunii pe de altă parte, cu judeţul Dâmboviţa situându-se tampon între acestea, pe locul 

3. Cele 3 judeţe deţin împreună peste 85% din totalul investițiilor nete, iar primele două Judeţe 

Argeş şi Prahova au avut parte de peste 20 de ori mai multe investiții comparativ cu Judeţul 

Giurgiu, clasat pe ultimul loc . Din punct de vedere al trendului, la nivelul întregii regiuni se 

poate observa o scădere a investițiilor nete, toate judeţele înregistrând în anul 2013 valori mai 

scăzute comparativ cu 2008 iar cu excepţia Dâmboviței şi a Teleormanului valorile au fost mai 

mici şi comparativ cu anul 2012. 
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Tabelul   1.3.2.C.12- Investițiile nete la nivelul unităţilor locale active la nivelul regiunii Sud Muntenia 

2008-2013 

Investițiile nete la nivelul unităţilor locale active la nivelul regiunii Sud Muntenia 

-Secţiunea C- Industria prelucrătoare- 

-milioane (RON)- 

Nr. 

crt. 
Județ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1. Argeș 1571 1282 903 1189 1637 1008 

2. Călărași 387 163 122 264 225 166 

3. Dâmbovița 319 201 150 215 250 394 

4. Giurgiu 43 62 50 91 70 47 

5. Ialomița 83 223 65 138 88 80 

6. Prahova 1828 1015 1317 1630 1642 1132 

7. Teleorman 175 179 210 106 118 141 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică                                                                . 

 

Analiza investițiilor nete completează productivitatea muncii şi cifra de afaceri, prezentate 

anterior. Astfel, se poate observa o strânsă legătură între valoarea investițiilor realizate în 

industria prelucrătoare şi indicatorii de performanta ai firmelor ce activează în acest sector 

economic, regiunea Sud Muntenia fiind prima atât în topul investițiilor cât şi în cel al 

indicatorilor de performanţă- cifra de afaceri şi productivitatea muncii. 

Aceasta corelare se păstrează şi la nivel de judeţ, Judeţe precum Argeş şi Prahova beneficiind 

de investiții de peste 2 mii de milioane de lei pentru anul 2013 comparativ cu Giurgiu unde 

valorile au fost sub 50 milioane lei. 

 

Lista celor mai importante întreprinderi ce activează în sectorul economic al industriei 

prelucrătoare 

În cazul secţiunii C. Industria prelucrătoare, regiunea Sud Muntenia deține reale avantaje de 

dezvoltare inteligentă. În cele ce urmează se prezintă lista celor mai importante întreprinderi, 

criteriul de ierarhizare fiind cel al cifrei de afaceri obţinute în anul 2013. 
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Tabelul 1.3.2.C.16 Cele mai importante firme din regiunea Sud Muntenia-cifra de afaceri 2013 

Firma Judeţ Caen 
CA 

2013- 
mil lei 

Petrotel Lukoil S.A.* Prahova 
1920 Fabricarea produselor obținute din prelucrarea 
țițeiului 

5.510 

Cameron România 
S.R.L. 

Prahova 
2892 Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii 1.062 

Yazaki România 
S.R.L. 

Prahova 2931- Fabricarea de echipamente electrice și electronice 
pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule 

830 

Saint Gobain Glass 
România S.R.L. 

Călăraşi 2311-Fabricarea sticlei plate 317 

Aldis S.R.L.* Călăraşi 1013- Fabricarea produselor din carne 243 

Donalam S.R.L. Călăraşi 
2410- Producția de metale feroase sub forme primare și 
de feroaliaje 

227 

Automobile Dacia 
S.A. 

Argeş 
2910- Fabricarea autovehiculelor de transport rutier 

18.400 

Johnson Controls 
România S.R.L. 

Argeş 
2932- Fabricarea altor piese şi accesorii pentru 
autovehicule şi pentru motoare de autovehicule 

1.627 

Bamesa Otel S.A. Argeş 2562- Operaţiuni de mecanică generală 518 

Arctic S.A. Dâmboviţa 2751- Fabricarea de aparate electrocasnice 1.421 

Elsid S.A. Dâmboviţa 2399- Fabricarea de produse din minerale nemetalice 352 

Cromsteel Industries 
S.A. 

Dâmboviţa 
2410  Producţia de metale feroase sub forme primare şi 
de feroaliaje 

304 

Ruukki România 
S.R.L. 

Giurgiu 
2511 Fabricarea de construcții metalice şi părți 
componente 

197 

Voestalpine Steel 
Service Center 
România S.R.L. 

Giurgiu 2562- Operaţiuni de mecanică generală 157 

Farinsan S.A. Giurgiu 1061- Fabricarea produselor de morărit 61 

Expur S.A. Ialomiţa 1041- Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor 1.110 

Alison Hayes S.R.L. Ialomiţa 
1431 -Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor 
şi articolelor de galanterie 

192 

Pet Star Holding 
S.R.L. 

Ialomiţa 
2221- Fabricarea plăcilor foliilor tuburilor şi profilelor din 
material plastic 

168 

Koyo România S.A. Teleorman 
2815- Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de 
viteză şi a elementelor mecanice de transmisie 

255 

Bio Fuel Energy srl Teleorman 2014 Fabricarea altor produse chimice organice, de bază 209 

Donau Chem S.R.L.* Teleorman 2015-Fabricarea materialelor plastice în forme primare  120 

Sursa: www.listafirme.ro                                                                         

În urma analizei cifrei de afaceri înregistrate de principalele firme ce activează în domeniul 

industriei prelucrătoare, se evidenţiază în mod evident- industria auto, reprezentată de  

Automobile Dacia S.A. cu o cifră de afaceri de peste 18 mld lei, aproape dublul restului de 

societăţi prezentate în acest top.  Pe lângă acest grup de firme, tot industriei auto i se pot 

atribui şi cifrele de afaceri obţinute de celelalte două firme aflate în top 3 în judeţul Argeş- 

Bamesa Oţel şi Johnson Controls, ambele livrând elemente ce intră în cadrul autovehiculelor 

pentru Dacia. 

Alte firme cu o cifră de afaceri semnificativă, peste 1 miliard lei se mai evidenţiază în judeţul 

Prahova- compania Petrotel Lukoil- în domeniul produselor minerale (prelucrare ţiţei-locul 2, 

http://www.123coduri.ro/cauta-in-baza-de-date-coduri-caen.php?vcodsectiune=C&vcodclasa=24&vcodgrupa=241&vcodcaen=2410#S2410E
http://www.123coduri.ro/cauta-in-baza-de-date-coduri-caen.php?vcodsectiune=C&vcodclasa=24&vcodgrupa=241&vcodcaen=2410#S2410E
http://www.123coduri.ro/cauta-in-baza-de-date-coduri-caen.php?vcodsectiune=C&vcodclasa=24&vcodgrupa=241&vcodcaen=2410#S2410E
http://www.123coduri.ro/cauta-in-baza-de-date-coduri-caen.php?vcodsectiune=C&vcodclasa=24&vcodgrupa=241&vcodcaen=2410#S2410E
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după Dacia S.A. la nivel regional) şi Cameron România- utilaje pentru extracţie şi 

construcţii(conexe domeniului petrolier) şi Expur S.A.- fabricare uleiuri şi grăsimi. În cazul 

acestei societăţi, o parte din cifra de afaceri obţinută se datorează şi agriculturii, firma fiind şi 

un mare producător de seminţe. De asemenea, la nivelul judeţului Dâmboviţa se evidenţiază 

Arctic S.A.-specializată în special în producţia de congelatoare. 

Notă: În acest top se observă prezenţa a unor societăţi precum Donau Chem S.R.L. în judeţul 

Teleorman sau  Aldis  S.R.L.- Călăraşi, societăţi care la momentul elaborării strategiei (mai 

2015) sunt în insolvență, au activitatea mult diminuată şi există riscul de a se închide definitiv. 

Având în vedere ca datele precum cifra de afaceri, număr angajaţi sau productivitate muncă 

sunt prezentate şi analizate pentru perioada de timp în care aceste societăţi activau, este 

relevantă păstrarea lor în clasamentul cifrelor de afaceri, menţionând, după caz eventualele 

probleme pe care acestea le întâmpină. 

 

Studii de caz 

 

În domeniul industriei prelucrătoare, s-au evidenţiat o serie de întreprinderi relevante, care au 

capacități de producţie în regiunea Sud Muntenia dar care raportează cifra de afaceri obţinută la 

nivel centralizat.  

Graţie în special judeţului Prahova, regiunea Sud Muntenia este un nume relevant atât pe harta 

României dar şi pe cea mondială în domeniul rafinăriilor de ţiţei. În judeţul Prahova există la 

momentul de faţă următoarele rafinării: 

- Petrotel- aflată în proprietatea grupului Petrotel-Lukoil- locul 3 la nivel naţional; 

- PetroBrazi- aflată în proprietatea grupului Petrom-Omv- locul 2 la nivel naţional; 

- Vega- Aflată în proprietatea grupului Rompetrol; 

- Astra- Aflată în proprietatea Kreyton Limited şi Kalatse Investments Developments; 

Suplimentar, acestora li se adaugă și rafinăria Arpechim, existentă în judeţul Argeş, aflată de 

asemenea în proprietatea grupului Omv-Petrom. 

La momentul de faţă, funcţionale sunt doar trei dintre acestea şi anume Petrotel (aflată în 

prezent în mari difcultăţi, cu risc mare de a fi închisă), Petrobrazi şi Vega. Rafinăria Astra este 

afectată de problemele existente în cadrul firmelor care o deţin, aflându-se în insolvență şi 

aproape de închiderea completă. 

Spre deosebire de alte domenii ale industriei prelucrătoare, dat fiind şi produsele finite obţinute 

a căror piaţă de desfacere este extrem de vastă, operarea unei rafinării se poate realiza doar cu 

sprijinul unui operator puternic atât financiar cât şi ca piaţă de desfacere.  

În cazul celor trei rafinării funcţionale la momentul de faţă, singura companie care își are sediul 

în judeţul Prahova este Petrotel-Lukoil a cărei cifre de afaceri este de peste 5 miliarde lei şi se 

regăsește în topul firmelor prezentate. Dacă în cazul Vega, capacitatea de producţie nu este una 
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spectaculoasă (doar 0,5 mil tone an, capacitate de prelucrare), cazul Petrobrazi,  evidenţiază o 

situaţie specifică. 

Cu peste 3,728 mil tone ţiţei procesat în anul 2014, această rafinărie a procesat aproximativ 37% 

din totalul ţiţeiului procesat în România în respectivul an (aproximativ 10 mil tone)29 de unde a 

rezultat o cantitate de peste 2,5 mil tone combustibil (motorină şi benzină) în condiţiile unui 

consum de aproximativ 6 milioane30 tone la nivel naţional. Dacă la aceste date adăugă şi datele 

companiei Petrotel-Lukoil cu peste 2,5 mil tone ţiţei procesat se poate observa că peste de 60%  

cantitatea de   ţiţei procesată în România a avut loc în judeţul Prahova, valori păstrate şi în 

producţia de carburanţi.  

Astfel, în ciuda faptului că pentru societatea OMV-Petrom, cifra de afaceri este prezentată în 

datele rezervate Municipiului Bucureşti, se poate concluziona că valoarea de peste  18 mld lei 

obţinută în anul de referinţă 2013 ridică această companie la nivelul Automobile Dacia S.A. iar o 

bună parte din factorii ce au contribuit la această valoare se regăsesc în judeţul Prahova şi 

implicit în regiunea Sud Muntenia.  

În consecinţă, în cazul rafinării ţiţeiului, din cele două mari rafinării existente- Petrotel şi 

Petrobrazi, prima este la un pas de a fi închisă iar cea de-a doua deşi este funcţională, iar 

compania care o deţine nu înregistrează probleme, raportează toate datele financiare în 

Municipiul Bucureşti.  

 

Fără a influenţa în vreun fel indicatorii prezentaţi în cadrul secţiunii B-Industria prelucrătoare, 

la nivelul judeţului Dâmboviţa (Gura Ocniţa) funcţionează şi o unitate de producţie a celebrului 

grup Wienerberger- cel mai mare producător de cărămizi existent la nivel mondial şi lider 

naţional în acest domeniu. Grupul mai deţine în România încă două unităţi de producţie, iar 

cifra sa de afaceri raportată la nivel naţional este de aproximativ 140 milioane lei.  

Deşi indicatorii realizaţi de această societate nu impactează în vreun fel situaţia generală 

prezentată la nivelul regiunii, este importantă prezenţa unei capacităţi de producţie a unei 

întreprinderi-lider mondial în regiunea Sud Muntenia. 

În rândul întreprinderilor relevante la nivel regional se numără şi Victoria SA Michelin România 

Floreşti, fabrica de producţie a grupului Michelin care şi-a început activitatea în România în 

august 2001, având în prezent o echipă formată de aproximativ 3000 de angajaţi la nivel 

naţional şi o cifră de afaceri obţinută la nivel central de 2,12 miliarde lei. Grupul mai deţine 

unităţi în Zalău şi Bucureşti. Sub umbrelă Michelin România sunt produse diferite mărci şi 

modele de anvelope, comercializate printr-o reţea naţională de distribuţie. 

                                                           
28 Raport anual Omv-Petrom 2014 
29 Calcule Capital.ro-pe baza datelor furnizare de companiile din domeniu 
30 Calcule ZF pe baza datelor furnizate de INSSE 
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Lista celor mai relevante instituții/organizații de cercetare – dezvoltare – inovare în materie 

de industrie prelucrătoare la nivelul regiunii Sud Muntenia 

Tabelul 1.3.2.C.18 Universități din regiunea Sud Muntenia 

UNIVERSITĂȚI 

Județ Nr.crt. Denumire Observații 

Argeș 1 

Universitatea de Stat 

Pitești 

http://www.upit.ro/fac

ultati.html 

Universitatea din Pitesti este o instituţie 

de învăţământ şi cercetare, înființată în 

1991. În prezent, structura academică a 

Universității din Pitesti include 11 

facultăţi: Facultatea de Drept și Ştiinţe 

Administrative, Facultatea de Educaţie 

Fizică şi Sport, Facultatea de Mecanică și 

Tehnologie, Facultatea de Științe, 

Facultatea de Electronică, Comunicații și 

Calculatoare, Facultatea de Litere, 

Facultatea de Științe Economice, 

Facultatea de Științe Socio-Umane, 

Facultatea de Teologie Ortodoxă, 

Facultatea de Matematică-Informatică, 

Facultatea de Științe ale Educației (FSEd). 

Prahova 2 

Universitatea 

"Constantin 

Brâncoveanu" 

 

http://www.upg-

ploiesti.ro/ 

Universitatea Petrol - Gaze din Ploieşti a fost 

înfiinţată în Bucureşti, în 1948, sub numele de 

Institutul de Petrol şi Gaze. Institutul a avut ca 

obiectiv principal, încă de la început, 

pregătirea specialiştilor cu studii superioare 

pentru principalele ramuri ale industriei de 

petrol şi gaze din România.  În prezent, 

structura academică a UPG include 5 

facultăţi: Facultatea de Ingineria Petrolului 

şi Gazelor, Facultatea de Inginerie Mecanică 

şi Electrică, Facultatea de Tehnologia 

Petrolului şi Petrochimie, Facultatea de 

Ştiinţe Economice şi Facultatea de Litere şi 

Ştiinţe. 

INSTITUȚII DE CERCETARE ȘI DEZVOLTARE 

Județ Nr.crt. Denumire Observații 

Prahova 1 IPCUP Ploieşti 

Institutul se ocupă de cercetare dezvoltare în 

domeniul: utilaj petrolier, tehnologii noi de 

foraj, exploatarea zăcămintelor de țiței și 

gaze cu ajutorul instalațiilor de foraj înclinat, 

dezvoltarea acțivităților de exploatare 

platformei continentale a Mării Negre. 

 

 

http://www.upit.ro/facultati.html
http://www.upit.ro/facultati.html
http://www.upg-ploiesti.ro/
http://www.upg-ploiesti.ro/
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Concluzii desprinse din analiza indicatorilor sectoriali 

Pentru cei mai mulți indicatori analizați se poate observa că anul 2008 a reprezentat perioada 

de vârf a intervalului 2008-2014. Astfel, criza economică ce şi-a arătat semnele la finalul acelui 

an a impactat semnificativ sectorul industriei prelucrătoare. 

Efectele crizei s-au resimiţit în perioada 2010-2011, perioadă ce  poate fi considerată cea mai 

slabă, majoritatea indicatorilor analizaţi atât la nivel naţional, cât şi la nivel regional sau 

judeţean atingând valorile minime. Creşterile evidenţiate în anii 2012 şi 2013 pot reprezenta 

semnele revenirii situaţiei, însă, din toate punctele de vedere, valorile acestor ultimi 2 ani sunt 

inferioare celor înregistrate în anul 2008. 

Investițiile nete realizate în unităţile locale active  din regiunea Sud Muntenia au propulsat 

această regiune pe locul 1 în ceea ce priveşte cifra de afaceri obţinute şi  productivitatea 

muncii, în ciuda faptului că atât din punct de vedere al numărului de angajaţi, cât şi al 

densităţii unităţilor locale active, valorile sunt relativ scăzute. 

Astfel, investițiile nete au avut ca efect o creştere a cifrei de afaceri iar noile tehnologii în care 

s-a investit au dus la o scădere a numărului de angajaţi şi implicit la o creştere a productivităţii 

muncii. 

Din perspectiva industriei prelucrătoare, regiunea Sud Muntenia este divizată în trei categorii de 

judeţe: 

- Argeş şi Prahova - judeţe ce pot fi considerate etalon la nivel naţional atât din punct de 

vedere al cifrei de afaceri, cât şi din punct de vedere al productivităţii muncii din 

industria prelucrativă. Practic, graţie celor două judeţe amintite, regiunea Sud Muntenia 

ocupă primul loc atât în clasamentul productivităţii muncii, cât şi în cel al cifrei de 

afaceri-ambele beneficiind de investiții masive în acest sector economic; 

- Călăraşi, Giurgiu, Ialomiţa şi Teleorman cu  indicatori de performanţă foarte slabi, în 

general mult sub media regiunii sau cea naţională; aceasta se datorează caracterului 

eminamente agricol al zonei 

- Dâmboviţa-cu valori slabe, sub media naţională sau cea regionala însă cu valori 

semnificativ mai bune în comparaţie cu cele 4 judeţe din categoria anterior prezentată. 

În concluzie, indicatorii analizaţi arată nordul regiunii Sud Muntenia drept o importantă zonă a 

industriei prelucrătoare la nivel naţional şi evidenţiază restul zonei drept neperformantă din 

acest punct de vedere. 

Având în vedere faptul că industria prelucrătoare înglobează activităţi din diverse ramuri 

industriale extrem de diferite (nomenclatorul codurilor CAEN o împarte în 24 de tipuri de 

produse), este prezentată mai jos o analiza succintă în vederea obținerii  acelor produse/grupe 

de produse care fac din zona Sud Muntenia regiunea numărul 1 în acest sector economic. 
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Datele disponibile din care pot genera concluzii cu privire la principalele industrii prelucrătoare 

din regiune sunt numărul efectiv de unităţi locale active existente pentru fiecare din cele 24 de 

diviziuni CAEN şi exporturile realizate pe grupe de produse.  

Din punct de vedere al numărului unităţilor locale active, în regiunea Sud Muntenia, cele mai 

importante industrii sunt cea alimentară- cu peste 1000 de unităţi, cea a construcţiilor metalice  

şi cea a fabricării produselor de îmbrăcăminte (textile). Pentru toate cele 3 industrii se poate 

observa că primele două judeţe şi în aceste topuri sunt Argeş şi Prahova. 

- Industria alimentară este reprezentată de 1034 unităţi active la nivelul întregii regiuni, 

dintre care mai mult de jumătate se regăsesc în Judeţele Prahova (280) şi Argeş (231). 

Locul 3 este ocupat de Dâmboviţa cu 149 unităţi, iar ultimul judeţ cu peste 100 de astfel 

de unităţi este Teleorman cu 122. 

- În cadrul industriei construcţiilor metalice, peste 75% din unităţile locale active existente 

se împart între Judeţele Prahova-237 şi Arges-206, locul 3 la mare distanţă fiind 

Dâmboviţa cu 99 de unităţi. 

- Pentru fabricarea articolelor de îmbrăcat-asimilate industriei textile, mai mult de 50% 

din unităţile locale active se regăsesc în Arges-163 şi Prahova-160 unităţi, locul 3 fiind 

ocupat de Călăraşi cu 66 unităţi şi la mică distanţă, Dâmboviţa cu 62 şi Teleorman 58 

unităţi. 

Tabelul   1.3.2.C.13- Număr unităţi locale active existente în anul 2013 

NUMĂR UNITĂŢI LOCALE ACTIVE EXISTENTE ÎN ANUL 2013 

TIP INDUSTRIE 
regiunea 

Sud 
Muntenia 

Argeș Călărași Dâmbovița Giurgiu Ialomița Prahova Teleorman 

10 Industria 

alimentară 1034 231 95 149 71 86 280 122 

25 Industria 

construcţiilor 

metalice şi a 

produselor din 

metal, exclusiv 

maşini, utilaje 

şi instalaţii 

650 206 33 99 33 18 237 24 

14 Fabricarea 

articolelor de 

îmbrăcăminte 
572 163 66 62 27 36 160 58 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică                         

                                        . 

Având în vedere că numărul efectiv de unităţi locale active nu este cel mai relevant indicator, 

am extins aria de analiză, selectând doar acele entităţi ce au peste 249 de angajați-intrând 

astfel în categoria întreprinderilor mari.  
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Din analiza realizată, singura diferenţa este clasarea pe locul 2 a industriei auto şi ieşirea din 

top a industriei construcţiilor metalice, prima şi cea de-a treia poziţie fiind ocupată de aceleași 

industrii cea alimentară şi cea textilă, inversat. 

- Pentru industria alimentară, situată pe locul 3, din totalul de 12 unităţi locale active mai 

mari de 250 de angajaţi, 4 se regăsesc în Prahova, 3 în Argeş şi câte 2 în Ialomiţa şi în 

Teleorman; 

- Pentru industria auto-situată pe locul 2, Argeş deţine 14 unităţi locale active, iar Prahova 

3, Dâmboviţa fiind singurul judeţ care mai punctează în acest top, cu o singură unitate; 

- Pentru industria textilă, situată pe primul loc, Judeţul Prahova deţine 11 unităţi locale 

active, Ialomiţa 3 astfel de entităţi iar Călăraşi, Teleorman şi Argeş 2. 

Giurgiu este singurul judeţ în care nu există nici o unitate locală activa mai mare de 249 de 

angajaţi în domeniile vizate. 

Tabelul   1.3.2.C.14- Număr unităţi locale active existente, cu peste 249 angajaţi în anul 2013 

NUMĂR UNITĂŢI LOCALE ACTIVE EXISTENTE CU  PESTE 249 ANGAJAŢI- ÎN ANUL 2013 

TOTAL 

regiunea 

Sud 

Muntenia 

Argeș Călărași Dâmbovița Giurgiu Ialomița Prahova Teleorman 

14 Fabricarea 

articolelor de 

îmbrăcăminte 
21 2 2 1 0 3 11 2 

29  Fabricarea 

autovehiculelor 

de transport 

rutier, a 

remorcilor şi 

semiremorcilor 

18 14 0 1 0 0 3 0 

10 Industria 

alimentară 12 3 1 0 0 2 4 2 

Sursa: Institutul Național de Statistică              

                                                    

În concluzie, prin prisma numărului de unităţi locale active existente şi a celor existente mai 

mari de 249 de angajaţi, se diferențiază patru tipuri de industrii prelucrătoare importante. 

Judeţele Argeş şi Prahova își împart poziția de lider pentru toate cele 4 industrii, singurul loc în 

care Judeţul Argeş este depăşit fiind cel al unităţilor locale active mai mari de 249 de angajaţi, 

unde Ialomiţa are 3 astfel de unităţi spre deosebire de 2 câte are Judeţul Argeş. 

 

Ultimul indicator disponibil, relevant, analizat în această secţiune este exportul pe categorii de 

produse. Cumulând datele disponibile pentru anii 2011-2014, cele mai importante 4 industrii 
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sunt cea auto, cea a fabricării maşinilor, aparatelor şi echipamentelor electrice, cea a 

produselor minerale şi industria construcţiilor metalice. 

Spre deosebire de cele 4 industrii obţinute conform analizei anterioare, în acest clasament apar 

industria constructoare de maşini şi industria mineralelor nemetalice, depăşind industria 

alimentară şi cea textilă.  

Aşa cum era de aşteptat, existenţa Uzinelor Dacia, face din Judeţul Argeş şi din industria auto, 

cea mai bine cotată industrie prelucrătoare din această regiune, cu peste 12 miliarde euro în 4 

ani.  

Locul 2 este ocupat de industria constructoare de maşini, care deşi nu se regăseşte în topul celor 

mai multe unităţi locale active, înregistrează la export peste 7 miliarde euro în ultimii 4 ani, 

Judeţele Argeş şi Prahova aducând mai mult de 80% din această valoare. În valoarea totală au 

mai punctat Judeţele Dâmboviţa şi Teleorman, cel din urmă însă cu mai puţin de 4% din valoarea 

exporturilor înregistrate. Locul 3 este ocupat de industria mineralelor nemetalice- în special 

producţia de combustibili, uleiuri minerale și materii bituminoase, unde Judeţul Prahova este 

singurul care a exportat asemenea produse, puţin peste 2,2 miliarde euro. Ultima industrie 

relevanta din acest punct de vedere este cea a produselor metalice şi a articolelor provenite din 

acestea, unde locul 1 este ocupat de Călăraşi, cu 0,6 miliarde de euro, urmat de Argeş, 

aproximativ 0,5 miliarde euro şi Giurgiu, 0,12 miliarde euro. 

Tabelul   1.3.2.C.15- Valoarea exporturilor realizate de principalele industrii în perioada 2011-2014 

VALOAREA EXPORTURILOR REALIZATE DE PRINCIPALELE INDUSTRII ÎN PERIOADA 2011-2014-mii lei 

TIP INDUSTRIE 

regiunea Sud 

Muntenia 
Argeș Călărași 

Dâmboviț

a 
Giurgiu Ialomița Prahova 

Teleorma

n 

Mijloace şi materiale de 

transport-Industria auto 12.826.908 12.826.908       

Maşini, aparate şi 

echipamente electrice; 

aparate de înregistrat sau 

de reprodus sunetul şi 

imaginile-industria 

constructoare de maşini 

7.048.634 
3.496.515 

 
 

916.490 

 
  

2.357.863 

 

277.766 

 

Produse minerale- 

Industria petro-chimică 2.264.687      
2.264.687 

 
 

Industria construcţiilor 

metalice şi a produselor 

din metal, exclusiv maşini, 

utilaje şi instalaţii- 

1.389.753 580.727 686.595  122.431    

Industria textilă 

 

1.088.381   193.155 58.835 181.929 
544.458 

 

110.004 

 

Industria alimentară 

 

543.834     132.402 
411.432 

 
 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică                                                                  
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În concluzie, regiunea Sud Muntenia se află pe primul loc în cadrul performanţelor înregistrate la 

nivel naţional în industria prelucrătoare iar  acest lucru se datorează în special judeţelor Argeş şi 

Prahova. Industriile prelucrătoare cele mai relevante în aceste două judeţe, dar şi la nivel de 

regiune, sunt: 

-Industria auto- reprezentată de uzinele Dacia-Renault; 

-Industria constructoare de maşini- ; 

-Industria petro-chimică- reprezentată de rafinăriile existente în judeţul Prahova; 

-Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal; 

-Industria textilă; 

-Industria alimentară; 

Cu excepţia exporturilor aferente produselor din metal, cele două judeţe se situează pe primul 

loc în toate cele 3 clasamente prezentate pentru toate cele 6 industrii evidenţiate. 

Singurele judeţe care mai sunt relevante, din punct de vedere al celor 6 industrii sunt: Judeţul 

Dâmboviţa, judeţ ce  sprijină regiunea în special prin industria constructoare de maşini şi 

Judeţul Călăraşi, lider în industria metalurgică.  

Restul de judeţe înregistrează valori nesemnificative, atât din  punct de vedere al exportului 

regiunii cât şi al unităţilor locale existente. 

 

Analiza sectorială 

Secțiunile D-E- Servicii producție-furnizare utilități; Salubritate; Gestionare deșeuri; 

Metodologie 

În prezenta secțiune este analizat sectorul economic al serviciilor cu utilitățile atât nivelul 

regiunii Sud Muntenia agregat dar și la nivelul fiecărui județ, acolo unde datele statistice 

existente au permis această detaliere. Indicatorii reprezentativi ai performanței sectorului vor fi 

analizați în comparație cu celelalte regiuni din România dar și comparativ cu regiunile europene 

similare identificate. 

În cadrul acestei secţiuni au fost grupate activitățile specifice secţiunii D din nomenclatorul 

codurilor CAEN (PRODUCȚIA ȘI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI TERMICĂ GAZE APĂ CALDĂ 

ȘI AER CONDIȚIONAT") precum:  

- Producția, transportul şi distribuția energiei electrice; 

- Producția gazelor; distribuția combustibililor gazoși prin conducte; 

- Furnizarea de abur şi aer condiționat. 
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De asemenea, în cadrul acestei secțiuni sunt prezentate activităţile specifice secțiunii E din 

nomenclatorul codurilor CAEN (DISTRIBUȚIA APEI; SALUBRITATE, GESTIONAREA DEȘEURILOR, 

ACTIVITĂȚI DE DECONTAMINARE) precum: 

- Captarea, tratarea şi distribuția apei; 

- Colectarea şi epurarea apelor uzate; 

- Colectarea, tratarea şi eliminarea deșeurilor;  

- Activităţi de recuperare a materialelor reciclabile; 

- Activităţi şi servicii de decontaminare. 

Toate aceste activități pot fi asimilate utilităților, ele însumând un întreg flux, de la producție 

până la reciclare. Deși secțiunea este comună, pentru elementele considerate relevante, datele 

vor fi prezentate distinct. 

Datele aferente zonelor/regiunilor de pe teritoriul României au ca sursă oficială Institutul 

Naţional de Statistică31 (INS). Datele aferente regiunilor din afara României au ca sursă oficială 

Eurostat32 - sursa oficială de date statistice la nivelul Comisiei Europene. 

Perioada de referință pentru culegerea datelor este 2008 – 2012. În toate situațiile în care au 

existat măsurători și date disponibile pentru anii 2013 și 2014, acestea au fost incluse în analiză 

și au contribuit la enunțarea concluziilor. 

Indicatorii analizați în prezenta secțiune sunt următorii: 

- Numărul de unități locale active; 

- Cifra de afaceri; 

- Numărul de salariați; 

- Productivitatea muncii; 

- Investiții nete. 

La aceștia se adaugă o serie de alți indicatori fiind de natură să potențeze înțelegerea 

contextului general și a factorilor specifici care fundamentează sectorul. 

Numărul de unități locale active 

 

La nivel naţional, în cadrul secţiunii D din nomenclatorul codurilor CAEN (PRODUCȚIA ŞI 

FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ŞI TERMICĂ GAZE APĂ CALDĂ ŞI AER CONDIȚIONAT), la 

sfârşitul anului 2013 activau 1.467 de unităţi locale, în creștere faţă de anul 2008 când numărul 

unităţilor locale active era de 679. regiunea Sud Muntenia înregistrează un trend în creștere în 

                                                           
31 http://statistici.insse.ro/shop/ 
32 http://ec.europa.eu/eurostat/data/database 
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ultimii 2 ani analizaţi, numărul unităţilor locale active fluctuând între valoarea minimă 69 

înregistrată în 2008 şi cea maximă de 137 de unităţi active în 2013. 

Tabelul  1.3.2.D-E.1 Numărul unităților locale active pe regiuni de dezvoltare 2008-2013 

Numărul unităților locale active pe regiuni de dezvoltare 

-Secţiunea D – Producția şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer 

condiționat 

-unităţi- 

Nr. crt. Regiune 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1. NORD-VEST 84 118 179 139 160 214 

2. CENTRU 70 72 90 90 99 143 

3. NORD-EST 64 68 86 110 98 94 

4. SUD-EST 88 111 165 156 151 150 

5. SUD MUNTENIA 69 93 90 83 100 137 

6. BUCUREȘTI-ILFOV 174 209 273 302 356 491 

7. SUD-VEST OLTENIA 81 76 58 63 73 71 

8. VEST 49 65 106 125 155 167 

TOTAL 679 812 1047 1068 1192 1467 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică      

                                                                

Din punct de vedere al ponderii numărului de unităţi locale active în totalul naţional în funcție 

de regiuni pentru anul 2013, regiunea Sud Muntenia se clasează pe locul 6 cu un număr de 

unităţi locale active de 137, respectiv 9,3% din totalul unităţilor care activează în acest domeniu 

la nivel naţional. Faţă de regiunea clasată pe primul loc, regiunea Bucureşti-Ilfov, diferenţa este 

de 77 de unităţi, echivalentul în valori procentuale a 24%. Ponderea numărului de unităţi locale 

active în regiunea București-Ilfov, comparativ cu celelalte regiuni ale tarii, este majoritara, 

clasându-se pe primul loc la o diferenţă de 18% de următoarea regiune clasată (Nord-Vest) ca 

pondere a numărului de unităţi active în domeniu.  
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Figura   1.3.2.D-E.1 Ponderea numărului de unităţi locale active în totalul naţional în funcţie de regiuni 
2013 

 Sursa: Institutul Naţional de Statistică                                                                    

La nivel de regiune, distribuţia pe judeţe a numărului unităţilor locale active urmăreşte 

majoritar acelaşi trend crescător. Primul judeţ clasat ca număr de unităţi locale active este 

Prahova cu 51 de unităţi, reprezentând 37.22%  din numărul total de unităţi locale active la nivel 

de regiune. Pe locul secund se clasează judeţele Argeş şi Teleorman, fiecare având 26 de unităţi 

locale active, reprezentând 18,97% că pondere din totalul la nivel de regiune. Judeţul care 

înregistrează cel mai mic număr de unităţi locale active este Judeţul Ialomiţa cu 6 unităţi 

active. În ceea ce priveşte trendul evoluţiei, toate judeţele înregistrează o creştere a numărului 

unităţilor locale active pe judeţe în 2013, faţă de 2012, cu excepţia Judeţului Dâmboviţa care îşi 

menţine un trend constant la 8 unităţi. Pentru perioada 2008-2013 judeţele din regiunea Sud 

Muntenia înregistrează fluctuaţii minore în ceea ce priveşte numărul unităţilor locale active, cea 

mai mare fluctuație între anii analizaţi este de 18 unităţi locale active, în Judeţul Prahova care 

îşi creşte numărul de unităţi locale active de la 33 înregistrate în 2012 la 51 în 2013. 
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Tabelul  1.3.2.D-E.2 Numărul unităților locale active la nivelul regiunii Sud Muntenia 2008-2013 

Numărul unităților locale active la nivelul regiunii Sud Muntenia 

-Secţiunea D – PRODUCȚIA ŞI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ŞI TERMICĂ, GAZE, APĂ 

CALDĂ ŞI AER CONDIȚIONAT – 

-unităţi- 

Nr. crt. Județ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1. Argeș 19 19 16 16 23 26 

2. Călărași 2 5 4 6 5 7 

3. Dâmbovița 10 14 10 9 8 8 

4. Giurgiu 3 10 15 9 12 13 

5. Ialomița 4 4 6 3 5 6 

6. Prahova 14 21 24 26 33 51 

7. Teleorman 17 20 15 14 14 26 

TOTAL 69 93 90 83 100 137 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică        

                                                              

Astfel, evoluţia numărului de unităţi locale active în judeţele din regiunea Sud Muntenia pentru 

secţiunea D din nomenclatorul codurilor CAEN se află majoritar în creştere pentru toate 

judeţele, Dâmboviţa fiind singurul judeţ din regiunea analizată care îşi menţine în perioada 

2012-2013 un număr constant de 8 unităţi locale active. Cea mai mare creştere se înregistrează 

în Judeţul Prahova, de 33 de unităţi active, urmată de Judeţul Teleorman, de la 14 unităţi 

active în 2012 la 26 de unităţi active în 2013, respectiv o creştere de 12 unităţi active. 

Figura   1.3.2.D-E.2  Evoluţia  numărului de unităţi locale active în judeţele din regiunea Sud Muntenia 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică                                                                     

Din punct de vedere al numărului de unităţi locale active aferente secţiunii D, se observă o 

discrepanţă între judeţul Prahova şi restul regiunii, judeţele aflate pe locurile 2 şi 3, Teleorman 
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şi Argeş însumând împreună în anul 2013, 52 de unităţi locale active, cu una mai mult decât 

Prahova.  

La nivel naţional, în cadrul secţiunii E din nomenclatorul codurilor CAEN (DISTRIBUȚIA APEI; 

SALUBRITATE, GESTIONAREA DEȘEURILOR, ACTIVITĂŢI DE DECONTAMINARE), la sfârşitul anului 

2013 activau 3.413 de unităţi locale, în creștere faţă de anul 2008 când numărul unităţilor locale 

active era de 2.644. regiunea Sud Muntenia înregistrează un trend crescător în perioada 

analizată, numărul unităţilor locale active fluctuând între valoarea minimă 418 înregistrată în 

2008 şi maximă de 606 de unităţi active în 2013. 

Figura   1.3.2.D-E.3  Numărul unităților locale active pe regiuni de dezvoltare 2008-2013 

Numărul unităților locale active pe regiuni de dezvoltare 

-Secţiunea E – Distribuţia apei;  Salubritate, gestionarea  deşeurilor, Activităţi de 

decontaminare a terenurilor – 

-unităţi- 

Nr. crt. Regiune 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1. NORD-VEST 257 294 306 317 370 377 

2. CENTRU 337 342 359 383 399 401 

3. NORD-EST 226 229 226 237 275 304 

4. SUD-EST 444 422 450 495 489 512 

5. SUD MUNTENIA 418 450 481 502 580 606 

6. BUCUREȘTI-ILFOV 423 393 402 404 465 495 

7. SUD-VEST OLTENIA 255 253 280 324 359 363 

8. VEST 284 272 280 308 336 355 

TOTAL 2644 2655 2784 2970 3273 3413 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică                                                                     

Din punct de vedere al ponderii numărului de unităţi locale active în totalul naţional în funcţie 

de regiuni pentru anul 2013, regiunea Sud Muntenia se clasează pe locul 1 cu un număr de 

unităţi locale active de 606, respectiv 17.7% din totalul unităţilor care activează în acest 

domeniu la nivel naţional. Ponderea numărului de unităţi locale active în regiunea Sud Muntenia, 

comparativ cu celelalte regiuni ale ţării, este majoritară, clasându-se pe primul loc la o 

diferenţă de aproximativ 3% de următoarele regiuni clasate ca pondere a numărului de unităţi 

active în domeniu, Sud-Est şi Bucureşti-Ilfov.  
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Figura   1.3.2.D-E.3  Ponderea numărului de unităţi locale active în totalul naţional în funcţie de regiuni 
2013 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică                                                                     

La nivel de regiune, distribuţia pe judeţe a numărului unităţilor locale active urmăreşte un trend  

fluctuant. Primul judeţ clasat ca număr de unităţi locale active este Prahova cu 223 de unităţi, 

reprezentând 36.79 %  din numărul total de unităţi locale active la nivel de regiune. Pe locul 

secund se clasează judeţul Argeş, având 130 de unităţi locale active, reprezentând 21.45 % că 

pondere din totalul la nivel de regiune. Judeţul care înregistrează cel mai mic număr de unităţi 

locale active este Judeţul Giurgiu cu 30 de unităţi active.  

Figura   1.3.2.D-E.4  Numărul unităților locale active la nivelul regiunii Sud Muntenia 2008-2013 

Numărul unităților locale active la nivelul regiunii Sud Muntenia 

Secţiunea E – Distribuţia apei; salubritate, gestionarea  deşeurilor, activităţi    de 

decontaminare a terenurilor 

-unităţi- 

Nr. crt. Județ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1. Argeș 80 89 97 100 114 130 

2. Călărași 37 30 39 39 43 45 

3. Dâmbovița 71 79 83 84 91 89 

4. Giurgiu 25 25 25 24 30 30 

5. Ialomița 28 33 31 38 45 44 

6. Prahova 152 161 167 177 209 223 

7. Teleorman 25 33 39 40 48 45 

TOTAL 418 450 481 502 580 606 
Sursa: Institutul Naţional de Statistică                                                                     

Astfel, evoluţia numărului de unităţi locale active în judeţele din regiunea Sud Muntenia pentru 

secţiunea D din nomenclatorul codurilor CAEN se află majoritar în creştere pentru judeţe 
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precum Argeş, Călăraşi, Prahova. Judeţele Argeş, Călăraşi, Prahova înregistrează creşteri în 

perioada 2012-2013, Judeţele Dâmboviţa, Ialomiţa şi Teleorman înregistrează o scădere în 

numărul de unităţi locale active. Pentru perioada 2008-2013 judeţele din regiunea Sud Muntenia 

înregistrează fluctuaţii minore în ceea ce priveşte numărul unităţilor locale active, cea mai mare 

fluctuație între anii analizaţi este de 16 unităţi locale active, în Judeţul Argeş care îşi creşte 

numărul de unităţi locale active de la 114 înregistrate în 2012 la 130 în 2013. 

Figura   1.3.2.D-E.4  Evoluţia numărului de unităţi locale active în judeţele din regiunea Sud Muntenia 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică                                                                     

Şi în cadrul secţiunii E, se observă aceiași discrepanţă sesizată anterior, între judeţul Prahova şi 

restul regiunii. Judeţul Argeş își menţine locul 2 şi în acest top, locul 3 aducând judeţul 

Dâmboviţa în locul judeţului Teleorman, aflat pe locul 3 în cadrul secţiunii D, prezentate 

anterior. 
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Cifra de afaceri 

 

La nivel național, în cadrul Secţiunii D din nomenclatorul codurilor CAEN – PRODUCȚIA ŞI 

FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ŞI TERMICĂ, GAZE, APĂ      CALDĂ ŞI AER CONDIȚIONAT, la 

sfârșitul anului 2013 se înregistra o cifră de afaceri totală de 56.820 milioane lei, în creștere 

constantă față de anul 2008 când cifra obținută a fost de 48.725 milioane lei. regiunea Sud 

Muntenia înregistrează un trend crescător, ajungând de la 1.582 milioane lei în 2008 la 3.322 

milioane lei în 2013. 

Tabelul   1.3.2.D-E.5   Cifra de afaceri la nivelul unităţilor locale active, cumulată pe regiuni de 

dezvoltare 2008-2013 

Cifra de afaceri la nivelul unităţilor locale active, cumulată pe regiuni de dezvoltare 

-Secţiunea D – Producția Şi Furnizarea De Energie Electrică Şi Termică, Gaze, Apă Caldă Şi 

Aer Condiţionat – 

-milioane lei (RON)- 

Nr. crt. Regiune 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1. NORD-VEST 2399 2271 2417 2478 2643 2929 

2. CENTRU 6316 5926 5905 7899 9068 8989 

3. NORD-EST 2761 2711 2807 1321 1512 1363 

4. SUD-EST 4140 4711 4141 3668 3690 3852 

5. SUD MUNTENIA 1582 2204 1584 2663 3170 3322 

6. BUCUREȘTI-ILFOV 23051 23616 28098 32622 30810 28529 

7. SUD-VEST OLTENIA 6386 6572 5792 6863 6725 5776 

8. VEST 2090 2098 2003 2054 2171 2060 

TOTAL 48725 50109 52747 59568 59789 56820 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică         

                                                             

Din punct de vedere al cifrei de afaceri obţinută de unităţile locale ce activează în domeniul 

producției şi furnizării de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă, aer condiționat regiunea 

București-Ilfov se clasează pe primul loc cu o cifră de afaceri de 28.529 milioane lei şi o pondere 

la nivel naţional de 50%, la o diferenţă de 34% faţă de regiunea Centru, următoarea clasată că 

pondere la nivel naţional. regiunea Sud Muntenia se clasează pe locul 4 ca pondere a cifrei de 

afaceri cumulată la nivel de regiune în totalul cifrei de afaceri la nivel naţional, cu 7%. 
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Figura   1.3.2.D-E.5  Ponderea cifrei de afaceri cumulate la nivel de regiune în totalul cifrei de afaceri la 
nivel naţional 2013 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică                                                                     

 

Raportat la evoluţia cifrei de afaceri cumulată în cadrul unităţilor locale active pe judeţele din 

regiunea Sud Muntenia, aceasta înregistrează un trend majoritar crescător pe perioada 

analizată. Judeţele Argeş, Călăraşi, Ialomiţa, Prahova şi Teleorman înregistrează creşteri majore 

între cifra de afaceri cumulată înregistrată în 2008 şi cea înregistrată în 2013. Cea mai mare 

creştere a cifrei de afaceri cumulată în perioada 2008-2013 este înregistrată în Judeţul Prahova, 

respectiv de la 892 milioane lei în 2008 la 2.444 milioane lei în 2013.  Creşteri importante ale 

cifrei de afaceri cumulate se înregistrează şi în Judeţele: Argeş, respectiv o creştere de 110 

milioane lei între 2008 şi 2013; Călăraşi, înregistrând o creştere a cifrei de afacere cumulată de 

81 milioane de lei între 2008 şi 2013; Teleorman, înregistrând o creştere de 172 milioane de lei, 

de la 113 milioane lei în 2008, la 285 milioane lei în 2013. 

 

 

  

 NORD-VEST 5% 

CENTRU 16% 

 NORD-EST 2% 

 SUD-EST 7% 

SUD-MUNTENIA 6% 

 BUCURESTI - 
ILFOV 50% 

 SUD-VEST 
OLTENIA 10% 

VEST 4% 

Ponderea cifrei de afaceri cumulate la nivel de regiune în totalul cifrei de afaceri la nivel 
naţional 2013 

Secțiunea D – Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă  caldă şi aer 
condiţionat  



 

  

 

Strategia pentru Specializare Inteligentă în regiunea Sud Muntenia 

    162 

Tabelul   1.3.2.D-E.6  Cifra de afaceri la nivelul unităţilor locale active, cumulată pe judeţe la nivelul 

regiunii Sud Muntenia 2008-2013 

Cifra de afaceri cumulată în cadrul unităților locale active pe judeţe la nivelul regiunii Sud 

Muntenia 2008-2013 

-Secţiunea D – Producția şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer 

condiționat – 

-milioane lei (RON)- 

Nr. crt. Județ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1. Argeș 158 324 129 296 275 268 

2. Călărași 6 92 68 78 88 87 

3. Dâmbovița 366 565 337 141 127 126 

4. Giurgiu 45 52 57 40 46 37 

5. Ialomița 2 78 58 65 73 76 

6. Prahova 892 1053 886 1980 2472 2444 

7. Teleorman 113 40 49 63 89 285 

TOTAL 1582 2204 1584 2663 3170 3322 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică                                                                  

La nivel național, în cadrul secţiunii E din nomenclatorul codurilor CAEN (DISTRIBUŢIA APEI; 

SALUBRITATE, GESTIONAREA DEȘEURILOR, ACTIVITĂŢI DE DECONTAMINARE), la sfârșitul anului 

2013 se înregistra o cifră de afaceri totală de 15.192 milioane lei, în creștere constantă față de 

anul 2008 când cifra de afaceri cumulată obținută a fost de 11.992 milioane lei. regiunea Sud 

Muntenia înregistrează un trend crescător, ajungând de la 1.563 milioane lei în 2008 la 2.176 

milioane ei în 2013. 
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Tabelul   1.3.2.D-E.7  Cifra de afaceri la nivelul unităţilor locale active, cumulată pe regiuni de 

dezvoltare 2008-2013 

Cifra de afaceri la nivelul unităţilor locale active, cumulată pe regiuni de dezvoltare 2008-

2013 

-Secţiunea E – Distribuţia apei; salubritate, gestionarea  deşeurilor, activităţi de  

decontaminare a terenurilor – 

-milioane lei (RON)- 

Nr. crt. Regiune 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1. NORD-VEST 832 795 1066 1205 1188 1119 

2. CENTRU 1417 1098 1923 2025 2152 1878 

3. NORD-EST 941 739 983 1143 1068 959 

4. SUD-EST 2067 1924 2457 2876 2798 2739 

5. SUD MUNTENIA 1563 1312 2104 2293 2349 2176 

6. BUCUREȘTI-ILFOV 3033 2707 2993 3288 3640 3486 

7. SUD-VEST OLTENIA 1160 753 1246 1518 1465 1059 

8. VEST 979 766 1440 1858 1949 1777 

TOTAL 11992 10094 14212 16206 16609 15192 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică           

                                                         

Din punct de vedere al cifrei de afaceri obţinută de unităţile locale ce activează în domeniul 

distribuției apei, salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare a terenurilor, 

regiunea București-Ilfov se clasează pe primul loc cu o cifră de afaceri de 3.486 milioane lei 

înregistrată în 2013 şi o pondere la nivel naţional de 23%, la o diferenţă de 5% faţă de regiunea 

Sud-Est, a doua clasată ca pondere la nivel naţional. regiunea Sud Muntenia se clasează pe locul 

3 ca pondere a cifrei de afaceri cumulate la nivel de regiune în totalul la nivel naţional, cu 14%, 

la o diferenţă de 9% de ponderea majoritară deţinută de regiunea București-Ilfov, respectiv de  

1.310 milioane lei, clasată pe primul loc. Comparativ cu regiunea clasată pe locul 2, regiunea 

Sud Muntenia se află la o diferenţă de 4%, respectiv 563 milioane de lei. 
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Figura   1.3.2.D-E.7  Ponderea cifrei de afaceri cumulate la nivel de regiune în totalul cifrei de afaceri la 
nivel naţional 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică                                                                     

Raportat la evoluţia cifrei de afaceri cumulată în cadrul unităţilor locale active pe judeţele din 

regiunea Sud Muntenia, pentru domeniul analizat, aceasta înregistrează un trend crescător pe 

perioada analizată. Judeţele Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Ialomiţa, Prahova şi Teleorman 

înregistrează creşteri majore între cifra de afaceri cumulată înregistrată în 2008 şi cea 

înregistrată în 2013. Cea mai mare creştere a cifrei de afaceri cumulată în perioada 2008-2013 

este înregistrată în Judeţul Prahova, respectiv de la 331 milioane lei în 2008 la 502 milioane lei 

în 2013. De asemenea, Judeţul Prahova deţine cea mai mare pondere a cifrei de afaceri 

cumulate în totalul regiunii, respectiv 23%.  Creşteri importante ale cifrei de afaceri cumulate se 

înregistrează şi în Judeţele: Argeş, respectiv o creştere de 151 milioane lei între 2008 şi 2013; 

Călăraşi, înregistrând o creştere a cifrei de afaceri cumulată de 124 milioane de lei între 2008 şi 

2013; Ialomiţa, înregistrând o creştere de 51 milioane lei, de la 83 milioane lei în 2008, la 134 

milioane lei în 2013. 
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Tabelul   1.3.2.D-E.8  Cifra de afaceri cumulată în cadrul unităţilor locale active la nivelul regiunii Sud 

Muntenia 2008-2013 

Cifra de afaceri cumulată în cadrul unităţilor locale active la nivelul regiunii Sud Muntenia 

2008-2013 

- Secţiunea E – Distribuţia apei; salubritate, gestionarea  deşeurilor, activităţi de  

decontaminare a terenurilor – 

-milioane lei (RON)- 

Nr. crt. Județ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1. Argeș 422 275 498 504 585 573 

2. Călărași 472 409 616 801 777 596 

3. Dâmbovița 161 142 179 198 293 245 

4. Giurgiu 56 28 34 47 67 45 

5. Ialomița 83 96 271 286 148 134 

6. Prahova 331 325 443 394 426 502 

7. Teleorman 38 37 63 63 53 80 

TOTAL 1563 1312 2104 2293 2349 2176 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică                                                                     

 

Analizând cifra de afaceri din cadrul unităților locale active la nivel județean se  pot observa o 

serie de elemente de noutate. 

Astfel, dacă pentru secţiunea D- PRODUCȚIA ŞI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ŞI TERMICĂ, 

GAZE, APĂ CALDĂ ŞI AER CONDIŢIONAT,  valorile înregistrate pot fi considerate normale, Prahova 

ocupând locul 1, urmate de Teleorman și Argeș, pentru secțiunea E DISTRIBUŢIA APEI; 

SALUBRITATE, GESTIONAREA  DEŞEURILOR, ACTIVITĂŢI     DE DECONTAMINARE A TERENURILOR, 

cea mai mare cifră de afaceri este înregistrată de unitățile locale active existente în județul 

Călăraşi, urmate de Arges, Prahova și Dâmbovița. 

Astfel, se poate considera că unităţile locale active aferente secţiunii E din județul Călăraşi sunt 

mari, pe când cele din Prahova, mult mai mici. 

Numărul de salariați 

La nivel național, în cadrul unităților locale ce activau în Secţiunea D – PRODUCȚIA ŞI 

FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ŞI TERMICĂ, GAZE, APĂ CALDĂ ŞI AER CONDIŢIONAT, la 

sfârșitul anului 2013, se înregistrau 61.282 salariați, în scădere față de anul 2008 când numărul 

personalului era de 83.549 persoane. regiunea Sud Muntenia înregistrează un trend în scădere în 

perioada analizată, ajungând de la 9.780 de angajați din cadrul unităților active în 2008, la 

6.269 de angajați în 2013. 
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Tabelul   1.3.2.D-E.9  Numărul de angajaţi din cadrul unităților locale active pe regiuni de Dezvoltare 

2008-2013 

Numărul de angajaţi din cadrul unităților locale active pe regiuni de dezvoltare 

-Secţiunea D – Producția şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer 

condiționat – 

-număr persoane - 

Nr. crt. Regiune 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1. NORD-VEST 7262 7046 6391 6227 6058 5585 

2. CENTRU 9053 8491 7545 6907 6624 5655 

3. NORD-EST 9656 8878 7843 7131 6423 4523 

4. SUD-EST 11155 10759 10749 10409 10291 9602 

5. SUD MUNTENIA 9780 8917 8003 7472 7098 6269 

6. BUCUREȘTI-ILFOV 13793 12449 11858 11569 11129 10414 

7. SUD-VEST OLTENIA 14392 13544 12636 12976 13249 12500 

8. VEST 8458 7958 8185 7707 7410 6734 

TOTAL 83549 78042 73210 70398 68282 61282 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică           

                                                           

Din punct de vedere al numărului de salariaţi care activează în cadrul unităţilor locale active, 

regiunea Sud Muntenia se clasează pe locul 5 la nivel naţional cu un număr de 6.269 de angajaţi, 

respectiv 10,22% din numărul persoanelor remunerate la nivel național în acest domeniu. Faţă 

de regiunea Sud-Vest Oltenia  clasată pe primul loc  cu 12.500 de angajaţi, respectiv 20,39% din 

numărul salariaţilor în domeniu la nivel naţional, regiunea Sud Muntenia se află la o diferenţă de 

aproximativ 10% ca pondere. 

În ceea ce priveşte numărul de angajaţi din cadrul unităţilor locale active pe judeţe pentru 

regiunea Sud Muntenia, evoluţia acestuia înregistrează un trend în scădere în perioada 2008-

2013. La sfârşitul anului 2013, Judeţul Prahova înregistra cel mai mare număr de angajaţi la 

nivel regional, respectiv 2.199 de angajaţi cu o pondere de 33.80% din totalul numărului de 

angajaţi ai regiunii. 
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Tabelul   1.3.2.D-E.10  Numărul de angajaţi din cadrul unităților locale active la nivelul regiunii Sud 

Muntenia 2008-2013 

Numărul de angajaţi din cadrul unităților locale active la nivelul regiunii Sud Muntenia  

-Secţiunea D – Producția şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer 

condiționat  

-număr persoane- 

Nr. crt. Județ   2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1. Argeș 2956 2531 2051 1980 1987 1478 

2. Călărași 400 461 432 420 399 372 

3. Dâmbovița 1825 1569 1478 1330 1189 1146 

4. Giurgiu 628 712 696 610 529 450 

5. Ialomița 445 442 402 394 393 348 

6. Prahova 2675 2505 2254 2204 2181 2119 

7. Teleorman 851 697 690 534 420 356 

TOTAL 9780 8917 8003 7472 7098 6269 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică                                                          

La nivel național, în cadrul unităților locale ce activau în Secţiunea E – DISTRIBUŢIA APEI; 

SALUBRITATE, GESTIONAREA  DEŞEURILOR, ACTIVITĂŢI DE DECONTAMINARE A TERENURILOR, la 

sfârșitul anului 2013, se înregistrau 99.145 salariați, în ușoară scădere față de anul 2008 când 

numărul personalului era de 99.453  persoane. Cu toate acestea, regiunea Sud Muntenia, 

înregistrează un trend crescător, ajungând de la un număr de 12.491 angajați în 2008 la 14.384 

de angajați în 2013. 

Tabelul   1.3.2.D-E.11  Numărul de angajaţi din cadrul unităților locale active pe regiuni de dezvoltare 

2008-2013  

Numărul de angajaţi din cadrul unităților locale active pe regiuni de dezvoltare 

-Secţiunea E – Distribuţia apei; salubritate, gestionarea  deşeurilor, activităţi de 

decontaminare a terenurilor – 

- număr persoane  

Nr. crt. Regiune 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1. NORD-VEST 10592 11216 11684 10712 11106 10956 

2. CENTRU 12259 11370 11552 11668 12172 11775 

3. NORD-EST 14386 13296 12677 13002 13103 12982 

4. SUD-EST 16078 16248 15643 14762 15329 15639 

5. SUD MUNTENIA 12491 13149 12221 12523 14157 14384 

6. BUCUREȘTI-ILFOV 13167 14425 13710 13585 12904 12577 

7. SUD-VEST OLTENIA 9180 9488 9090 8924 9087 9255 

8. VEST 11300 11027 11558 11309 11531 11577 

TOTAL 99453 100219 98135 96485 99389 99145 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică                                                                     
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Din punct de vedere al numărului de salariaţi care activează în cadrul unităţilor locale active, 

regiunea Sud Muntenia se clasează pe locul 2 la nivel naţional cu un număr de 14.384 de 

angajaţi, respectiv 14.5 % din numărul persoanelor remunerate la nivel național în acest 

domeniu. Faţă de regiunea Sud-Est  clasată pe primul loc  cu 15.639 de angajaţi, respectiv 

15.77% din numărul salariaţilor în domeniu la nivel naţional, regiunea Sud Muntenia se află la o 

diferenţă de aproximativ 1 % ca pondere. 

În ceea ce priveşte numărul de angajaţi din cadrul unităţilor locale active pe judeţe pentru 

regiunea Sud Muntenia, evoluţia acestuia înregistrează un trend în crescător în perioada 2008-

2013. La sfârşitul anului 2013, Judeţul Prahova înregistra cel mai mare număr de angajaţi de 

angajaţi la nivel regional, respectiv 4.255 de angajaţi cu o pondere de 29.58% din totalul 

numărului de angajaţi al regiunii. 

 

Tabelul   1.3.2.D-E.12  Numărul de angajaţi din cadrul unităților locale active la nivelul regiunii Sud 

Muntenia 2008-2013 

Numărul de angajaţi din cadrul unităților locale active la nivelul regiunii Sud Muntenia 2008-
2013 

- Secţiunea E – Distribuţia apei; salubritate, gestionarea  deşeurilor, activităţi   de 

decontaminare a terenurilor – 

- număr persoane- 

Nr. crt. Județ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1. Argeș 2441 2481 2416 2492 2578 2752 

2. Călărași 1756 1598 1388 1263 1387 1340 

3. Dâmbovița 1486 1807 1513 1555 1818 1776 

4. Giurgiu 458 577 594 612 914 1092 

5. Ialomița 690 723 877 994 1439 1298 

6. Prahova 3459 3905 3523 3821 4230 4255 

7. Teleorman 2201 2058 1910 1786 1791 1871 

TOTAL 12491 13149 12221 12523 14157 14384 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică                                                                     
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Productivitatea muncii 

 

La nivel național, productivitatea muncii aferentă activităților desfășurate în cadrul Secţiunii D – 

PRODUCȚIA ŞI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ŞI TERMICĂ, GAZE, APĂ CALDĂ ŞI AER 

CONDIŢIONAT, la sfârșitul anului 2013, a atins valoarea medie de 927,189 lei/salariat, în 

creștere generală față de anul 2008 când productivitatea medie a muncii era de 583,191 

lei/salariat.  

Tabelul   1.3.2.D-E.13  Productivitatea muncii angajaților  din cadrul unităților locale active pe regiuni 

de dezvoltare 2008-2013 

Productivitatea muncii angajaților  din cadrul unităților locale active pe regiuni de 

dezvoltare 

-Secţiunea D – Producția şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer 

condiționat – 

-lei/angajat- 

Nr. 

crt. 
Regiune 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1. NORD-VEST          
330,350  

     
322,311  

     
378,188  

     
397,944  

     
436,283  

     
524,440  

2. CENTRU          
697,669  

     
697,915  

     
782,638  

 
1.143,62

2  

 
1.368,96

1  

 
1.589,567  

3. NORD-EST          
285,936  

     
305,362  

     
357,899  

     
185,248  

     
235,404  

     
301,349  

4. SUD-EST          
371,134  

     
437,866  

     
385,245  

     
352,387  

     
358,566  

     
401,166  

5. SUD MUNTENIA 161,759 247,168 197,926 356,397 446,605 529,909 

6. 
BUCUREȘTI-

ILFOV 
     

1.671,210  

 
1.897,02

0  

 
2.369,54

0  

 
2.819,77

7  

 
2.768,44

3  

 
2.739,485  

7. 
SUD-VEST 

OLTENIA 
         

443,719  
     

485,233  
     

458,373  
     

528,900  
     

507,585  
     

462,080  

8. VEST          
247,103  

     
263,634  

     
244,716  

     
266,511  

     
292,982  

     
305,910  

Media-la nivel naţional          
583,191  

     
642,077  

     
720,489  

     
846,160  

     
875,619  

     
927,189  

Sursa: Institutul Naţional de Statistică                                                                     

Regiunea Sud Muntenia se clasează pe locul 3 la nivel naţional din punct de vedere al valorii 

productivităţii muncii pentru anul 2013, la o diferenţă de 397,280 lei/salariat faţă de media 

naţională. Primele clasate sunt regiunea București-Ilfov şi regiunea  Centru cu o productivitatea 

a muncii de peste 1.500 lei/salariat. Productivitatea muncii angajaților din cadrul unităţilor 

locale active din regiunea Sud Muntenia cu un trend majoritar crescător, respectiv de la o 
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valoarea a productivităţii muncii de 161,759 lei/salariat în 2008, ajunge la 529,909 lei/salariat 

valoarea indicatorului pentru anul 2013. 

Figura   1.3.2.D-E.8  Comparaţie regională privind productivitatea muncii 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică                                                                     

La nivel regional, productivitatea muncii angajaților din cadrul unităţilor active în cadrul 

secţiunii D PRODUCȚIA ŞI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ŞI TERMICĂ, GAZE, APĂ CALDĂ ŞI 

AER CONDIŢIONAT, aflate în judeţele din regiunea Sud Muntenia, cunoaște în cea mai mare parte 

o evoluție crescătoare în perioada 2008-2013. Judeţul Dâmboviţa este singurul care înregistrează 

o scădere de 90,600 lei/salariat a productivităţii muncii între valoarea înregistrată în 2008 şi cea 

înregistrată în 2013. Judeţul Prahova şi Judeţul Teleorman înregistrează cele mai mari valori în 

ceea ce priveşte productivitatea muncii, respectiv 1.153,374 lei/salariat şi 800,562 lei/salariat. 
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Tabelul   1.3.2.D-E.14  Productivitatea angajaților  din cadrul unităților locale active la nivelul regiunii 

Sud Muntenia 2008-2013 

Productivitatea muncii angajaților  din cadrul unităților locale active la nivelul regiunii Sud 

Muntenia 

-Secţiunea D – Producția şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer 

condiționat – 

-lei/angajat- 

Nr. crt. Județ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1. Argeș            
53,451  

   
128,013  

      
62,896  

   
149,495  

     
138,400  

     
181,326  

2. Călărași            
15,000  

   
199,566  

   
157,407  

   
185,714  

     
220,551  

     
233,871  

3. Dâmbovița          
200,548  

   
360,102  

   
228,011  

   
106,015  

     
106,812  

     
109,948  

4. Giurgiu            
71,656  

      
73,034  

      
81,897  

      
65,574  

       
86,957  

       
82,222  

5. Ialomița               
4,494  

   
176,471  

   
144,279  

   
164,975  

     
185,751  

     
218,391  

6. Prahova          
333,458  

   
420,359  

   
393,079  

   
898,367  

 
1.133,425  

 
1.153,374  

7. Teleorman          
132,785  

      
57,389  

      
71,014  

   
117,978  

     
211,905  

     
800,562  

Media la nivel de regiune          
161,759  

     
247,168  

     
197,926  

     
356,397  

     
446,605  

     
529,909  

Sursa: Institutul Naţional de Statistică                                                                     

 

Conform graficului următor, Judeţul Prahova înregistrează valori ridicate şi în comparaţie cu 

media naţională sau cu cea a regiunii Sud Muntenia.  Discrepanţa dintre acest  judeţ şi restul 

regiunii este aşadar evidentă şi prin prisma productivităţii muncii. Singurul judeţ, în afară 

Prahova, care depăşeşte media regiunii  este Teleorman. Judeţele: Călăraşi, Ialomița, Argeş, 

Dâmboviţa şi Giurgiu se situează foarte departe de această medie.  
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Figura   1.3.2.D-E.9  Comparaţie regională privind  productivitatea muncii 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică                                                                     

În concluzie, dacă pentru județele Prahova și Teleorman, productivitatea muncii este una 

crescută, nu același lucru se poate preciza despre Argeș, care se situează pe locul 7 din 9 

județe. 

Astfel, numărul mare de unități active locale din  județele de top și cifrele de afaceri obținute 

nu se justifică din punct de vedere al productivității muncii decât pentru județele Prahova și 

Teleorman. 

La nivel național, productivitatea muncii aferentă activităților desfășurate în cadrul Secţiunea E 

– DISTRIBUŢIA APEI; SALUBRITATE, GESTIONAREA  DEŞEURILOR, ACTIVITĂŢI    DE 

DECONTAMINARE A TERENURILOR, la sfârșitul anului 2013, a atins valoarea medie de 120,580 

lei/salariat, în creștere generală față de anul 2008 când productivitatea medie a muncii era de 

153,230  lei/salariat. Evoluţia productivității muncii din cadrul unităților locale active la nivel 

naţional înregistrează un trend ușor crescător asemenea trendului de la nivelul regiunii Sud 

Muntenia, unde de la o valoare a productivității muncii de 125,130 lei/salariat în 2008, s-a 

înregistrat o valoare de 151,279 lei/salariat în 2013. 
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Tabelul   1.3.2.D-E.15   Productivitatea muncii angajaților  din cadrul unităților locale active pe regiuni 

de dezvoltare 2008-2013 

Productivitatea muncii angajaților  din cadrul unităţilor locale active pe regiuni de 

dezvoltare 

-Secţiunea E – Distribuţia apei; salubritate, gestionarea  deşeurilor, activităţi  de 

decontaminare a terenurilor – 

-lei/angajat- 

Nr. 

crt. 
Regiune 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1. NORD-VEST            
78,550  

       
70,881  

       
91,236  

     
112,491  

     
106,969  

     
102,136  

2. CENTRU          
115,589  

       
96,570  

     
166,465  

     
173,552  

     
176,799  

     
159,490  

3. NORD-EST            
65,411  

       
55,581  

       
77,542  

       
87,910  

       
81,508  

       
73,872  

4. SUD-EST          
128,561  

     
118,415  

     
157,067  

     
194,825  

     
182,530  

     
175,139  

5. 
SUD 

MUNTENIA 
         

125,130  
       

99,779  
     

172,163  
     

183,103  
     

165,925  
     

151,279  

6. 
BUCUREȘTI-

ILFOV 
         

230,349  
     

187,660  
     

218,308  
     

242,032  
     

282,083  
     

277,173  

7. 
SUD-VEST 

OLTENIA 
         

126,362  
       

79,363  
     

137,074  
     

170,103  
     

161,219  
     

114,425  

8. VEST            
86,637  

       
69,466  

     
124,589  

     
164,294  

     
169,023  

     
153,494  

MEDIA NAŢIONALĂ          
120,580  

     
100,719  

     
144,821  

     
167,964  

     
167,111  

     
153,230  

Sursa: Institutul Naţional de Statistică                                                                     

Regiunea Sud Muntenia se clasează pe locul 5 la nivel naţional din punct de vedere al valorii 

productivităţii muncii pentru anul 2013, la o diferenţă minoră de 1,591 lei/salariat faţă de 

media naţională, la un nivel de 98,72% faţă de productivitatea muncii înregistrată la nivel 

naţional în acest domeniu. Primele clasate sunt regiunea București-Ilfov, regiunea Sud-Est, 

regiunea Centru şi regiunea Vest cu o productivitatea a muncii de peste 153,000 lei/salariat, 

peste media naţională. Productivitatea muncii angajaților din cadrul unităţilor locale active din 

regiunea Sud Muntenia cu un trend majoritar crescător, respectiv de la o valoarea a 

productivităţii muncii de 125,130 lei/salariat în 2008, ajunge la 151,279 lei/salariat valoarea 

indicatorului pentru anul 2013. 
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Figura   1.3.2.D-E.10.  Comparaţie regională privind  productivitatea muncii 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică                                                                     

La nivel regional, productivitatea muncii angajaților din cadrul unităţilor active în cadrul 

Secţiunii E – DISTRIBUŢIA APEI; SALUBRITATE, GESTIONAREA  DEŞEURILOR, ACTIVITĂŢI  DE 

DECONTAMINARE A TERENURILOR, aflate în judeţele din regiunea Sud Muntenia, cunoaște în 

cea mai mare parte o evoluție crescătoare în perioada 2008-2013. Judeţul Giurgiu şi Judeţul 

Ialomiţa înregistrează  scăderi ale valorii productivităţii muncii între valoarea înregistrată în 

2008 şi cea înregistrată în 2013. Judeţul Călăraşi şi Judeţul Argeş înregistrează cele mai mari 

valori în ceea ce priveşte productivitatea muncii înregistrată în 2013, respectiv 444,776 

lei/salariat şi 208,212 lei/salariat. 
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Tabelul   1.3.2.D-E.16   Productivitatea muncii angajaților  din cadrul unităților locale active la nivelul 

regiunii Sud Muntenia 2008-2013 

Productivitatea muncii angajaților  din cadrul unităților locale active la nivelul regiunii Sud 

Muntenia 

- Secţiunea E – Distribuţia apei; salubritate, gestionarea  deşeurilor, activităţi de 

decontaminare a terenurilor – 

-lei/angajat- 

Nr. 

crt. 
Județ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1. Argeș          
172,880  

   110,842     206,126     202,247  
     

226,920  
     

208,212  

2. Călărași          
268,793  

   255,945     443,804     634,204  
     

560,202  
     

444,776  

3. Dâmbovița          
108,345  

      
78,583  

   118,308     127,331  
     

161,166  
     

137,950  

4. Giurgiu          
122,271  

      
48,527  

      
57,239  

      
76,797  

       
73,304  

       
41,209  

5. Ialomița          
120,290  

   132,780     309,008     287,726  
     

102,849  
     

103,236  

6. Prahova            
95,692  

      
83,227  

   125,745     103,114  
     

100,709  
     

117,979  

7. Teleorman            
17,265  

      
17,979  

      
32,984  

      
35,274  

       
29,592  

       
42,758  

Media la nivel de 

regiune 
         

125,130  
       

99,779  
     

172,163  
     

183,103  
     

165,925  
     

151,279  

Sursa: Institutul Naţional de Statistică                                                                     

 

Din punct de vedere al clasării judeţelor regiunii Sud Muntenia comparativ cu media naţională în 

ceea ce priveşte productivitatea muncii în domeniul economic analizat, media regiunii se află la 

o diferenţă de 1,93 lei/salariat de media naţională. Judeţul Călăraşi se situează cu 294,546 

lei/salariat peste media naţională de 153,230 lei/salariat. La nivel regional, Judeţul Argeş este 

al doilea clasat, aflându-se ca valoarea a productivităţii muncii, respectiv 208,212 lei/salariat 

peste media naţională de 153,230 lei/salariat. Cea mai scăzută valoarea a productivităţii muncii 

se înregistrează în Judeţul Giurgiu, respectiv la un nivel de 27,24% faţă de media regiunii Sud 

Muntenia. 
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  Figura   1.3.2.D-E.11.  Comparaţie județeană privind  productivitatea muncii 

 Sursa: Institutul Naţional de Statistică                                                                     

Aşa cum era de anticipat, dominând clasamentul cifrei de afaceri, județul Călăraşi înregistrează 

o productivitate a muncii crescută în cadrul Secţiunii E. Doar județul Argeş mai depăşeşte media 

naţională sau pe cea a regiunii, pe când Teleorman sau Giurgiu înregistrează valori la o 

aproximativ o treime din cele două valori medii prezentate. 

Investiții nete 

 

La nivel naţional, în cadrul Secţiunii D – PRODUCȚIA ŞI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ŞI 

TERMICĂ, GAZE, APĂ CALDĂ ŞI AER CONDIŢIONAT, la nivelul unităților locale, la sfârșitul anului 

2013, se înregistrau investiții nete totale în valoare de 11.949  milioane lei, în creștere 

constantă față de anul 2008 când investițiile nete totalizau 5.105 milioane lei. regiunea Sud 

Muntenia înregistrează același trend crescător, astfel de la o valoare a investițiilor nete de 260 

milioane lei în 2008, ajungând la 688 milioane lei în 2013. 
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Tabelul   1.3.2.D-E.17   Investiţii nete în unitățile locale active pe regiuni de Dezvoltare 2008-2013 

Investiții nete în unităţile locale active pe regiuni de dezvoltare 

-Secţiunea D – Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer 

condiționat – 

-milioane lei (RON)- 

Nr. crt. Regiune  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1. NORD-VEST 457 518 342 1003 594 1106 

2. CENTRU 351 443 640 766 724 741 

3. NORD-EST 305 197 228 229 174 508 

4. SUD-EST 524 413 3160 789 881 3486 

5. SUD MUNTENIA 260 330 383 322 514 688 

6. BUCUREȘTI-ILFOV 1514 1241 1563 3577 5062 3690 

7. SUD-VEST OLTENIA 1267 1448 1877 1325 1333 872 

8. VEST 427 392 440 469 656 859 

TOTAL 5105 4982 8633 8480 9938 11949 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

 

Din punct de vedere al investițiilor nete realizate la nivelul unităților locale ce activează în 

domeniul analizat, regiunea Sud Muntenia se clasează pe locul 5, la un cuantum de 688 milioane 

RON, respectiv 5,75% din totalul investițiilor nete realizate la nivel naţional în acest domeniu. 

regiunea clasată pe primul loc este regiunea București-Ilfov, la nivelul căreia, investițiile nete au 

înregistrat valoarea de 3.690 milioane lei, respectiv 31% din ponderea investițiilor nete realizate 

la nivel naţional. 

Figura   1.3.2.D-E.12   Ponderea investițiilor nete  la nivel de regiune în unităţile locale active, în totalul 
investițiilor nete  la nivel naţional 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică                                                                     
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La nivel regional, cele mai importante investiții nete în regiunea Sud Muntenia au fost realizate 

de unităţile locale din Judeţul Prahova cu o valoarea a investițiilor nete de 316 milioane lei, 

reprezentând 45% din valoarea regională. Următorul judeţ clasat la nivel regional  din punct de 

vedere al valorii investițiilor nete este Judeţul Argeş cu 214 milioane lei, respectiv 31,10%  din 

valoarea regională. 

Tabelul   1.3.2.D-E.18   Investiții nete în unitățile locale active la nivelul regiunii Sud Muntenia 2008-2013 

Investiții nete în unitățile locale active la nivelul regiunii Sud Muntenia 

-Secțiunea D – Producția şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă  caldă şi aer 

condiționat  

-milioane lei (RON)- 

Nr. crt. Județ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1. Argeș 74 66 61 76 56 214 

2. Călărași - 12 29 - - - 

3. Dâmbovița 25 24 22 23 23 42 

4. Giurgiu 2 2 6 1 0 45 

5. Ialomița - 29 62 - - - 

6. Prahova 130 190 203 157 377 316 

7. Teleorman 29 7 - 3 2 28 

TOTAL 260 330 383 322 514 688 

Sursa: Institutul Național de Statistică    

                                                                  

Notă: pentru judeţele Ialomiţa si Călăraşi, începând cu anul 2011, datele sunt confidențiale. 

La nivel național, în cadrul Secţiunii E – DISTRIBUŢIA APEI; SALUBRITATE, GESTIONAREA  

DEŞEURILOR, ACTIVITĂŢI DE DECONTAMINARE A TERENURILOR, la nivelul unităților locale, la 

sfârșitul anului 2013, se înregistrau investiții nete totale în valoare de 2.806 milioane lei, în 

creștere constantă față de anul 2008 când investițiile nete totalizau 1.362 milioane lei. regiunea 

Sud Muntenia înregistrează același trend crescător, astfel de la o valoare a investițiilor nete de 

116 milioane lei în 2008, ajungând la 341 milioane lei în 2013. 
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Tabelul   1.3.2.D-E.19   Investiții nete în unitățile locale active pe regiuni de Dezvoltare 2008-2013 

Investiţii nete în unitățile locale active pe regiuni de dezvoltare 

-Secţiunea E – Distribuţia apei; salubritate, gestionarea  deşeurilor, activităţi de 

decontaminare a terenurilor – 

-milioane lei (RON)- 

Nr. crt. Regiune 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1. NORD-VEST 277 340 293 242 310 282 

2. CENTRU 140 109 128 206 130 205 

3. NORD-EST 138 224 235 143 166 238 

4. SUD-EST 221 252 389 299 384 1000 

5. SUD MUNTENIA 116 120 185 282 307 341 

6. BUCUREȘTI-ILFOV 370 264 199 226 353 342 

7. SUD-VEST OLTENIA 33 125 94 223 204 122 

8. VEST 67 93 256 129 143 276 

TOTAL 1362 1527 1779 1750 1997 2806 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică                                                                     

 

Din punct de vedere al investițiilor nete realizate la nivelul unităților locale ce activează în 

domeniul analizat, regiunea Sud Muntenia se clasează pe locul 3, alături de regiunea București-

Ilfov, la un cuantum de 341 milioane RON, respectiv 12,15% din totalul investițiilor nete 

realizate la nivel naţional în acest domeniu. regiunea clasată pe primul loc este regiunea Sud-

Est, la nivelul căreia, investițiile nete au înregistrat valoarea de 1.000 milioane lei, respectiv 

35,63 % din ponderea investițiilor nete realizate la nivel naţional. 
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Figura  1.3.2.D-E.13.   Ponderea investițiilor nete la nivel de regiune în unităţile locale active, în totalul 
investițiilor nete  la nivel național 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

La nivel regional, cele mai importante investiții nete în regiunea Sud Muntenia au fost realizate 

de unităţile locale din Judeţul Dâmboviţa cu o valoarea a investițiilor nete de 114 milioane lei, 

reprezentând 33.43% din valoarea regională. Următorul judeţ clasat la nivel regional  din punct 

de vedere al valorii investițiilor nete este Judeţul Prahova cu 83 milioane lei, respectiv 24,34 %  

din valoarea regională. 

Tabelul   1.3.2.D-E.20   Investiții nete în unitățile locale active la nivelul regiunii Sud Muntenia 2008-2013 

Investiții nete în unitățile locale active la nivelul regiunii Sud Muntenia 

- Secţiunea E – Distribuţia apei; salubritate, gestionarea  deşeurilor, activităţi de 

decontaminare a terenurilor – 

-milioane lei (RON)- 

Nr. crt. Județ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1. Argeș 21 47 95 44 52 31 

2. Călărași 27 10 6 10 5 4 

3. Dâmbovița 12 13 8 31 68 114 

4. Giurgiu 2 11 13 72 63 26 

5. Ialomița 24 13 10 15 19 4 

6. Prahova 29 23 47 45 40 83 

7. Teleorman 1 3 6 65 60 77 

TOTAL 116 120 185 282 307 341 

Sursa: Institutul Național de Statistică                                                                     

Regiunea Sud Muntenia înregistrează un trend crescător al investițiilor realizate în perioada 

2008-2013, deși la nivel de judeţ al regiunii se pot observa fluctuații în ceea ce priveşte evoluţia 
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investițiilor nete în unităţile active locale. Astfel, se înregistrează creşteri semnificative în 

Judeţul Dâmboviţa şi Judeţul Prahova. Judeţul Giurgiu înregistrează un trend fluctuant, aflat în 

scădere în ultima parte a perioadei analizate. Valoarea investițiilor nete ale Judeţului Giurgiu 

reprezintă 7,62% din totalul investițiilor nete realizate la nivel regional. Judeţul Călăraşi şi 

Judeţul Ialomiţa înregistrează valori minime ale investițiilor nete realizate în 2013 în domeniul 

economic analizat, respectiv 4 milioane lei, reprezentând 1,17% din media regională a 

investițiilor nete. 

Figura  1.3.2.D-E.14.   Evoluţia investiților nete  la nivel de judeţ  în unitățile locale active din regiunea 
Sud – Muntenia 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică                                                                     

Lista celor mai importante întreprinderi ce activează în sectorul economic al Producției  și 

Furnizării De Energie Electrică și Termică, Gaze, Apă Caldă și Aer Condiţionat   

  

Din punct de vedere al cifrei de afaceri, sunt prezentate mai jos cele mai relevante firme din 

fiecare judeţ al regiunii Sud Muntenia ce au domeniu principal de activitate în secţiunea  D-  

”PRODUCȚIA ŞI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ŞI TERMICĂ, GAZE, APĂ  CALDĂ ŞI AER 

CONDIŢIONAT”. 

 

 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Argeș 

Călărași 

Dâmbovița 

Giurgiu

Ialomița 

Prahova

Teleorman

Evoluţia investiţilor nete  la nivel de judeţ  în unităţiile locale active din regiunea 
Sud – Muntenia  

Secțiunea E – Distribuţia apei; salubritate, gestionarea  deşeurilor, activităţi de 
decontaminare a terenurilor -2013 

 



 

  

 

Strategia pentru Specializare Inteligentă în regiunea Sud Muntenia 

    182 

Tabelul 1.3.2.D-E.21 Cele mai importante firme din regiunea Sud Muntenia-cifra de afaceri 2013 

Firma Judeţ Caen 
CA 

2013- 
mil lei 

Electrica Distribuţie 
Muntenia Nord S.A.* 

Prahova 3513- Distribuţia energiei electrice 755 

Dalkia Termo Prahova 
S.R.L. 

Prahova 3530-Furnizarea de abur şi aer condiţionat 184 

Lukoil Energy & Gas 
România S.R.L. 

Prahova 3511-Producţia de energie electrică 166 

Agroelectrica S.A. Călăraşi 3511-Producţia de energie electrică 0,3 

Steroli S.R.L. Călăraşi 
3522-Distribuţia combustibililor gazoși, prin 
conducte 

1 

Termourban S.A. Călăraşi 3530-Furnizarea de abur şi aer condiționat 4 

Termo Calor Confort S.A. Argeş 3530-Furnizarea de abur şi aer condiționat 60 

Intex Prim Green Energy 
S.R.L. 

Argeş 3511-Producţia de energie electrică 3 

Asist Production Hygro 
S.R.L. 

Argeş 3511-Producţia de energie electrică 2 

Gmg Gaz Trans S.R.L. Dâmboviţa 
3522-Distribuţia combustibililor gazoși, prin 
conducte 

0,6 

Co Ger Constructii Solar 
S.R.L. 

Dâmboviţa 3511-Producţia de energie electrică 0,1 

Panebo Gaz S.R.L. Giurgiu 3521- Producția gazelor 39 

Global Energy Production 
S.A. 

Giurgiu 3511-Producţia de energie electrică 9 

C D G S.R.L. Giurgiu 3511-Producţia de energie electrică 2 

D & P Electronic Service 
S.R.L. 

Ialomiţa 3511-Producţia de energie electrică 0,5 

Smartbreeze S.R.L. 
 

Ialomiţa 
3511-Producţia de energie electrică 0,3 

G t c S.R.L. 
 

Ialomiţa 
3511-Producţia de energie electrică 0,1 

Energy Cogeneration 
Group S.R.L. 

Teleorman 3511-Producţia de energie electrică 37 

Termic Calor Serv S.R.L. Teleorman 3530-Furnizarea de abur şi aer condiționat 0,1 

Pro Solaris Impex S.R.L. Teleorman 3511-Producţia de energie electrică 0,1 

*Filială a Electria Distribuţie 

Sursa: www.listafirme.ro 

 

În general, în acest domeniu situaţia firmelor de top din fiecare judeţ nu prezintă date foarte 

concludente, utilitățile putând fi produse în cu totul alte regiuni şi distribuite prin rețele de 

distribuţie pe întreg teritoriul țării. 

Exceptând filiala societăţii Electrica Distribuţie, care a raportat la nivelul judeţului Prahova o 

cifră de afaceri de peste 750 mil lei- mai mare decât dublul restului de firme din acest top,  nici 

un alt furnizor de energie electrică nu-şi are sediul sau vreo filială în regiunea Sud Muntenia.  

Spre exemplu, pentru partea  de vest a regiunii, principalul furnizor- S.C. CEZ VÂNZARE S.A îşi 

are raportată cifră de afaceri în judeţul Dolj, iar pentru partea de est a regiunii (Ialomiţa, 

http://www.listafirme.ro/
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Călăraşi sau Giurgiu), distribuitorii –Enel Energie S.A. sau  Enel Energie Muntenia S.A. îşi au 

raportate cifrele de afaceri la nivelul Municipiului Bucureşti. 

Situaţia este similară şi pentru furnizorii de gaz. Majoritatea companiilor (E-On gaz, Gaz Sud S.A. 

sau GDF SUEZ Energy România) îşi au sediile şi îşi raportează cifra de afaceri la nivelul 

Municipiului Bucureşti sau al judeţului Ilfov, ele neapărând în aceste topuri. 

Pentru furnizarea de energie termică, în România în ultima decadă a avut loc un proces 

accelerat de debranșare şi de dotare a locuințelor cu centrale proprii. Astfel, majoritatea 

infrastructurilor de furnizare energie termică au fost scoase din uz, cifrele de afaceri obţinute 

de acestea fiind nesemnificative, singurele excepții regăsindu-se în judeţele Prahova şi Argeş. 

 

Ca şi domenii de activitate, majoritatea societăților din acest clasament au ca principala sursă 

de venit- producția de energie electrică. În funcţie de sursa de producere şi de capacitatea 

instalată, cifrele de afaceri pot fi de la 0,1 mil lei în Teleorman, Dâmboviţa sau Ialomiţa la peste 

150 mil lei în Prahova, în cazul Lukoil.  

În judeţele Ialomiţa, Dâmboviţa şi Călăraşi, cifrele de afaceri obţinute de firmele de top nu 

depăşesc 4 milioane lei pe când în restul judeţelor există cel puţin o societate cu cifra de afaceri 

mai mare de 30 milioane lei. Judeţul Prahova face notă discordantă, cele mai performante  3 

societăţi din acest judeţ fiind de departe şi cele mai performante firme din întreaga regiune.  

 

Lista celor mai importante întreprinderi ce activează în sectorul economic al Distribuţiei 

Apei;  Salubrității, Gestionarii  Deşeurilor, Activităţi De Decontaminare A Terenurilor  

Din punct de vedere al cifrei de afaceri sunt prezentate mai jos cele mai relevante firme din 

fiecare judeţ al regiunii Sud Muntenia ce au domeniu principal de activitate în Secţiunea E – 

DISTRIBUŢIA APEI; SALUBRITATE, GESTIONAREA  DEŞEURILOR, ACTIVITĂŢI DE DECONTAMINARE A 

TERENURILOR. 
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Tabelul 1.3.2.D-E.22 Cele mai importante firme din regiunea Sud Muntenia-cifra de afaceri 2013 

Firma Judeţ Caen 
CA 2013- 

mil lei 

Remat Prahova S.A. Prahova 
3832-Recuperarea materialelor reciclabile 

sortate 
64 

Apa Nova Ploieşti S.R.L. Prahova 3600-Captarea, tratarea şi distribuţia apei 49 

Hidro Prahova S.A. Prahova 3600-Captarea, tratarea şi distribuţia apei 39 

Remat S.A. Călăraşi 
3832-Recuperarea materialelor reciclabile 

sortate 
552 

Ecoaqua S.A. Călăraşi 3600-Captarea, tratarea şi distribuţia apei 23 

Ecosal Servicii Oltenița 
S.R.L. 

Călăraşi 3811-Colectarea deşeurilor nepericuloase 1 

Metalimpex România 
S.R.L. 

Argeş 
3832-Recuperarea materialelor reciclabile 

sortate 
268 

Apa Canal 2000 S.A. Argeş 3600-Captarea, tratarea şi distribuţia apei 65 

Envisan nv S.R.L. Argeş 
3832-Recuperarea materialelor reciclabile 
sortate 

45 

Ivg Recfer S.R.L. Dâmboviţa 
3832-Recuperarea materialelor reciclabile 

sortate 
53 

Compania de Apa 
Târgoviște Dâmboviţa S.A. 

Dâmboviţa 3600-Captarea, tratarea şi distribuţia apei 49 

Port Trans S.R.L. Dâmboviţa 3811-Colectarea deşeurilor nepericuloase 30 

Apa Service S.A. Giurgiu 3600-Captarea, tratarea şi distribuţia apei 13 

Florion metal S.R.L. Giurgiu 
3832-Recuperarea materialelor reciclabile 

sortate 
7 

Eco Remat S.R.L. Giurgiu 
3832-Recuperarea materialelor reciclabile 

sortate 
7 

Remat S.A. Ialomiţa 
3832-Recuperarea materialelor reciclabile 

sortate 
11 

Urban S.A. 
 

Ialomiţa 
3600-Captarea, tratarea şi distribuţia apei 9 

Servicii Comunale S.R.L. 
 

Ialomiţa 
3811-Colectarea deşeurilor nepericuloase 4 

Apa Serv S.A. Teleorman 
3832-Recuperarea materialelor reciclabile 

sortate 
20 

Ideal Com S.R.L. Teleorman 3600-Captarea, tratarea şi distribuţia apei 2 

Dimetal Group Serv S.R.L. Teleorman 
3832-Recuperarea materialelor reciclabile 

sortate 
1 

Sursa: Listă firme          

În cadrul secţiunii  E, cu excepţia judeţului Giurgiu, unde cea mai performantă societate din 

punct de vedere al cifrei de afaceri a activat în domeniul captării, tratării şi distribuţiei apei, în 

restul judeţelor, firmele aflate pe primul loc au activat în domeniul recuperării materialelor 

reciclabile sortate. De altfel, exceptând aceste două activităţi, în topul firmelor se mai 

evidenţiază doar o singură activitate- colectarea deşeurilor nepericuloase.   

Din punct de vedere al valorilor obţinute, cea mai mare cifră de afaceri s-a obţinut în judeţul 

Călăraşi-Remat S.A. 552 mil lei- o posibilă explicaţie fiind şi starea Combinatului Siderurgic din 

acest municipiu care a fost şi este valorificat şi prin această societate. Pe lângă această 
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societate, o cifră de afaceri ridicată se mai observă în judeţul Argeş, firma Metalimpex România 

S.R.L.- cu o cifră de afaceri de peste 250 mil lei. 

 

Concluzii desprinse din analiza indicatorilor sectoriali 

 

Pentru secţiunea D- PRODUCŢIA ŞI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ŞI TERMICĂ, GAZE, APĂ      

CALDĂ ŞI AER CONDIŢIONAT, regiunea Sud Muntenia ocupă în aproape toate analizele realizate 

locurile 6-7 dintr-un total de 8 regiuni. Cea mai relevantă regiune pentru acest sector, este 

București-Ilfov, cu peste 50% din cifra de afaceri realizată la nivel naţional, în condițiile în care 

regiunea este pe locul 1 și în topul productivității muncii sau al unităților locale active 

existente. Altă regiune relevantă este regiunea Centru, clasată pe locul 2 în majoritatea 

clasamentelor pe când regiunea cea mai neperformantă în aceasta secțiune poate fi considerată 

regiunea Nord-Est. 

Exista o reală discrepanță între primele două regiuni București-Ilfov și Centru și restul regiunilor, 

astfel încât se poate considera regiunea Sud Muntenia drept o regiune mai puțin performantă. 

Analizând strict județele din regiune, se observă o discrepantă mare între județul Prahova și 

restul județelor din Regiune. Județul Prahova deține cele mai multe unități locale active, are 

cea mai bună productivitate a muncii în aceasta ramură (în condițiile în care este cel mai 

performant județ și în clasamentul cifrei de afaceri și a personalului angajat) beneficiind însă și 

de cele mai mari investiții în acest domeniu. 

Alte județe relevante sunt Argeș și Teleorman- județe care se află în topul investițiilor nete 

realizate. Un element important este faptul că investițiile nete realizate în cele două județe au 

crescut semnificativ în anul 2013 față de restul anilor, astfel încât este de așteptat ca acestea să 

se apropie de județul Prahova și să mărească diferența față de celelalte județe în următorii ani. 

Județele Giurgiu, Călărași și Ialomița sunt cele mai ne-performante județe în această secțiune, 

județul Giurgiu nebeneficiind de nici o investiţie în acest sens pentru anul 2012. 

În concluzie, în cadrul secţiunii D  ”PRODUCȚIA ŞI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ŞI 

TERMICĂ, GAZE, APĂ  CALDĂ ŞI AER CONDIŢIONAT”, regiunea Sud Muntenia este  mai puțin 

relevantă pe plan național, iar județul Prahova este lider în absolut toate topurile prezentate. 

 

În cazul Secţiunii  E – DISTRIBUŢIA APEI; SALUBRITATE, GESTIONAREA  DEŞEURILOR, 

ACTIVITĂŢI    DE DECONTAMINARE A TERENURILOR, regiunea Sud Muntenia se situează în topul  

naţional, alături de regiunile București-Ilfov și Centru.  Cu excepția unei productivități a muncii 

reduse, generate de un raport mic între numărul mediu de angajați și cifra de afaceri cumulată 

obținută, regiunea Sud Muntenia se află pe locul 1 în cadrul unităților locale existente și pe locul 

3 în cadrul investițiilor nete realizate de-a lungul timpului. Împreună cu cele două regiuni 



 

  

 

Strategia pentru Specializare Inteligentă în regiunea Sud Muntenia 

    186 

amintite anterior, regiunea Sud Muntenia poate fi considerată drept una performantă pentru 

secţiunea E. În contradicție, cea mai neperformantă regiune este Sud-Vest Oltenia. 

 

Secțiunea F. Construcții 

 

Metodologie 

Domeniul construcțiilor este definit ca și o ramură a tehnicii care se ocupă cu proiectarea, 

execuția, întreținerea și exploatarea diferitelor structuri sau lucrări de infrastructură. 

Pentru a le clasifica funcțional sau după destinație, construcțiile se grupează ținând cont de 

cerințele funcționale și amplasamentul geografic. Din acest punct de vedere construcțiile se 

împart în: 

- Clădiri – construcțiile de tip clădiri sunt împărțite la rândul lor în construcțiile civile, 

industriale și agricole care adăpostesc oameni și alte viețuitoare de intemperiile 

atmosferice (viscol, ger, vânt, ploaie, arșița soarelui). 

- Construcții inginerești – această categorie cuprinde toate celelalte construcții, căi de 

comunicații terestre și pe apă, construcțiile hidrotehnice și subterane, liniile de transport 

ale energiei electrice. 

Conform datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică, în România indicii lucrărilor de 

construcții prezintă scăderi de 32,12 respectiv 39,06 procente pentru anii 2013 și 2014, raportat 

la anul 2008.  

Indicii lucrărilor de construcții sunt indici de volum și măsoară evoluția rezultatelor 

activităților din domeniul construcțiilor dintr-o perioadă față de alta. 

Tabelul 1.3.2.F. 1 - Indicii lucrărilor de construcții - an de bază 2010 

Tipuri de lucrări și tipuri 

de construcții 

 
Indicii lucrărilor de construcții – an de bază 2010 

Anul 2008 Anul 2009 Anul 2010 Anul 2011 Anul 2012 Anul 2013 Anul 2014 

% % % % % % % 

Total 135,71 115,28 100,00 102,75 104,18 103,59 96,65 

Construcții noi 143,07 123,30 100,00 103,13 111,36 100,93 97,68 

Reparații capitale 137,30 104,24 100,00 108,88 98,84 126,04 103,49 

Reparații curente 115,62 100,40 100,00 98,93 88,64 99,85 90,91 

Clădiri rezidențiale 194,83 155,50 100,00 97,47 84,53 89,06 118,13 

Clădiri nerezidențiale 137,28 115,75 100,00 104,88 107,71 99,63 116,19 

Construcții inginerești 117,62 103,23 100,00 102,85 106,48 108,00 84,45 

Clădiri 159,92 131,38 100,00 102,54 100,42 96,30 116,79 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 
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La nivelul țării, lucrările de construcții după modul de execuție au înregistrat scăderi pe 
parcursul anilor 2009-2013, culminând cu anul 2013 când s-a înregistrat o scădere cu 26,20% față 
de anul 2008. 

Tabelul 1.3.2.F. 2 - Lucrări de construcții după modul de execuție 

Lucrări de construcții după modul de execuție  

-milioane lei- 

Modul de execuție a 

lucrărilor de construcții 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Total 88.856,30 76.689,30 70.055,00 74.418,00 74.295,90 65.567,30 

Construcții noi și reparații 

capitale 
72.840,80 61.554,00 57.336,80 59.708,10 58.504,80 51.508,90 

Construcții noi și reparații 

capitale - în antrepriză 
72.368,40 61.252,00 57.007,50 59.092,50 58.192,00 51.172,80 

Construcții noi și reparații 

capitale - în regie 
472,40 302,00 329,30 615,60 312,80 336,10 

Întreținere și reparații curente 16.015,50 15.135,30 12.718,20 14.709,90 15.791,10 14.058,40 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

 Figura 1.3.2.F. 1 - Lucrări de construcții după modul de execuție 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

Numărul de unități locale active 

Conform ultimelor date furnizate de Institutul Naţional de Statistică, în anul 2013, în sectorul 

economic al construcțiilor, la nivel naţional, existau un număr de 45.815 unități locale active, 

înregistrându-se o scădere de 23,63 % față de anul 2008, când numărul total la nivel naţional era 

de 59.993 unități locale active. La nivelul regiunii Sud Muntenia, în anul 2013 exista un număr de 

5.110 unități locale active, aici cunoscându-se, de asemenea, o scădere cu 23,57 procente față 

de anul 2008, când la nivelul acestei regiuni existau un număr de 6.686 unități locale active 
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Tabelul 1.3.2.F. 3 - Unități locale active pe activități ale economiei naționale în domeniul construcțiilor 

pe regiuni de dezvoltare 2008-2013   

Unități locale active pe activități ale economiei naționale în domeniul construcțiilor pe regiuni de 

dezvoltare 

Nr. crt. Regiune/ Județ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1. NORD-VEST 10.774 10.670 8.577 7.543 7.818 7.994 

2. CENTRU 7.773 7.848 6.320 5.494 5.576 5.697 

3. NORD-EST 6.134 6.260 5.138 4.598 4.692 4.853 

4. SUD-EST 6.092 6.362 5.000 4.427 4.486 4.517 

5. SUD MUNTENIA 6.686 6.952 5.749 5.026 5.113 5.110 

5.1. Argeș 1.446 1.531 1.333 1.178 1.158 1.142 

5.2. Călărași 453 478 409 343 359 359 

5.3. Dâmbovița 934 921 721 606 615 633 

5.4. Giurgiu 598 634 510 437 438 474 

5.5. Ialomița 384 418 332 303 320 305 

5.6. Prahova 2.511 2.576 2.099 1.843 1.900 1.867 

5.7. Teleorman 360 394 345 316 323 330 

6. BUCUREȘTI-ILFOV 13.314 13.407 11.426 10.081 10.328 10.498 

7. SUD-VEST OLTENIA 3.535 3.667 3.136 2.793 2.913 2.909 

8. VEST 5.685 5.596 4.513 4.020 4.155 4.237 

  TOTAL 59.993 60.762 49.859 43.982 45.081 45.815 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 
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Figura 1.3.2.F. 2 - Unități locale active pe activități ale economiei naționale în domeniul construcțiilor, 

pe regiuni - anul 2013 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

Așa cum se poate observa din datele prezentate mai sus, în anul 2013 regiunea Sud – Muntenia se 

situează pe locul 4 cu un număr de 5.110 unități, respectiv 11,15% din totalul unităților locale 

active la nivel naţional.  

Figura 1.3.2.F. 3 - Unități locale active pe activități ale economiei naționale în domeniul construcțiilor, 

anii 2008 -2013, pe județele regiunii Sud Muntenia 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

La nivel de regiune, pentru anul 2013, distribuția pe județe a unităților locale active este 

variată. Astfel, județul Prahova se situează pe primul loc cu un număr de 1.867 de unități 
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reprezentând 36,54% din numărul total de unități la nivel de regiune. Pe locul secund se 

clasează județul Argeș cu un procent de 22,35%, urmat de județul Dâmbovița cu un procent de 

12,39% .  

În regiunea Sud Muntenia, cea mai mare scădere față de anul 2008 este înregistrată de județul 

Dâmbovița cu 32,23%, iar cea mai mică este înregistrată de județul Teleorman cu 8,33%, în anul 

2013. 

Din punct de vedere al încadrării întreprinderilor după numărul de angajați, cel mai mare declin 

l-au cunoscut unitățile cu personal peste 250, cu o scădere în anul 2013 față de 2008 de 53,33%, 

la polul opus situându-se întreprinderile cu personal cuprins între 10 și 49 angajați, ce au 

înregistrat o scădere, în aceeași perioadă, de doar 6,91%. La nivelul regiunii, la sfârșitul anului 

2013 existau un număr de 781 astfel de unități, adică 15,28% din numărul total de unități cu 

activități în domeniul construcțiilor. 

Tabelul 1.3.2.F. 4 - Unități locale active pe activități ale economiei naționale în domeniul construcțiilor 

la nivelul regiunii Sud Muntenia 2008-2013 

Unități locale active pe activități ale economiei naționale în domeniul construcțiilor 

Nr. crt. Regiune 
Clase de mărime ale 

întreprinderilor 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1. SUD MUNTENIA 

0-9 persoane 5.609 5.891 4.873 3.981 4.111 4.184 

10-49 persoane 839 872 719 878 837 781 

50-249 persoane 223 179 147 155 154 138 

250 persoane și peste 15 10 10 12 11 7 

TOTAL 6.686 6.952 5.749 5.026 5.113 5.110 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 
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Figura 1.3.2.F. 4 - Ponderea unităților locale active în domeniul construcțiilor în anul 2013 pe clase de 

mărime – regiunea Sud Muntenia- 

 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

Figura 1.3.2.F. 5 - Unități locale active pe activități ale economiei naționale în domeniul construcțiilor - 

regiunea Sud Muntenia 2008-2013 

 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 
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solicitărilor în piață. Pe parcursul anilor 2012 și 2013, numărul firmelor cu angajați între 0 și 9 

persoane începe să crească menținând valori ce depășesc 4.184 de firme active 

Cifra de afaceri 

La nivel naţional, în cadrul sectorului F. Construcții, la sfârșitul anului 2013 se înregistra o cifră 

de afaceri totală de 68.610 milioane lei, în scădere față de anul 2008 când cifra obținută a fost 

de 92.472 milioane lei.  

 

Tabelul 1.3.2.F. 5 - Cifra de afaceri din unitățile locale, clase de mărime după numărul de persoane 

ocupate pe regiuni de dezvoltare 2008-2013 Secțiune F - Construcții 

 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

Cifra de afaceri din unitățile locale, clase de mărime după numărul de persoane ocupate 
pe regiuni de dezvoltare 

 Milioane lei RON 
Secțiune F - Construcții 

Nr. Crt. 
 

Regiuni de 
dezvoltare  

Ani 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1. 
 

NORD-VEST 11.111 9.841 8.572 9.416 9.830 9.705 

2. CENTRU 9.024 7.066 6.487 7.110 7.013 7.019 

3. NORD-EST 8.751 7.374 6.805 7.942 7.307 6.272 

4. SUD-EST 7.932 6.653 6.629 7.142 7.011 6.097 

5. Sud Muntenia 9.805 8.541 7.774 7.639 7.576 6.423 

6. BUCUREŞTI - 
ILFOV 

32.893 29.056 25.061 27.030 28.809 24.636 

7. SUD-VEST 
OLTENIA 

4.862 4.361 4.336 4.327 3.992 3.245 

8. VEST 8.094 6.761 6.514 6.948 5.774 5.213 
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Figura 1.3.2.F. 6 - Cifra de afaceri cumulată la nivelul unităților locale active raportată la anul 2013 

 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 
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național, au avut-o unitățile locale active cu personal cuprins între 50 și 249 angajați, în 

proporție de 31,72%, urmate fiind de unitățile cu personal cuprins între 10 și 49 angajați. 
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aferente Secțiunii F – Construcții, pe județele regiunii Sud Muntenia și conform numărului de 

angajați. 
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Tabelul 1.3.2.F. 6 - Cifra de afaceri din unitățile locale, pe activități ale economiei naționale la nivel de 

secțiune CAEN Rev.2, clase de mărime după numărul de persoane ocupate în regiunea de dezvoltare Sud 

Muntenia și județele aferente, în prețuri curente 2008-2013 

 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

Ponderea cifrei de afaceri raportată la anul 2013, pe categorii de întreprinderi conform 

numărului de angajați, este în proporție de 36,90% în cazul întreprinderilor cu angajați între 50 

și 249 de persoane și de 33,50% în cazul întreprinderile cu angajați între 10 și 49 de persoane.  

Cifra de afaceri a întreprinderilor cu angajați între 50 și 249 de persoane a scăzut simțitor pe 

parcursul anilor 2008-2013, ajungând să fie cu 42,43 procente mai mică în anul 2013 față de anul 

2008. O scădere semnificativă este înregistrată și în cazul întreprinderilor cu peste 250 de 

angajați unde anul 2013 prezintă o cifră de afaceri cu 66% mai mică față de anul 2008 și cu 

17,71% față de anul 2012. 

La polul opus, întreprinderile cu 0-9 angajați și întreprinderile cu 10-49 angajați nu prezintă 

fluctuații majore ale cifrei de afaceri, fluctuațiile de la un an la altul fiind atât crescătoare cât 

și descrescătoare, fapt ce nu a determinat modificarea simțitoare a cifrei de afaceri. 

Cifra de afaceri din unitățile locale, pe activități ale economiei naționale la nivel de secțiune CAEN Rev.2, clase de 
mărime după numărul de persoane ocupate în regiunea de dezvoltare Sud Muntenia și județele aferente, în prețuri 

curente (Milioane lei RON) 
Secțiunea F - Construcții 

CAEN Rev.2 

(activități 

ale 

economiei 

naționale) 

Clase de 

mărime ale 

întreprinderilor 

Sud Muntenia și 

județele 

aferente 

Ani 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

F 

CONSTRUCȚII 
Total Sud Muntenia 9.805 8.541 7.774 7.639 7.576 6.423 

- - Argeș 2.904 2.195 2.047 2.280 2.393 1.782 

- - Călărași 499 398 456 446 405 360 

- - Dâmbovița 734 651 536 578 454 415 

- - Giurgiu 1.485 1.563 1.018 521 618 535 

- - Ialomița 441 452 451 456 424 365 

- - Prahova 3.325 2.892 2.885 2.952 2.877 2.555 

- - Teleorman 417 390 381 406 405 411 

- 0-9 persoane Sud Muntenia 1.586 1.393 1.621 1.463 1.462 1.233 

- 10-49 persoane Sud Muntenia 2.133 2.074 2.116 2.226 2.437 2.152 

- 50-249 

persoane 
Sud Muntenia 4.117 3.111 2.719 3.025 2.864 2.370 

- 250 persoane și 

peste 
Sud Muntenia 1.969 1.963 1.318 925 813 669 
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Figura 1.3.2.F. 7 - Ponderea cifrei de afaceri, în procente, pe categorii de întreprinderi conform 

numărului de angajați Anul 2013 

 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

Graficul de mai sus prezintă ponderea cifrei de afaceri, în anul 2013, raportată la totalul cifrei 

de afaceri a regiunii Sud Muntenia, în anul 2013. Detalierea este realizată pe categorii de 

întreprinderi conform numărului de angajați. 

Figura 1.3.2.F. 8 - Ponderea cifrei de afaceri, în procente, pe unități locale -Anul 2013 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 
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Cifra de afaceri, în procente, pe unitățile locale din județele aferente regiunii Sud Muntenia, în 

anul 2013, este realizată în proporție de 40% de județul Prahova și 28% de către județul Argeș. 

Piața construcțiilor înregistrează scăderi în toate județele regiunii Sud Muntenia, pe parcursul 

anilor 2008 – 2013, cele mai simțitoare scăderi fiind în județul Giurgiu, cu 64% în anul 2013 față 

de anul 2008, și în județul Dâmbovița  cu 43,46% în anul 2013 față de anul 2008. 

Numărul de salariați 

La nivel naţional, personalul unităților locale care activau în sectorul F. Construcții, la sfârșitul 

anului 2013, atingea pragul de 345.567 salariați, în scădere continuă față de anul 2008 când 

numărul salariaților era de 457.895 persoane. 

Tabelul 1.3.2.F. 7 - Numărul mediu al salariaților pe activități ale economiei naționale la nivel de 

secțiune F - Construcții, pe regiuni de dezvoltare și județe din regiunea Sud Muntenia 2008-2013 

Numărul mediu al salariaților pe activități ale economiei naționale la nivel de secțiune F - 
Construcții, pe regiuni de dezvoltare și județe 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

TOTAL 457.895 404.231 337.061 334.274 356.279 345.567 

regiunea NORD-VEST 53.721 48.487 40.834 40.100 44.928 43.922 

regiunea CENTRU 52.680 44.950 38.827 39.225 42.493 40.015 

regiunea NORD-EST 55.218 43.635 34.099 37.483 40.301 38.058 

regiunea SUD-EST 53.884 46.388 38.577 38.100 41.519 41.589 

regiunea Sud 
Muntenia 

47.433 39.628 33.066 34.508 36.147 36.795 

Argeș 13.294 10.832 9.993 10.230 10.784 10.167 

Călărași 3.742 3.215 2.860 2.643 3.737 3.695 

Dâmbovița 5.098 4.473 3.135 3.114 3.334 3.273 

Giurgiu 3.110 2.519 2.330 3.009 2.111 2.133 

Ialomița 4.092 3.070 2.191 2.519 2.833 2.911 

Prahova 14.418 12.426 10.308 10.761 10.683 11.603 

Teleorman 3.679 3.093 2.249 2.232 2.665 3.013 

regiunea BUCUREȘTI - 
ILFOV 

112.583 110.713 93.997 86.368 85.690 85.445 

regiunea SUD-VEST 
OLTENIA 

38.008 33.148 28.036 27.971 30.163 28.266 

regiunea VEST 44.368 37.282 29.625 30.519 35.038 31.477 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

 

Pe parcursul anilor analizați, 2008 – 2013, construcțiile înregistrează scăderi în ceea ce priveşte 

forța de muncă angajată în acest domeniu. Declinul angajărilor este simțit în toate regiunile de 

dezvoltare ale țării pe parcursul anilor 2009-2010, majoritatea regiunilor reușind să se redreseze 

în anii 2011-2012, pentru ca în anul 2013 să fie înregistrate din nou scăderi ușoare. 
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Figura 1.3.2.F. 9 - Personalul din unitățile locale pe regiuni de dezvoltare Secțiunea F Construcții – Anii 

2008-2013 

 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

Din totalul de 345.567 persoane angajate la nivelul țării, în sectorul construcții, cele mai multe 

angajări provin din regiunea București Ilfov, în proporție de 25%, aceasta fiind urmată de 

regiunea Nord Vest cu 13 procente, regiunea Sud Muntenia, clasându-se pe a șasea poziție, cu 

aproximativ 11 procente. 

Figura 1.3.2.F. 10 – Ponderea personalului din unități locale, pe regiuni de dezvoltare - anul 2013 

 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 
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construcțiilor, regiunea Sud Muntenia se clasează pe locul 6, cu un număr de 36.795 persoane, 

respectiv 10,65% din numărul persoanelor remunerate la nivel național în acest domeniu. 
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regiunea clasată pe primul loc este regiunea București-Ilfov, la nivelul căreia, numărul de 

persoane înregistrate ca activând în domeniu, a fost de 85.445 (24,72% din totalul salariaților la 

nivel național în domeniul construcțiilor). 

Conform informațiilor furnizate în graficul de mai jos, se pot observa diferențe majore între 

județele regiunii Sud Muntenia, unde în județul Prahova și județul Argeș numărul angajaților din 

sectorul Construcții este mult mai mare decât în restul județelor regiunii. 

Pe parcursul perioadei de analiză, anii 2008 – 2013, numărul angajaților din sectorul 

construcțiilor a înregistrat scăderi cu precădere în județele Dâmbovița cu 35,80 % mai puțin în 

2013 față de 2008 și în județul Giurgiu cu 31,41% mai puțin în 2013 față de 2008. Cele mai mici 

scăderi, în materie de persoane angajate, au fost înregistrate în județul Călărași cu 1,26% mai 

puțin în 2013 față de 2008. 

Această reducere a numărului de angajați a survenit reducerii considerabile a numărului de 

întreprinderi din sectorul construcțiilor, reduceri prezentate și la indicatorii analizați anterior. 

Figura 1.3.2.F. 11 - Personalul din unitățile locale, pe județele regiunii Sud Muntenia, în perioada 2008-

2013 

 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

 

Pentru fiecare județ al regiunii, anul 2008 a reprezentat perioada de vârf, în ceea ce priveşte 

angajările din sectorul construcțiilor, anul 2010 având cele mai reduse înregistrări în materie de 

persoane angajate. 
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Figura 1.3.2.F. 12 – Ponderea personalului din unitățile locale - anul 2013 

 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

 

În anul 2013, județele Prahova și Argeș dețin 31% respectiv 28% din totalul de persoane angajate, 

la nivelul regiunii Sud Muntenia. Aceste procentaje sunt datorate și numărului considerabil mai 

mare de întreprinderi care activează în sectorul construcțiilor în aceste două județe. La polul 

opus se situează județele Ialomița, Teleorman și Giurgiu, fiecare cu câte 8 procente respectiv 6% 

din totalul persoanelor angajate, în sectorul construcții, în regiunea Sud Muntenia. 

Productivitatea muncii 

La nivel național, productivitatea muncii aferentă activităților desfășurate în Construcții, la 

sfârșitul anului 2013, a atins valoarea de 198.543,26 lei, valoare mai mare față de anul 2008 

când s-a înregistrat 201.950,23 lei. Valorile mai mari înregistrate în anul 2013, față de anul 

2008, sunt rezultatul diminuării angajaților din sectorul construcțiilor, diminuare mult mai 

drastică decât cea a cifrei de afaceri.  
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Tabelul 1.3.2.F. 8 - Productivitatea muncii - diviziunea F. Construcții – 2008-2013 

Productivitatea muncii 

-diviziunea F. Construcții - 

-lei- 

REGIUNE 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

NORD-VEST 206.827,87 202.961,62 209.923,10 234.812,97 218.794,52 220.959,88 

CENTRU 171.298,41 157.196,89 167.074,46 181.261,95 165.038,95 175.409,22 

NORD-EST 158.480,93 168.992,78 199.565,97 211.882,72 181.310,64 164.801,09 

SUD-EST 147.205,11 143.420,71 171.838,14 187.454,07 168.862,45 146.601,26 

Sud Muntenia 206.712,63 215.529,42 235.105,5 221.368,9 209.588,6 174.561,76 

BUCUREŞTI - 

ILFOV 
292.166,67 262.444,34 266.614,89 312.963,13 336.200,26 288.325,82 

SUD-VEST 

OLTENIA 
127.920,44 131.561,48 154.658,30 154.695,94 132.347,58 114.802,24 

VEST 182.428,78 181.347,57 219.881,86 227.661,46 164.792,51 165.612,99 

Productivitat

ea muncii la 

nivel național 

201.950,23 197.048,22 214.139,28 232.007,28 216.998,48 198.543,26 

 Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

 

Regiunea Sud Muntenia înregistrează o productivitate a muncii la un nivel de 87,92% față de 

productivitatea muncii înregistrată la nivel național în acest domeniu. 

Regiunea clasată pe locul întâi este regiunea București – Ilfov la nivelul căreia se înregistrează o 

productivitate a muncii de 288.325 lei/salariat, urmată de regiunea Nord-Vest cu o 

productivitate a muncii de 220.960 lei/salariat, respectiv la un nivel de 145,22% (București-Ilfov) 

și 111,29% (Nord-Vest) față de productivitatea muncii înregistrată la nivel național în acest 

domeniu. 

Productivitatea muncii pe județele regiunii Sud Muntenia, raportată la productivitatea totală a 

regiunii, este mai mare cu 43,68% respectiv 26,14% în județe precum Giurgiu și Prahova iar în 

Argeș este înregistrată o productivitate cu 0,40% mai mare decât media regiunii, restul județelor 

înregistrând o productivitate a muncii mai scăzută decât media regiunii.  

În perioada de analiză, anii 2008-2013, județul care a înregistrat cea mai mare scădere a 

productivității muncii este Giurgiu, reducând productivitatea cu 47% în anul 2013 față de anul 

2008. 
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Tabelul 1.3.2.F. 9 - Productivitatea muncii pe județele regiunii Sud Muntenia, perioada 2008-2013 

Secțiunea F - Construcții 

Productivitatea muncii pe județele regiunii Sud Muntenia, perioada 2008-2013 

Secțiunea F - Construcții 

Județe/ Sud Muntenia 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Argeș 218.444,41 202.640,32 204.843,39 222.873,90 221.902,82 175.272,94 

Călăraşi 133.351,15 123.794,71 159.440,56 168.747,64 108.375,70 97.428,96 

Dâmbovița 143.978,03 145.539,91 170.972,89 185.613,36 136.172,77 126.794,99 

Giurgiu 477.491,96 620.484,32 436.909,87 173.147,22 292.752,25 250.820,44 

Ialomița 107.771,26 147.231,27 205.842,08 181.024,22 149.664,67 125.386,47 

Prahova 230.614,51 232.737,81 279.879,71 274.323,95 269.306,37 220.201,67 

Teleorman 113.346,02 126.091,17 169.408,63 181.899,64 151.969,98 136.408,89 

Sud Muntenia 206.712,63 215.529,42 235.105,55 221.368,96 209.588,62 174.561,76 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

 

Indicatorul de productivitate a muncii, în județele regiunii Sud Muntenia, în anul 2013, prezintă 

valori mai mari în județele Giurgiu respectiv Prahova, acestea fiind urmate de județul Argeș, 

Călărași și Teleorman fiind pe ultimele poziții.  

Investiții nete 

În România, în cadrul sectorului Construcții, la nivelul unităților locale, la sfârșitul anului 2013, 

se înregistrau investiții nete totale în valoare de 9.037 milioane lei, în scădere față de anul 2008 

când se înregistrau investiții nete totale de 12.076 milioane lei.  
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Tabelul 1.3.2.F. 10 - Investițiile nete la nivelul unităților locale pe regiuni de dezvoltare și clase de 

mărime ale întreprinderilor pe regiuni de dezvoltare 2008-2013 -F. Construcții- 

Investițiile nete la nivelul unităților locale pe regiuni de dezvoltare și clase de mărime ale 

întreprinderilor 

-F. Construcții- 

-milioane lei (RON)- 

Clase de 
mărime ale 

întreprinderilor 

Regiuni de 
dezvoltare  

Ani 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Total regiunea NORD-
VEST 

973 983 347 792 665 545 

- regiunea 
CENTRU 

819 666 264 427 496 277 

- regiunea NORD-
EST 

667 689 355 703 388 445 

- regiunea SUD-
EST 

658 798 392 501 425 334 

- regiunea Sud 
Muntenia 

725 447 363 463 416 299 

- regiunea 
BUCUREŞTI - 

ILFOV 

6936 4713 7011 9048 10216 6760 

- regiunea SUD-
VEST OLTENIA 

361 358 217 301 296 136 

- regiunea VEST 937 835 334 376 329 240 

0-9 persoane regiunea Sud 
Muntenia 

190 129 171 126 175 143 

10-49 persoane regiunea Sud 
Muntenia 

223 105 87 186 121 82 

50-249 
persoane 

regiunea Sud 
Muntenia 

221 164 71 119 92 61 

250 persoane 
și peste 

regiunea Sud 
Muntenia 

91 49 34 32 28 13 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

 

Din punct de vedere al investițiilor nete realizate la nivelul unităților locale ce activează în 

domeniul construcțiilor, regiunea Sud Muntenia se clasează pe locul 5, la un cuantum de 299 

milioane RON, respectiv 3,31% din totalul investițiilor nete realizate la nivel naţional în acest 

domeniu. 
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Figura 1.3.2.F. 13 - Investiții nete din unități locale, pe regiuni de dezvoltare, Secțiunea F Construcții – 

Anul 2013 

 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

 

Raportat la clasele de mărime, cele mai însemnate investiții nete, la nivel național, au fost 

realizate de către unitățile locale având de la 250 de persoane ocupate și peste, respectiv 

această clasă a realizat investiții nete de 52,09% din totalul investițiilor nete realizate la nivel 

naţional în domeniul construcțiilor. 

Situația investițiilor nete, defalcată pe județele regiunii Sud Muntenia, prezintă cele mai mari 

înregistrări în județul Prahova, unde investițiile nete sunt în proporție de 52% din totalul 

raportat la nivelul regiunii.  

Pe parcursul perioadei de analiză, județul Dâmbovița a înregistrat cele mai mari scăderi a 

investițiilor nete, în proporție de 88%, fiind urmat de județul Giurgiu cu o scădere de 81%. 

De asemenea și celelalte județe au înregistrat scăderi a investițiilor nete, cuprinse între 50 și 

60% fapt ce a determinat scăderea considerabilă a investițiilor nete pe regiunea Sud Muntenia, 

cu 58,75% în anul 2013 față de anul 2008. 
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Tabelul 1.3.2.F. 11 - Investițiile nete la nivelul unităților locale -F. Construcții- 

Investițiile nete la nivelul unităților locale  

-F. Construcții- 

-milioane lei (RON)- 

Nr. 
crt. 

regiunea Sud 
Muntenia/ 

Județe 

Ani/ milioane lei (RON) 

    2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 regiunea Sud 
Muntenia 

725 447 363 463 416 299 

1 Argeș 156 76 55 78 71 64 

2 Călărași 25 13 10 30 14 12 

3 Dâmbovița 84 39 18 35 25 10 

4 Giurgiu 115 59 44 90 34 22 

5 Ialomița 54 24 13 39 17 24 

6 Prahova 259 225 216 173 237 156 

7 Teleorman 32 11 7 18 18 12 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

 

Conform diagramei prezentate în continuare, din cele 7 județe ale regiunii, județul Prahova a 

reușit să depășească pragul de 50% a investițiilor nete din regiune, restul investițiilor nete, în 

proporție de 48% fiind însumate de celelalte 6 județe, din care 21% din investiții sunt deținute 

de județul Argeș. 

Figura 1.3.2.F. 14 - Investițiile nete la nivelul unităților locale Anul 2013 

 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 
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Lista celor mai importante întreprinderi ce activează în sectorul economic al construcțiilor 

Din punct de vedere al cifrei de afaceri, sunt prezentate mai jos cele mai relevante firme din 

fiecare judeţ al regiunii Sud Muntenia ce au domeniu principal de activitate în domeniul 

construcţiilor. 

Tabelul 1.3.2.F. 12 - Lista celor mai importante întreprinderi ce activează în sectorul economic al 

construcțiilor după Cifra de Afaceri 2013 

Firma Judeţ Caen 
CA 

2013- 
mil lei 

Inspet S.A. Prahova 4221- Lucrări de construcţie a proiectelor utilitare 148 

Ness Proiect Europe 
S.R.L. 

Prahova 
4120- Lucrări de construcţie a clădirilor rezidenţiale 
şi nerezidenţiale 

96 

Cast S.R.L. Prahova 
4211-Lucrări de construcţie a drumurilor şi 
autostrăzilor 

75 

Astalrom S.A. Călăraşi 
4120- Lucrări de construcţie a clădirilor rezidenţiale 
şi nerezidenţiale 

89 

Campis S.R.L. Călăraşi 
4120- Lucrări de construcţie a clădirilor rezidenţiale 
şi nerezidenţiale 

36 

Aqua S.R.L. Călăraşi 
4120- Lucrări de construcţie a clădirilor rezidenţiale 
şi nerezidenţiale 

10 

Conarg Construct S.R.L. Argeş 
4120- Lucrări de construcţie a clădirilor rezidenţiale 
şi nerezidenţiale 

111 

Kranz Eurocenter S.R.L. Argeş 
4120- Lucrări de construcţie a clădirilor rezidenţiale 
şi nerezidenţiale 

61 

Comesad Ro S.A. Argeş 4221- Lucrări de construcţie a proiectelor utilitare 59 

Maristar Com S.R.L. Dâmboviţa 
4120- Lucrări de construcţie a clădirilor rezidenţiale 
şi nerezidenţiale 

33 

Bit Invest S.R.L. Dâmboviţa 4321-Lucrări de instalaţii electrice 24 

Chirulli Andrea S.R.L. Dâmboviţa 
4211-Lucrări de construcţie a drumurilor şi 
autostrăzilor 

19 

Construct Plus S.R.L. Giurgiu 
4211-Lucrări de construcţie a drumurilor şi 
autostrăzilor 

54 

Gecor S.R.L. Giurgiu 
4120- Lucrări de construcţie a clădirilor rezidenţiale 
şi nerezidenţiale 

41 

Alliance Properties 
S.R.L. 

Giurgiu 
4120- Lucrări de construcţie a clădirilor rezidenţiale 
şi nerezidenţiale 

37 

Oyl Company S.R.L. Ialomiţa 
4120- Lucrări de construcţie a clădirilor rezidenţiale 
şi nerezidenţiale 

74 

Oyl Company Holding Ag 
S.R.L. 

Ialomiţa 
4211-Lucrări de construcţie a drumurilor şi 
autostrăzilor 

66 

Constrif S.A. Ialomiţa 
4120- Lucrări de construcţie a clădirilor rezidenţiale 
şi nerezidenţiale 

20 

Tel Drum S.A. Teleorman 
4211-Lucrări de construcţie a drumurilor şi 
autostrăzilor 

183 

Danconstruct Com S.R.L. Teleorman 
4120- Lucrări de construcţie a clădirilor rezidenţiale 
şi nerezidenţiale 

16 

Elconstruct S.R.L. Teleorman 
4120- Lucrări de construcţie a clădirilor rezidenţiale 
şi nerezidenţiale 

14 

Sursa: www.listafirme.ro  

Prin excelenţă, activităţile acestei secţiuni se realizează în afara sediilor sau a punctelor de 

lucru. Astfel, există nenumărate cazuri în care firme dintr-un judeţ să aibă șantiere pe tot 
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teritoriul ţării iar cifra de afaceri, numărul de angajaţi sau orice alt indicator se raportează doar 

la sediul respectivei firme 

În domeniul construcţiilor, cea mai des întâlnită activitate este cea aferentă codului CAEN 4120- 

Lucrări de construcţie a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale. Cu foarte puţine excepţii, 

majoritatea firmelor de top au activat în acest domeniu, cifrele de afaceri obţinute fiind în 

general uniforme, depăşind pentru toate firmele 10 milioane lei. În judeţele Argeş şi Călăraşi 

toate cele 3 societăţi din clasament au activat în domeniul lucrărilor de construcţie a clădirilor 

rezidenţiale şi nerezidenţiale, pe când în restul judeţelor se mai evidenţiază ca şi frecvență 

lucrări de construcţie a drumurilor şi autostrăzilor-4211. 

În cadrul judeţului Prahova, cea mai importantă firma este Inspet S.A. - cu lucrări în domeniul 

proiectelor utilitare- activitate conexă şi strâns legată de industria extractivă şi petro-chimică 

din acest judeţ.  

 

Concluzii 

Fiecare din cei cinci indicatori analizați pentru sectorul Construcții (numărul de unități locale 

active, cifra de afaceri (CA), numărul de salariați, productivitatea muncii, investiții nete) au 

prezentat scăderi considerabile pe parcursul anilor 2008-2013, în regiunea Sud Muntenia, scăderi 

raportate pe toate regiunile de dezvoltare ale țării datorită, în primul rând, recesiunii 

economice din această perioadă, recesiune soldată cu cereri tot mai scăzute în construcții, mai 

ales în perioada anilor 2009-2011. 

Un aspect important de reținut pentru fiecare indicator analizat sunt procentele deținute de 

regiunea Sud Muntenia comparativ cu media țării. 

- Numărul de unități locale active, în anul 2013, în regiunea Sud Muntenia sunt în cuantum 

de 5.110 unități, respectiv 11,15% din totalul unităților locale active la nivel național, 

situând această regiune pe locul 4, conform acestui indicator. 

- Cifra ce afaceri situează regiunea Sud Muntenia, în anul 2013, tot pe locul 4, cu o cifră 

de afaceri de 6.423 milioane RON, respectiv 9,36% din cifra de afaceri obținută la nivel 

naţional în acest domeniu. 

- Conform indicatorului număr de salariați, în anul 2013, regiunea Sud Muntenia se 

clasează pe locul 6, cu un număr de 36.795 persoane, respectiv 10,65% din numărul 

persoanelor remunerate la nivel național în acest domeniu. 

- regiunea Sud Muntenia înregistrează, în anul 2013, o productivitate a muncii la un nivel 

de 87,92% față de productivitatea muncii înregistrată la nivel național în acest domeniu, 

acest indicator clasând regiunea Sud Muntenia pe locul 4 naţional. 
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- În cazul indicatorului investiții nete, în anul 2013, regiunea Sud Muntenia se clasează pe 

locul 5, la un cuantum de 299 milioane RON, respectiv 3,31% din totalul investițiilor nete 

realizate la nivel naţional în acest domeniu. 

 

În ansamblu, indicatorii analizați pentru sectorul economic construcții, poziționează regiunea 

Sud Muntenia la mijlocul clasamentului regiunilor de dezvoltare, fiind devansată de regiunile 

București-Ilfov, Nord-Vest și Centru. 

La nivelul județelor, regiunea prezintă cele mai bune cifre în județele Argeș și Prahova, cu 

excepția indicatorului productivitatea muncii, unde județul Giurgiu este pe prima poziție. 

În cazul indicatorilor numărul de unități locale active, cifra de afaceri (CA), numărul de salariați 

și investiții nete, pentru sectorul economic Construcții, județele Argeș și Prahova prezintă cifre 

net superioare celorlalte județe, menținând această diferență pe parcursul întregii perioade 

analizată (2008-2013). 

Prin analiza acestor indicatori, pentru sectorul economic al construcțiilor, s-a evidențiat 

potențialul județelor în cererea, oferta și realizarea efectivă de construcții. Valorile mari ale 

indicatorilor în județele Prahova și Argeș demonstrează potențialul ridicat al acestora în 

dezvoltarea sectorului, datorită numărului mare de întreprinderi, angajați și a cifrei de afaceri 

generate, peste media regională. 

 Potențialul ridicat al acestor 2 județe poate direcționa sectorul economic construcții spre 

realizarea de clustere în scopul atragerii de investiții private în producție și servicii, dezvoltarea 

colaborării între întreprinderile ce activează în acest sector, creşterea competitivității în 

industria construcţiilor de clădiri și a construcțiilor inginerești; calificarea, perfecționarea şi 

specializarea continuă a forței de muncă în sectorul construcţiilor și dezvoltarea mediului de 

afaceri din regiunea Sud Muntenia urmărind repoziționarea regiunii Sud Muntenia în clasamentul 

regiunilor de dezvoltare ale țării, în cadrul acestui sector economic. 
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Analiza sectorială 

Secţiunea G- Comerț cu ridicata și cu amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor 

 

Metodologie 

În prezenta secțiune este analizat sectorul economic al comerțului atât la nivelul regiunii Sud 

Muntenia agregat, cât și la nivelul fiecărui județ, acolo unde datele statistice existente au 

permis această detaliere. Indicatorii reprezentativi ai performanţei sectorului vor fi analizați în 

comparație cu celelalte regiuni din România, dar și comparativ cu regiunile europene similare 

identificate. 

Datele aferente zonelor/regiunilor de pe teritoriul României au ca sursă oficială Institutul 

Naţional de Statistică33 (INS). Datele aferente regiunilor din afara României au ca sursă oficială 

Eurostat34 - sursa oficială de date statistice de la nivelul Comisiei Europene. 

Perioada de referință pentru culegerea datelor este 2008 – 2012. În toate situațiile în care au 

existat măsurători și date disponibile pentru anii 2013 și 2014, acestea au fost incluse în analiză 

și au contribuit la enunțarea concluziilor. 

Indicatorii analizați în prezenta secțiune sunt următorii: 

- Numărul de unități locale active şi densitatea acestora; 

- Cifra de afaceri; 

- Numărul de salatiați; 

- Productivitatea muncii; 

- Investiții nete. 

La aceștia se adaugă o serie de alți indicatori de natură să potențeze înțelegerea contextului 

general și a factorilor specifici care fundamentează sectorul. 

 

Context 

Istoria economică a României, inclusiv a ramurilor componente, are tradiții vechi şi bogate. 

Comerţul ca activitate economică s-a manifestat odată cu dezvoltarea comunicării între oameni 

şi a dezvoltării comunităţilor care ajung să înţeleagă faptul că odată cu nevoile crescute, 

satisfacere acestora este posibilă doar prin schimb. Astfel, produsele excedentare dintr-o 

colectivitate ajung să suplinească neajunsurile alteia şi invers prin ceea ce numim astăzi 

„comerţ”. 

Revoluţia comercială, ce a început să se manifeste din secolul al XI-lea, a făcut să apară 

negustorul itinerant din necesitatea realizării unor schimburi mai largi şi diversificate. 

                                                           
33 http://statistici.insse.ro/shop/ 
34 http://ec.europa.eu/eurostat/data/database 
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Deşi primele însemnări mai ample despre modul în care era realizat comerţul pe teritoriul ţării 

se întâlnesc încă din secolului al XIX-lea, comerţul în formă să elementară s-a realizat încă de la 

formarea statelor medievale româneşti sub forma trocului.  

Primul avânt al comerţului a fost cunoscut odată cu stabilirea şi constituirea provinciei romane 

Dacia în anul 106, pe când numeroşi negustori de provenienţă orientală au fost atraşi de bogăţia 

în produse şi mărfuri a teritoriului. Astfel se dezvolta drumurile comerciale aproape de centrele 

urbane din Dacia. 

În secolele XIV-XVI, activitatea economică era în plină expansiune prin intensificarea legăturilor 

comerciale dintre Transilvania, Tara Românească şi Moldova. În secolele al XVII-lea până în 

secolul al XVIII-lea se dezvolta în aşezările urbane puncte centrale de schimb în jurul cărora 

avea loc desfacerea produselor la târgurile organizate periodic. Orientarea externă a comerţului 

a fost îndreptată conform contextului istoric către regiunile sud-dunărene şi către 

Constantinopol.  

Tranzacţiile economice  edificatoare asupra dezvoltării comerţului ca ramură economică au avut 

loc cu precădere în intervalul de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea. 

În stadiul primar al organizării şi funcționării capitalului în România, întreprinderile şi societăţile 

erau slab răspândite din cauza tradiţiei încă puternice a firmei individuale, dar şi a climatului 

economic nemodernizat al raporturilor pieţei de mărfuri şi de capital. 

În această perioadă a avut loc lărgirea economiei marfare capitaliste în România, respectiv 

expansiunea schimbului şi afacerilor economice în contextul prielnic postbelic. Din punct de 

vedere statistic, evoluţia comerţului în perioada interbelică nu a fost monitorizată, cu toate 

acestea contextul istoric a dus la o scădere accentuată a oricăror schimburi comerciale datorită 

relaţiilor tensionate între state. Expansiunea imediat următoare este însă evidentă prin 

comparaţia preţurilor cu amănuntul şi preţurilor cu ridicată în medii anuale pe serii de timp, 

respectiv 1826-1947, 1920-1940 şi perioada postbelică. Creşterea schimburilor comerciale, cât şi 

expansiunea unităţilor comerciale indică intensificarea activităţii comerciale. 

Elaboarea strategiei de specializare inteligentă nu are ca obiect analiza istorică a comerţului din 

România, însă aceste elemente sunt relevante, pentru a prezenta o situaţie de ansamblu şi o 

stare de fapt a acestei ramuri economice atât la nivel naţional, cât şi la nivelul regiunii Sud 

Muntenia. 

În prezent, piaţa de profil este caracterizată de o competiţie aprigă datorită globalizării, proces 

complex dezvoltat în special după Primul Război Mondial şi continuat cu cel de-al Doilea Război 

Mondial, când au fost create GATT şi FMI, instituţii a căror obiective sunt intensificarea 

volumului şi importanţei fluxurilor comerciale internaţionale. 

Ultimii ani au reprezentat o încercare pentru comercianţi existenţi pe piaţă, cât şi pentru cei 

nou apăruţi pentru a se putea plasa într-un mediu competitiv pe o poziţie care să le asigure 

venituri constante.  Mai mult, dacă în perioada antebelică, cât şi în cea postbelica, această 
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ramură economică era în plină expansiune, în prezent se remarca un trend uşor descrescător în 

ceea ce priveşte comerţul, în special cel cu ridicată. 

Pentru a evidenţia grafic situaţia actuală a comerţului comparativ cu cea existentă în anii `90, 

în graficul următor este prezentată o evoluţie a numărului de întreprinderi active în sectorul 

comerţului între 1997 şi 2010. Se poate observa că din punct de vedere al numărului de 

întreprinderi active, acesta a scăzut la aproape 25% în decursul a doar 20 de ani. 

Figura 1.3.2.G. 1 Evoluţia numărului de întreprinderi active 1997-2010 

 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică                                                              

 

Clasificări: 

Conform uneia dintre nenumăratele definiţii existente,  comerţul reprezintă ramura economiei 

în cadrul căreia se desfăşoară schimbul de produse prin cumpărarea şi vânzarea lor. 

Conform Nomenclatorului codurilor CAEN, secţiunea G  include comerţul cu ridicată şi cu 

amănuntul (adică vânzarea fără  transformare) a oricărui tip de mărfuri şi prestarea serviciilor 

auxiliare vânzării mărfurilor. Comerţul cu ridicată şi cu amănuntul sunt etapele finale ale 

distribuirii mărfurilor. În această secţiune este inclusă şi repararea autovehiculelor şi a 

motocicletelor. 

Astfel, activitatea comercială poate fi clasificată în 3 mari categorii distincte: 

1. Comerţ cu ridicată şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a  

motocicletelor; 

2. Comerţ cu ridicată cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete; 

3. Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor. 
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Atât la nivel național cât și la nivelul regiunii Sud Muntenia, în sectorul comercial se observă trei 

direcţii de evoluţie: 

- Dacă în perioada sa de început, comerţul era specific zonelor urbane şi punctelor 

centrale de schimb comercial, în prezent comerţul este o activitate economică 

definitorie pentru orice regiune dezvoltată sau în plină dezvoltare; 

- Evoluţia şomajului, respectiv trendul descrescător, excedentele la bugetele locale, 

ocuparea forţei de muncă, caracterizată prin exodul populaţiei spre un loc de muncă în 

alte ţări, menţinerea unui număr ridicat de pensionari a dus la înregistrarea unor scăderi 

în indicii comerţului în perioada 2008-2011, ulterior crizei economice. Pe acest fond, se 

menţine un trend în ușoară scădere în ceea ce priveşte în special comerţul cu amănuntul; 

- Scăderea veniturilor cu efect direct asupra cererii consumatorilor a influenţat de 

asemenea sectorul comerţului. Evoluţia negativă a acestei activităţi reiese însăşi din 

scăderea semnificativă a cifrei de afaceri la nivel naţional în ceea ce priveşte comerţul; 

În consecinţă, din punct de vedere istoric, sectorul economic analizat este caracterizat de un 

trend descrescător general, perioada 2008-2014 cu toate creşterile sau revenirile ce se vor 

evidenţia fiind inferioare perioadelor anterioare, ce nu fac obiectul acestei analize. 

 

Numărul de unități locale active 

 

La nivel național, în cadrul secţiunii G- Comerţ cu ridicată şi cu amănuntul, repararea 

autovehiculelor şi motocicletelor, la sfârşitul anului 2013 activau 179.084 de unităţi locale, o 

valoare mai mică faţă de anul 2008 când numărul unităţilor locale active era de 221.113. Cea 

mai mică valoare s-a înregistrat în 2011, când numărul unităţilor a fost de 172.312. regiunea Sud 

Muntenia urmează trendul naţional în uşoară descreștere, cu fluctuaţiile anuale reduse. Astfel, 

de la o valoare de 27.228 de unităţi locale active pe teritoriul regiunii în 2008, se înregistrează 

în 2013 un număr de 22.034 unităţi active.  
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Tabelul  1.3.2.G.1 Numărul unităților locale active pe regiuni de Dezvoltare 2008-2013 

Numărul unităților locale active pe regiuni de dezvoltare 

- Secțiunea G – Comerț cu ridicata și cu amănuntul -– 

-unităţi- 

Nr. crt. Regiune 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1. NORD-VEST 28348 25787 23513 21513 22340 22685 

2. CENTRU 24620 22804 20908 19060 19417 19489 

3. NORD-EST 27149 24647 22461 20395 20741 20853 

4. SUD-EST 30055 27404 25369 22651 23148 23162 

5. SUD MUNTENIA 27228 25369 23522 21453 21872 22034 

6. BUCUREȘTI-ILFOV 44719 43071 40209 37101 38824 39883 

7. SUD-VEST OLTENIA 19476 17927 16685 15233 15653 15529 

8. VEST 19518 18141 16461 14906 15377 15449 

TOTAL 221113 205150 189128 172312 177372 179084 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică                                                        

 

Numărul de unităţi locale active existente în regiunea Sud Muntenia reprezintă aproximativ 12% 

din totalul existent la nivel naţional, valoare ce conferă acestei regiuni locul 4 în acest 

clasament. Comparativ, cea mai bine clasată regiune este București-Ilfov, cu o pondere de 22%, 

iar locul 2 este împărţit de regiunile Sud-Est și Nord-Vest cu aproximativ 13%. regiunea clasată 

pe ultimul loc este regiunea Vest, cu doar 8% din totalul unităţilor locale active existente la 

nivel naţional 

Figura  1.3.2.G.2 Ponderea numărului de unităţi locale active în totalul naţional pe regiuni de dezvoltare 

2013 

 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică                                                        

 

Regiunea NORD - 
VEST 
13% 

Regiunea SUD - 
EST 
13% 

Regiunea SUD - 
VEST OLTENIA 

9% 

Regiunea CENTRU 
11% Regiunea SUD - 

MUNTENIA 
12% 

Regiunea VEST 
8% 

Regiunea NORD - 
EST 
12% 

Regiunea 
BUCUREŞTI - ILFOV 

22% 

PONDEREA NUMĂRULUI DE UNITĂŢI LOCALE ACTIVE ÎN TOTALUL NAŢIONAL 
ÎN FUNCŢIE DE REGIUNI 2013 

-SECŢIUNEA G- COMERŢ CU RIDICATA ŞI CU AMĂNUNTUL- 



 

  

 

Strategia pentru Specializare Inteligentă în regiunea Sud Muntenia 

    213 

Lărgind aria analizei, sunt prezentate  în tabelul următor situaţia unităţilor locale active 

existente la nivelul judeţelor din regiunea Sud Muntenia. De la început  se poate observa o 

discrepanţă foarte mare între judeţele din nordul regiunii- Argeş, Prahova - cu peste 5.200 

unităţi şi judeţele din sudul regiunii- Călăraşi şi Ialomița- cu puţin peste 2.000 unităţi.  Diferența 

dintre primul județ clasat ca număr de unități locale active, respectiv Prahova cu 6.129 și 

ultimul județ clasat, respectiv Ialomița cu 1.702 de unități, este una semnificativa de 4.427 de 

unități locale. 

Din punct de vedere al evoluţiei în timp, se poate observa un trend continuu crescător în 

perioada 2012-2013, unde numărul de unităţi locale active a crescut la nivel regional cu 1.712 

unități, cea mai mare creștere înregistrându-se în Județul Giurgiu, o creștere de 64 unități în 

perioada 2012-2013 

Tabelul  1.3.2.G.2 Numărul unităților locale active la nivelul regiunii Sud Muntenia 2008-2013 

Numărul unităților locale active la nivelul regiunii Sud Muntenia 

Secțiunea G – Comerț cu ridicata și cu amănuntul – 

-unităţi- 

Nr. 

crt. 
Județ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1. Argeș 6630 6114 5636 5130 5289 5290 

2. Călărași 2500 2288 2146 2005 1976 2017 

3. Dâmbovița 3325 3073 2812 2520 2584 2600 

4. Giurgiu 1941 1872 1826 1729 1768 1833 

5. Ialomița 2004 1931 1807 1676 1686 1702 

6. Prahova 7831 7271 6623 5988 6107 6129 

7. Teleorman 2997 2820 2672 2405 2462 2463 

TOTAL 27228 25369 23522 21453 21872 22034 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică                                                        

 

Valoarea absolută a unităților locale active  este ușor irelevantă, în lipsa unor detalii 

suplimentare precum densitatea acestora.  Astfel, în rândurile următoare se va prezenta 

suplimentar şi  acest indicator raportat la 1.000 locuitori. 

 

Densitatea unităților locale active 

 

Pentru calculul acestui indicator, au fost utilizate următoarele informații: 

- Numărul unităților locale active la nivel de regiune și județe (pentru regiunea Sud 

Muntenia), prezentaţi în cadrul secţiunii dedicate  Numărului de unități locale active; 



 

  

 

Strategia pentru Specializare Inteligentă în regiunea Sud Muntenia 

    214 

- Populaţia la nivel de regiune şi judeţe (pentru regiunea Sud Muntenia), prezentată în 

cadrul capitolului 1.1. 

Formula de calcul: Densitatea unităţilor locale active= Numărul unităţilor locale 

active/Populaţia totală *1000 

Din punct de vedere al trendului densităţii unităţilor locale active, la nivel naţional şi regional, 

se remarcă o scădere a densităţii unităţilor locale active în 2011, urmată de un trend uşor 

crescător în 2012, menţinut în majoritatea regiunilor şi în 2013. Excepţie în 2013 face regiunea 

Sud-Vest Oltenia, fiind singura care înregistrează o scădere a densităţii de 0,01. 

Într-un clasament dominat clar de regiunea București-Ilfov pe întreaga perioadă analizată, 

regiunea Sud Muntenia se poziţionează pe penultima poziţie în 2013 cu o densitate de 6,66 de 

unităţi locale active la 1 000 de locuitori.  

Figura  1.3.2.G.3 Evoluţia densităţii unităților locale active pe regiuni de Dezvoltare 2008-2013 

  

Sursa: Institutul Naţional de Statistică           

                                              

Din punct de vedere al mediei la nivel naţional pentru anul 2013, se poate observa dispunere 

asimetrică a regiunilor de dezvoltare, pe primul loc clasându-se regiunea București-Ilfov la o 

distanţă semnificativă de media naţională, restul regiunilor plasându-se sub densitatea medie 

naţională, respectiv sub 8,01 unităţi la 1000 de locuitori. 
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Figura  1.3.2.G.4 Densitatea unităților locale active pe regiuni de dezvoltare 2013 

 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică                                

                         

La nivel judeţean, densitatea unităţilor locale active respectă trendul naţional privind 

scăderea înregistrată în 2011, anul 2008 înregistrând cele mai mari valori. Pentru anii 2012 şi 

2013  se poate observa o uşoară scădere înregistrată în valorile densităţii unităţilor locale 

active la 1000 de locuitori din fiecare judeţ.  

Ca şi în cazul numărului de unităţi locale active, se poate observa clasare pe primele poziţii a  

judeţelor din nordul regiunii, respectiv Argeş, Prahova, cu valori mai mari de 7 unităţi la 1000 

locuitori, excepţie făcând Dâmboviţa cu o valoare a densităţii minime la nivel regional de 4,87 

de unităţi locale active .  Cea mai mare valoare a fost înregistrată în Judeţul Arges- 9,97 

unităţi la 1000 locuitori în 2008, iar cea mai mică valoare a fost înregistrată în Judeţul 

Dâmboviţa, 4,70 unităţi la 1000 locuitori.   
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Tabelul  1.3.2.G.3 Numărul unităților locale active (la 1000 locuitori) la nivelul regiunii Sud Muntenia 

2008-2013 

Densitatea unităților locale active (la 1000 locuitori) la nivelul regiunii Sud Muntenia 

Secțiunea G – Comerț cu ridicata și cu amănuntul – 

-unităţi- 

Nr. 

crt. 
Județ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1. Argeș 9.97 9.22 8.53 7.79 8.07 8.10 

2. Călărași 7.60 6.97 6.56 6.16 6.10 6.26 

3. Dâmbovița 6.18 5.71 5.23 4.70 4.82 4.87 

4. Giurgiu 6.79 6.58 6.44 6.12 6.27 6.54 

5. Ialomița 6.58 6.36 5.97 5.56 5.62 5.71 

6. Prahova 9.36 8.71 7.96 7.23 7.41 7.48 

7. Teleorman 7.05 6.70 6.42 5.84 6.05 6.13 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică                                                        

Realizând o comparaţie a valorilor înregistrate pentru fiecare judeţ cu valorile medii 

înregistrate la nivel naţional şi regional, singurul judeţ din regiunea Sud Muntenia care se află 

ca şi densitate a unităţilor locale active peste media naţională este Judeţul Argeş. Acest 

judeţ, alături de Judeţul Prahova sunt singurele judeţe care au o medie superioară regiunii 

Sud Muntenia, restul judeţelor din regiune situându-se sub cele două medii luate în calcul 

(naţională şi regională). 

Figura  1.3.2.G.5 Densitatea unităților locale active la 1000 locuitori 2013 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică                                                        
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Prin prisma analizei celor doi indicatori „numărul de unități active”, şi „densitatea unităţilor 

active la 1000 locuitori” se pot observa următoarele: 

- Comparativ cu media naţională, regiunea Sud Muntenia deţine puţine unităţi locale active 

la 1000 de locuitori  care funcţionează în activitatea de comerț; 

- Din punct de vedere al trendului acestor indicatori, se observă o direcţie descrescătoare, 

în ciuda faptului că în ultimii 2 ani s-au înregistrat ușoare creşteri; 

- Județul Dâmbovița, cu o densitate de 4,87 de unități locale active la 1000 de locuitori își 

pierde poziția data de numărul de unități locale active care o plasau la nivel regional pe a 4-a 

poziție, fiind din prisma densității unităților locale plasata pe ultima poziție. 

- Judeţele Călărași, Giurgiu, Ialomiţa şi Dâmbovița ocupă ultimele poziţii atât din punct de 

vedere al numărului unităţilor active, cât şi ca valoare a densităţii unităţilor locale active la 

1000 de locuitori.  

 

Cifra de afaceri 

La nivel național, în cadrul secţiunii G- Comerţ cu ridicată şi cu amănuntul, repararea 

autovehiculelor şi motocicletelor, la sfârșitul anului 2013 se înregistra o cifră de afaceri 

totală de 442.170  milioane lei, în creștere constantă începând cu anul 2009 când cifra 

obținută a fost de 349.554 milioane lei, cea mai scăzută cifră de afaceri înregistrată.  

regiunea Sud Muntenia este pe locul 5 din punctul de vedere al cifrei de afaceri, la o diferenţă 

de 2.316 milioane lei de regiunea Centru clasată pe poziția imediat superioară.  

Tabelul  1.3.2.G.4 Cifra de afaceri cumulată la nivelul unităţilor locale active pe regiuni de dezvoltare 

2008-2013  

Cifra de afaceri cumulată la nivelul unităților locale active pe regiuni de dezvoltare 

-Secțiunea G – Comerț cu ridicata și cu amănuntul – 

-milioane lei (RON)- 

 

Nr. crt. Regiune 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1. NORD-VEST 39475 32713 32930 37400 41635 42332 

2. CENTRU 37009 31170 32753 34903 36736 37745 

3. NORD-EST 32152 27570 27192 30082 32921 33943 

4. SUD-EST 38325 33481 37096 41257 46748 43334 

5. SUD MUNTENIA 35689 30311 32259 36911 44537 35429 

6. BUCUREȘTI-ILFOV 164223 152757 162280 177989 180138 178946 

7. SUD-VEST OLTENIA 20739 17984 18463 19702 21835 21218 

8. VEST 28092 23568 23870 26750 28172 29223 

TOTAL 395704 349554 366843 404994 432722 422170 

Sursa: Institutul Național de Statistică                                                         
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Din punct de vedere al ponderii la nivel naţional, regiunea Sud Muntenia deţine aproape 9% din 

cifra de afaceri înregistrată de unităţile locale active din domeniul comerțului, pentru anul 2013 

valoarea înregistrată fiind de 35.429 milioane lei. Cele mai slabe regiuni din punctul de vedere 

al cifrei de afaceri sunt Sud-Vest Oltenia(5%) şi la mică distanta- Vest (7%).  

 

Figura  1.3.2.G.6 Ponderea cifrei de afaceri cumulate pentru unităţile locale active la nivel regional 

în cifra de afaceri înregistrată la nivel naţional 2013

 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică                                                          
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Figura  1.3.2.G.7 Cifra de afaceri anuală medie obţinută de  unităţile locale active la nivel regional  2013

Sursa: Institutul Naţional de Statistică                                                         

La nivel judeţean, trendul este unul fluctuant pe perioada analizată. Judeţele Călăraşi, Argeş, 

Dâmboviţa, Ialomiţa, Prahova şi Teleorman  înregistrează valori superioare în 2013 faţă de 

anul 2008. Cea mai mare valoarea în 2013 este înregistrată în judeţul Prahova, respectiv restul 

judeţelor având valori superioare în anul 2013 comparativ cu anul 2008.  Cea mai mare cifră 

de afaceri a fost înregistrată în judeţul Prahova, respectiv o cifră de afaceri de  11.581 

milioane lei în 2013, la o diferenţă de 9.199 milioane lei de ultimul judeţ clasat, Judeţul 

Giurgiu. 

Tabelul  1.3.2.G.5 Cifra de afaceri cumulată la nivelul unităţilor locale active la nivelul regiunii Sud 

Muntenia 2008-2013 

Cifra de afaceri cumulată la nivelul unităților locale active  la nivelul regiunii Sud Muntenia 

- Secțiunea G – Comerț cu ridicata și cu amănuntul – 

-milioane lei (RON)- 

Nr. crt. Județ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1. Argeș 10837 9382 10187 11847 13526 8680 

2. Călărași 1810 1637 1739 2033 2104 2433 

3. Dâmbovița 3818 3413 3412 4081 4798 4302 

4. Giurgiu 2592 2000 2190 2216 2365 2382 

5. Ialomița 2803 2274 2364 2639 2672 2901 

6. Prahova 11419 9601 10021 11238 16188 11581 

7. Teleorman 2410 2004 2346 2857 2884 3151 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică                                                       
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Din analiza graficului următor, se evidenţiază în mod mult mai clar discrepanţa existentă între 

Judeţele  din nordul regiunii, respectiv Argeș şi Prahova şi restul judeţelor. Practic, peste 50% 

din cifra de afaceri a întregii regiuni a fost înregistrată în aceste două județe. Clasându-se pe 

locul 3, cu o pondere de aproximativ 12%, Judeţul Dâmboviţa este în continuare într-o categorie 

aparte, acesta fiind mult sub primele două judeţe dar cu o valoare aproape dublă faţă de 

judeţul clasat pe ultimul loc- Călăraşi (7%). Restul judeţelor din regiune înregistrează ponderi de 

9% în cazul Judeţului Teleorman și de 8% în cazul Judeţului Ialomiţa.  

 

Figura  1.3.2.G.8  Ponderea cifrei de afaceri cumulate pentru unităţile locale active la nivel 

judeţean în cifra de afaceri înregistrată la nivel regional 2013 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică                                                        
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Astfel, analizând aceste elemente reiese faptul că regiunea Sud Muntenia, deşi cunoaşte un 

trend descrescător în ceea ce priveşte numărul unităţilor active locale comparativ cu alte 

regiuni, acestea au capacitatea de a genera o cifră de afacere apropiată de cifră de afaceri 

generată la începutul perioadei analizate, respectiv 2008, de un număr mai mare de unităţi 

locale.   

 

Numărul de salariați 

 

În anul 2013, la nivel naţional, personalul angajat în unităţile locale active era de peste 750.000 

de persoane (758.797). Ca şi trend, acesta a înregistrat o uşoară scădere între anii 2008 şi 2013.  

La nivelul regiunilor, trendul este identic privind scăderea înregistrată între anii 2008-2013 însă 

pentru perioada 2011-2013 se pot evidenția două trenduri: 

- Scăderi semnificative înregistrate în perioada 2009-2010; 

- Fluctuaţii în perioada 2010-2013, urmate de mici creşteri în intervalul 2012-2013 în 

regiunea Nord-Vest, regiunea Centru, regiunea Sud-Est, regiunea Sud Muntenia, regiunea Sud-

Vest Oltenia şi regiunea Vest. 

regiunea Sud Muntenia se află pe locul 6 în acest clasament, cu 77.829 angajaţi în sectorul 

comerţului, fiind urmată de regiunea Vest şi regiunea Sud-Vest Oltenia, ultima clasată cu 57.007 

angajaţi în activitatea de comerţ în 2013.  

Tabelul  1.3.2.G.6 Personalul din unitățile locale active pe regiuni de dezvoltare 2008-2013  

Personalul din unitățile locale active pe regiuni de dezvoltare 2008-2013 

- Secțiunea G – Comerț cu ridicata și cu amănuntul - 

-număr persoane - 

 

Nr. crt. Regiune  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1. NORD-VEST 110913 103321 99490 100046 98584 98698 

2. CENTRU 103350 95979 86104 87280 88634 89796 

3. NORD-EST 97943 95369 87835 87955 89524 87451 

4. SUD-EST 96629 93573 85312 84910 88039 88920 

5. SUD MUNTENIA 85759 87643 77564 76405 74012 77829 

6. BUCUREȘTI-ILFOV 208127 202078 187460 187087 188305 183740 

7. SUD-VEST OLTENIA 62215 60497 56028 55636 56998 57007 

8. VEST 83710 77607 72423 74102 74299 75356 

TOTAL 848646 816067 752216 753421 758395 758797 

Sursa: Institutul Național de Statistică                                                        

 

Din punct de vedere al ponderilor fiecărei regiuni în totalul naţional, se poate observa existenţa 

discrepantă între prima regiune clasată București-Ilfov cu 24% pondere a angajaţilor din unităţile 
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locale în totalul naţional şi următoarea regiune clasată, regiunea Nord-Vest, cu 13% pondere. 

regiunea Sud Muntenia, situată pe locul 6 depăşeşte cu aproape 3 puncte procentuale regiunea 

de pe locul 7- Vest Oltenia şi se plasează la 2 puncte procentuale diferenţa de regiunea Nord-Est 

clasată pe poziţia imediat superioară.  

 

Figura  1.3.2.G.9 Ponderea angajaţilor din unităţile locale active la nivel regional  în totalul 

înregistrat la nivel naţional 2013 

 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică                                                        
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de 77.829 angajaţi la nivelul întregii regiuni), pe ultimul loc se află Judeţul Călăraşi cu 5.528 
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regiune.  
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Tabelul  1.3.2.G.7 Personalul din unitățile locale active la nivelul regiunii Sud Muntenia 2008-2013 

Personalul din unitățile locale active la nivelul regiunii Sud Muntenia 

Secțiunea G – Comerț cu ridicata și cu amănuntul – 

-număr persoane - 

Nr. crt. Județ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1. Argeș 18129 18450 14550 14614 14910 15414 

2. Călărași 6625 5890 5365 5575 5285 5528 

3. Dâmbovița 11515 11715 10678 11355 10221 11167 

4. Giurgiu 5483 5179 4326 4379 4485 4419 

5. Ialomița 9606 9237 8288 7413 7624 7542 

6. Prahova 26061 28901 26212 24709 24133 25262 

7. Teleorman 8340 8271 8145 8360 7354 8497 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică                                                        

Productivitatea muncii 

Pentru toate regiunile analizate, productivitatea muncii are un trend crescător, anul 2013 

înregistrând valori mai mari comparativ cu anul 2008. La nivel naţional, în anul 2013 

productivitatea muncii este de 489,23 lei/angajat, mai mare cu aproape 75,00 lei comparativ cu 

anul 2008, când era de doar 414,13 lei/angajat.  

regiunea Sud Muntenia se clasează pe a treia poziţie la nivel naţional din punct de vedere al 

productivităţii muncii din toate cele 8 regiuni, la distanță de aproximativ 32,000 lei faţă de locul 

2-regiunea Sud-Est. Pe locul 4 se situează regiunea Nord-Vest cu 428.99 lei. 

Tabelul  1.3.2.G.8 Evoluţia productivităţii muncii pe regiuni de dezvoltare 2008-2013  

Evoluţia productivităţii muncii pe regiuni de dezvoltare 

Secțiunea G – Comerț cu ridicata și cu amănuntul – 

-lei/angajat- 

 

Nr. crt. Regiune 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1. NORD-VEST 355.91 316.62 330.99 373.83 422.33 428.90 

2. CENTRU 358.09 324.76 380.39 399.90 414.47 420.34 

3. NORD-EST 328.27 289.09 309.58 342.02 367.73 388.14 

4. SUD-EST 396.62 357.81 434.83 485.89 530.99 487.34 

5. SUD MUNTENIA 416.15 345.85 415.90 483.10 601.75 455.22 

6. BUCUREȘTI-ILFOV 789.05 755.93 865.68 951.37 956.63 973.91 

7. SUD-VEST OLTENIA 333.34 297.27 329.53 354.12 383.08 372.20 

8. VEST 335.59 303.68 329.59 360.99 379.17 387.80 

Național 414.13 373.87 424.56 468.90 507.02 489.23 

Sursa: Institutul Național de Statistică                                                        
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Doar o singură regiune depăşeşte productivitatea muncii la nivel naţional, regiunea București-

Ilfov fiind pe primul loc în acest clasament, având o valoare aproape dublă de media 

naţională. În tabelul următor se pot identifica trei categorii de regiuni: 

- regiunea București-Ilfov cu o productivitate a muncii având o valoare aproape dublă 

faţă de media naţională; 

- Regiunile Sud-Est şi Sud Muntenia se clasează imediat sub media naţională, la o 

distanţă mai mică de 35.00 de lei de aceasta. regiunea Sud Muntenia este a doua clasată sub 

media naţională. 

- Restul de regiuni, între regiunea situată pe ultimul loc, regiunea Sud-Vest Oltenia şi 

regiunea Sud-Est clasată imediat sub media naţională diferenţa  este de 117,03 lei, mai mică 

decât cea existent între regiunea București-Ilfov situată pe primul loc şi cea clasată pe locul 

doi, regiunea Sud-Est, respectiv 486.57 lei. 

Figura  1.3.2.G.10 Productivitatea muncii pe regiuni de dezvoltare 2013 

 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică                                                        

 

La nivelul judeţelor din regiunea Sud Muntenia, între anii 2008 şi 2013 se observa acelaşi trend 
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Tabelul  1.3.2.G.9 Evoluţia productivităţii muncii la nivelul regiunii Sud Muntenia 2008-2013 

Evoluţia productivităţii muncii la nivel judeţean 

Secțiunea G – Comerț cu ridicata și cu amănuntul – 

-lei/angajat- 

Nr. 

crt. 
Județ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1. Argeș 597.77 508.51 700.14 810.66 907.18 563.12 

2. Călărași 273.21 277.93 324.14 364.66 398.11 440.12 

3. Dâmbovița 331.57 291.34 319.54 359.40 469.43 385.24 

4. Giurgiu 472.73 386.17 506.24 506.05 527.31 539.04 

5. Ialomița 291.80 246.18 285.23 356.00 350.47 384.65 

6. Prahova 438.16 332.20 382.31 454.81 670.78 458.44 

7. Teleorman 288.97 242.29 288.03 341.75 392.17 370.84 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică                                                        

Conform graficului următor, Județele Argeș şi Giurgiu înregistrează valori ridicate şi în 

comparaţie cu media naţională, Judeţul Argeş având o valoare a productivităţii muncii peste 

media regiunii Sud Muntenia. Diferențele înregistrate în cazul acestor valori în rândul 

judeţelor din regiunea analizată nu cunosc diferențe majore, aşa cum se înregistrează la nivel 

naţional între regiuni. Discrepanţa dintre cele două judeţe clasate peste media naţională şi 

restul regiunii nu este semnificativă din prisma productivităţii muncii. Judeţele imediat 

clasate sub media naţională, respectiv Judeţul Prahova şi Judeţul Călăraşi nu  se află la o 

diferenţă mai mare de 50 de lei de media naţională. Ultimul loc este ocupat de Judeţul 

Teleorman, cu o productivitate a muncii de 370.84 lei. 

Figura  1.3.2.G.11 Productivitatea muncii la nivelul judeţelor din regiunea Sud Muntenia 2013 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică                                                        
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În concluzie, prin analiza indicatorilor „Productivitatea muncii” şi numărul de angajaţi, se pot 

afirma următoarele: 

- Productivitatea muncii pentru regiunea Sud Muntenia este una ridicată, cifra de afaceri 

din zonă nefiind dublată de un număr foarte ridicat de angajaţi; 

- Judeţele Argeş şi Giurgiu au o productivitate a muncii crescută, peste media naţională, 

diferenţiindu-se de restul regiunii şi din acest punct de vedere; 

Investiții nete 

La nivel naţional, în cadrul secţiunii G- Comerţ cu ridicată şi cu amănuntul, repararea 

autovehiculelor şi motocicletelor, la nivelul unităților locale, la sfârșitul anului 2013, se 

înregistrau investiții nete totale în valoare de 8.125  milioane lei, în scădere constantă față de 

anul 2008 când investițiile nete totalizau 16.413 milioane lei.  

regiunea Sud Muntenia este a 2-a clasată după regiunea București-Ilfov în ceea ce priveşte 

valoarea investițiilor nete în 2013, astfel cu 789 milioane lei investiții nete, aceasta deţine o 

pondere de 10% din valoarea investițiilor la nivel naţional. 

Ultimele două locuri din punct de vedere al investițiilor nete la nivelul unităţilor locale este 

disputat de regiunile Vest şi Sud-Vest Oltenia. 

Tabelul  1.3.2.G.10 Evoluţia investițiilor nete la nivelul unităţilor locale active pe regiuni de dezvoltare 

2008-2013 

Evoluţia investițiilor nete la nivelul unităților locale active pe regiuni de dezvoltare 2008-2013 
- Secțiunea G – Comerț cu ridicata și cu amănuntul - 

-milioane lei (RON)- 

 

Nr. crt. Regiune  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1. NORD-VEST 1682 892 780 1019 804 767 

2. CENTRU 1639 911 645 1024 796 698 

3. NORD-EST 1523 722 588 774 678 652 

4. SUD-EST 1919 854 600 935 978 753 

5. SUD MUNTENIA 1779 919 668 784 864 789 

6. BUCUREȘTI-ILFOV 5827 3816 3425 3848 3436 3634 

7. SUD-VEST OLTENIA 864 518 337 445 466 350 

8. VEST 1180 664 482 786 601 508 

TOTAL 16413 9296 7525 9615 8623 8152 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică                                                        

 

Din punctul de vedere al ponderii investițiilor nete în unitățile locale pentru anul 2013, se 

poate observa discrepanța dintre regiunea București-Ilfov clasată pe primul loc cu o pondere 

de 45% şi regiunea Sub-Muntenia a doua clasată cu o pondere de 10%. Astfel, diferenţa între 
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primele 2 regiuni clasate este de 35 puncte procentuale. Cele mai puține investiții s-au 

realizat în regiunea Sud-Vest Oltenia 4% . 

Figura  1.3.2.G.11 Ponderea investițiilor nete cumulate pentru unităţile locale active la nivel 

regional în cifra de afaceri înregistrată la nivel naţional 2013 

 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică                                                        
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Prahova, cu 230 milioane lei se află la o distanţă de 196 milioane lei de Judeţul Călăraşi, 

ultimul clasat din punct de vedere al investițiilor nete realizate în 2013 în activitatea de 

comerţ. Din punct de vedere al trendului, la nivelul întregii regiuni se poate observa o scădere 

a investițiilor nete, toate județele înregistrând în anul 2013 valori mai scăzute comparativ cu 

2008 . 
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Tabelul  1.3.2.G.11 Evoluţia investițiilor nete la nivelul unităţilor locale la nivelul regiunii Sud Muntenia 

2008-2013 

Evoluţia investițiilor nete la nivelul unităţilor locale la nivelul regiunii Sud Muntenia 

- Secțiunea G – Comerț cu ridicata și cu amănuntul - 

-milioane (RON)- 

Nr. 

crt. 
Județ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1. Argeș 618 228 152 175 157 157 

2. Călărași 91 32 31 47 47 34 

3. Dâmbovița 173 139 89 75 130 188 

4. Giurgiu 111 62 49 66 68 72 

5. Ialomița 117 61 51 65 57 52 

6. Prahova 553 342 250 297 352 230 

7. Teleorman 116 55 46 59 53 56 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică                                                        

 

Analiza investițiilor nete completează productivitatea muncii şi cifra de afaceri, prezentate 

anterior. Astfel, se poate observa o strânsă legătură între valoarea investițiilor realizate în 

activitatea de comerţ şi indicatorii de performanţă ai firmelor ce activează în acest sector 

economic, regiunea Sud Muntenia fiind a doua clasată în ceea ce priveşte valoarea 

productivităţii, cât şi cea a investițiilor nete realizate în regiune. 

La nivel de judeţ, Prahova şi Dâmboviţa au beneficiat la nivel regional de cea mai mare 

valoarea a investițiilor nete realizate în 2013. 
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Lista celor mai importante întreprinderi ce activează în sectorul economic al comerţului 

 

Din punct de vedere al cifrei de afaceri sunt prezentate mai jos cele mai relevante firme din 

fiecare judeţ al regiunii Sud Muntenia ce au domeniu principal de activitate comerţul. 

Tabelul  1.3.2.G.12.– Cele mai importante firme din regiunea Sud Muntenia-cifra de afaceri 2013 

Firma Judeţ Caen 
CA 

2013- 
mil lei 

Unilever South 
Central Europe S.A. Prahova 

4649-Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz 
gospodăresc 816 

Seca Distribution 
S.R.L. 

Prahova 4636-Comerţ cu ridicata al zahărului, ciocolatei şi 
produselor zaharoase 251 

Fradis Man Serv 
S.R.L. 

Prahova 4639-Comerţ cu ridicata nespecializat de produse 
alimentare, băuturi şi tutun 156 

Euroavi S.R.L. Călăraşi 4632-Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne 99 

Maria InvestH S.R.L. Călăraşi 4675-Comerţ cu ridicata al produselor chimice 93 

Comcereal Fundulea 
S.A. 

Călăraşi 4621-Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, 
furajelor şi tutunului neprelucrat 54 

Farmaceutica 
Argesfarm sa Argeş 

4773-Comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice, 
în magazine specializate 234 

Catena Hygeia 
S.R.L. Argeş 

4773-Comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice, 
în magazine specializate 217 

D.R.I.M. Daniel 
S.R.L. Argeş 

4636-Comerţ cu ridicata al zahărului, ciocolatei şi 
produselor zaharoase 179 

Rombeer Cringasu 
S.R.L. Dâmboviţa 

4730-Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru 
autovehicule în magazine specializate. 123 

Agroli Distribution 
S.R.L. 

Dâmboviţa 
4632- Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne 115 

Central Moreni 
S.R.L. 

Dâmboviţa 4639--Comerţ cu ridicata nespecializat de produse 
alimentare, băuturi şi tutun 110 

Azochim S.R.L. Giurgiu 4675-Comerţ cu ridicata al produselor chimice 185 

Turist Service S.R.L. Giurgiu 
4730- Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru 
autovehicule în magazine specializate 148 

Fit Distribution 
S.R.L. Giurgiu 

4651-Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, 
echipamentelor periferice şi software-lui. 91 

Vlase Distribution 
S.R.L. Ialomiţa 

4639--Comerţ cu ridicata nespecializat de produse 
alimentare, băuturi şi tutun 125 

Intercereal S.A. 
Ialomiţa 4611-Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, 

animale vii, materii prime textile şi cu semifabricate 98 

Hamei Exim S.R.L. 
Ialomiţa 4672-Comerţ cu ridicata al metalelor şi minereurilor 

metalice 76 

Autocora S.R.L. Teleorman 
4532-Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru 
autovehicule 388 

Distrigrup S.R.L. Teleorman 
4617-Intermedieri în comerţul cu produse alimentare, 
băuturi şi tutun 76 

Cerealcom S.A. Teleorman 
4621- Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, 
furajelor şi tutunului neprelucrat 73 

Sursa: www.listafirme.ro 

În cazul sectorului G-Comerţ, cifra de afaceri este un indicator mai puţin relevant, societățile 

care activează în acest domeniu având un rulaj foarte mare în decursul unui exerciţiu financiar.  

http://www.listafirme.ro/
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În toate judeţele din regiunea Sud Muntenia, primele două societăţi din acest top au înregistrat 

o cifră de afaceri mai mare de 90 mil lei (aprox. 20 mil euro).  Ca şi ramuri comerciale, 

majoritatea firmelor din top s-au ocupat cu comerţul cu ridicata, însă există multe societăţi a 

căror domeniu de activitate principal a fost în sectorul comerţului cu amănuntul. Nu există un 

cod CAEN preponderent pentru activităţile comerciale desfăşurate, evidenţiindu-se peste 10 

tipuri de activităţi (în funcţie de codul CAEN) în totalul de 21 de firme prezentate.  

  

Concluzii desprinse din analiza indicatorilor sectoriali 

 

- Expansiunea agresivă la nivel naţional a reţelelor de comerţ internaţional sau a 

formatelor de proximitate a acestora a dus la dispariţia multor unităţi locale dezvoltate 

de antreprenori locali. Ca trend naţional, numărul unităţilor locale active se află în 

descreştere în perioada  2008-2013, o influență importantă având și climatul economic 

nefavorabil din perioada 2008-2009. regiunea Sud Muntenia  urmăreşte acelaşi trend 

naţional, înregistrând o scădere în perioada 2008-2013 a numărului de unităţi locale 

active în domeniul Comerţului cu ridicată şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor 

şi motocicletelor.  

- Cifra de afaceri înregistrată din activitatea de comerţ la nivel naţional a fost direct 

influențată de contextul economic al anilor 2008-2009, înregistrând cea mai redusă 

valoare în 2009. regiunea Sud Muntenia, clasată pe locul 5 la nivel naţional în 2013 ca 

pondere a cifrei de afaceri în totalul naţional, cunoaşte fluctuaţii pe perioada analizată, 

înregistrând în anul 2013 o valoarea sensibil mai mică decât în anul 2008. Se observă 

dezvoltarea mai pronunțată a activităţii de comerţ în partea nordică a regiunii Sud 

Muntenia, respectiv în judeţele Prahova, Argeş şi Dâmboviţa, care cumulat deţin 69% din 

cifra de afaceri totală înregistrată la nivelul regiunii. 

- Scăderea numărului de unităţi locale  coroborată cu menţinerea constantă şi chiar 

creşterea CA în aceiași perioadă este o consecinţă a măsurilor legislative luate în 

perioada 2009-2010, prin impozitarea tuturor întreprinderilor, indiferent daca acestea au 

realizat profit sau pierdere în respectivul exercițiu financiar. Astfel, numărul 

întreprinderilor neperformante a scăzut, lucru ce a dus la o resegmentare a pieţei de 

desfacere; 

- Numărul personalului din unităţile locale cunoaşte un trend descrescător atât la nivel 

naţional, cât şi regional, datorită numărului în scădere al unităţilor active cât şi a puterii 

limitate de absorbţie a economiei.  Judeţele din Nordul regiunii Prahova, Argeş, 

Dâmboviţa înregistrează peste 65% din personalul la nivelul întregii regiuni. Deşi numărul 

personalului şi al unităţilor locale active este în descreştere în perioada analizată, 

productivitatea muncii cunoaşte o creştere semnificativă atât la nivel naţional în 2013 
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faţă de 2008, cât şi în regiunea Sud Muntenia, aceasta clasându-se că a doua regiune 

după media naţională a productivităţii muncii. Judeţul Argeş şi Judeţul Giurgiu ocupa o 

poziţie superioară mediei naţionale pentru anul 2013.  

- Investițiile nete la nivelul unităţilor locale care activează în domeniul comerţului, 

clasează regiunea Sud Muntenia pe locul 2 la nivel naţional ca pondere a valorii 

investițiilor realizate în 2013 cu aproximativ 10% din totalul naţional. La nivel de regiune, 

din prisma investițiilor nete, judeţele care au propulsat regiunea pe locul secund la nivel 

naţional sunt Judeţele Prahova, Dâmboviţa şi Argeş. Valoarea cea mai scăzută a 

investițiilor nete se înregistrează în Judeţul Călăraşi. 

Din perspectiva activităţii de comerţ, regiunea Sud Muntenia este divizată în două categorii de 

judeţe: 

- Judeţele Argeş, Prahova şi Dâmboviţa- judeţe ce pot fi considerate etalon la nivel 

regional atât din punct de vedere al cifrei de afaceri, cât şi din punct de vedere al 

productivităţii muncii din comerţ. Datorită dezvoltării economice în domeniul comerţului 

din aceste judeţe, regiunea Sud Muntenia se poziţionează în primele regiuni că valoarea a 

indicatorilor la nivel naţional.; 

- Judeţele Călăraşi, Giurgiu, Ialomiţa şi Teleorman cu  indicatori de performanţă foarte 

slabi, în general mult sub media regiunii sau cea naţională; 

În concluzie, indicatorii analizaţi  recomandă nordul regiunii Sud Muntenia drept o importantă 

zonă a comerţului şi evidenţiază restul zonei drept neperformantă din acest punct de vedere. 

 

Analiza sectorială 

–Servicii – (Secțiunile H-S) 

 

Metodologie 

În prezenta secțiune este analizat sectorul economic al serviciilor atât nivelul regiunii Sud 

Muntenia agregat, cât și la nivelul fiecărui județ, acolo unde datele statistice existente au 

permis această detaliere. Indicatorii reprezentativi ai performanţei sectorului vor fi analizați în 

comparație cu celelalte regiuni din România, dar și comparativ cu regiunile europene similare 

identificate. 

Datele aferente zonelor/regiunilor de pe teritoriul României au ca sursă oficială Institutul 

Naţional de Statistică35 (INS). Datele aferente regiunilor din afara României au ca sursă oficială 

Eurostat36 - sursa oficială de date statistice de la nivelul Comisiei Europene. 

                                                           
35 http://statistici.insse.ro/shop/ 
36 http://ec.europa.eu/eurostat/data/database 
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Perioada de referință pentru culegerea datelor este 2008 – 2012. În toate situațiile în care au 

existat măsurători și date disponibile pentru anii 2013 și 2014, acestea au fost incluse în analiză 

și au contribuit la enunțarea concluziilor. 

Indicatorii analizați în prezenţa secțiune sunt următorii: 

- Numărul de unități locale active şi densitatea acestora; 

- Cifra de afaceri; 

- Numărul de salatiați; 

- Productivitatea muncii; 

- Investiții nete. 

La aceștia se adaugă o serie de alți indicatori de natură să potențeze înțelegerea contextului 

general și a factorilor specifici care fundamentează sectorul. 

 

Context 

Evoluţia economică manifestata în țările dezvoltate a dus la apariţia unor adevărate „economii a 

serviciilor” în ultimele decenii. 

Comparativ cu celelalte activităţi economice, serviciile ridică problema imaterialității şi definirii 

unui concept aparent abstract. În perioada postbelică se realizează primele progrese în 

aprecierea importanţei serviciilor şi în eliminarea barierelor din calea dezvoltării acestora37. 

Caracteristicile serviciilor, baza definițiilor acestui sector economic, au ca principal obiectiv 

evidenţierea trăsăturilor ce le diferenţiază de activităţile tangibile, respectiv acestea sunt 

delimitate ca activităţi oferite de persoane calificate având un conţinut specializat şi cu efecte 

utile pentru satisfacerea anumitor nevoi sociale. 

Evoluţia serviciilor are la baza succesiunea a trei etape reprezentative38 care au urmărit 

satisfacerea nevoilor de producţie manifestate mult mai intens ca activitate economică la nivel 

global: 

 Prima etapă, corespunzând celui de-al șaselea deceniu al secolului nostru, a fost marcată 

în Europa Occidentala de apariţia necesității dezvoltării de servicii auxiliare pentru 

întreprinderi, precum: asistență juridică, contabilă, financiară, etc. 

 Al doilea val, reprezentat de procesul de externalizare a serviciilor, manifestat în 

perioada 1965-1975, s-a materializat prin preluarea serviciilor de cercetare-proiectare, 

securitate, reparaţii, transport, de către  societăţi independente. 

 Al treilea val, manifestat după 1975, are la baza două servicii de bază în prezent în 

societate, respectiv informatizarea procesului de producţie şi studiile de piaţă. 

                                                           
37

 Ioncica M., Economia serviciilor, Ed. Uranus, București, 2003 
38

 Nusbaumer J., The  Services Economy; Lever to Growth, Kluwer Academic Publishers, Boston 
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Evoluţia economică a României  se caracterizează prin creşterea rapidă a forţelor de producţie, 

care atrag după sine necesitatea dezvoltării serviciilor periferice a acestora care susţin întregul 

schimb economic.  

La nivel naţional piaţa serviciilor a cunoscut fluctuaţii în ceea ce priveşte gradul de dezvoltare 

datorită modificărilor de ordin economic şi politic. Astfel, dacă în perioada dinaintea celor două 

Războaie Mondiale, s-a remarcat un ritm de creştere mai scăzut în ceea ce priveşte dezvoltarea 

serviciilor, ulterior celui de-al Doilea Război Mondial, aceasta a cunoscut o ascensiune a 

evoluţiei serviciilor la nivel naţional, trend accentuat din 1960 odată cu expansiunea sectoarelor 

productive care au căutat externalizarea cât mai multor servicii realizate la nivel intern până în 

acel punct. Evoluţia acestor activităţi economice a fost totuși îngreunată  până în 1989 de 

viziunile politice, perioada până la care comunismul a pus în practică politica de susținere a 

industriei ţării şi a naţionalizării majorităţii actorilor economici. 

Ulterior anului 1990, odată cu axarea populaţiei pe consum, serviciile au cunoscut o dezvoltare 

atât din punct de vedere al numărului de unităţi locale, cât şi din punct de vedere al domeniilor 

de specializare. 

Elaboarea strategiei de specializare inteligentă nu face obiectul unei analize istorice a serviciilor 

din România, însă aceste elemente sunt relevante, pentru a prezenta o situaţie de ansamblu şi o 

stare de fapt a acestei ramuri economice atât la nivel naţional, cât şi la nivelul regiunii Sud 

Muntenia. 

Începând cu anul 2000, serviciile au ajuns să aibă cea mai mare pondere în PIB-ul României cu o 

valoare de aproximativ 50%. Anii de criză a redus ponderea acestora datorită contracției cererii 

interne, după ce în intervalul 2003-2008 acestea au fost în plină ascensiune. Evoluţia structurii 

economiei româneşti din ultimii zece ani indică o economie emergentă ce a trecut printr-o fază 

de supraîncălzire şi acum se reface, cu un sector al serviciilor încă sub media UE. 

Pentru a evidenţia grafic situaţia actuală a unităţilor locale prestatoare de servicii comparativ 

cu cea existentă la începutul anilor 2000, este prezentată în graficul următor evoluţia numărului 

de unități locale active. Se poate observa că din punct de vedere al numărului unităţilor locale 

active, acesta a crescut cu 278% în decursul a doar 11 de ani. 
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Figura  1.3.2.H-S.1 – Evoluţia unităților locale active în sectorul serviciilor  

 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică                                                           

 

Clasificări: 

În ceea ce priveşte modul de abordare şi clasificare al serviciilor există o varietate de încercări 

de clasificare din prisma a mai multe caracteristici definitorii pentru aceste tipuri de activităţi 

economice. 

Printre cele mai ușoare modalităţi de clasificare ale acestora se numără clasificarea pe baza 

conţinutului serviciilor, respectiv ceea ce determină specificul fiecărei categorii, diviziuni, grupe 

şi clase de servicii. 

Astfel, după acest criteriu, se poate realiza următoarea clasificare în funcţie de categorie: 
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Q Sănătate şi asistență socială 

R Activităţi de spectacole, culturale şi recreative 

S Alte activităţi de servicii 

Fiecare categorie subsumează una sau mai multe diviziuni, iar acestea la rândul lor, grupe şi 

clase. 

În afara acestui tip de clasificare, se pot selecta drept criteriu funcţiile economice îndeplinite 

de acestea în circuitul producţiei sau în sfera socială, putând fi identificate astfel: 

 Servicii de distribuţie: transport, comunicaţii, stocare, comerţ cu ridicată şi amănuntul; 

 Servicii de producţie: finanţare, asigurări, cercetare-dezvoltare, contabilitate, 

publicitate; 

 Servicii sociale(colective): sănătate, educaţie, apărare; 

 Servicii personale: hoteluri şi restaurante, reparaţii, turism, îngrijire personală, casnice 

etc. 

Diversitatea tipologică a serviciilor permite clasificarea acestora în funcţie de o multitudine de 

criterii precum:  participarea la formarea indicatorilor macroeconomici, prezenta şi natura 

relaţiilor de piaţă, formă de proprietate şi modul de organizare a prestatorilor de servicii, după 

beneficiarul activităţii prestatoare de servicii etc. 

Atât la nivel național cât și la nivelul regiunii Sud Muntenia, serviciile sunt caracterizate, în 

principal, din prisma a trei elemente: 

- Dacă dezvoltarea serviciilor a fost până în 1990 îngreunată de impedimente de ordin 

economic şi politic, ulterior acestei perioade economia a devenit în principal axată pe 

sectorul serviciilor, contribuţia acestui sector economic la formarea PIB fiind astfel cea 

mai semnificativă din rândul activităţilor economice. În regiunea Sud Muntenia se poate 

observa acelaşi trend, respectiv schimbarea structurii economiei dinspre ramurile cu 

valoare adăugată mică, precum agricultura, spre ramuri cu valoare adăugată mare, cum 

ar fi serviciile.; 

- Contextul economic nefavorabil din 2008-2009, a dus la apariţia unei perioade de uşor 

declin a serviciilor, cu toate acestea consumul realizat pe datorie a continuat să menţină 

serviciile în rândul celor mai importante activităţi economice.; 

- Deoarece în România populaţia ocupată este în continuare excesivă în agricultură, 

respectiv aproximativ 30%, necesită structurarea unor strategii economice care să susțină 

migrarea forţei de muncă spre servicii.;  
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În consecinţă, din punct de vedere istoric, sectorul economic analizat este caracterizat de un 

trend crescător, perioada 2008-2014 cu toate creşterile sau revenirile ce se vor evidenţia fiind 

superioară perioadelor anterioare, ce nu fac obiectul acestei analize. 

Numărul de unități locale active 

La nivel național, în cadrul activităţilor specifice domeniului serviciilor, respectiv pentru cele 11 

categorii de Coduri CAEN (H Transport şi depozitare, I Hoteluri şi restaurante, J Informaţii şi 

comunicaţii, K Intermedieri financiare şi asigurări, L Tranzacţii imobiliare, M Activităţi 

profesionale, ştiinţifice şi tehnice, N Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii 

suport, P Învăţământ, Q Sănătate şi asistență socială, R Activităţi de spectacole, culturale şi 

recreative, S Alte activităţi de servicii), la sfârșitul anului 2013 activau un număr de 202.753  

unități locale, o valoare mai mică față de anul 2008, când numărul unităților locale active era de 

209.029. Cea mai mică valoare a fost înregistrată în anul 2011, când numărul unităţilor locale 

înregistrate a fost de doar 181.710. regiunea Sud Muntenia urmează trendul naţional (ca toate 

regiunile de altfel), la sfârşitul anului 2013 existând 18.510  unităţi locale active în domeniul 

serviciilor, faţă de 17.644 în anul 2008 şi 16.317 în 2011, anul cel mai scăzut din acest punct de 

vedere.  

Tabelul  1.3.2.H-S.1 – Numărul unităților locale active pe regiuni de Dezvoltare 2008-2013 

Numărul unităților locale active pe regiuni de dezvoltare 
-Servicii (Secțiunile H-S)- 

Nr.crt Regiune 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 NORD-VEST 29480 29699 26863 25014 27045 28458 

2 CENTRU 25491 25787 23285 21632 22753 23498 

3 NORD-EST 19482 20211 18252 16880 17951 18757 

4 SUD-EST 21708 22529 20550 19177 20379 21147 

5 SUD MUNTENIA 17644 18221 17135 16317 17662 18510 

6 BUCUREŞTI - ILFOV 62542 63242 58048 54108 58061 60566 

7 SUD-VEST OLTENIA 12247 12894 11912 11318 12158 12664 

8 VEST 20435 20783 18855 17264 18323 19153 

Total 209029 213366 194900 181710 194332 202753 

Sursa: Institutul Național de Statistică                                                           

În ceea ce priveşte evoluţia numărului de unităţi locale active pe tip de activitate din sectorul 

serviciilor, Secţiunea M- Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice se clasează pe primul loc pe 

toată perioada analizată, astfel cu 54.195 de unităţi locale active în 2013 această are o pondere 

de 26,72% din numărul naţional de unităţi. Secţiunea M, cel mai dezvoltat tip de serviciu din 
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punct de vedere al numărului de unităţi locale urmăreşte acelaşi trend în uşoară descreştere, 

ajungând de la 59.446 de unităţi locale active în 2008, la 54.195 de unităţi locale active în 2013. 

Următoarele două activităţi din domeniul serviciilor clasate după numărul de unităţi active sunt: 

Secţiunea H- Transport şi depozitare şi Secţiunea I- Hoteluri şi restaurante, acestea înregistrând 

un trend în creştere în perioada 2012-2013. Secţiunea I- Hoteluri şi restaurante poziționată pe 

locul 3 din punct de vedere al numărului de unităţi locale active, a cunoscut o creştere 

semnificativă în perioada analizată, comparativ cu celelalte secţiuni clasate în primele locuri la 

nivel naţional,  ajungând de la 2.542 unităţi locale active în 2008 la 24.570 unităţi locale active 

în 2013. 

Figura  1.3.2.H-S.2.– Evoluţia numărului de unităţi locale active 2008-2013 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică                                                         
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Secţiunea M- Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice, clasată pe primul loc din punct de 

vedere al numărului de unităţi locale în totalul naţional, prezintă o distribuţie neuniformă a 

numărului de unităţi locale regionale . Astfel, prima clasată este regiunea București-Ilfov cu o 

pondere de 40% din totalul numărului de unităţi locale la nivel naţional, următoarea regiune 

clasată este Nord-Vest la o diferenţă semnificativă de 28 % de primul loc. regiunea Sud Muntenia 

ocupa penultimul loc din punct de vedere al ponderii în totalul naţional al unităţilor locale 

active în acest domeniu, cu un procent de 8%.  

  Figura  1.3.2.H-S.3. – Ponderea numărului de unităţi locale active în totalul naţional, în funcţie de 

regiune 2013 

 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică                                                                     
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Tabelul  1.3.2.H-S.2. – Unităţi locale active pe activităţi ale economiei naţionale în domeniul serviciilor 
regiunea Sud Muntenia 2008-2013 

Unităţi locale active pe activităţi ale economiei naţionale în domeniul serviciilor regiunea 

Sud Muntenia serviciilor- regiunea Sud Muntenia 

-Servicii (Secțiunile H- S)- 

-Milioane lei- 

CAEN Rev.2 (activități 
ale economiei naţionale) 

Anul 2008 
Anul 
2009 

Anul 
2010 

Anul 
2011 

Anul 
2012 

Anul 
2013 

 
H Transport și depozitare 

4056 4189 4070 4079 4476 4842 

 
I Hoteluri și restaurante 

2288 2523 2291 2065 2238 2285 

J Informaţii si 
comunicaţii 

1481 1440 1308 1196 1324 1309 

K Intermedieri financiare 
și asigurări 

543 645 656 651 678 708 

L Tranzacţii imobiliare 989 951 878 841 858 872 

M Activităţi profesionale, 
ştiinţifice și tehnice 

4227 4418 4055 3787 4028 4157 

N Activităţi de servicii 
administrative și 
activităţi de servicii 
suport 

1608 1527 1452 1366 1515 1596 

P Învăţământ 291 315 289 273 308 331 

Q Sănătate și asistență 
socială 

746 775 780 791 840 895 

R Activităţi de 
spectacole, culturale și 
recreative 

376 390 377 362 438 494 

S Alte activităţi de 
servicii 

1039 1048 979 906 959 1021 

Total Sud Muntenia 17644 18221 17135 16317 17662 18510 

Total Naţional 209029 213366 194900 181710 194332 202753 

  Sursa: Institutul Naţional de Statistică                                                               

 

Activităţile cu cea mai mare pondere în totalul regional al unităților locale active în 2013, 

coincid cu primele clasate şi la nivel naţional. Astfel, în regiunea Sud Muntenia, ponderile cele 

mai mari sunt deținute de activităţile de transport şi depozitare cu 26%, urmate îndeaproape de 

activităţile ştiinţifice, profesionale şi tehnice cu 22% şi hoteluri şi restaurante cu 12%. Ultimele 

clasate ca pondere în totalul regional sunt Secţiunea P-Învăţământ şi Secţiunea R-Activităţi de 

spectacole, culturale şi recreative. 
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Figura  1.3.2.H-S.4.– Ponderea numărului de unităţi locale pe tip de activitate în domeniul serviciilor în 

total regional 

 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică                                                                        

 

Se poate observa o discrepanţă foarte mare între judeţele din nordul regiunii- Argeş, Prahova şi 
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cadrul Secţiunii M –Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice unde Judeţul Prahova se clasează 

pe primul loc la nivel regional cu 1530 de unităţi, comparativ cu ultimul judeţ clasat, Judeţul 

Giurgiu cu 197 de unităţi locale. 
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Tabelul  1.3.2.H-S.3– Numărul unităţilor locale active pe activităţi ale economiei naţionale în domeniul 

serviciilor- judeţe ale regiunii Sud Muntenia 2008-2013 

Numărul unităţilor locale active pe activităţi ale economiei naţionale în domeniul serviciilor- judeţe 

ale regiunii Sud Muntenia 

-Servicii (Secțiunile H- S)- 

-Unităţi- 

CAEN Rev.2 
(activități ale 
economiei 
naţionale) 

Judeţ 
Anul 
2008 

Anul 
2009 

Anul 
2010 

Anul 
2011 

Anul 
2012 

Anul 
2013 

H Transport și 
depozitare 

 Sud Muntenia 4056 4189 4070 4079 4476 4842 

- Argeș 1010 1068 1092 1102 1235 1388 

- Călăraşi 329 319 289 278 292 295 

- Dâmboviţa 701 712 683 669 747 810 

- Giurgiu 432 438 399 372 362 374 

- Ialomiţa 349 349 314 292 320 336 

- Prahova 978 1022 1002 1069 1189 1294 

- Teleorman 257 281 291 297 331 345 

I Hoteluri și 
restaurante 

 Sud Muntenia 2288 2523 2291 2065 2238 2285 

- Argeș 623 680 613 571 637 658 

- Călăraşi 170 191 178 150 155 162 

- Dâmboviţa 259 296 267 223 224 250 

- Giurgiu 146 172 155 133 149 147 

- Ialomiţa 192 203 172 167 182 181 

- Prahova 700 731 673 610 670 672 

- Teleorman 198 250 233 211 221 215 

M Activităţi 
profesionale, 
ştiinţifice și 

tehnice 

 Sud Muntenia 4227 4418 4055 3787 4028 4157 

- Argeș 1073 1120 1019 950 1023 1087 

- Călăraşi 281 301 282 253 259 269 

- Dâmboviţa 509 541 483 451 490 516 

- Giurgiu 213 232 211 192 199 197 

- Ialomiţa 231 228 232 224 253 250 

- Prahova 1648 1677 1539 1443 1508 1530 

- Teleorman 272 319 289 274 296 308 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică                                                                    

Din punct de vedere al evoluţiei în timp, se poate observa un trend preponderent crescător al 

numărului unităţilor locale active din judeţele din Nordul regiunii Sud Muntenia, comparativ cu 
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numărul unităţilor locale poziţionate în Sudul regiunii ce înregistrează o scădere constantă pe 

perioada analizată.  

Cifra de afaceri 

La nivel național, în cadrul activităţilor economice specifice domeniului serviciilor, respectiv 

pentru cele 11 categorii de Coduri CAEN (H Transport şi depozitare, I Hoteluri şi restaurante, J 

Informaţii şi comunicaţii, K Intermedieri financiare şi asigurări, L Tranzacţii imobiliare, M 

Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice, N Activităţi de servicii administrative şi activităţi 

de servicii suport, P Învăţământ, Q Sănătate şi asistență socială, R Activităţi de spectacole, 

culturale şi recreative, S Alte activităţi de servicii), la sfârșitul anului 2013 se înregistra o cifră 

de afaceri totală de 180.042 milioane lei, în creștere constantă încă de la începutul perioadei 

de referinţă, anul 2008, când cifra obținută a fost de 44.726 milioane lei.  regiunea Sud 

Muntenia este pe locul 4  din punctul de vedere al cifrei de afaceri, depăşind cu peste 1.500 

milioane lei regiunea clasată pe locul 5- regiunea Sud-Est. Activităţile economice din domeniul 

serviciilor cu cel mai mare aport al cifrei de afaceri la totalul naţional în 2013 sunt: Secţiunea 

H- Transporturi şi depozitări (31%), tranzacţii imobiliare şi activităţi profesionale (33%), şi 

Secţiunea J- Informaţii şi comunicaţii(20%). 

Tabelul  1.3.2.H-S.4– Cifra de afaceri cumulată la nivelul unităţilor locale active 2008-2013 

Cifra de afaceri cumulată la nivelul unităților locale active 

-Servicii (Secțiunile H- S) 

-Milioane lei- 

Nr.crt. Regiune Anul 2008 
Anul 
2009 

Anul 
2010 

Anul 
2011 

Anul 
2012 

Anul 
2013 

1. 
 

NORD-VEST 14015 12695 12864 14591 16864 18086 

2. CENTRU 12824 11559 12415 13850 15521 16638 

3. NORD-EST 8356 7790 7951 8029 9307 10020 

4. SUD-EST 12213 11147 11443 11755 13080 13545 

5. SUD 
MUNTENIA 

11779 10971 11752 12616 14076 14769 

6. BUCUREŞTI - 
ILFOV 

80459 75926 78489 84270 88568 89717 

7. SUD-VEST 
OLTENIA 

5462 5137 5089 5964 6469 6246 

8. VEST 10821 9979 10216 10960 12485 13252 

 Total 155929 145204 150219 162035 176370 182273 

Sursa: Institutul Național de Statistică                                                             . 

Din punct de vedere al ponderii la nivel naţional, regiunea Sud Muntenia deţine 8% din cifra de 

afaceri înregistrată de unităţile locale active din domeniul serviciilor, pentru anul 2013. Cele 

mai slabe regiuni din punctul de vedere al cifrei de afaceri sunt Sud-Vest Oltenia(3%) şi la 

mică distantă- Nord-Est (6%). Se poate observa şi diferenţa foarte mare dintre regiunea 
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București-Ilfov clasată pe primul loc cu 49% din cifra de afaceri naţională în domeniul 

serviciilor şi regiunea clasată pe locul 2- Nord-Vest-cu 10%. 

Figura  1.3.2.H-S.5.– Ponderea cifrei de afaceri cumulate pentru unitățile locale active la nivel regional 

în cifra de afaceri înregistrată la nivel naţional 2013 

 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică                                                                 
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Figura  1.3.2.H-S.6.– Ponderea cifrei de afaceri pe tip de activitate din domeniul serviciilor în totalul 

naţional 2013 

 
Sursa: Institutul Naţional de Statistică                                                       
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Tabelul  1.3.2.H-S.5.– Cifra de afaceri cumulată la nivelul unităților locale active 

Cifra de afaceri cumulată la nivelul unităților locale active 

-Servicii (Secțiunile H- S)- 

-milioane lei (RON)- 

CAEN Rev.2 (activități ale 
economiei naţionale) 

Anul 
2008 

Anul 
2009 

Anul 
2010 

Anul 
2011 

Anul 
2012 

Anul 
2013 

 
H Transport și Depozitare 

4966 4495 5648 6228 6191 7436 

 
I Hoteluri și Restaurante 

1035 925 856 904 932 904 

 
J Informații și Comunicații 

1672 1588 1330 1466 1966 2036 

 
Tranzacții imobiliare, 
închirieri și activități de 
servicii prestate în 
principal întreprinderilor  

3353 3102 3010 3166 4074 3367 

 
P Învățământ 

48 39 45 54 53 57 

 
Q Sănătate și asistență 
sociala 

183 169 214 246 282 314 

 
S Alte activități de servicii 

522 653 649 552 578 655 

Total Sud Muntenia 11779 10971 11752 12616 14076 14769 

Total Naţional 44726 152014 148930 155610 165879 180042 
Sursa: Institutul Naţional de Statistică                                                                       

 

În ceea ce priveşte valoarea cifrei de afaceri pe tip de activitate la nivel regional în totalul 

regional, în regiunea Sud Muntenia cele mai mari cifre de afaceri se regăsesc în cadrul 

sectoarelor: transporturi şi depozitări, tranzacţii imobiliare și activităţi profesionale şi informaţii 

şi comunicaţii. 
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Figura  1.3.2.H-S.7.– Ponderea cifrei de afaceri la nivel regional pe tip de activitate din domeniul 

serviciilor în totalul regional 2013 

 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică                                                               

 

Din analiza datelor se poate observa o discrepanţă foarte mare între judeţele din nordul 
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ce priveşte secțiunile H- Transporturi şi depozitări, tranzacţii imobiliare şi activităţi 

profesionale, şi Secţiunea J- Informaţii şi comunicaţii, cele clasate pe primele locuri la nivel 

regional din prisma ponderii la cifra de afaceri regională, ponderea cifrei de afaceri județene la 

cifra de afaceri regională în aceste domenii indică aceeaşi discrepanţă existentă la nivel 

judeţean. Astfel, în cadrul celor 3 secţiuni, Judeţele Argeş şi Prahova au cea mai mare pondere 

la nivel regional la cifra de afaceri în cele 3 activităţi economice, pe când Judeţe din Sudul 

regiunii precum Teleorman şi Călăraşi ocupă ultimele poziţii ca valoare a cifrei de afaceri în 

totalul regional. 
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Tabelul  1.3.2.H-S.6.– Cifra de afaceri cumulată la nivelul unităţilor locale active-judeţe ale regiunii Sud 

Muntenia 2008-2013 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică                                                                       

 

Prin  analiza indicatorului de faţă se întăreşte faptul că între Judeţele Prahova şi Argeş şi restul 

judeţelor din regiune, diferenţele sunt foarte mari, cele mai performante unităţi locale active 

fiind grupate în aceste două judeţe.  

Cifra de afaceri cumulată la nivelul unităților locale active- judeţe 
-Servicii (Secțiunile H- S)- 

-milioane lei (RON)- 

CAEN Rev.2 (activități ale 
economiei naţionale) 

Regiuni de 
dezvoltare şi 
judeţe 

Anul 
2008 

Anul 
2009 

Anul 
2010 

Anul 
2011 

Anul 
2012 

Anul 
2013 

H TRANSPORT ȘI 
DEPOZITARE 

Sud Muntenia 4966 4495 5648 6228 6191 7436 

- Argeș 1394 1284 1540 1934 2047 2287 

- Călăraşi 501 409 483 402 571 471 

- Dâmboviţa 510 416 457 473 579 700 

- Giurgiu 394 356 1131 1249 787 1084 

- Ialomiţa 320 315 278 331 375 417 

- Prahova 1599 1495 1575 1634 1659 2243 

- Teleorman 248 220 184 205 173 235 

TRANZACŢII IMOBILIARE, 
ÎNCHIRIERI ȘI ACTIVITĂŢI DE 

SERVICII PRESTATE ÎN 
PRINCIPAL 

ÎNTREPRINDERILOR  

Sud Muntenia 3353 3102 3010 3166 4074 3367 

- Argeș 730 777 615 738 737 764 

- Călăraşi 121 127 126 141 191 151 

- Dâmboviţa 286 312 298 301 363 338 

- Giurgiu 123 120 132 240 265 144 

- Ialomiţa 124 140 182 122 136 136 

- Prahova 1848 1499 1510 1473 2201 1662 

- Teleorman 121 127 147 151 181 172 

J INFORMAŢII ȘI 
COMUNICAŢII 

Sud Muntenia 1672 1588 1330 1466 1966 2036 

- Argeș 202 182 171 162 366 261 

- Călăraşi 51 60 53 51 55 51 

- Dâmboviţa 81 80 77 80 116 96 

- Giurgiu 38 43 35 41 68 88 

- Ialomiţa 73 91 69 51 66 131 

- Prahova 1162 1086 860 1030 1209 1321 

- Teleorman 65 46 65 51 86 87 
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De asemenea, se poate observa faptul că serviciile cu cea mai mare pondere în cifra de afaceri 

regională nu coincid cu serviciile în cadrul cărora se înregistrează un număr mai mare de unităţi 

locale active. 

regiunea Sud Muntenia are un aport de 8% ca valoare a cifrei de afaceri realizată de către 

unităţile locale prestând servicii în totalul naţional. 

Numărul de salariați 

În anul 2013, la nivel naţional, personalul angajat în unităţile locale active era de peste 1,9 

milioane de persoane. (1.950.065). Ca şi trend, acesta  a înregistrat o scădere între anii 2010 şi 

2011, o creştere în anii 2008-2009 şi 2012-2013. 

La nivelul regiunilor, trendul este identic privind scăderea înregistrată între anii 201-2011, şi 

creşterea din perioadă, singură regiunea care înregistrează o uşoară scădere a numărului 

salariaţilor în această perioadă este regiunea Sud-Est. 

regiunea Sud Muntenia se află pe locul 4 în acest clasament, cu aproximativ 210.931 angajaţi în 

sectorul serviciilor. Cea mai prost poziţionată regiune este Sud-Vest Oltenia, unde numărul de 

angajaţi din servicii este de doar aproximativ 155.256 persoane.  

Tabelul  1.3.2.H-S.7.– Personalul din unitățile locale pe activităţi ale economiei naționale în sectorul 

serviciilor 2008-2013 

Personalul din unitățile locale pe activităţi ale economiei naționale în sectorul serviciilor 

-Servicii (Secțiunile H - S)- 

-număr persoane - 

Nr. 
Crt. 

Regiuni de 
dezvoltare 

Anul 2008 Anul 2009 Anul 2010 Anul 2011 Anul 2012 Anul 2013 

1 NORD-VEST 240535 251653 239627 231823 234596 241318 

2 CENTRU 221556 230224 220374 211976 216619 222276 

3 NORD-EST 244753 251558 234682 222421 225816 227283 

4 SUD-EST 233438 235645 219728 208764 209866 209941 

5 SUD MUNTENIA 216297 226986 213566 206960 209241 210931 

6 BUCUREŞTI - 

ILFOV 
529161 519904 493163 499997 506143 511622 

7 SUD-VEST 

OLTENIA 
163013 168533 158028 153726 156576 155256 

8 VEST 180593 188319 175117 168686 169979 171438 

  Total 2029346 2072822 1954285 1904353 1928836 1950065 

Sursa: Institutul Național de Statistică                                                                     
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Din punct de vedere al ponderilor fiecărei regiuni în totalul naţional, se poate observa existenţa 

unei discrepanțe între prima regiune clasată, regiunea București-Ilfov cu 26% și regiunea clasată 

pe locul secund, regiunea Nord-Vest cu 12%. regiunea Sud Muntenia se  situează pe locul 4 cu 

11% din totalul naţional al persoanelor angajate.  

Figura  1.3.2.H-S.8.– Ponderea angajaţilor din unitățile locale active la nivel regional în totalul 

înregistrat la nivel naţional 2013 

 
Sursa: Institutul Naţional de Statistică                                                                    

 

În ceea ce priveşte ponderea la nivel naţional a numărului angajaților în servicii pe tipuri de 

activități, pe primele locuri se situează: Secțiunea P- Învăţământ cu 18%, Secțiunea Q- Asistență 

Socială cu 17%, urmat îndeaproape de secțiunea H-Transport și Depozitare cu 13%. 
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Figura  1.3.2.H-S.9.– Ponderea numărului de angajaţi pe tip de activitate din domeniul serviciilor în 

totalul naţional 2013 

 
Sursa: Institutul Naţional de Statistică                                                                       

 

Trendul numărului de salariaţi la nivel regional urmăreşte aceeaşi evoluţie fluctuantă 

identificată şi la nivel naţional, respectiv anii de creştere 2008-2009. Perioada 2012-2013 nu 

mai este reprezentată de valori în creştere pentru fiecare dintre activităţile economice din 

sectorul serviciilor. 

La nivel regional, discrepanţa identificată în cadrul unităţilor locale active sau a cifrei de 

afaceri nu diferă nici în cazul personalului în funcţie de activitatea economică din sectorul 

serviciilor. Astfel, activităţile economică în care la sfârşitul anului 2013 se găsesc cei mai 

mulți angajaţi din regiunea Sud Muntenia sunt secțiunile: P- Învătământ-43.270 salariaţi, Q- 

Sănătate şi asistență sociala-39.622 salariaţi, urmate de secţiunea H- Transport şi depozitare 

cu 27.744 de salariaţi. 
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Figura  1.3.2.H-S.10.– Evoluţia numărului de angajați pe activităţi din domeniul serviciilor - regiunea Sud 

Muntenia 2008-2013 

 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică                                                                   

Pentru cele 3 tipuri de activităţi din sectorul serviciilor, distribuirea personalului pe teritoriul 

judeţelor evidenţiază dezvoltarea Judeţelor Argeş, Prahova şi Dâmboviţa cu valori ale 

numărului de persoane ce cumulate depăşesc 50% din totalul regional în cadrul fiecărei 

secţiuni analizate (H, P, Q). Judeţele clasate pe ultimele poziţii în cadrul fiecărei activităţi 

economice din punct de vedere al numărului de personal sunt judeţul Călăraşi, judeţul 

Teleorman şi judeţul Giurgiu, acestea clasându-se sub valoarea medie a regiunii în respectiva 

activitate. 
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Tabelul  1.3.2.H-S.8.– Personalul din unitățile locale la nivelul regiunii Sud Muntenia 2008-2013 

Personalul din unităţile locale la nivelul regiunii Sud Muntenia 

-Servicii (Secțiunile H,  P, Q)- 

-număr persoane- 

CAEN Rev.2 
(activități ale 
economiei 
naţionale) 

Judeţe 
Anul 
2008 

Anul 
2009 

Anul 
2010 

Anul 
2011 

Anul 
2012 

Anul 2013 

H Transport 
şi depozitare 

regiunea Sud 
Muntenia 

29339 31084 27690 28288 27902 27744 

- Argeș 5492 6359 5971 6070 6032 5994 

- Călăraşi 2117 2364 1714 1957 1941 1807 

- Dâmboviţa 3508 3280 3464 3519 3607 3457 

- Giurgiu 2510 2633 2221 2604 2435 2603 

- Ialomiţa 2636 2836 2565 2629 2565 2472 

- Prahova 11108 11640 10019 9570 9257 9282 

- Teleorman 1968 1972 1736 1939 2065 2129 

P Învăţământ 
regiunea Sud 

Muntenia 
47344 46663 45657 43130 43246 43274 

- Argeș 11286 11133 10840 10440 10110 10138 

- Călăraşi 4502 4304 4237 4031 3867 3902 

- Dâmboviţa 8541 8473 8144 7854 7933 7811 

- Giurgiu 3223 3144 3099 3078 3014 3021 

- Ialomiţa 3688 3540 3508 3420 3325 3264 

- Prahova 10713 10684 10440 9621 10222 10443 

- Teleorman 5391 5385 5389 4686 4775 4695 

Q Sănătate şi 
Asistență 
Socială 

regiunea Sud 
Muntenia 

43338 46166 45464 40947 39762 39622 

- Argeș 7267 8358 8317 7830 8451 8431 

- Călăraşi 4386 4803 4781 4178 3625 3363 

- Dâmboviţa 7510 7270 7420 6121 5787 5741 

- Giurgiu 3326 3952 3863 3412 3466 3441 

- Ialomiţa 3375 3526 3547 3345 3110 3210 

- Prahova 11941 12959 12339 11472 10982 11101 

- Teleorman 5533 5298 5197 4589 4341 4335 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică                                                               

Productivitatea muncii 

Productivitatea muncii în servicii este mai dificil de evaluat datorită faptului că serviciile sunt, 

în general, foarte diversificate şi puţin standardizabile. Astfel pentru  serviciile ce au 

reprezentat obiectul analizei de faţă, nu se poate cuantifica valoric acest indicator, întrucât 
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serviciile reprezintă un sector economic omogen, în care servicii ce țin de domeniul public se 

întrepătrund cu cele în care activează antreprenori privați. 

Principala dificultate în ceea ce priveşte cuantificarea serviciilor publice este lipsa valorii de 

piaţă, deoarece organizațiile publice produc servicii pentru a răspunde nevoilor sociale. Mai 

mult, particularitatea domeniului public rezidă în faptul că acesta are obiective diferite faţă de 

sectorul privat. 

Deşi se folosesc metode de calcul din ce în ce mai sofisticate, încercările de a măsura producția 

sectorului public nu a rezolvat problema fundamentală a determinării producţiei serviciilor 

publice. 

În ceea ce priveşte serviciile publice, la nivel naţional se remarcă necesitatea creşterii 

productivităţii, în ciuda faptului că acest tip de servicii contribuie semnificativ la bogăţia socială 

şi la dezvoltarea şi bunăstarea cetățenilor.  

Factorii comuni atât pentru domeniul public, cât şi pentru cel privat, cu impact asupra 

productivităţii muncii în sectorul serviciilor ţin de aspecte legate de calitate, dar şi 

accesibilitate şi responsabilitate. 

Determinarea productivităţii în ceea ce priveşte sectorul privat pentru analiza de faţă nu poate 

fi determinată deoarece valorile indicatorilor economici disponibili pe INS oferă valori cumulate 

ale rezultatelor din domeniul public cu cele din domeniul privat. 

Ca trend naţional, cât şi regional se poate observa printr-o simplă urmărire a principalilor 

indicatori prezentaţi,  înregistrarea unei uşoare creşteri a productivităţii muncii la nivel 

naţional. regiunea Sud Muntenia, din prisma evoluţiei cifrei de afaceri şi a numărului de 

salariaţi, înregistrează creşteri ale productivităţii în activităţile corespunzând Secţiunii H- 

Transport şi depozitare şi Secţiunii J- Informaţii şi comunicaţii şi alte activităţi de servicii. 

Investiții nete 

La nivel naţional, în cadrul sectorului serviciilor, la nivelul unităților locale, la sfârșitul anului 

2013, se înregistrau investiții nete totale în valoare de 17.786  milioane lei, în scădere 

constantă față de anul 2008 când investițiile nete totalizau 25.234 milioane lei.  

În perioada 2010-2011, atât la nivel naţional, cât şi în regiunea Sud Muntenia se observă o 

creştere a valorii investițiilor nete realizate, acestea urmând ulterior un trend descendent. 
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Dacă în regiunea Sud Muntenia, investițiile nete în sectorul serviciilor în 2008 totalizau 1.952 

milioane lei, acestea ajung la valoarea de 1.285 milioane lei în 2013.  

Anul 2008 este caracterizat prin  cele mai mari investiții realizate la nivel naţional în sectorul 

serviciilor, regiunea Sud Muntenia se clasează pe ultimele poziţii din punct de vedere al valorii 

acestui indicator care a totalizat 1.952 milioane euro în 2008. Ultima regiune clasată pe 

întreaga perioadă analizată este regiunea Sud-Vest Oltenia. 

Tabelul  1.3.2.H-S.9.– Investiţii nete la nivelul unităților locale pe regiuni de dezvoltare 2008-2013 

Investiții nete la nivelul unităților locale  
 -Servicii (Secțiunile H, I, J, K, L, M, N, P, Q, R, S)- 

-milioane lei (RON)- 

Nr.crt. 
Regiuni de 
dezvoltare  

Anul 
2008 

Anul 
2009 

Anul 
2010 

Anul 
2011 

Anul 
2012 

Anul 
2013 

1 NORD-VEST 2174 1516 1518 1493 1629 1609 

2 CENTRU 2161 1592 1386 1502 1347 1529 

3 NORD-EST 1644 798 768 812 1518 1055 

4 SUD-EST 2150 1261 1092 1258 1239 1577 

5 SUD MUNTENIA 1952 1129 1128 1412 1197 1285 

6 
BUCUREŞTI - 

ILFOV 
12594 9572 8265 9897 9992 8853 

7 
SUD-VEST 
OLTENIA 

781 515 591 544 529 553 

8  VEST 1778 1245 1007 1214 1491 1325 

Total 25234 17628 15755 18132 18942 17786 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică                                                            

Din punctul de vedere al ponderii investițiilor nete în unitățile locale pentru anul 2013, se poate 

observa discrepanța dintre regiunea București-Ilfov cu 50% din valoarea totală a investițiilor şi 

regiunile clasate pe locul secund cu aproximativ 9% din valoarea totală a investițiilor nete 

naţionale. 

regiunea Sud Muntenia se clasează pe locul 3 ca pondere, alături de regiunea Vest, cu 7%. Ultima 

clasată, regiunea Sud—Vest Oltenia deţine o pondere de 3% din totalul naţional. 
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   Figura  1.3.2.H-S.11.– Ponderea investițiilor nete în unitățile locale active 2013 

 
    Sursa: Institutul Naţional de Statistică                                                           

 

La nivel naţional, activităţile economice din sectorul serviciilor în care s-au realizat pe 

perioada analizată cele mai mari investiții nete sunt Secţiunea H- Transporturi şi Depozitări cu 

6.752 milioane euro; Tranzacţii imobiliare şi închirieri cu 6.657 milioane euro şi Secţiunea J- 

Informaţii şi comunicaţii cu 2.120 milioane euro. 

La nivel regional, se observa acelaşi trend descrescător al valorilor investițiilor nete pentru 

fiecare tip de activitate din sectorul serviciilor pe perioada 2008-2013. Activităţile din 

domeniul serviciilor cu cele mai mari valori ale investițiilor nete în regiunea Sud Muntenia sunt 

Secţiunea H- Transporturi şi depozitări, urmată de Tranzacţii imobiliare. Clasată pe locul 3 ca 

valoare a investițiilor nete se află secţiunea I Hoteluri şi restaurante. 
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Tabelul  1.3.2.H-S.10.– Investiții nete la nivelul unităților locale 

Investiții nete la nivelul unităţilor locale pe tipuri de activităţi din domeniul serviciilor 

-Servicii (Secțiunile H, I, J, K, L, M, N, P, Q, R, S)- 

-milioane lei (RON)- 

CAEN Rev.2 
(activități ale 

economiei 
naţionale) 

Regiuni de 
dezvoltare  

Anul 
2008 

Anul 
2009 

Anul 
2010 

Anul 
2011 

Anul 
2012 

Anul 2013 

H Transport și 
depozitare 

SUD 
MUNTENIA 

1112 656 617 690 599 693 

I Hoteluri și 
restaurante 

SUD 
MUNTENIA 

185 98 88 138 115 110 

J Informaţii și 
comunicaţii 

SUD 
MUNTENIA 

107 41 44 66 90 98 

Tranzacţii 
imobiliare, 
închirieri și 
activități de 

servicii prestate 
în principal 

întreprinderilor 

SUD 
MUNTENIA 

464 277 331 440 319 320 

P învăţământ 
SUD 

MUNTENIA 
8 4 4 4 13 11 

Q Sănătate și 
asistență socială 

SUD 
MUNTENIA 

34 32 28 49 35 29 

S Alte activităţi 
de servicii 

SUD 
MUNTENIA 

42 21 16 25 26 24 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică                                                                     

Ca şi în cazul celorlalți indicatori economici, investițiile nete realizate în Judeţele Prahova, 

Argeş şi Dâmboviţa au o pondere mai mare din totalul regional, fata de cele realizate în sudul 

regiunii, în judeţe precum Călăraşi, Giurgiu, Ialomiţa, Teleorman. 

Analiza investițiilor nete completează productivitatea muncii şi cifra de afaceri, prezentate 

anterior. Astfel, se poate observa o strânsă legătură între valoarea investițiilor realizate în 

sectorul serviciilor şi indicatorii de performanţă ai firmelor ce activează în acest sector 

economic, regiunea Sud Muntenia clasându-se pe ultimele poziţii atât în topul investițiilor, cât 

şi în cel al cifrei de afaceri. 

Aceasta corelare se păstrează şi la nivel de judeţ, Judeţe precum Argeş, Prahova şi Dâmbovița 

beneficiind de investiții  de o valoare mai mare pentru anul 2013 comparativ cu judeţele 

sudice. 
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Lista celor mai importante întreprinderi ce activează în sectorul economic al serviciilor 

 

Din punct de vedere al cifrei de afaceri sunt prezentate mai jos cele mai relevante firme din 

fiecare judeţ al regiunii Sud Muntenia ce activează în domeniul serviciilor. 

Tabelul  1.3.2.H-S.12.– Cele mai importante firme din regiunea Sud Muntenia-cifra de afaceri 2013 

Firma Județ CAEN 
CA 2013- 

mil lei 

Aquila Part Prod Com S.R.L. Prahova 4941- Transporturi rutiere de mărfuri  565 

Conpet S.A. Prahova 4950- Transporturi prin conducte 348 

Teamnet Internaţional S.A. Prahova 6201-Activităţi de realizare a software-ului la comandă 285 

Step one Spedition S.R.L. Călărași 5229- Alte activităţi anexe transporturilor 49 

Alymar Com S.R.L. Călărași 4941- Transporturi rutiere de mărfuri  48 

Agromex S.R.L. 
Călărași 7021-Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor 

publice şi al comunicării. 
34 

Internaţional Lazar Company 
S.R.L. 

Argeș 4941- Transporturi rutiere de mărfuri  176 

Hoedlmayr Lazar România 
S.R.L. 

Argeș 4941- Transporturi rutiere de mărfuri  155 

Dianthus Company S.R.L. Argeș 4941- Transporturi rutiere de mărfuri  138 

Vio Transgrup S.R.L. Dâmbovița 4941- Transporturi rutiere de mărfuri  49 

Romstyl Impex S.R.L. Dâmbovița 4941- Transporturi rutiere de mărfuri  39 

Burlacu Trans Com S.R.L. Dâmbovița 4941- Transporturi rutiere de mărfuri  35 

Gebruder Weiss S.R.L. Giurgiu 5229- Alte activiăţi anexe transporturilor 180 

Kuehne + Nagel S.R.L. Giurgiu 5229- Alte activiăţi anexe transporturilor 152 

Klg Europe Logistics S.R.L. Giurgiu 5229- Alte activiăţi anexe transporturilor 93 

Vlase Internaţional S.R.L. Ialomița 4941- Transporturi rutiere de mărfuri 92 

Agrofam Trading S.R.L. Ialomița 5210-Depozitări 64 

Zurmill S.R.L. Ialomița 5210-Depozitări 20 

Eurosiloz S.A. Teleorman 5210-Depozitări 117 

Cicalex S.A. Teleorman 5210-Depozitări 89 

Eugen Trans S.R.L. Teleorman 4941- Transporturi rutiere de mărfuri 20 

Sursa: www.listafirme.ro                     

Din punct de vedere al serviciilor, cele mai multe firme din top activează în domeniul 

Transportului rutier de mărfuri (şi activităţi conexe) şi al depozitărilor, aceste două activităţi  

fiind în general conexe industriei, agriculturii sau comerţului. Se poate observa faptul că pentru 

judeţele agricole din sudul regiunii, firmele de top activează fie în domeniul depozitării, fie în 

cel al activităţilor anexe transporturilor, pe când în judeţele mai industrializate din nord, în 

domeniul transportului rutier de mărfuri.   Singurele doua excepţii de la aceste activităţi le 

reprezintă societățile Teamnet cu  6201-Activităţi de realizare a software-ului la comandă şi 

Conpet S.A. – 4950 Transporturi prin conducte  în judeţul Prahova şi  Agromex 7021 în judeţul 

Călăraşi, -Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării. 
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Spre deosebire de activităţile productive, serviciile au principalul avantaj că pot fi prestate pe 

teritorii întinse, fără a avea în acele locaţii angajaţi sau vreo infrastructură.  Spre exemplu, în 

cazul transporturilor rutiere de mărfuri, este suficient ca o societate să aibă sediul într-o 

anumită regiune pentru ca întregii indicatori obținuți să fie evidențiați în respectiva regiune. 

(similar domeniului Construcţii). 

Concluzii desprinse din analiza indicatorilor sectoriali 

- Și în acest sector se înregistrează aceeași eterogenitate ca în cadrul celorlalte secţiuni:  

nordul regiunii este o importantă zonă a serviciilor, în timp ce sudul regiunii se remarcă 

prin indicatori slabi. 

- regiunea Sud Muntenia înregistrează trenduri descrescătoare în ceea ce priveşte numărul 

unităţilor locale active, numărul personalului din unităţile locale active cât şi valoarea 

investițiilor nete în perioada 2008-2013. Sectorul serviciilor în regiune a atins valori 

maxime în 2008, ulterior acestui an ritmul de dezvoltare al acestui domeniu nu a mai fost 

pronunţat. 

- Din punct de vedere al numărului unităţilor locale, regiunea Sud Muntenia deţine o 

pondere de 9% din totalul naţional, cele mai multe unităţi locale active în regiune se 

înregistrează în activităţile economice corespunzând: Secţiunii H- Transporturi, Secţiunii 

M Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice, Secţiunea I- Hoteluri. Activitatea 

economică cu cea mai scăzută contribuţie la nivel regional din punct de vedere al 

numărului unităţilor locale este învățământul. 

- Cifra de afaceri la nivel naţional înregistrează o creştere constantă pe perioada analizată 

atât la nivel naţional, cât şi la nivelul regiunii Sud Muntenia. Cu o pondere de 8% din 

totalul naţional, regiunea Sud Muntenia înregistrează rezultate economice importante, 

din prisma prezentului indicator analizat, în activitatea de Transport şi 

depozitare(Secţiunea H), în activitatea de Tranzacţii imobiliare şi închirieri, cât şi din 

Informaţii şi comunicaţii( Secţiunea J). 

- Creşterea cifrei de afaceri în sectorului serviciilor este influențată semnificativ și de 

elemente precum cursul valutar, sau rata inflaţiei. 

- În privința salariaţilor, regiunea Sud Muntenia deţine 12% din totalul naţional şi urmează 

acelaşi trend descrescător al înregistrat la nivel național. Cei mai mulți angajați se 

regăsesc în domeniile Transporturi şi depozitări (Secţiunea H), Învăţământ (secţiunea P) 

şi Sănătate şi asistență socială( Secţiunea Q). 

- Se pot evidenţia la nivel regional cele mai performante  secţiuni din punct de vedere 

economic, respectiv: Secţiunii H- Transporturi, Secţiunii M Activităţi profesionale, 

ştiinţifice şi tehnice, Secţiunea I- Hoteluri.  Indicatorii aferenți activităţilor de transport 
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şi depozitare plasează acest tip de serviciu pe prima poziţie la nivel regional din punct de 

vedere al ponderii la formarea valorilor regionale. 

Analiza sectorială 

– TURISM –  

 

Metodologie 

Având în vedere importanţa şi potenţialul existent la nivel naţional, s-a procedat la selectarea, 

din întreaga secţiune dedicată serviciilor, a secţiunii specifice clasei I –Hoteluri şi restaurante. 

Această secțiune este dedicată analizării sectorului economic al turismului atât la nivelul 

regiunii Sud Muntenia cât și la nivelul fiecărui județ din regiune, conform informațiilor statistice 

prelucrate. 

Context 

Turismul în regiunea Sud Muntenia se poate număra printre domeniile de dezvoltare cu potențial 

ridicat din regiune, ținând cont de faptul că principalele puncte de atracție turistică se află în 

județul Prahova – Valea Prahovei (Munții Bucegi) și în județul Argeș – parcurile naturale din 

masivul Piatra Craiului, zone în care se pot practica sporturile de iarnă, turismul de week-end, 

turismul istoric-cultural-religios și turismul rural. 

Stațiunile montane de pe Valea Prahovei dețin o reţea hotelieră care poate răspunde nevoilor de 

cazare ale turiștilor și dispune și de o infrastructură turistică adecvată. 

De asemenea în regiune se poate practica și turismul balnear, în stațiunile balneoclimaterice: 

 Pucioasa, județul Dâmbovița 

 Amara, județul Ialomița 

 Slănic Prahova, județul Prahova 

În cele ce urmează se procedează la analiza Secțiunii I – Hoteluri și restaurante din cadrul 

economiei naţionale conform CAEN Rev.2, fiind considerată cea mai reprezentativă în contextul 

domeniului analizat, respectiv al turismului, cunoscut fiind faptul că ponderea majoritară a 

serviciilor de turism este constituită la nivelul unităților de cazare și de alimentație publică 

aparținând de acestea. 
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Numărul de unități locale active 

La nivel național, în cadrul Secțiunii I – Hoteluri și restaurante, la sfârșitul anului 2013 activau 

un număr de 24.670 unități locale, în creştere față de anul 2008 când numărul unităților locale 

active era de 23.998 unități locale, excepție făcând anul 2009, când numărul unităților locale a 

fost mai ridicat, respectiv 26.597.  

 

Tabelul 1.3.2.I. 1 - Numărul unităților locale active pe regiuni de dezvoltare - Secțiunea I – Hoteluri și 

restaurante – 2008-2013 

Numărul unităților locale active pe regiuni de dezvoltare 

- Secțiunea I – Hoteluri și restaurante - 

Nr. crt. Regiune 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1. NORD-VEST 3.584 3.963 3.693 3.402 3.618 3.777 

2. CENTRU 3.925 4.253 3.960 3.582 3.732 3.833 

3. NORD-EST 2.858 3.308 2.998 2.644 2.790 2.916 

4. SUD-EST 3.384 3.688 3.474 3.163 3.362 3.410 

5. SUD MUNTENIA 2.288 2.523 2.291 2.065 2.238 2.285 

6. BUCUREȘTI-ILFOV 3.081 3.432 3.378 3.229 3.394 3.571 

7. SUD-VEST OLTENIA 2.060 2.310 2.075 1.861 2.013 2.072 

8. VEST 2.818 3.120 2.933 2.624 2.747 2.806 

TOTAL 23.998 26.597 24.802 22.570 23.894 24.670 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 
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Figura 1.3.2.I. 1 - Ponderea unităților locale active pe regiuni de dezvoltare Secțiunea I - Hoteluri și 

restaurante 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

 

La nivelul României, regiunea Sud Muntenia, se află pe penultimul loc cu un număr de 2.285 

unități active locale, respectiv 9,26 % din totalul unităților ce activează în acest domeniu la 

nivel naţional, raportându-ne la anul 2013. Diferența față de regiunea clasată pe primul loc, 

regiunea Centru, este de 1.548 unități. 

Tabelul 1.3.2.I. 2 - Numărul unităților locale active – regiunea Sud Muntenia Secțiunea I – Hoteluri și 

restaurante - 

Numărul unităților locale active – regiunea Sud Muntenia 

Secțiunea I – Hoteluri și restaurante - 

Nr. 

crt. 
Județ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1. Argeș 623 680 613 571 637 658 

2. Călărași 170 191 178 150 155 162 

3. Dâmbovița 259 296 267 223 224 250 

4. Giurgiu 146 172 155 133 149 147 

5. Ialomița 192 203 172 167 182 181 

6. Prahova 700 731 673 610 670 672 

7. Teleorman 198 250 233 211 221 215 

     TOTAL 2288 2523 2291 2065 2238 2285 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 
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Figura 1.3.2.I. 2 – Ponderea unităților locale active –Secţiunea I – Hoteluri și restaurante - 

 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

 

În ceea ce privește distribuția pe județe a unităților locale active, se poate observa o dezvoltare 

mai mare a acestora în județele Prahova (29,41%) și Argeș (28,08%), având în vedere și istoria 

celor două județe în turismul  montan, cultural, itinerant, religios și cel de aventură şi sporturi 

extreme, iar la polul opus se află județele Giurgiu (6,43%) și Călărași (7,09%). 

Niciunul dintre cele 7 județe ale regiunii Sud Muntenia nu au avut un trend ascendent în ceea ce 

priveşte unitățile locale active, dar se poate observa o fluctuație a acestor unități cauzată în 

mare parte de situația economică a României. 

 

Cifra de afaceri 

 

La nivel național, în cadrul Secțiunii I – Hoteluri și restaurante, la sfârșitul anului 2013  se 

înregistra o cifra de afaceri totală de 11.190 milioane lei, în scădere față de anul 2008 când cifra 

obținută a fost de 11.213 milioane lei. Se observă din nou o fluctuație a cifrei de afaceri pe 

parcursul celor 5 ani (2008 – 2013), cauzată așa cum s-a menționat mai sus, la indicatorul unități 

locale active, de situația economică a României. 
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Tabelul 1.3.2.I. 3 - Cifra de afaceri cumulată la nivelul unităților locale active pe regiuni de dezvoltare - 

Secțiunea I – Hoteluri și restaurante 

Cifra de afaceri cumulată la nivelul unităților locale active  

- Secțiunea I – Hoteluri și restaurante - 

-milioane lei (RON)- 

Nr. 

crt. 
Regiune  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1. NORD-VEST 1303 1170 1116 1218 1336 1343 

2. CENTRU 1348 1302 1402 1389 1468 1502 

3. NORD-EST 1003 910 954 947 977 924 

4. SUD-EST 1584 1539 1385 1481 1913 1489 

5. 
SUD 

MUNTENIA 
1035 925 856 904 932 904 

6. 
BUCUREȘTI-

ILFOV 
3308 3182 3062 3166 3333 3519 

7. 
SUD-VEST 

OLTENIA 
705 615 553 648 681 633 

8. VEST 927 846 769 809 857 876 

TOTAL 11213 10489 10097 10562 11497 11190 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

 

Figura 1.3.2.I. 3 - Cifra de afaceri cumulată la nivelul unităților locale active - 2013 Secțiunea I – Hoteluri 

și restaurante 

Sursa: Institutul Naţional de Statistic 

 

Din punct de vedere al cifrei de afaceri obținută de unitățile locale care își desfăşoară 

activitatea în domeniul turismului, regiunea Sud Muntenia se clasează pe locul 6, cu o cifră de 
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afaceri de 904 milioane RON, respectiv 8,08% din cifra de afaceri obținută la nivel național în 

acest domeniu, în perioada anul 2013. 

Pe primul loc de află regiunea București - Ilfov, cu o cifră de afaceri 3.519 de  milioane RON 

(31,45% din cifra de afaceri la nivel naţional în anul 2013). 

Figura 1.3.2.I. 4 - Cifra de afaceri cumulată la nivelul unităților locale active regiunea Sud Muntenia 

Secțiunea I – Hoteluri și restaurante -2013 

 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

 

Numărul de salariați 

 

La nivel național, în cadrul unităților locale ce activau în Secțiunea I – Hoteluri și restaurante, 

la sfârșitul anului 2013, se înregistrau 119.801 salariați, în creștere față de anul 2008 când 

numărul personalului era de 118.306 persoane.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Argeș 

Călărași 

Dâmbovița 

Giurgiu

Ialomița 

Prahova

Teleorman

Cifra de afaceri cumulată la nivelul unităților locale active 2013  
regiunea Sud Muntenia  

Secțiunea I – Hoteluri și restaurante - 
 

Milioane lei(RON) 

J
u
d
e
ț
e 



 

  

 

Strategia pentru Specializare Inteligentă în regiunea Sud Muntenia 

    265 

Tabelul 1.3.2.I. 4 - Personalul din unitățile locale pe regiuni de dezvoltare - Secțiunea I – Hoteluri și 

restaurante - 

Personalul din unitățile locale  

- Secțiunea I – Hoteluri și restaurante - 

-număr persoane- 

Nr. 

crt. 

Regiune 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1. NORD-VEST 14.886 15.607 13.774 14.330 15.189 16.292 

2. CENTRU 17.914 17.480 17.122 16.227 17.870 18.140 

3. NORD-EST 11.629 12.845 10.348 10.155 11.165 11.047 

4. SUD-EST 16.681 16.529 16.582 15.742 16.066 16.279 

5. SUD 

MUNTENIA 

9.720 10.721 9.469 9.765 10.173 
10.322 

6. BUCUREȘTI-

ILFOV 
26.985 24.645 23.111 23.863 25.527 27.650 

7. SUD-VEST 

OLTENIA 
8.331 8.292 7.212 7.251 8.378 8.529 

8. VEST 12.160 11.890 10.883 10.738 10.887 11.542 

TOTAL 118.306 118.009 108.501 108.071 115.255 119.801 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

 

Așa cum reiese din graficul de mai sus, conform numărului salariaților ce activează în unitățile 

locale din domeniul turismului, regiunea Sud Muntenia se clasează locul 7, la un număr de 

10.322 persoane, respectiv 8,62% din numărul persoanelor remunerate la nivel național în acest 

domeniu. regiunea clasată pe primul loc este regiunea București - Ilfov, la nivelul căreia, 

numărul de persoane înregistrate ca activând în domeniu a fost de 27.650 (23,08% din totalul 

salariaților la nivel național în domeniul turismului). 
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Figura 1.3.2.I. 5 – Ponderea personalului din unitățile locale pe regiuni de dezvoltare  Secțiunea I – 

Hoteluri și restaurante - 2013 

 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

 

Productivitatea muncii 

Indicatorul a fost calculat pe baza informațiilor preluate din baza de date INS referitoare atât la 

cifra de afaceri realizată la nivelul unităților locale active, cât și la numărul personalului din 

unitățile locale. 

Metoda de calcul este reprezentată prin următoarea formula: Productivitatea muncii = cifra de 

afaceri netă / numărul mediu de salariați. 

La nivel național, productivitatea muncii aferentă activităților desfășurate în cadrul Secțiunea I 

– Hoteluri și restaurante, la sfârșitul anului 2013, a atins valoarea de 93.404 lei, în scădere 

comparativ cu anul 2008 când productivitatea medie a muncii era de 94.779 lei.  
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Tabelul 1.3.2.I. 5 - Productivitatea muncii pe regiuni de dezvoltare - Secțiunea I – Hoteluri și restaurante 

– 2008-2013 

Productivitatea muncii 

- Secțiunea I – Hoteluri și restaurante - 

-lei- 

Nr. 

crt. 
Regiune 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1. NORD-VEST 87.531,91 74.966,36 81.022,22 84.996,51 87.958,39 82.433,10 

2. CENTRU 75.248,41 74.485,13 81.882,96 85.598,08 82.148,85 82.800,44 

3. NORD-EST 86.249,89 70.844,69 92.191,73 93.254,55 87.505,60 83.642,62 

4. SUD-EST 94.958,34 93.109,08 83.524,30 94.079,53 119.071,33 91.467,53 

5. SUD MUNTENIA 106.481,48 86.279,26 90.400,25 92.575,52 91.615,06 87.579,93 

6. 
BUCUREȘTI-

ILFOV 
122.586,62 129.113,41 132.491,02 132.674,01 130.567,63 127.269,44 

7. 
SUD-VEST 

OLTENIA 
846.23,69 74.167,87 76.677,76 89.366,98 81.284,32 74.217,38 

8. VEST 76.233,55 71.152,23 70.660,66 75.339,91 78.717,74 75.896,73 

Productivitatea muncii 

la nivel național 
94.779,64 88.883,05 93.059,05 97.732,05 99.752,72 93.404,90 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

 

Din punct de vedere al productivității muncii din domeniul turismului, în 2013 regiunea Sud 

Muntenia se clasează pe locul 4, la o productivitate a muncii de 87.580 lei/salariat, pe primul 

loc aflându-se regiunea București – Ilfov la nivelul căreia se înregistrează o productivitate a 

muncii de 127.269 lei/salariat. 
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Tabelul 1.3.2.I. 6 - Productivitatea muncii la nivelul regiunii Sud Muntenia - Secțiunea I – Hoteluri și 

restaurante -2008-2013 

Productivitatea muncii 

- Secțiunea I – Hoteluri și restaurante - 

-lei- 

Nr. crt. Regiune/Județ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

- SUD MUNTENIA 106.481,48 86.279,26 90.400,25 92.575,52 91.615,06 87.579,93 

1 Argeș 105.701,21 122.559,20 126.929,67 129.766,95 127.427,76 120.253,16 

2 Călărași 81.993,57 52.550,23 51.724,14 72.106,26 67.588,33 68.475,45 

3 Dâmbovița 84.651,16 56.888,89 55.230,13 75.697,21 57.272,04 57.029,18 

4 Giurgiu 107.266,44 116.279,07 128.676,47 119.354,84 174.342,11 155.102,04 

5 Ialomița 195.402,30 62.438,06 59.040,59 53.677,93 51.356,59 47.790,80 

6 Prahova 98.546,44 78.614,26 90.469,28 86.416,75 97.914,55 97.691,89 

7 Teleorman 112.474,44 108.864,70 130.434,78 119.225,04 63.725,49 60.160,43 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

 

Județul cu cea mai ridicată productivitate a muncii în anul 2013 este județul Giurgiu, la o 

productivitate de 155.102 lei pe salariat. Pe locul secund se clasează județul Argeș la o 

productivitate de 120.253 lei. Județul Ialomiţa se clasează pe ultimul loc, productivitatea muncii 

înregistrată în acest caz fiind sub 50.000 lei/salariat. 

 

Investiții nete 

Informațiile sunt extrase din baza de date online a INS și sunt valabile până în anul 2013 inclusiv. 

Cercetarea statistică este realizată la nivel de diviziune a economiei naţionale (conform CAEN 

Rev.2.).  

La nivel național, în cadrul Secțiunii I – Hoteluri și restaurante, la nivelul unităților locale, la 

sfârșitul anului 2013, se înregistrau investiții nete totale în valoare de 1.277 milioane lei, în 

scădere față de anul 2008 când investițiile nete totalizau 1.946 milioane lei.  
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Tabelul 1.3.2.I. 7 - Investițiile nete la nivelul unităților locale pe regiuni de dezvoltare - Secțiunea I – 

Hoteluri și restaurante -2008-2013 

Investițiile nete la nivelul unităților locale 

- Secțiunea I – Hoteluri și restaurante - 

-milioane lei (RON)- 

Nr. 

crt 
Regiune 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1. 
NORD-

VEST 
184 208 165 182 190 133 

2. CENTRU 315 262 131 345 171 192 

3. NORD-EST 189 103 83 96 119 131 

4. SUD-EST 273 211 191 191 227 209 

5. 
SUD 

MUNTENIA 
185 98 88 138 115 110 

6. 
BUCUREȘTI

-ILFOV 
581 369 339 312 248 285 

7. 
SUD-VEST 

OLTENIA 
85 79 55 70 93 74 

8. VEST 134 83 108 113 104 143 

TOTAL 1946 1413 1160 1447 1267 1277 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

Figura 1.3.2.I. 6 – Ponderea investițiilor nete la nivelul unităților locale - Secțiunea I – Hoteluri și 

restaurante -2013 

 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 
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Din punct de vedere al investițiilor nete realizate la nivelul unităților locale ce activează în 

domeniul turismului, în 2013, regiunea Sud Muntenia se clasează pe locul 5, la un cuantum de 

110 milioane RON, respectiv 8,61% din totalul investițiilor nete realizate la nivel naţional în 

acest domeniu. 

regiunea clasată pe primul loc este regiunea București-Ilfov, la nivelul căreia, investițiile nete s-

au cifrat la suma de 285 milioane RON (22,32% din investițiile nete la nivel național, în domeniul 

turismului). 

Figura 1.3.2.I. 7 – Ponderea investițiilor nete la nivelul unităților locale - regiunea Sud Muntenia - 

Secțiunea I – Hoteluri și restaurante -2013 

 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

 

Conform graficului de mai sus Investițiile nete la nivelul unităților locale - regiunea SUD 

MUNTENIA - Secțiunea I – Hoteluri și restaurant,  județul aflat pe primul loc este Prahova, cu un 

procent de 49,09%, la polul opus aflându-se județul Teleorman cu un procent de doar 2,73%. 

 

Structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică pe tipuri de structuri 

Informațiile sunt extrase din baza de date online a INS și sunt valabile până în anul 2014 inclusiv. 

Conform metodologiei INS, structura de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică este 

definită ca o construcție sau amenajare, care furnizează în mod permanent sau sezonier 

serviciul de cazare și alte servicii specifice pentru turiști. 

 

Tot conform metodologiei, structurile de primire turistică sunt clasificate după cum urmează: 

- Hotel - structură de primire turistică amenajată în clădiri sau în corpuri de clădiri, care 

pune la dispoziția turiștilor camere, garsoniere sau apartamente dotate corespunzător, 
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asigură prestări de servicii specifice și dispune de hol de primire (recepție) și de spații 

de alimentație în incintă.   

- Motel - unitate hotelieră situată, de regulă, în afara localităților, în imediata apropiere 

a arterelor intens circulate, dotată și amenajată atât pentru satisfacerea nevoilor de 

cazare și masă, precum și pentru parcarea în siguranță a mijloacelor de transport.  

- Vila turistică - structură de primire turistică de capacitate relativ redusă, funcționând 

în clădiri independente, cu arhitectură specifică, situată în stațiuni turistice sau în alte 

zone și localități de interes turistic, care asigură cazarea turiștilor și prestarea unor 

servicii specifice.  

- Pensiune turistică - structură de primire turistică, având o capacitate de cazare de 

până la 20 camere, totalizând maxim 60 de locuri, funcționând în locuințele cetățenilor 

sau în clădiri independente, care asigură în spații special amenajate cazarea turiștilor și 

condițiile de pregătire și servire a mesei.  

- Pensiunile agroturistice - structuri de primire turistice de capacitate de cazare de până 

la 8 camere, funcționând în locuințele cetățenilor sau în clădiri independente, care 

asigură în spații special amenajate cazarea turiștilor și condițiile de pregătire și servire 

a mesei, precum și posibilitatea participării la activități gospodărești sau 

meșteșugărești.  

 

În cele ce urmează se prezintă structurile de primire turistică la nivelul regiunii Sud Muntenia. 

Tabelul 1.3.2.I. 8 - Structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică REGIUNEA Sud Muntenia 

2008-2014 

Structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică 

REGIUNEA Sud Muntenia 

Nr. 

crt. 
Tipuri de structuri 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1. Hoteluri 105 106 115 134 150 156 155 

2. Moteluri 33 28 34 37 38 42 40 

3. Vile turistice 46 45 48 49 51 56 59 

4. Pensiuni turistice 105 104 104 125 126 146 149 

5. Pensiuni agroturistice 98 117 109 125 147 166 174 

6. Alte structuri 62 57 62 63 69 72 79 

TOTAL 449 457 472 533 581 638 656 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

 

Analizând structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică din regiunea Sud 

Muntenia, în perioada 2008 – 2014, se poate observa faptul că în regiune sunt prezente aproape 

toate structurile, excepție făcând satele de vacanță și hotelurile pentru tineret. 
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Cele mai des întâlnite unități de cazare din regiune sunt pensiunile agroturistice, în anul 2014 

numărul lor fiind de 174, respectiv 26,52% din totalul structurilor, așa cum reiese din graficul de 

mai jos. 

Figura 1.3.2.I. 8 - Ponderea structurilor de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică - regiunea 

Sud Muntenia Anul 2014 

 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

 

Din punct de vedere al distribuției structurilor de primire turistice la nivelul județelor regiunii 

Sud Muntenia se evidențiază faptul că la sfârșitul anului 2014, județul Prahova și județul Argeș 

se clasau pe primele două locuri cu un număr de 286 de structuri, respectiv 223. La polul opus se 

află județul Giurgiu cu un număr de doar 11 structuri.  

Aceasta discrepanță între județe poate fi justificată prin faptul că cele mai multe obiective 

turistice din regiunea Sud Muntenia se află în județele Prahova și Argeș, justificându-se astfel 

prezența în număr mai mare a structurilor de primire turistică în cele două județe. 
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Tabelul 1.3.2.I. 9 - Structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică la nivelul județelor din 

regiunea Sud Muntenia (număr structuri) 2008-2014 

Structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică 

la nivelul județelor din REGIUNEA SUD MUNTENIA (număr structuri) 

Nr. 

crt. 
Județ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1. Argeș 116 125 126 152 187 205 223 

2. Călărași 8 8 11 14 16 15 17 

3. Dâmbovița 47 55 58 64 66 68 73 

4. Giurgiu 12 12 12 11 12 13 11 

5. Ialomița 17 17 22 22 24 27 27 

6. Prahova 240 230 233 257 262 293 286 

7. Teleorman 9 10 10 13 14 17 19 

TOTAL 449 457 472 533 581 638 656 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

Capacitate de cazare 

Conform metodologiei INS, capacitatea de cazare turistică existentă (instalată) reprezintă 

numărul de locuri de cazare de folosință turistică înscrise în ultimul act de recepție, 

omologare, clasificare al unității de cazare turistică, exclusiv paturile suplimentare care se pot 

instala în caz de necesitate. Locurile aferente structurilor de primire turistică cu funcțiuni de 

cazare turistică complementare (căsuțe, terenuri de campare, etc.) la o structură de cazare 

turistică de bază (hotel, motel, camping etc.) și utilizarea acestor locuri sunt cuprinse la 

structura de bază. 

Tabelul 1.3.2.I. 10 - Capacitatea de cazare turistică (număr locuri) REGIUNEA Sud Muntenia 2008-2014 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

Capacitatea de cazare turistică (număr locuri) REGIUNEA Sud Muntenia 

Nr. crt. Regiune  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1. NORD-VEST 26.484 27.886 26.103 28.459 30.687 30.029 28.991 

2. CENTRU 39.302 38.453 42.029 45.388 53.787 57.536 60.597 

3. NORD-EST 18.986 21.121 21.279 21.927 24.200 25.492 26.055 

4. SUD-EST 132.668 134.623 136.875 95.587 98.533 98.802 100.888 

5. Sud Muntenia 21.464 21.590 22.625 24.111 26.336 27.906 28.348 

6. BUCUREŞTI - ILFOV 18.937 20.423 23.120 21.086 21.539 20.547 20.983 

7. SUD-VEST OLTENIA 14.973 16.349 16.410 18.274 19.947 18.446 18.815 

8. VEST 21.396 23.041 23.257 23.671 26.080 26.949 26.611 

TOTAL 294.210 303.486 311.698 278.503 301.109 305.707 311.288 
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Analizând numărul de locuri cazare turistică la nivelul celor opt regiuni de dezvoltare, reiese 

faptul că la sfârșitul anului 2014, regiunea Sud-Est ocupă primul loc cu o capacitate de 100.888 

locuri de cazare, respectiv 32,41% din totalul locurilor de cazare existente la nivel naţional; la 

polul opus se află regiunea Sud-Vest Oltenia cu o capacitate de 18.815 locuri de cazare, 

respectiv la o pondere de 6,04%. regiunea Sud Muntenia se regăsește pe locul patru cu o 

capacitate locuri de cazare în număr de 28.348, respectiv la o pondere de 9,11%. 

Figura 1.3.2.I. 9 - Capacitatea de cazare turistică - (locuri de cazare) anul 2014 

  Sursa: Institutul Național de Statistică 

La nivelul județelor componente regiunii Sud – Muntenia, se remarcă județul Prahova, cu o 

capacitate de cazare de 11.525 locuri de cazare, la un procent de 41%, ocupând astfel primul loc 

în cadrul regiunii. Ca și în cazul celorlalți indicatori prezentați mai sus, din nou, județul Giurgiu 

se situează pe ultimul loc cu un număr de 570 locuri cazare, respectiv cu o pondere de doar 

2,01%. 

Figura 1.3.2.I. 10 - Capacitatea de cazare turistică (locuri) - anul 2014 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

 NORD-VEST 9,31% 

CENTRU 19,47% 

NORD-EST 8,37% 

SUD-EST 32,41% 

 SUD-MUNTENIA 
9,11% 

BUCUREȘTI - ILFOV 
6,74% 

SUD-VEST OLTENIA 
6,04% 

VEST 8,55% 

CAPACITATEA DE CAZARE TURISTICĂ - (LOCURI DE CAZARE) 
ANUL 2014 

Argeș 
28% 

Călărași 
3% 

Dâmbovița 
11% 

Giurgiu 
2% 

Ialomița 
11% 

Prahova 
41% 

Teleorman 
4% 

CAPACITATEA DE CAZARE TURISTICĂ (LOCURI) - ANUL 2014 



 

  

 

Strategia pentru Specializare Inteligentă în regiunea Sud Muntenia 

    275 

Sosiri ale turiștilor 

 

Conform metodologiei INS numărul turiștilor cazați în unitățile de cazare turistică sunt toate 

persoanele (români și străini) care călătoresc în afara localităților în care își au domiciliul 

stabil, pentru o perioadă mai mică de 12 luni și stau cel puțin o noapte într-o unitate de cazare 

turistică în zone vizitate din țară; motivul principal al călătoriei este altul decât acela de a 

desfășura o activitate remunerată în locurile vizitate. 

Tabelul 1.3.2.I. 11 – Numărul de sosiri ale turiștilor în structuri de primire turistică pe regiuni de 

dezvoltare 2008-2013 

 Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

 

În anul 2013 regiunea Sud Muntenia ocupă locul 7 cu un număr de 679.360 (8,55%) de sosiri ale 

turiștilor, atât români cât și străini, așa cum reiese din tabelul de mai sus, pe primul loc aflându-

se regiunea Centru cu 1.859.853 turiști (23,41%). La nivelul regiunii, județul Prahova ocupă din 

nou primul loc din punct de vedere al sosirilor turiștilor, cu un număr de 366.276, iar județul 

Teleorman ocupă ultimul loc cu un număr de 13.176 sosiri ale turiștilor. 

NUMĂRUL DE SOSIRI ALE TURIȘTILOR ÎN STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ 

Nr. 

crt. 

Regiune / 

Județ 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1. NORD-VEST 908.076 732.474 702.838 799.774 852.523 899.370 

2. CENTRU 129.1514 1.072.785 1.126.887 1.435.771 1.654.856 1.859.853 

3. NORD-EST 725.646 656.501 620.961 696.188 740.577 756.006 

4. SUD-EST 1.308.569 1.157.087 1.044.043 1.134.824 1.263.278 1.166.418 

5. SUD MUNTENIA 750.157 591.251 572.912 615.931 692.810 679.360 

5.1 Argeș 144.104 110.149 111.254 123.031 160.840 149.541 

5.2 Călărași 15.946 10.215 10.600 10.657 11.929 11.035 

5.3 Dâmbovița 72.276 55.453 56.204 67.277 68.236 74.160 

5.4 Giurgiu 28.314 29.919 28.217 26.969 26.594 24.983 

5.5 Ialomița 52.481 42.839 36.480 40.352 38.466 40.189 

5.6 Prahova 417.119 329.674 318.810 335.976 372.444 366.276 

5.7 Teleorman 19.917 13.002 11.347 11.669 14.301 13.176 

6. BUCUREȘTI - ILFOV 1.038.161 989.805 1.125.213 1.282.616 1.352.788 1.437.737 

7. SUD-VEST OLTENIA 429.370 366.114 337.102 426.845 454.676 460.026 

8. VEST 673.814 575.118 542.801 639.657 674.981 684.383 

TOTAL 7.125.307 6.141.135 6.072.757 7.031.606 7.686.489 7.943.153 
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Figura 1.3.2.I. 11 – Ponderea sosirilor turiștilor în structuri de primire turistică pe regiuni de dezvoltare 

din totalul naţional - anul 2013 

 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

 

Analizând sosirile turiștilor în structuri de primire turistică, din perspectiva turiștilor români și a 

celor străini, se remarcă faptul ca la nivelul celor opt regiuni de dezvoltare, în anul 2013, 

procentul sosirilor turiștilor români (78,38% din total sosiri) a scăzut comparativ cu anul 2012 

(78,45%). De asemenea, procentul sosirilor turiștilor străini în anul 2013 (21,62%) este în creștere 

raportat la anul 2012 (21,55%). Deși diferențele dintre procentele menționate mai sus nu sunt 

semnificative, sunt importante pentru ca ele prezintă direcția pe care o poate urma turismul cel 

puțin la nivel naţional, respectiv servicii turistice cu adresabilitate din ce în ce mai crescută 

turiștilor străini. 
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Figura 1.3.2.I. 12 – Ponderea sosirilor turiștilor în structuri de primire turistică la nivel național în 

funcție de naționalitate 2008-2013 

 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

 

În anul 2013 la nivelul regiunii Sud Muntenia se observă o creștere a sosirilor turiștilor români 

(86,23%), față de anul 2012, când procentul sosirilor era mai scăzut (85,94%); sosirile turiștilor 

străin sunt fluctuante de la an la an, 2010 fiind anul în care procentul sosirilor turiștilor străini 

este cel mai ridicat, respectiv 14,37%.  

Figura 1.3.2.I. 13 – Ponderea sosirilor turiștilor în structuri de primire turistică la nivelul regiunii Sud 

Muntenia în funcție de naționalitate 2008-2013 

 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 
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ÎNNOPTĂRI ALE TURIȘTILOR 

 

Conform metodologiei INS înnoptarea reprezintă fiecare noapte pentru care o persoană este 

înregistrată într-o unitate de cazare turistică, indiferent dacă fizic este sau nu prezentă în 

cameră. 

 

Tabelul 1.3.2.I. 12 – Numărul  înnoptărilor turiștilor în structuri de primire turistică 2008-2013 

 Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

 

În anul 2013 regiunea Sud Muntenia ocupă locul 6 la nivel național cu un număr de 1.715.207 

(8,86%) de înnoptări ale turiștilor, atât români cât și străini, așa cum reiese din tabelul de mai 

sus; pe primul loc se află regiunea Sud-Est cu 4.186.623 înnoptări ale turiștilor (21,62%).  

NUMĂRUL ÎNNOPTĂRILOR TURIȘTILOR ÎN STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ 

Nr. 

crt. 
Regiune 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1. 
regiunea 

NORD-VEST 
2.536.890 2.098.589 1.884.543 2.084.552 2.111.697 2.113.735 

2. regiunea CENTRU 3.152.080 2.665.298 2.719.381 3.311.637 3.677.081 4.037.579 

3. 
regiunea 

NORD-EST 
1.676.761 1.509.550 1.372.623 1.556.366 1.633.749 1.614.345 

4. regiunea SUD-EST 5.317.647 4.423.728 3.734.288 4.050.309 4.492.150 4.186.623 

5. 
regiunea 

SUD MUNTENIA 
2.115.893 1.674.366 1.564.697 1.677.887 1.775.164 1.715.207 

6. 

regiunea 

BUCUREŞTI - 

ILFOV 

2.212.892 1.835.779 1.980.397 2.129.626 2.238.446 2.373.012 

7. 

regiunea 

SUD-VEST 

OLTENIA 

1.730.168 1.441.604 1.290.263 1.486.267 1.565.613 1.567.021 

8. regiunea VEST 1.983.650 1.676.496 1.504.943 1.682.795 1.672.222 1.755.149 

TOTAL 20.725.981 17.325.410 16.051.135 17.979.439 19.166.122 19.362.671 
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Figura 1.3.2.I. 14 –Ponderea înnoptărilor turiștilor în structuri de primire turistică - 2013 

 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

Figura 1.3.2.I. 15 – Ponderea înnoptărilor turiștilor în structuri de primire turistică -  2013 

 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

 

La nivelul regiunii Sud Muntenia, județul Prahova ocupă din nou primul loc din punct de vedere 

al înnoptărilor turiștilor, cu un număr de 876.902 (51,13% din totalul înnoptărilor la nivel de 

regiune), iar județul Călărași ocupă ultimul loc cu un număr de 34.313 (2%) înnoptări ale 

turiștilor. 

Analizând înnoptările turiștilor în structuri de primire turistică, din perspectiva turiștilor români 

și a celor străini, se remarcă faptul că la nivelul celor opt regiuni de dezvoltare, în anul 2013 
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procentul înnoptărilor turiștilor români (82,04%) a scăzut comparativ cu anul 2012 (82,80%); în 

mod direct, procentul înnoptărilor turiștilor străini în anul 2013 (17,96%) a crescut raportat la 

anul 2012 (17,20%). Se observă faptul că trendul este asemănător cu cel întâlnit în cazul sosirilor 

și indică o posibilă direcție de dezvoltare a turismului românesc înspre creșterea atractivității 

acestuia în cazul turiștilor străini. 

Figura 1.3.2.I. 16 – Ponderea înnoptărilor turiștilor în structuri de primire turistică la nivel naţional în 

funcție de naționalitate 2008-2013 

 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

  

Pe perioada analizată la a nivelul regiunii Sud Muntenia se observă un trend de creștere sensibilă 

a înnoptărilor turiștilor români, în timp ce înnoptările turiștilor străini sunt fluctuante de la an la 

an, 2011 fiind anul în care procentul înnoptărilor turiștilor străini este cel mai ridicat 17,43%.  

Figura 1.3.2.I. 17 – Ponderea înnoptărilor turiștilor în structuri de primire turistică la nivelul regiunii Sud 

Muntenia în funcție de naționalitate 2008-2013 

 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 
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Lista celor mai importante întreprinderi ce activează în sectorul economic al turismului 

(Hoteluri și Restaurante) 

În cele ce urmează se prezintă lista celor mai importante întreprinderi ce activează în cadrul 

sectorului Turism, criteriul de ierarhizare fiind cel al cifrei de afaceri.  

Tabelul 1.3.2.I. 13 - Lista celor mai importante întreprinderi ce activează în sectorul economic al 

turismului după Cifra de Afaceri 2013 

Firma Judeţ Caen 
CA 2013- 

mil lei 

Valdor S.R.L. Prahova 5510- Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare 30 

Sinaia S.A. Prahova 5510- Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare 18 

Internaţional S.A. Prahova 5510- Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare 15 

Alexnel S.R.L. Călăraşi 5610- Restaurante 10 

Cristo Sport S.R.L. Călăraşi 5610- Restaurante 3 

Balmec S.R.L. Călăraşi 5510- Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare 3 

Confiden travel S.R.L. Argeş 5510- Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare 9 

Ko & by talian top S.R.L. Argeş 
5630- Baruri şi alte activităţi de servire a 
băuturilor 

6 

Emir export import S.R.L. Argeş 5610- Restaurante 5 

Helene S.R.L. Dâmboviţa 5610- Restaurante 20 

Rodiv S.R.L. Dâmboviţa 5610- Restaurante 6 

Global food service S.R.L. Dâmboviţa 5610- Restaurante 4 

Chemical ltd S.R.L. Giurgiu 5510- Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare 3 

Amapan S.R.L. Giurgiu 5610- Restaurante 3 

Antod S.R.L. Giurgiu 
5630- Baruri şi alte activităţi de servire a 
băuturilor 

2 

Amara turism S.R.L. Ialomiţa 5510- Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare 5 

Lacosta S.R.L. Ialomiţa 5610- Restaurante 4 

Dabo gold agroturism 
S.R.L. 

Ialomiţa 
5520- Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi 
perioade de scurtă durată 

2 

Rofal S.R.L. Teleorman 5610- Restaurante 4 

Combac S.R.L. Teleorman 
5630- Baruri şi alte activităţi de servire a 
băuturilor 

2 

Hotel Turris S.A. Teleorman 5510- Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare 2 

Sursa: www.listafirme.ro  

                                                                       

Sectorul Turismului înregistrează valori mai scăzute ale cifrelor de afaceri, principala cauză fiind 

secţionarea foarte mare a acestui domeniu. Cele mai mari cifre de afaceri au fost obţinute în 

judeţul Prahova-cel mai dezvoltat judeţ din punct de vedere al turismului pe când cele mai mici 

cifre de afaceri la firmele de top se evidenţiază în judeţele Giurgiu, Teleorman şi Ialomiţa. 

Din punct de vedere al activităţilor, se observă o împărţire aproximativ uniformă între unitățile 

de cazare (5510) şi restaurante (5610). În judeţul Prahova, toate cele 3 firme de top activează în 

domeniul Hotelier, în judeţul Dâmboviţa acestea activează în domeniul Restaurantelor, iar daca 
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în 4 dintre judeţe firmele clasate pe primul loc activează în domeniul Hotelier, în restul de 3, 

ele activează în domeniul Restaurantelor.   

Concluzii 

 

- Sud Muntenia are un foarte mare potențial turistic datorită resurselor naturale de mare 

diversitate, a resurselor culturale și istorice din regiune. Investițiile reduse în 

infrastructura de turism precum și în patrimoniul natural și cultural au făcut ca 

potențialul zonei să fie departe de a fi atins. 

- Deși în regiunea Sud Muntenia turismul este practicat la nivelul tuturor celor 7 județe, 

doar județele Prahova și Argeș se remarcă printr-o activitate turistică dezvoltată. Acesta 

este și motivul pentru care regiunea Sud Muntenia deține o poziție medie în clasamentul 

regiunilor. 

- Diferențele între județele regiunii cu privire la stadiul de dezvoltare a turismului, pot fi 

explicate în principal prin faptul că cea mai mare concentrare de obiective, trasee și 

stațiuni turistice se află în județele Prahova și Argeș. Aceste diferențe se transpun 

implicit și la nivelul indicatorilor studiați. Astfel, cele două județe se remarcă printr-un 

număr mai ridicat de unități locale active ce cumulează o cifră de afaceri și un număr de 

salariați mult mai ridicat decât în restul județelor aparținând regiunii Sud Muntenia.  

- De asemenea majoritatea investițiilor nete realizate în regiune în perioada 2008 – 2013 s-

au concentrat la nivelul județelor Argeș și Prahova fapt ce a permis sporirea capacității 

de cazare inclusiv cu axarea pe inaugurarea de noi pensiuni turistice și agroturistice în 

tandem cu preferințele crescânde ale turiștilor străini care doresc să cunoască 

activitățile și obiceiurile practicate în mediul rural tradițional.  

- Alături de turismul rural, turiștii români sunt atrași și de alte oportunități oferite de 

cadrul natural și istorico-cultural. În acest context, județele Argeș și Prahova ocupă 

primele locuri în regiune cu privire la numărul de sosiri și înnoptări ale turiștilor. În cele 

două județe se pot practica mai multe tipuri de turism: turismul de week-end, turismul 

istoric-cultural-religios, turismul rural, turismul montan (printre care se enumeră 

sporturile de iarnă, traseele turistice, etc.), turismul balnear în funcție de perioada 

anului;  

- În ceea ce priveşte sporturile de iarnă, conform site-ului http://www.viaRomânia.eu, 

județul Prahova se află printre zonele care dețin cele mai multe pârtii de ski, 25 la 

număr, situate în stațiunile montane Azuga, Bușteni și Sinaia. Lungimea pârtiilor de ski 

este între 4.000 m și 400 m, infrastructura este adecvată, fiind periodic verificată, ceea 

ce înseamnă că pârtiile pot fi folosite în siguranță de toți turiștii pasionați de sporturile 

de iarnă, de la cei începători până la cei avansați, indiferent de vârstă. 

http://www.viaromania.eu/
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- O altă oportunitate oferită sunt obiectivele istorico-culturale-religioase ce pot fi 

identificate în Lista39 monumentelor 2010 elaborată de Ministerul Culturii şi Cultelor şi 

Institutul Naţional al Monumentelor Istorice dintre care se menționează Mănăstirea 

Curtea de Argeș, Ruinele caselor domneşti Basarab I, Biserica "Adormirea Maicii 

Domnului" din 1666 cu picturi originare-monument arhitectonic, etc. 

 

  

                                                           
39 Lista monumentelor istorice din România actualizată, este anexă la Ordinul Ministrului Culturii, nr. 2.361/2010; 
http://patrimoniu.gov.ro/en/monumente-istorice/lista-monumentelor-istorice 

http://patrimoniu.gov.ro/en/monumente-istorice/lista-monumentelor-istorice
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I.3.3. Investiții străine directe și numărul societăților comerciale cu participare străină la 

capitalul social 

 

În acest capitol se vor prezenta doi indicatori şi anume: numărul de societăți comerciale cu 

participare străină la capitalul social şi investițiile străine directe, dar şi o listă a firmelor care 

au realizat cele mai importante investiții străine directe în regiunea de dezvoltare Sud Muntenia.  

Perioada generală analizată în această strategie cuprinde intervalul de timp aferent anilor 2008-

2012, şi se extinde, în măsura disponibilității datelor, până la anii 2013 şi 2014. Astfel, analiza 

numărului de societăți cu participare străină la capitalul social va fi corespunzătoare perioadei 

2008-2014, în timp ce analiza investițiilor străine directe va fi aferentă perioadei 2008-2013.  

Un aspect important de menționat este faptul că la nivelul acestui capitol principalele surse 

pentru preluarea datelor sunt Oficiul Național al Registrului Comerțului (www.onrc.ro) pentru 

numărul societăților comerciale cu participare străină directă, respectiv Banca Naţională a 

României (www.bnr.ro) pentru investiţiile străine directe.  

În continuare se va trata în mod distinct evoluţia numărului de societăţi comerciale cu 

participare străină la capitalul social de cea a investițiilor străine directe pentru o imagine clară 

a situației celor doi indicatori.  

Numărul de societăţi comerciale cu participare străină 

Societăţile comerciale cu participare străină la capitalul social sunt acele societăţi care sunt 

constituite parțial sau integral prin participarea unor persoane fizice sau juridice cu sediul 

social, respectiv domiciliul stabil, în afara României.  

În cele ce urmează se va realiza o scurtă analiză a numărului de societăţi la nivel național 

urmată de o scurtă analiză a regiunii de dezvoltare Sud Muntenia. Următorul tabel prezintă 

evoluția numărului de societăți cu participare străină în perioada 2008-2014 la nivel naţional: 
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 Figura  1.3.3.13 – Evoluţia numărului de societăţi cu participare străină 2008-2014 

 

Sursă: ONRC          

Din tabelul anterior se observă că numărul de societăţi cu participare străină la capitalul social 

înregistrează un trend ascendent din 2008 până în 2014, înregistrând cea mai mare creştere în 

anul 2009,  când numărul de societăţi a crescut cu 6.801 faţă de anul 2008.  

 

Din totalul de 198.635 de astfel de societăți existente la nivel național, 9.818 se află în regiunea 

de dezvoltare Sud Muntenia. În tabelul următor este prezentată situația societăților cu 

participare străină la capitalul social în funcție de regiunile țării: 

Tabelul  1.3.3.14 – Situația regională a numărului societăților cu participare străină la capitalul social în 

anul  2014 

Nr crt. Regiune Număr societăți Procent deținut  

1 BUCUREȘTI-ILFOV 96.835 49% 

2 VEST 24.017 12% 

3 NORD VEST 23.647 12% 

4 CENTRU 20.340 10% 

5 SUD EST 11.688 6% 

6 SUD MUNTENIA 9.818 5% 

7 NORD EST 9.147 5% 

8 SUD VEST OLTENIA 5.549 3% 

9 Total naţional 198.635 100% 

Sursă: ONRC          

Se poate observa că cele mai multe societăți cu participare străină la capitalul social se află în 

regiunea București-Ilfov, respectiv un număr de 96.835 de societăți reprezentând un procent de 

49% din totalul național. Regiunea Sud Muntenia se află pe locul 6 în acest clasament, surclasând 

doar regiunile Sud Vest Oltenia și Nord Est, care înregistrează un număr de 5.549, respectiv 

9.147 de societăți cu participare străină la capitalul social.  
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În regiunea Sud Muntenia, la nivelul anului 2014 existau un număr de 9.818 societăți comerciale 

cu participare străină la capitalul social, deținând doar 5% din total național. Graficul următor 

prezintă evoluția numărului de societăți cu participare străină la capitalul social în regiunea Sud 

Muntenia între anii 2008-2014: 

Figura  1.3.3.2 – Evoluţia numărului de societăţi cu participare străină în regiunea Sud Muntenia 

2008-2014 

 

        Sursă: ONRC          

Din graficul prezentat se poate vedea trendul ascendent al acestui indicator, trend care este în 

concordanță cu trendul la nivel național. Se poate vedea că cea mai slabă evoluție este 

înregistrată în anul 2011, când la nivelul întregii regiuni s-au înregistrat cu 110 societăți cu 

participare străină la capitalul social mai mult decât în 2010. Cea mai bună evoluție a acestui 

indicator a fost în anul 2013, când s-au înregistrat cu 631 de societăți mai mult decât în 2012.  

În tabelul următor este prezentată o comparație între evoluția numărului de societăți cu 

participare străină la capitalul social la nivel național și la nivelul regiunii de dezvoltare SUD 

MUNTENIA: 

Tabelul  1.3.3.2 – Evoluţia comparativă a numărului de societăţi cu participare străină la capitalul social 

Evoluţia comparativă a numărului de societăţi cu participare străină la capitalul social 

An 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total România 159.927 166.728 173.030 179.407 185.792 192.416 198.635 

Evoluția România - 4,3% 3,8% 3,7% 3,6% 3,6% 3,2% 

Regiunea SUD MUNTENIA 7.210 7.713 8.088 8.198 8.707 9.338 9.818 

Evoluția SUD MUNTENIA - 7,0% 4,9% 1,4% 6,2% 7,2% 5,1% 

Sursă: ONRC          

Se poate observa că există o evoluție diferită a acestui indicator la nivel național în comparație 

cu regiunea Sud Muntenia. În anul 2009, la nivel național, numărul de societăți comerciale cu 

participare străină la capitalul social a crescut cu un procent de 4,3% în timp ce în regiunea Sud 
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Muntenia acest indicator a crescut cu un procent de 7%. Trendul la nivel național este de 

reducere a procentajului începând cu anul 2009 şi până în anul 2014, în timp ce trendul la 

nivelul regiunii Sud Muntenia este oscilant. Corespunzător regiunii Sud Muntenia se poate 

observa că cea mai mica variație înregistrată este aferentă  anului 2011, când s-au înregistrat cu 

1,4% mai multe societăți decât în 2010, iar cea mai mare oscilație este corespunzătoare anului 

2013, când s-au înregistrat cu 7,2% mai multe societăți decât în 2012. Pentru o imagine mai bună 

a evoluției acestui indicator în continuare va fi prezentat un grafic care arată comparativ cele 

două evoluții: 

Figura  1.3.3.3 – Evoluţia procentuală a societăților cu participare străină la capitalul social în 

România și în regiunea Sud Muntenia 2009-2014 

Sursă: ONRC          

Se poate observa așadar, conform graficul de mai sus, evoluția diferită a numărului de societăți 

cu participare străină la capitalul social la nivel național și la nivelul regiunii Sud Muntenia. 

Tabelul următor va prezenta câteva dintre cele mai importante companii cu participare străină 

la capitalul social din regiunea SUD MUNTENIA şi țara de origine a deținătorului majoritar de 

capital.  

Tabelul  1.3.3.3 –Societăţi cu participare străină la capitalul social în regiunea Sud Muntenia 

Nr.crt

. 
Firma Județul 

Tara de rezidență a 

investitorului majoritar 

1 GLOBAL ENTERPRISES INTERNAŢIONAL SRL PRAHOVA S.U.A. 

2 DHOLLANDIA ROMÂNIA SRL CĂLĂRAȘI SLOVACIA 

3 FISHPLAN SRL PRAHOVA CIPRU 

Sursă: ONRC         
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Investiții străine directe 

Orice persoană fizică sau juridică care are domiciliul, respectiv sediul social în afară României şi 

care are calitatea de asociat/acționar într-o societate comercială cu sediul în România poartă 

denumirea de Investitor Străin.  

În sfera investițiilor directe intră40: 

 Capitalul social vărsat și rezervele ce revin unui investitor nerezident care deține cel 

puțin 10 % din voturi sau din capitalul social subscris al unei întreprinderi rezidente, creditele 

dintre acest investitor sau grupul din care face parte acesta şi întreprinderea în care a învestit, 

precum și profitul reinvestit de către acesta; 

 Capitalurile din companiile rezidente asupra cărora investitorul nerezident exercită o 

influență semnificativă pe cale indirectă, şi anume: capitalurile proprii ale asociaților şi filialelor 

rezidente ale întreprinderii rezidente în care investitorul nerezident deține cel puțin 10 % din 

capitalul social subscris; 

 Investițiile de capital, precum și creditele provenite de la companiile nerezidente ale 

căror putere de vot sau participație la capitalul social al companiei rezidente este de sub 10 %, 

dar care fac parte din grupul unui investitor direct în compania rezidentă respectivă.  

Există patru tipuri de investiții străine directe astfel: 

1. Greenfield (Investiții pornite de la zero) - înființarea de întreprinderi de către sau 

împreună cu investitorii străini;  

2. Fuziuni şi achiziții – preluarea parțială sau integrală de către investitorii străini de 

întreprinderi care aparțin întreprinzătorilor români; 

3. Dezvoltarea de firme – majorarea de capital social de către investitorii străini; 

4. Restructurare de firme – aport de capital prin investiții străine directe în întreprinderi cu 

pierderi pentru rentabilizarea acestora. 

La nivelul anului 2013 la nivel național se înregistrau 2.712 milioane de euro. În continuare se va 

prezenta un grafic al evoluției fluxurilor de investiții străine directe la nivel național: 

                                                           
40 www.bnr.ro  
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Figura  1.3.3.4 – Evoluția investițiilor străine directe la nivel național 2008-2013 

 Sursă: BNR  

         

Din graficul investițiilor străine directe se poate observa că în perioada analizată anul 2008 

reprezintă un an de vârf în timp ce anul 2011 înregistrează cea mai mică valoare a investițiilor 

străine la nivel național. După anul 2011, an ce înregistrează doar 1.700 de milioane de euro în 

investiții străine directe în România, se poate observa o tendință ascendentă a investițiilor 

străine directe astfel că în anul 2013 acestea înregistrau o valoare de 2.712 milioane de euro şi o 

creştere procentuală de 60% față de 2011. După analiza acestor date se poarte desprinde 

concluzia că acest indicator a înregistrat o scădere după anul 2008 pe fondul crizei economico-

financiare mondiale, dar şi a încadrării de către agenția de rating Standard & Poor’s în anul 2008 

a României în categoria „Junk”. 

Datorită faptului că acest indicator nu înregistrează fluctuaţii puternice evoluţia sa este una 

ascendentă începând cu anul 2011 şi va continua astfel datorită consolidării fiscale, creşterii 

exporturilor şi stabilității sectorului financiar şi mai ales datorită creşterii ratingului de țară de 

către una dintre cele mai mari agenţii de rating (Standard & Poor’s) în anul 2014.  

Fluxul de investiții străine directe este format din aportul investitorilor străini la capitalurile 

proprii ale întreprinderilor şi din creditele nete de la aceștia. Creditele nete sunt acele credite 

care sunt primite de către întreprinderile în care un investitor nerezident deține cel puțin 10 % 

din voturi sau din capitalul social subscris, de la investitorii străini direcți, inclusiv din cadrul 

grupului. În continuare se va prezenta un grafic al evoluţiei fluxurilor de investiţii străine directe 

în funcţie de modul în care s-a realizat investiția: 
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Figura  1.3.3.5 – Evoluţia investițiilor străine directe după modul de realizare 2008-2013 

Sursă: BNR    

        

Din punct de vedere al structurii investiţiilor străine directe anul 2011 a înregistrat cel mai mic 

nivel al creditelor de la investitori străini şi anume, 195 de milioane  de euro, în timp ce anul 

2008 a înregistrat cea mai mare valoare a creditelor, cu o valoare de 4.623 de milioane de euro. 

Din punct de vedere al aporturilor la capitalul întreprinderilor, situația a fost diferită, astfel că, 

anul 2012 înregistrează cea mai mică valoare cu doar 830 de milioane de euro, în timp ce, anul 

2008 este şi de această dată cel mai bun an din punct de vedere al acestui indicator, 

înregistrând o valoare de 4.873 de milioane de euro.  

După prezentarea situației fluxurilor de investiții directe se va prezenta şi evoluția soldurilor 
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Figura  1.3.3.6 – Evoluţia soldului investițiilor străine directe 2008-2013 

 
Sursă: BNR           

Analizând acest grafic şi coroborând aceste informaţii cu fluxul de investiţii străine directe din 

România se poate vedea că cel mai mare salt al soldului investiţiilor străine directe a fost în anul 

2009 când investițiile străine directe au crescut cu 3.357 milioane de euro de la valoarea de 

45.450 mil de euro corespunzătoare anului 2008. Cea mai slabă evoluție a acestui indicator s-a 

înregistrat în anul 2011, când acesta creşte cu 1.700 milioane de euro de la o valoare de 51.414 

mil de euro în 2010. 

În continuare se va prezenta un grafic al soldului investițiilor directe în funcție de regiunile de 

dezvoltare ale României la 31 decembrie 2013: 

Figura  1.3.3.7– Soldul investițiilor străine directe 2013 

 Sursă: BNR           
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Din punct de vedere al investițiilor străine directe, regiunea București Ilfov conduce detașat 

astfel că peste 36.814 mil de euro sunt concentrați în această zonă, în timp ce restul de 23.144 

milioane de euro se află repartizate în celelalte regiuni ale țării. Din punct de vedere 

procentual, cifrele se traduc în faptul că peste 60 % din totalul de investiții străine directe sunt 

localizate în regiunea București  Ilfov, în timp ce mai puțin de 40 % se regăsesc în celelalte 7 

regiuni ale țării. Regiunea Sud Muntenia se află pe locul 3 în acest clasament, cu investiții 

străine directe de 4.617 milioane de euro, fiind întrecută de regiunile București Ilfov și Centru.  

Se va prezenta sub forma grafică evoluția soldului investițiilor străine directe în regiunea Sud 

Muntenia în perioada 2008-2013: 

Figura  1.3.3.8– Soldul investițiilor străine directe 2008-2013 

 

                      Sursă: BNR           

Se poate vedea că soldul investițiilor directe în regiunea Sud Muntenia este pe un trend 

ascendent, cea mai mare creștere înregistrându-se în anul 2014 când investițiile străine directe 

au crescut cu 451 mil. de euro faţă de anul 2013. Cea mai mică creştere în anii 2008-2013 este 

reprezentată aferentă anului 2011 când investiţiile străine în zonă au crescut cu doar 200 de mil. 

de euro, de la valoarea de 3.753 de milioane corespunzătoare anului 2010. 

În final sunt prezentate cele mai importante investiţii străine realizate în regiunea Sud Muntenia 

în perioada 2008-2014, precum şi firmele  care au realizat aceste investiţii.  
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Tabelul  1.3.3.4 – Evoluţia comparativă a numărului de societăţi cu participare străină la capitalul social 

Firma Locație An 

Investiție străină 
directă  

-Mil euro- 

AUTOMOBILE DACIA PITEȘTI SA Mioveni,  Argeș  2009 75,9 

LUFKIN INDUSTRIES  SRL Ariceștii-Rahtivani, Prahova  2010 78,7 

TORO MANUFACTURING AND SALES SRL Ariceștii-Rahtivani, Prahova  2011 10,6 

AUTOMOBILE DACIA   PITEŞTI   SA Mioveni,  Argeș  2011 13,23 

HONEYWELL SRL Ariceștii-Rahtivani Prahova  2011 26,14 

ALTIUS INTERNAŢIONAL SRL Giurgiu 2011 3 

ARCTIC  SA Găești, Dâmbovița  2012 14,9 

COFICAB PLOIEŞTI  SRL Ploiești, Prahova  2013 11 

Total 233,47 

Sursă: Ministerul de Finanțe                    

Se poate observa că cele mai importante investiții străine directe în regiunea de dezvoltare Sud 

Muntenia se regăsesc în domeniul auto.   

 

Concluzii 

 În regiunea Sud Muntenia, numărul de societăți comerciale cu participare străină este în 

concordanță cu investițiile străine directe astfel că, în anul 2008 exista un număr de 

7.210 societăți comerciale cu participare străină la capitalul social și o valoare a  

investițiilor străine directe de 45.470 milioane de euro, în timp ce în anul 2013 exista un 

număr de 9.338 societăți comerciale cu participare străină la capitalul social și o valoare 

a  investițiilor străine directe de 57.851 milioane de euro.  

 Numărului de companii cu capital străin a avut o evoluție constant crescătoare în regiune 

precum și la nivelul întregii țări. În Sud Muntenia, în anul 2014, ponderea companiilor cu 

participație străină în total companii este de 5%, cu mult sub media națională, depășind 

însă nivelul din regiunile Nord-Est și Sud-Vest. 

 Volumul investițiilor străine directe a scăzut dramatic în 2009 atât la nivel național cât și 

regional, după care s-a menținut relativ constant până în 2013, fără evoluții majore. 

 Regiunea Sud Muntenia se află pe locul 3 în topul investițiilor străine directe - 8%, după 

regiunea București –Ilfov – 61% din total și regiunea Centru – 9%. 
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I.3.4. Potențialul de specializare 

 

În prezenta secțiune este urmărită stabilirea acelor sectoare economice la nivel de ramură, cele 

mai performante din regiunea Sud Muntenia, în vederea identificării zonelor de specializare, și a 

sectoarele cu potențial de clusterizare. 

Datele aferente zonelor/regiunilor de pe teritoriul României au ca sursă oficială Institutul 

Național de Statistică (INS), Oficiul National al Registrului Comerțului (ONRC), Ministerul 

Finanțelor. Perioada de referință pentru culegerea datelor este 2013. 

Metodologia folosită în vederea identificării potențialului de specializare pentru diferite zone 

are ca sursă Strategia Națională pentru Competitivitate 2014 – 2020 (SNC 2014 – 2020) precum și 

lucrarea de specialitate Potențialul competitiv al creșterii economice: linii directoare pentru o 

nouă politică industrială în România41. 

Principalii parametrii considerați în identificare zonelor cu potențial de specializare sunt: 

- aglomerarea teritorială a industriilor/sectoarelor 

- importanța/potențialul aglomerărilor teritoriale evaluate 

- suprapunerea cu sectoarele economice de specializare inteligentă la nivelul României, 

prezentate în Strategia Națională pentru Competitivitate 2014 – 2020 

Aglomerarea teritorială este evaluată din perspectiva numărului de companii care își desfășoară 

activitatea într-o zonă, în cadrul unui sector de activitate, numărului de angajați, cifrei de 

afaceri și a altor parametrii economici specifici. 

Importanța și potențialul aglomerărilor este măsurat folosind o metodologie agreată la nivelul 

Uniunii Europene42 pentru toate statele membre și prezentată în detaliu în lucrarea Potențialul 

competitiv al creșterii economice: linii directoare pentru o nouă politică industrială în 

România. 

Prin suprapunerea cu sectoarele economice de specializare inteligentă se dorește ca acele 

sectoare identificate să se încadreze în direcțiile principale identificate și stabilite la nivelul 

României, și care să beneficieze inclusiv de politicile și măsurile la nivel național privind CDI. 

Sectoarele economice de specializare inteligentă la nivelul României 

 

Conform SNC 2014 – 2020, în urma analizelor de specialitate la nivelul României au rezultat 10 

sectoare cu potențial de specializare inteligentă. Identificarea acestor ramuri cu potențial 

ridicat de specializare inteligentă a fost făcută pentru a crea un context favorabil convergenței 

politicilor și inițiativelor publice și private. Convergența eforturilor către aceste direcții 

prioritare este necesară din trei motive principale amintite în SNC: 

                                                           
41 „Potențialul competitiv al creșterii economice: linii directoare pentru o nouă politică industrială în România” - Institutul European 
din România, 2010 – Cojanu, Pâslaru, Pătru-Stupariu, Muraru-Ionel, Botezatu. 
42 http://www.clusterobservatory.eu/index.php?id=44&nid  
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- Dinamica structurală a economiei, care a adus sectoare noi pe poziții competitive 

- Dependența economiei în ceea ce privește ocuparea și valoarea adăugată de sectoare 

tradiționale cu avantaje competitive 

- Rolul în creștere al inovării și dezvoltării tehnologice în integrarea pe lanțurilor de 

valoare globale 

În acest context este important ca identificarea aglomerărilor teritoriale / industriale să aibă în 

vedere prioritățile naționale. Astfel, măsurile propuse pentru specializarea inteligentă a unui 

domeniu dintr-o regiune, pot fi integrate în politicile și măsurile la nivel național. 

În continuare se vor prezenta sectoarele economice cu potențial de specializare inteligentă la 

nivelul României: 

Tabel I.3.4 -1 - Sectoarele economice cu potențial de specializare inteligentă la nivelul României 

Domenii de specializare inteligentă 
din Strategia  

CDI 2014 – 2020 
 
 
 
 

Direcții de politică industrială 

Bioeconomia 

Tehnologia 
informațiilor și a 
comunicațiilor, 

spațiu și 
securitate 

Energie, 
mediu și 

schimbări 
climatice 

Eco-nano-
tehnologii 

și materiale 
avansate 

Sănătate 

Rol economic 
important și 
cu influență 

asupra 
ocupării 

Turism și ecoturism √  √  √ 

Textile și pielărie    √  

Lemn și mobilă    √  

Industrii creative  √  √ √ 

Dinamica 
competitivă 

Industria auto și 
componente 

 √  √  

Tehnologia 
informațiilor și 
comunicațiilor 

 √    

Procesarea 
alimentelor și a 

băuturilor 
√   √ √ 

Inovare, 
dezvoltare 

tehnologică și 
valoare 

adăugată 

Sănătate și produse 
farmaceutice 

   √ √ 

Energie și 
management de 

mediu 
 √ √   

Bioeconomie 
(agricultură, 

silvicultură, pescuit 
și acvacultură), 

fitofarmaceutică și 
biotehnologii 

√  √ √ √ 

Sursa: SNC 2014 - 2020 
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Aglomerarea teritorială 

Conform SNC 2014 – 2020, formarea avantajelor competitive în aglomerări teritoriale a devenit 

de foarte puțin timp o preocupare la nivel public, unde rolul cel mai important îl joacă 

proiectele de formare a polilor de competitivitate inițiate începând cu 2009 de Ministerul 

Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri prin Direcția de Politică Industrială43. Aglomerările 

care joacă rolul cel mai important la nivel național în ceea ce privește performanţă exporturilor 

și ocuparea forței de muncă, sunt cele în sectorul siderurgic în județul Galați, nave în Tulcea, 

auto în Argeș și încălțăminte în Bihor. 

În urma realizării analizei cantitative detaliate la nivelul regiunii Sud Muntenia, rezultatele 

obținute confirmă indicatorii din SNC 2014 – 2020. Astfel, aglomerările identificate în regiune 

sunt următoarele: 

- CAEN 0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor 

producătoare de semințe oleaginoase 

- CAEN 0910- Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale 

- CAEN 1013 - Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre) 

- CAEN 1413 - Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp) 

- CAEN 1920-  Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului 

- CAEN 2511- Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor 

metalice; 

- CAEN 2751- Fabricarea de aparate electrocasnice; 

- CAEN 2815 - Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor 

mecanice de transmisie 

- CAEN 2892 -  Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții 

o CAEN  2899- Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a. 

- CAEN 2910 – Fabricarea automobilelor de transport rutier 

o CAEN  2711 Fabricarea motoarelor generatoarelor si transformatoarelor electrice 

o CAEN 2931 Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru 

autovehicule și pentru motoare de autovehicule 

o CAEN 2932 Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru 

motoare de autovehicule 

Aceste sectoare de activitate au fost evaluate din perspectiva indicatorilor ce caracterizează 

numărul de companii, numărul de angajați sau cifra de afaceri. 

                                                           
43

 Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, „Analiza situației existente privind polii de competitivitate 
existenți și potențiali din România”, 2011 
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CAEN 0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor 

producătoare de semințe oleaginoase 

La nivel național există 6.793 companii care activează pe domeniul CAEN 0111. Dintre acestea 

însă, 11,15% nu au nici un angajat (758 companii). În regiunea Sud Muntenia activează 1571 

companii, reprezentând 23,13%, un nivel semnificativ mai ridicat (+85%) decât media pe regiune 

la nivel național. În ierarhia după cifra de afaceri, regiunea dă primele două poziții: compania 

Interagro SRL din Zimnicea, Teleorman cu 1,4 mld lei și compania Agro Chirnogi din Chirnogi, 

Călărași, cu o CA 695 mil. lei în 2013, dublu față de următoarea clasată în topul național, 

respectiv Comcereal SA Vaslui. 

Cele două mari companii menţionate au un impact și o influență județeană semnificativă: 

Interagro generează 66% din CA la nivelul județului Teleorman în timp ce restul de 365 companii 

generează restul de 34%. În cazul angajaților, compania acoperă 33,5% din totalul personalului 

angajat la nivel de județ. Agro Chirnogi acoperă 25% din salariații județului pe activitatea CAEN 

0111 și 39% din CA generată la nivel de județ. 

În continuare se va prezenta sintetic datele care determină aglomerarea teritorială aferentă 

CAEN 0111 în regiunea Sud Muntenia: 

Tabel 1.3.4 – 2 - Structura județeană a activității CAEN 0111 aferentă anului 2013 

Structura județeană a activității CAEN 0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor 
leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase 

Județ Număr companii Număr angajați 
Cifra de afaceri 

(mii lei) 

Argeș 132 610 181,497 

Călărași 323 2.672 1.785,905 

Dâmbovița 80 185 81,701 

Giurgiu 327 2.220 844,729 

Ialomița 207 784 315,984 

Prahova 136 625 174,382 

Teleorman 366 2.914 2.118,246 

TOTAL Sud Muntenia 1.571 10.010 5.502,444 

Total la nivel național 6.793 33.848 15.242,873 

% Sud Muntenia din național 23,13% 29,57% 36,10% 

Media națională la nivel de regiune  849 4.231 1.905,359 

Media națională la nivel de județ  158 787 354,485 

Sursa: Ministerul Finanțelor Publice prin instrumentul Lista Firme, date aferente 2013. 

CAEN 0910- Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale  

Regiunea Sud Muntenia este o regiune bogată în resurse ale subsolului, în special petrol şi gaze 

naturale. Dacă în cazul gazelor naturale există regiuni mult mai bogate- regiunea Centru fiind un 

foarte bun exemplu în acest sens, pentru petrol doar platforma continentală a Mării Negre 

constituie o alternativă naţională.  
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Peste 35% din totalul companiilor care activează în acest domeniu, peste 33% din angajaţii 

existenţi la nivel naţional şi peste 33% din cifra de afaceri obţinută din acest cod CAEN, se 

obține graţie infrastructurilor existente în regiunea Sud Muntenia şi în special în judeţul 

Prahova. 

Tabel 1.3.4 – 3 - Structura județeană a activității CAEN 0910  aferentă anului 2013 

Structura județeană a activității CAEN 0910 - Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut 
şi gazelor naturale 

Județ 
Număr 

companii 
Număr 

angajați 
Cifra de afaceri 

(mii lei) 

Argeș 3 152 20.842.592 
Călărași 1 0 0 
Dâmbovița 1 0 0 
Giurgiu    
Ialomița    
Prahova 33 2.128 1.045.279.048 
Teleorman 3 117 28.918.884 

TOTAL Sud Muntenia 41 2.397 
1.095.040.524 

 

 
   

Total la nivel național 117 7.089 
3.268.088.890 

 

 
   

% Sud Muntenia din național 35,04% 33,81% 33,51% 

 
   

Media națională la nivel de regiune 
(fără B-IF) 12,4 808 406.832.766 
Media națională la nivel de județ (fără 
B-IF) 2,1 138 69.459.253 
Sursa: Ministerul Finanțelor Publice prin instrumentul Listă Firme, date aferente 2013. 

Regiunea Sud Muntenia a obţinut indicatori net superiori mediei naţionale pentru toţi cei 3 

indicatori analizaţi. În cadrul cifrei de afaceri, valoarea înregistrată în Sud Muntenia este de 

peste 3 ori mai mare, pe când pentru ceilalți doi indicatori, valorile sunt de aproximativ 2,5 ori 

mai mari decât media la nivel de regiuni. La nivel judeţean, Prahova înregistrează valori de 

peste 15 ori mai ridicate faţă de media județeană, pe când Argeş este cel de-al doilea judeţ cu 

valori uşor superioare mediei județene pentru numărul de companii şi cel de angajaţi.  

CAEN 1013 - Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre) 

La nivel național în acest sector activează 329 companii din care 48 în regiunea Sud Muntenia, 

reprezentând 14,59% din total. Cel mai bine reprezentat județ ca număr de companii, de 

salariați și cifră de afaceri este Prahova. La un nivel foarte ridicat se ridică și județul Argeș cu 

un număr de angajați și o cifră de afaceri mult peste media națională (de patru ori), precum și 

Călărași  cu valori duble față de media națională. Ca și pondere la nivel național, Sud Muntenia 

depășește pragul de 20% din total la capitolele angajați și Cifră de afaceri. 
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Regiunea Sud Muntenia are trei companii reprezentative la nivel național: Caroli Foods Group din 

Pitești, Argeș, Aldis din Călărași și Recunoștința Prodcom Impex din Filipeștii de Pădure, 

Prahova. Aceste trei companii sunt amplasate în top 5 la nivel național în privința cifrei de 

afaceri, și în top 6 național în privința numărului de angajați. Aldis SRL este singura dintre cele 

trei amintite, cu capital românesc. Liderul național la toți parametrii în această secţiune este 

reprezentat de compania Unicarm SRL din Satu Mare, cu parametrii la nivel dublu decât 

următoarea clasată, Caroli Foods Group din Argeș. 

În continuare vor prezenta sintetic datele care determină aglomerarea teritorială aferentă CAEN 

1013 în regiunea Sud Muntenia: 

Tabel 1.3.4 – 4- Structura regională /județeană a activității CAEN 1013 aferentă anului 2013 

Structura regională /județeană a activității CAEN 1013 - Fabricarea produselor din carne (inclusiv 
din carne de pasăre) 

Județ 
Număr 

companii 
Număr 

angajați 
Cifra de afaceri 

(mii lei) 

Argeș 6 1.406 461,956 

Călărași 6 963 250,351 

Dâmbovița 5 116 25,651 

Giurgiu 2 21 6,242 

Ialomița 4 0 0,95 

Prahova 22 1.680 475,581 

Teleorman 3 16 1,896 

TOTAL Sud Muntenia 48 4.202 1.222,627 

    
Total la nivel național 329 19.862 5.360,964 

    
% Sud Muntenia din național 14,59% 21,16% 22,79% 

    
Media națională la nivel de regiune 
(fără B-IF) 

40 2.423 642,647 

Media națională la nivel de județ (fără 
B-IF) 

7 404 107,107 

Sursa: Ministerul Finanțelor Publice prin instrumentul Lista Firme, date aferente 2013. 

Se observă depășirea netă a nivelurilor medii naționale în cazul județelor Prahova, Argeș și 

Călărași. Parametrii de evaluare se datorează prezenței în regiune a companiilor Caroli Foods 

Group, Aldis și Recunoștința Prodcom Impex. 

CAEN 1413 - Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte 

La nivel național există 3.131 companii în domeniul fabricării de îmbrăcăminte, din care 2.820 

active.  

În regiunea Sud Muntenia 2013, se regăsesc 421 companii (13,45% din totalul național), cu un 

total de 16.036 angajați (16,80%) respectiv o CA de 5,64 mld. lei (16,28%). În continuare se vor 

prezenta structurat rezultatele obținute în urma analizei: 
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Tabel 1.3.4 – 5 - Structura județeană a activității CAEN 1413 aferentă anului 2013 

Structura județeană a activității CAEN 1413 - Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte 

Județ 
Număr 

companii 
Număr 

angajați 
Cifra de afaceri 

(mii lei) 

Argeș 115 2.870 139,953 

Călărași 47 2.280 89,861 

Dâmbovița 49 1.512 74,298 

Giurgiu 26 1.887 214,310 

Ialomița 20 153 5,637 

Prahova 119 5.483 301,431 

Teleorman 45 1.851 92,678 

TOTAL Sud Muntenia 421 16.036 918,168 

    
Total la nivel național 3.131 95.448 5.640,858 

    
% Sud Muntenia din național 13,45% 16,80% 16,28% 

    
Media națională la nivel de regiune 
(fără B-IF) 

362 12.271 713,134 

Media națională la nivel de județ (fără 
B-IF) 

60 2.045 118,855 

Sursa: Ministerul Finanțelor Publice prin instrumentul Listă Firme, date aferente 2013. 

Se observă că regiunea Sud Muntenia se situează peste nivelul mediu național la toți parametrii 

analizați. În valoare absolută se evidențiază județul Prahova, cu o cifră de afaceri și un număr 

de angajați mult peste media națională. De asemenea, se observă și la județele Giurgiu și 

Ialomița indicatori peste medie. 

Evaluarea potențialului de specializare presupune însă analiza indicatorilor relativi la nivelul 

aglomerărilor, respectiv analiza în raport cu numărul de angajați din industrie, din regiune sau 

județ, prin calculul indicilor de mărime, de specializare și de concentrare. Această evaluare face 

obiectul secțiunii importanța aglomerărilor teritoriale evaluate din prezentul capitol. 

CAEN 1920 – Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului 

În regiunea Sud Muntenia acţionează 33,33% din numărul total de companii care activează în 

acest domeniu, acestea obţinând peste 30% din cifra de afaceri la înregistrată la nivel naţional.  

Aşa cum a fost prezentat şi în cadrul secţiunii 1.3.2- analiza sectoriala-Secţiunea B, în judeţul 

Prahova există 3 rafinării, dintre care două (Petrobrazi şi Petrotel) se situează pe locul 2 şi 3 la 

nivel naţional în funcţie de capacitatea de producţie şi de cantitatea de ţiţei prelucrat (locul 1 

este ocupat de rafinăria PetroMidia- judeţul Constanţa). Rafinăria Petrobrazi este deţinută de 

grupul OMV-Petrom şi are raportate cifra de afaceri în Municipiul Bucureşti, iar cea de-a treia 

rafinărie, Vega, aparţine grupului Rompetrol şi are raportate majoritatea cifrelor în judeţul 

Constanţa, nefiind cuprinse în această analiză. Ca firme existente, în judeţul Prahova, 99% din 
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cifra de afaceri obţinută se datorează societăţii Petrotel-Lukoil, în judeţul Giurgiu se remarcă 

grupul DeltaGas şi Sevanel, iar în Argeş  Aral Eco Product Mineral. 

La momentul elaborării strategiei, principala societate care dă greutate acestui domeniu şi care 

contribuie la cifrele întregii regiuni cu peste 95% din cifra de afaceri, Petrotel Lukoil, se află în 

litigiu cu statul român, având sechestru pe multe din bunurile deţinute, inclusiv pe cele deţinute 

în cadrul rafinăriei. Astfel, deşi în judeţul Prahova se evidenţiază o puternică aglomerare 

aferentă activităţii de prelucrare, principala societate care conferă regiunii acești indicatori se 

află foarte aproape de a fi închisă. S-a decis păstrarea datelor, şi prezentarea acestei 

aglomerări, având în vedere că este vorba de o regiune cu o mare tradiție istorică în prelucrarea 

ţiţeiului iar pe termen lung șansele ca întreaga industrie să dispară sunt relativ reduse.  

Tabel 1.3.4 – 6 - Structura regională a activității CAEN 1920 aferentă anului 2013 

Structura regională a activității CAEN 1920 - Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea 
ţiţeiului 

Județ 
Număr 

companii 
Număr 

angajați 
Cifra de afaceri 

(mii lei) 

Argeș 2 10 9.700.808 
Călărași    
Dâmbovița    
Giurgiu 6 166 30.440.770 
Ialomița    
Prahova 11 547 5.526.146.061 
Teleorman    

TOTAL Sud Muntenia 19 723 
5.566.287.639 

 

 
   

Total la nivel național 57 2.722 
18.072.752.554 

 

 
   

% Sud Muntenia din național 33,33% 26,56% 30,80% 

 
   

Media națională la nivel de regiune 
(fără B-IF) 

7,14 367 
2.528.827.910,43 

Media națională la nivel de județ (fără 
B-IF) 

1,22 62,66 
431.751.106,66 

Sursa: Ministerul Finanțelor Publice prin instrumentul Listă Firme, date aferente 2013. 

CAEN 2511- Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice; 

Din punct de vedere al fabricării construcţiilor metalice, peste 22% din cifra de afaceri aferentă 

acestui domeniu este realizată la nivelul regiunii Sud Muntenia. Spre deosebire de alte industrii, 

în cazul de faţă se observă o uniformizare mult mai mare, valorile cele mai ridicate păstrându-se  

la nivelul judeţului Prahova. Astfel, la nivel judeţean există 123 de companii, dintre care 6 cu o 

cifră de afaceri de peste 30 de milioane de RON raportat la anul 2013, generând 66% din cifra de 

afaceri aferentă judeţului Prahova. Companiile cele mai reprezentative la nivelul regiunii sunt 

preponderent din judeţul Prahova şi Judeţul Argeş: Confind S.R.L. din Campina cu o cifră de 
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afaceri de peste 244 mil RON în 2013 (36% din cifra de afaceri a judeţului Prahova), TERQUA 

S.R.L. din Ploiești cu o cifră de afaceri de peste 47 milioane RON în 2013, Coilprofil S.R.L. din 

Ceptura de Jos, urmate de METABET C.F. S.A. din Piteşti şi Setro Metal Group S.A. din 

Câmpulung. 

La nivelul regiunii Sud Muntenia, situaţia numărului de companii și angajaţi pe judeţe se 

prezintă la sfârşitul anului 2013, după cum urmează: 

Tabel 1.3.4 – 7 - Structura județeană a activității CAEN 2511 aferentă anului 2013 

Structura județeană a activității CAEN 2511 - Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea 
ţiţeiului 

Județ 
Număr 

companii 
Număr 

angajați 
Cifra de afaceri 

(mii lei) 

Argeș 96 1.737 222.479.770 

Călărași 30 415 68.422.794 

Dâmbovița 39 513 181.525.743 

Giurgiu 12 225 39.788.683 

Ialomița 17 200 200.528.492 

Prahova 123 3.670 672.727.658 

Teleorman 10 58 3.322.744 

TOTAL Sud Muntenia 327 6.818 1.388.795.884 

 
   

Total la nivel național 2.935 35.212 6.305.466.080 

 
   

% Sud Muntenia din național 11,1% 19,4% 22,0% 

 
   

Media națională la nivel de regiune 
(fără B-IF) 419 5.030 900.780.869 

Media națională la nivel de județ (fără 
B-IF) 72 859 153.791.856 

Sursa: Ministerul Finanțelor Publice prin instrumentul Listă Firme, date aferente 2013. 

Regiunea înregistrează valori peste cele medii naţionale în cazul numărului de angajaţi şi al 

cifrei de afaceri iar la nivel judeţean, judeţele Argeş şi Prahova sunt singurele care înregistrează 

valori superioare mediei județene. 
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CAEN 2751- Fabricarea de aparate electrocasnice; 

Din punct de vedere al fabricării aparatelor electrocasnice, regiunea Sud Muntenia se remarcă în 

special graţie judeţului Dâmboviţa. 

Peste 25% din totalul companiilor care activează în acest domeniu, peste 40% din angajaţii 

existenţi la nivel naţional şi peste 64% din cifra de afaceri obţinută sub acest cod CAEN, se 

datorează infrastructurilor existente în regiunea Sud Muntenia şi în special în judeţul Dâmboviţa. 

La cifra de afaceri de peste 1,4 miliarde RON obţinută la nivelul judeţului Dâmboviţa, cel mai 

mare aport îl are compania ARCTIC S.A. din Găeşti cu o cifră de afaceri în 2013 reprezentând 

99% din cifra de afaceri  judeţeană. Următoarele companii dâmboviţene clasate după cifra de 

afaceri sunt: ROMARCOST S.R.L. din Vişină şi VIŢ NIC PROD IMPEX S.R.L. din Dragodana, cele 

două având cumulat un aport de aproximativ 1% în cifra de afaceri a judeţului. La nivel regional, 

un aport semnificativ din prisma cifrei de afaceri îl are şi judeţul Argeş reprezentat de o singură 

companie activând în sectorul economic analizat. Astfel, 10% din cifra de afaceri regională în 

2013 pentru codul CAEN 2751 este realizată de către  ELECTROARGES S.A. din Curtea de Argeş. 

Tabel 1.3.4 – 8 - Structura județeană a activității CAEN 2751 aferentă anului 2013 

Structura județeană a activității CAEN 2751 – Fabricarea de aparate electrocasnice 

Județ 
Număr 

companii 
Număr 

angajați 
Cifra de afaceri 

(mii lei) 

Argeș 1 483 160.814.050 

Călărași 0 0 0 

Dâmbovița 10 2.479 1.426.726.222 

Giurgiu 1 1 225.262 

Ialomița 0 0 0 

Prahova 1 0 0 

Teleorman  0  

TOTAL Sud Muntenia 13 2.963 1.587.765.534 

 
   

Total la nivel național 51 7.460 2.480.802.253 

 
   

% Sud Muntenia din național 25% 40% 64% 

 
   

Media națională la nivel de regiune 
(fără B-IF) 1,9 423,3 226.823.647,7 

Media națională la nivel de județ (fără 
B-IF) 1,2 182,0 60.507.372,0 

 

Regiunea Sud Muntenia a obţinut indicatori net superiori mediei naţionale pentru toţi cei 3 

indicatori analizaţi. În cadrul cifrei de afaceri, valoarea înregistrată în Sud Muntenia este de 

peste 8 ori mai mare, pe când pentru ceilalți doi indicatori, valorile sunt de aproximativ 3,5 ori 

mai mari decât media la nivel de regiuni. La nivel judeţean, Dâmboviţa  înregistrează valori de 

peste 8 ori mai ridicate faţă de media judeţeană în cazul tuturor indicatorilor, pe când Argeş 



 

  

 

Strategia pentru Specializare Inteligentă în regiunea Sud Muntenia 

    304 

este cel de-al doilea judeţ cu valori uşor superioare mediei judeţene, dar doar în cazul 

numărului de angajaţi.  

CAEN 2815 - Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de 

transmisie 

La nivel național în acest sector de activitate activează 66 companii din care 7 în regiunea Sud 

Muntenia. Cele 7 companii din Sud Muntenia sunt repartizate 4 în județul Prahova, 2 în județul 

Dâmbovița și 1 în Teleorman; Aceste șapte companii generează 19,83% din cifra de afaceri la 

nivelul țării și 22,78% din numărul total de angajați.  Companiile cele mai reprezentative la 

nivelul regiunii sunt Timken România SA din Ploiești, Prahova și Koyo România SA din Alexandria, 

Teleorman care se poziționează pe locurile 2 și 3 la nivel național după cifra de afaceri, în urma 

companiei Schaeffler România din Brașov. Un aspect important este faptul că Timken România 

este pe prima poziție din punct de vedere al profitului înregistrat, la mare distanță de 

următoarea clasată: 40,2 mil. lei profit față de 8,8 mil locul 2 respectiv 7 mil. lei locul trei 

ocupat de Koyo România – Teleorman. Din punct de vedere al salariaților aceste companii se 

regăsesc pe pozițiile 3 și 4 la nivel național. 

În continuare se realizează prezentarea sintetică a datelor care determină aglomerarea 

teritorială aferentă CAEN 2815 în regiunea Sud Muntenia: 

Tabel 1.3.4 – 9- Structura județeană a activității CAEN 2815 aferentă anului 2013 

Structura județeană a activității CAEN 2815 -  Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză 
și a elementelor mecanice de transmisie 

Județ 
Număr 

companii 
Număr 

angajați 
Cifra de afaceri 

(mii lei) 

Argeș 0 0 0 

Călărași 0 0 0 

Dâmbovița 2 21 8,401 

Giurgiu 0 0 0 

Ialomița 0 0 0 

Prahova 4 1.161 341,350 

Teleorman 1 1.379 255,037 

TOTAL Sud Muntenia 7 2.561 604,788 

    
Total la nivel național 66 11.241 3.050,042 

    
% Sud Muntenia din național 10,61% 22,78% 19,83% 

    
Media națională la nivel de regiune 
(fără B-IF) 

9 1.597 435,062 

Media națională la nivel de județ (fără 
B-IF) 

1 266 72,510 

Sursa: Ministerul Finanțelor Publice prin instrumentul Lista Firme, date aferente 2013. 
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Se observă depășirea netă a nivelurilor medii naționale în cazul județelor Prahova și Ialomița. 

Așa cum a fost subliniat, în mare măsură parametrii de evaluare se datorează prezenței în 

regiune a companiilor Timken România SA din Ploiești, Prahova și Koyo România SA din 

Alexandria, ambele companii având capital străin. 

CAEN 2892 -  Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții 

La nivel național în acest sector de activitate activează 58 companii din care 9 în regiunea Sud 

Muntenia. Cele 9 companii din Sud Muntenia sunt repartizate 5 în județul Prahova și 4 în județul 

Dâmbovița; Aceste nouă companii generează 85% din cifra de afaceri la nivelul țării, în special 

prin contribuția companiei Cameron România SRL – Câmpina, care acoperă o pondere de 67,5% 

din totalul național cu o CA de 1.062.680.032 lei. Numărul de angajați la nivelul regiunii este de 

2.849 reprezentând 59,18% din totalul la nivel național , în valoare de 4.814.   

Conex acestei activităţi, în regiune s-au dezvoltat şi activităţi aferente codului 2899- Fabricarea 

altor maşini şi utilaje specifice n.c.a.. 

În continuare se vor prezenta sintetic datele care determină aglomerarea teritorială aferentă 

CAEN 2892 în regiunea Sud Muntenia: 

Tabel 1.3.4 – 10- Structura județeană a activității CAEN 2892 aferentă anului 2013 

Structura județeană a activității CAEN 2892 -  Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții 

Județ 
Număr 

companii 
Număr 

angajați 
Cifra de afaceri 

(mii-lei) 

Argeș 0 0 0 

Călărași 0 0 0 

Dâmbovița 4 808 97,977 

Giurgiu 0 0 0 

Ialomița 0 0 0 

Prahova 5 2.041 1.237,149 

Teleorman 0 0 0 

TOTAL Sud Muntenia 9 2.849 1.335,126 

    
Total la nivel național 58 4.814 1.572,720 

    
% Sud Muntenia din național 15,52% 59,18% 84,89% 

    
Media națională la nivel de regiune 
(fără B-IF) 

8 679 220,853 

Media națională la nivel de județ (fără 
B-IF) 

1 113 36,808 

Sursa: Ministerul Finanțelor Publice prin instrumentul Listă Firme, date aferente 2013 

Se observă depășirea netă a nivelurilor medii naționale în cazul județelor Prahova și Dâmbovița. 

Așa cum a fost subliniat anterior, în mare măsură parametrii de evaluare se datorează prezenței 

în regiune a companiei Cameron România SRL – Câmpina. Un aspect importat este faptul  că 
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patru dintre cele nouă companii din regiune, primele ca și parametrii, cumulând 94% din 

valoarea CA sunt companii cu capital străin. Aceste companii se situează inclusiv la nivel 

național pe primele patru poziții în privința cifrei de afaceri. 

CAEN 2910 – Fabricarea automobilelor de transport rutier 

Pe ramura de activitate aferentă CAEN 2910 la nivel național se regăsesc un număr total de 33 

companii la nivelul anului 2013, din care 5 companii (15% din total) în regiunea Sud Muntenia: 4 

în județul Argeș și una în Dâmbovița.  Se observă o pondere importantă a acestor companii, cea 

mai ridicată la nivel național, în județul Argeș. Cea mai importantă dintre cele 4 companii este 

Automobile Dacia, companie de importanță națională care influențează decisiv dezvoltarea 

județului Argeș. 

Cele mai importante două companii la nivel național, care acaparează 99,5% din cifra de afaceri 

(CA) din domeniu sunt Automobile Dacia SA (Argeș) respectiv Ford România (Dolj). Din totalul 

numărului de angajați la nivel național, 18.307, județul Argeș prin Automobile Dacia oferă 

14.002 angajați respectiv 76,48%. Din cifra de afaceri totală națională de 23,35 mld. lei județul 

Argeș generează 18,40 mld. lei reprezentând 78,81%.  

Astfel, deși este reprezentată de o singură companie în domeniul CAEN 2910, regiunea Sud 

Muntenia, prin județul Argeș, are o pondere majoritară la nivel național în privința tuturor 

parametrilor de evaluare: număr angajați, cifră de afaceri, profit, exporturi. Acești parametrii 

determină ca județul Argeș să fie cea mai mare aglomerare industrială la nivel de sector de 

activitate din România. 

În jurul industriei auto locale, generată de Automobile Dacia SA, s-au născut alte trei  

aglomerări industriale în sectoare orizontale: CAEN 2711  Fabricarea motoarelor generatoarelor 

și transformatoarelor electrice,  CAEN 2931 Fabricarea de echipamente electrice și electronice 

pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule și CAEN 2932 Fabricarea altor piese și 

accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule. Aceste trei aglomerări sunt în 

același lanț de valoare cu domeniul CAEN 2910. În total, cele trei sectoare reunesc 68 companii 

cu peste 30.000 angajați. 

Suplimentar față de activitățile CAEN  care determină aglomerări teritoriale și industriale la 

nivelul regiunii Sud Muntenia, au fost analizate codurile CAEN aferente activității IT&C relevante 

la nivel național și de importanță majoră în contextul SNC 2014 – 2020: CAEN 6201 - Activități de 

realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) respectiv CAEN 6209 - Alte activități 

de servicii privind tehnologia informației. În continuare se vor prezenta rezultatele obținute. 

CAEN 6201 - Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) 
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Activitățile de IT&C au căpătat în ultimii ani o dinamică impresionantă la nivelul României, fiind 

unul dintre domeniile în care țara noastră s-a remarcat și unde România reprezintă un jucător 

important în Europa. Ca și anvergură, doar sectorul IT&C aferent grupei CAEN 6201 prezintă un 

număr de angajați mai ridicat decât 0111 Cultivarea cerealelor, la fel și în cazul companiilor 

existente; doar cifra de afaceri totală este sub cea a activităților agricole privind cerealele, 

aproximativ 41% din aceasta. Dinamica dezvoltării sectorului de IT&C – o creștere cu peste 250% 

față de anul 2008 face posibilă pe termen mediu o depășire inclusiv la nivelul cifrei de afaceri și 

a profitului. 

În acest sector, regiunea București Ilfov este dominantă la toate capitolele. Lăsând la o parte 

această regiune, atipică prin valorile extrem de ridicate comparativ cu restul țării, se disting trei 

județe cu parametrii economici cu mult peste medie: Cluj, Prahova și Timiș. 

Analizând regiunea Sud Muntenia se obțin rezultate sub media națională la toți parametrii: 6,55% 

din numărul de companii, 2,80% din angajații la nivel național și 10,23% din CA. Exceptând din 

analiză regiunea București Ilfov, care deține 40-50% din resursele la nivel național, regiunea Sud 

Muntenia depășește nivelul mediu la capitolul CA, furnizând 19,6% din aceasta. 

Parametrii relativ slabi ai regiunii sunt determinați de faptul că în afară de județul Prahova, 

toate celelalte județe sunt mult sub parametrii medii județeni, în țară. 

În continuare se vor prezenta sintetic datele aferente activității CAEN 6201 în regiunea Sud 

Muntenia. 

Tabel 1.3.4 – 11- Structura județeană a activității CAEN 6201 aferentă anului 2013 

Structura județeană a activității CAEN 6201 - Activități de realizare a soft-ului la comandă (software 
orientat client) 

Județ 
Număr 

companii 
Număr 

angajați 
Cifra de afaceri 

(mii lei) 

Argeș 114 249 21,336 

Călărași 18 20 2,807 

Dâmbovița 44 66 5,846 

Giurgiu 22 24 1,722 

Ialomița 20 81 8,916 

Prahova 126 538 601,870 

Teleorman 26 28 1,965 

TOTAL Sud Muntenia 370 1.006 644,462 

    Total la nivel național 5.645 35.883 6.302,347 

    % Sud Muntenia din național 6,55% 2,80% 10,23% 

    
Media națională la nivel de regiune (fără B-IF) 506 2.712 432,027 

Media națională la nivel de județ (fără B-IF) 84 452 72,004 

Sursa: Ministerul Finanțelor Publice prin instrumentul Lista Firme, date aferente 2013. 

Așa cum rezultă din tabelul prezentat, singurul județ care se ridică semnificativ peste valorile 

medii la nivel de țară este Prahova. Județul Prahova, este al treilea la nivel național din ––
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perspectiva cifrei de afaceri, după București (3 mld. lei) și Cluj (1,08 mld. lei). După numărul de 

angajați este pe locul 10, la distanță considerabilă de primele clasate: București cu 15.554 

angajați, de aproape 30 ori mai mult decât în Prahova, respectiv Cluj cu 7.528 angajați și Timiș 

cu 2.411. 

Companiile reprezentative din județul Prahova sunt Teamnet International SA și Asesoft 

International SA se situează pe locurile 2 și 3 în topul național din perspectiva cifrei de afaceri, 

în urma liderului Oracle România SRL. 

CAEN 6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației 

Similar ca pentru CAEN 6201, regiunea Sud Muntenia este sub nivelul mediu național, chiar dacă 

în analiză nu se include București Ilfov, care depășește ca pondere 50% în cazul numărului de 

angajați respectiv 67% în cazul CA din totalul național. Deși regiunea în ansamblu nu prezintă o 

dezvoltare accentuată, și în acest caz județul Prahova este cel mai bine dezvoltat, arătând 

parametrii de nivel dublu față de media națională. 

În regiune există 121 de companii, din care 63 în județul Prahova. Din toate cele 121, numai 6 au 

peste 9 angajați, toate celelalte 112 fiind microîntreprinderi. 

În judeţul Prahova, cea mai mare contribuţie la cifra de afaceri înregistrată la nivel judeţean în 

2013 o au: M&M COMPUTERS S.R.L. din Ploiești şi SAB NET S.R.L., urmate de CHIC S.R.L. din 

Ploiești. Argeş este următorul judeţ clasat la nivel regional din prisma cifrei de afaceri, cu o 

pondere de 30% din totalul înregistrat în 2013 în regiunea Sud Muntenia pentru societăţile având 

ca activitate economică CAEN 6209 „Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei”. La 

nivel regional, un aport semnificativ pentru acest sector îl au societăţile: Net Group 

Communication S.R.L., I WAVE SOLUTIONS S.R.L., A.M.G. NET CONSTRUCT S.R.L.. 

În continuare se vor prezenta sintetic datele aferente activității CAEN 6209 în regiunea Sud 

Muntenia. 
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Tabel 1.3.4 – 12 - Structura județeană a activității CAEN 6209 aferentă anului 2013 

Structura județeană a activității CAEN 6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia 
informației 

Județ 
Număr 

companii 
Număr 

angajați 
Cifra de afaceri 

(mii lei) 

Argeș 26 85 9,387 

Călărași 5 2 0,177 

Dâmbovița 8 4 1,984 

Giurgiu 3 3 0,229 

Ialomița 6 25 2,804 

Prahova 63 102 13,057 

Teleorman 10 19 3,227 

TOTAL Sud Muntenia 121 240 30,865 

    
Total la nivel național 1.702 5.028 1.205,693 

    
% Sud Muntenia din național 7,11% 4,77% 2,56% 

    
Media națională la nivel de regiune 
(fără B-IF) 

132 327 52,352 

Media națională la nivel de județ (fără 
B-IF) 

22 55 8,725 

Sursa: Ministerul Finanțelor Publice prin instrumentul Lista Firme, date aferente 2013.  

Concluzii în urma analizei aglomerărilor teritoriale: 

- la nivelul regiunii Sud Muntenia se constată o foarte mare eterogenitate din punctul de 

vedere al industriilor existente. Disparitățile dintre județe se regăsesc la toate nivelurile 

de analiză: din punct de vedere geografic, al parametrilor economici – PIB, exporturi, 

VAB, grad ocupare, etc, sau punct de vedere al industriilor existente. Aceasta se reflectă 

și în cel mai ridicat număr de industrii care generează aglomerări teritoriale la nivel de 

regiune, în majoritatea celorlalte regiuni găsind 2 – 3 domenii. 

- aglomerările la nivel regional sunt determinate de cele mai multe ori de contribuția 

decisivă a unu sau două județe. Singurele domenii unde există minim trei județe care 

contribuie împreună sunt CAEN 0111 – cultivarea cerealelor, CAEN 1413 - Fabricarea 

altor articole de îmbrăcăminte și CAEN 1013 - Fabricarea produselor din carne (inclusiv 

din carne de pasare). Potențialul de specializare al fiecărei aglomerări este tratat 

individual, în secțiunea următoare. 

- în contextul descris, aglomerările identificate vor fi evaluate la nivel de județ. Din punct 

de vedere al numărului de persoane angajate, al cifrei de afaceri, al rezultatelor 

financiare și al numărului de companii, au fost identificate următoarele aglomerări 

teritoriale, cu valori peste mediile naționale: 

o CAEN  0111 - Cultivarea cerealelor – Călărași, Ialomița, Teleorman 

o CAEN 0910- Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor 

naturale 
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o CAEN 1013 - Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare) – 

Argeș, Prahova, Călărași 

o CAEN 1413 - Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte – Prahova, Ialomița, Argeș 

și Călărași 

o CAEN 1920-  Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului 

o CAEN 2511-  Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale 

structurilor metalice; 

o CAEN 2815 - Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteza și a elementelor 

mecanice de transmisie – Prahova, Teleorman 

o CAEN 2892 - Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții – Prahova și 

Dâmbovița 

o CAEN 2910 – Fabricarea autovehiculelor de transport rutier – Argeș 

o CAEN 6201 - Activități de realizare a soft-ului la comandă  - Prahova 

o CAEN 6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației – Prahova 

În secțiunea următoare se vor analiza aglomerările identificate din perspectiva importanței 

acestora la nivel național sau regional 

Importanța aglomerărilor teritoriale și potențialul lor 

Metodologia folosită pentru evaluarea potențialului este una folosită în practica UE la nivelul 

tuturor statelor membre44. Grupările/aglomerările industriale analizate se clasifică în raport de 

o scară de evaluare care ia valori de la 0 (minim) la 3 (maxim) stele pe baza următorilor factori 

de analiză: 

Mărime (Indicele de mărime = M) 

M = (Nr. angajați din gruparea de industrii corelate analizată/Nr. total angajați din România în 

sectorul de activitate al grupării de industrii corelate analizate) x 100 

Daca M > 10% , atunci grupării analizate i se atribuie 1 stea. Grupările care au un nr. de angajați 

< 1000 li se atribuie 0 stele 

Specializare (Indicele de specializare = S) 

S = (Nr. angajați din regiune din sectorul de activitate al grupării de industrii corelate 

analizate/Nr. total angajați din regiune) / (Nr. angajați din România din sectorul de activitate al 

grupării de industrii corelate analizate/Nr. total angajați din România) 

Daca S >=2, atunci grupării analizate i se atribuie 1 stea. 

                                                           
44

 http://www.clusterobservatory.eu/index.php?id=44&nid  
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Concentrare (Indicele de concentrare = C) 

C = (Nr. angajați din gruparea de industrii corelate analizate/Nr. total angajați din regiune) x 

100 

Daca C > 10% , atunci grupării analizate i se atribuie 1 stea. 

Se va evalua succesiv potențialul aglomerărilor în funcție de mărime, specializare și 

concentrare. În urma evaluării se vor putea identifica cele mai puternice aglomerări cu potențial 

de dezvoltare și specializare din regiune. O aglomerare care obține 3* este de importanță 

națională, cele care obțin 2* sunt de importanță regională iar cele cu 1* sunt de importanță 

locală. 

CAEN 0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor 

producătoare de semințe oleaginoase 

Pentru industria de cultivare a cerealelor au fost identificate trei județe care prezintă 

aglomerări teritoriale: Călărași, Teleorman și Ialomița. Fiecare județ a fost evaluat individual. 

Călărași 

Au fost calculați următorii parametrii: 

M0111 CL = 7,89% < 10%; i se atribuie 0 stele 

S0111 CL = 8,48 > 2; i se atribuie 1 stea 

C0111 CL = 6,46% <10%; i se atribuie 0 stele. 

Aglomerarea aferentă sectorului CAEN 0111 formată la nivelul județului Călărași este de 1*.  

Principalele companii din aglomerarea teritorială Călărași CAEN 0111 sunt: 
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Tabel 1.3.4–13-Principalele companii din aglomerarea teritorială Călărași CAEN 0111 pentru anul 2013 

Principalele companii din aglomerarea teritorială Călărași CAEN 0111 

Nr. crt. Compania Județ Localitate 
Cifra de afaceri 2013 

Mii lei 
Angajați 

2013 

1 AGRO CHIRNOGI SA CL CHIRNOGI 695,141 671 

2 DORNA AGRI SA CL ROSETI 26,492 124 

3 AGRICOM BORCEA SA CL BORCEA 27,480 86 

4 MECAIND ULMENI SA CL ULMENI 73,539 66 

5 LUX COM SRL CL ARȚARI 24,645 56 

6 GUT SRL CL CĂLĂRAȘI 15,837 48 

7 MIG VAS SRL CL CĂLĂRAȘI 41,411 46 

8 ILDU SRL CL VÂLCELELE 32,752 40 

9 
PREST SERV 
INTERNATIONAL SRL 

CL CĂLĂRAȘI 
9,464 

38 

10 INDEPENDENTA SA CL INDEPENDENȚA 17,468 34 

11 MARIA GROUP SRL CL CHIRNOGI 52,610 32 

12 FREE LAND SRL CL MĂRIUȚA 13,946 31 

13 PRODCEREAL SRL CL DOROBANȚU 13,028 31 

14 CEREALFLOR SRL CL CĂLĂRAȘI 17,869 30 

15 CONCORDIA AGRO SRL CL ROSETI 17,052 26 

16 ZOO SINTEX SRL CL INDEPENDENȚA 186,991 26 

17 AGRI SOL SRL CL BELCIUGATELE 10,250 26 

Sursa: www.listafirme.ro  

Ialomița 

Au fost calculați următorii parametrii: 

M0111 IL = 6,56% < 10%; i se atribuie 0 stele 

S0111 IL = 7,00 > 2; i se atribuie 1 stea 

C0111 IL = 5,33% <10%; i se atribuie 0 stele. 

Aglomerarea aferentă sectorului CAEN 0111 formată la nivelul județului Ialomița este de 1*.  

Principalele companii din aglomerarea teritorială Ialomița CAEN 0111 sunt: 

  

http://www.listafirme.ro/
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Tabel 1.3.4 14 - Principalele companii din aglomerarea teritorială Ialomița CAEN 011 pe anul 2013 

Principalele companii din aglomerarea teritorială Ialomița CAEN 0111 

Nr. crt. Compania Județ Localitate 
Cifra de afaceri 2013 

Mii lei 
Angajați 

2013 

1 TRITIPAN SRL IL AMARA 29,029 158 

2 AGROFAM PROD SRL IL FETEȘTI 35,511 86 

3 AGROFAM HOLDING SRL IL FETEȘTI 27,194 83 

4 AGRICHIM SRL IL FETEȘTI 28,304 79 

5 SOPEMA SRL IL 
MIHAIL 
KOGĂLNICEANU 11,618 

54 

6 SPICONS IMPEX SRL IL FETEȘTI 4,710 47 

7 CIRIL COM SRL IL MALU 16,800 45 

8 AGROPAN OYL SA IL URZICENI 6,815 42 

9 MYS AP AGRO SRL IL BUCU 6,606 41 

10 DONA SRL IL COCORA 11,767 40 

11 JD AGRO COCORA SRL IL COCORA 39,456 31 

12 COSTANDACHE COM SRL IL PERIEȚI 12,283 30 

13 AGROMAN COM SRL IL URZICENI 6,039 29 

14 SOMALEX SRL IL SLOBOZIA 16,480 28 

15 AGROFAM COM SRL IL FETEȘTI 7,787 26 

16 NIMEX SRL IL SLOBOZIA 9,500 25 

17 ANDREI PESCOM SRL IL SINEȘTI 12,716 25 

Sursa: www.listafirme.ro  

Evaluate împreună ca și aglomerare teritorială, județele Ialomița și Călărași sunt încadrate la 

categoria două stele. 

Teleorman 

Au fost calculați următorii parametrii: 

M0111 TR = 8,61% < 10%; i se atribuie 0 stele 

S0111 TR = 7,38 > 2; i se atribuie 1 stea 

C0111 TR  = 5,63% <10%; i se atribuie 0 stele. 

Aglomerarea aferentă sectorului CAEN 0111 formată la nivelul județului Teleorman este de 1*.  

Principalele companii din aglomerarea teritorială Teleorman CAEN 0111 sunt: 

  

http://www.listafirme.ro/
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Tabel 1.3.4-15-Principalele companii din aglomerarea teritorială Teleorman CAEN 0111 pe anul 2013 

Principalele companii din aglomerarea teritorială Teleorman CAEN 0111 

Nr. crt. Compania Județ Localitate 
Cifra de afaceri 2013 

Mii lei 
Angajați 

2013 

1 INTERAGRO SRL TR ZIMNICEA 1.400,443 975 

2 AGROINTER SRL TR ȚIGANESTI 81,471 207 

3 MARA PROD COM SRL TR ALEXANDRIA 14,193 100 

4 AGRINATURA SA TR NANOV 57,880 81 

5 AGROPARTI SA TR PUTINEIU 11,280 72 

6 EDMA SRL TR ALEXANDRIA 13,626 62 

7 RECOND COM IMPEX SRL TR ALEXANDRIA 36,175 55 

8 AGRAR PRODUCTION SRL TR ZIMNICEA 3,574 46 

9 BOBOC & CO SRL TR FURCULEȘTI 6,312 44 

10 AROMA PLANT SRL TR FURCULEȘTI 0,809 37 

11 AGROTEL 001 SA TR CERNETU 18,650 30 

12 AGRO INVEST SRL TR 
TURNU 
MĂGURELE 6,699 

27 

13 MOARA VOIEVODA SRL TR VOIEVODA 1,317 24 

14 INTERCEREAL SRL TR ZIMNICEA 4,389 24 

15 AGRO HOLDING CONTESTI SRL TR CONȚESTI 8,190 22 

16 DIA UTILAJ GRUP SRL TR GĂLĂȚENI 1,464 21 

17 IVAGRI SRL TR ALEXANDRIA 5,570 20 

18 NIDIS SRL TR ALEXANDRIA 2,832 19 

19 AGROTRUST CEREAL SRL TR 
SEGARCEA 
VALE 5,520 

18 

20 REFDAN COM SRL TR ISLAZ 5,993 17 

21 MIVAL SRL TR 
DRĂGĂNEȘTI 
VLAȘCA 13,457 

17 

Sursa: www.listafirme.ro  

CAEN 0910 – Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale 

Similar produselor obţinute ca urmare a prelucrării ţiţeiului, şi în cazul serviciilor anexe 

extracţiei, singurul judeţ relevant cu potenţial de specializare este Prahova. 

Pentru industria de extracţie a petrolului brut şi gazelor naturale au fost calculaţi următorii 

indicatori: 

M0910 Ph = 30,02% >10%; i se atribuie 1 stea 

S0910 Ph = 2,869> 2; i se atribuie 1 stea 

C0910 Ph = 0,5%< 10%; i se atribuie 0 stele 

Astfel, aglomerarea teritorială din industria 0910 la nivelul judeţului Prahova este una de 2*.  

Principalele companii din aglomerarea  teritorială sunt: 

http://www.listafirme.ro/
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Tabel 1.3.4 – 16 - Principalele companii din aglomerarea teritorială Prahova  CAEN 0910 pe anul 2013 

Principalele companii din aglomerarea teritorială Prahova  CAEN 0910 

Nr. crt. Compania Județ Localitate 
Cifra de afaceri 2013 

Mii lei 
Angajați 

2013 

1 FORESCO SA PH Ploiești 67.922.910 133 

2 COMREP SA PH Ploiești 32.313.571 210 

3 ROMPETROL WELL SERVICES SA PH Ploiești 111.109.482 337 

4 Drill contact srl PH Ploiești 95.400 1 

5 AMC OIL @GAS ROM SRL PH Ploiești 6.793.260 27 

6 DIRECTIONAL DRILLING SERVICE PH Ploiești 816.937 6 

7 TACROM SERVICE PH Ploiești 46.212.877 65 

8 SWISO FORAJ SRL PH Florești 75.000 2 

9 
J CHRISTOF E & P SERVICES 

PH 
Brazii de 

sus 80.018.624 335 

10 WEATHERFORD INTERNATIONAL PH Ploiești 414.662.094 340 

11 CDI OILFIELD SERVICES SRL PH Ploiești 102.351.510 246 

12 TACROM DRILLING INTERNATIONAL PH Ploiești 61.092.961 140 

13 GASOIL SERVICE SRL PH Băicoi 9.732.126 54 

14 NABORS DRILLING INTERNATIONAL PH Romanești 59.166.139 106 

15 IPM PARTNERS ROMÂNIA PH Ploiești 38.466.246 67 

16 GASOIL GLOBAL PROJECT PH Ploiești 1.587.981 10 

17 DRASECO SERV PH Băicoi 1.612.140 15 

18 PETROTOOLS SERV PH Ploiești 703.469 1 

19 SOLID PETROSERVE PH Ploiești 7.343.949 28 

20 GASOIL EXPLORATION & PRODUCTION PH Băicoi 113.435 1 

21 
ODFJELL WELL SERVICE 

PH 
Ariceștii 
Rahtivani 39.717.485 26 

22 NORDRILL PH Ploiești 167.446 2 

23 INDUSAN CONSTRUCTION PH Ploiești 216.979 1 

Sursa: www.listafirme.ro  

CAEN 1013 - Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre) 

Pentru industria de fabricare a produselor din carne au fost identificate trei județe care prezintă 

aglomerări teritoriale: Prahova, Argeș și Călărași. Nefiind limitrofe, cele trei județe sunt 

analizate independent. 

Prahova 

Au fost calculați următorii parametrii: 

M1013 PH = 8,46% < 10%; i se atribuie 0 stele 

S1013 PH = 2,32 > 2; i se atribuie 1 stea 

C1013 PH = 1,04% <10%; i se atribuie 0 stele. 

http://www.listafirme.ro/
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Aglomerarea aferentă sectorului CAEN 1413 formată la nivelul județului Prahova este de 1*. Se 

observă că indicele de mărime este foarte aproape de a depăși pragul de referință. Astfel, 

creșterea numărului de angajați din județ în sectorul procesării de carne cu 20% ar transforma 

încadrarea aglomerării la 2*. Un aspect important de subliniat este faptul că la analiza făcută 

pentru perioada de referință 2010, Prahova era cotată cu 2*, rezultând astfel un trend 

descendent la nivel județean în acest sector, sau o dezvoltare mai lentă decât a celorlalte 

sectoare importante. 

Principalele companii din aglomerarea teritorială Prahova CAEN 1013 sunt: 

Tabel 1.3.4 – 17 - Principalele companii din aglomerarea teritorială Prahova CAEN 1013 pe anul 2013 

Principalele companii din aglomerarea teritorială Prahova CAEN 1013 

Nr. crt. Compania Județ Localitate 
Cifra de afaceri 2013 

Mii lei 
Angajați 

2013 

1 
RECUNOSTINTA PRODCOM IMPEX 
SRL 

PH 
FILIPEȘTII DE 
PĂDURE 

230,421 611 

2 JERAS PROD SRL PH CÂMPINA 62,701 237 

3 FILIP PROD CARN SRL PH 
FILIPEȘTII DE 
PĂDURE 

50,015 219 

4 CARNSAN PROD SRL PH 
FILIPEȘTII DE 
PĂDURE 

47,427 163 

5 COMNILIS PROD SRL PH MĂGURENI 40,322 157 

6 PANEX ION SRL PH BUCOV 1,560 126 

7 SALSI SA PH SINAIA 19,614 97 

6 GOPA SRL PH PLOIEȘTI 16,728 42 

Sursa: www.listafirme.ro  

Argeș 

Au fost calculați următorii parametri: 

M1013 AG = 7,08% < 10%; i se atribuie 0 stele 

S1013 AG = 2,40 > 2; i se atribuie 1 stea 

C1013 AG = 1,07% <10%; i se atribuie 0 stele. 

Aglomerarea aferentă sectorului CAEN 1413 formată la nivelul județului Argeș este de 1*.  

Principalele companii din aglomerarea teritorială Argeș CAEN 1013 sunt: 

  

http://www.listafirme.ro/
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Tabel 1.3.4 – 18 - Principalele companii din aglomerarea teritorială Argeș CAEN 1013 pe anul 2013 

Principalele companii din aglomerarea teritorială Argeș CAEN 1013 

Nr. crt. Compania Județ Localitate 
Cifra de afaceri 2013 

Mii lei 
Angajați 

2013 

1 CAROLI FOODS GROUP SRL AG PITEȘTI 342,846 1.161 

2 RADICSTAR SRL AG ȘTEFĂNEȘTI 93,987 211 

3 AGROLACT EUROLINE SRL AG ARGEȘELU 22,196 27 

4 AS FOOD IND SRL AG PITEȘTI 2,925 7 

Sursa: www.listafirme.ro  

Călărași 

Au fost calculați următorii parametrii: 

M1013 CL = 4,85% < 10%; i se atribuie 0 stele 

S1013 CL = 5,20 > 2; i se atribuie 1 stea 

C1013 CL = 2,33% <10%; i se atribuie 0 stele. 

Aglomerarea aferentă sectorului CAEN 1413 formată la nivelul județului Călărași este de 1*.  

Principalele companii din aglomerarea teritorială Călărași CAEN 1013 sunt: 

Tabel 1.3.4 – 19 - Principalele companii din aglomerarea teritorială Călărași CAEN 1013- anul 2013 

Principalele companii din aglomerarea teritorială Călărași CAEN 1013 

Nr. crt. Compania Județ Localitate 
Cifra de afaceri 2013 

Mii lei 
Angajați 

2013 

1 ALDIS SRL CL CĂLĂRAȘI 243,507 950 

2 MIXALIM IMPEX SRL CL FRUMUȘANI 6,551 9 

Sursa: www.listafirme.ro  

CAEN 1413 - Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp) 

Pentru industria de fabricare a altor articole de îmbrăcăminte au fost identificate patru județe 

care prezintă aglomerări teritoriale: Ialomița, Călărași, Prahova și Argeș. Datorită învecinării 

județelor Ialomița și Călărași, se vor trata împreună ca o aglomerare teritorială. Argeș și 

Teleorman sunt analizate independent.  

Ialomița și Călărași 

Au fost calculați următorii parametrii: 

M1413 IL, CL = 4,37 < 10%; i se atribuie 0 stele 

S1413 IL, CL = 2,33 > 2; i se atribuie 1 stea 

C1413 IL, CL = 5,02% <10%; i se atribuie 0 stele. 

http://www.listafirme.ro/
http://www.listafirme.ro/
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Aglomerarea aferentă sectorului CAEN 1413 formată la nivelul județelor Ialomița și Călărași este 

de 1*. Evaluate individual fiecare dintre aglomerări obțin tot o stea. Un aspect important este 

de asemenea că în cadrul analizei la 2010, Călărași reprezenta o aglomerare teritorială cotată cu 

2 stele. Rezultă o involuție a acestui sector de activitate în județ sau o evoluție mai lentă decât 

a altor sectoare în dezvoltare. 

Principalele companii din aglomerarea teritorială sunt: 

Tabel 1.3.4–20-Principalele companii din aglomerarea teritorială Ialomița - Călărași CAEN 1413 pe anul 
2013 

Principalele companii din aglomerarea teritorială Ialomița - Călărași CAEN 1413 

Nr. crt. Compania Județ Localitate 
Cifra de afaceri 2013 

Mii lei 
Angajați 

2013 

1 ALISON HAYES SRL IL URZICENI 192,803 1.339 

2 CATEX SA CL CĂLĂRAȘI 26,548 632 

3 ALEX CONF DESIGN SRL CL CĂLĂRAȘI 13,098 398 

4 MAKING FASHION SRL IL URZICENI 3,403 194 

5 TEXTOP SRL CL CĂLĂRAȘI 8,630 177 

6 CONDRA SRL CL OLTENIȚA 6,700 147 

7 ILTEX SRL CL CĂLĂRAȘI 2,983 124 

8 BADEN INTERNATIONAL SRL CL CĂLĂRAȘI 6,091 104 

9 ADI FACTORY IMPEX SRL IL SINEȘTI 5,155 94 

10 ORHIDEEA SRL IL FETEȘTI 2,514 85 

11 RIVER SRL CL CĂLĂRAȘI 2,416 78 

12 MARTCONF SRL CL CĂLĂRAȘI 2,196 73 

13 SPOT WEAR SRL CL LEHLIU GARĂ 1,468 72 

14 EURO CONF 2005 TEXTIL SRL CL CĂLĂRAȘI 2,758 61 

15 MUNCĂ ȘI PRODUCȚIE SOCIETATE 
COOPERATIVA 

IL SLOBOZIA 0,941 59 

16 GYLCOR CONF SRL CL CĂLĂRAȘI 1,102 50 

17 DUNAREA OLTENITA CL OLTENIȚA 2,559 40 

18 ARTEXCONF SRL CL CĂLĂRAȘI 1,059 40 

19 ACROPOLIS TOP SRL CL CĂLĂRAȘI 0,799 40 

20 ITARO TEXTILE SRL IL SLOBOZIA 0,678 38 

21 LM FASHION SRL IL URZICENI 0,809 32 

22 ROX TEXTILE SRL CL CĂLĂRAȘI 0,559 31 

23 ELITE CONF SRL CL CĂLĂRAȘI 0,509 30 

24 SOFIMIX VERITAS SRL CL CĂLĂRAȘI 0,819 27 

25 TIPART IMPEX SRL CL CĂLĂRAȘI 0,602 24 

26 AMYDARY TEX SRL CL FLOROAICA 0,56 20 

27 G.C.MARICAM COM SRL IL MUNTENI 
BUZĂU 

0,484 20 

28 CONFEX SRL CL CĂLĂRAȘI 0,983 19 

29 ANDREEATEX SRL CL CĂLĂRAȘI 0,348 16 

30 BADEN DESIGN SRL CL CĂLĂRAȘI 0,328 15 

31 AC SI ATA SRL CL CĂLĂRAȘI 2,595 14 

32 L T S DESIGN SRL IL URZICENI 7,048 10 

Sursa: www.listafirme.ro  
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Prahova 

Au fost calculați următorii parametrii: 

M1413 PH = 5,74% < 10%; i se atribuie 0 stele 

S1413 PH = 1,58 < 2; i se atribuie 0 stele 

C1413 PH = 3,40% <10%; i se atribuie 0 stele. 

Aglomerarea aferentă sectorului CAEN 1413 formată la nivelul județului Prahova este de 0*. 

Se observă că deși la nivelul județului Prahova, parametrii aglomerării industriale sunt mai buni 

decât valorile cumulate de la nivelul județelor Ialomița și Călărași, indicatorii de 

competitivitate/specializare ai aglomerării sunt inferiori. Aceasta se datorează contextului în 

care se găsește aglomerarea: județul Prahova este mai dezvoltat și în alte industrii astfel încât 

fabricarea articolelor de îmbrăcăminte are o pondere și o semnificație mai redusă. 

Principalele companii din aglomerarea teritorială Prahova – CAEN 1413 sunt: 

Tabel 1.3.4 – 21 - Principalele companii din aglomerarea teritorială Prahova CAEN 1413 pe anul 2013 

Principalele companii din aglomerarea teritorială Prahova CAEN 1413 

Nr. crt. Compania Județ Localitate 
Cifra de afaceri 2013 

Mii lei 
Angajați 

2013 

1 TASAR DESIGN SRL PH 
PĂULEȘTII 
NOI 

24,929 888 

2 PEARLL K & D SRL PH 
PĂULEȘTII 
NOI 

16,399 576 

3 BIANCOSPINO SRL PH BREAZA 64,202 419 

4 ERYN MODAMAX SRL PH MIZIL 7,816 331 

5 AFFINITY IMPEX SRL PH PLOPENI 8,147 326 

6 FULYA TEKSTIL SRL PH PLOIEȘTI 3,587 269 

7 ROMANIAN TRADE GARMENTS SA PH CÂMPINA 11,222 251 

8 HACO DESIGN SRL PH 
PĂULEȘTII 
NOI 

6,192 244 

9 REXTON GRUP SRL PH PLOIEȘTI 8,023 207 

10 FABULOS FASHION SRL PH PLOIEȘTI 0,262 187 

11 DASPI PRODCOM SRL PH CÂMPINA 9,688 175 

12 PLATINA TAILORING SRL PH 
PĂULEȘTII 
NOI 

3,148 166 

13 SABIRE IMPEX SRL PH CÂMPINA 3,168 144 

14 MODEXIM SCM PH PLOIEȘTI 3,674 121 

15 ARTA CASNICA SCM PH BREAZA 0,980 108 

16 GOSSIP CLOTHING SRL PH BLEJOI 2,507 101 

17 FERBU SRL PH CÂMPINA 2,341 98 

18 GIODARVEL CONF SRL PH ZAMFIRA 3,235 95 

19 CONFECTIA SCM PH PLOIEȘTI 2,823 90 

20 UTIL MOD SCM PH PLOIEȘTI 1,914 86 

21 OPTIMUM TEXTILES EVO SRL PH VĂLENII DE 0 73 
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Principalele companii din aglomerarea teritorială Prahova CAEN 1413 

Nr. crt. Compania Județ Localitate 
Cifra de afaceri 2013 

Mii lei 
Angajați 

2013 

MUNTE 

22 INSIEME PROD SRL PH PLOIEȘTI 0,960 43 

23 DORYA FASHION SRL PH 
BREBU 
MĂNĂSTIREI 

0,706 36 

24 OZTASAR SRL PH 
PĂULEȘTII 
NOI 

81,220 34 

25 RALL S PROD COM SRL PH 
BORDENII 
MARI 

0,480 30 

26 IVAMOD SRL PH PLOIEȘTI 0,870 27 

27 GAGA YANALE SRL PH GĂGENI 0,205 27 

28 CONFEX MODA SRL PH PLOIEȘTI 0,676 26 

29 CONFEX SRL PH PLOIEȘTI 1,393 26 

30 INEDIT COMPANY SRL PH PLOIEȘTI 0,689 25 

31 MIRINA CONFECTII TEXTILE SRL PH PLOPENI 0,284 25 

32 ELIMAR RADCONF SRL PH PLOIEȘTI 0,497 20 

Sursa: www.listafirme.ro  

 

Argeș 

Au fost calculați următorii parametrii: 

M1413 PH = 3,00% < 10%; i se atribuie 0 stele 

S1413 PH = 1,02 < 2; i se atribuie 0 stele 

C1413 PH = 3,40% <10%; i se atribuie 0 stele. 

Aglomerarea aferentă sectorului CAEN 1413 formată la nivelul județului Argeș este de 0*. Un 

aspect important de subliniat este faptul că analiza la 2010 nu regăsea Argeșul în cadrul 

aglomerărilor de 1*. 

Principalele companii din aglomerarea teritorială Argeș – CAEN 1413 sunt: 

  

http://www.listafirme.ro/
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Tabel 1.3.4 – 22 - Principalele companii din aglomerarea teritorială Argeș CAEN 1413 pe anul 2013 

Principalele companii din aglomerarea teritorială Argeș CAEN 1413 

Nr. crt. Compania Județ Localitate Cifra de afaceri 2013 
Mii lei 

Angajați 
2013 1 CONFARG SA AG CURTEA DE 

ARGEȘ 
8,676 268 

2 FRANCESCA INDUSTRIES SA AG PITEȘTI 41,338 237 

3 VANDWEST SRL AG CURTEA DE 
ARGEȘ 

11,310 214 

4 AROSA TEXTILE SRL AG ARGEȘELU 5,030 146 

5 ROYAL EUROCONF SRL AG CURTEA DE 
ARGEȘ 

3,426 139 

6 EXQUISITE AURORA JEANS SRL AG CURTEA DE 
ARGEȘ 

3,483 120 

7 VAGABOND CLOTHING SRL AG COSTEȘTI 0,969 110 

8 BORDO FASHION DESIGN SRL AG CÂRCIUMĂREȘTI 2,674 97 

9 MARAND MANF SRL AG PITEȘTI 5,257 92 

10 TEXLAND ALEXANDREY SRL AG CURTEA DE 
ARGEȘ 

3,873 80 

11 CP COMPANY TEX SRL AG TOPOLOVENI 3,622 70 

12 ARTA MESERIASILOR SCM AG PITEȘTI 1,752 70 

13 MUNCA COLECTIVA SOCIETATE 
COOPERATIVA 

AG CÂMPULUNG 1,087 60 

14 PATRISIA ALX TEXTIL SRL AG CURTEA DE 
ARGEȘ 

1,456 58 

15 BILBO BEST SRL AG PITEȘTI 4,650 57 

16 MUNCA SI ARTA SCM AG PITEȘTI 1,458 57 

17 ARTCONF SCM AG PITEȘTI 1,323 53 

18 NINOS FACTORY SRL AG UIASCA 1,718 53 

19 MALINA CONFECTION TEXTIL SRL AG CURTEA DE 
ARGEȘ 

0,933 52 

20 CRYSTIANS & JOHNS SRL AG CÂMPULUNG 1,269 51 

21 PANILI NEWCONF SRL AG PITEȘTI 1,434 50 

22 TRANSPACOM SRL AG CURTEA DE 
ARGEȘ 

2,743 48 

23 TESERA PRODEX SRL AG PITEȘTI 1,106 46 

24 CO RI SRL AG PITEȘTI 0,774 40 

25 S & D AURAMAR CONFEX SRL AG CURTEA DE 
ARGEȘ 

0,787 40 

26 OTILIAS TEXTILE WORKS SRL AG PITEȘTI 0,962 35 

27 PARTENER TEXTIL FASHION SRL AG CÂMPULUNG 0,865 33 

28 CRISTINA PREMIER CLOTHING SRL AG UIASCA 0,473 32 

29 ROITA SERVICE SRL AG PITEȘTI 1,325 31 

30 VIA GLOBAL TRICONF SRL AG PITEȘTI 1,064 30 

31 ANABYMAR STYLE CONFECTIONE 
SRL 

AG STEJARI 0,507 30 

32 MARICONF STARTEX 2004 SRL AG CÂMPULUNG 0,492 28 

33 CORA RAMIRA CONF SRL AG PITEȘTI 0,427 28 

34 ADICONF NEWTEXTIL SRL AG PITEȘTI 0,332 27 

35 STARTING TOP M SRL AG CÂMPULUNG 0,449 26 

36 DAURETTE 94 SRL AG PITEȘTI 0,419 25 

37 IONUT FASHION ALEXMARY SRL AG LEREȘTI 0,541 24 

38 MARIUS & MADY CONFEX SRL AG CÂMPULUNG 0,355 21 

Sursa: www.listafirme.ro  

CAEN 1920 – Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului 

Pentru industria fabricării şi prelucrării ţiţeiului, a fost luat în calcul doar judeţul Prahova. Deşi 

există infrastructuri şi în judeţele Giurgiu şi Argeş, valorile acestora sunt infime, neavând 

capacitatea de a crea aglomerări sau potenţial de specializare. 

http://www.listafirme.ro/


 

  

 

Strategia pentru Specializare Inteligentă în regiunea Sud Muntenia 

    322 

Pentru judeţul Prahova se înregistrează următoarele valori: 

M1920 Ph = 20,10% >10%; i se atribuie 1 stea 

s1920 Ph = 2,25> 2; i se atribuie 1 stea 

C1920 Ph = 0,14%< 10%; i se atribuie 0 stele 

Astfel, aglomerarea teritorială din industria CAEN 1920 la nivelul județului Prahova este una de 

2* semnificând o relevanță la nivel național. Singura companie relevantă din regiune activând în 

domeniu este Petrotel Lukoil, cu 468 angajați și cifră de afaceri 5,5 mld. lei. 

Tabel 1.3.4 – 23 - Principalele companii din aglomerarea teritorială Prahova CAEN 1920 pe anul 2013 

Principalele companii din aglomerarea teritorială Prahova CAEN 1920 

Nr. crt. Compania Județ Localitate 
Cifra de afaceri 2013 

RON 
Angajați 

2013 

1 Petrotel Lukoil PH Ploiești 5.510.598.513 468 

2 Polynaft  PH Ploiești 496.321 22 

3 X oil grup PH Ploiești 5.839.203 20 

Sursa: www.listafirme.ro  

În cadrul acestui cod CAEN, aşa cum a fost menţionat şi în cadrul secţiunii 1.3.2- Industria 

Prelucrătoare, se înregistrează o situaţie atipică. În judeţul Prahova funcţionează trei rafinării, 

două dintre ele situându-se pe locul 2 respectiv 3 în topul naţional, atât ca şi capacitate de 

procesare cât şi ca ţiţei efectiv prelucrat. Rafinăria operată de către Petrotel Lukoil-rafinăria 

Petrotel este singura care îşi raportează valorile obţinute în judeţul Prahova, pe când rafinăria 

Petrobrazi, operată de OMV-Petrom, raportează toate datele la nivelul municipiului Bucureşti. 

Mai mult, o a treia rafinărie-Vega, aflată în proprietatea Rompetrol, raportează datele la nivelul 

judeţului Constanţa, pe când o a patra rafinărie, de mici dimensiuni- Astra Română este 

momentan în insolvenţă. 

CAEN 2511- Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice; 

Pentru industria de fabricare construcţii metalice şi părţi componente ale acestora, a fost 

identificat un singur judeţ care prezintă aglomerări teritoriale: Prahova.  

Prahova: 

Au fost calculați următorii parametrii: 

M2511 Ph = 10,42% >10%; i se atribuie 1 stele 

S2511 Ph = 2,86 > 2; i se atribuie 1 stea 

C2511 Ph  = 2,27% <10%; i se atribuie 0 stele. 

http://www.listafirme.ro/
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Aglomerarea aferentă sectorului CAEN 2511 formată la nivelul județului Prahova este de 2*. Cea 

mai relevantă companie din această aglomerare este Confind  cu peste 1.300 angajaţi și 0,2 mld 

lei cifră de afaceri. 

Principalele companii din aglomerarea teritorială Prahova CAEN 2511 sunt: 

Tabel 1.3.4 – 24- Principalele companii din aglomerarea teritorială Prahova CAEN 2511 pe anul 2013 

Principalele companii din aglomerarea teritorială Prahova CAEN 2511 

Nr. crt. Compania Județ Localitate 
Cifra de afaceri 2013 

Mii lei 
Angajați 

2013 

1 Confind SRL Ph Câmpina 244.410.886 1.310 

2 Terqua SRL Ph Ploiești 47.339.384 414 

3 Coliprofil SRL Ph 
Ceptura de 
Dos 44.918.385 62 

4 Industrial Montaj SRL Ph Ploiești 38.962.572 197 

5 Ozel Steel Profil SRL Ph 
Filipeștii de 
Padure 34.566.927 43 

6 Wam România SRL Ph Urleta 33.895.278 127 

7 Fibec Metalglass SA Ph Câmpina 31.011.133 205 

8 Comis SRL Ph 
Vălenii de 
Munte 25.931.053 43 

9 Monticor Industries SA Ph Ploiești 23.096.988 170 

10 Montubing SRL Ph Ploiești 19.441.171 132 

11 
Dekomte de Temple Engineering 
SRL Ph Ploiești 11.315.227 149 

12 Bupar Union SRL Ph Ploiești 11.176.345 51 

13 Femetalro SRL Ph Ploiești 11.021.301 53 
Sursa: www.listafirme.ro  

CAEN 2751- Fabricarea de aparate electrocasnice; 

Pentru industria de fabricare a aparatelor electrocasnice, a fost identificat un singur judeţ care 

prezintă aglomerări teritoriale: Dâmboviţa.  

Dâmboviţa: 

Au fost calculați următorii parametrii: 

M2751 DB = 33,23% >10%; i se atribuie 1 stele 

S2751 DB = 20,8 > 2; i se atribuie 1 stea 

C2751 DB  = 3,51% <10%; i se atribuie 0 stele. 

Aglomerarea aferentă sectorului CAEN 2751 formată la nivelul județului Dâmboviţa este de 2*. 

Cea mai relevantă companie din această aglomerare este Arctic cu peste 2.400 angajaţi și 1,4 

mld lei cifră de afaceri. 

Principalele companii din aglomerarea teritorială Dâmboviţa CAEN 2751 sunt: 

http://www.listafirme.ro/
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Tabel 1.3.4 – 25- Principalele companii din aglomerarea teritorială Dâmboviţa CAEN 2751 pe anul 2013 

Principalele companii din aglomerarea teritorială Dâmboviţa CAEN 2751 

Nr. crt. Compania Județ Localitate 
Cifra de afaceri 2013 

Mii lei 
Angajați 

2013 

1 Romarcost DB Vişina 1,5 18 

2 Arctic DB Găeşti 1.421 2.420 

3 Cold DB Găeşti 387 3 

4 Electra Impex DB Găeşti 607 8 

5 Dimbul Morii DB Răscăeţi 663 9 

6 Vit Nic Prod Impex DB Dragodana 813 9 

7 Costi și Adi 80 DB Găeşti 294 4 

Sursa: www.listafirme.ro  

 

CAEN 2815 - Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de 

transmisie 

Pentru industria de fabricare a angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de 

transmisie au fost identificate două județe care prezintă aglomerări teritoriale: Prahova și 

Teleorman. Datorită faptului că cele două județe nu sunt învecinate, fiind despărțite județul 

Dâmbovița dar în special de regiunea București Ilfov, acestea sunt analizate ca două aglomerări 

independente și se evaluează separat potențialul  de specializare.  

Prahova 

Au fost calculați următorii parametrii: 

M2815 PH = 10,32% >10%; i se atribuie 1 stea 

S2815 PH = 2,84 > 2; i se atribuie 1 stea 

C2815 PH = 0,72% <10%; i se atribuie 0 stele. 

Aglomerarea aferentă sectorului CAEN 2815 formată la nivelul județului Prahova este una de 2*. 

Principalele companii din aglomerarea teritorială sunt: 
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Tabel 1.3.4 – 26 - Principalele companii din aglomerarea teritorială Prahova CAEN 2815 pe anul 2013 

Principalele companii din aglomerarea teritorială Prahova CAEN 2815 

Nr. crt. Compania Județ Localitate 
Cifra de afaceri 2013 

RON 
Angajați 

2013 

1 TIMKEN ROMÂNIA SA PH Ploiești 284,649 853 

2 NEPTUN SA PH Câmpina 54,907 304 

3 EKUAL TECHNO SYSTEM SRL PH Câmpina 1,793 3 

Sursa: www.listafirme.ro  

Teleorman 

Au fost calculați următorii parametrii: 

M2815 TR = 12,26% >10%; i se atribuie 1 stea 

S2815 TR = 10,52 > 2; i se atribuie 1 stea 

C2815 TR = 2,66% <10%; i se atribuie 0 stele. 

Aglomerarea aferentă sectorului CAEN 2815 formată la nivelul județului Teleorman este de 2*. 

Singura companie existentă în județ, care generează toți parametrii aferenți aglomerării 

teritoriale este Koyo România SA, cu un număr de angajați de 1.379 și o cifră de afaceri de 255 

mil. lei. 

CAEN 2892 -  Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții 

Pentru industria de fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții  au fost identificate două 

județe care prezintă aglomerări teritoriale: Prahova și Dâmbovița. Datorită apropierii geografice 

a celor două județe, ele fiind adiacente, această aglomerare este evaluată cumulat la nivelul 

ambelor județe. Au fost calculați următorii parametrii: 

M2892 PH, DB = 59,2% >10%; i se atribuie 1 stea 

S2892 PH, DB = 11,32 > 2; i se atribuie 1 stea 

C2892 PH, DB = 1,23% <10%; i se atribuie 0 stele. 

Aglomerarea aferentă sectorului CAEN 2892 formată la nivelul județelor Prahova și Dâmbovița 

este una de 2*. În jurul acestei aglomerări, s-au dezvoltat şi activităţi aferente codului 2899- 

Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a.. 

Ca și industria auto, se încadrează în direcțiile de politică industrială din SNC, fiind corelat cu 

domeniul de specializare inteligentă Tehnologia informațiilor și a comunicațiilor, spațiu și 

securitate. 

Principalele companii din aglomerarea  teritorială sunt: 

http://www.listafirme.ro/
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Tabel 1.3.4 – 27 - Principalele companii din aglomerarea teritorială Prahova – Dâmbovița CAEN 2892 pe  

anul 2013 

Principalele companii din aglomerarea teritorială Prahova – Dâmbovița CAEN 2892 

Nr. crt. Compania Județ Localitate 
Cifra de afaceri 2013 

Mii lei 
Angajați 

2013 

1 CAMERON ROMÂNIA SRL PH Câmpina 1.062,680 964 

2 UPETROM 1 MAI SA PH Ploiești 61,673 816 

3 UPET SA DB Târgoviște 70,380 616 

4 LUFKIN INDUSTRIES SRL PH 
Ariceștii 
Rahtivani 

110,846 256 

5 
BAZA DE ATELIERE ȘI 
TRANSPORTURI TÂRGOVIŞTE SA 

DB Viforâta 25,873 179 

Sursa: www.listafirme.ro  

 

CAEN 2910 – Fabricarea automobilelor de transport rutier 

Pentru industria de fabricare a automobilelor au fost calculați următorii parametrii: 

M2910 Argeș = 76,5% >10%; i se atribuie 1 stea 

S2910 Argeș = 27,24> 2; i se atribuie 1 stea 

C2910 Argeș = 10,7% >10%; i se atribuie 1 stea 

Astfel, aglomerarea teritorială din industria CAEN 2910 la nivelul județului Argeș este una de 3* 

semnificând o relevanță la nivel național. Un aspect important de subliniat este faptul că la 

nivel național conform SNC 2012 – 2020 există doar 8 astfel de aglomerări, dintre care două sunt 

din domeniul extracției de cărbuni și nu se încadrează în domeniile de specializare inteligentă 

strategice la nivelul României. 

De menţionat este şi faptul că sectorul de activitate CAEN 2910 se încadrează în direcțiile de 

politică industrială din SNC, fiind corelat cu domeniul de specializare inteligentă Tehnologia 

informațiilor și a comunicațiilor, spațiu și securitate. Aceste două direcții agregate pot constitui 

baza în privința dezvoltării inteligente sau a clusterizării. 

Singura companie relevantă din regiune activând în domeniu este SC Automobile Dacia SA, cu 

14.002 angajați și cifră de afaceri 18,4 mld. lei. 

În jurul aglomerării de 3* aferentă CAEN 2910 în județul Argeș s-au dezvoltat alte trei aglomerări 

conexe, aferente CAEN 2711, 2931 și 2932 – producția de motoare, generatoare şi 

transformatoare, de piese, accesorii și echipamente auto. Acestea au obținut punctaje aferente 

aglomerărilor de 2*.   

http://www.listafirme.ro/
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CAEN 6201 - Activități de realizare a soft-ului la comandă 

La nivelul activității de realizare software a fost identificată o singură aglomerare teritorială la 

nivelul regiunii Sud Muntenia, respectiv județul Prahova. 

În urma analizei a rezultat o categorie de aglomerare de 0 stele. 

Principalele companii din aglomerarea teritoriala Prahova CAEN 6201 sunt: 

Tabel 1.3.4 – 28 - Principalele companii din aglomerarea teritorială Prahova CAEN 6201 pe anul 2013 

Principalele companii din aglomerarea teritorială Prahova CAEN 6201 

Nr. crt. Compania Județ Localitate 
Cifra de afaceri 2013 

Mii lei 
Angajați 

2013 

1 TEAMNET INTERNATIONAL SA PH PLOIEȘTI 285,202 171 

2 ASESOFT INTERNATIONAL SA PH PLOIEȘTI 159,045 80 

3 ATISIMO SRL PH PLOIEȘTI 5,042 80 

4 SHOPMANIA NET SRL PH PLOIEȘTI 11,095 37 

5 ISIS M3 SRL PH CÂMPINA 0,312 23 

6 SOFTBYTE SOLUTION SRL PH PLOIEȘTI 0,57 11 

Sursa: www.listafirme.ro  

 

Clustere existente la nivelul regiunii Sud Muntenia 

Aglomerările teritoriale / industriale stau la baza dezvoltării de clustere. 

Un cluster reprezintă o grupare de producători, utilizatori și /sau beneficiari, în scopul punerii 

în aplicare a bunelor practici din UE în vederea creșterii competitivității operatorilor economici 

(HG 918:2006). 

Comunicarea Comisiei Europene COM (2008) 652 /2008 „Către clustere de talie mondială în 

Uniunea Europeana- implementarea strategiei bazată pe inovare” definește clusterul ca fiind un 

grup de firme, actori economici conecși și instituții localizate într-o proximitate geografică și 

care au ajuns la gradul de mărime necesar dezvoltării de expertiză specializată, servicii, abilități 

și furnizori. 

„Polul de competitivitate” este o asociere de întreprinderi, organizații de cercetare-dezvoltare 

și formare profesională, ce acționează în parteneriat pentru a pune în aplicare o strategie 

comună de dezvoltare. Această strategie este construită în jurul unor proiecte inovatoare având 

drept scop final abordarea uneia sau mai multor piețe. 

Valorificarea aglomerărilor industriale, ca și model de dezvoltare inteligentă, are ca principal 

mecanism organizarea de clustere sau de poli de competitivitate eficienți, ca motor în 

dezvoltarea  respectivei aglomerări/industrii. 

http://www.listafirme.ro/
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Modelul de organizare a unui cluster, în mod unanim acceptat, este cel „triple helix” care 

presupune reunirea într-un cadru organizat, a reprezentanților următoarelor categorii: 

- întreprinderi – reprezentând latura economică a clusterului; 

- universități și institute de cercetare – reprezentând furnizorii de soluții inovative 

aplicabile nevoilor reale ale întreprinderilor din cluster; 

- autorități publice locale, regionale etc 

În România experiența a arătat însă că cei 3 parteneri naturali ai modelului „Triple helix” nu 

cooperează eficient. Se simte nevoia adaptării modelului și transformarea acestuia într-un model 

„Four clover” – „Trifoi cu patru foi”, cel de al patrulea actor fiind reprezentat de organizații 

catalizator – firme de consultanţă specializate în domeniul transferului tehnologic și al inovării, 

centre de transfer tehnologic etc. (Cosnita, D., Guth, M., 2010)45. 

În România există 43 clustere organizate în jurul unor sectoare diversificate: IT, energie, turism, 

auto, agro-alimentar, maritim, sănătate, textile, lemn, etc. Din cele 43 clustere doar 2 sunt 

amplasate în regiunea Sud – Muntenia, respectiv în județul Argeș. Regiunea Sud Muntenia este 

cea mai slab reprezentată ca și număr de clustere la nivel național. 

În continuare se vor prezenta succint cele două clustere din regiunea Sud Muntenia: 

POL COMPETITIVITATE AUTO MUNTENIA 

Anul înființării: 2012 

Membri: 

Companii private 

1. Automobile Dacia,  

2. Renault Technologie Roumanie,  

3. Matrițe Dacia,  

4. ICPE-Actel,  

5. Delta Invest,  

6. GIC NOSAG Metal,  

7. GIC & GJM Automotive Harnesses,  

8. Comefin, Locații Industriale,  

9. Romcat GIC Metal, Subansamble Auto,  

10. Automatisme Industriale,  

11. Ronera, 

12. Musa,  

                                                           
45

 http://clustero.eu 
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13. Adidan Nickel,  

14. Temsix,  

15. Polymont,  

16. VM Comp,  

17. Infineon,  

18. Microelectronica,  

19. Image Quality Control Division,  

20. Lavmi Perla,  

21. Blended Software. 

 

Universități 

1. Universitatea Politehnică București; 

2. Universitatea din Pitești; 

3. Universitatea Valahia Târgoviște. 

Autorități publice 

1. Agenția de Dezvoltare Regionala Sud Muntenia; 

2. Consiliul Județean Argeș; 

3. Consiliul Județean Dâmbovița. 

Catalizatori 

1. Proconsult; 

2. Aqua FC. 

 

Principalele produse/servicii/proiecte: 

- Producție vehicule și componente; 

- Proiectare și testare vehicule și componente; 

- Cercetare-Dezvoltare-Inovare. 

 

Parametrii economici: 

La nivelul clusterului numărul de angajați depășește 22.000 oameni, iar cifra de afaceri 

cumulată depășește 5 mld. Euro, valori aferente anului 2012. 

Clusterul se află în parteneriat cu alte două organisme similare: 

- ACAROM – Asociația Constructorilor de Automobile din România 
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- Pol de Competitivitate Mov’eo – Franța 

 

Al doilea cluster din regiunea Sud Muntenia, de asemenea amplasat la Pitești, este Sprint 

ACAROM, având ca sector de activitate fabricarea de componente de mase plastice și 

componente metalice pentru industria auto. 

SPRINT ACAROM 

Anul înființării: 2013 

Membri: 16 companii private, 1 universitate 

Principalele produse/servicii/proiecte: Componente metalice și din mase plastice pentru 

automobile, proiectare componente auto. 

Parametri economici: 

La nivelul clusterului numărul de angajați depășește 1.900 oameni, iar cifra de afaceri cumulată 

depășește 900.000 Euro. 

Clusterul se află în parteneriat cu alte două organisme similare: 

- ACAROM – Asociația Constructorilor de Automobile din România 

- Asociație Clusterelor din România – CLUSTERO 

  

http://clustero.eu/sprint-acarom/
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Concluzii 

 

Clasificarea aglomerărilor economice/teritoriale din regiunea Sud Muntenia în funcție de nivelul 

de importanță este următoarea: 

Tabel 1.3.4 – 29 - Aglomerările teritoriale din regiunea Sud Muntenia 

Nr.crt. CAEN Județ Importanță 

1 2910 – Fabricarea autovehiculelor de transport rutier Argeș *** 

2 
2931 – Fabricarea de echipamente electrice și electronice 
pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule 

Argeș ** 

3 
2932 - Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule 
și pentru motoare de autovehicule 

Argeș ** 

4 
2711-Fabricarea motoarelor generatoarelor şi 
transformatoarelor electrice 

Argeș ** 

5 2892 - Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții 
Prahova + 
Dâmbovița 

** 

6 2899- Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a.. 
Prahova + 
Dâmbovița 

** 

7 
2815 - Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză 
şi a elementelor mecanice de transmisie 

Prahova, 
Teleorman 

** 
** 

8 
 
1920-  Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea 
ţiţeiului 

Prahova ** 

9 
 
0910- Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi 
gazelor naturale 

Prahova ** 

10 2751- Fabricarea de aparate electrocasnice Dâmboviţa ** 

11 
2511- Fabricarea de construcții metalice și parți componente 
ale structurilor metalice 

Prahova ** 

12 1413 - Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte 

Ialomița 
Călărași 
Prahova 
Argeș 

* 
* 
- 
- 

13 
1013 - Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de 
pasăre) 

Prahova 
Argeș 
Călărași 

* 
* 
* 

14 0111 - Cultivarea cerealelor 
Călărași,  
Ialomița,  
Teleorman 

* 
* 
* 

Sursa datelor: INNSE, prelucrări proprii 

Atât în tabelul anterior cât și în harta ce urmează se observă că cele mai bine reprezentate sunt 

județele Argeș și Prahova, în timp ce singurul județ în care nu s-a identificat nicio aglomerare 

economică sau industrială cu potențial de creștere și specializare este județul Giurgiu.  
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Față de analiza similară efectuată având ca punct de referință 2010, se observă trecerea la un 

nivel inferior pentru aglomerările din domeniul confecțiilor (CAEN 1413) – Călărași a trecut de la 

2* la 1* iar Teleorman nu mai înregistrează niveluri peste media națională și nu mai reprezintă o 

aglomerare. Similar, pentru fabricarea produselor din carne, Prahova a trecut de la 2* la 1*. 

Regiunea Sud Muntenia este cel mai slab reprezentată în materie de CLUSTERE la nivelul întregii 

țări cu numai două organisme, ambele din industria auto, organizate în județul Argeș. Acesta 

este un element relevant în realizarea strategiei de dezvoltare inteligentă, regiunea având cel 

mai mare număr de aglomerări teritoriale, din sectoare de activitate diverse. 

Din punct de vedere al potenţialului de specializare identificat, pe lângă prevederile SNC 2014 – 

2020, nu toate aglomerările economice teritoriale au şi un potenţial de specializare. Astfel, din 

lista de coduri CAEN identificată anterior, următoarele activităţi nu sunt considerate o direcţie 

pe care investiţiile ar trebui să fie prioritizate: 

- 0910 - Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale: de-a 

lungul timpului cantitatea de ţiţei şi gaze naturale extrase în regiunea Sud Muntenia a avut un 

trend descendent. Mai mult, vorbim despre resurse neregenerabile, a căror disponibilitate pe 

termen lung este tot mai scăzută. La nivelul regiunii Prahova, se estimează că rezervele de ţiţei 

sigure mai pot fi extrase aproximativ 20 de ani, pe când cele geologice au un grad ridicat de 
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incertitudine, la momentul de faţă tehnologiile de extracţie nepermiţând exploatarea acestora 

la costuri acceptabile.  

- 1920-   Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului: în regiune sunt susţinute 

prin existenţa a două rafinării majore, Petrotel şi Petrobrazi, dar doar prima are toate datele 

raportate la nivelul regiunii Sud Muntenia. Dincolo de argumentele prezentate anterior, cu 

rezervele de ţiţei scăzute, acest domeniu se loveşte de dificultăţi de ordin financiar. Astfel, 

principala societate care activează în domeniu- Petrotel Lukoil, cu o cifră de afaceri de peste 

99% din cea înregistrată la nivel regional înregistrează în prezent dificultăţi de ordin financiar, 

existând riscul de a fi închisă. Suplimentar, pentru a evidenţia un trend în acest domeniu, la 

nivelul judeţului Prahova mai există alte două rafinării închise , iar la nivelul judeţului Argeş o a 

treia. În consecinţă deşi este vorba de  un domeniu care necesită investiţii strategice, situaţia 

generală  nu-l recomandă drept o aglomerare cu potenţial de specializare. 

- 1413- Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte(componentă a industriei textilelor): 

chiar dacă la nivel naţional impresia este că textilele sunt un punct forte, conform datelor din 

acest domeniu dar şi al contextului geo-politic la nivel mondial rezultă o situaţie contrară. 

Majoritatea societăţilor care activează în industria textilă funcţionează în sistem Lohn ( sunt 

axate pe producerea unor articole folosind mâna de lucru necalificată sau puțin calificată locală, 

considerată ieftină pe plan international. Mai mult, în general se folosește o materie primă, care  

este importată, prelucrată, apoi exportată din nou). La nivel mondial principalele unităţi de 

producţie s-au relocalizat în Asia, în tări care furnizează mână de lucru foarte ieftină iar acest 

proces este pe termen lung unul ireversibil. Aderarea în UE a transformat România dintr-un 

furnizor de mână de lucru ieftină, într-un consumator al acestor produse, iar existenţa 

majorităţii  brandurilor cu expunere mondială pe piaţa românească face dificilă orice încercare 

de intrare a producătorilor autohtoni. Din punct de vedere al cifrelor, exporturile de produse 

rezultate din acest domeniu sunt în stagnare pe când importurile înregistrează o creştere 

accelerată, balanța comercială ajungând în anul 2014 una defavorabilă. Astfel, în ciuda unor 

aglomerări existente, industria textilelor nu prezintă suficiente argumente pentru a fi 

considerată un domeniu cu potenţial de specializare. 

- 2751- Fabricarea de aparate electrocasnice: este o aglomerare atipică, având în vedere 

faptul că este reprezentată printr-o singură societate -Arctic, cu doar aproximativ 2000 de 

angajaţi. Acest domeniu este considerat o aglomerare doar în comparaţie cu situaţia existentă la 

nivel naţional, în România existând foarte puţine societăţi care activează în acest domeniu. 

Existenţa pe plan mondial a unor companii de mari renume, specializate în producția de 

electrocasnice face ca acest domeniu să nu reprezinte o prioritate de specializare pentru 

regiunea Sud Muntenia. 
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Subcapitolul I.4. Activitatea de cercetare-dezvoltare și potențialul de inovare de la nivelul 

regiunii Sud Muntenia 

Introducere 

La nivel național, activitatea de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică se desfășoară la 

nivel public sub egida Autorității de Stat pentru Cercetare-Dezvoltare (Ministerul Educației și 

Cercetării Științifice) prin Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare46, în 

cadrul unui sistem instituit și legiferat în principal prin Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 30 august 2002, aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, 

inclusiv cu cele aduse prin Ordonanța Guvernului 6/2011. 

Cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică se desfășoară la nivel național în cadrul 

Sistemului Național de Cercetare-Dezvoltare, acesta din urmă fiind constituit din ansamblul 

unităţilor şi instituțiilor de drept public şi de drept privat care au în obiectul de activitate 

cercetarea-dezvoltarea, după cum urmează: 

Tabelul 1.4. 1 - Sistemul național de Cercetare-Dezvoltare pe categorii de unități și instituții 

Sistemul național de Cercetare-Dezvoltare 

pe categorii de unități și instituții 

Categorii de unităţi şi instituţii de drept public 

1.A. Institute naţionale de cercetare-dezvoltare 

1.B. 
Instituţii de învăţământ superior de stat acreditate sau structuri de cercetare-dezvoltare ale 
acestora, fără personalitate juridică, constituite conform Cartei Universitare 

1.C. 
Institute, centre sau staţiuni de cercetare-dezvoltare din subordinea Academiei Române sau a 
academiilor de ramură 

1.D. 
Alte institute, centre sau staţiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca instituţii publice ori de 
drept public 

1.E. Centre internaţionale de cercetare-dezvoltare înfiinţate în baza unor acorduri internaţionale 

1.F. 
Institute sau centre de cercetare-dezvoltare organizate în cadrul societăţilor naţionale, 
companiilor naţionale şi regiilor autonome 

1.G. 
Alte instituţii publice sau de drept public care au ca obiect de activitate şi cercetarea-dezvoltarea 
ori structuri ale acestora legal constituite 

Categorii de unităţi şi instituţii de drept privat 

2.A. 
Instituţii de învăţământ superior particulare acreditate sau structuri de cercetare-dezvoltare ale 
acestora, fără personalitate juridică, constituite conform Cartei Universitare 

2.B. 
Institute sau centre de cercetare-dezvoltare fără scop patrimonial, recunoscute de utilitate 
publică 

2.C. 
Alte institute, centre sau staţiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca persoane juridice de 
drept privat, fără scop patrimonial 

2.D. 
Alte organizaţii neguvernamentale, fără scop patrimonial, care au ca obiect de activitate şi 
cercetarea-dezvoltarea sau structuri ale acestora legal constituite 

2.E. Societăţi comerciale care au ca principal obiect de activitate cercetarea-dezvoltarea 

2.F. 
Societăţi comerciale care au în obiectul de activitate şi cercetarea-dezvoltarea sau structuri ale 
acestora legal constituite 

Sursa: Art. 7 și Art. 8 din OG nr. 57/2002 

                                                           
46 HG nr. 26 din 14 Ianuarie 2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice 
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În plus, activitatea de cercetare-dezvoltare poate fi desfășurată și în cadrul unor forme 

asociative, precum și individuale, în regim economic, de către persoanele fizice autorizate. 

Cadrul legal legiferează în mod special înființarea, organizarea și funcționarea unităților și 

instituțiilor de drept public (INCD). 

Astfel, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare (INCD) reprezintă o formă de organizare 

instituţională specifică activităţilor de cercetare-dezvoltare, cu scopul de a asigura desfăşurarea 

acestor activităţi, precum şi consolidarea competenţei ştiinţifice şi tehnologice în domeniile de 

interes naţional, stabilite în acord cu strategia de dezvoltare a României. Persoană juridică 

română, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare are ca obiect principal activitatea de 

cercetare-dezvoltare şi funcţionează în coordonarea unui organ de specialitate al administraţiei 

publice centrale. Înființarea institutului naţional se face prin hotărârea Guvernului cu avizul 

autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, la propunerea organului administraţiei publice 

centrale, coordonator în domeniul de activitate al unităţii. 

Tot conform cadrului legislativ actual, unitățile și instituțiile din sistemul naţional de cercetare-

dezvoltare pot fi evaluate şi clasificate, din punctul de vedere al activităţii de cercetare-

dezvoltare, de către Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare (principalul 

organ consultativ de specialitate al autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare). Clasificarea 

se face pe următoarele niveluri: A+, A, A-, B, şi C. Pot fi certificate pentru activitatea de 

cercetare-dezvoltare numai unităţile şi instituţiile din categoriile precizate în tabelul anterior și 

care sunt clasificate la nivelurile A+, A sau A-, după cum urmează: 

- dintre categoriile de unități și instituții de drept public pot fi certificate cele de la 

pozițiile 1.A) – 1.E) şi 1.G) 

- dintre categoriile de unități și instituții de drept privat pot fi certificate cele de la 

pozițiile  2.A) – 2.D) 

Entitățile acreditate de inovare și transfer tehnologic: centre de transfer tehnologic, 

incubatoare tehnologice și de afaceri, centre de informare tehnologică, oficii de legătură cu 

industria, parcuri științifice și tehnologice. 

 

Infrastructura de inovare și de transfer tehnologic este formată din următoarele tipuri de 

entități: 

- centre de transfer tehnologic 

- incubatoare tehnologice şi de afaceri 

- centre de informare tehnologică 

- oficii de legătură cu industria 

- parcuri ştiinţifice şi tehnologice 
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Entitățile din infrastructură funcţionează pe principiile gestiunii economice şi autonomiei 

financiare şi se pot organiza atât cu personalitate juridică (societate comercială, asociație, 

fundație) cât și fără personalitate juridică (departamente cu autonomie financiară în cadrul 

INCD-urilor, universităților etc.). 

Reacreditarea se realizează la intervale de maxim 5 ani de către autoritatea de stat pentru 

cercetare-dezvoltare. 

Conform datelor din Registrul entităților acreditate și autorizate provizoriu din infrastructura de 

inovare și transfer tehnologic, organizat de către Autoritatea Națională pentru Cercetare 

Științifică prin Direcția Transfer Tehnologic și Infrastructuri (ANCSI), în luna mai 2012, la nivel 

național, au existat un număr de 42 de entități de inovare și transfer tehnologic acreditate și un 

număr de 3 entități autorizate provizoriu după cum urmează: 

- Un număr de 13 centre de transfer tehnologic (dintre care 2 autorizate provizoriu) 

- Un număr de 13 incubatoare tehnologice și de afaceri 

- Un număr de 19 centre de informare tehnologică (dintre care unul autorizat provizoriu) 

- Nici un oficiu de legătură cu industria 

La aceste entități se adaugă un număr de 4 parcuri științifice și tehnologice. 

Domeniile acreditate la nivelul entităților din infrastructura de inovare și transfer tehnologic 

acoperă în mare parte toate activitățile economice desfășurate la nivel național (agricultura, 

silvicultura și pescuitul, industria extractivă și prelucrătoare, serviciile) creându-se astfel 

premise solide pentru creșterea valorii adăugate în cadrul acestor activități, în măsura în care, 

potențialele entități beneficiare conștientizează importanța introducerii unei componente de 

inovare și/sau transfer tehnologic în cadrul propriilor activități economice întreprinse.  

Dintre entitățile de inovare și transfer tehnologic, în anul 2012, la nivelul regiunii Sud Muntenia 

existau doar 3 entităţi acreditate și o entitate autorizată provizoriu. 
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Tabelul 1.4. 2 - Entitățile acreditate din infrastructura de inovare și transfer tehnologic la nivelul 

regiunii Sud Muntenia -2012- 

Entitățile acreditate din infrastructura de inovare și transfer tehnologic la nivelul  
regiunii Sud Muntenia 

-2012- 

Nr. 
crt. 

Denumire 
entitate 

Tipul de entitate 
Domeniul pentru care a fost 

acreditată entitatea 
Perioada de 
acreditare 

1. 

CIT – CCIA 
Ialomiţa 

Centru de 
Informare 

Tehnologică 
Industrie alimentară și agricultură 

5 ani 
(09.11.2007 
09.11.2012) 

Adresă și date de contact: 

Str. Lujerului nr. 2, Piaţa Cuza Vodă, Slobozia, Jud. 
Ialomiţa 

Tel. 0243-231.353 
Fax. 0243-231.353 

2. 

Centrul de 
Informare 

Tehnologică 
CIT- C.C.I.A. 
Teleorman 

Centru de 
Informare 

Tehnologică 

Industrie textilă, a produselor  textile şi 
a produselor din piele, agricultură, 
industrie alimentară şi protecţia 

mediului 

5ani 
(25.06.2008- 
25.06.2013) 

Adresă și date de contact: 
Str. Ion Creangă, nr.54, Alexandria, Jud. Teleorman 

Tel:  0247.421.064 
Fax:  0247.316.192 

3. 

Incubatorul 
Tehnologic și de 

Afaceri 
ITAf PLOIEŞTI 

Incubator  
Tehnologic şi de 

Afaceri 

Produse şi tehnologii industriale, 
formare continuă, tehnologia 

informației 

5 ani 
(10.12.2008 – 
10.12.2013) 

Adresă și date de contact: 
B-dul Bucureşti, nr. 39, Ploieşti, Jud. Prahova 

Tel. 0244.575.436 
Fax. 0244.575.847 

Sursa: ANCSI – Registrul entităților de inovare și transfer tehnologic, Mai 2012 

(http://www.research.ro/ro/articol/2814/sistemul-de-cercetare-infrastructura-de-inovare-si-transfer-

tehnologic-registrul-entităților-acreditate-si-autorizate-provizoriu) 

 

Tabelul 1.4. 3 - Entitățile autorizate provizoriu din infrastructura de inovare și transfer tehnologic la 

nivelul regiunii Sud Muntenia -2012- 

Entitățile autorizate provizoriu din infrastructura de inovare și transfer tehnologic la nivelul regiunii 
Sud Muntenia 

-2012- 

Nr. 
crt. 

Denumire 
entitate 

Tipul de entitate Domeniul solicitat pentru autorizare provizorie 

1. 

Centrul de 
Informare 

Tehnologică CASA 
DUNĂRII 

Centru de 
informare 

tehnologică 

Energie eoliană și solară, co-generare, hidraulică 
Internet, comunicaţii fixe şi mobile 

Transporturi 
Tradiţii 

Adresă și date de contact: 

Călărași, str. Progresul, Bl. BBBB, et.3, cod poștal 910001, 
Jud. Călăraşi. 

Tel. 0742.103.087 

Fax. 0242.318.940 

Sursa: ANCSI – Registrul entităților de inovare și transfer tehnologic, Mai 2012 

(http://www.research.ro/ro/articol/2814/sistemul-de-cercetare-infrastructura-de-inovare-si-transfer-

tehnologic-registrul-entităților-acreditate-si-autorizate-provizoriu) 

 

 

http://www.research.ro/ro/articol/2814/sistemul-de-cercetare-infrastructura-de-inovare-si-transfer-tehnologic-registrul-entitatilor-acreditate-si-autorizate-provizoriu
http://www.research.ro/ro/articol/2814/sistemul-de-cercetare-infrastructura-de-inovare-si-transfer-tehnologic-registrul-entitatilor-acreditate-si-autorizate-provizoriu
http://www.research.ro/ro/articol/2814/sistemul-de-cercetare-infrastructura-de-inovare-si-transfer-tehnologic-registrul-entitatilor-acreditate-si-autorizate-provizoriu
http://www.research.ro/ro/articol/2814/sistemul-de-cercetare-infrastructura-de-inovare-si-transfer-tehnologic-registrul-entitatilor-acreditate-si-autorizate-provizoriu
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Conform adresei nr. 7897 din 28.04.2015 și a anexelor la aceasta, emise de către ANCSI, în 

prezent la nivelul regiunii Sud Muntenia există doar două entități acreditate după cum urmează: 

Tabelul 1.4. 4 - Entitățile acreditate din infrastructura de inovare și transfer tehnologic la nivelul 

regiunii Sud Muntenia -2015- 

Entitățile acreditate din infrastructura de inovare și transfer tehnologic la nivelul  
regiunii Sud Muntenia 

-2015- 

Nr. 
crt. 

Denumire 
entitate 

Tipul de entitate 
Domeniul pentru care a fost 

acreditată entitatea 
Perioada de 
acreditare 

1. 

CIT CASA DUNĂRII 

Călărași 

Centru de 

Informare 

Tehnologică 

Energie,  IT&C,  transporturi, cultură şi 

turism 

5 ani 

(30.04.2013 – 

30.04.2018) 

Adresă și date de contact: 

Călăraşi, str. Progresul, Bl. BBB, et.3, cod poștal 910001, 
Jud. Călăraşi 

Tel.: 0742 312 651 
Fax: 0342 710 120 

2. 

CIT-CCIA Ialomița, 

Slobozia 

Centru de 
Informare 

Tehnologică 

Industrie alimentară, agricultură şi 

protecţia mediului 

5 ani 

(31.07.2013 – 

31.07.2018) 

Adresă și date de contact: 
Slobozia, str. Lujerului, nr. 2, 92005, Jud. Ialomiţa. 

Tel.: 0243.231 353 
Fax: 0243.231 353 

Sursa: ANCSI – adresa nr. 7897 / 28.04.2015 împreună cu anexele la aceasta 

Conform ultimelor date disponibile, la nivelul regiunii Sud Muntenia, în prezent, sunt acreditate 

doar două centre de informare tehnologică. 

Suplimentar, la lista prezentată anterior, în regiunea Sud Muntenia mai există unele sucursale 

ale unor institute de cercetare majore a căror sedii se regăsesc în alte regiuni de dezvoltare, cel 

mai relevant fiind Institutul de Cercetări Nucleare (ICN) Piteşti, devenit din anul 2013, sucursala  

Regiei Autonome "Tehnologii pentru Energia Nucleară” (RATEN). 

Astfel, regiunea se confruntă cu lipsa unei componente majore a infrastructurii de inovare și 

transfer tehnologic și anume, cu lipsa centrelor de transfer tehnologic, a incubatoarelor 

tehnologice și de afaceri, a oficiilor de legătură cu industria și a parcurilor științifice și 

tehnologice. 

Numărul de întreprinderi inovative și non-inovative 

Datele referitoare la numărul de întreprinderi inovative și non-inovative sunt preluate, 

prelucrate și analizate pe baza de date a INS, cercetarea statistică fiind realizată o dată la 2 ani. 

Conform metodologiei INS, inovația reprezintă/prezintă următoarele caracteristici: 

- introducerea în procesul muncii a unui produs (bun sau serviciu) nou sau semnificativ 

îmbunătățit sau unui proces (procedeu) nou sau semnificativ îmbunătățit, o metodă nouă 

de organizare sau o metodă nouă de marketing 
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- este bazată pe rezultatele unor tehnologii noi, a unor dezvoltări tehnologice, a noi 

combinații ale tehnologiei existente sau utilizarea altor cunoştinţe obținute de către 

întreprindere 

- trebuie sa fie nouă pentru întreprindere, dar nu este necesar să fie nouă pentru sectorul 

de activitate sau pentru piață. 

Tot conform metodologiei INS, activitățile inovatoare includ toate tipurile de activități de 

cercetare-dezvoltare, achiziția de utilaj, echipament, clădiri, programe de calculator 

(software), lucrări de inginerie și de dezvoltare, proiectare, formare profesională și marketing, 

atunci când sunt întreprinse în special pentru dezvoltarea și/sau implementarea unor inovații de 

produs sau de proces. 

Întreprinderile inovatoare sunt acele întreprinderi active care au lansat produse (bunuri sau 

servicii) noi sau semnificativ îmbunătățite pe piață sau care au introdus procese noi sau 

semnificativ îmbunătățite sau noi metode de organizare sau de marketing. Aria de cuprindere a 

termenului de întreprindere inovatoare include toate tipurile de inovări: de produs, de proces, 

de organizare și de marketing, la care se adaugă întreprinderile cu inovații nefinalizate sau 

abandonate. 

Prin contrast, întreprinderile non-inovatoare sunt întreprinderile active care nu au avut 

activitate inovatoare în perioada analizată.  

Important de reținut este faptul că cercetarea statistică este limitată la acele întreprinderi 

active ce au peste 9 salariați și activează în anumite domenii ale industriei și serviciilor. 

Astfel, dat fiind sfera de cuprindere mai redusă, la nivel național, în anul 2012, exista un număr 

de doar 28.866 întreprinderi active făcând parte din sfera de cercetare statistică cu privire la 

inovație (reprezentând doar 5,94% din totalul întreprinderilor active la nivel național). Dintre 

acestea, în anul 2012, întreprinderile inovatoare au format un procent de doar 21% (5.968 

întreprinderi).  

Alarmant este trendul de scădere a numărului de întreprinderi inovatoare. Astfel, chiar și în 

contextul măririi sferei de cuprindere a indicatorului (prin adăugarea de diviziuni CAEN și/sau 

prin recunoașterea a noi tipuri de inovații), numărul întreprinderilor inovatoare a scăzut 

constant pe perioada analizată (2008 – 2010 – 2012). Astfel, dacă în anul 2008 se înregistrau la 

nivel național 9.986 de întreprinderi inovative, în anul 2012 numărul acestora a scăzut cu peste 

40%. Trendul de scădere este unul omogen și se manifestă indiferent de regiunea de dezvoltare, 

de categoria de întreprindere (după mărime) sau de domeniul de activitate al acestora. Singura 

regiune care manifestă un trend de creștere fragil este regiunea Sud-Est, în cazul căreia, față de 

anul 2010, în anul 2012 numărul firmelor inovatoare a crescut cu 5%. 
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Figura 1.4.1 - Evoluția numărului de întreprinderi inovatoare pe regiuni de dezvoltare 2008-2012 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

Din totalul întreprinderilor inovatoare existente în anul 2012, distribuția acestora pe regiuni este 

neuniformă, cele mai multe activând la nivelul regiunii București-Ilfov (20%) iar cele mai puține 

la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia (6%). Din acest punct de vedere, regiunea Sud Muntenia se 

clasează pe locul șase la un număr de 520 de întreprinderi inovatoare (9%). 

Figura 1.4. 2 – Distribuţia întreprinderilor inovatoare pe regiuni de dezvoltare 2012 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

La nivelul regiunii Sud Muntenia activau în anul 2012 un număr de 520 de întreprinderi 

inovatoare, în scădere față de anul 2008 când numărul acestora era de 961. 
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Tabelul 1.4. 5 - Numărul întreprinderilor inovatoare pe categorii și mari domenii de activitate -Regiunea 

Sud Muntenia- 2008-2012 

Numărul întreprinderilor inovatoare pe categorii și mari domenii de activitate 
-Regiunea Sud Muntenia- 

 2008 2010 2012 

TOTAL din care: 961 919 520 

Întreprinderi mici 632 606 253 

Întreprinderi mijlocii 229 221 210 

Întreprinderi mari 100 92 57 

TOTAL din care: 961 919 520 

Industrie 678 655 385 

Servicii 283 264 135 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

Dacă la nivel național distribuția medie a întreprinderilor inovatoare pe industrie sau servicii 

este de 57/43, la nivelul regiunii Sud Muntenia, raportul este de 74/26. La acest raport, 

regiunea se clasează pe primul loc, majoritatea întreprinderilor inovatoare activând în industrie. 

La polul opus, regiunea București-Ilfov prezintă un raport de 28/72, adică, la nivelul acesteia, 

72% din întreprinderile inovatoare activează în domeniul serviciilor. 

Chiar și așa, atât la nivelul regiunii Sud Muntenia, cat și la nivelul întregii țări, numărul 

întreprinderilor inovatoare rămâne unul redus, în special, ținând cont de faptul că cercetarea 

statistică este restrânsă la 5,94% din numărul total de întreprinderi active la nivel național.  

  

Întreprinderi ce au introdus următoarele tipuri de inovare: de proces, de produs, 

organizațională și de marketing 

 

În corelare cu informațiile prezentate în capitolul anterior, metodologia INS identifică patru 

categorii de inovări, după cum urmează: 

- Inovația de produs înseamnă introducerea pe piață a unui bun sau serviciu nou sau 

semnificativ îmbunătățit, în ceea ce privește caracteristicile sale, utilizarea prietenoasă, 

componente sau subsisteme 

- Inovația de proces corespunde implementării unui proces de producție, unei metode de 

distribuție sau a unei activități suport, noi sau semnificativ îmbunătățite 

- Inovația de organizare reprezintă o metoda nouă de organizare în practicile de afaceri 

ale întreprinderii (inclusiv în gestionarea cunoștințelor), în organizarea locului de muncă 

sau în relațiile externe, care nu a mai fost utilizată înainte de întreprindere 

- Inovația de marketing reprezintă implementarea unui nou concept sau strategie de 

marketing care diferă semnificativ de metodele de marketing existente în întreprinderi și 

care nu a mai fost utilizat/utilizată înainte 
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Inovația de produs și/sau de proces poate fi însoțită de inovație de organizare și/sau de 

marketing. Întreprinderi cu inovații nefinalizate sau abandonate sunt întreprinderile care au 

avut activități inovatoare nefinalizate sau abandonate pentru introducerea sau dezvoltarea 

produselor noi sau semnificativ îmbunătățite (bunuri sau servicii) sau pentru implementarea 

proceselor sau procedeelor noi sau semnificativ îmbunătățite. 

La nivel național, numărul întreprinderilor cu inovație de produs și/sau de proces a urmat un 

trend descendent pe orizontul analizat. Astfel, dacă în anul 2008 numărul întreprinderilor cu 

aceste tipuri de inovații era de 5.907, în anul 2012 numărul acestora a scăzut cu 69% la 1.806 

întreprinderi. 

Figura 1.4. 2 - Evoluția numărului de întreprinderi cu inovație de produs și/sau de proces la nivel 

național 2008-2012 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

Conform graficului de mai sus se observă faptul că la nivelul fiecărei regiuni, numărul de 

întreprinderi cu inovație de produs și/sau de proces a scăzut în fiecare an analizat. La nivelul 

regiunii Sud Muntenia scăderea în anul 2011 față de anul 2008 este de 74%.  

- Cu privire la întreprinderile cu inovație numai de produs, în anul 2012 distribuția pe 

regiuni de dezvoltare a fost după cum urmează: 
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Figura 1.4. 3 - Distribuția pe regiuni de dezvoltare a întreprinderilor numai cu inovație de produs -anul 

2012 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

o În topul clasamentului se află regiunea București-Ilfov cu o pondere de 37%, 

urmată de regiunea Nord-Vest cu o pondere de 15,95%. Regiunea Sud Muntenia se 

clasează pe locul 4 la egalitate cu regiunea Centru cu o pondere de 10,26% la un 

număr de 36 de inovatori numai de produs. Pe ultimul loc se clasează regiunea 

Sud-Vest Oltenia cu doar 2 astfel de inovatori. 

- Cu privire la întreprinderile cu inovație numai de proces, în anul 2012 distribuția pe 

regiuni de dezvoltare a fost după cum urmează: 

Figura 1.4. 4 - Distribuția pe regiuni de dezvoltare a întreprinderilor numai cu inovație de proces -anul 

2012 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

Regiunea NORD-
VEST 15,95% 

Regiunea CENTRU 
10,26% 

Regiunea NORD-
EST 9,12% 

Regiunea SUD-EST 
11,68% Regiunea SUD-

MUNTENIA 10,26% 

Regiunea 
BUCUREȘTI - ILFOV 

37,04% 

Regiunea SUD-VEST 
OLTENIA 0,57% Regiunea VEST 

5,13% 

DISTRIBUȚIA PE REGIUNI DE DEZVOLTARE A ÎNTREPRINDERILOR NUMAI CU 
INOVAȚIE DE PRODUS 

-ANUL 2012-  

Regiunea NORD-
VEST 
3,68% 

Regiunea CENTRU 
14,16% 

Regiunea NORD-
EST 

13,46% 

Regiunea SUD-EST 
48,30% 

Regiunea SUD-
MUNTENIA 

6,37% 
Regiunea 

BUCUREȘTI - 
ILFOV 
8,07% 

Regiunea SUD-
VEST OLTENIA 

1,56% 
Regiunea VEST 

4,39% 

DISTRIBUȚIA PE REGIUNI DE DEZVOLTARE A ÎNTREPRINDERILOR NUMAI CU 
INOVAȚIE DE PROCES 

-ANUL 2012- 



 

  

 

Strategia pentru Specializare Inteligentă în regiunea Sud Muntenia 

    344 

o În topul clasamentului se află regiunea Sud-Est cu o pondere de 48,3% la un număr 

de 341 inovatori numai de proces. Regiunea Centru se clasează pe locul secund cu 

o pondere de 14,2%. Regiunea Sud Muntenia se clasează pe locul 5 cu o pondere 

de 6,4% la un număr de 45 de inovatori numai de proces. Pe ultimul loc se 

clasează regiunea Sud-Vest Oltenia cu doar 11 astfel de inovatori. 

- Cu privire la întreprinderile cu inovație de produs și de proces, în anul 2012 distribuția pe 

regiuni de dezvoltare a fost după cum urmează: 

Figura 1.4. 5 - Distribuția pe regiuni de dezvoltare a întreprinderilor numai cu inovație de produs și de 

proces -anul 2012 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

o În topul clasamentului se află regiunea București-Ilfov cu o pondere de 26,8% la un 

număr de 170 de inovatori de produs și de proces; regiunea Sud-Est se clasează pe 

locul secund cu o pondere de 25,6%. Regiunea Sud Muntenia se clasează pe locul 3 

cu o pondere de 13,3% la un număr de 84 de inovatori de produs și de proces. Pe 

ultimul loc se clasează din nou regiunea Sud-Vest Oltenia cu doar 11 astfel de 

inovatori. 

Numărul întreprinderilor cu inovație de organizare și/sau de marketing poate fi evidențiat doar 

la nivel național, pe fondul lipsei acestui indicator în baza de date a INS. Datele sunt prelucrate 

prin preluarea „ponderii întreprinderilor cu inovație de organizare și/sau de marketing, în total 

întreprinderi” și aplicarea acesteia asupra numărului total de întreprinderi inovatoare. În baza 

acestei prelucrări rezultă următoarele date: 
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Tabelul 1.4. 6 - Numărul întreprinderilor cu inovații organizaționale și cu inovații de marketing la nivel 

național 2008-2012 

Numărul întreprinderilor cu inovații organizaționale și cu inovații de marketing la nivel național 

 Anul 2008 Anul 2010 Anul 2012 

Întreprinderi cu inovații organizaționale 2.077 1.493 842 

Întreprinderi cu inovații de marketing 1.977 1.558 824 

TOTAL 4.054 3.051 1.666 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

Conform tabelului de mai sus, se observă trendul oscilant al distribuției numărului de 

întreprinderi în funcţie de tipul de inovație. Astfel, dacă în primul an al analizei, ponderea 

întreprinderilor cu inovații organizaționale era mai ridicată, în anul 2010 ponderea era în 

favoarea întreprinderilor cu inovații de marketing. 

Figura 1.4. 6 - Distribuția la nivel național a întreprinderilor inovatoare în funcție de tipul de inovație 

(marketing/organizațională) -anul 2012 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

În anul 2012, la nivel național, ponderea majoritară era în favoarea întreprinderilor inovatoare 

cu inovații organizaționale, acestea cumulând 50,53% din numărul total de întreprinderi 

inovatoare. 

Cheltuielile pentru activitatea de cercetare-dezvoltare interne și externe, pe elemente 

componente („Repere economice și sociale regionale: Statistică Teritorială”)  

Datele sunt preluate din publicația „Repere economice și sociale regionale: Statistică 

Teritorială”, ediția 2014 (reprezentând cea mai actuală ediție), editată de către Institutul 

Național de Statistică.  

În urma unor căutări extensive și a consultării metodologiei INS, s-a ajuns la concluzia că singura 

sursă de date pentru „cheltuieli pentru activitatea de cercetare-dezvoltare interne și externe, 

pe elemente componente” se regăsește la nivelul tabelului „Cheltuielile pentru inovare, pe 
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activități, clase de mărime și elemente componente” publicat în cadrul documentului mai sus 

menționat. Astfel, orizontul de timp analizat este 2008-2010, raportarea datelor fiind realizată o 

dată la doi ani. 

Conform metodologiei INS, cheltuielile pentru inovare cuprind atât cheltuielile pentru inovarea 

finalizată, cât şi cele pentru inovarea nefinalizată sau abandonată. Principalele componente ale 

cheltuielilor sunt: 

- Cheltuielile pentru activitatea de cercetare-dezvoltare internă - cheltuieli pentru 

activităţile creatoare întreprinse sistematic în cadrul întreprinderii, în vederea creşterii 

volumului de cunoştinţe şi a utilizării lor în scopul realizării de produse (bunuri sau 

servicii) şi procese noi şi îmbunătăţite (inclusiv dezvoltare de software). 

- Cheltuielile pentru activitatea de cercetare-dezvoltare externă - cheltuieli pentru 

activităţile de cercetare-dezvoltare realizate de către alte întreprinderi sau institute de 

cercetare. 

- Cheltuieli pentru achiziţia de maşini, echipamente şi software - cheltuieli pentru 

achiziţionarea de utilaje performante, echipamente, hardware sau software pentru 

obţinerea produselor şi/sau proceselor noi sau cu îmbunătăţiri semnificative. 

- Cheltuieli pentru achiziţii de alte cunoştinţe externe care includ achiziţia de licenţe, 

de brevete şi invenţii nebrevetate, know-how şi alte tipuri de cunoştinţe de la alte 

întreprinderi sau organizaţii. 

Tabelul 1.4. 7 - Cheltuielile pentru inovare pe elemente componente -mii RON- 2008 

Cheltuielile pentru inovare pe elemente componente 
-mii RON- 

Regiunea 
Cheltuieli de 
inovare, din 

care: 

Activitate de 
cercetare-
dezvoltare 

internă 

Activitate de 
cercetare-
dezvoltare 

externă 

Achiziții de 
mașini, 

echipament și 
software 

Achiziţii de 
alte 

cunoștințe 
externe 

NORD-VEST 528.103 75.321 36.654 404.905 11.223 

CENTRU 1.088.346 86.112 5.315 971.687 25.232 

NORD-EST 311.244 69.566 3.824 235.186 2.668 

SUD-EST 950.276 122.175 4.884 816.557 6.660 

SUD 
MUNTENIA 

1.630.920 190.878 184.936 1.237.616 17.490 

BUCUREȘTI 
- ILFOV 

4.998.362 215.272 336.858 4.389.021 57.211 

SUD-VEST 
OLTENIA 

418.941 65.833 3.667 344.340 5.101 

VEST 338.201 42.390 6.758 285.632 3.421 

TOTAL  10.264.393 867.547 582.896 8.684.944 129.006 

Sursa: „Repere economice și sociale regionale: Statistică Teritorială”, ediția 2014 - Institutul Național de 

Statistică. 
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În anul 2008 la nivel național, cheltuielile de inovare au fost în cuantum de 10.264 mil. RON, iar 

dintre acestea, majoritatea au fost întâmpinate ca urmare a achizițiilor de mașini, echipamente 

și elemente de software (85%). Pe locul secund s-au clasat cheltuielile realizate pentru 

activitățile de cercetare-dezvoltare internă (8%) fiind urmate de cheltuielile pentru activitățile 

de cercetare-dezvoltare externă (6%). 

Figura 1.4. 7 - Distribuția la nivelul regiunilor de dezvoltare a cheltuielilor de inovare pe elemente 

componente (mii RON) -anul 2008- 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

Raportat la regiunile de dezvoltare, cele mai însemnate cheltuieli de inovare au fost înregistrate 

la nivelul regiunii București-Ilfov, în cuantum de 4.998 mil. RON. Regiunea Sud Muntenia se 

clasează pe locul secund la un cuantum al cheltuielilor de 1.631 mil. RON. La nivelul acestei 

regiuni, cheltuielile pentru achiziția mașinilor, echipamentelor și elementelor de software au 

reprezentat 76% din totalul cheltuielilor de inovare. Cheltuielile alocate activităților de 

cercetare-dezvoltare internă au reprezentat 12%, iar cele pentru cercetare-dezvoltare externă 

11% din totalul cheltuielilor de inovare.  

Regiunea Sud Muntenia se remarcă prin ponderea alocată cheltuielilor pentru activitățile de 

cercetare-dezvoltare externă; ponderea de 12% alocată acestor cheltuieli asigură locul întâi 

regiunii Sud Muntenia; în vederea realizării comparației, regiunea Nord-Vest se clasează pe locul 
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secund la o pondere de doar 7%. Totuși, cu privire la ponderea alocată cheltuielilor pentru 

activitățile de cercetare-dezvoltare internă, regiunea Sud Muntenia se clasează doar pe locul 6, 

primul loc fiind atribuit regiunii Nord-Est la o pondere de 22%.  

Tabelul 1.4. 8 - Cheltuielile pentru inovare pe elemente componente -mii RON-2010 

Cheltuielile pentru inovare pe elemente componente 
-mii RON- 

 

Anul 2010 

Cheltuieli de 
inovare, din 

care: 

Activitate de 
cercetare-
dezvoltare 

internă 

Activitate de 
cercetare-
dezvoltare 

externă 

Achiziții de 
mașini, 

echipament și 
software 

Achiziţii de 
alte 

cunoștințe 
externe 

Regiunea 
NORD-VEST 

171.513 70.099 32.553 66.082 2.779 

Regiunea 
CENTRU 

308.425 87.366 4.036 213.465 3.558 

Regiunea 
NORD-EST 

238.070 79.350 32.786 122.410 3.524 

Regiunea 
SUD-EST 

368.314 22.751 8.865 329.564 7.134 

Regiunea SUD 
MUNTENIA 

890.842 148.949 137.488 599.450 4.955 

Regiunea 
BUCUREȘTI - 

ILFOV 
1.227.560 208.904 150.378 840.552 27.726 

Regiunea 
SUD-VEST 
OLTENIA 

390.013 61.934 5.504 321.453 1.122 

Regiunea 
VEST 

176.844 12.089 48.720 114.542 1.493 

TOTAL 
GENERAL 

3.771.581 691.442 420.330 2.607.518 52.291 

Sursa: „Repere economice și sociale regionale: Statistică Teritorială”, ediția 2014 - Institutul Național de Statistică. 

În anul 2010 la nivel național cheltuielile de inovare au fost în cuantum de doar 3.771 mil. RON 

în scădere cu 63% față de anul 2008. Dintre acestea, majoritatea au fost întâmpinate ca urmare 

a achizițiilor de mașini, echipamente și elemente de software (69%). Pe locul secund s-au clasat 

cheltuielile realizate pentru activitățile de cercetare-dezvoltare internă (18%) fiind urmate de 

cheltuielile pentru activitățile de cercetare-dezvoltare externă (11%). 
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Figura 1.4. 8 - Distribuția la nivelul regiunilor de dezvoltare a cheltuielilor de inovare pe elemente 

componente (mii RON) -anul 2010- 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

Raportat la regiunile de dezvoltare, cele mai însemnate cheltuieli de inovare au fost înregistrate 

la nivelul regiunii București-Ilfov, în cuantum de 1.227,6 mil. RON, în scădere față de anul 2008. 

Regiunea Sud Muntenia se clasează pe locul secund la un cuantum al cheltuielilor de 890,8 mil. 

RON, în scădere cu 45% față de nivelul înregistrat în anul 2008. La nivelul acestei regiuni, 

cheltuielile pentru achiziția mașinilor, echipamentelor și elementelor de software au 

reprezentat 67% din totalul cheltuielilor de inovare. Cheltuielile alocate activităților de 

cercetare-dezvoltare internă au reprezentat 17%, iar cele pentru cercetare-dezvoltare externă 

15% din totalul cheltuielilor de inovare.  

Spre deosebire de anul 2008, ponderea de 15% alocată cheltuielilor pentru activitățile de 

cercetare-dezvoltare externă îi asigură regiunii Sud Muntenia doar locul 3; în vederea realizării 

comparației, regiunea Vest se clasează pe locul întâi la o pondere de 27%. Activitățile de 

cercetare-dezvoltare internă au generat cheltuieli în cuantum de 148,9 mil. RON, clasându-se 

astfel pe locul secund. 
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Figura 1.4. 9 - Evoluția cheltuielilor de inovare pe elemente componente la nivelul regiunii Sud Muntenia 

2008-2010 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

Conform graficului de mai sus, trendul cheltuielilor de inovare este unul descrescător atât în 

cazul regiunii Sud Muntenia, cât și în cazul celorlalte regiuni de dezvoltare. Scăderea este 

înregistrată atât la nivelul cheltuielilor totale de inovare, cat și la nivelul fiecărei componente 

ale acestora. 
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indicatorului pe orizontul analizat a fost sinuoasă, minimul fiind înregistrat în anul 2010 în 
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scădere cu 10,2% față de anul 2008. Chiar și aşa, în ultimii trei ani analizați se observă un trend 

de creștere, indicatorul crescând cu 9,94% față de minimul perioadei. 

Figura 1.4. 10 - Numărul de salariați din activitatea C-D la nivel național 2008-2013 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

În ceea ce priveşte evoluția indicatorului la nivel de regiuni de dezvoltare, se observă faptul că 

majoritatea regiunilor se confruntă cu scăderea numărului de salariați din activitatea de 

cercetare-dezvoltare. Cea mai mare scădere se înregistrează la nivelul regiunii Nord-Vest, unde 

față de anul de bază 2008, indicatorul a scăzut cu 24,34%. Scăderi de 17,98% și 11,33% se 

înregistrează la nivelul regiunilor Sud-Est și Sud-Vest Oltenia. Pe de altă parte, în cazul 

regiunilor precum regiunea Vest, Nord-Est și Sud Muntenia evoluția indicatorului a indicat 

creșteri, remarcându-se din acest punct de vedere regiunea Vest, în cazul căreia, raportat la 

anul 2008 indicatorul a crescut în anul 2013 cu 76,72%, respectiv, de la un număr de 2.186 la 

3.863 salariați implicați în activitatea de cercetare-dezvoltare. 

Figura 1.4. 11 - Distribuția salariaților din activitatea C-D pe ocupații la nivel național anul 2013- 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică 
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În ceea ce privește distribuția pe ocupații a salariaților din activitatea de cercetare dezvoltare, 

la sfârșitul anului 2013, 62% dintre aceștia erau cercetători și 15% tehnicieni și asimilați. 

Cu privire la clasamentul regiunilor de dezvoltare la nivel național, în anul 2013 regiunea Sud 

Muntenia ocupa locul secund. La un număr de 4.595 salariați implicați în activitatea de 

cercetare-dezvoltare, regiunea este depășită doar de către regiunea București-Ilfov la un număr 

de 21.128 salariați. Pe locul trei se clasează regiunea Nord-Est la un număr de 4.328 salariați. 

Figura 1.4. 12 - Distribuția salariaților din activitatea C-D pe regiuni de dezvoltare aferentă anului 2013 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică 
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cercetare-dezvoltare. 
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Figura 1.4. 13 - Distribuția salariaților din activitatea C-D pe ocupații la nivelul regiunii Sud Muntenia -

anul 2013- 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

Analizată la nivel de județe componente ale regiunii Sud Muntenia, situația salariaților din 

activitatea de Cercetare-Dezvoltare, relevă o carență majoră la nivelul județelor Ialomița, 

Giurgiu și Teleorman; deși justificată parțial prin lipsa instituțiilor de învățământ superior, 

carența reflectă și lipsa activității de cercetare-dezvoltare la nivelul entităților de drept privat 

în aceste trei județe. 

Figura 1.4. 14 - Distribuția salariaților din activitatea C-D - regiunea Sud Muntenia aferentă anului 2013 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică 
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În ceea ce privește regiunea Sud Muntenia, la sfârșitul anului 2013, peste 74% din salariații 

implicați în activitatea de cercetare-dezvoltare lucrau în județul Argeș, respectiv 3.416 

persoane. Județul Prahova ocupă locul secund la un număr de 474 persoane fiind urmat de 

județul Călărași la un număr de 351 persoane. La polul opus se află județele Giurgiu și 

Teleorman cu 7 respectiv 27 de salariați. La nivelul județului Ialomița, la sfârșitul anului 2013 nu 

lucra nici un salariat în activitatea de cercetare-dezvoltare. 

Figura 1.4. 15 - Distribuția salariaților din activitatea C-D pe ocupații la nivelul județului Argeș aferentă 

anului 2013 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică 
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Conform Art.6 din Legea 64/1991 privind brevetele de invenție, „un brevet poate fi acordat 

pentru orice invenţie având ca obiect un produs sau un procedeu, în toate domeniile 

tehnologice, cu condiţia ca aceasta să fie nouă, să implice o activitate inventivă şi să fie 

susceptibilă de aplicare industrială”. 

Datele statistice privind evoluția numărului cererilor de brevete au fost preluate și prelucrate 

din ultimele două rapoarte anuale publicate de către OSIM, respectiv, raportul anual - 201247 și 

raportul anual pentru - 201348. Datele sunt valabile pentru perioada 2008-2013. La prelucrarea 

acestora s-a ținut cont de corecturile efectuate de către OSIM în raportul 2013 cu privire la 

anumite date valabile pentru anii 2011 și 2012. 

Evoluția numărului cererilor de brevete de invenție în perioada 2008-2013 a urmat un trend 

oscilant atingând maximul perioadei în anul 2011 la un număr de 1.463 cereri depuse. Per 

ansamblu, trendul este unul crescător, în anul 2013 fiind depuse un număr de 1.046 cereri, în 

creștere cu 1,55% față de anul 2008. 

Figura 1.4. 16 - Evoluția numărului cererilor de brevete de invenție la nivel național 2008-2013 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

Conform datelor statistice, în medie, peste 94% din cererile depuse aparțin solicitanților români. 
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Tabelul 1.4. 9 - DISTRIBUȚIA CERERILOR PENTRU BREVETE DE INVENȚIE ÎN FUNCȚIE DE PROVENIENȚA 

SOLICITANȚILOR 2008-2013 

DISTRIBUȚIA CERERILOR PENTRU BREVETE DE INVENȚIE ÎN FUNCȚIE DE PROVENIENȚA SOLICITANȚILOR 
NUMĂR 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

TOTAL din care 1.030 1.091 1.418 1.463 1.077 1.046 

Solicitanți români 994 1.054 1.382 1.424 1.020 995 

Solicitanți străini 36 37 36 39 57 51 

Sursa: Rapoarte anuale - Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci 

Tabelul 1.4. 10 - DISTRIBUȚIA CERERILOR PENTRU BREVETE DE INVENȚIE ÎN FUNCȚIE DE TIPUL 

SOLICITANȚILOR 2008-2013 

DISTRIBUȚIA CERERILOR PENTRU BREVETE DE INVENȚIE ÎN FUNCȚIE DE TIPUL SOLICITANȚILOR 
NUMĂR  

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

TOTAL din care  RO 994 1.054 1.382 1.424 1.020 995 

Solicitanți persoane fizice 465 535 567 645 430 496 

Solicitanți companii 123 155 168 164 156 154 

Solicitanți institute de cercetare 207 218 292 322 205 135 

Solicitanți institute de învățământ 179 137 354 291 224 206 

Solicitanți alte categorii 20 9 1 2 5 4 

Sursa: Rapoarte anuale - Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci 

În ceea ce privește distribuția cererilor în funcție de tipul solicitanților, pe orizontul de analiză, 

se observă faptul că ponderea cea mai ridicată o au cererile depuse de către persoanele fizice. 

Evoluția este una oscilantă indiferent de tipul de solicitant. Astfel, cererile depuse de către 

persoanele fizice urmează un trend descrescător în ultimii trei ani analizați, scăderea între anul 

2013 și maximul perioadei – anul 2011 – fiind de 23%. Același trend de scădere se observă și la 

nivelul solicitanților companii, în acest caz, scăderea fiind de 8% în anul 2013 față de anul 2010. 

De asemenea, numărul cererilor depuse atât de către solicitanții institute de cercetare și de 

învățământ urmează trenduri descendente, scăderea în cazul institutelor de cercetare fiind de 

58% în 2013 față de anul 2011, respectiv de 42% în anul 2013 față de anul 2010 în cazul 

institutelor de învățământ. 
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Figura 1.4. 17 - Distribuția la nivel național a numărului de cereri pentru brevete de invenție în funcție 

de tipul solicitantului aferentă anului 2013 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

În anul 2013 din numărul total al cererilor pentru brevete de invenție depuse de către solicitanții 

români, 55% au fost depuse de către persoane fizice, 21% de către institutele de învățământ și 

14% de către institutele de cercetare; ponderea în cazul companiilor a fost de doar 15%. 

Tabelul 1.4. 11 - DISTRIBUȚIA LA NIVEL NAȚIONAL A CERERILOR PENTRU BREVETE DE INVENȚIE DEPUSE DE 

CĂTRE SOLICITANȚII ROMÂNI 2008-2013 

DISTRIBUȚIA LA NIVEL NAȚIONAL A CERERILOR PENTRU BREVETE DE INVENȚIE DEPUSE DE CĂTRE 
SOLICITANȚII ROMÂNI 

NUMĂR  

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Regiunea NORD-VEST 89 97 141 132 125 84 

Regiunea CENTRU 87 69 72 106 110 144 

Regiunea NORD-EST 237 231 320 260 183 180 

Regiunea SUD-EST 50 63 74 81 46 58 

Regiunea SUD MUNTENIA 55 51 67 94 73 61 

Regiunea BUCUREȘTI - ILFOV 374 426 548 584 367 348 

Regiunea SUD-VEST OLTENIA 57 60 68 78 46 64 

Regiunea VEST 45 57 92 89 70 56 

TOTAL 994 1.054 1.382 1.424 1.020 995 

Sursa: Rapoarte anuale - Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci 

 

Conform tabelului de mai sus, pe parcursul întregii perioade analizate, se observă faptul că 

solicitanții din regiunea București-Ilfov au depus cele mai multe cereri pentru brevete de 
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invenție, respectiv 2.647 de cereri. Pe locul secund se clasează regiunea Nord-Est la un total de 

1.411 cereri fiind urmată de regiunea Nord-Vest cu un total de 668 cereri. Regiunea Sud 

Muntenia se clasează pe locul 6 la un total de 401 cereri pentru brevete de invenții. 

Evoluția indicatorului în cazul regiunii Sud Muntenia relevă un trend descrescător în ultimii trei 

ani analizați; dacă în anul 2011, la nivelul regiunii au fost depuse un număr de 94 cereri pentru 

brevete de invenție, în anul 2013 numărul acestora a scăzut cu 35%. 

 

Figura 1.4. 18 - Distribuția pe regiuni de dezvoltare a numărului de cereri pentru brevete de invenție 

depuse de către solicitanții români aferentă anului 2013 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

Din totalul cererilor pentru brevete de invenție depuse în anul 2013, la nivelul regiunii Sud 

Muntenia au fost depuse doar 61 de cereri, regiunea clasându-se astfel pe locul 6. Regiunile 

București-Ilfov și Nord-Est ocupă primele două poziții cu ponderi de 35% respectiv 18% din 

numărul total de cereri depuse la nivel național.  
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Tabelul 1.4. 12 - Distribuția numărului de cereri pentru brevete de invenție depuse de către solicitanții 

români la nivelul regiunii Sud Muntenia 2008-2013 

Distribuția numărului de cereri pentru brevete de invenție depuse de către solicitanții români la 
nivelul regiunii Sud Muntenia 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

TOTAL SUD MUNTENIA 55 51 67 94 73 61 

Argeș 14 17 10 29 21 16 

Călărași 2 - 4 1 3 1 

Dâmbovița 9 5 15 32 16 8 

Giurgiu 3 2 1 2 12 1 

Ialomița 4 4 3 6 3 - 

Prahova 20 16 32 22 16 31 

Teleorman 3 7 2 2 2 4 

Sursa: Rapoarte anuale - Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci 

Pe parcursul perioadei analizate cea mai mare contribuție la formarea numărului total de cereri 

de brevete de invenție la nivelul regiunii Sud Muntenia o au județele Prahova, Argeș și 

Dâmbovița cu 137, 107 respectiv 85 cereri depuse. 

Figura 1.4. 19 - Distribuția numărului de cereri pentru brevete de invenție depuse de către solicitanții 

români la nivelul regiunii Sud Muntenia aferentă anului  2013 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

În anul 2013 peste 50% din totalul cererilor pentru brevete de invenție au fost depuse de către 

solicitanții din județul Prahova. Pe locul secund se clasează județul Argeș la o pondere de 26%, 

iar pe locul al treilea se poziționează județul Dâmbovița cu o pondere de 13%. În acest an, la 

nivelul județului Ialomița nu a fost depusă nici o cerere de brevet de invenție. 

Argeș 
26% 

Călărași 
2% 

Dâmbovița 
13% 

Giurgiu 
2% 

Prahova 
51% 

Teleorman 
6% 

DISTRIBUȚIA NUMĂRULUI DE CERERI PENTRU BREVETE DE INVENȚIE DEPUSE 
DE CĂTRE SOLICITANȚII ROMÂNI LA NIVELUL REGIUNII SUD MUNTENIA 

ANUL 2013 



 

  

 

Strategia pentru Specializare Inteligentă în regiunea Sud Muntenia 

    360 

Numărul cererilor de înregistrare a desenelor/modelelor 

Activitatea de înregistrare a desenelor și a modelelor este desfășurată de către Oficiul de Stat 

pentru Invenții și Mărci (OSIM) prin aplicarea Legii nr. 129 / 1992 republicată în 2007, privind 

protecţia desenelor şi modelelor, cu modificările publicate în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, Nr. 242/04.IV.2014, și a HG nr. 211/2008 cu privire la Regulamentul de aplicare al 

acesteia. 

Conform Art. 2 din Legea nr. 129/1992 „desenul sau modelul reprezintă aspectul exterior al 

unui produs sau al unei părţi a acestuia, redat în două sau trei dimensiuni, rezultat din 

combinaţia dintre principalele caracteristici, îndeosebi linii, contururi, culori, formă, textură 

şi/sau materiale ale produsului în sine şi/sau ornamentaţia acestuia”. 

Datele statistice privind evoluția numărului cererilor de înregistrare a desenelor sau a modelelor 

au fost preluate și prelucrate din ultimele două rapoarte anuale publicate de către OSIM, 

respectiv, raportul anual - 2012 și raportul anual - 2013. Datele sunt valabile pentru perioada 

2008-2013. La prelucrarea acestora s-a ținut cont de corecturile efectuate de către OSIM în 

raportul 2013 cu privire la anumite date valabile pentru anii 2011 și 2012. 

Evoluția numărului cererilor de înregistrare a desenelor/modelelor în perioada 2008-2013 a 

urmat un trend oscilant, atingând maximul perioadei în anul 2009, cu un număr de 565 cereri 

depuse. Per ansamblu, trendul este unul descrescător, în anul 2013 fiind depuse un număr de 

425 cereri, în scădere cu 19% față de anul 2008. 

Figura 1.4. 20 - Evoluția numărului cererilor de înregistrare a desenelor sau a modelelor la nivel național 

2008-2013 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

Conform datelor statistice, în medie, peste 89% din cererile depuse aparțin solicitanților români. 
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Tabelul 1.4. 13 - DISTRIBUȚIA CERERILOR DE ÎNREGISTRARE A DESENELOR SAU A MODELELOR ÎN FUNCȚIE 

DE PROVENIENȚA SOLICITANȚILOR 2008-2013 

DISTRIBUȚIA CERERILOR DE ÎNREGISTRARE A DESENELOR SAU A MODELELOR ÎN FUNCȚIE DE 
PROVENIENȚA SOLICITANȚILOR 

NUMĂR 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

TOTAL din care  522       565       500       356       356       425      

Solicitanți români  401       513       458       328       325       378      

Solicitanți străini  121       52       42       28       31       47      

Sursa: Rapoarte anuale - Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci 

În anul 2013 dintr-un total de 425 de cereri de înregistrare a desenelor/modelelor, 378 au fost 

depuse de către solicitanți români reprezentând 89% din totalul acestora. Ponderea cea mai 

mare a acestui indicator este înregistrată în anul 2011 când numărul cererilor de înregistrare 

depuse de către solicitanții români a fost de 328. 

Tabelul 1.4. 14 - DISTRIBUȚIA LA NIVEL NAȚIONAL A CERERILOR DE ÎNREGISTRARE A DESENELOR SAU A 

MODELELOR DEPUSE DE CĂTRE SOLICITANȚII ROMÂNI 2008-2013 

DISTRIBUȚIA LA NIVEL NAȚIONAL A CERERILOR DE ÎNREGISTRARE A DESENELOR SAU A MODELELOR 
DEPUSE DE CĂTRE SOLICITANȚII ROMÂNI 

NUMĂR  

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Regiunea NORD-VEST 51 65 41 26 44 34 

Regiunea CENTRU 57 50 54 45 36 41 

Regiunea NORD-EST 37 27 29 19 19 24 

Regiunea SUD-EST 43 117 82 37 29 33 

Regiunea SUD MUNTENIA 37 25 35 34 34 36 

Regiunea BUCUREȘTI - ILFOV 129 166 165 129 128 173 

Regiunea SUD-VEST OLTENIA 16 30 14 15 20 27 

Regiunea VEST 31 33 38 23 15 10 

TOTAL 401 513 458 328 325 378 

Sursa: Rapoarte anuale - Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci 

Conform tabelului de mai sus, pe parcursul întregii perioade analizate, se observă faptul că 

solicitanții din regiunea București-Ilfov au depus cele mai multe cereri de înregistrare a 

desenelor/modelelor, respectiv 890 de cereri. Pe locul secund se clasează regiunea Sud-Est la un 

total de 341 cereri, fiind urmată de regiunea Centru cu un total de 283 cereri. Regiunea Sud 

Muntenia se clasează pe locul 5, cu un total de 201 cereri de înregistrare a desenelor sau a 

modelelor. 
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Evoluția indicatorului în cazul regiunii Sud Muntenia relevă un trend echilibrat; minimul 

perioadei a fost înregistrat în anul 2009, când solicitanții au depus doar 25 cereri de înregistrare 

a desenelor și modelelor.  

Figura 1.4. 21 - Distribuția pe regiuni de dezvoltare a numărului de cereri de înregistrare a desenelor sau 

a modelelor depuse de către solicitanții români  aferentă anului 2013 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

Din totalul cererilor de înregistrare a desenelor și modelelor depuse în anul 2013, la nivelul 

regiunii Sud Muntenia au fost depuse 36 de cereri, clasându-se astfel pe locul 3 la nivel naţional. 

Regiunea București-Ilfov și regiunea Centru ocupă primele două poziții cu ponderi de 46% 

respectiv 11% din numărul total de cereri depuse la nivel național.  

Tabelul 1.4. 15 - Distribuția numărului de cereri de înregistrare a desenelor sau a modelelor depuse de 

către solicitanții români la nivelul regiunii Sud Muntenia 2008-2013 

Distribuția numărului de cereri de înregistrare a desenelor sau a modelelor depuse de către 
solicitanții români la nivelul regiunii Sud Muntenia 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

TOTAL SUD MUNTENIA  37       25       35       34       34       36      

Argeș  16       5       13       3       7       1      

Călărași  1       4       1       1       0         0        

Dâmbovița  5       4       5       9       6       9      

Giurgiu  4       2       1       5       0         1      

Ialomița  2       5       10       3       4       5      

Prahova  9       5       5       12       14       18      

Teleorman  0         0         0         1       3       2      

Sursa: Rapoarte anuale - Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci 
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Argeș și Dâmbovița cu 63, 45 respectiv 38 cereri depuse. La baza clasamentului se regăsește 

județul Teleorman cu numai 6 cereri depuse în perioada 2008-2013. 

Figura 1.4. 22 - Distribuția numărului de cereri de înregistrare a desenelor sau a modelelor depuse de 

către solicitanții români la nivelul regiunii Sud Muntenia -anul 2013- 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

În anul 2013, 50% din totalul cererilor de înregistrare a desenelor sau a modelelor au fost depuse 

de către solicitanții din județul Prahova. Pe locul secund se clasează județul Dâmbovița la o 

pondere de 25%, iar pe locul al treilea se poziționează județul Ialomița cu o pondere de 14%. În 

acest an, la nivelul județului Călărași nu a fost depusă nici o cerere de înregistrare a 

desenelor/modelelor. 

Numărul cererilor de înregistrare a mărcilor 

Activitatea de înregistrare a mărcilor este desfășurată de către Oficiul de Stat pentru Invenții și 

Mărci (OSIM) prin aplicarea Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice. 

Element de identitate vizuală a întreprinderilor, mărcile înlesnesc definirea strategiilor de 

marketing facilitându-se astfel departajarea produselor și/sau serviciilor în ochii consumatorilor. 

Astfel, pentru întreprinderi, marca se concretizează într-o modalitate de acaparare și fidelizare 

a publicului țintă. 

Conform Art.2 din Legea 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, „poate constitui o 

marcă orice semn susceptibil de reprezentare grafică, cum ar fi: cuvinte, inclusiv nume de 
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precum și orice combinație a acestora, cu condiția ca aceste semne să permită a distinge 

produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi”. 

Conform legii, înregistrarea mărcii conferă titularului un drept exclusiv asupra mărcii pentru 

produsele şi/sau serviciile pentru care s-a efectuat înregistrarea, pe un termen de 10 ani de la 

data constituirii depozitului. 

Datele statistice privind evoluția numărului cererilor de înregistrare a mărcilor au fost preluate 

și prelucrate din ultimele două rapoarte anuale publicate de către OSIM, respectiv, raportul 

anual - 2012 și raportul anual - 2013. Datele sunt valabile pentru perioada 2008-2013. La 

prelucrarea acestora s-a ținut cont de corecturile efectuate de către OSIM în raportul 2013 cu 

privire la anumite date valabile pentru anii 2011 și 2012. 

Evoluția numărului cererilor de înregistrare a mărcilor în perioada 2008-2013 a urmat un trend 

descrescător atingând minimul perioadei în anul 2012 la un număr de 10.791 cereri depuse. În 

anul 2013 numărul cererilor de înregistrare a mărcilor a fost de 11.935 cereri, în scădere cu 23% 

față de anul 2008. 

Figura 1.4. 23 - Evoluția numărului cererilor de înregistrare a mărcilor la nivel național 2008-2013 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

Conform datelor statistice, în medie, peste 71% din cererile depuse aparțin solicitanților români. 
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Tabelul 1.4. 16 - DISTRIBUȚIA CERERILOR PENTRU ÎNREGISTRAREA MĂRCILOR ÎN FUNCȚIE DE PROVENIENȚA 

SOLICITANȚILOR 2008-2013 

DISTRIBUȚIA CERERILOR PENTRU ÎNREGISTRAREA MĂRCILOR ÎN FUNCȚIE DE PROVENIENȚA 
SOLICITANȚILOR 

NUMĂR 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

TOTAL, din care 15.541 13.030 12.033 11.600 10.791 11.935 

Solicitanți români 10.316 9.049 8.753 8.389 7.743 8.868 

Solicitanți străini 5.225 3.981 3.280 3.211 3.048 3.067 

Sursa: Rapoarte anuale - Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci 

În anul 2013 dintr-un total de 11.935 de cereri de înregistrare a mărcilor, 8.868 au fost depuse 

de către solicitanți români reprezentând o pondere a acestora de 74%, acesta fiind totodată și 

maximul înregistrat al perioadei. 

Tabelul 1.4. 17 - DISTRIBUȚIA LA NIVEL NAȚIONAL A CERERILOR PENTRU ÎNREGISTRAREA MĂRCILOR DEPUSE 

DE CĂTRE SOLICITANȚII ROMÂNI 2008-2013 

DISTRIBUȚIA LA NIVEL NAȚIONAL A CERERILOR PENTRU ÎNREGISTRAREA MĂRCILOR DEPUSE DE CĂTRE 
SOLICITANȚII ROMÂNI 

NUMĂR 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Regiunea NORD-VEST 918 884 642 693 701 745 

Regiunea CENTRU 871 790 771 745 702 866 

Regiunea NORD-EST 885 580 545 560 606 632 

Regiunea SUD-EST 796 700 624 502 529 658 

Regiunea SUD MUNTENIA 505 504 585 666 486 521 

Regiunea BUCUREȘTI - ILFOV 5.617 4.919 4.973 4.593 4.044 4.880 

Regiunea SUD-VEST OLTENIA 280 287 252 281 291 254 

Regiunea VEST 444 385 361 349 384 312 

TOTAL 10.316 9.049 8.753 8.389 7.743 8.868 

Sursa: Rapoarte anuale - Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci 

Conform tabelului de mai sus, pe parcursul întregii perioade analizate, se observă faptul că 

solicitanții din regiunea București-Ilfov au depus cele mai multe cereri pentru înregistrarea 

mărcilor, respectiv 29.026 de cereri. Pe locul secund se clasează regiunea Centru, la un total de 

4.745 cereri, fiind urmată de regiunea Nord-Vest cu un total de 4.583 cereri. Regiunea Sud 

Muntenia se clasează pe locul 6, la un total de 3.267 cereri de înregistrare a mărcilor. 

Evoluția indicatorului în cazul regiunii Sud Muntenia relevă un trend oscilant în anii analizați; 

maximul perioadei este atins în anul 2011 când au fost depuse un număr de peste 650 cereri de 

înregistrare a mărcilor; în anul 2013 regiunea încheie cu 3% mai multe cereri decât cele 

înregistrate în anul 2008. 
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Figura 1.4. 24 - Distribuția pe regiuni de dezvoltare a numărului de cereri de înregistrare a mărcilor 

depuse de către solicitanții români aferentă anului 2013 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

Din totalul cererilor de înregistrare a mărcilor depuse în anul 2013, la nivelul regiunii Sud 

Muntenia au fost depuse 521 de cereri, regiunea clasându-se astfel pe locul 6. Regiunile 

București-Ilfov și Centru ocupă primele două poziții cu ponderi de 55% respectiv 10% din numărul 

total de cereri depuse la nivel național.  

Tabelul 1.4. 18 - Distribuția numărului de cereri pentru înregistrarea mărcilor depuse de către 

solicitanții români la nivelul regiunii Sud Muntenia 2008-2013 

Distribuția numărului de cereri pentru înregistrarea mărcilor depuse de către solicitanții români la 
nivelul regiunii Sud Muntenia 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

TOTAL SUD MUNTENIA  505       504       585       666       486       521      

Argeș  109       97       175       137       125       155      

Călărași  29       23       29       26       52       31      

Dâmbovița  36       48       59       54       47       39      

Giurgiu  28       32       50       47       31       20      

Ialomița  21       46       36       33       14       26      

Prahova  264       231       195       334       178       204      

Teleorman  18       27       41       35       39       46      

Sursa: Rapoarte anuale - Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci 

 

Pe parcursul perioadei analizate cea mai mare contribuție la formarea numărului total de cereri 

de înregistrare a mărcilor la nivelul regiunii Sud Muntenia o au județele Prahova și Argeș cu 

1.406 respectiv 798 cereri depuse. 
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Figura 1.4. 25 - Distribuția numărului de cereri de înregistrare a mărcilor depuse de către solicitanții 

români la nivelul regiunii Sud Muntenia aferentă anului 2013 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

În anul 2013 peste 39% din totalul cererilor de înregistrare a mărcilor au fost depuse de către 

solicitanții din județul Prahova. Pe locul secund se clasează județul Argeș la o pondere de 30%, 

iar pe locul al treilea se poziționează județul Teleorman cu o pondere de 9%. Minimul este 

înregistrat la nivelul județului Giurgiu ,unde în anul 2013 s-au înregistrat doar 20 cereri, 

respectiv, 4% din numărul total de cereri de înregistrare a mărcilor depuse. 

Cheltuielile pentru activitatea de cercetare-dezvoltare ca pondere din PIB 

Conform INS, cheltuielile efectuate în unitățile cu activitate de cercetare-dezvoltare se referă la 

cheltuielile curente și de capital din sfera de activitate a unităților respective. 

După destinație cheltuielile sunt: 

- curente - plățile efectuate în cursul unei perioade în cadrul unităților, reprezentând 

costul forței de muncă, a materialelor precum și alte cheltuieli curente; 

- de capital (investiții) - plățile efectuate în cursul unei perioade pentru realizarea de 

lucrări de construcții, achiziționarea de aparate, instrumente, mașini și echipamente sau 

alte cheltuieli de aceasta natură, menite să contribuie la creșterea volumului de mijloace 

fixe. 

Orizontul de analiză este 2008-2012, iar ponderea a fost calculată prin raportarea cheltuielilor 

pentru activitatea de cercetare-dezvoltare la PIB-ul realizat în anul și în regiunea respectivă (ex. 

cheltuielile de C-D realizate în județul Argeș în anul 2010 au fost raportate la PIB-ul județului 

obținut în anul 2010). 
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Raportate la Produsul Intern Brut, cheltuielile totale pentru activitatea de cercetare-dezvoltare 

au urmat un trend descendent pe parcursul perioadei analizate.  

Figura 1.4. 26 - Evoluția cheltuielilor pentru activitatea de cercetare-dezvoltare ca pondere din PIB 2008-

2013 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

Minimul perioadei a fost atins în anul 2010 când totalul cheltuielilor aferente activităților C-D au 

reprezentat doar 0,453% din PIB-ul național obținut în același an. Maximul perioadei este atins 

chiar în primul an al intervalului, la o pondere de 0,569% a cheltuielilor C-D în PIB. Față de acest 

an, în anul 2012 ponderea a scăzut cu 0,087 puncte procentuale. 

Tabelul 1.4. 19 - Ponderea cheltuielilor totale de cercetare – dezvoltare în PIB la nivelul regiunilor de 

dezvoltare 2008-2013 

Ponderea cheltuielilor totale de cercetare – dezvoltare în PIB la nivelul regiunilor de dezvoltare 

 Anul 2008 Anul 2009 Anul 2010 Anul 2011 Anul 2012 

NAȚIONAL 0,569% 0,462% 0,453% 0,494% 0,482% 

Regiunea NORD-VEST 0,428% 0,330% 0,328% 0,490% 0,443% 

Regiunea CENTRU 0,138% 0,293% 0,184% 0,200% 0,229% 

Regiunea NORD-EST 0,387% 0,286% 0,282% 0,301% 0,401% 

Regiunea SUD-EST 0,184% 0,172% 0,157% 0,107% 0,085% 

Regiunea SUD MUNTENIA 0,354% 0,335% 0,360% 0,380% 0,472% 

Regiunea BUCUREȘTI - ILFOV 1,334% 1,064% 1,042% 1,047% 0,976% 

Regiunea SUD-VEST OLTENIA 0,216% 0,187% 0,166% 0,282% 0,125% 

Regiunea VEST 0,294% 0,176% 0,216% 0,225% 0,264% 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

Dacă, la nivel național, ponderea cheltuielilor pentru C-D raportate la PIB se menține între 0,4% 

și 0,5% pe parcursul ultimilor patru ani analizați, la nivelul regiunilor de dezvoltare, ponderea 

scade vertiginos, singura regiune ce trage ponderea în sus fiind regiunea București-Ilfov, la 
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nivelul căreia, cheltuielile totale cu cercetarea și dezvoltarea reprezintă în medie 1% din PIB-ul 

realizat în regiune. 

Pe întreaga durată analizată, regiunea Sud-Est se evidențiază ca fiind regiunea cu cea mai mică 

pondere a cheltuielilor C-D în PIB-ul aferent (0,141%). La polul opus se află regiunea București-

Ilfov cu o pondere medie de 1,093%. Pe locul secund se clasează regiunea Nord-Vest cu o 

pondere medie de 0,404% fiind urmată, pe locul 3, de regiunea Sud Muntenia cu o pondere 

medie de 0,380%. Totodată, la nivelul regiunii Sud Muntenia se remarcă trendul ascendent al 

cheltuielilor C-D ca pondere în PIB; astfel, în ultimii patru ani analizați, ponderea se află în 

creștere, anul 2012 reprezentând maximul perioadei la o pondere de 0,472%. 

Figura 1.4. 27 - Ponderea cheltuielilor totale de cercetare – dezvoltare în PIB la nivelul regiunilor de 

dezvoltare -anul 2012- 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

În anul 2012 palierul inferior este ocupat de regiunile Sud-Est, Sud-Vest Oltenia, Centru și Vest. 

La nivelul acestor regiuni, cheltuielile totale cu activitatea de cercetare-dezvoltare sunt sub 

0,3% din PIB-ul aferent fiecărei regiuni. Palierul de mijloc este ocupat de regiunile Nord-Est, 

Nord-Vest și Sud Muntenia, cu ponderi cuprinse între 0,4 și 5%. Palierul superior este ocupat de 

regiunea București-Ilfov la nivelul căreia cheltuielile de C-D reprezintă 0,976% din PIB-ul obținut 

în regiune. În acest an, Regiunea Sud Muntenia se clasează pe locul secund, investind în 

activitatea de cercetare-dezvoltare (cheltuieli curente și investiții) 264.430 mii RON 

reprezentând 0,472% din PIB-ul realizat la nivelul regiunii.  
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Tabelul 1.4. 20 - Ponderea cheltuielilor totale de cercetare – dezvoltare în PIB la nivelul județelor 

componente ale regiunii Sud Muntenia 2008-2013 

Ponderea cheltuielilor totale de cercetare – dezvoltare în PIB la nivelul județelor componente ale 
regiunii Sud Muntenia 

 Anul 2008 Anul 2009 Anul 2010 Anul 2011 Anul 2012 

Sud Muntenia 0,354% 0,335% 0,360% 0,380% 0,472% 

Argeș 0,966% 1,011% 1,188% 1,264% 1,637% 

Călărași 0,261% 0,196% 0,180% 0,231% 0,187% 

Dâmbovița 0,164% 0,148% 0,142% 0,306% 0,157% 

Giurgiu 0,005% 0,001% 0,000% 0,000% 0,161% 

Ialomița 0,003% 0,011% 0,005% 0,004% 0,000% 

Prahova 0,188% 0,085% 0,092% 0,043% 0,188% 

Teleorman 0,023% 0,011% 0,010% 0,009% 0,009% 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

Dacă, la nivel regiunii Sud Muntenia, ponderea cheltuielilor pentru C-D raportate la PIB 

înregistrează valori între 0,35% și 0,5%, la nivelul județelor componente ponderea scade 

vertiginos, singurul județ în care se înregistrează o pondere mai ridicată fiind județul Argeș, la 

nivelul căruia, cheltuielile totale cu cercetarea și dezvoltarea reprezintă în medie 1,2% din PIB-

ul realizat în regiune. 

Pe întreaga durată analizată, județul Ialomița se evidențiază ca fiind județul cu cea mai mică 

pondere a cheltuielilor C-D în PIB-ul aferent (0,005%). La polul opus se află județul Argeș cu o 

pondere medie de 1,213%. Pe locul secund se clasează județul Călărași cu o pondere medie de 

0,211% fiind urmat, pe locul 3, de județul Dâmbovița cu o pondere medie de 0,183%.  

Figura 1.4. 28 - Evoluția cheltuielilor de cercetare-dezvoltare ca 
pondere în PIB la nivelul județului Argeș 2008-2012 
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Sursa: Institutul Național de Statistică 
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Figura 1.4. 29 - Ponderea cheltuielilor totale de cercetare – dezvoltare în PIB la nivelul regiunii Sud 
Muntenia 2008-2012 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

În perioada analizată palierul inferior este ocupat de județele Giurgiu, Ialomița, Prahova și 

Teleorman. La nivelul acestor regiuni, cheltuielile totale cu activitatea de cercetare-dezvoltare, 

în medie, sunt sub 0,12% din PIB-ul aferent fiecărui județ. Palierul intermediar este ocupat de 

județele Dâmbovița și Călărași, cu ponderi medii cuprinse între 0,18 și 2,2%. Palierul superior 

este ocupat de județul Argeș la nivelul căruia cheltuielile de C-D reprezintă în medie 1,123% din 

PIB-ul obținut în acest judeţ.  

Cheltuieli totale din activitatea de cercetare – dezvoltare pe surse de finanțare 

Datele statistice privind cheltuielile totale din activitatea de cercetare-dezvoltare sunt preluate 

și prelucrate în baza informațiilor furnizate de către Institutul Național de Statistică. 

Informațiile sunt structurate pe sectoare de execuție și pe surse de finanțare și acoperă anii 

2008-2013. 

Conform metodologiei INS sectoarele de execuție sunt după cum urmează: 

- Sectorul întreprinderi reprezintă unitățile legale care desfășoară activitate de cercetare-

dezvoltare, oricare ar fi forma de organizare juridică (societăți comerciale sau organizații 

fără scop patrimonial), sau oricare ar fi forma de proprietate (majoritar private sau 

majoritar de stat) care produc bunuri sau servicii în scopul de a le vinde.  

- Sectorul guvernamental cuprinde toate unitățile care aparțin administrației publice, cele 

care administrează afacerile publice și aplică politica economică și socială a societății, 

precum și institutele naționale de cercetare dezvoltare; 
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- Sectorul învățământ superior cuprinde toate unitățile de profil care desfășoară în mod 

organizat activitate de cercetare-dezvoltare; 

- Sectorul privat non-profit cuprinde uniuni, fundații, asociații culturale și sportive, 

organizații religioase (de cult), sindicate, partide și formațiuni politice, care desfășoară 

activitate de cercetare-dezvoltare. 

Cheltuielile totale din activitatea de cercetare-dezvoltare întâmpinate la nivel național au 

prezentat o evoluție sinuoasă pe parcursul perioadei analizate. Maximul perioadei a fost atins în 

anul 2008 la un total al cheltuielilor de 2.980.674 mii RON, iar minimul în anul 2009 la un nivel al 

cheltuielilor de 2.356.907 mii RON. Per ansamblu, trendul este unul descendent, cheltuielile 

pentru activitatea de cercetare-dezvoltare scăzând în anul 2013 cu 17% față de anul 2008. 

Figura 1.4. 30 - Cheltuielile totale din activitatea de cercetare-dezvoltare la nivel național 2008-2013 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

Tabelul 1.4. 21 - Distribuția cheltuielilor din activitatea de cercetare-dezvoltare pe surse de finanțare 

2008-2013 

Distribuția cheltuielilor din activitatea de cercetare-dezvoltare pe surse de finanțare 

 Anul 2008 Anul 2009 Anul 2010 Anul 2011 Anul 2012 Anul 2013 

Total 2.980.674 2.356.907 2.413.467 2.786.830 2.872.728 2.464.779 

Fonduri publice 1.556.667 920.358 922.726 1.179.033 1.354.386 1.211.050 

Fonduri ale agenților 
economici 

693.357 819.086 778.815 931.757 887.999 703.752 

Fonduri publice generale 
universitare 

532.878 374.065 390.149 190.125 80.421 77.683 

Fonduri ale unităţilor de 
învățământ superior 

78.709 45.044 52.337 14.738 17.277 17.513 

Fonduri ale instituțiilor 
fără scop lucrativ 

759 1.799 924 1.839 2.773 1.104 

Alte surse : : : 133.082 114.964 71.537 

Totale - din fonduri din 
străinătate 

118.304 196.555 268.516 336.256 414.908 382.140 

Sursa: Institutul Național de Statistică 
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Conform tabelului de mai sus, cea mai consistentă sursă de finanțare pentru cheltuielile din 

activitatea de cercetare-dezvoltare este reprezentată de fondurile publice, acestea contribuind, 

în medie, cu 44,68% la formarea cheltuielilor C-D. Agenții economici contribuie de asemenea la 

formarea cheltuielilor totale de cercetare dezvoltare, ponderea medie a contribuției acestora 

fiind de 30,53%. 

Figura 1.4. 31 - Evoluția cheltuielilor din activitatea de cercetare-dezvoltare pe sursele de finanțare 
principale 2008-2013 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

În ceea ce privește evoluția cheltuielilor din activitatea de C-D pe sursele principale de finanțare 

se observă următoarele evoluții: 

- Principala sursă de finanțare a cheltuielilor C-D și anume fondurile publice urmează un 

trend oscilant cu tendință de scădere; în anul 2013 cheltuielile C-D având ca sursă 

fondurile publice au scăzut cu 22% față de anul 2008; 

- Contribuția fondurilor agenților economici în totalul cheltuielilor C-D prezintă o evoluție 

echilibrată, cheltuielile înregistrate în anul 2013 la nivelul acestei surse fiind cu 1,5% mai 

ridicate față de anul 2008; 

- Un trend de scădere se observă în cazul cheltuielilor C-D având ca sursă fondurile publice 

generale universitare; dacă în anul 2008 cheltuielile alocate din această sursă însumau 

532.878 mii RON, în anul 2013 acestea au scăzut cu peste 85% atingând minimul perioadei 

cu suma de 77.683 mii RON; 

- În contrabalans se află fondurile pentru activitatea de cercetare-dezvoltare provenite din 

străinătate; în cazul acestei surse de finanțare a cheltuielilor, trendul este unul 

crescător, cheltuielile realizate în anul 2013 reprezentând 323% față de anul 2008.  
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Figura 1.4. 32 - Distribuția cheltuielilor din activitatea C-D pe surse de finanțare aferentă anului 2013- 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

În anul 2013 cheltuielile totale din activitatea de cercetare-dezvoltare au fost finanțate în 

procent de 49% din fonduri publice, fiind urmate de finanțările realizate de agenții economici în 

procent de 29%. A treia sursă ca mărime este reprezentată de fondurile provenite din străinătate 

ce au contribuit cu 15% la finanțarea cheltuielilor totale pentru activitatea de cercetare-

dezvoltare. 

Tabelul 1.4. 22 - Distribuția cheltuielilor din activitatea de cercetare-dezvoltare pe sectoare de execuție 

2008-2013 

Distribuția cheltuielilor din activitatea de cercetare-dezvoltare pe sectoare de execuție 
-mii RON- 

 Anul 2008 Anul 2009 Anul 2010 Anul 2011 Anul 2012 Anul 2013 

Totale 2.980.674 2.356.907 2.413.467 2.786.830 2.872.728 2.464.779 

Sectorul mediului 
de afaceri 

892.998 947.047 924.780 1.004.536 1.119.435 755.710 

Sectorul 
guvernamental 

1.220.835 822.725 887.391 1.134.566 1.175.263 1.213.368 

Sectorul 
învățământ 

superior 
859.964 583.055 591.324 637.208 566.640 485.963 

Sector privat non-
profit 

6.877 4.080 9.972 10.520 11.390 9.738 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

În ceea ce privește distribuția cheltuielilor din activitatea de cercetare-dezvoltare pe sectoare 

de execuție se observă ponderea mai ridicată a sectorului mediului de afaceri și a celui 

guvernamental. Sectorul privat non-profit realizează cele mai mici cheltuieli cu activitatea de C-

D pe întreg orizontul analizat. 
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Figura 1.4. 33 - Distribuția cheltuielilor din activitatea C-D pe sectoare de execuție aferentă anului 2013 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

În anul 2013 cea mai ridicată pondere a cheltuielilor cu activitatea de cercetare – dezvoltare se 

înregistrează la nivelul sectorului guvernamental (49%) urmată ponderea înregistrată de sectorul 

mediului de afaceri (31%). Sectorul privat non-profit desfășoară activitate de C-D redusă 

întâmpinând cheltuieli în pondere de doar 0,4% din totalul cheltuielilor C-D înregistrate la nivel 

național. 

Unitățile de cercetare din regiunea Sud Muntenia (institute, instituții de învățământ 

superior, agenți economici ș.a.) 

Conform adresei nr. 7897/28.04.2015 eliberată de către ANCSI prin Direcția Generală Organism 

Intermediar pentru Cercetare, prin OG nr. 6/2011 pentru modificarea și completarea OG nr. 

57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, procesul de evaluare a 

capacității de cercetare a instituțiilor de cercetare a fost modificat. În prezent sunt evaluate 

numai universitățile și institutele naționale de cercetare-dezvoltare. 

În acest sens prezentarea unităților de cercetare din regiunea Sud Muntenia este realizată pe 

două paliere: 

- Institutele naționale de cercetare-dezvoltare și universitățile acreditate pentru 

activitatea de cercetare 

- Alte unități de cercetare 

Conform informațiilor furnizate de către ANCSI: 

a) INCD în coordonarea ANCS49 

                                                           
49

 Sursa: http://www.research.ro/ro/categorie/1044/sistemul-de-cercetare-incd-institute-nationale-de-cercetare-dezvoltare-incd-

in-coordonarea-ancs  

Sectorul mediului 
de afaceri 

30,66% 

Sectorul 
guvernamental 

49,23% 

Sectorul 
învățământ 

superior 
19,72% 

Sector privat non-
profit 
0,40% 

DISTRIBUȚIA CHELTUIELILOR DIN ACTIVITATEA C-D  
PE SECTOARE DE EXECUȚIE 

-ANUL 2013- 
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a. Domeniul fizică-chimie: un număr de 10 astfel de INCD-uri în București, Timișoara, 

Iași, Râmnicu Vâlcea și Cluj Napoca 

b. Domeniul biologie-medicină: un singur astfel de INCD în București 

c. Domeniul microtehnologie: un singur astfel de INCD în București 

d. Domeniul geologie: un număr de două astfel de INCD-uri localizate în București 

e. Domeniul tehnic: un număr de 4 astfel de INCD-uri localizate în București. 

i. Dintre acestea, nici un INCD nu deține filiale/puncte de lucru în regiunea 

Sud Muntenia 

b) INCD în coordonarea ministerelor50 

a. Ministerul Economiei Comerţului şi Mediului de Afaceri  

i. Un număr de 8 INCD-uri localizate în București, Craiova, Timișoara și 

Ploiești 

1. La nivelul regiunii Sud Muntenia activează un singur Institut 

Național de Cercetare-Dezvoltare: INCD pentru UTILAJ PETROLIER – 

IPCUP Ploiești 

a. Activitate: Cercetare dezvoltare în domeniul: utilaj 

petrolier, tehnologii noi de foraj, exploatarea zăcămintelor 

de țiței și gaze cu ajutorul instalațiilor de foraj înclinat, 

dezvoltarea activităților de exploatare a platformei 

continentale a Mării Negre. 

b. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

i. Nici un INCD 

c. Ministerul Comunicațiilor şi Societății Informaționale 

i. Un număr de două INCD-uri localizate în București 

d. Ministerul Muncii, Familiei şi Protecției Sociale 

i. Un număr de două INCD-uri localizate în București 

e. Ministerul Mediului şi Pădurilor 

i. Un singur INCD localizat în București 

f. Ministerul Sănătății  

i. Un număr de două INCD-uri localizate în București 

g. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale  

i. Un număr de 6 INCD-uri localizate în Fundulea (jud. Călărași), Balotești 

(jud. Ilfov), Ștefănești (jud. Argeș), Brașov, București 

1. La nivelul regiunii Sud Muntenia activează două Institute Naționale 

de Cercetare-Dezvoltare: 

                                                           
50 Sursa: http://www.research.ro/ro/categorie/1050/sistemul-de-cercetare-incd-institute-nationale-de-cercetare-dezvoltare-incd-
in-coordonarea-ministerelor  
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a. INCD – DEZVOLTARE AGRICOLĂ FUNDULEA - INCDA Fundulea, 

localizat în loc. Fundulea jud. Călărași și are ca activitate 

Cercetarea – dezvoltarea privind elaborarea și utilizarea 

metodelor de genetică convențională, biotehnologie, 

genetică moleculară, fiziologie, biochimie în vederea 

asigurării progresului genetic continuu la cereale, 

leguminoase pentru boabe, plante tehnice furajere. Crearea 

de soiuri de hibrizi stabili. Producerea de semințe 

superioare. Elaborarea de tehnologii alternative pentru 

cultura plantelor. Elaborarea de studii epidemiologice și de 

dinamică a populațiilor organismelor dăunătoare culturilor 

de câmp. www.ricic.ro 

b. INCD pentru BIOTEHNOLOGII în HORTICULTURĂ - INCDBH 

Ştefăneşti, localizat în loc. Ştefăneşti jud. Argeș și are ca 

activitate cercetarea – dezvoltarea în științe fizice și 

naturale, elaborarea și perfecționarea biotehnologiilor de 

înmulțire în vitro a speciilor horticole de importanță 

economică, stabilirea metodelor eficiente pentru 

conservarea pe termen lung și mediu a celulelor și 

țesuturilor vegetale; metode ecologice de combatere a 

bolilor şi dăunătorilor la vița de vie și la plantele obținute 

prin metode biotehnologice. 

c) Instituții publice în subordinea Academiei Române 

Academia Română are în sistemul său 60 de institute şi centre de cercetare care contribuie la 

dezvoltarea ştiinţei, literelor şi artelor la nivel național. În ceea ce privește situația la nivelul 

regiunii Sud Muntenia: 

- Institute51 – nici un institut la nivelul regiunii Sud Muntenia 

- Centre52 – nici un centru la nivelul regiunii Sud Muntenia 

- Fundații53 – nici o fundație la nivelul regiunii Sud Muntenia 

Universitățile acreditate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare la nivelul regiunii Sud 

Muntenia: 

                                                           
51 Sursa: http://www.acad.ro/academia2002/acadrom/pag_inst.htm și 
http://www.acad.ro/academia2002/acadrom/pag_lista2_inst.htm  
52 Sursa: http://www.acad.ro/academia2002/acadrom/pag_lista3_cent.htm  
53 Sursa: http://www.acad.ro/academia2002/acadrom/pag_lista4_fnd.htm  

http://www.ricic.ro/
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Tabelul 1.4. 23 - UNIVERSITĂȚI LA NIVELUL REGIUNII SUD MUNTENIA 

UNIVERSITĂȚI LA NIVELUL REGIUNII SUD MUNTENIA 

Județ Denumire Observații 

Argeș 

Universitatea de 
Stat Pitești 

http://www.upit.
ro/ 

Universitatea are ca scop formarea de specialiști în domeniile de 
învățământ universitar tradițional (tehnic, economic, juridic și 
administrativ etc.). În domeniul cercetării experiența universității este 
probată prin contracte de cercetare pe domenii precum ingineria 
automobilului, tehnologii și materiale avansate, viticultura, biotehnologii, 
materiale compozite, matematică, electronică, mecanică etc.  

Universitatea 
"Constantin 

Brâncoveanu" 
http://www.univ

cb.ro/ 

Universitatea Constantin Brâncoveanu a obţinut rezultate pozitive în ceea 
ce priveşte cercetarea științifică pe bază de contracte, prin participarea la 
programe cu finanţare naţională şi externă sau prin executarea unor lucrări 
de cercetare științifică şi consultanţă pentru diverse instituţii şi agenţi 
economici din Piteşti, Brăila şi Râmnicu Vâlcea; experiența este probată 

prin contractele
54

 de cercetare desfășurate, indiferent de sursa de 

finanțare, având diverse tematici de cercetare ce acoperă domenii precum 
agricultura, științele economice și sociale etc. 

Dâmbovița 

Universitatea 
VALAHIA din 
Târgoviște 

www.valahia.ro 

Universitatea “Valahia” din Târgovişte (UVT) este o instituţie de 
învăţământ superior de stat înfiinţată în anul 1992 prin HG 288 şi este 
acreditată instituţional din anul 1999. Misiunea declarată şi susţinută a UVT 
este didactică şi de cercetare ştiinţifică. 

Conform raportului asupra activității de cercetare 2013
55

 în perioada anilor 

2009-2013 Universitatea a câștigat un număr de 145 de contracte de 
cercetare prin competiție națională la care se adaugă un număr de 22 de 
contracte de cercetare finanțate din fonduri private (terți). Dintre 
domeniile de cercetare abordate: ingineria electrică, electronică și 
tehnologia informației, energie-mediu, nanomateriale, biotehnologii etc. 

Prahova 

Universitatea 
Petrol Gaze 

Ploieşti 
www.upg-
Ploiești.ro 

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești este o instituţie de stat cu atribuții în 
domeniul învăţământului superior şi al cercetării ştiinţifice. Misiunea 
cercetării ştiinţifice este de a contribui la inovarea în domeniul cercetării, 
dezvoltării tehnologice şi transferului de cunoştinţe și la formarea şi 
dezvoltarea resurselor umane implicate în cercetare. 
Activitatea de cercetare este centrată în special pe domenii precum 
analizele fizico-chimice pentru apă și sol, procesele de coroziune, 
procesele catalitice, produse petroliere, procese și instalații de epurare, 
procese de transfer de căldură ș.a. 
Experiența în activitatea de cercetare este redată de contractele de 
cercetare56 încheiate atât în calitate de partener cât și de coordonator. 

Universitatea 
"George Bariţiu" 
Brașov – Filiala 

Ploiești 

-date indisponibile- 

Călărași Nu este cazul 

Giurgiu Nu este cazul 

Ialomița Nu este cazul 

Teleorman Nu este cazul 

 

  

                                                           
54 Sursa: http://www.univcb.ro/java_script/uploaded/cercetare/Contracte%20de%20cercetare%20UCB.pdf  
55 Sursa: http://www.valahia.ro/images/documente/raport_cercetare_2013.pdf  
56 Sursa: http://www.upg-Ploiești.ro/cercetare/proiecte_pn_ii/index.html si http://www.upg-
Ploiești.ro/cercetare/proiecte_ceex/index.html  

http://www.upit.ro/
http://www.upit.ro/
http://www.univcb.ro/
http://www.univcb.ro/
http://www.valahia.ro/
http://www.upg-ploiesti.ro/
http://www.upg-ploiesti.ro/
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Alte unități de cercetare la nivelul regiunii Sud Muntenia: 

Tabelul 1.4. 24 - ALTE INSTITUȚII DE CERCETARE ȘI DEZVOLTARE LA NIVELUL REGIUNII SUD MUNTENIA 

ALTE INSTITUȚII DE CERCETARE ȘI DEZVOLTARE LA NIVELUL REGIUNII SUD MUNTENIA 

Județ Nr.crt. Denumire 

Argeș 

1 Institutul de Cercetare şi Dezvoltare Pomicolă Mărăcineni 

2 Institutul de Cercetare şi Dezvoltare Agricolă Albota 

3 Institutul pentru Cercetare Nucleară Piteşti 

Dâmbovița 

4 Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură Voinești 

5 Centrul de Cercetare - Dezvoltare pentru Piscicultură - NUCET 

6 Institut de Cercetare Ştiinţifică şi Tehnologică Multidisciplinară 

Giurgiu 7 
Centru de Cercetare şi Inginerie Tehnologică pentru Irigaţii şi Drenaje 

Băneasa-Giurgiu 

Ialomița 8 Centru de Informare Tehnologică CIT-CCIA Ialomiţa 

Prahova 9 Institutul de Cercetare  Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie 

Teleorman 10 Centrul de Informare Tehnologică CIT- C.C.I.A. 

În ceea ce privește cei mai importanți agenți economici cu activitate de cercetare-dezvoltare, 

aceștia sunt prezentați în capitolul următor. 

Unități locale ce desfășoară activități de cercetare-dezvoltare și inovare după obiectul 

principal de activitate, respectiv după cod CAEN rev. 2 

Tabelul 1.4. 25– Unități locale active cu cod  CAEN principal în activitatea de cercetare la nivelul regiunii 

Sud Muntenia  

Nr. Crt. Firma Judeţ CAEN 

1 DICPROD MUNTENIA SRL Argeş 7211-Cercetare-dezvoltare în biotehnologie 

2 INDUSTRIAL PROJECTS 
RESEARCH SRL 

Argeş 7219- Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie 

3 GENUINE ARTMEDIA SRL Argeş 7219- Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie 

4 LOGISTIC PLUS Călăraşi 7211-Cercetare-dezvoltare în biotehnologie 

5 PROCERA GENETICS SRL Călăraşi 7219- Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie 

6 INFO MEDIA RESEARCH Dâmboviţa 7219- Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie 

7 HERITAGE COLOR 
RESEARCH 

Dâmboviţa 7219- Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie 

8 UPS PILOT ARM SRL Dâmboviţa 7219- Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie 

9 QUANTECH WORKS Dâmboviţa 7219- Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie 

10 HYPERTECH SRL Giurgiu 7219- Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie 

11 EOLIAN EXPERT SRL Ialomiţa 7219- Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie 

12 JADY AGRO SRL Ialomiţa 7219- Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie 

13 BIOSOL PSI SRL Prahova 7211-Cercetare-dezvoltare în biotehnologie 

14 GENTINETTA HI-BRED 
SRL 

Prahova 7219- Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie 

15 
CENTRUL DE TRANSFER 

TEHNOLOGIC INOVARE ȘI 
AFACERI PRAHOVA 

Prahova 7219- Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie 

16 ENERGY SOLUTIONS & 
OIL EQUIPMENTS SRL 

Prahova 7219- Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie 

17 PETROLIFERA MUNTENIA 
CONSULTING SRL 

Prahova 7219- Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie 

Sursa: www.listafirme.ro  

http://www.listafirme.ro/
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STUDIU DE CAZ: 

O situaţie aparte în cazul de faţă este dată de societatea Renault Tehnologie Roumanie SRL- cu 

sediul în judeţul Ilfov (şi implicit cu datele raportate în acest judeţ) dar cu principalul său punct 

de lucru (Centrul Tehnic) în judeţul Dâmboviţa- oraşul Titu. Infrastructura raportează anual o 

cifră de afaceri de peste 120 milioane euro şi dezvoltă cele mai noi tehnologii în domeniul 

încercărilor şi mijloacelor necesare pentru testarea vehiculelor şi a componentelor. 

Infrastructura de cercetare este una unicat în Europa de Est, are peste 1000 de angajaţi din care 

450 angajaţi rezidenţi şi are o relevanţă foarte mare în cazul societăților a căror activitate se 

desfăşoară în domeniul cercetării.  

Concluzii 

Conform indicatorilor prezentați în acest capitol se pot desprinde următoarele concluzii: 

 Cu privire la infrastructura de inovare și transfer tehnologic, la nivelul regiunii Sud 

Muntenia, în prezent, sunt acreditate doar două centre de informare tehnologică, 

astfel încât, regiunea se confruntă cu lipsa unei componente majore a infrastructurii 

de inovare și transfer tehnologic, și anume, cu lipsa centrelor acreditate de transfer 

tehnologic, a incubatoarelor tehnologice și de afaceri, a oficiilor de legătură cu 

industria și a parcurilor științifice și tehnologice. 

 Întreprinderile inovative manifestă un trend de scădere alarmant atât la nivel 

național cât și la nivelul regiunii Sud Muntenia, scăderea în anul 2012 față de anul 

2008 fiind de peste 40%; totuși, regiunea Sud Muntenia prezintă avantajul unui raport 

de 74/26 în ceea ce privește distribuția întreprinderilor inovatoare ce activează în 

industrie sau în servicii. La acest raport, regiunea se clasează pe primul loc, 

majoritatea întreprinderilor inovatoare activând în industrie. 

 La nivel național, numărul întreprinderilor cu inovație de produs și/sau proces a 

urmat un trend descendent pe orizontul analizat, scăderea în anul 2012 față de anul 

2008 fiind de 69%. La nivelul regiunii Sud Muntenia scăderea este de 74%. Cu privire la 

numărul întreprinderilor cu inovație de produs și proces, regiunea Sud Muntenia se 

clasează pe locul 3 în topul regiunilor. 

 În ceea ce privește numărul de întreprinderi cu inovație organizațională și de 

marketing, în anul 2012, la nivel național, ponderea majoritară era în favoarea celor 

cu inovații organizaționale, acestea cumulând 50,53% din numărul total de 

întreprinderi inovatoare. 

 Cu privire la cheltuielile de inovare, regiunea Sud Muntenia se clasează pe locul 

secund în topul regiunilor chiar și în contextul unei scăderi de 45% față de nivelul 
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înregistrat în anul 2008. La nivelul acestei regiuni, cheltuielile pentru achiziția 

mașinilor, echipamentelor și elementelor de software au reprezentat 67% din totalul 

cheltuielilor de inovare. Cheltuielile alocate activităților de cercetare-dezvoltare 

internă au reprezentat 17% iar cele pentru cercetare-dezvoltare externă 15% din 

totalul cheltuielilor de inovare. 

 La nivel național, evoluția indicatorului privind numărul de salariați din activitatea de 

cercetare-dezvoltare a fost sinuoasă, minimul fiind înregistrat în anul 2010 în scădere 

cu 10,2% față de anul 2008. Prin contrast în cazul regiunii Sud Muntenia evoluția 

indicatorului a semnalat creșteri. Cu privire la clasamentul regiunilor de dezvoltare la 

nivel național, în anul 2013 regiunea Sud Muntenia ocupa locul secund. Analizată la 

nivel de județe componente ale regiunii Sud Muntenia, situația salariaților din 

activitatea de Cercetare-Dezvoltare, relevă o carență majoră la nivelul județelor 

Ialomița, Giurgiu și Teleorman; deși justificată parțial prin lipsa instituțiilor de 

învățământ superior, carența reflectă și lipsa activității de cercetare-dezvoltare la 

nivelul entităților de drept privat în aceste trei județe. La sfârșitul anului 2013, peste 

74% din salariații implicați în activitatea de cercetare-dezvoltare lucrau în județul 

Argeș. 

 În ceea ce privește numărul de cereri pentru brevete de invenție, regiunea Sud 

Muntenia se clasează doar pe locul 6 în topul regiunilor de dezvoltare. La nivelul 

acestei regiuni trendul este unul descrescător în ultimii trei ani analizați. Situația pe 

județe indică faptul că în anul 2013 peste 50% din totalul cererilor pentru brevete de 

invenție au fost depuse de către solicitanții din județul Prahova. Pe locul secund se 

clasează județul Argeș la o pondere de 26%, iar pe locul al treilea se poziționează 

județul Dâmbovița cu o pondere de 13%. În acest an, la nivelul județului Ialomița nu a 

fost depusă nici o cerere de brevet de invenție. 

 Din totalul cererilor de înregistrare a desenelor și modelelor depuse în anul 2013, la 

nivelul regiunii Sud Muntenia au fost depuse 36 de cereri, regiunea clasându-se astfel 

pe locul 3 în topul regiunilor. Situația la nivel de județe indică faptul că în anul 2013, 

50% din totalul cererilor de înregistrare a desenelor sau a modelelor au fost depuse de 

către solicitanții din județul Prahova. Pe locul secund se clasează județul Dâmbovița 

la o pondere de 25%, iar pe locul al treilea se poziționează județul Ialomița cu o 

pondere de 14%. În acest an, la nivelul județului Călărași nu a fost depusă nici o 

cerere de înregistrare a desenelor/modelelor. 

 Din totalul cererilor de înregistrare a mărcilor depuse în anul 2013, la nivelul regiunii 

Sud Muntenia au fost depuse 521 de cereri, regiunea clasându-se astfel pe locul 6. În 

anul 2013 peste 39% din totalul cererilor de înregistrare a mărcilor au fost depuse de 
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către solicitanții din județul Prahova. Pe locul secund se clasează județul Argeș la o 

pondere de 30%.  

 Raportate la Produsul Intern Brut, cheltuielile totale pentru activitatea de cercetare-

dezvoltare, la nivel național, au urmat un trend descendent pe parcursul perioadei 

analizate. Dacă, la nivel național, ponderea cheltuielilor pentru C-D raportate la PIB 

se menține între 0,4% și 0,5%, pe întreaga durată analizată, la nivelul regiunii Sud 

Muntenia se înregistrează o pondere medie de 0,380%, aceasta clasându-se astfel pe 

locul 3 în topul regiunilor. Totodată, la nivelul regiunii se remarcă trendul ascendent 

al cheltuielilor C-D ca pondere în PIB; astfel, în ultimii patru ani analizați, ponderea 

se află în creștere. La nivelul județelor componente, ponderea scade vertiginos, 

singurul județ în care se înregistrează o pondere mai ridicată fiind județul Argeș, la 

nivelul căruia, cheltuielile totale cu cercetarea și dezvoltarea reprezintă în medie 

1,2% din PIB-ul realizat în regiune. 

 În ceea ce privește cheltuielile totale din activitatea de cercetare-dezvoltare pe surse 

de finanțare, în anul 2013 acestea au fost finanțate în procent de 49% din fonduri 

publice, fiind urmate de finanțările realizate de agenții economici în procent de 29%. 

A treia sursă ca mărime este reprezentată de fondurile provenite din străinătate ce 

au contribuit cu 15% la finanțarea cheltuielilor totale pentru activitatea de cercetare-

dezvoltare. 

 La nivelul regiunii Sud Muntenia activează un număr de trei institute naționale de 

cercetare-dezvoltare axate pe diverse domenii tehnice (utilaje petroliere, foraje, 

agricultură și horticultură prin biotehnologie, biochimie etc.); la acestea se adaugă 

centrele de cercetare din cadrul celor cinci universități prezente la nivel de regiune și 

un număr de 9 centre, institute și stațiuni de cercetare și informare tehnologică. 

 Per ansamblu, activitatea de cercetare-dezvoltare la nivelul regiunii Sud Muntenia 

este în scădere fie cu referire la scăderea numărului de firme inovatoare fie cu 

referire la scăderea cheltuielilor de inovare. Această scădere a activității de 

cercetare se reflectă inclusiv la nivel public. Numărul cererilor de înregistrare a 

brevetelor de invenții precum și a desenelor și modelelor manifestă scăderi de la an 

la an. În plus, fondurile publice rămân sursa de finanțare principală a activității de 

cercetare-dezvoltare, aceasta din urmă fiind dependentă de volatilitatea mediului 

public/politic, care spre deosebire de mediul privat, este la distanță față de 

necesitățile reale ale pieței în materie de cercetare-dezvoltare. 
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Subcapitolul I.5. Comerțul exterior și avantajele comparative ale regiunii Sud Muntenia 

 

Datele aferente zonelor/regiunilor de pe teritoriul României au ca sursă oficială Institutul 

Național de Statistică (INS). 

Perioada de referință pentru culegerea datelor este 2011 – 2014, anul 2011 fiind primul an în 

care Institutul Naţional de Statistică a colectat  şi prezentat respectivele date conform 

Nomenclatorului Combinat.  

Indicatorii analizaţi în prezenta secţiune sunt prezentaţi la nivel naţional, la nivelul regiunii Sud 

Muntenia şi la nivelul fiecărui judeţ din cadrul acestei regiuni: 

- Importurile pe grupe de produse conform Nomenclatorului Combinat; 

- Exporturile pe grupe de produse conform Nomenclatorului Combinat; 

- Balanţa comercială; 

- Indicatorul RCA; 

Importurile și exporturile pe grupe de produse conform Nomenclatorului Combinat  

Importurile de bunuri cuprind toate bunurile care, cu titlu oneros sau gratuit, intră pe teritoriul 

economic al ţării, provenind din restul lumii. 

Exporturile de bunuri cuprind toate bunurile care, cu titlu oneros sau gratuit, ies de pe 

teritoriul economic al ţării cu destinaţia restul lumii. Exporturile de bunuri se evaluează la 

valoarea FOB care corespunde preţului de piaţă extern a bunurilor la frontierele ţării 

exportatoare. Exporturile de bunuri cedate gratuit sunt evaluate pe baza valorii FOB a bunurilor 

lor similare.  

Conform INSSE, în cadrul importurilor şi a exporturilor prezentate, nu sunt cuprinse  următoarele 

categorii de bunuri: 

a. bunurile care ies de pe teritoriul ţării şi intră în antrepozitele vamale ale ţării;  

b. ieşirile de bunuri în tranzit;  

c. exporturile temporare, adică bunurile trimise în străinătate pentru diverse lucrări, după care 

se repatriază;  

d. aurul monetar;  

e. efectele şi obiectele personale ale călătorilor;  

f. piesele de monedă de argint şi de metal, biletele de bancă şi titlurile în circulaţie;  

g. mărfurile destinate instituţiilor naţionale (ambasade sau forţe armate) staţionate în 

străinătate;  

h. animale ieşite temporar în vederea participării la curse, concursuri sau pentru a fi prezentate 
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la circuri, grădini zoologice;  

i. peştele vândut în străinătate sau vaselor străine de către vasele româneşti;  

j. mărfurile cumpărate şi vândute în străinătate fără tranzitare prin ţară;  

k. mașinile, utilajele, instalațiile şi materialele trimise peste graniţa şi care sunt folosite de 

specialiști la lucrările de construcții-montaj, forări, prospecțiuni, explorări şi care apoi sunt 

repatriate;  

l. vânzările de mărfuri, servicii şi utilități cu plata în valută către societăţile mixte cu firme 

străine, cu sediul în România;  

m. valoarea lucrărilor de reparaţii nave, avioane, material rulant de cale ferată şi a 

automobilelor;  

n. dobânzile încasate la exporturile pe credit;  

o. aportul valutar din lucrările de construcţii-montaj realizate în străinătate;  

p. software de calculator furnizat la comandă;  

q. exporturile de bunuri în leasing operațional;  

r. valoarea asistenţei tehnice şi a prestărilor de servicii pentru mărfurile din import, acordate de 

specialiștii din țara noastră în contul furnizorului extern.  

Nomenclatorul Combinat, este utilizat la nivelul întregii Uniuni Europene şi grupează produsele 

în 19 categorii după cum urmează: 

I Animale vii  şi produse animale  

ÎI Produse vegetale  

III Grăsimi şi uleiuri animale sau vegetale  

IV Produse alimentare, băuturi şi tutun  

V Produse minerale  

VI Produse chimice  

VII Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea  

VIII Piei crude, piei tăbăcite, blănuri şi produse din acestea  

IX Produse din lemn, exclusiv mobilier  

X Pastă de lemn, hârtie, carton şi articole din acestea  

XI Materiale textile şi articole din acestea  

XII Încălțăminte, pălării, umbrele şi articole similare  

XIII Articole din piatră, ipsos, ciment, ceramică, sticlă şi din materiale similare  
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XV Metale comune şi articole din acestea  

XVI Maşini şi aparate; echipamente electrice; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul şi 

imaginile  

XVII Mijloace şi materiale de transport  

XVIII Instrumente şi aparate optice, fotografice cinematografice, de măsură şi control, 

instrumente şi aparate medico-chirurgicale, ceasuri, instrumente muzicale 

XX Mărfuri şi produse diverse (mobilă în principal)  

XXII Produse necuprinse în alte secţiuni din NC  

Situația importurilor pe grupe de produse conform Nomenclatorului Combinat 

Atât la nivel naţional cât şi la nivel regional, importurile înregistrează un trend constant 

crescător în perioada 2011-2014.  

Dacă în anul 2011, la nivel naţional, importurile înregistrau o valoare de peste 54,9 miliarde 

euro, aceasta a crescut la peste 58,5 miliarde euro în anul 2014. Şi la nivelul regiunii Sud 

Muntenia creşterea este una vizibilă, de la 6,3 la 7,9 milioane euro. Dacă în anul 2011, 

importurile din regiunea Sud Muntenia reprezentau aproximativ 11,4% din totalul importurilor 

naţionale, în anul 2014, această pondere a crescut la peste 13,5%.  

Astfel, din cele aproximativ 3,6 miliarde euro, valoarea cu care au crescut exporturile în anul 

2014 faţă de 2011, peste 44% -echivalând 1,6 milioane euro, reprezintă creşterea înregistrată în 

regiunea Sud Muntenia. 
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Figura 1.5.1- Evoluţia  importurilor la nivel naţional  comparativ cu evoluţia importurilor la nivelul 

regiunii Sud Muntenia 2011-2014 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică                                      

Din punct de vedere al ponderii judeţelor regiunii Sud Muntenia în totalul importurilor din 

regiune, în anul 2014, mai mult de 85% din acestea s-au realizat în judeţele Prahova şi Argeş. 

Locul 3 este ocupat de judeţul Dâmboviţa, cu aproximativ 6% din importuri, pe când ultimele 3 

judeţe Teleorman, Giurgiu şi Ialomiţa, au valori mai mici de 2%, iar însumate, acestea nu 

depăşesc valoarea înregistrată în 2014 în judeţul Dâmboviţa.    
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Figura 1.5.2- Ponderea importurilor fiecărui judeţ în totalul importurilor din regiunea Sud Muntenia 

pentru anul 2014 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică                                    

Din punct de vedere al valorilor înregistrate se identifică două categorii de județe - Argeş şi 

Prahova pe de-o parte cu valori foarte ridicate şi restul judeţelor, cu valori foarte scăzute. Deşi 

nu înregistrează valori spectaculoase, judeţul Dâmboviţa, clasat pe locul 3, se diferenţiază în 

mod evident de ultimele 4 judeţe din regiune.  

Având în vedere discrepanţa existentă, pentru o mai bună vizibilitate s-a prezentat evoluţia 

importurilor împărţită la nivel judeţean în două grafice, unul pentru primele 3 judeţe şi altul 

pentru restul de patru. 

La nivelul judeţelor clasate pe primele 3 locuri,  se poate observa o evoluţie crescătoare între 

anii 2011 şi 2014. Dacă judeţul Prahova a înregistrat o uşoară scădere în anul 2012 faţă de anul 

2011, judeţele Argeş şi Dâmboviţa înregistrează creşteri constante, chiar dacă la nivelul 

judeţului Dâmboviţa această creştere este irelevantă, valoarea situându-se constant în jurul a 

0,5 miliarde euro. 
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Figura 1.5.3- Evoluţia importurilor în judeţele Argeş, Prahova şi Dâmboviţa în perioada 2011-2014 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică                                      

Importurile judeţelor din sudul regiunii sunt, în unele cazuri, şi de peste 10 ori mai mici 

comparativ cu judeţele Prahova şi Argeş. Importurile judeţului Călăraşi înregistrează o creştere 

constantă, de la aproximativ 0,2 miliarde euro la peste 0,26 miliarde euro. Importurile judeţului 

Giurgiu înregistrează o scădere constantă, de la 0,2 miliarde euro la mai puţin de 0,15 miliarde 

euro pe când importurile judeţului Ialomiţa au înregistrat o creştere spectaculoasă între anii 

2011 şi 2012, după care o scădere până în prezent când s-a ajuns  la aproximativ 0,15 miliarde 

euro, valoare la care acestea se regăseau şi în anul 2011. Judeţul Teleorman se află pe ultimul 

loc din punct de vedere al importurilor, într-o creştere constantă dar nesemnificativă, situându-

se la mai puţin de 0,15 mld euro. 
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Figura 1.5.4- Evoluţia importurilor în judeţele Călăraşi, Giurgiu, Ialomiţa şi Teleorman în perioada 2011-

2014 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică                                    

În concluzie, în cazul importurilor, la nivelul regiunii Sud Muntenia se identifică două categorii 

de judeţe: 

- Judeţele Prahova şi Argeş, cu valori ridicate, totalizând peste 85% din ponderea 

importurilor din regiune; 

- Restul judeţelor cu o pondere de doar 15%, din care se remarcă judeţul Dâmboviţa cu 

peste 6%. Judeţele Giurgiu, Ialomiţa şi Teleorman înregistrează valori scăzute ale 

importului, sub 2% din ponderea zonei; 

Din punct de vedere al trendului, acesta este crescător pentru întreaga perioadă analizată în 

judeţele Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa şi Teleorman dar creşteri spectaculoase, de peste 25% între 

anii 2014 şi 2011 se înregistrează doar în primele două judeţe. 

În cazul judeţelor Giurgiu şi Ialomiţa se înregistrează scăderi drastice ale importurilor, pe când 

judeţul Prahova, după o scădere înregistrată în anul 2012 (comparativ cu 2011) se află pe un 

trend ascendent. 

În rândurile următoare se prezintă cele mai importante bunuri din punct de vedere al ponderilor 

acestora în totalul importurilor realizate la nivel naţional, regional şi judeţean. 

Având în vedere faptul că există 19 categorii de produse, au fost selectate doar acele categorii 

care înregistrează importuri în anul 2014 de peste 5 miliarde euro.  

La nivel naţional, cea mai mare pondere în anul 2014 – o aveau importurile grupei XVI-Mașini, 

aparate şi echipamente electrice; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile. 
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Reprezentând aproximativ 27,25% din totalul importurilor realizate la nivel naţional - valoarea 

acestor bunuri depăşeşte 15,9 miliarde euro. În cadrul acestei categorii de bunuri sunt cuprinse: 

- Reactori nucleari, boilere, maşini şi dispozitive mecanice-7,3 miliarde euro; 

- Maşini, aparate şi materiale electrice; aparate de înregistrat şi reprodus sunetul şi 

imagini de televiziune- 8,5 miliarde euro; 

La o distanţă semnificativă de aceste bunuri se regăsesc importurile cu Metalele comune şi 

articolele din acestea- grupa XV, produsele chimice-grupa VI şi produsele minerale- grupa V 

fiecare înregistrând valori de aproximativ 10%- 5,8 miliarde euro. 

Figura 1.5.5- Ponderea principalelor categorii de bunuri importate la nivel național în anul 2014 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică                                      

Pe toata perioada analizată, produsele specifice grupei XVI s-au situat pe locul 1 în topul 

produselor importate la nivel naţional, cu un trend crescător.  Comparativ cu situaţia din anul 

2011, produsele minerale înregistrează un trend descrescător, de pe locul 2, importurile acestor 

produse coborând pe locul 4. Produsele Chimice înregistrează o uşoară creştere pe întregul 

orizont de timp pe când Metalele comune se mențin pe un trend constant, valoarea importurilor 

din anul  2011 fiind aproximativ egală cu cea din anul 2014. 

O creştere mai pronunțată s-a înregistrat pentru produsele aferente categoriei XVII-mijloace de 

transport, în special în anul 2014, comparativ cu restul perioadei analizate. 
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Figura 1.5.6- Evoluţia valorii importurilor la nivel național pentru principalele produse în intervalul 2011-

2014 

 
Sursa: Institutul Naţional de Statistică                                      

La nivelul regiunii Sud Muntenia, se pot observa o serie de elemente comune cu situaţia 

prezentată la nivel naţional. 

Astfel, cea mai mare pondere a produselor importate în anul 2014 o reprezintă cele din 

categoria XVI- Mașini, aparate şi echipamente electrice; aparate de înregistrat sau de reprodus 

sunetul şi imaginile- cu peste 27,26%- aproximativ 2,1 miliarde euro.  

Produsele minerale se regăsesc pe locul 2, cu 15,19% , mijloacele de transport se regăsesc pe 

locul 3 cu 13,04%, iar produsele din metale comune şi articole din acestea se regăsesc pe locul 4 

cu 12%. Singurele produse care se regăsesc în topul importurilor de la nivel naţional fără să se 

regăsească şi la nivel regional sunt produsele chimice, care în regiunea Sud Muntenia 

înregistrează o valoare de doar 0,335 miliarde euro - sub 4,2% din ponderea importurilor 

regiunii. 
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Figura 1.5.7- Principalele categorii de bunuri importate la nivelul regiunii Sud Muntenia în anul 2014 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică                                      

Produsele aferente grupei XVI s-au situat pe primul loc începând cu anul 2011. Comparând anii 

2011 şi 2014 se poate observa o uşoară creştere, cel mai prolific an a fost anul 2013. Importul cu 

produsele aferente grupei V. Minerale au înregistrat o scădere în anul 2012, dar în prezent se 

situează pe un trend crescător, pe când importurile cu Mijloace şi materiale de transport-grupa 

XVII şi Metale comune şi articole din acestea-XV înregistrează un trend constant crescător pe 

întregul orizont de timp analizat. 

Figura 1.5.8- Evoluția valorii  importurilor la nivelul regiunii Sud Muntenia  pentru principalele produse  

în intervalul 2011-2014  

Sursa: Institutul Naţional de Statistică                                    

În tabelul următor se prezintă categoriile de produse aflate pe primul loc în anul 2014, în fiecare 

judeţ din cadrul regiunii Sud Muntenia. Astfel, în 4 dintre judeţele regiunii- produsele aferente 
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categoriei „Maşini, aparate şi echipamente electrice; aparate de înregistrat sau de reprodus 

sunetul şi imaginile” se regăsesc pe primul loc ca şi valoare importuri, iar în două județe- 

produsele aferente categoriei Metale comune şi articole din acestea se regăsesc pe primul loc. 

Doar în cazul unui singur judeţ, produsele mineraliere se regăsesc pe primul loc, ca şi valoare 

importată în anul 2014. 

Conform valorilor importate, se poate observa discrepanţa mare existentă între categoria de 

produse aflată pe primele trei locuri în judeţele Argeş şi Prahova, comparativ cu categoria de 

produse aflată pe primele locuri în restul judeţelor. 

    Figura 1.5.9- Importurile principalelor grupuri de produse la nivel judeţean în anul 2014 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică                                         
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Situația exporturilor pe grupe de produse conform Nomenclatorului Combinat 

Exporturile realizate la nivel naţional şi regional înregistrează un trend crescător între anii 2011 

şi 2014. Anul 2012 a fost cel mai slab an din acest punct de vedere, atât la nivel naţional cât şi 

la nivel regional exporturile înregistrând uşoare scăderi. 

La nivel naţional, între anii 2011 şi 2014 se evidenţiază o creştere a exporturilor de peste 7 

miliarde euro pe când la nivelul regiunii Sud Muntenia, creşterea este de doar 0,9 miliarde euro. 

La nivelul ponderilor, dacă în anul 2011 ponderea regiunii Sud Muntenia în totalul exporturilor 

realizate la nivel naţional a fost de aproximativ 16,8%, aceasta a scăzut în anul 2014,  la 16,2%.  

Figura 1.5.10- Evoluţia exporturilor la nivel naţional comparativ cu evoluţia exporturilor în regiunea Sud 

Muntenia în intervalul 2011-2014

Sursa: Institutul Naţional de Statistică                                         

La nivelul regiunii Sud Muntenia judeţul Argeş, graţie exporturilor realizate de Uzinele Dacia se 

detaşează, cu o pondere de peste 59,61% din totalul exporturilor regiunii, urmat de Prahova, cu 

22,87%. 

Ca şi în cazul importurilor, locul 3 este ocupat de judeţul Dâmboviţa, cu aproximativ 6,9%, în 

timp ce, judeţele Teleorman, Ialomiţa şi Giurgiu înregistrează cumulat valori mai scăzute de 

6,5%,  ultimul cu doar 0,95% din exporturile zonei. 
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Figura 1.5.11- Ponderea exporturilor realizate de fiecare judeţ în totalul exporturilor realizate în 

regiunea Sud Muntenia pentru anul 2014 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică                                         

Ca şi în cazul importurilor, este prezentată evoluţia exporturilor la nivel judeţean împărţită în 

două grafice, unul destinat primelor 3 județe- Argeş, Prahova şi Dâmboviţa, iar cel de al doilea 

pentru restul de județe- Călăraşi, Ialomiţa, Teleorman şi Giurgiu. 

La nivelul primelor 3 judeţe din regiune, judeţele Argeş şi Prahova înregistrează creşteri 

continue între anii 2011 şi 2014, pe când judeţul Dâmboviţa se află într-o scădere continuă în 

această perioadă. Cea mai spectaculoasă creştere se evidenţiază în judeţul Argeş, între anii 2012 

şi 2013, de aproximativ 0,5 miliarde euro- valoarea exporturilor din acest judeţ depăşind 5 

miliarde euro- aproximativ 9,7% din totalul exporturilor realizate la nivel naţional. 
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Figura 1.5.12- Evoluţia exporturilor în judeţele Argeş, Dâmboviţa şi Prahova, în intervalul 2011-2014  

 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică                                         

În restul judeţelor din cadrul regiunii Sud Muntenia, exporturile au scăzut semnificativ în 

Călărași-peste 20%- de la peste 0,5 la mai puţin de 0,4 miliarde euro şi în Giurgiu- unde sunt mai 

mici de 0,1 miliarde euro. 

Judeţul Ialomiţa a înregistrat o creştere constantă în perioada analizată- în 2014 valoarea 

depăşind 0,2 miliarde euro, pe când în judeţul Teleorman, după o uşoară scădere înregistrată în 

anul 2013, exporturile au crescut, depăşind judeţul Ialomiţa în acest clasament. 

Figura 1.5.13- Evoluţia exporturilor în judeţele Călăraşi, Ialomiţa, Giurgiu şi Teleorman, în intervalul 

2011-2014  

Sursa: Institutul Naţional de Statistică                                         
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Din punct de vedere al categoriilor de bunuri exportate la nivel naţional, ca şi în cazul 

importurilor, produsele aferente grupei XVI-Mașini, aparate şi echipamente electrice; aparate de 

înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile se situează pe primul loc. Deținând o pondere de 

aproximativ 26,02% din totalul existent la nivel naţional, în anul 2014 valoarea acestor exporturi 

a depășit 13,6 miliarde euro. 

Locul 2 este ocupat de exporturile aferente grupei XVII- Mijloace de transport cu peste 16,4%, 

iar locurile 3 şi 4 de Metalele comune şi articole din acestea şi de grupa produselor textile- cu 

8,94% şi 7,41%. 

Figura 1.5.14- Ponderea celor mai importante categorii de bunuri exportate la nivel național în anul 2014 

 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică                                    

Din punct de vedere al evoluţiei exporturilor cu aceste bunuri, se poate observa că în nici unul 

din cei 4 ani analizaţi nu s-a înregistrat vreo modificare a clasamentului existent. Astfel, 

exporturile produselor aferente grupei XVI au înregistrat o scădere în anul 2012 comparativ cu 

2011, pentru ca în anii 2013 şi 2014 să înregistreze un trend crescător. Exporturile aferente 

grupei XVII-Mijloace de transport înregistrează o creştere constantă, cea mai spectaculoasă 

înregistrându-se între anii 2012 şi 2013, de peste 1 miliard de euro. Exporturile aferente grupei 
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când cele aferente grupei XI-Textile au o creştere uşoară, nesemnificativă în totalul exporturilor 

realizate la nivel naţional. 

Scăderea exporturilor grupei XVI în anul 2012 poate fi una din cauzele scăderii exporturilor la 

nivel naţional înregistrată în acel an, comparativ cu anul 2011 pe când creşterile spectaculoase 

din anii 2013 şi 2014 pentru primele două categorii de produse pot reprezenta principalul motiv 

al creșterilor înregistrate la nivel naţional în acești doi ani. 

Figura 1.5.15- Evoluţia valorii  exporturilor la nivel naţional pentru principalele produse  în intervalul 

2011-2014  

Sursa: Institutul Naţional de Statistică                                         

La nivel regional, cea mai mare pondere o înregistrează produsele din categoria XVII-Mijloace şi 

materiale de transport cu peste 38,6%- aproximativ 3,3 miliarde euro, urmate de categoria XVI-

Mașini apare şi echipamente electrice cu aproximativ 25% şi la o distanţă semnificativă de grupul 

V-Produse minerale cu 7,37%. 
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Figura 1.5.16- Ponderea celor mai importante categorii de bunuri exportate la nivelul  regiunii Sud 

Muntenia în anul 2014 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică                                         

Din punct de vedere al evoluţiei, după o scădere înregistrată în intervalul 2011-2013, valoarea 

exporturilor realizate în cadrul grupei XVII –mijloace de transport şi V-Produse minerale a 

înregistrat o creştere în anul 2014 comparativ cu anul 2013. Bunurile din categoria XVI 

înregistrează creşteri constante pe întregul orizont de timp analizat. 

Făcând o paralelă cu situaţia existentă la nivel naţional, se poate observa o concordanță între 

creşterea înregistrată de exporturile bunurilor din grupa XVII Mijloace şi materiale de transport 

şi bunurile aferente grupului XVI- Maşini aparate şi echipamente electrice. 
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Figura 1.5.17- Evoluţia valorii  exporturilor la nivelul regiunii Sud Muntenia pentru principalele produse  

în intervalul 2011-2014  

Sursa: Institutul Naţional de Statistică                                         

În tabelul următor sunt prezentate categoriile de produse aflate pe primul loc în anul 2014, în 

fiecare judeţ din cadrul regiunii Sud Muntenia din punct de vedere al valorii exporturilor.  

Astfel, în judeţul Argeş se regăsesc cele mai exportate bunuri din regiune mai exact cele din 

categoria XVII-Mijloace şi materiale de transport-cu peste 3,2 miliarde euro şi cele din categoria 

echipamentelor electrice, aproximativ 1 miliard euro pe când în judeţul Prahova, cele mai 

exportate bunuri sunt cele din grupa XVI-mașini aparate şi echipamente electrice; aparate de 

înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile-cu aproximativ 0,697 miliarde euro urmate de 

Produsele minerale- V cu aproximativ 0,5 miliarde euro. 

Singurele judeţe în care se mai înregistrează valori mai mari de 0,1 miliarde euro exporturi 

pentru o singură categorie de bunuri sunt judeţele Călăraşi cu XV. Metale comune-0,135 mld 

euro şi Dâmboviţa cu XVI - Maşini aparate şi echipamente electrice; aparate de înregistrat sau de 

reprodus sunetul şi imaginile 0,26 mld euro şi XV. Metale comune 0,151 mld euro. 
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Figura 1.5.18- Exporturile principalelor grupuri de produse la nivel judeţean 2011-2014 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică                                          
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Balanța comercială 

 

Balanţa comercială reprezintă diferenţa dintre exporturi şi importuri. În cazul în care exporturile 

sunt mai mari decât importurile, se obține o balanţă comercială favorabilă, pe când, în cazul în 

care exporturile sunt mai mici decât importurile, se obține o balanţă comercială nefavorabilă. 

În analiza de faţă, balanța comercială a fost calculată folosind importurile şi exporturile 

prezentate în subcapitolele anterioare. Perioada pentru care s-a calculat balanţa comercială 

este 2011-2014, perioadă pentru care datele au fost culese şi prelucrate de către Institutul 

Naţional de Statistică. 

La nivel naţional, pentru perioada 2011-2014, balanţa comercială este una nefavorabilă.  Chiar 

dacă în anul 2014 se înregistrează o uşoară scădere a balanței comerciale, trendul general este 

unul pozitiv, deficitul înregistrat scăzând de la peste 9,6 mld euro în anul 2011, la aproximativ 6 

mld euro în 2014. 

  Figura 1.5.19- Evoluţia balanței comerciale a României în intervalul 2011-2014 

  Sursa: Institutul Naţional de Statistică                                    

La nivel naţional, pentru 8 dintre cele 19 categorii de produse prevăzute în Nomenclatorul 

combinat, la finalul anului 2014 s-a obţinut o balanţă comercială favorabilă.  

Acest top este dominat în mod evident de produsele din categoria XVII- Mijloace şi materiale de 

transport, unde România a exportat cu peste 3,5 miliarde euro mai mult decât a importat în anii 

2013 şi 2014. Alte produse cu o balanţă comercială favorabilă sunt cele din lemn, excluzând 

mobilierul, şi cele vegetale, ambele cu puţin peste 1,5 miliarde euro în anul 2014. 
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Articolele din categoria XI ”Textile și alte articole din textile„ au avut o balanţă pozitivă în 

perioada 2011-2013, dar începând cu anul 2014 au obţinut o balanţă negativă. La polul opus se 

regăsesc produsele din categoria III-Grăsimi şi uleiuri animale sau vegetale, unde începând cu 

anul 2013 balanța comercială este pozitivă.  

Produsele cu cea mai spectaculoasă creştere a balanței comerciale sunt cele aferente grupei II-

Produse vegetale, cu peste 1 miliard euro între anii 2012 şi anii 2013-2014, pe când cea mai 

spectaculoasă scădere se identifică la produsele categoriei XVII-Mijloace de transport, unde în 

anul 2014 se observă o scădere de aproximativ 0,5 miliarde euro, după ce în anul 2013 au avut 

parte de o creştere spectaculoasă de peste 1,2 miliarde euro. 

Figura 1.5.20- Grupurile de produse pentru care balanţa comercială este favorabilă- 2011-2014   

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

Restul de 11 categorii de produse au înregistrat în toată perioada analizată o balanţă comercială 

negativă, neexistând nicio grupă a cărei balanță comercială să fie mai mare de - 0,35 miliarde 

euro. 

Cea mai defavorabilă balanța comercială se identifică la grupul de produse V- Produse minerale, 

grupul de produse VI-Produse chimice şi grupul de produse XVI-Mașini, aparate şi echipamente 

electrice (şi similare).  Aceste 3 categorii de produse îşi dispută în ultimii ani primul loc, în 
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prezent cea mai defavorabilă balanță fiind la categoria VI-Produse chimice, peste 3,8 miliarde 

euro- deficit. Produsele minerale se regăsesc pe un trend crescător, de la aproximativ -4,5 

miliarde euro în 2012 ele ajungând la doar aproximativ -2,5 miliarde euro în anul 2014, o 

îmbunătățire de aproximativ 2 miliarde euro. Similar, o îmbunătățire a situației se identifică şi 

la grupa XVI-Mașini, aparate şi echipamente electrice (şi similare) unde deficitul a scăzut în 2014 

cu peste 0,5 miliarde euro, pe când o creştere spectaculoasă a deficitului se mai identifică la 

grupa de produse XV-Metale comune. 

Figura 1.5.21- Grupurile de produse pentru care balanţa comercială este nefavorabilă 2011-2014 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

Deşi la nivelul regiunii Sud Muntenia, balanţa comercială este una pozitivă pentru întregul 

orizont de timp analizat, trendul acesteia este unul constant descrescător.  

Valoarea înregistrată în anul 2014, 0,65 miliarde euro este aproape la 50% din valoarea 

înregistrată în anul 2011- 1,25 miliarde euro.   

Dacă în perioada 2011-2013, balanța comercială a scăzut cu aproximativ 0,25 miliarde euro în 

fiecare an, în anul 2014 scăderea a fost mai mică, de doar aproximativ 0,12 miliarde euro.  
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Figura 1.5.22- Evoluţia balanței comerciale a regiunii Sud Muntenia în intervalul 2011-2014 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică                                         

Doar pentru 6 categorii de bunuri, balanţa comercială aferentă anului 2014 este una pozitivă în 

regiunea Sud Muntenia. Se diferenţiază în mod clar categoria de produse XVII-Mijloace şi 

materiale de transport, a cărei balanţă comercială depăşeşte 2,25 miliarde euro în anul 2014, 

chiar dacă înregistrează o scădere comparativ cu anul 2013, când era de aproximativ 2,5 

miliarde euro. 

Alte categorii de bunuri care au înregistrat o balanţă comercială pozitivă  sunt cele din 

categoriile -XX diverse- în special mobilier –II- produsele vegetale şi IX-Produse din lemn 

(excluzând mobilierul). Cu excepţia mijloacelor de transport, balanțele comerciale pozitive 

înregistrate la restul de bunuri nu depăşesc valoarea de 0,25 miliarde euro pentru produsele 

diverse şi sunt mai mici de 0,1 miliarde euro pentru restul de categorii de produse. 
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Figura 1.5.23- Grupurile de produse pentru care balanţa comercială este favorabilă în regiunea Sud 

Muntenia - 2011-2014   

Sursa: Institutul Naţional de Statistică                                    

Pentru restul de 13 categorii de produse, la nivelul anului 2014 s-a înregistrat o balanţă 

comercială negativă. 

Cu peste -0,5 miliarde de euro deficit, produsele minerale (gr V) sunt produsele cu cea mai 

nefavorabilă balanță comercială, fiind urmate de metalele comune (XV), materialele plastice 

(VII) şi Produsele chimice (VI).  Cea mai spectaculoasă scădere a balanței comerciale s-a 

identificat în cadrul grupei VII-Materiale plastice, unde  în anul 2014 aceasta a depăşit -0,4 mld 

euro, pe când grupa XVI-Mașini, aparate electrice (şi similare) a înregistrat cea mai 

spectaculoasă creştere, de la aproximativ -0,4 mld euro în 2013, la mai puţin de -0,1 mld euro în 

2014. 

Pentru grupele XI-Textile şi  I –Animale vii şi produse animaliere, în anul 2014 s-au înregistrat 

balanțe negative, după ce la începutul perioadei analizate- 2011-2012, acestea erau uşor 

pozitive. 
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Figura 1.5.24- Grupurile de produse pentru care balanţa comercială este nefavorabilă în regiunea Sud 

Muntenia  2011-2014   

Sursa: Institutul Naţional de Statistică                                         

În concluzie, regiunea Sud Muntenia a înregistrat pe perioada analizată o balanţă comercială 

favorabilă datorită produselor aferente industriei Auto, al cărei excedent contrabalansează 

deficitul evidenţiat la majoritatea grupului de produse. 

La nivel judeţean, în regiunea Sud Muntenia, judeţul Argeş înregistrează cel mai mare excedent, 

cu peste 1,4 miliarde euro în anul 2014, într-o uşoară scădere comparativ cu anul 2013.  Cel mai 

mare deficit se înregistrează la nivelul judeţului Prahova, unde balanţa comerciala a anului 2014 

a scăzut sub valoarea de – 1 miliard euro în anul 2014. 

Alte judeţe cu balanță comercială pozitivă pe întregul orizont de timp analizat sunt Călăraşi, 

Dâmboviţa şi Teleorman, dar singurul judeţ cu trend pozitiv în anul 2014 este judeţul 

Teleorman. 

Judeţul Ialomiţa a înregistrat o balanţă comercială negativă pentru anii 2011-2012, dar începând 

cu anul 2013 a înregistrat balanță comercială pozitivă, pe când, alături de Prahova, judeţul 

Giurgiu este cel de-al doilea judeţ cu o balanţă comercială negativă pentru întregul orizont de 

timp analizat. 
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Figura 1.5.25- Evoluţia balanței comerciale în judeţele din regiunea Sud Muntenia între anii 2011-2014 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică                                         

Cu excepţia judeţului Argeş, care înregistrează o balanţă comercială de peste 2 mld euro pentru 
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Judeţele Călăraşi şi Dâmboviţa înregistrează valori demne de luat în calcul, pentru produsele 

vegetale- primul şi Maşini aparate şi echipamente electrice cel de-al doilea. Judeţele Ialomiţa şi 

Giurgiu înregistrează balanţe comerciale aproape de 0 pentru cele mai importante produse din 

această categorie, pe când în judeţul Teleorman, produsele chimice (grupa VI) a avut parte de 

un salt spectaculos în anul 2014. 
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Figura 1.5.26- Cele mai relevante grupe de produse din perspectiva balanţei comerciale pozitive în 

judeţele din regiunea Sud Muntenia  2011-2014 

 
Sursa: Institutul Naţional de Statistică                                         

Pentru produsele ale căror balanţe comerciale sunt negative, se evidenţiază judeţele Prahova şi 

Argeş, acestea fiind singurele judeţe unde există deficit mai mare de 0,3 miliarde euro- Produse 

minerale (V) şi Metale comune (XV)-Prahova şi Maşini, aparate şi echipamente electrice (XVI) ŞI 

Metale comune (XV)- Argeş. 

Restul judeţelor au balanţe comerciale negative aproape de 0, o situaţie similară cu cea a 

balanţelor comerciale pozitive, judeţele Giurgiu, Călăraşi şi Teleorman înregistrând cele mai 

mari valori în acest clasament. 
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Figura 1.5.27- Cele mai relevante grupe de produse din perspectiva balanţei comerciale negative  în 

judeţele din Sud Muntenia - 2011-2014    

Sursa: Institutul Naţional de Statistică                                         
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Concluzii: 

 

 Spre deosebire de situaţia naţională, unde balanţa comercială este una negativă, 

regiunea Sud Muntenia a înregistrat o balanță comercială pozitivă. Principalul motiv 

pentru care regiunea a înregistrat excedent este existenţa în judeţul Argeş a unei 

puternici industrii auto, care reprezintă aproximativ 9% din totalul exporturilor 

înregistrate la nivel naţional.  

 Judeţul Prahova înregistrează cel mai mare deficit bugetar, cauzat de importurile masive 

realizate în cadrul produselor minerale, comparativ cu exporturile produselor din această 

categorie.   În linii mari, acest lucru este cauzat de faptul că, în judeţul Prahova există 4 

rafinării de ţiţei (doar 3 funcţionale la momentul elaborării strategiei), cu o capacitate 

de procesare de peste 8 milioane tone ţiţei, iar întreaga producţie a României nu a 

depăşeşte 3 milioane tone, în condiţiile în care mai există o rafinărie de mari dimensiuni- 

Petromidia. Astfel, pentru o bună utilizare a capacităţilor de rafinare deţinute, devine 

foarte important importul de astfel de produse. La acest lucru se adaugă faptul că 

principalul produs obţinut din prelucrarea ţiţeiului-carburantul, într-o proporţie foarte 

mare este  comercializat la nivel naţional, de unde rezultă un export scăzut al produselor 

petro-chimice şi implicit o balanţă comercială defavorabilă.  

 Balanțele comerciale ale judeţelor din regiunea Sud Muntenia cu excepţia județului 

Giurgiu sunt pozitive, dar valorile importurilor şi exporturilor sunt extrem de scăzute cu 

excepția județelor Argeș și Prahova. Astfel, principala concluzie este aceea că, 

exceptând cele două judeţe amintite anterior, activitatea comercială din restul regiunii 

este una scăzută.  

 O balanţă comercială cu rulaj scăzut, specific celor 5 judeţe din regiune se poate 

caracteriza prin următoarele două argumente: 

o Perspective de export scăzute, bunurile realizate în aceste judeţe nu au căutare 

la export, valorile înregistrate datorându-se mai degrabă unor cazuri izolate şi nu 

datorită unor industrii puternice; 

o Putere de cumpărare scăzută a populaţiei locale: spre deosebire de Prahova, care 

înregistrează un deficit puternic (cauzat de importurile masive de petrol, 

necesare funcționării rafinăriilor) dar care maschează printre altele o putere de 

cumpărare bună şi existenţa unor societăţi ale căror produse importate au căutare 

pe piaţă, lipsa importurilor ridicate din această regiune se traduce şi prin slaba 

putere de cumpărare a populaţiei locale, coroborată cu lipsa de căutare pe piaţă 

a produselor realizate de către acestea; 
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 Astfel, în regiunea Sud Muntenia există discrepanţă din punct de vedere al exporturilor 

din județele componente, judeţul Argeş deținând peste 56% din pondere, iar din punct de 

vedere al importurilor, judeţele Prahova şi Argeş deţin, cumulat, peste 85% din pondere. 

AVANTAJ COMPARATIV RELEVANT (ACR) 

Pentru stabilirea specializării, dar și pentru a determina avantajele comparative relevante atât 

la nivelul regiunii, cât și la nivelul județelor a fost calculat indicatorul RCA = revealed 

comparative advantage, tradus avantaj comparativ relevant. Pe baza acestui indicator, o 

regiune (sau un județ) este definită ca specializată în funcție de exporturile unui anumit produs 

sau a unor tipuri de produse. 

Metodologie: 

 

Revealed comparative advantage - avantajul comparativ relevant, denumit în continuare ACR, 

este un indicator al cărui scop inițial a fost acela de a determina avantajul  comercial pe care o 

ţară îl are în faţa altei țări pentru o anumită categorie de produse exportate. 

Începând cu anul 1958, când Liesner realiza primele studii în această direcţie şi până în prezent, 

au fost definite un număr foarte mare de formule de calcul ACR. Cea mai de succes formulă a 

fost enunţată de către Balassa-1965, care lua în calcul exporturile, raportând exportul unei 

regiuni pentru un bun la exportul naţional/mondial pentru acel bun şi raportând mai departe 

totul la exportul total al respectivei regiuni raportat la exportul total naţional/mondial.  

Dincolo de faptul că nici o formulă nu poate lua în calcul diverse practici de concurenţă neloială, 

marele neajuns al formulei Balassa este acela că nu ţine cont de importurile respectivului bun, 

existând situaţii paradoxale când bunuri cu o balanţă comercială total nefavorabilă într-o 

regiune să fie prezentate drept avantaje comparative pentru aceasta. 

Astfel, în anul 1991, Vollrath propune mai multe formule de calcul care iau în calcul şi 

importurile. 

Dintre acestea, cea mai relevantă formulă de calcul, formulă ce a fost folosită şi în acest studiu, 

este următoarea: 

ACR = ((Xir/Xr)-( Mir /Mr))*100 

unde: 

- Xir: Exporturile bunului i în regiunea/judeţul analizat 

- Mir: Importurile bunului i în regiunea/judeţul analizat 

- Xr- Exporturile totale din regiunea/judeţul analizat 
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- Mr- Importurile totale din regiunea/judeţul analizat 

Rezultatele obţinute vor varia în jurul valorii de 0, cu cât valoarea indicatorului este mai mare, 

cu atât avantajul comparativ al respectivului produs/grup de produse este mai puternic. 

În cazul în care rezultatul este negativ, se consideră că respectivul produs/grup de produse are 

un dezavantaj competitiv.  

Având în vedere faptul că Nomenclatorul Combinat împarte produsele în funcţie de categoria din 

care acestea fac parte, se va prezenta  avantajul comparativ la nivel de grup de produse, 

urmând ca în fiecare caz să fie prezentate acele produse care aduc avantaj întregului grup. 

În urma aplicării formulei de calcul, au fost identificate mai multe grupuri de produse cu valori 

mai mari decât 0 însă au fost selectate doar două grupuri pentru fiecare judeţ în parte. Datele 

sunt valabile pentru intervalul 2011-2014, astfel încât s-a considerat mult mai relevantă 

prezentarea ACR-ului pentru anul 2014. De asemenea s-a ţinut cont şi de trendul acestui 

indicator, existând produse/grupuri de produse ce au obţinut indicatori relevanţi în anul 2014, 

însă trendul este unul negativ, lucru ce nu constituie un avantaj. 

Avantajele competitive ale regiunii Sud Muntenia şi a judeţelor componente: 

Cel mai mare indice RCA se regăseşte în judeţul Argeş, unde industria auto cu vehiculele 

terestre a înregistrat o valoare mai mare de 38.  Alte produse care în judeţul Argeş se poate 

considera că au un avantaj comparativ sunt cele din categoria mobilei şi a aparatelor de 

iluminat, însă indicele este de doar 4,457. 

Judeţul Călăraşi are un avantaj foarte puternic pentru produsele vegetale, în special pentru 

cereale şi pentru cupru şi articolele din cupru. Faptul că pentru grupa de produse XV.-metale 

comune, valoarea este una scăzută demonstrează faptul că majoritatea produselor din această 

grupă înregistrează dezavantaje comparative, însă articolele din cupru se remarcă în mod 

deosebit. 

Judeţul Dâmboviţa înregistrează avantaje comparative pentru produsele din categoria XVI- în 

special Reactori nucleari, boilere, mașini şi dispozitive mecanice, dar şi pentru produse minerale 

şi similare. 

Judeţul Giurgiu înregistrează avantaje comparative pentru articolele textile- în special pentru 

Bumbac şi pentru produsele din fier şi fontă. 

În cazul judeţului Ialomiţa au fost identificate 3 categorii de produse cu avantaje comparative şi 

anume, produsele vegetale- în special seminţele şi plantele oleaginoase, textilele, altele decât 

tricotajele şi produsele industriei chimice. 
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Judeţul Prahova înregistrează avantaj comparativ pentru produsele din categoria XVI- în special 

Reactori nucleari, boilere şi dispozitive mecanice, şi pentru XI. Produse textile  altele decât 

tricotajele. 

Judeţul Teleorman se evidenţiază prin VI. Produsele chimică-în special îngrăşăminte şi IV 

Produse alimentare -categoria băuturilor alcoolice şi nealcoolice. 

 Figura 1.5.28- Avantajele comparative relevante pentru județele din regiunea Sud Muntenia în anul 2014 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică                                         
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Din analiza tabelului anterior se pot observa două categorii de judeţe. Din prima categorie de 

judeţe fac parte Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Prahova şi Teleorman, unde un anumit grup de 

produse se diferenţiază în mod clar, reprezentând punctul forte al respectivului judeţ din punct 

de vedere ACR. ACR-ul calculat pentru produsele aflate pe primul loc în aceste judeţe  

depăşeşte valoarea de 20, (cu excepția judeţului Prahova, unde este de doar 15,86) fiind 

superior ACR-urilor calculate pentru produsele situate pe locul 2 în aceste judeţe, cât şi în fața 

produselor din celelalte două judeţe (Ialomiţa şi Giurgiu)- unde nu se identifică în mod clar un 

produs sau un anumit grup de produse specific. 

Judeţul Teleorman reprezintă în cazul analizei de faţă un caz special. În realitate, pentru anul 

2014, grupul de produse care au obţinut un avantaj comparativ relevant a fost cel al 

îngrăşămintelor dar la momentul elaborării strategiei (mai 2015), această categorie de produse- 

se afla într-o situaţie dificilă.  Principalul producător şi în acelaşi timp exportator de  

îngrăşăminte, combinatul  Donau Chem din Turnu Măgurele este în prezent închis, o 

redeschidere a sa, cel puţin la un nivel care să recomande această categorie de produse drept 

unele cu avantaj comparativ în judeţ este exclusă. Astfel, deşi la nivelul anului 2014, valorile 

obţinute recomandă această categorie de produse drept una cu avantaj comparativ, situaţia din 

prezent este total diferită, iar semnale ca acest lucru s-ar schimba nu există. 

Astfel, pentru calculul ACR au fost eliminate cu totul importurile şi exporturile  de produse 

chimice, iar situaţia prezentată nu cuprinde aceste valori. 

Concluzii 

 Din punct de vedere al celor mai mari indicatori ACR,  în partea nordică a regiunii  se 

evidenţiază industria auto (Argeş) şi cea constructoare de maşini şi echipamente 

(Dâmboviţa şi Prahova- la care se adaugă şi judeţul Teleorman, cu situația sa specifică), 

iar în zona sudică se evidenţiază produsele vegetale-cerealele (Călăraşi).  

 Pentru județele Ialomița și Giurgiu, nu se evidenţiază niciun produs sau un grup de 

produse, valorile obţinute fiind mai uniforme, dar în acelaşi timp mai scăzute comparativ 

cu restul regiunii. Astfel, la nivelul ambelor judeţe se evidenţiază industria textilă 

(exceptând produsele tricotate şi croșetate şi bumbacul), iar la nivelul fiecărui judeţ se 

evidenţiază Metalele comune- Fonta, fierul şi oțelul în judeţul Giurgiu şi Produsele 

chimice şi cele vegetale în judeţul Ialomiţa (seminţe şi fructe oleaginoase, inclusiv 

plante industriale). Produsele textile se evidenţiază şi pentru judeţul Teleorman, în urma 

dispariției îngrășămintelor, acestea fiind pe primul loc în acest judeţ. 
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 Produsele ce conferă avantaj comparativ zonei Giurgiu şi Ialomiţa sunt într-o bună 

măsură similare cu cele din celelalte două judeţe sudice - Călăraşi şi Teleorman. Restul 

de produse/grupuri de produse prezentate înregistrează valori scăzute, reprezintă doar o 

alternativă la principalele produse identificate în fiecare judeţ, excepţia fiind judeţul 

Călăraşi unde deşi grupul de produse XV- Metale comune şi articole din acestea 

înregistrează o valoare scăzută, se evidenţiază produsele din cupru.  

 

 În consecinţă, regiunea Sud Muntenia obține avantaje comparative relevante pentru 

următoarele produse şi grupuri de produse: 

- Industria auto- grupul de produse XVII- Mijloace şi materiale de transport, categoria 

87 Automobile, tractoare şi alte vehicule terestre- judeţul Argeş; 

- Industria constructoare de maşini- grupul de produse XVI- Maşini, aparate şi 

echipamente electrice; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile, 

categoria 84. Reactori nucleari, boilere, maşini şi dispozitive mecanice- judeţele 

Dâmboviţa Prahova şi Teleorman (având în vedere situaţia specială); 

- Industria chimică- grupul de produse VI. Produse chimice, categoria 38. Produse 

diverse ale industriei chimice- judeţul Ialomiţa. 

- Agricultura- grupul de produse II. Produse vegetale- categoria 10. Cereale- judeţul 

Călăraşi şi categoria 12 Semințe şi fructe oleaginoase; plante industriale sau 

medicinale- judeţul Ialomiţa.  

- Industria textilă- grupul de produse XI. Textile şi articole din textile, categoria 

52.Bumbac în judeţul Giurgiu, 61 Tricotaje în judeţul Teleorman şi 62. Articole şi 

accesorii din îmbrăcăminte altele decât tricotate sau croșetate în judeţul Ialomiţa 

(şi într-o mică măsură în judeţul Prahova); 

- Metale- grupul de produse  XV. Metale comune şi articole din acestea- categoria 73. 

Produse din fontă, fier şi oțel în judeţul Giurgiu şi 74. Cupru și articole din cupru în 

judeţul Călăraşi. 
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Subcapitolul I.6. Avantajele competitive ale regiunii Sud Muntenia 

 

În acest subcapitol este analizată regiunea Sud Muntenia eminamente cantitativ din perspectiva 

competitivității sectoarelor economice active. Astfel, este calculat indicele  de potențial 

competitiv (IPC), un indice compozit ce integrează PIB/locuitor, exporturile per populație 

ocupată și nivelul de dezvoltare economică la nivelul fiecărui județ din regiune. 

Subcapitolul are două secțiuni: 

- Productivitatea muncii evidențiată pe activități economice (raport între valoarea 

adăugată brută și populația ocupată) 

- calcularea indicelui de potențial competitiv (IPC) 

Datele aferente zonelor/regiunilor de pe teritoriul României au ca sursă oficială Institutul 

Național de Statistică (INS). Datele aferente regiunilor din afara României au ca sursă oficială 

Eurostat  - sursa oficială de date statistice la nivelul Comisiei Europene. 

Perioada de referință pentru culegerea datelor este 2012. Ținând cont că IPC este un indicator 

static, este necesară alegerea acelei perioade de referință pentru care există disponibile toate 

datele necesare în calcului fiecărui element component. În același timp este important ca 

indicatorul să fie de cât mai mare actualitate. În consecință, majoritatea datelor disponibile 

fiind pe orizontul 2008 – 2012, cea mai bună perioadă de referință se dovedește a fi anul 2012. 

Productivitatea muncii evidențiată pe activități economice 

Conform INS, productivitatea muncii pe o persoană ocupată a fost calculată ca raport între 

valoarea adăugată brută și numărul de persoane ocupate. Populația ocupată cuprinde 

persoanele (salariate și independente) angajate într-o activitate productivă. 

Datele disponibile pentru analiza productivității muncii sunt aferente anului 2012. 

Categoriile de activități economice considerate în analiză sunt următoarele: 

- A - agricultură, silvicultură și pescuit; 

- industria extractivă, industria prelucrătoare, producția și furnizarea de energie electrică 

și termică, gaze, apa caldă și aer condiționat, gestionarea deșeurilor, activități de 

decontaminare; 

- F – construcții; 

- comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor, 

transport și depozitare, hoteluri și restaurante; 

- J - informații și comunicații; 

- K - intermedieri financiare și asigurări; 

- L - tranzacții imobiliare; 
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- activități profesionale, științifice și tehnice, activități de servicii administrative și 

activități de servicii suport; 

- administrație publica și apărare, asigurări sociale din sistemul public, învățământ, 

sănătate și asistenta sociala; 

- activități de spectacole, culturale și recreative, repararea de produse de uz casnic și alte 

servicii. 

Dintre acestea, se evidențiază cu o valoare foarte ridicată din punct de vedere statistic 

categoria L – tranzacții imobiliare, unde se înregistrează o productivitate de 1.935.012 lei/ 

persoană. Această categorie nu este considerată în analiza statistică, atât datorită valorii 

aberante, cât și datorită lipsei valorii adăugate efective pentru economie. 

În figura I.6-1 este ilustrată ierarhia categoriilor de activități analizate, după productivitatea 

muncii: 

   Figura I.6-1 –Productivitatea muncii în lei/pers/an, calculată la 2012 

 
Sursa: Institutul Naţional de Statistică                                 

Se observă diferența majoră dintre sectorul agricol și sectorul IT&C: sectorul informații și 

comunicații are o productivitate de 184.932 lei/pers, cu 1700% mai mult decât în agricultură. 

IT&C prezintă o diferență majoră față de toate celelalte categorii, la fel cum agricultura are o 

valoare a productivității neobișnuit de mică. Intermedierile financiare sunt al doilea sector ca 

productivitate, cu 144.517 lei/pers/an, urmat de activitățile profesionale cu 95.581 lei/pers/an.  

Media ponderată a productivității este de 60.611 lei/pers. Se observă ca singurele categorii sub 

această medie sunt administrația publică și agricultura. Se deduce din acest rezultat și ponderea 

majoritară a persoanelor angajate în aceste două sectoare. 
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Este de remarcat că primele clasate sunt activități de servicii, activitățile industriale regăsindu-

se pe poziția a patra, cu o valoare cu 35% peste media ponderată. Aceasta este o concluzie 

importantă, în  special în contextul în care, Indicele de Potențial Competitiv (IPC) ține cont 

numai de activitățile productive, deși se vede foarte clar ca industriile cele mai competitive pe 

plan intern sunt cele de servicii.  

Calcularea indicelui de potențial competitiv (IPC) 

Agregarea unor indicatori simpli derivați (PIB/locuitori, Exporturi/populația ocupată) și a unui 

indicator compus (Indicele de dezvoltare tehnologică) și definirea IPC ca un indice compozit  

ajută să se contureze mai clar unele aspecte economice legate de diagnoză și de măsurarea 

performanței economice a unui teritoriu. 

Metodologie 

Metodologia folosită la realizarea calculelor a avut ca și sursă lucrarea “Potențialul competitiv 

al creșterii economice – linii directoare pentru o nouă politică industrial în România, editat de 

Institutul European din România, București, 2010”. 

Evaluarea Indicelui de Potențial Competitiv presupune parcurgerea mai multor etape de analiză: 

- se calculează pentru fiecare județ Indicele PIB/locuitor, normalizat, denumit I1 

- se calculează pentru fiecare județ Indicele exporturi/pop. ocupată, normalizat, denumit 

I2 

- se calculează pentru fiecare județ Indicele de dezvoltare tehnologică, normalizat, 

denumit I3 

- Indicele de potențial competitiv (IPC) se calculează ca medie aritmetică a indicilor I1, I2, 

I3 

Calculul I3 presupune evaluarea unui scor ponderat pentru fiecare județ în funcție de structura 

exporturilor folosind clasificarea Eurostat pentru gruparea industriilor pe nivel de dezvoltare 

tehnologică: 

- exporturi de tehnologie înaltă (p4) 

- exporturi de tehnologie medie – înaltă (p3) 

- exporturi de tehnologie medie – joasă (p2) 

- exporturi de tehnologie joasă (p1) 

Corespondența între produsele/mărfurile conform nomenclaturii Sistemului Armonizat și nivelul 

tehnologic al secțiunii/produselor se regăsește în tabelul  I.6.-1 , de mai jos. 

I3 se calculează în final ca un scor ponderat pentru fiecare județ astfel: 

I3 = (p4 * 4 + p3 * 3 + p2 * 2 + p1 * 1) : 100 
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Ținând cont de metodologia propusă, este necesară evaluarea indicilor privind PIB/locuitor, 

exporturi/pop. ocupată și indicele de dezvoltare tehnologică la nivelul fiecărui județ din 

România. În continuare sunt expuse rezultatele obținute, pe fiecare etapă de analiză, 

observațiile și concluziile intermediare. 
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Tabel 1.6–1 Corespondența dintre produsele/mărfurile conform nomenclaturii Sistemului Armonizat și nivelul tehnologic al secțiunii/produselor 57 
Secțiunea 
mărfurilor 

cf. 
Sistemului 
Armonizat 

Produsele/mărfurile conform nomenclaturii 
Sistemului Armonizat 

Coduri CAEN (2 cifre) 
Nivelul tehnologic al 
secțiunii/produselor 

I Animale vii și produse ale regnului animal 01 Agricultură, vânătoare și servicii anexe Exporturi de tehnologie joasă 

II Produse ale regnului vegetal 01 Agricultură, vânătoare și servicii anexe Exporturi de tehnologie joasă 

III 
Grăsimi și uleiuri de origine animală sau vegetală, produse  ale  
disocierii  lor;  grăsimi  alimentare prelucrate; ceară de origine animală 
sau vegetală 

10 Industria alimentară Exporturi de tehnologie joasă 

IV 
Produse alimentare,  băuturi,  lichide alcoolice  și oțet; tutun și 
înlocuitori de tutun prelucrați 

11 Fabricarea băuturilor Exporturi de tehnologie joasă 

V Produse minerale 23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, Exporturi de tehnologie medie-joasă 

VI Produse ale industriei chimice și ale industriilor conexe 20 Fabricarea substanțelor și a produselor chimice Exporturi de tehnologie medie-înaltă 

VII 
Materiale plastice și articole din material plastic; cauciuc și articole din 
cauciuc 

22 Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice Exporturi de tehnologie medie-joasă 

VIII 

Piei brute; piei tăbăcite; blănuri și produse din acestea; articole de 
curelărie și de șelărie, articole de voiaj, bagaje de mână, sacoșe și 
articole similare;  articole  obținute  prin  prelucrarea intestinelor  de  
animale 

15 Tăbăcirea  și  finisarea  pieilor;  fabricarea 
articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și 
încălțămintei; prepararea și vopsirea   blănurilor 

Exporturi de tehnologie joasă 

IX 
Lemn, cărbune de lemn și articole din lemn; plută 
și lucrări din plută; lucrări din împletituri din fibre 
vegetale sau din nuiele 

66 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn 
și pluta, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din 
paie și din alte materiale vegetale împletite 

Exporturi de tehnologie joasă 

X 
Pasta de lemn sau din alte materiale fibroase celulozice; hârtie sau 
carton recuperabile (maculatură); hârtie și carton și articole din 
acestea 

17 Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie Exporturi de tehnologie joasă 

XI Materiale textile și articole din aceste materiale 13 Fabricarea produselor textile Exporturi de tehnologie joasă 

XII 

Încălțăminte,  pălării,  umbrele,  umbrele  de  soare, bastoane, bice, 
cravașe și părți ale acestora; pene 
si fulgi preparate și articole din acestea; flori artificiale;  articole  din  
păr  uman 

15 Tăbăcirea  și  finisarea  pieilor;  fabricarea 
articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și 
încălțămintei; prepararea și vopsirea   blănurilor 

Exporturi de tehnologie joasă 

XIII 
Articole din piatră, ipsos, ciment, azbest, mică și din materiale 
similare; produse ceramice; sticlă și articole din sticla 

23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice Exporturi de tehnologie medie-joasă 

                                                           
57

 „Potențialul competitiv al creșterii economice: linii directoare pentru o nouă politică industrială în România” - Institutul European din România, 2010 – Cojanu, Pîslaru, Pătru-Stupariu, 
Muraru-Ionel, Botezatu. 
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Secțiunea 
mărfurilor 

cf. 
Sistemului 
Armonizat 

Produsele/mărfurile conform nomenclaturii 
Sistemului Armonizat 

Coduri CAEN (2 cifre) 
Nivelul tehnologic al 
secțiunii/produselor 

XV Metale comune și articole din metale comune 
24 Industria metalurgica 
25 Industria construcțiilor metalice și a produselor din 
metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații 

Exporturi de tehnologie medie-joasă 

XVI 

Mașini și aparate, echipamente electrice și părți ale acestora; aparate 
de înregistrat sau de reprodus sunetul, aparate de înregistrat sau de 
reprodus imagine și sunet de televiziune și părți și accesorii ale  
acestora 

27 Fabricarea echipamentelor electrice 
28 Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a. 
32. Alte activități industriale n.c.a. 

Exporturi de tehnologie medie-înaltă 

XVII Vehicule,  aeronave,  vase  și  echipamente  auxiliare de transport 

28 Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a. Exporturi de tehnologie înaltă 

29 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a 
remorcilor și semiremorcilor 

Exporturi de tehnologie medie-înaltă 

30 Fabricarea altor mijloace de transport Exporturi de tehnologie medie-joasă 

XVIII 

Instrumente și aparate optice, fotografice sau cinematografice, de 
măsura, de control sau de precizie; instrumente și aparate medico- 
chirurgicale;  ceasornicărie;  instrumente  muzicale; părți și accesorii 
ale acestora 

26 Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice 
și optice 
325 Alte activități industriale n.c.a 

Exporturi de tehnologie înaltă 

XX Mărfuri și produse diverse 32. Alte activități industriale n.c.a, excluzând 325 Exporturi de tehnologie joasă 

99 Alte mărfuri 32. Alte activități industriale n.c.a, excluzând 325 Exporturi de tehnologie joasă 

Notă explicativă
58

 

Corespondența categoriilor de produse/secțiunilor din nomenclatura Sistemului Armonizat (așa cum se regăsește ea în  Legea nr. 98 din 23 septembrie 1996 pentru 

aderarea României la Convenția Internațională privind Sistemul armonizat de denumire și codificare a mărfurilor, inclusiv la anexa acesteia, încheiata la Bruxelles la 

14 iunie 1983) a fost asociată cu clasificarea Eurostat a industriilor productive pe baza codurilor CAEN de 2 cifre, pentru a  putea observa intensitatea tehnologică a 

exporturilor României (raportate în  Sistem Armonizat). 

Fiecare secțiune de mărfuri a fost asociată cu industria/industriile responsabile de producția acestora. În majoritatea cazurilor, o secțiune din Sistemul Armonizat 

corespunde unei/ unor industrii care fac parte din aceeași familie de intensitate tehnologică, iar corespondența s-a putut face ușor. Singura excepție o constituie 

secțiunea XVII Vehicule, aeronave, vase și echipamente auxiliare de transport, care corespunde unor industrii de intensități tehnologice diferite (anume: aeronavele 

sunt de înaltă intensitate, intensitatea producției de vehicule motorizate este medie-înaltă, în timp ce industria de vase-nave maritime este de intensitate 

tehnologică,medie-joasă). 

                                                           
58 „Potențialul competitiv al creșterii economice: linii directoare pentru o nouă politică industrială în România” - Institutul European din România, 2010 – Cojanu, 
Pâslaru, Pătru-Stupariu, Muraru-Ionel, Botezatu. 
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Rezultate obținute 

Conform rezultatelor privind IPC, la nivelul anului 2012, pe primul loc în ierarhie se situează 

județul Argeș, cu un indice de 0,73. Acesta este urmat de municipiul București, cu IPC = 0,67 și 

județul Timiș cu IPC = 0,62. Topul primelor zece județe din perspectiva competitivității este 

completat de județul Prahova, cu IPC = 0,39. 

  Figura I.6-2 - Clasamentul județelor după Indicele de Potențial Competitiv (IPC) la 2012 

  Sursa: Institutul Național de Statistică 

Județele din regiunea Sud Muntenia se situează în ierarhia generală privind potențialul 

competitiv pe următoarele poziții: 

- Argeș, poziția 1, IPC=0,73 

- Prahova, poziția 10, IPC=0,39 

- Dâmbovița, poziția 20, IPC=0,31 

- Călărași, poziția 29, IPC=0,21 

- Teleorman, poziția 30, IPC=0,19 

- Giurgiu, poziția 32, IPC=0,18 

- Ialomița, poziția 36, IPC=0,14 

Media la nivel național a IPC-ului este de 0,296. Aceasta este și valoarea mediană, fiind 21 

județe care se situează peste acest prag. Ca și reprezentare, fiecare regiune are minim un județ 

peste medie: regiunea Vest are toate patru județele peste medie, Nord Vest are de asemenea 

patru, Sud Muntenia și Centru câte trei, Sud Est, Sud Vest și București Ilfov câte două iar Nord 

Est doar un județ. 

In top 10 județe, regiunea Sud Muntenia are doi reprezentanți (Prahova și Argeș) la fel ca și 

Vest, Centru și București-Ilfov, iar Sud Est și Nord Vest câte unul. Regiunile Nord Est și Sud Vest 

Oltenia nu sunt reprezentate în top 10. 
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În ultimele 10 județe, cinci aparțin regiunii Nord Est, cea mai puțin competitivă regiune la nivel 

agregat. Din regiunea Sud Muntenia regăsim județul Ialomița, pe locul 36, cu un IPC de 0,14. 

Harta privind Indicele de Potențial Competitiv la nivel regional este prezentată în continuare.  

 

Analiza detaliată a celor mai competitive județe 

Conform rezultatelor, cel mai mare IPC îl au județul Argeș, municipiul București (asimilat 

județelor conform NUTS 3) și județul Timiș. 

Județul Argeș a obținut cel mai mare scor de competitivitate la nivel național: 0,73. Acest scor 

se datorează celui mai mare export raportat la populația ocupată, respectiv 18.313 Euro/pers și 

celui mai ridicat indice de dezvoltare regională. Din perspectiva exportului per populație 

ocupată, următoarele în top, la mare distanță, se situează județul Timiș – 12.368 Euro/pers, 

Arad – 10.343 Euro/pers și Sibiu – 9.877 Euro/pers.  

Județul Argeș obține acest indicator prin cumulul a doi factori: înregistrează exporturi 

semnificative, 4.567.372 mii euro – al doilea loc la nivel național, după București (7.947.929 mii 

Euro) și în același timp are numai 294,4 mii persoane ocupate, la acest capitol fiind pe locul 9, 

raportat la București care are 1.070,6 mii persoane, Timiș cu 334,2 sau Cluj cu 332,8 mii 

persoane. 

Mai jos este ilustrată situația privind exporturile per populație ocupată pentru anul 2012. 
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Figura I.6-3 - Exporturi raportate la populația ocupată, Mii Euro, 2012 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

Așa cum s-a remarcat anterior, municipiul București, ce ocupă locul 2 după Indicele de Potențial 

Competitiv (IPC) se situează doar pe locul nouă la capitolul exporturi/pop. ocupată, în  special 

datorită numărului foarte mare al populației ocupate. Deși are cele mai mari exporturi, aproape 

dublu față de județul Argeș, înregistrează 1.070,6 mii persoane ocupate, triplu față de județul 

Timiș, al doilea clasat. 

Din perspectiva indicatorului PIB/locuitor, municipiul București este lider detașat cu un nivel de 

76,26 mii lei/loc. PIB-ul total generat de București este de 143.464,6 mil. lei, de peste cinci ori 

mai mare decât al doilea PIB la nivel național - 26.868,6 mil lei, în județul Timiș.  
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Figura I.6-4 - PIB/locuitor în mii lei 2012 

 Sursa: Institutul Național de Statistică 

Din perspectiva nivelului de dezvoltare tehnologică, județul Argeș este de asemenea lider. Acest 

lucru se datorează exporturilor masive de tehnologie medie – înaltă, în volum de 3.931.253 mii 

euro, reprezentând 20,2% din totalul la nivel național. Din aceste exporturi, 78,5% respectiv 

3.084.242 mii euro sunt reprezentați de exporturi de automobile și alte vehicule terestre. 

Exportul de automobile și prezența în regiune a companiei Automobile Dacia SA (Dacia – Renault) 

este factorul determinant în  nivelul cel mai ridicat al IPC-ului județului Argeș, acest fapt 

influențând determinant toți parametrii din calculul IPC: exporturile per capita, PIB per capita și 

nivelul de dezvoltare tehnologică, respectiv exporturile de tehnologie medie-înaltă. 

Municipiul București înregistrează cele mai mari exporturi la nivel național din categoria 

tehnologiei medie joasă și joasă: 2.124.680 mii euro tehnologie medie-joasă, 18,6% din totalul 

național și 2.365.156 mii Euro tehnologie joasă, 17,8% din totalul național. 

Județul Timiș, al treilea IPC din țară, ocupă poziții de top la toți cei trei indicatori ce compun 

IPC. Astfel, el are al treilea PIB/loc, al doilea export/pop. și este al patrulea în ceea ce privește 

dezvoltarea tehnologică. La aceasta contribuie nivelul de exporturi de tehnologie înaltă, cel mai 

ridicat din țară, de 256.825 mii Euro, reprezentând 39,2% din totalul național al tehnologiilor 

înalte exportate. 

În urma primelor trei clasate conform IPC se situează la o distanță importantă județele Brașov, 

Sibiu și Arad, iar apoi plutonul celorlalte județe situate în jurul valorii medii. De remarcat că 

similar județului Timiș, Brașovul, Sibiul și Aradul înregistrează valori ridicate pentru toți 

indicatorii componenți ai IPC, de fiecare dată între primele 10 județe. 
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Analiza regiunii Sud Muntenia 

Din punct de vedere al potențialului competitiv, regiunea Sud Muntenia este foarte eterogenă, 

județele componente fiind încadrate la aproape toate categoriile de IPC:  

- 1 județ cu IPC > 0,4 (Județul Argeș, cel mai ridicat IPC din țară, 0,73) 

- 2 județe cu IPC în intervalul 0,3 – 0,4 – Prahova și Dâmbovița 

- 1 județ cu IPC în intervalul 0,2 – 0,3 – Călărași 

- 3 județe cu IPC între 0,1 și 0,2 – Teleorman, Giurgiu și Ialomița 

Acest lucru este important în vederea stabilirii politicilor și măsurilor regionale cu privire la 

creșterea competitivității și dezvoltarea inteligentă fiind în mod evident nevoie de măsuri 

specifice, cu impact local/județean plecând de la realitatea existentă în fiecare zonă. 

Harta privind Indicele de Potențial Competitiv la nivelul regiunii Sud Muntenia este prezentată în 

continuare.  

 

 

În ansamblu, din perspectiva potențialului competitiv regiunea Sud Muntenia este printre cele 

mai bine plasate, alături de regiunea Vest și București Ilfov. Dacă regiunea Vest este mai 

omogenă, având toate județele componente cu valori ale IPC peste media națională, regiunea 
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Sud Muntenia este ridicată de județele Argeș și Prahova; Dâmbovița este în imediata apropiere a 

valorii medii naționale, iar celelalte patru județe din regiune se situează sub valoarea medie. 

O situație similară a județelor se regăsește și în cazul indicatorului PIB/loc: doar județele 

Prahova și Argeș sunt peste media națională (locurile 12 și 13 la nivel național), toate celelalte 

înregistrând valori sub media națională.  

PIB-ul regional în valoare absolută plasează regiunea Sud Muntenia pe primul loc, exceptând 

regiunea București Ilfov, cu un volum 70.300,4 mil lei, fapt ilustrat de figura de mai jos. 

  Figura I.6-5 - PIB regional în  mil. lei în 2012 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

În cadrul regiunii, PIB-ul este repartizat după cum urmează: 

Figura I.6-6 - Repartiția PIB la nivelul regiunii Sud Muntenia în 2012 în mil. lei 

Sursa: Institutul Național de Statistică 
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În evaluarea IPC, un factor important, neanalizat în celelalte secțiuni ale analizei cantitative 

este exportul pe niveluri tehnologice, conform clasificării Eurostat. În cele de mai jos regiunea 

Sud Muntenia este analizată și din această perspectivă. 

Astfel, la nivelul întregii țări, 1,46% din exporturi sunt de înaltă tehnologie, 43,46% de 

tehnologie medie înaltă, 25,49% de tehnologie medie-joasă și 29,64% de tehnologie joasă. 

  Figura I.6-7 - Structura exporturilor pe categorii de tehnologie la nivel național în 2012 în mii euro 

 

  Sursa: Institutul Național de Statistică 

Din exporturile realizate la nivel național, regiunea Sud Muntenia realizează 16,97%. Pe categorii 

de tehnologie, se remarcă ponderea de peste 25% în cazul tehnologiilor medii-înalte. 

Tabel I.6-2 - Structura exporturilor după tehnologie Sud Muntenia vs. Național în mii euro 

Structura exporturilor după tehnologie Sud Muntenia vs. Național - mii euro 

Categorie de exporturi 
Sud 

Muntenia 
Național 

% Sud Muntenia / 
Național 

4 - exporturi de înaltă tehnologie 49.084 654.163 7,50% 

3 - exporturi de tehnologie medie - înaltă 4.968.485 19.493.108 25,49% 

2 - exporturi de tehnologie medie - joasa 1.411.859 11.444.663 12,34% 

1 - exporturi de tehnologie joasa 1.190.138 13.309.049 8,94% 

TOTAL 7.619.566 44.900.983 16,97% 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

La nivelul regiunii Sud Muntenia, 60% din exporturi sunt realizate de județul Argeș, 20,2% de 

Prahova și celelalte cinci județe 19,8% cumulat. 

Exporturi de 
întaltă tehnologie 

1% 
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Exporturi de 
tehnologie medie - 
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STRUCTURA EXPORTURILOR PE CATEGORII DE TEHNOLOGIE LA NIVEL 
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Figura I.6-8 - Repartiția exporturilor în regiunea Sud Muntenia în 2012 în mii euro 

 Sursa: Institutul Național de Statistică 

În privința exporturilor de înaltă tehnologie, regiunea Sud Muntenia reprezintă 7,5% din nivelul 

național respectiv 49.084 mii euro. Această valoare este acoperită la nivelul regiunii în proporție 

de 76% de județul Argeș, 14% de Giurgiu, 9% Prahova, în timp ce restul de patru județe 

realizează împreună 1%. 

Exporturile de înaltă tehnologie la nivelul Sud Muntenia sunt reprezentate în proporție de 86,5% 

de produse din clasa XVIII. Instrumente și aparate optice, fotografice, cinematografice, medico-

chirurgicale; ceasuri; instrumente muzicale. 

Exporturile de tehnologie medie-înaltă din regiunea Sud Muntenia reprezintă 25,5% din totalul 

național. La nivelul regiunii, 79% din exporturile de categorie medie-înaltă sunt realizate de 

Argeș, 12% de Prahova, 5% Dâmbovița, iar celelalte patru județe realizează sub 4%. 
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 Figura I.6-9 - Exporturi de tehnologie medie - înaltă în regiunea Sud Muntenia în 2012 în mii euro 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

Ca și elemente ce fac obiectul exportului, din categoria tehnologie medie-înaltă, 96,9% din 

exporturile la nivelul regiunii sunt reprezentate de clasele de produse Automobile și alte 

vehicule terestre (din cadrul clasei XVII. Mijloace și materiale de transport) respectiv clasa XVI. 

Mașini, aparate și echipamente electrice; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul și 

imaginile. 

Exportul de mijloace de transport este generat în proporție de peste 99% de județul Argeș, în 

timp ce exporturile de mașini și echipamente electrice sunt realizate în proporție de peste 93% 

de județele Argeș, Prahova și Dâmbovița. 

În privința exporturilor de tehnologie medie joasă, distribuția acestora la nivel județean este 

mai uniformă decât în celelalte cazuri: județul Prahova este dominant, cu 47% din exportul 

regional, județele Dâmbovița, Argeș și Călărași au câte 16%, iar județele Giurgiu, Teleorman și 

Ialomița au cumulat sub 4%. 
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  Figura I.6-10 - Exporturi de tehnologie medie joasă în regiunea Sud Muntenia în 2012 în mii euro 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

Majoritatea exporturilor de tehnologie medie joasă este compusă din următoarele clase de 

produse: 

- clasa VI – Produse chimice, 11% - subclasele produse chimice anorganice și produse 

farmaceutice 

- clasa VII – Materiale plastice, cauciuc și articole din acestea – 11% 

- din clasa XV –Metale comune și articole din acestea, categoria fontă, fier și oțel 21% 

respectiv produse din fontă, fier și oțel 10%. 

În continuare  este realizată o analiză agregată a exporturilor la nivel național pe categorii de 

sector tehnologic. În cadrul acesteia, au fost evidențiate în funcție de sectorul de tehnologie, 

județele ce dețin o cotă mai mică de 0,6% și în același timp județele ce dețin o cotă de peste 4% 

din nivelul național pe un anumit sector. 

Tabel I.6-3 - Distribuția exporturilor pe niveluri de tehnologie și județe în 2012 

Distribuția exporturilor pe niveluri de tehnologie și județe în 2012 

Județe / categorie tehnologică 
Sectoare de 

înaltă 
tehnologie 

Sectoare de 
tehnologie 

medie - înaltă 

Sectoare de 
tehnologie 

medie - joasă 

Sectoare de 
tehnologie 

joasă 

Volumul total exportat la nivel 
național (mii euro) 

654.163 19.493.108 11.444.663 13.309.049 

Ponderea exportului județean în exportul total pe sector tehnologic 

Alba 0,10% 0,70% 0,78% 5,11% 

Arad 2,44% 5,55% 3,34% 4,91% 

Argeș 5,70% 20,17% 2,02% 2,76% 

Bacău 4,40% 0,32% 0,16% 1,88% 

Bihor 1,54% 6,03% 0,72% 5,58% 

Bistrița-Năsăud 0,02% 1,70% 0,58% 1,27% 

Botoșani 0,01% 0,06% 0,03% 1,77% 

Brașov 10,75% 5,81% 3,08% 3,06% 

Brăila 0,01% 0,03% 1,79% 0,94% 

Buzău 0,03% 0,20% 1,41% 2,63% 
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Distribuția exporturilor pe niveluri de tehnologie și județe în 2012 

Județe / categorie tehnologică 
Sectoare de 

înaltă 
tehnologie 

Sectoare de 
tehnologie 

medie - înaltă 

Sectoare de 
tehnologie 

medie - joasă 

Sectoare de 
tehnologie 

joasă 

Volumul total exportat la nivel 
național (mii euro) 

654.163 19.493.108 11.444.663 13.309.049 

Ponderea exportului județean în exportul total pe sector tehnologic 

Caras-Severin 0,52% 0,59% 0,32% 0,27% 

Călărași 0,01% 0,17% 1,94% 1,18% 

Cluj 1,66% 1,47% 1,94% 2,36% 

Constanta 0,15% 0,30% 15,72% 3,54% 

Covasna 0,04% 0,38% 0,16% 1,35% 

Dâmbovița 0,07% 1,37% 2,07% 0,98% 

Dolj 0,15% 2,79% 0,25% 1,06% 

Galați 0,03% 0,27% 7,36% 0,44% 

Giurgiu 1,03% 0,10% 0,37% 0,40% 

Gorj 0,01% 0,06% 0,19% 0,14% 

Harghita 0,14% 0,16% 0,19% 1,61% 

Hunedoara 0,25% 1,53% 0,40% 1,59% 

Ialomița 0,01% 0,22% 0,06% 1,00% 

Iași 1,57% 2,39% 0,89% 0,80% 

Ilfov 1,76% 2,15% 1,86% 5,83% 

Maramureș 0,66% 1,35% 0,90% 3,64% 

Mehedinți 0,00% 0,06% 0,56% 0,52% 

Mureș 3,13% 2,17% 0,68% 2,11% 

Neamț 0,03% 0,21% 1,52% 1,76% 

Olt 0,05% 0,57% 8,53% 0,71% 

Prahova 0,68% 3,09% 5,80% 2,01% 

Satu Mare 1,04% 1,68% 1,93% 2,16% 

Sălaj 2,12% 0,09% 2,42% 0,80% 

Sibiu 4,61% 5,85% 1,67% 3,49% 

Suceava 0,14% 0,30% 0,19% 1,94% 

Teleorman 0,01% 0,38% 0,07% 0,62% 

Timiș 39,26% 11,49% 6,46% 6,74% 

Tulcea 0,02% 0,12% 1,82% 0,64% 

Vaslui 0,28% 0,25% 0,02% 0,76% 

Vâlcea 0,01% 0,59% 1,17% 0,60% 

Vrancea 0,02% 0,07% 0,05% 1,25% 

Mun. București 15,54% 17,22% 18,56% 17,77% 

  Sursa: Institutul Național de Statistică 

După cum reiese din tabelul de mai sus, există doar două cazuri în care la fiecare categorie de 

tehnologie s-a depășit 4% din totalul național: București și județul Timiș. 

În eșalonul secund există patru județe care depășesc pragul de 4% pentru două categorii, și în 

același timp nu se situează sub 0,6% la nicio altă categorie: județele Arad, Argeș, Bihor, Brașov 

și Sibiu. 

În al treilea eșalon, al județelor care nu au nici un sector deficitar, cu pondere sub 0,6% se 

situează județele Cluj, Iași, Ilfov și Satu Mare. 
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Județele cu cele mai mici performanțe la toate categoriile de nivel tehnologic al exporturilor 

sunt Caraș Severin, Gorj, Mehedinți și Teleorman, cu sub 0,4% la fiecare categorie. 

Comparativ cu rezultatele înregistrate în 2009, rezultate culese din lucrarea ”Potențialul 

competitiv al creșterii economice: linii directoare pentru o nouă politică industrială în 

România” publicată de Institutul European din România în 2010, nivelul exporturilor a crescut 

semnificativ. 

Tabel I.6-11 - Comparația exporturilor pe categorii de tehnologie la nivelul României 2009 vs. 2012 

Comparația exporturilor pe categorii de tehnologie la nivelul României 2009 vs. 2012 

 
mii euro mii euro % 

Categorie de exporturi 2009 2012 Creștere 

4 - exporturi de înalta tehnologie 435.992 654.163 +50,04% 

3 - exporturi de tehnologie medie - înaltă 12.400.230 19.493.108 +57,20% 

2 - exporturi de tehnologie medie - joasa 7.241.337 11.444.663 +58,05% 

1 - exporturi de tehnologie joasa 8.736.947 13.309.049 +52,33% 

TOTAL 28.814.506 44.900.983 +55,83% 

  Sursa: Institutul Național de Statistică 

Fiecare dintre cele patru categorii de exporturi a crescut cu peste 50% față de punctul de 

referință anterior. Influența municipiului București a scăzut, ponderea la nivel național în cazul 

tehnologiilor înalte fiind cu 2% mai mică. Timiș se menține la același nivel ridicat ca și în 2009, 

iar județul Argeș a crescut nivelul exporturilor de înaltă tehnologie. 

Regiunea Sud Muntenia a avut următoarea evoluție, evidențiată în cadrul tabelului de mai jos: 

Tabel I.6-12 - Comparația contribuției regiunii Sud Muntenia la exporturile total pe categorii de 
tehnologie  2009 vs. 2012 

Comparația contribuției regiunii Sud Muntenia la exporturile total pe categorii de tehnologie  
2009 vs. 2012 

 

% din 
exporturile 

totale 
mii euro % 

Categorie de exporturi 2009 2012 
Creștere 
puncte 

procentuale 

4 - exporturi de înalta tehnologie 4,04 7,50% 3,46% 

3 - exporturi de tehnologie medie - înaltă 26,73 25,49% -1,24% 

2 - exporturi de tehnologie medie - joasa 10,08 12,34% 2,26% 

1 - exporturi de tehnologie joasa 8,85 8,94% 0,09% 

  Sursa: Institutul Național de Statistică 

Conform rezultatelor, regiunea Sud Muntenia și-a sporit ponderea la nivel național în sectorul de 

exporturi de înaltă tehnologie și a diminuat această pondere în exporturile de tehnologie medie-

înaltă, rămânând însă lider comparativ cu restul regiunilor. 
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Concluzii 

 

 La nivelul regiunii Sud Muntenia se întâlnesc cele mai mari disparități în ceea ce 

privește potențialul competitiv raportat la celelalte regiuni: pe de o parte județul 

Argeș deține cel mai ridicat indice, județul Prahova se situează pe locul 10 iar pe de 

altă parte patru județe din regiune se situează în ultimele 15 la nivel de țară după 

IPC. 

 Industria auto din județul Argeș are o influență foarte mare asupra parametrilor 

economici ai regiunii dar și la nivel național. Influența nu este una directă și asupra 

indicatorilor de performanță la nivelul celorlalte județe din regiune. Cu alte cuvinte, 

rezultatele agregate la nivelul regiunii nu sunt reprezentative, ele fiind obținute din 

parametrii ridicați obținuți la nivelul județelor Argeș și Prahova și parametrii extrem 

de reduși la nivelul județelor de câmpie – Teleorman, Giurgiu, Ialomița și Călărași. 

 Regiunea Sud Muntenia este deficitară la exporturile de înaltă tehnologie și în același 

timp are cel mai ridicat nivel de exporturi de tehnologie medie-înaltă. 

 Trendul exporturilor regiunii a fost unul accelerat ascendent, înregistrându-se o 

creștere de 55% în intervalul 2009 – 2012. 

 Județele Ialomița și Giurgiu au indicatori privind exporturile mult sub media 

națională. 

 Județele Ialomița, Giurgiu, Călărași și Teleorman sunt clasate printre ultimele la nivel 

național în privința PIB/locuitor, rezultat ce poate fi asociat cu orientarea 

predominant agricolă a județelor. 
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Subcapitolul 1.7. Inovarea socială, factor al dezvoltării social-economice al regiunii Sud 

Muntenia  

 

 Concept, provocări, soluții la nivelul regiunii Sud Muntenia 

 

Context  De ce? 

Analiza inovării sociale în cadrul capitolului întâi într-un subcapitol dedicat, pe “picior de 

egalitate” cu economia, cercetarea-dezvoltarea și comerțul exterior, vine să completeze așa 

numita spirală cvadruplă sau chiar cvintuplă (Quadruple Helix sau Quintuple Helix) care 

definește cadrul de dezvoltare a societății în paradigma actuală.59 

Pornind de la “Societatea industrială”, dominată de relația stat – industriaș, trecând prin 

“Societatea bazată pe cunoaștere”, care introduce mediul academic și creează o relație tri-

valentă, se ajunge la “Societatea bazată pe inovare”, care redefinește relațiile și modul de 

acțiune a tuturor actorilor sociali, incluzând antreprizele sociale și cele de mediu. 

Acest nou cadru social este o recunoaștere a faptului că pentru a genera soluții pentru 

problemele fundamentale cu care se confruntă societatea noastră, statele și agenții economici 

au nevoie de un mix de inovare care include și un alt tip de substanță, aceea care provine din 

conștiința comună cea mai profundă, binele social. 

Concept  Ce? 

Inovarea socială este unul dintre conceptele revoluționare ale secolului nostru, concept care 

cunoaște o dezvoltare exponențială în toate statele lumii. Dacă luăm ca referință definiția din 

“Ghidul pentru elaborarea Strategiilor de cercetare și inovare pentru specializare inteligentă”60, 

inovarea socială este “acel proces de inovare care are atât scop social, cât și mijloace sociale de 

acțiune”. Inovarea socială se bazează pe antreprenoriatul social, respectiv crearea unor 

structuri sustenabile care să răspundă problemelor sociale pe calea inițiativei private, inițiativă 

care nu vine din dorința clasică de profit a antreprenorului, ci din dorința sa de a contribui la o 

societate mai bună. 

Deși inovarea socială își are originea în cele mai vechi timpuri, toate marile schimbări sociale 

fiind rezultatul unor inovări sociale, conceptul a fost definit de marii gânditori politici ai 

secolului trecut și a ajuns în centrul preocupărilor statelor odată cu criza economică din 2007-

2010. În fața unor fenomene economice severe, statul a fost nevoit să își diminueze intervenția 

în economii printr-o relaxare fiscală accentuată, direcționând din ce în ce mai puțini bani prin 

                                                           
59 The Quintuple Helix innovation model: global warming as a challenge and driver for innovation Elias G Carayannis1*, Thorsten D 
Barth2 and David FJ Campbell3 
60 Guide to research and innovation strategies for smart specialization  - Dominque Foray&CO 

http://www.innovation-entrepreneurship.com/content/1/1/2/#ins1
http://www.innovation-entrepreneurship.com/content/1/1/2/#ins2
http://www.innovation-entrepreneurship.com/content/1/1/2/#ins3
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bugetul public și încurajând circulația banilor prin mecanismele economiei libere. Mai exact, a 

lăsat ca forțele pieței să genereze soluții la problemele apărute. 

Răspunsul mediului antreprenorial la consecințele economice ale crizei nu rezolvă însă 

problemele sociale pe care criza le-a generat, cu atât mai puțin pe cele care s-au agravat de-a 

lungul timpului și recesiunea le-a adus în prim-planul agendei publice. Una dintre cele mai mari 

provocări ale strategiei UE 2014-2020 este să răspundă unor nevoi sociale din ce în ce mai 

extinse și mai profunde. Îmbătrânirea populației, existența unui segment extrem de 

semnificativ cu risc de excluziune, incidența mare a sărăciei, lipsa locurilor de muncă, 

creșterea incidenței bolilor care scad durata vieții active și contribuția membrilor societății 

și încălzirea globală sunt fenomene cărora serviciile publice s-au dovedit neputincioase să le 

răspundă, iar mediul antreprenorial nu este construit și adaptat pentru o astfel de misiune. 

Inovarea socială a devenit din ce în ce mai urgentă și au început deja să apară din ce în ce mai 

multe exemple răsunătoare, care au schimbat paradigmele în care funcționau afacerile și făceau 

imposibilă implicarea antreprenorilor în rezolvarea problemelor sociale. Inovarea este o 

consecință firească a confruntării cu fenomene sociale extreme. Creditele de câțiva dolari 

acordate celor mai săraci întreprinzători din lume de Grameen Bank din Bangladesh, planurile de 

economisire și de dezvoltare pentru săracii din Pakistan sau boom-ul industriei meșteșugărești 

din Marea Britanie sunt doar câteva exemple de revelații economice care inspiră întreaga 

planetă și la care aspiră toți generatorii de politici publice preocupați de binele societății pe 

care o conduc. 

În concluzie, recesiunea economică a deschis o fereastră de oportunitate, deoarece a motivat 

toți membrii și toate structurile sociale să fie deschiși la abordări noi, să gândească mai mult și 

i-a forțat să inoveze pentru a răspunde unor nevoi stringente. 

Locul central pe care inovarea socială îl are în preocupările liderilor sociali de astăzi este 

rezultatul direct al acestor preocupări și este unul din ingredientele cheie în noul mix de 

inovare: “Quintuple Helix” – Spirala cvintuplă61. Poate fi considerat că prima schimbare de 

paradigmă a fost saltul de la societatea industrială la societatea bazată pe cunoaștere, în cadrul 

căreia, pe lângă rolurile clasice ale statului și antreprenorilor, mediul academic a preluat un rol 

din ce în ce mai activ în domeniul inovării. Au fost definite astfel concepte precum 

“antreprenoriatul academic” și Triple Helix, o tripletă formată din stat, antreprenor și 

cercetător ca generator de inovare pentru progresul societății. Acest model a dus la creșterea 

inovării economice, însă, în paralel, problemele sociale s-au agravat.  

                                                           
61 Idem nota de subsol 59 
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În acest context, “Quadruple Helix” – spirala cvadruplă introduce al patrulea pilon, mediul 

social, cel reprezentat de organizațiile societății civile. Acest actor are rolul de e introduce în 

mixul de inovare scopul social și să evite ca soluțiile performante din punct de vedere economic 

să fie promovate chiar dacă au un impact social negativ, externalizând costurile asupra societății 

și agravând problemele cu care aceasta se confruntă.  

Un  exemplu sunt întreprinderile care se bazează pe utilizarea intensivă a capitalului uman, pe 

expunerea angajaților la condiții grele de muncă, cu efecte nefaste asupră sănătății pe termen 

lung. Din cauza acestor condiții, capacitatea de muncă poate dispărea sau scădea semnificativ, 

cazuri în care angajatorii își denunță complet responsabilitatea, renunțând la acești angajați, 

inutili acum pentru ei, abandonându-i în grija sistemelor de sănătate și de pensii, sisteme deja 

sufocate și din ce în ce mai puțin sustenabile.  

O ultimă considerație conceptuală este cea privind metoda de lucru din acest capitol. Se va face 

în unele cazuri referire la date privind societatea civilă și la sectorul neguvernamental 

(organizațiile societății civile). Nu este vorba de o confuzie între ONG-uri și antreprizele sociale, 

dar în lipsa unor date care măsoară specific și țintit antreprenoriatul social, se vor prezenta 

anumite date și concluzii care se pot translata parțial sau complet și obiectului de studiu al 

acestui capitol. 

Actori implicați  Cine? 

Principalii generatori de inovație socială sunt antreprenorii sociali. Nu toți antreprenorii sociali 

răspund la nevoia socială identificată prin crearea unei întreprinderi sociale. 

Întreprinderile sociale îmbracă fie forma juridică a unei organizații neguvernamentale care își 

propune să răspundă unor anumite nevoie sociale prin crearea de activități generatoare de 

venituri, care își pot susține singure pe termen lung cheltuielile (auto sustenabile), fie firme 

care au ca principală motivație să răspundă unor nevoi sociale, iar profitul obținut să fie investit 

în dezvoltarea afacerii.62 Din punct de vedere juridic, nu există o formă specifică, dar în 

România legea permite existența mai multor forme de organizare adaptate desfășurării acestui 

tip de activități. 

Un alt tip de organizație, care răspunde unei nevoi sociale și poate fi considerat antreprenor 

social, fără a fi însă o întreprindere socială, este acea organizație neguvernamentală care se 

finanțează prin atragerea de granturi și sponsorizări pentru a-și susține activitatea. Acest tip de 

organizație este sustenabilă în măsura în care poate convinge decidenții publici sau privați care 

alocă fonduri să susțină proiectele propuse de ele.  

                                                           
62 Social Entrepreneurship – Mohamad Yunus 
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Pe lângă organizații, antreprizele sociale pot îmbrăca forma unor proiecte care să rezolve o 

nevoie socială punctuală, a unor mișcări sociale care să schimbe o realitate socială,  a unor 

evenimente care să contribuie la crearea culturii de antreprenoriat social și orice formă care 

provine din motivația de a răspunde unei nevoi sociale, de a face bine celor din jur. 

Din cauza rigidității, singurii care nu pot juca rolul de antreprenori sociali sunt actorii publici, 

care, datorită modului de organizare și funcționare sunt meniți mai degrabă a asigura contextul 

funcționării antreprizelor sociale, nu de a genera aceste antreprize. Nu trebuie uitat faptul  că 

niște antreprenori sociali, chiar dacă nu în litera definiției, pot apărea și în instituțiile publice: 

sunt acei funcționari care reformează modul de funcționare al administrației creând servicii 

publice inovatoare care susțin antreprenorul social. De exemplu, un salariat al unei unități 

fiscale care lucrează cu antreprenori sociali, le cunoaște problemele și vine cu o inițiativă 

legislativă sau procedurală care îi sprijină, este un antreprenor social în sistemul public. 

Pe plan mondial, au apărut premisele pentru a fi generate noi forme de organizare sau de 

interacțiune inovatoare, dintre sectorul public, organizațiile societății civile, mediul de afaceri 

și cetățeni.  

Rămâne de văzut ce formă vor lua noile organizații. Exisă semne cu privire la un comportament 

social din partea unor grupuri de indivizi, organizați într-un mod informal, complet distinct de 

formele tradiționale specifice sectorului public sau privat. Acest trend este parte a unei tendințe 

de-a lungul tuturor sectoarelor economice, aceea de a lua în calcul consecințele sociale ale 

activității economice desfășurate, incluzând atenția acordată inovării sociale pentru a răspunde 

acestei provocări. Acest focus asupra problemelor sociale a apărut datorită dezvoltării actorilor 

existenți, dar și apariției spontane a unor noi forme de organizare și comportament. 63 

Au apărut curente de gândire care au  în centru ideea că dezvoltarea economică nu este 

generată numai de inițiativele direcționate spre obținerea de profit, ci și de acțiunile comune 

ale comunităților de a produce bunuri de interes public sau de proiectele de interes comun cu 

finanțare privată. Pe măsură ce firmele devin din ce în ce mai interesate de consecințele 

activității lor economice și devin conștiente că latura economică nu este singura care contează 

în interacțiunea cu un potențial client, apare și deschiderea pentru colaborare cu diverși 

parteneri. Așadar, în următorii ani se așteaptă apariția unor noi actori sociali, care pot 

răspunde, pe fondul schimbărilor la nivel mondial, unor probleme sociale din ce în ce mai 

diverse. 

  

                                                           
63 Social Economy and Social Entrepreneurship, European Commission 
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Tipuri de nevoi  Ce? 

Antreprenoriatul social își propune să răspundă acelor nevoi sociale cărora statul și 

antreprenoriatul clasic a eșuat să le răspundă. Acestea sunt atât nevoile de bază, fiziologice 

(mâncare, apă, aer curat, adăpost), dar și nevoile complexe (siguranță fizică și financiară, 

securitate, sănătate, educație). 

A fost găsit relevant pentru identificarea acestor nevoi la nivelul regiunii Sud Muntenia “Studiul 

privind problemele sociale și calitatea vieții al regiunii Sud Muntenia” elaborat de Agenția 

pentru Dezvoltare Regională, studiu care a analizat calitatea vieții cetățenilor din această 

regiune.  

Dintre acestea, se remarcă: 

- migrația forței de  muncă în conexiune cu declinul demografic, migrație care se produce 

atât pe plan național, cât și internațional; 

- declinul învățământului profesional și tehnic; 

- nivelul redus de ocupare; 

- fenomenul de îmbătrânire a forței de muncă, coroborat și cu îmbătrânirea populației; 

- nivelul ridicat de abandon școlar, coroborat cu accesul limitat la educație al zonelor 

izolate; 

- sistemul de sănătate subfinanțat și migrația cadrelor medicale; 

- stilul de viață nesănătos şi creşterea incidenței obezității; 

- discriminarea severă a grupurilor minoritare; 

- excluderea persoanelor cu dizabilităţi de la viaţa socială. 

Principalele moduri în care răspunde inovarea socială principalelor tipuri de nevoi  sunt: 

1. Crearea de locuri de muncă în zone sau pentru segmente de populație sărace, locuri de 

muncă ce pot permite creșterea nivelului de trai al acestora; 

2. Susținerea afacerilor înființate de către persoanele din categoriile cu risc de excluziune 

mare; 

3. Crearea de produse sau servicii pentru anumite categorii, care sunt strict necesare, și pe 

care piața liberă nu le creează din cauza raportului risc – rentabilitate sau a lipsei de 

atractivitate. 

Inovarea socială presupune, pe lângă încurajarea antreprenoriatului social, descoperirea și 

sprijinirea antreprenorilor sociali, crearea și susținerea de antreprize sociale, înțelegerea acelor 

mecanisme care pot crește impactul  acțiunilor acestor actori și, pot contribui la succesul 

acestora și dezvoltarea lor. Inovarea presupune căi noi de pătrundere a unor idei vechi în zone 

noi prin adaptarea la specificul acestora, promovarea de idei noi care pot porni de la cele vechi 
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sau pot crea metode cu totul noi de a răspunde nevoilor sociale, și orice combinație dintre 

acestea două. 

Provocări  De ce nu? 

Chiar dacă modelele de succes sunt foarte atractive, majoritatea ideilor de antreprize sociale nu 

sunt puse niciodată în practică, nu reușesc să îndepărteze barierele care stau în fața dezvoltării 

antreprenoriatului social și a afacerilor sociale. 

 Inerția societății, lipsa coeziunii și inegalitatea socială 

 

Deși conștiința antreprenoriatului social există de la apariția ființei umane, conștiența 

importanței lui în societatea de astăzi este extrem de redusă. Forța antreprenoriatului social 

rezidă în relațiile din cadrul comunității,  în dorința oamenilor de a se implica în comun în viața 

comunității lor și de a construi împreună o viață mai bună. Globalizarea a modificat însă 

mecanismele după care societățile funcționează. Comunitățile au devenit din ce în ce mai mult 

virtuale, relațiile din cadrul comunităților din ce în ce mai slabe, iar ideea de a ajuta lasă loc 

ideilor confortului personal și binelui propriu. Cultura de consum a îndepărtat oamenii de 

preocupările referitoare la binele social și a îndreptat eforturile lor în direcția satisfacerii unor 

nevoi de consum din ce în ce mai complete.  

Segmentarea din ce în ce mai pronunțată între zonele bogate și zonele sărace reduce 

capacitatea celor din urmă de a-și genera propriul progres și propria dezvoltare, subzistența 

zonelor sărace adâncind decalajele. Dincolo de dorință și nevoie, factori care în zonele sărace 

există, al treilea ingredient este accesul la resurse, iar antreprenorii sociali din zonele sărace au 

un drum extrem de anevoios de parcurs până la a-și atrage resursele pentru proiecte. 

În concluzie, prima mare provocare pentru antreprenoriatul social este să surmonteze 

handicapul unei societăți civile slabe și inerte. 

 

Consecința directă este lipsa implicării sociale. Potrivit Eurobarometrului din martie 2013, la 

nivelul UE, România are una dintre cele mai scăzute rate de implicare socială. Doar între 3-4% 

procente dintre români sunt membri a unei instituții din sectorul neguvernamental, mult mai jos 

decât media europeană de aproximativ 20%. În plus, doar 10% dintre români sunt membri de 

sindicat, sub media europeană de 16%.  

Voluntarii continuă să fie o resursă umană importantă și având în vedere noile modificări în 

legea voluntariatului, este de așteptat ca cetățenii să fie mai încurajați să se implice pe viitor și 

să se remarce o implicare socială crescută, în special în rândul tinerilor, cărora le este solicitată 

experiența la angajare. Potrivit unui sondaj realizat de Centrul de Marketing și Prognoză Socială 
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pentru Asociația React, doar 14% dintre români s-au voluntariat în 2013, același nivel fiind 

relevat și de un Eurobarometru din aprilie 2011. 

Cel mai relevant exemplu de mobilizare din ultimii ani l-a constituit Mișcarea Uniți Salvăm. Un 

grup difuz de activiști au folosit instrumente online pentru a organiza un protest care inițial avea 

ca unică țintă exploatarea auriferă de la Roșia Montană. Acest obiectiv a fost apoi extins pentru 

a reflecta nemulțumirea față de proasta guvernare și de corupția din România. Protestele au 

început în septembrie 2013 și au mobilizat rapid mai ales tineri din toată țara. Cel mai amplu 

marș a avut loc pe 15 septembrie 2013, atunci când un număr estimat de peste 25.000 de 

cetățeni de toate vârstele au protestat pe străzile din București, acesta fiind unul dintre cele 

mai ample proteste din ultimii douăzeci de ani. 

 

 Sustenabilitatea financiară 

În condițiile unei limitate implicări a cetățenilor în acțiunile sociale, ce-a de-a doua limitare 

majoră este alocarea de resurse financiare în sectorul societății civile. Trebuie menţionat  încă o 

dată că inovarea socială nu vizează doar sectorul neguvernamental, ci orice formă de organizare 

care un scop social. Referințele în acest capitol la sectorul organizațiilor neguvernamentale 

pleacă de la presupunerea că aceste provocări pot fi extinse mai mult sau mai puțin la orice 

formă de antreprenoriat social, fie că este vorba de un individ, o firmă sau un alt tip de 

organizație. 

Dintre formele de finanțare cele mai importante pentru antreprizele sociale se remarcă: 

 

- veniturile obținute din vânzarea propriilor servicii sau produse; 

- sponsorizările de la filantropi; 

- direcționări ale cotelor din impozitul pe profit al firmelor; 

- direcționări ale cotelor din impozitul pe salarii; 

- granturi; 

- bugetele sectorului privat alocate pentru responsabilitate socială (CSR); 

- economii ale beneficiarilor (cazul Caselor de Ajutor Reciproc).  

 

Din statisticile relevante privind sustenabilitatea financiară și finanțarea ONG, se vor enumera 

mai jos cele mai relevante. Din păcate datele sunt majoritatea vechi, studiul fiind realizat în 

2010. 

Ponderea veniturilor ONG din activităţile economice se păstrează aproximativ aceeași în 

perioada 2006 – 2008 și relativ mică în comparaţie cu media de 53,4% din ţările Organizației  



 

  

 

Strategia pentru Specializare Inteligentă în regiunea Sud Muntenia 

    443 

pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD) 64. 

În privința direcționării unei părți privind impozitul pe profit, deşi 74% dintre companii 

menționează criteriile sociale şi de mediu ca fiind importante pentru ele, doar 54% dintre 

companiile respondente spun că au direcţionat fonduri pe baza legii sponsorizării către sectorul 

non-guvernamental în 2014.65 

Companiile cu venituri de peste 100 de milioane de euro sunt cele care direcționează în cel mai 

mare procent fonduri către ONG-uri pe baza legii sponsorizării. Astfel, 75% dintre acestea 

utilizează această facilitate fiscală, în timp ce mai puțin de jumătate dintre companiile cu 

venituri de până la 15 milioane de euro direcționează bani către sectorul ONG prin legea 

sponsorizării.66 

În funcție de sectorul de activitate, primele trei industrii cu cele mai multe companii care au 

direcționat fonduri pe baza legii sponsorizării în 2014, sunt: servicii profesionale (în proporție de 

100%), petrol și gaze (88%) și IT, software și internet (80%). Domeniile către care companiile au 

direcționat fonduri pe baza legii sponsorizării în 2014 sunt: educație (26%), sănătate (22%), 

protecție socială (21%), sport (15%) și doar 8% pentru artă și 6% pentru mediu.67 

Conform analizei, 96% dintre companiile respondente spun că s-au implicat în proiecte de 

responsabilitate socială corporativă în 2013, față de 86% în anul anterior. Rezultatul dovedește 

un interes mai mare din partea companiilor de a integra activități de CSR în strategia lor de 

afaceri, pe fondul unui interes general în creștere din partea mediului de afaceri, al presei și al 

societății civile cu privire la acest domeniu. De asemenea, se implică activ în promovarea 

eforturilor CSR atât în interiorul companiei, cât și în exteriorul ei. 

 Concurența afacerilor orientate către profit 

 

Afacerile sociale, deși nu au la baza inițiativei lor criteriile fezabilității economice, trebuie să-și 

vândă produsele și serviciile pe piața liberă, să concureze cu afacerile care nu au în calculul 

economic “povara” unei nevoi sociale. Accesul la piață este marea provocare economică a 

antreprenorului social, care, de obicei, se bazează pe un produs sau un serviciu de calitate și are 

capacitatea să motiveze oamenii, dar nu este un specialist în procesul de marketing – vânzări - 

management și nici nu are fondurile și competența de dezvoltare  în acest sens. 

                                                           
64 Sursa – Ministerul Finanțelor – pag. 60 ., Romania 2010 – Sectorul neguvernamental 

65 Raport_Omenia Ajuta Compania_EY Romania ViitorPlus. A doua ediție a studiului Tendințe și realități CSR în 

Romania – 2014, realizat de CSRmedia.ro și EY Romania, are la baza un chestionar aplicat în perioada 10 aprilie – 19 

mai 2014. 

66 Idem 65 

67 Idem 65  



 

  

 

Strategia pentru Specializare Inteligentă în regiunea Sud Muntenia 

    444 

 

 Pionieratul 

 

În România, în principal, dar și la nivelul Europei, definirea conceptului de antreprenoriat social 

este la început și nu derivă în principal din experiențele trecute, ci din dezvoltarea unor idei 

care fie au funcționat în altă parte, fie sunt construite dintr-o experiență de antreprenoriat 

diferită de antreprenoriatul social. 

În lipsa unor modele de răsunet care sa anime inițiativa socială, “săpatul în rocă” fără a ști cât 

de departe este capătul tunelului este o mare barieră pentru dezvoltarea acestui fenomen în 

masă.  

Fiind la început, măsurarea acestui fenomen este dificilă. De cele mai multe ori, nu se poate 

aduce argumentul datelor statistice pentru a fundamenta concluziile cercetării și a susține 

direcțiile recomandate de acțiune.   

 

 Adaptarea la specificul local 

 

O altă provocare a inovării sociale este capacitatea redusă de replicare a inițiativelor sociale de 

succes. În principal, pentru că unele tipuri de inovare nu sunt suficient înțelese, relevanța lor nu 

este recunoscută sau, pur și simplu, eșuează după ce se încearcă replicarea lor, din cauza 

contextului diferit într-un alt oraș sau țară. 

 

 Vizibilitatea și imaginea publică 

 

Accesul redus la media face ca acțiunile sociale și antreprenoriatul social să fie foarte puțin 

cunoscute de populație. În plus, lipsa educației populației în privința implicării sociale duce și la 

o redusă apreciere a valorilor care stau la baza antreprenoriatului social și, în consecință, 

colaborat cu slaba mediatizare a acestui fenomen, contribuie la  menținerea unei culturi 

centrate pe confortul și nevoile individuale. Notorietatea scăzută face ca difuzarea și adoptarea 

unor bune practici sau modele de succes de antreprenoriat social să fie redusă. 

 

“Raportul  de  cercetare  privind  economia  socială  în  România  din  perspectivă  europeană 

comparată” realizat de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, în 2010, confirmă faptul 

că gradul de informare a populaţiei cu privire la economie socială este foarte redus. Managerii 

se consideră cei mai familiarizaţi cu termenul de economie socială (65%). Dintre angajaţii în 

forme  de  economie  socială  mai  puţin  de  jumătate  cunosc  puţin  termenul,  în  special 

absolvenţii de studii superioare. Grupurile  vulnerabile  nu  sunt  familiarizate  cu  conceptul  de 



 

  

 

Strategia pentru Specializare Inteligentă în regiunea Sud Muntenia 

    445 

economie socială şi cunosc puţin formele de organizare  a  economiei  sociale.  Nu  au  auzit 

niciodată de formele de economie socială: 78% dintre romi, 73% dintre familii monoparentale, 

57% dintre persoanele cu dizabilităţi şi 50% dintre tineri. În cazul  în  care  cunosc  formele de 

economie socială, acest lucru se datorează în principal prietenilor şi mass-media.  

 

Organizațiile societății civile au beneficiat de o notorietate crescută în 2013, din păcate 

negativă. La baza acestui tip de publicitate au stat acuzațiile unor jurnaliști și figuri politice 

importante cu privire la implicarea organizațiilor societății civile în evoluția proiectului Roșia 

Montană, stârnirea unor proteste de stradă.  În plus, imaginea publică a organizațiilor societății 

civile a fost afectată de acuzații din partea mass media și a oficialilor publici privind corupția și 

proasta gestionare a problemei câinilor comunitari din București, în urma atacului letal căruia i-

a căzut victimă un copil.  

Un sondaj realizat de către INSCOP în octombrie 2013 arăta că 34,2% dintre cetățenii români 

aveau încredere în  (în scădere vizibilă față de cei 38,4 la sută din martie 2013).  

În ciuda evoluției negative a imaginii, aproape jumătate dintre organizațiile societății civile 

afirmau în sondajul Cult Market Research din 2013 că mass media și populația în general sunt 

mai interesate de activitățile lor.  

 

 Analiza cantitativă Unde suntem? 

 

Care dintre antreprenorii sociali produc efectiv inovare socială și care sunt doar “binefăcători”, 

“visători” sau “truditori” sociali, nu poate fi stabilit decât dacă se vor trasa niște standarde ale 

inovării. De aceea în cele ce urmează se va  urmări măsurarea fenomenului “inovare socială” 

prin măsurarea antreprenoriatului social, cu dese referiri la sectorul nonguvernamental. 

Antreprenoriatul social este mai ușor de măsurat, deoarece se pot trage concluziile privind 

rezultatele unor antreprize sociale analizând cifra de afaceri, număr de salariați, profit și chiar 

măsura în care ele răspund nevoii sociale identificate. Din păcate, inexistența unei forme 

juridice specifice face destul de greu să fie identificate afacerile sociale. Chiar dacă simplificăm 

și spunem că numărul de organizații non-guvernamentale măsoară fenomenul “antreprenoriat 

social”, modul în care acestea funcționează și țin evidențele contabile nu sprijină decât o 

abordare națională.  

Astfel, în regiunea Sud Muntenia erau înregistrate la începutul anului 2015 un număr de 11.196 

asociații, distribuite pe județe astfel:       
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Tabel.1.7.1. Număr de asociații la nivel regional 

Județul Numărul Pondere în regiune 

Argeș 3.287 29,3% 

Călărași 481 4,2% 

Dâmbovița 1.325 11,8% 

Giurgiu 947 8,5% 

Ialomița 529 4,7% 

Prahova 3.813 34,1% 

Teleorman 814 7,3% 

Total regiunea Sud Muntenia 11.196 100% 

         Sursa: http://www.asociatii.net/lista-asociatii.html 

 

Din punct de vederea al ponderii asociațiilor din județele regiunii Sud Muntenia, situația grafică 

se prezinta astfel: 

Fig.1.7.1. Ponderea asociațiilor prezente în județele regiunii Sud Muntenia, 2015 

 

Sursa: www.asociații.net 

 

Din punct de vederea al numărului asociațiilor din județele regiunii Sud Muntenia, situația 

grafică se prezinta astfel: 

http://www.asociatii.net/lista-asociatii.html
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Fig.1.7.2. Numărul asociațiilor prezente în județele regiunii Sud Muntenia, 2015 

 

Sursa: www.asociatii.net 

 

Din totalul de 116.151 de asociații la nivel național, 9,3% sunt înregistrate în regiunea Sud 

Muntenia. Raportat la  media pe regiune, reprezentată de 14.518 de asociații, numărul de 

asociații din regiunea Sud Muntenia este cu 23% mai mic, în condițiile în care București Ilfov este 

regiunea cu cel mai mare număr de ONG – uri (23.468), respectiv 20,2% din numărul de asociații 

prezente la nivel național. Dacă se ia în calcul media pe județ la nivelul țării (2.833 asociații), se 

poate observa că 5 județe din 7 sunt sub media pe țară, doar Argeș și Prahova fiind semnificativ 

peste medie. 

 

Cu toate acestea, principalele limitări ale acestui indicator (numărul de ONG-uri) pentru a 

măsura antreprenoriatul social sunt: 

- Existența multor situații când ONG-urile au activitate națională, chiar dacă nu au 

sucursale la nivel local. În cazul regiunii Sud Muntenia în speță, inclusiv în studiile de caz atașate 

prezentului document există cazuri în care organizații care sunt înregistrate în București au 

activitate în regiunea Sud Muntenia; 

- În unele cazuri, ONG-urile au fost înființate pentru nevoi extrem de restrânse (ex: 

obținerea de fonduri pentru rezolvarea unor probleme personale sau de familie) sau care doar 

simulează existența unei nevoi sociale în scopul de a avea acces la diferite finanțări (ex:  valul 

de ONG-uri înființate pentru a obține punctaj în cadrul măsurii 322 PNDR sesiunea 2010). O 

evidență a acestora necesită o investigație de mare amploare și din motive lesne de înțeles nu s-

a realizat încă. 



 

  

 

Strategia pentru Specializare Inteligentă în regiunea Sud Muntenia 

    448 

- Mai mult, nu există o evidență a ONG-urilor care desfășoară activități generatoare de 

venit și câte dintre aceste activități sunt sustenabile, cu scopul de a măsura efectiv 

întreprinderile sociale versus cele de binefacere.  

- De asemenea, există o serie întreagă de ONG-uri care au rolul de a urmări interesele unor 

organizații profesionale sau anumitor categorii de persoane, iar acestea pot fi din nou indirect 

asociate cu antreprenoriatul social, deși nu sunt de obicei direct generatoare de inovare socială. 

- Există numeroase organizaţii care desfăşoară activităţi în domeniul social, însă nu au 

declarat principala activitate ca fiind cea de furnizare a asistenţei sociale, marcând la domeniul 

de activitate codul CAEN 9133: Alte activităţi asociative n.c.a. Printre aceste organizaţii se 

numără cele care promovează militantismul şi sensibilizarea opiniei publice pentru o cauză sau 

un interes public, colectarea de fonduri, susţinerea diferitelor activităţi comunitare; organizaţii 

pentru protecţia şi apărarea intereselor unor grupuri (minoritare,  

etnice, persoane cu handicap).   

 Studii de caz – Povești de succes                          Cum?    

 Educație 

 

Zburd – Educație prin Coaching 

Inițiator: Asociația ROI,  în parteneriat cu Leadership în International Management, 

Asociația Română pentru Coaching, cu sprijinul Ministerului Educației 

Naționale. 

Inovație:   Coaching în licee pentru formarea de echipe performante profesori-elevi-

părinți 

Scop:          Proiectul proiectul-pilot Zburd – Educație prin coaching (www.zburd.ro) a 

demarat în februarie 2012 pentru a sprijini câteva licee cu grad de 

promovabilite redusă (sub 20%) să-şi îmbunătățească performanțele, prin 

coaching de echipă. Proiectul şi-a propus să identifice cauzele reale a gradului 

mic de promovabilitate şi să ofere un sprijin real liceenilor care își doresc să 

învețe şi să promoveze Bacalaureatul. 

Metodă:     Proiectul are la bază un proces de coaching de echipă ce și-a dovedit 

eficacitatea și eficiența în  alte țări. Echipa mixtă din fiecare liceu este 

sprijinită de doi coachi (antrenori) voluntari să se formeze și să devină 

eficientă. Echipa liceului este cea care identifică problemele, își asumă 

responsabilități, stabilește obiective, găsește soluții și va duce la bun sfârșit 

proiecte destinate scopurilor pe care şi le propune. Coachii  sunt facilitatori ai 
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acestui proces. 

Rezultate: După aproape doi ani, cele cinci licee au obținut rezultate excepționale, în 

ciuda faptului că majoritatea elevilor din liceele selectate provin din medii 

defavorizate, cu familii monoparentale sau chiar fără părinți. 

Rata de promovabilitate la Bacalaureat a crescut de două-trei ori în aceste 

licee, față de o creștere medie de 20% la nivel național. Cu sprijinul unor 

antrenori voluntari, elevii, profesorii și părinții au învățat să lucreze 

împreună. Au început de la BAC și au reușit mult mai mult: să reducă 

semnificativ absenteismului și să soluționeze problemele legate de violență. În 

plus, comunicarea s-a îmbunătățit, elevii au căpătat mai multă încredere în ei 

înșiși, iar părinții au contribuit și ei la crearea unui mediu școlar atractiv.  

Zonă: Brașov, Sibiu, Iași, Câmpulung Muscel, București 

 

Adoptă un liceu 

 

Inițiator: Asociația ROI, Școala de Valori și Fundația Noi Orizonturi 

Inovație:   Intervenție integrată a mai multor ONG-uri pentru crearea unei legături între 

liceele tehnologice și mediul privat 

Scop:          După 3 ani de intervenție, „Adoptă un liceu” își propune ca liceele beneficiare să 

devină centre de excelență și formare pentru alte școli care doresc să obțină 

performanțe mai bune din regiune.  

Inițiativa răspunde unor probleme precum: fractura existentă între școală și 

piața muncii; lipsa de motivație și o încredere în sine scăzută a elevilor; lipsa 

colaborării profesor-elev-părinte; necesitatea de a îmbunătăți procesul 

educațional și accesul la educație; încurajarea inițiativei în cadrul școlii. 

Metodă:     Liceele participante vor beneficia de programe de construire de echipe, de 

educație non-formală pentru elevi, profesori și părinți, de implicarea constantă 

în consiliul de administrație al unui membru din comunitatea de afaceri, de 

burse de merit și de stagii de practică, de renovări de spații fizice, toate 

asumate, conduse și implementate de către elevi, profesori și părinți în urma 

unui proces continuu de coaching. 
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Rezultate: Proiectul și-a dovedit viabilitatea încă din faza – pilot derulată în 2012-2013 de 

către Asociația ROI prin proiectul Zburd-Educație prin coaching pentru 

îmbunătățirea performanțelor a 5 licee tehnologice cu rezultate slabe la 

Bacalaureat și mare parte dintre elevi din medii defavorizate. 

Zonă: Brașov, București, Câmpulung-Muscel, Cluj, Iași, Sibiu, Zalău, Pitești, Ploiești. 

 

Fundația Cartea Călătoare 

Inițiator: NESst România 

Inovație:   Cărți audio în format DAISY (Digital Accessible Information System) 

Scop:          Punerea la dispoziția persoanelor cu deficiențe de vedere a unei tehnologii care le 

oferă acestora oportunitatea de a se bucura de lectură ca orice alt cititor, 

crescând astfel accesul la educație.   

Metodă:     Stabilirea unei întreprinderi sociale care produce cărți audio în format DAISY. 

Rezultate: Numărul utilizatorilor de tehnologie DAISY a crescut de la 100 de persoane în 

2009, la peste 555 în 2013. 

Zonă: Focșani, județul Vrancea 

 

Tradiții și meșteșuguri 

Festivalul de la Corbeni 

 

Inițiator: Asociația Culturală Vocart  în parteneriat Primăria Corbeni şi Consiliul Judeţean 

Argeş 

Inovație:   Festival de tradiții argeșene  

Scop:          Continuarea, dezvoltarea şi promovarea valorilor autentice ale tradiţiilor şi 

obiceiurilor zonei, atât de valoroase din punct de vedere cultural. 

Metodă:     Concurs de tăiat lemne, de mâncat rapid, de gătit mâncare tradiţională 

românească, cu ingrediente naturale, care va fi jurizat de un bucătar avizat, 

concurs de tuns oi, de alergare, de tracţiune pentru cai.  Premiate cele mai 

frumoase şi autentice costume populare, cel mai bun gospodar. Participarea 
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cât mai largă a tinerilor interpreţi amatori din întreaga ţară, în urma unei 

preselecţii. Un juriu de specialitate va da măsura valorii şi a autenticului în 

arta interpretativă populară. 

Rezultate: 3 festivaluri organizate 

Zonă: Corbeni, județul Argeș 

 

Moara de hârtie 

 

Inițiator: Asociația Moara de hârtie 

Inovație:   Muzeu-atelier – Manufactura Comana 

Scop:          Reînvierea, susţinerea şi promovarea tradiţiilor, meșteșugurilor şi 

îndeletnicirilor, dispărute sau pe cale de dispariţie, precum manufacturarea 

hârtiei, legătoria de carte şi tiparul manual. 

Metodă:     Ateliere de hârtie manuală, legătorie de carte sau tipar manual 

Rezultate: Peste 3000 de persoane au participat la atelierele asociației 

Zonă: Comana, județul Giurgiu 

 

Meșterii din Spanțov 

 

Inițiator: Fundația PACT 

Inovație:   Crearea unei punți de legătură între prelucrarea lemnului în mod tradițional și 

aducerea în actualitate prin crearea unei design modern. 

Scop:          Venituri sustenabile într-o comunitate cu un grad ridicat de sărăcie, unde 

aproximativ 40% din persoane sunt de etnie romă/Promovarea meșteșugurilor 

meșterilor rudari. 

Metodă:     Dezvoltarea unor planuri de afaceri și de marketing pentru meșteșugarii locali, 

organizarea unor întâlniri între meșteșugari și tineri artiști și designeri. În 

același timp, mai mulți tineri vor învăța să lucreze lemnul de la meșterii mai în 
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vârstă, și comunitatea va pune umărul la lansarea afacerii, contribuind la 

organizarea unui eveniment tradițional în localitate.  

Rezultate: Revigorarea meșteșugului prelucrării lemnului 

Zonă: Spanțov, județul Călărași 

 

 

 

 

 

Protecția mediului 

Atelierul de pânză 

 

Inițiator: Viitor Plus – Asociația pentru dezvoltare durabilă cu sprijinul NESst România 

Inovație:   Confecționarea manuală a unor produse din bumbac 100%, netratat, neînălbit și 

nevopsit.  

Scop:          Oferirea unei alternative ecologice la punga de plastic și oferirea de locuri de 

muncă persoanelor cu dizabilități fizice. 

Metodă:     Stabilirea unei întreprinderi sociale care produce unor mix-uri de miere de calitate 

superioară oferind o sursă de venit sustenabilă și un preț echitabil apicultorilor din 

județul Sălaj. 

Rezultate: Începând din 2009, s-au produs peste 60.000 de sacoșe, au fost angajate 4 

persoane cu dizabilități fizice, care lucrează de la domiciliu, și 4 persoane fără 

dizabilități. 

Zonă: București 
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Magazinul de copaci 

 

Inițiator: Asociația EcoAssist 

Inovație:   Comercializarea de molizi și brazi în ghiveci 

Scop:          Protecția mediului/creșterea și protejarea pădurilor 

Metodă:     Echipa de voluntari plantatori aduce la ușa doritorilor brazi și molizi în 

ghiveci, direct din pepinierele românești. Magazinul de copaci este efortul 

voluntarilor de împădurire de a încuraja cumpărarea de brăduți vii, 100% 

româneşti, cu tot cu rădăcină și balot. 

Rezultate: Inițiativa a fost demarată în 2011 și este actualmente prezentă în 12 judeţe. 

Zonă: România 

 

Plantăm fapte bune în România 

 

Inițiator: Asociația EcoAssist 

Inovație:   Implicarea societății civile, a publicului larg, a autorităților, a firmelor și mass 

media în protejarea și creșterea de păduri. 

Scop:          Protejarea mediului/creșterea și protejarea pădurilor 

Metodă:     Plantarea cu ajutorul voluntarilor și creșterea unor păduri până la reușita 

finală a fiecăreia (atingerea stadiului de masiv lemnos).  Realizarea hărții 

tăierilor de păduri din România prin implicarea unor developeri IT și a 

publicului larg. Realizarea unei campanii de conștientizare și activare civică 

privind situația pădurilor din România. 

Rezultate: 2011-1015, 250.000 de puieți plantați pe o suprafaţă de peste 65 de hectare. 

Zonă: România 
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Turism 

Cycling România 

 

Inițiator: Cycling Experience în parteneriat cu Asociația ROI 

Inovație:   Turism pe bicicletă pentru promovarea ținuturilor pitorești din România, 

precum și tradițiile și meșteșugurile din comunitățile locale. 

Scop:          Promovarea României ca o destinație pentru cicloturism la nivel mondial și 

încurajarea românilor pentru practicarea cicloturismului ca o alternativă 

pentru turismul clasic. Coagularea unei comunități de bicicliști, un stil de 

viață sănătos, dezvoltarea infrastructurii pentru cicloturism, sprijinirea 

comunităților locale pentru o dezvoltare durabilă. 

Metodă:     Organizarea de tururi în diverse zone din țară, investigarea și marcarea de noi 

trasee, precum Centura Cicloturistică București și traseul Dunării. 

Rezultate: 5.000 km explorați pe bicicletă, Marcarea traseului Dunării – Oravița-Călărași, 

marcarea traseului Urlați și mediatizarea intensă în presa națională și 

internațională. 

Zonă: România 

 

Întreprinderi sociale 

Proiect Mozaic 

 

Inițiator: Fundația Dezvoltarea Popoarelor în cadrul proiectului „Parteneriate active 

pentru dezvoltarea economiei sociale” 

Inovație:   Dezvoltarea unui nou model de economie socială/Produs inovator în România 

– mozaic cu model pentru piscine. 

Scop:          Facilitarea accesului pe piața muncii a persoanelor expuse riscului de 

excluziune socială și promovarea unei societăți incluzive. 

Metodă:     Stabilirea unei  întreprinderi sociale care produce mozaic ceramic cu 

finanțare europeană. 
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Rezultate: 13 angajaţi, zece dintre aceştia fiind tineri cu dificultăți, cu vârste cuprinse 

între 20-23 de ani și care fie provin din centre de plasamente, fie sunt 

persoane cu handicap/4.500 de mp de modele ceramice pe lună. 

Zonă: Popești –Leordeni, Ilfov 

 

Atelierul de împletituri 

 

Inițiator: Fundația Ruhama 

Inovație:   Înființarea unei întreprinderi sociale care are ca obiect principal de 

activitate împletirea coșurilor de nuiele. 

Scop:          Facilitarea accesului pe piața muncii a persoanelor de etnie romă.       

Metodă:     Crearea unei întreprinderi sociale pentru a valorifica potențialul de muncă al 

persoanelor de etnie romă, astfel încât veniturile acestora să fie 

transformate din venituri pasive (venit minim garantat) în venituri active 

(salariul aferent muncii). 

Rezultate: 3 persoane de etnie romă angajate în cadrul atelierului/stabilirea unei piețe 

de desfacere în Austria 

Zonă: Avram Iancu, județul Oradea 

 

Vaci de rasă şi însămânţări artificiale/Capre de rasă 

 

Inițiator: Heifer Project România în parteneriat cu Fundația Agapis 

Inovație:   Adaptarea principiului Heifer în România “Dar din dar”, primii beneficiari vor 

dona la rândul lor altei familii primul născut femel, fiind vorba în esență de un 

“micro-credit viu”. 

Scop:          Îmbunătățirea alimentației familiilor beneficiare și obținerea unor venituri 

suplimentare prin vânzarea surplusului. 

Metodă:     Distribuirea a 51 de vaci din rasa Bălțata Românească și  a 5.200 doze de 

material seminal congelat provenit de la tauri de mare valoare din rase de lapte 
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și carne. Donarea unor familii nevoiașe din comuna Rus a 34 de caprine din rasa 

Alpina Franceză, o rasă de o mare productivitate, care se adaptează uşor 

creşterii intensive. 

Rezultate: Punerea în circuitul “Dar din Dar” a 85 de animale 

Zonă: Comunele Maeriște și Rus din judeţul Sălaj, județul Cluj    

 

Brutăria Concordia/Cafeneau Concordia Bakery 

 

Inițiator: Concordia 

Inovație:   Noi modele de întreprinderi sociale -  brutărie/cafenea-concept 

Scop:          Reintegrarea socio-profesională a tinerilor, dezvoltarea aptitudinilor acestora 

de a-și construi un trai independent și o rampă de lansare pe piața muncii. 

Metodă:     Proiectul Brutăria CONCORDIA reprezintă un sistem unitar complex, ale cărui 

activități principale, laboratorul-atelier din Ploiești, și conexe, punctul de 

vânzare din Mall Promenada din București și serviciul de comenzi, își servesc cu 

onoare rolul de sprijinire atât a tinerilor asistați de către CONCORDIA, cât și a 

celor din afara organizației, în procesul de reintegrare socio-profesională. La fel 

și cafeneaua-concept. 

Rezultate: 24 de tineri învață în prezent meseriile de brutar și patiser pentru o perioadă de 

șase luni. 

Zonă: Ploiești, județul Prahova/București 

 

Materia 

 

Inițiator: Materia cu sprijinul Fabricat în Țara lui Andrei  

Inovație:   Design, producţie şi comercializare de obiecte premium de mobilier, 

decoraţiuni interioare şi corpuri de iluminat din lemn recuperat şi reciclat.  

Scop:          Reciclare creativă 
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Metodă:     Înființarea unei întreprinderi sociale care comercializează produse destinate în 

principal exportului pe pieţele ţărilor Uniunii Europene. 

Rezultate: - 

Zonă: Mănești, județul Dâmbovița 

 

Sănătate dulce 

 

Inițiator: Fundația Agapis în parteneriat cu NESst România 

Inovație:   În elaborarea rețetelor produselor a participat o echipă formată din apicultori 

cu experiență și specialiști în apifitoterapie. Astfel, produsele au fost realizate 

prin mixarea mierii cu ingrediente precum polenul, nuca, propolisul sau 

prunele uscate în proporții bine stabilite rezultând produse valoroase din 

punct de vedere terapeutic. Produsele terapeutice sunt ambalate în borcane 

de sticlă și apoi în cutii care protejează produsul de lumina și razele soarelui. 

Scop:          Oferirea unei surse de venit sustenabile apicultorilor din Valea Barcăului 

Metodă:     Stabilirea unei întreprinderi sociale care produce unor mix-uri de miere de 

calitate superioară oferind o sursă de venit sustenabilă și un preț echitabil 

apicultorilor din județul Sălaj. 

Rezultate: 14 producători sprijiniți, 55 apicultori au primit pregătire profesională 

Zonă: Valea Barcăului, județul Sălaj 

 

Modele de succes la nivel internațional  

Întreaga lume a cunoscut succese răsunătoare ale antreprenoriatului social în ultimii ani. Unele 

generate de foame și sărăcie extremă (Grameen Bank – Bangladesh), altele din dorința de a 

schimba stilul de viață, de la dependent de computer la meșteșugar (Craft Boom – Marea 

Britanie). 

Au fost alese  3 exemple care ar putea fi adaptate la situația de astăzi a regiunii Muntenia Sud. 
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Întoarcerea la meșteșuguri 

 

Nevoi sociale Schimbarea stilului de viață din dependent de calculator într-unul de 

lucrător cu propriile mâini 

Țară Marea Britanie 

Activități Crearea unei “industrii a meșteșugurilor”: ceramică, mobilă, obiecte 

din metal, pielărie, textile  

Obiective Încurajarea penetrării pieței mondiale de către meșteșugarii britanici  

Cifre relevante 11.620 de întreprinderi 

43.000 de angajați 

3,4 miliarde lire cifră de afaceri 

17 lire este prețul mediu al unui obiect vândut 

Inovare  Sistem de vânzare on line integrat cu aplicații web, mobile, social 

media 

50% din întreprinderi folosesc acest sistem care este un adevărat driver 

al vânzărilor 

 

Finanțarea antreprenoriatului în rândul săracilor 

 

Nevoi sociale Crearea unor activități independente care să asigure un nivel de viață 

decent pentru o familie 

Țară Bangladesh 

Activități Acordarea de micro credite 

Obiective Încurajarea antreprenoriatului în cadrul segmentului cel mai sărac al 

populației din Bangladesh  

Cifre relevante 

(martie 2015) 

8,35 milioane de clienți 

97% femei 
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78,000 de cerșetori 

Împrumuturi la zi: 1,1 miliarde USD 

Împrumuturi de la înființare 16,8 miliarde USD 

Rată de credite neperformante: 1,8% 

Garanții: 0 

Inovare  Împrumuturi extrem de mici către persoane fără bonitate 

Responsabilizarea debitorilor prin acordarea de acțiuni: banca e 

deținută de împrumutați în proporție de 94%, iar 6% de stat 

Cu cât mai sărac ești, cu atât ai mai multe șanse să obții un împrumut 

S-a concentrat ca segment de împrumutați pe femei, acestea fiind 

complet neglijate de societate 

Împrumutătorii privesc încrederea acordată drept cel mai de preț bun, 

considerând-o ca o șansă la o viață normală 

 

Finanțarea antreprenoriatului social cu potențial global 

 

Nevoi sociale Susținerea acelor oameni care au potențial de a deveni antreprenor 

social global 

Țară Sediul în SUA, prezență în 70 de țări 

Activități Acordarea de finanțări pentru start-up-uri sociale 

Acordarea de consultanță în dezvoltarea acestor afaceri 

Conectarea antreprenorilor sociali la platforma globală de inovare 

Crearea de infrastructură globală pentru antreprenoriat social 

Obiective Transformarea fiecărui om în antreprenor social de succes  

Cifre relevante  3.000 de antreprenori sociali membri 

Proiecte care au atins miliarde de oameni 

Premiul Nobel pentru pace pentru Kailas Stayarthi, unul dintre 
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principalii activiști în educație ai Ashoka în India 

Inovare  Inovatori în inovare socială = Inovare de concept 

Analizează potențialul oamenilor ca antreprenori sociali și creează 

afaceri sociale care schimbă lumea 
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Subcapitolul I.8. Concluziile analizei 

 

În această secțiune sunt prezentate concluziile în urma analizei cantitative la nivelul regiunii 

Sud Muntenia. Capitolul este organizat în două secțiuni distincte: 

- 8.1 Concluzii generale. Prezintă concluziile agregate în urma analizei cantitative la 

nivelul regiunii Sud Muntenia. 

- 8.2 Analiza comparativă cu regiuni similare din UE. Prezintă indicatorii cei mai 

relevanți la nivelul regiunii Sud Muntenia în comparație cu nivelurile din alte regiuni 

similare din Europa și concluziile raportat la rezultatele obținute. 

 

I.8.1. Concluziile analizei domeniilor ce prezintă avantaje competitive și valoare adăugată 

mare 

 

În urma elaborării analizei se pot evidenţia o serie de elemente ce caracterizează regiunea Sud 

Muntenia. Concluziile extrase sunt  exprimate în mod direct pe baza indicatorilor prelucrați sau 

în baza studiilor de caz și a contextului național pentru domeniile emergente. 

1. Există o discrepanţa semnificativă din punct de vedere al dezvoltării economice între 

judeţele Argeş și Prahova şi restul judeţelor din regiune 

Cu foarte puţine excepţii, indicatorii analizaţi au scos în evidentă existenţa unei discrepanțe 

mari între judeţele Argeş şi Prahova pe deoparte și restul judeţelor din regiune pe de altă parte.   

Deşi dintre cele cinci judeţe cu performanţe slabe, judeţul Dâmboviţa se remarcă prin clasările 

în majoritatea topurilor pe locul 3, iar indicatorii obținuți, de multe ori sunt superiori 

indicatorilor cumulaţi pentru restul de patru judeţe, raportarea la nivel naţional transformă 

acest judeţ într-unul uşor mai slab dezvoltat, în contrast cu primele două.  

Regiunea Sud Muntenia se află în multe statistici pe locuri fruntașe între regiunile ţării însă în 

general acest lucru este datorat judeţelor din nordul regiunii. Spre exemplu: 

- Exceptând Bucureşti-Ilfov, regiunea Sud Muntenia a beneficiat de cele mai mari investiţii 

nete în perioada analizată, însă peste 70% dintre acestea s-au realizat în judeţele Argeş și 

Prahova; 

- Din punct de vedere al PIB-ului/cap de locuitor, regiunea s-a situat pe locul 2 (după 

Bucureşti-Ilfov) însă mai mult de 75% este aferent primelor trei judeţe; 

- Din punct de vedere al IPC, Argeș este detașat lider la nivel național iar Prahova este în 

top 10, în timp ce toate cele 4 județe Dunărene se clasează în ultimele 15 poziții 
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Indicatorii analizaţi nu prezintă şi cauzele acestei discrepanțe, însă printr-o scurtă analiză  se 

pot observa caracteristici comune în cadrul fiecărei categorii de judeţe și contradictorii într-o 

comparaţie faţă în faţă: 

- primele trei judeţe sunt situate în zona de Nord a regiunii, nu sunt amplasate pe cursul  

Dunării, au un potenţial agricol mai scăzut, deţin industrii mai puternice în domenii  

precum cel auto sau cel constructor de maşini și sunt alcătuite din toate cele trei forme 

de relief (de la câmpie la zonă montană); 

- restul de patru judeţe sunt situate în zona de sud a regiunii, sunt amplasate pe cursul 

Dunării, au un potenţial agricol ridicat, au în general ca reședințe de judeţ, foste orașe 

mono-industriale şi sunt formate doar din câmpii. 

Amplasarea în zona de câmpie și caracterul predominant agricol al județelor din sudul 

regiunii au un impact important și asupra elementelor demografice: regiunea are cea mai 

ridicată pondere de rezidenți în mediul rural: 57% față de 43,37% la nivel național. Această 

majoritate a rezidenței în mediul rural are impact asupra nivelului de instruire sau a gradului 

de îmbătrânire al populației. În Sud Muntenia există cel mai ridicat nivel de analfabeți sau 

persoane fără școală: 5,7% din populație față de media națională de 4,4%, precum și o rată 

redusă, sub nivelul național, a populației cu studii superioare: 10,3% față de 14,2% la nivel 

național. 

2. Regiunea Sud Muntenia are cel mai mare potențial agricol al României, dar acest 

potențial este insuficient exploatat 

Datorită amplasării sale și a calităților solului, regiunea Sud Muntenia deţine cel mai mare 

potenţial agricol al României, lucru confirmat şi de analiza indicatorilor economici.  

Judeţele sudice, amplasate în totalitate în zona de câmpie (Teleorman, Giurgiu, Călărași și 

Ialomița) deţin un real avantaj atât în faţă celorlalte judeţe din regiune, cât și la nivel naţional, 

în special în ceea ce privește marile culturi, dar nu numai. 

Faptul că cele patru judeţe, care conferă acest avantaj zonei, sunt judeţele cele mai  

nedezvoltate, este o dovadă vie a slabei valorificări a acestui potenţial. 

Evidențiind și lipsa unor alte puncte forte pentru respectivele patru judeţe (industrii puternice 

sau o infrastructură a serviciilor bine dezvoltată), rezultă o întreagă zonă dependentă de 

potenţialul său agricol, dar care este foarte slab scos în evidenţă. 

Zona nordică a regiunii, graţie numeroaselor dealuri cu orientare sudică, oferă  un excelent 

potenţial din punct de vedere pomicol, dar fără a exista grupuri de producători relevante, care 

să poată promova această ramură a agriculturii drept potenţială direcţie de dezvoltare 

inteligentă.  Astfel, atât în cazul pomiculturii-specifice judeţelor nordice, cât şi a agriculturii la 
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scară largă, specifică judeţelor sudice, slaba valorificare a acestui potenţial este dată şi  de  

lipsa dezvoltării unor grupuri puternice de producători în zonă.  

Alături de încurajarea formării de grupuri de producători competitive pe plan extern, creșterea 

inovării în agricultură este una din principalele provocări ale regiunii Sud Muntenia. 

Comparativ cu regiuni agricole europene dezvoltate, randamentele și rezultatele obținute sunt 

de pana la 10 ori mai mici în Sud Muntenia, aceasta denotând pe de-o parte nivelul scăzut de 

performanță în prezent și pe de altă parte potențialul imens de valorificat pe viitor. 

3. Potenţialul turistic al zonei este în mică măsură exploatat 

Deşi este una din puţinele regiuni care dispun într-o proporţie semnificativă de toate cele 3 

forme de relief și beneficiază de prezența fluviului Dunărea în toate județele din sudul regiunii, 

din punct de vedere turistic regiunea este una slab dezvoltată. Cu excepțiile Argeş şi mai ales 

Prahova, judeţele din Sud Muntenia înregistrează indicatori foarte slabi din acest punct de 

vedere. 

Din punct de vedere al turismului, se identifica două direcţii majore cu un potenţial foarte 

mare, dar slab sau deloc dezvoltate:  

- Zona montană, existentă în nordul judeţelor Argeş, Prahova și Dâmboviţa, este 

insuficient de valorificată. Cu excepţia judeţului Prahova, reprezentat de stațiunile 

aflate pe Valea Prahovei ( Sinaia, Bușteni sau Azuga), restul zonelor deşi oferă un 

potenţial turistic similar nu sunt deloc întărite de o infrastructură care să permită acest 

lucru.  

Cu excepţia verii, pe întreaga durată a anului, principalul punct de atracție turistic din România 

este Valea Prahovei. Aflate la distanțe similare și dispunând de aceleași resurse naturale, zonele 

din nordul judeţului Argeş și Dâmboviţa, dar şi din Prahova, pot fi o alternativă viabilă pentru 

Valea Prahovei.  

- Dunărea  poate fi un excelent punct de atracție turistică, de care ar putea beneficia 

toate cele 4 judeţe aflate pe cursul acesteia. De la croaziere pe Dunăre cu puncte de 

oprire în orașe precum Giurgiu sau Călăraşi, la cicloturism, trasee itinerare sau pescuit, 

Dunărea oferă posibilități multiple de dezvoltare a turismului. 

- există un potențial comercial și turistic oferit de amplasarea regiunii pe ruta fluvială a 

Dunării și pe “autostrada ciclistă” VELO 6. 

Lipsa unui drum paralel cu Dunărea, a unor puncte de oprire (cheiuri), dar și  slaba promovare a 

zonei, fac ca din punct de vedere turistic, cele patru judeţe în cauză să fie total inexistente.  
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Resursele naturale existente, potențialului turistic montan, cât și cel dunărean sunt insuficient 

valorificate datorită accesibilității reduse către obiectivele turistice naturale și culturale. 

Peisajul cultural urban din regiune nu este suficient valorificat, în comparație cu potențialul 

existent sau cu alte regiuni: de exemplu Târgoviște, un oraș încărcat cu istorie și cultură nu a 

avut traiectoria altor orașe similare precum Alba Iulia sau Sibiu, din perspectiva dezvoltării 

patrimoniului, infrastructurii, serviciilor sau a promovării inteligente. 

4. Uzinele Dacia-Renault reprezintă astăzi majoritatea covârșitoare a economiei 

județului Argeș și au o contribuție determinantă la toți indicatorii regiunii, reprezentând 

punctul forte și industria cu cel mai mare potențial de dezvoltare în regiune 

Indicatorii de comerţ exterior indică regiunea Sud Muntenia drept una din regiunile cu balanţa 

comercială pozitivă, în antiteză cu balanţa comercială a României, care este negativă. 

Peste 9% din exporturile naţionale şi 50% din cele ale regiunii sunt datorate existenţei uzinelor 

Dacia-Renault în judeţul Argeş și implicit a unei puternice industrii auto în această zonă, 

dezvoltată în jurul acestor uzine. Acest fapt conferă regiunii o serie de puncte forte însă 

totodată atrage potenţiale ameninţări. 

  

Plecând de la discrepanța existentă între judeţele din nordul regiunii, unde Argeş este cel mai 

puternic judeţ și restul zonei, este evidentă importanţa existenţei acestei industrii în respectivul 

judeţ. Fără existenţa industriei auto, regiunea ar înregistra cu siguranță cei mai slabi indicatori 

economici dintre regiunile României.  Principalele puncte forte al acestei industrii sunt șomajul 

scăzut din zona Argeş, existenţa unor locuri de muncă destinate atât păturii de jos, cât şi 

intelectualilor, dar şi dezvoltarea multor afaceri conexe acesteia. 

Pe lângă beneficiile reale aduse economiei zonei, puternica industrie auto din zona naşte o serie 

de ameninţări precum: 

- Conferă regiunii un avantaj fragil- spre deosebire de alte regiuni unde se remarcă mai 

multe ramuri economice puternice, regiunea Sud Muntenia este caracterizată doar de 

existenţa la scară relevantă a acestei industrii;  

- Aduce judeţul Argeş și oraşele din acestea (Piteşti, Mioveni , Topoloveni sau Ştefăneşti) 

în situaţia oraşelor mono-industriale din restul judeţelor- dispariţia  industriei auto 

putând atrage consecinţe greu de evaluat atât pe plan regional, cât și pe plan naţional ; 

- Creşterea nivelului de trai şi implicit al costului forţei de muncă întărește preocuparea ca 

Dacia Renault să ia  decizia delocalizării capacităţilor de producţie în zone de pe glob în 
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care contextul local permite costuri mai mici, urmând exemplele altor mari producători 

de maşini. 

 

5. Situarea geografică a zonei Bucureşti-Ilfov în centrul regiunii Sud Muntenia are un 

impact major și reprezintă atât un potențial favorabil, cât și o amenințare în dezvoltarea pe 

termen lung a regiunii 

Având în centrul său regiunea Bucureşti-Ilfov, regiunea Sud Muntenia are cinci dintre judeţele 

sale cu  graniţa comună cu judeţul Ilfov, iar alte  două- Argeş şi Teleorman cu  zonele limitrofe 

la mai puţin de 30 de km de  acestea. Din punct de vedere geografic, regiunea Sud Muntenia 

reprezintă un caz unicat în România, nici o altă regiune neregăsindu-se în această situaţie. 

Deşi prin prisma indicatorilor analizaţi, influențele acestei situaţii sunt atât pozitive cât şi 

negative, majoritatea celor negative sunt mult mai prezente, pe când majoritatea celor pozitive 

pot fi  menţionate doar cu titlul de oportunitate. 

Comparativ cu restul ţării (şi cu regiunea Sud Muntenia implicit), regiunea Bucureşti-Ilfov domină 

clasamentele din punct de vedere al sectorului serviciilor, lucru întărit și de o infrastructură 

educațională pe măsură. Efectul principal al acestor două lucruri îl reprezintă  migrarea tinerilor 

şi a forţei de muncă calificate din România către Bucureşti, și orientarea în masă către acest 

sector economic. 

Dacă în restul regiunilor ţării se pot identifica centre universitare puternice, care să asigure 

formare profesională adecvată păstrării tinerilor și totodată o alternativă migrării acestora către 

Bucureşti (amintim Iași în zona de Nord-Est, Cluj-Napoca şi Oradea în Nord-Vest, Timişoara în 

Vest, Craiova în Sud-Vest, Constantă în Sud-Est și Braşov în Centru), în regiunea Sud Muntenia nu 

există nicio alternativă viabilă acestui trend. O explicație este accesul foarte ușor la cel mai 

mare centru universitar din țară, București Ilfov. 

Aflată în incapacitatea de a păstra tinerii, regiunea Sud Muntenia are caracteristicile unei 

regiuni îmbătrânite unde orice încercare de revitalizare se confruntă cu lipsa viitorului. Dacă 

judeţe precum Argeş şi Prahova oferă unele alternative (puternică industrie auto, amintită 

anterior, industria petroliferă sau într-o mică măsură turismul), judeţele din sudul regiunii se 

găsesc în situaţia de a nu avea capacitatea de a stopa acest fenomen. 

Judeţul Dâmboviţa reprezintă un caz aparte, la finalul anului 2014 în cadrul Universităţii Valahia 

inaugurându-se primul campus universitar creat de la zero, de după anul 1989. Astfel, chiar dacă 

în prezent nu putem vorbi despre rezultate notabile, este de aşteptat ca pe termen lung şi 

judeţul Dâmboviţa să ofere o alternativă viabilă în domeniul universitar, alăturându-se celorlalte 
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două judeţe din nordul regiunii în eforturile de a stopa migrarea tinerilor și a creierelor către 

municipiul Bucureşti. 

Principalele două elemente  pozitive ale amplasării regiunii Sud Muntenia în vecinătatea 

Municipiului Bucureşti sunt  date de: 

- infrastructura rutieră şi feroviară dezvoltată în comparaţie cu alte regiuni ale ţării.  

Practic, orice legătură terestră a Municipiului Bucureşti cu restul României sau al Europei 

tranzitează regiunea Sud Muntenia de unde rezultă acest avantaj.  

o Regiunea este tranzitată de 3 autostrăzi; 

o Regiunea este tranzitată de toate Magistralele Feroviare importante, care leagă 

Municipiul Bucureşti de restul țării; 

- Investiţii nete ridicate, apropierea de zona Bucureşti-Ilfov, dar şi suprapopularea acesteia  

îndemnă investitorii să-şi amplaseze investiţiile în comunele limitrofe judeţului Ilfov 

- crearea inelului 2 de centură a Bucureștiului va transforma o parte din regiunea Sud 

Muntenia în zona de tranzit și cu potențial de amplasare de unități active datorită 

costurilor de producție mai reduse și ajutoarelor de stat mai generoase, raportate la 

București – Ilfov. 

Un potenţial avantaj, nefructificat în prezent îl reprezintă puternica piaţa de desfacere care o 

reprezintă zona Bucureşti-Ilfov. Cu o infrastructură a serviciilor bine dezvoltată, dar cu o 

industrie sau agricultură mult mai puţin valorificate, regiunea Bucureşti-Ilfov reprezintă o piaţă 

de desfacere majoră, a cărui potenţial poate fi exploatat de apropierea regiunii Sud Muntenia. 

De asemenea, apropierea de zona Bucureşti-Ilfov oferă agenţilor economici accesul la toată 

infrastructura existentă în aceasta, fie că este vorba de infrastructura de cercetare, de cea 

educațională sau de orice alt fel. Dezvoltarea metropolitană a Bucureștiului, care include o 

parte semnificativă din regiunea Sud Muntenia, poate aduce beneficii asupra dezvoltării 

infrastructurii zonei și a economiei periferice zonei urbane, respectiv unități de producție care 

deservesc Bucureștiul, dar activează în județele limitrofe. 

Ca și efecte negative ale poziționării geografice ale regiunii Sud Muntenia, se poate menționa 

faptul că apropierea tuturor județelor față de  București favorizează exodul de creiere și resurse 

umane valoroase. În același context, apropierea de cel mai mare centru universitar din țară , are 

un impact negativ asupra dezvoltării învățământului universitar din regiune. De asemenea, 

înființarea zonei metropolitane București va influența negativ regiunea, urmând ca nu mai puțin 

de 25 unități administrativ teritoriale să fie transferate dinspre regiune către zona 

metropolitană, crescând astfel influența și gradul de polarizare al Bucureștiului.  



 

  

 

Strategia pentru Specializare Inteligentă în regiunea Sud Muntenia 

    467 

6. Industria resurselor minerale are un potențial redus de specializare, iar viitorul 

acesteia reprezintă o mare provocare pentru zona Sud Muntenia pe măsura epuizării 

resurselor naturale 

Datele analizate dau o imagine distorsionată industriei minerale din regiunea Sud Muntenia. 

Astfel, la nivel economic, din situaţia analizată reiese o balanţă comercială negativă a 

produselor din această categorie, judeţul Prahova fiind un mare importator de astfel de produse 

minerale, în ciuda faptului că la nivel de exporturi, aceleași produse ocupă un loc important. 

Adăugând la această balanţă comercială negativă şi monopolizarea domeniului de către firmele 

foarte mari, de unde nu rezultă vreo aglomerare de competitivitate sau vreun potenţial de 

clusterizare, rezultatele obţinute indică această industrie drept una fără potenţial de 

specializare.  

Suplimentar, apropierea de regiunea Bucureşti-Ilfov face ca unii actori relevanţi din domeniu 

(OMV-Petrom) să aibă sediul în Municipiul Bucureşti, iar majoritatea datelor raportate să fie 

aferente acestei regiuni. 

Epuizarea destul de apropiata a zăcămintelor de petrol și potențiala îndreptare a acestui tip de 

afacere către zonele off-shore, ca și dezvoltarea industriei energiei regenerabile, necesită o 

analiză sectorială anticipativă a direcțiilor în care această industrie de poate îndrepta în 

următorul orizont de programare.  

7. Contextul economic și social al zonei face inovarea socială una dintre prioritățile de 

dezvoltare pe termen lung  

Inovarea socială pleacă de la intenția de a răspunde unei nevoi sociale, dar poate genera 

dezvoltare economică pe scară largă. Apropierea Dunării,  includerea traseelor limitrofe Dunării 

în autostrada ciclista Eurovelo 6 (Atlantic – Marea Neagră), existența tuturor formelor de relief 

favorabile pentru turism și agroturism sunt oportunități care trebuie exploatate. 

Pe de altă parte, dependența de un număr restrâns de activități industriale, îmbătrânirea 

populației, exodul de creiere și alte elemente creează un context social extrem de dificil, iar 

răspunsul la deficiențele structurale grave și din ce în ce mai accentuate nu poate veni decât 

dintr-o ramură economică ce are ca prioritate aceste nevoi. 

Deschiderea foarte mare a Uniunii Europene la dezvoltarea conceptului de inovare socială și 

antreprenoriat social creează o fereastră de oportunitate pentru crearea unor priorități clare 

pentru regiune în acest veritabil “domeniu emergent”. 
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I.8.2. Analiza comparativă cu regiuni similare din UE. Selecție regiuni relevante, comparație 

și concluzii 

 

Încadrare 

În conformitate cu diviziunile de nivel NUTS din UE (nomenclatorul comun al unităților 

teritoriale de statistică), în România sunt 4 Macroregiuni (NUTS 1), 8 Regiuni (NUTS 2) și 42 de 

județe + București (NUTS 3). 

Există patru macroregiuni în România, fiecare dintre ele fiind formată la rândul ei din 2 regiuni 

de dezvoltare: 

 Macroregiunea 1 (include regiunile Nord-Vest și Centru) 

 Macroregiunea 2 (include regiunile Nord-Est și Sud-Est) 

 Macroregiunea 3 (include regiunile Sud Muntenia și București-Ilfov) 

 Macroregiunea 4 (include regiunile Sud-Vest Oltenia și Vest) 

Figura 8.1 - 1 Macroregiunile din România 

 

Sursa: https://ro.wikipedia.org 

Regiunea Sud Muntenia este identificată după codul NUTS RO31 și face parte din Macroregiunea 

trei (RO3) având ca și sub-Regiuni următoarele județe: 

1. Argeș   (RO311)  

2. Călărași  (RO312)  

3. Dâmbovița  (RO313)  

4. Giurgiu  (RO314)  

5. Ialomița  (RO315)  

6. Prahova  (RO316)                                      Sursa: http://www.posmediu.ro/  

https://ro.wikipedia.org/
http://www.posmediu.ro/
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7. Teleorman  (RO317) 

Metodologie de lucru 

Strategia pentru specializare inteligentă în regiunea Sud Muntenia reprezintă un instrument 

inovativ necesar pentru identificarea avantajelor competitive regionale și dedicat dezvoltării 

economice regionale. 

Conform statisticilor europene, România se numără printre cei mai slabi inovatori din UE, fiind 

pe antepenultimul loc al clasamentului UE pentru inovare și cercetare, înainte de Letonia și 

Bulgaria. 

Comparaţia realizată cu alte regiuni din UE s-a realizat în două direcţii: 

- O comparaţie la nivel general, care are scopul de a prezenta situaţia de ansamblu 

a regiunii și locul pe care aceasta îl ocupă la nivel European. 

- O comparaţie specifică, realizată strict pe punctele cu potenţial de dezvoltare 

inteligentă, unde Regiunea Sud Muntenia a fost comparată cu regiuni puternice în 

respectiva ramură economică 

 

Comparaţia la nivel general: 

În cadrul acestui studiu, au fost propuși spre analiză indicatori macroeconomici de poziționare a 

regiunii Sud Muntenia în raport cu celelalte regiuni din Uniunea Europeană.  

Analiza dimensiunii regionale, de nivel NUTS 2, permite o înțelegere a tendințelor de dezvoltare 

internă. Astfel, dezvoltarea regională este influențată în principal de: 

1. dimensiunea urbană, unde creșterea se concentrează îndeosebi în orașele mari;  

2. accesul la piață – atragerea investițiilor externe directe și creșterea economică fiind 

influențate favorabil de existența porturilor internaționale sau accesul facil la piețele 

internaționale. 

În prima etapă a acestei analize, respectiv cea de încadrare și poziționare a regiunii Sud 

Muntenia în context transnațional, s-au comparat trei indicatori principali: Produsul Intern Brut 

(PIB), populația și suprafața. Punctul de reper temporar a fost anul 2011, punctul în care 

indicatorii au fost prezenți pentru toate variabilele de interes. Astfel, au fost identificate și 

supuse analizei inițiale 19 entități teritoriale din care au fost extrase ca fiind relevante un 

număr de 8 unități teritoriale (acoperindu-se comparația la nivel regional, național, 

transfrontalier și transnațional).  
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În a doua etapă, pornind de la structura predominant agricolă a economiei locale specifice 

pentru regiunea Sud Muntenia, s-a realizat analiza cu date referitoare la indicatorul “Valoarea 

producției de cereale la prețul de bază” față de unitățile teritoriale de referință  identificate 

anterior la nivelul anului 2011. Pe lângă acestea, a fost supus analizei și interpretării la nivelul 

UE al unor indicatori care să indice potențialul dezvoltării și inovării al regiunii Sud Muntenia în 

comparație cu alte sisteme teritoriale, prin indicatorii: “Cheltuieli de Cercetare Dezvoltare 

realizate în întreprinderi pe sectoare de performanță și regiuni UE” și “Numărul unităților 

locale active cu grad ridicat de creștere”. 

Rezultate succinte 

Tabel 8.1 – 1 Analiza comparativă a indicatorilor de identificare 2011 

Unitate PIB/capita în Euro Populație Suprafață/km2 

1 BG34 - Yugoiztochen 4.300 1.063.690 19.799 

2 RO31 - Sud Muntenia 5.100 3.085.095 34.453 

3 HU31 - Észak-Magyarország 5.900 1.176.894 13.429 

4 PL31 - Lubelskie 6.500 2.134.413 25.155 

5 RO 21 Sud Est 3.600 3.273.367 36.850 

6 RO 12 Centru 5.800 2.355.312 34.100 

7 RO 11 Nord Vest 5.300 2.590.220 34.159 

8 RO România 6.200 19.947.311 238.391 

Sursa: Eurostat 

Tabel 8.1 – 2 Analiza comparativă a indicatorilor economici relevanți 2010-2011 

Unitate 

Cheltuieli de Cercetare 

Dezvoltare realizate în 

întreprindere 

pe sectoare de 

performanță și regiuni 

NUTS 2 –  

An 2011 

Valoarea 

producției de 

cereale la prețul 

de bază (inclusiv 

semințe) mil. 

euro 

– An 2011 

Număr unități 

locale active cu 

grad ridicat de 

creștere  

(an 2010) 

1.  BG34 - Yugoiztochen 6.5 175.75 52,462 

2.  RO31 - Sud Muntenia 19.3 1,136.79 50,801 

3.  HU31 - Észak-Magyarország 34.7 180.31 56,674 

4.  PL31 - Lubelskie 42.5 Nu sunt date 

disponibile 

98,672 

5.  RO 21 Sud Est 11 595.24 51,179 

6.  RO 12 Centru 12,6 269.92 57,290 

7.  RO 11 Nord Vest 26,2 384.06 66,028 

8.  RO România 32,5 Nu e cazul Nu e cazul 

Sursa: Eurostat 

  



 

  

 

Strategia pentru Specializare Inteligentă în regiunea Sud Muntenia 

    471 

Analiza regiunilor 

Tabel 8.1 – 3 Comparații pe diviziuni NUTS la nivelul UE 2011 

COMPARAȚII PE DIVIZIUNI NUTS LA NIVELUL UE - An  2011 

Nr. crt. Unitate PIB/capita în Euro Populație Suprafață/km2 

1.  MK - Macedonia 3.600 2.065.769 25.713 

2.  RO21 - Nord-Est 3.600 3.273.367 36.850 

3.  BG34 - Yugoiztochen 4.300 1.063.690 19.799 

4.  RO41 - Sud-Vest Oltenia 4.700 2.033.360 29.212 

5.  RO22 - Sud-Est 5.000 2.509.094 35.762 

6.  RO31 - Sud Muntenia 5.100 3.085.095 34.453 

7.  BG - Bulgaria 5.200 7.245.677 111.002 

8.  RO11 - Nord-Vest 5.300 2.590.220 34.159 

9.  RO4 - Macroregiunea patru 5.700 3.851.255 61.246 

10.  RO12 - Centru 5.800 2.355.312 34.100 

11.  HU31 - Észak-Magyarország 5.900 1.176.894 13.429 

12.  RO - România 6.200 19.947.311 238.391 

13.  PL31 - Lubelskie 6.500 2.134.413 25.155 

14.  RO42 - Vest 6.800 3.851.255 32.034 

15.  RO3 - Macroregiunea trei 9.400 5.368.063 36.274 

16.  PL - Polonia 9.600 38.017.856 312.679 

17.  LV - Letonia 9.800 2.001.468 64.573 

18.  HU - Ungaria 9.900 9.877.365 93.024 

19.  LT - Lituania 10.200 2.943.472 65.300 

Sursa EUROSTAT, la data de 16.04.2015 

Analiza primară a Tabelului 8.1 – 3 a evidențiat faptul că în context transfrontalier și 

transnațional, regiunea Sud Muntenia se poate compara cu alte trei entități teritoriale care 

împărtășesc caracteristici apropiate. Astfel, regiunile considerate în analiza comparativă sunt: 

1. Regiunea Yugoiztochen ,cod BG34, (Bulgaria) 

 

Sursa: https://en.wikipedia.org  

 

  

https://en.wikipedia.org/
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2. Regiunea Sud – Muntenia, cod RO31, (România) 

 

Sursa: http://www.posmediu.ro/ 

 

3. Regiunea Észak-Magyarország, cod HU31, (Ungaria) 

 

Sursa: https://en.wikipedia.org  

 

 

4. Regiunea Lubelskie, cod PL31, (Polonia) 

 

Sursa: https://en.wikipedia.org  

Din structura și interpretarea datelor identificate, a devenit evident că sub raportul analizei 

indicatorului Produs intern brut (PIB) la prețuri curente de piață pe regiuni NUTS 2, media de 

5.100 Euro/cap de locuitor al regiunii Sud Muntenia se încadrează ca și context de comparație cu 

alte regiuni similare din România, respectiv cea de Sud Est (5.000) și Nord Vest (5.300). 

La nivelul Macroregiunii 3 însă, este evidentă diferența majoră de dezvoltare a regiunii Sud 

Muntenia față de Regiunea București Ilfov cu tot ceea ce derivă de aici. 

http://www.posmediu.ro/
https://en.wikipedia.org/
https://en.wikipedia.org/
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Mergând mai departe la următorul nivel teritorial-administrativ, în raport cu media de la nivel 

național a PIB-ului/locuitor de 6.200 Euro, nu există o diferență majoră a regiunii Sud Muntenia 

care să indice încadrări sau caracteristici proprii foarte diferite față de modelul național.  

Nu același lucru se poate spune despre analiza la nivel transfrontalier și transnațional unde sub 

criteriul PIB-ului/locuitor se remarcă ca fiind cele mai apropiate o regiune din Bulgaria 

(Yugoiztochen) cu o medie inferioară de 4.300 Euro și una superioară din Ungaria (Észak-

Magyarország) cu o medie a PIB-ului/locuitor de 5.900 Euro.  Raportarea la regiunea Lubelskie 

din Polonia care are media PIB-ului/locuitor de 6.500 Euro, nu face decât să adâncească 

diferențele care se înregistrează pe măsura avansării spre statele mai dezvoltate din UE.  

Analiza regiunilor este evaluată din perspectiva următorilor indicatori: 

A. Indicatori macroeconomici generali (de comparabilitate): produsul intern brut/cap de 

locuitor, populația, suprafața; 

B. cheltuieli de cercetare dezvoltare realizate; 

C. valoarea producției de cereale la prețul de bază (inclusiv semințe); 

D. demografia afacerilor și întreprinderilor de înaltă creştere. 

 

A. Indicatori macroeconomici 

PIB per capital 

Toate țările membre ale Uniunii Europene au adoptat și armonizat lucrările pentru a respecta 

directivele Sistemului European de Conturi (SEC). A fost asigurată comparabilitatea 

metodologică necesară indicatorilor regionali, în vederea ierarhizărilor teritoriale 

intracomunitare.   

SEC este identic cu Sistemul Conturilor Naționale din România (SCN) ca tip de algoritm complex 

de contabilitate, statistică și analiză macroeconomică, fiind utilizat ca instrument definitoriu 

pentru rezultatele economice, dar și ca țintă majoră decizională în sintezele economice ale 

țârilor cu economie de piață, în statisticile internaționale. 

Produsul intern brut (prescurtat PIB) este un indicator macroeconomic care reflectă suma valorii 

de piață a tuturor mărfurilor și serviciilor destinate consumului final, produse în toate ramurile 

economiei în interiorul unei țări în decurs de un an. Acesta se poate calcula și la nivelul unei 

regiuni sau localități. 

Informațiile statistice privind rezultatele de tip PIB, conform SEC, devin relevante în multe din 

evaluările specifice ale indicatorilor regionali/teritoriali, permițând comparații ierarhizări, 

analize și interpretări ale coeziunii sociale, ale dezvoltării durabile sau dezvoltării umane etc. 
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Relevanța asigurării unor evaluări valorice comparative în SEC și analiza statistică descriptivă a 

datelor referitoare la PIB-ul regional (disponibile EUROSTAT pentru a asigura comparabilitatea). 

Produsul intern brut (PIB) la prețuri curente de piață pe regiuni NUTS 2 

Tabel 8.1 – 4 PIB/locuitor  la nivelul regiunilor comparabile 2011 

Nr. crt. Unitate PIB/capita în Euro 

1.  MK - Macedonia 3.600 

2.  RO21 - Nord-Est 3.600 

3.  BG34 - Yugoiztochen 4.300 

4.  RO41 - Sud-Vest Oltenia 4.700 

5.  RO22 - Sud-Est 5.000 

6.  RO31 - Sud Muntenia 5.100 

7.  BG - Bulgaria 5.200 

8.  RO11 - Nord-Vest 5.300 

9.  RO4 - Macroregiunea patru 5.700 

10.  RO12 - Centru 5.800 

11.  HU31 - Észak-Magyarország 5.900 

12.  RO - România 6.200 

13.  PL31 - Lubelskie 6.500 

14.  RO42 - Vest 6.800 

15.  RO3 - Macroregiunea trei 9.400 

16.  PL - Polonia 9.600 

17.  LV - Letonia 9.800 

18.  HU - Ungaria 9.900 

19.  LT - Lituania 10.200 

Sursa EUROSTAT, la data de 16.04.2015 
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  Figura 8.1 – 2 PIB/locuitor la nivelul regiunilor comparabile 2011 

Sursa: Eurostat 

Analizând PIB-ul pe cap de locuitor față de celelalte regiuni din România, se remarcă faptul că 

regiunea Sud Muntenia este sub media Macroregiunii 3 din care face parte, reprezentând  54,2% 

din media de 9400 Euro/locuitor și cu  82% din media de 5100 Euro /locuitor specifică țării 

noastre. 

Analiza datelor la nivel național: 

Tabel 8.1 – 5 PIB/locuitor  la nivelul României 2011  

Unitate PIB/capita în Euro 

Regiune/Perioadă de referință 2011 

RO21 - Nord-Est 3.600 

RO41 - Sud-Vest Oltenia 4.700 

RO22 - Sud-Est 5.000 

RO31 - Sud Muntenia 5.100 

RO11 - Nord-Vest 5.300 

RO4 - Macroregiunea patru 5.700 

RO12 - Centru 5.800 

RO - România 6.200 

RO42 - Vest 6.800 

RO3 - Macroregiunea trei 9.400 

Sursa EUROSTAT, la data de 16.04.2015 
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 Figura 8.1 – 3 PIB/locuitor la nivelul României 2011 

 

 Sursa: Eurostat 

Analizând PIB-ul pe cap de locuitor față de celelalte regiuni comparabile din Europa, se remarcă 

faptul că regiunea Sud Muntenia este cu 1,1% înaintea regiunii Yugoiztochen din Bulgaria, dar 

sub media celei mai slabe regiuni din Ungaria (Észak-Magyarország) cu 1,1% și sub media Poloniei 

(Lubeskie) cu 1,2%. 

  Figura 8.1 – 4 PIB/locuitor la nivelul regiunilor europene comparabile 2011 

Sursa: Eurostat 
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Populația 

Comparații la nivel european pe diviziuni NUTS 

Tabel 8.1 – 6 Populația în zonele comparabile de referință  2011 

Nr. crt. Unitate Populație 

1.  MK - Macedonia 2.065.769 

2.  RO21 - Nord-Est 3.273.367 

3.  BG34 - Yugoiztochen 1.063.690 

4.  RO41 - Sud-Vest Oltenia 2.033.360 

5.  RO22 - Sud-Est 2.509.094 

6.  RO31 - Sud Muntenia 3.085.095 

7.  BG - Bulgaria 7.245.677 

8.  RO11 - Nord-Vest 2.590.220 

9.  RO4 - Macroregiunea patru 3.851.255 

10.  RO12 - Centru 2.355.312 

11.  HU31 - Észak-Magyarország 1.176.894 

12.  RO - România 19.947.311 

13.  PL31 - Lubelskie 2.134.413 

14.  RO42 - Vest 3.851.255 

15.  RO3 - Macroregiunea trei 5.368.063 

16.  PL - Polonia 38.017.856 

17.  LV - Letonia 2.001.468 

18.  HU - Ungaria 9.877.365 

19.  LT - Lituania 2.943.472 

Sursa EUROSTAT, la data de 16.04.2015 

Așa cum se observă, la nivelul regiunilor de dezvoltare, Sud Muntenia are cel mai ridicat nivel de 

populație dintre zonele comparabile: aproape 300% din nivelul BG34 – Yugoiztochen sau HU31 - 

Észak-Magyarország și cu aproape 50% peste regiunea poloneză PL31 – Lubelskie. 
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   Figura 8.1 – 5 Populația în zonele europene comparabile 2011 

  Sursa: Eurostat 

Suprafața 

Analiza suprafețelor pe regiunile de referință: 

Tabel 8.1 – 7 Suprafețele zonelor comparabile de referință 2011 

Unitate Suprafață/km2 

BG34 - Yugoiztochen 19.799 

RO31 - Sud Muntenia 34.453 

HU31 - Észak-Magyarország 13.429 

PL31 - Lubelskie 25.155 

Sursa EUROSTAT, la data de 16.04.2015 

Așa cum se observă diferențele înregistrate la nivelul populației nu se respectă și la nivelul 

suprafețelor. Rezultă o densitate sensibil mai ridicată a populației în regiunea Sud Muntenia: 
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           Figura 8.1 – 6 Densitatea populației - pers/km2 2011 

Sursa: Eurostat 

Ca și concluzie punctuală privind indicatorii de comparabilitate, cele patru zone analizate sunt 

corelate din perspectiva densității populației, unde Sud Muntenia are un nivel sensibil peste 

celelalte regiuni. În privința PIB/locuitor diferențele sunt relevante între fiecare două regiuni 

existând diferențe între 600 și 800 euro/pers. 

B. Cheltuieli de Cercetare Dezvoltare realizate în întreprinderi pe sectoare de 

performanță și regiuni NUTS 2 – An 2011 

Statisticile de cercetare dezvoltare sunt elaborate pentru patru sectoare instituționale de 

performanță: întreprinderi de afaceri, stat, învățământ superior și non-profit privat. Aceste 

sectoare sunt definite pe baza SCN, cu diferența că învățământul superior a fost stabilit ca un 

sector separat. 

Cercetare și dezvoltare experimentală (CD) cuprinde munca creativă depusă sistematic în scopul 

sporirii bagajului de cunoștințe, inclusiv cunoștințe despre om, cultură și societate și utilizarea 

acestui bagaj de cunoștințe pentru crearea de noi aplicații.  

Cheltuielile de cercetare și dezvoltare sunt toate cheltuielile pentru cercetare și dezvoltare 

efectuate în cadrul unei unități statistice sau sector al economiei pe parcursul unei perioade 

specifice, indiferent de sursa fondurilor.  

Personalul de cercetare-dezvoltare include toate persoanele angajate direct în cercetare și 

dezvoltare, precum și cele care furnizează servicii directe, cum ar fi managerii de cercetare și 

dezvoltare, administratorii și funcționarii. Cercetătorii sunt profesioniști angajați în conceperea 

sau crearea de noi cunoștințe, produse, procese, metode și sisteme, precum și în managementul 

proiectelor respective. 
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Unitățile statistice utilizate pentru a compila statistici de C&D sunt: (a) întreprinderi în 

statisticile elaborate la nivel național și (b) unitățile locale pentru statistici privind la nivel 

regional (nivel NUTS 2). 

Tabel 8.1 – 8 Cheltuieli de Cercetare Dezvoltare realizate în întreprinderi pe regiuni NUTS 2 – An 2011 

Regiune 
Cheltuieli CD 

Euro/locuitor 

BG34 - Yugoiztochen 6.5 

RO31 - Sud Muntenia 19.3 

HU31 - Észak-Magyarország 34.7 

PL31 - Lubelskie 42.5 

RO 21 Sud Est 11 

RO 12 Centru 12,6 

RO 11 Nord Vest 26,2 

RO România 32,5 

Sursa EUROSTAT, la data de 16.04.2015 

Dintre regiunile europene analizate, Sud Muntenia depășește ca și alocare doar regiunea similară 

din Bulgaria. În Ungaria, cheltuielile de cercetare dezvoltare sunt cu peste 70% mai ridicate iar 

în Polonia cu peste 100%. Se poate observa că inclusiv la nivelul României, regiunea Sud 

Muntenia are alocări sub media națională. Media națională la nivelul României este comparabilă 

cu media la nivelul regiunii HU31 - Észak-Magyarország din Ungaria. 

Figura 8.1 – 7 Cheltuieli de Cercetare Dezvoltare 2011 

Sursa EUROSTAT 

La nivel național, analiza acestui indicator „Cheltuieli de Cercetare Dezvoltare CD pe regiuni 

NUTS 2”  pentru regiunea Sud Muntenia care are alocarea de 19,3 Euro/locuitor, reflectă o 
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poziționare sub media de 32,5 Euro/locuitor la nivel de țară sau de 26,2 pentru regiunea de Nord 

Vest, dar mai mult decât regiunile naționale învecinate (peste regiunea Centru și Sud Est) 

La nivel transnațional, analiza indicatorului relevă faptul că, față de unitățile teritoriale de 

referință alese, se intuiește clar corelarea cu indicatorul PIB, pentru că se menține același 

sistem ierarhic unde regiunea Sud Muntenia are un procent mai mare decât regiunea 

Yugoiztochen din Bulgaria, dar cu mult mai scăzut față de regiunile din Ungaria (cu Észak-

Magyarország) și Polonia (Lubelskie). 

C. Valoarea producției de cereale la prețul de bază (inclusiv semințe)  

Scopul este de a analiza procesul de producție al industriei agricole și venitul primar generat de 

această producție. Acest parametru a fost ales datorită orientării puternice către agricultură a 

regiunilor analizate, un parametru comun al celor patru regiuni. 

Sectorul cuprinde veniturile tuturor unităților implicate în producția agricolă, de asemenea, în 

cazul în care unitățile au mai multe activități economice importante, precum și în cazul în care 

scopul unităților nu este comercial.  

Tabel 8.1 – 9 Valoarea producției de cereale la prețul de bază 2011 

Zonă Mil. Euro 

BG34 - Yugoiztochen 175,75 

RO31 - Sud Muntenia 1.136,79 

HU31 - Észak-Magyarország 180,31 

PL31 - Lubelskie Nu sunt date disponibile 

RO21 Sud Est 595,24 

RO12 Centru 269,92 

RO11 Nord Vest 384,06 

Sursa EUROSTAT, la data de 16.04.2015 

Din analiza datelor disponibile, se observă caracterul predominant agricol regiunii Sud Muntenia. 

Producția este corelată și cu suprafața regiunii, dar și cu populația. Cu toate acestea, 

randamentul obținut este cel mai ridicat în regiunea Sud Muntenia, chiar dacă ne raportăm la 

randamentul pe suprafață sau pe cap de locuitor. Raportată la locuitori, Sud Muntenia generează 

368 Euro/loc din agricultură, zona din Bulgaria 165 iar cea din Ungaria 153 Euro. 



 

  

 

Strategia pentru Specializare Inteligentă în regiunea Sud Muntenia 

    482 

  Figura 8.1 – 8 Producția agricolă pe cap de locuitor 2011 

Sursa EUROSTAT 

D. Demografia afacerilor și întreprinderilor de înaltă creștere la nivelul regiunilor NUTS 

3 – referință  2010 

Termenul de demografia afacerilor este folosit pentru a acoperi un grup de variabile care 

explică caracteristicile și demografia populației de afaceri.  

Crearea de noi întreprinderi și închiderea întreprinderilor neproductive poate fi văzută ca un 

aport important la dinamismul mediului de afaceri. În plus, față de studiul populației de 

întreprinderi active, contează și sunt examinate caracteristicile aparițiilor/închiderilor de noi 

întreprinderi. O atenție specială este acordată impactului acestor evenimente demografice 

asupra ocupării forței de muncă.  

Companiile cu grad ridicat de creștere  (creștere cu 10% sau mai mult) sunt întreprinderi de 

creștere mare, cu cel puțin 10 de angajați existenți la începutul creșterii și având o creștere 

medie anuală a numărului de angajați mai mare de 10% pe an, pe o perioadă de trei ani. 

Populația țintă este economia sectorului privat. Registrele de afaceri complete ale țărilor 

participante din UE sunt folosite ca surse de date. 

În evaluarea unităților locale active cu grad ridicat de creștere la momentul T= anul 2010 au fost 

considerate următoarele domenii de activitate: Industrie, construcții și servicii cu excepția 

activităților de asigurări de holdingurilor. 
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Tabel 8.1 – 11 Număr unități locale active cu grad ridicat de creștere 2011 

Regiune / Zonă 
Număr unități locale active cu grad ridicat de 

creștere (an 2010) 

BG34 - Yugoiztochen 52.462 

RO31 - Sud Muntenia 50.801 

HU31 - Észak-Magyarország 56.674 

PL31 - Lubelskie 98.672 

RO21 Sud Est 51.179 

RO12 Centru 57.290 

RO11 Nord Vest 66.028 

Sursa EUROSTAT, la data de 16.04.2015 

Există o diferență semnificativă doar față de regiunea din Polonia, în ceea ce privește numărul 

de unități locale active cu grad ridicat de creștere. 

 Figura 8.1 – 9 Unități locale active cu grad ridicat de creștere 2011 

 

 Sursa EUROSTAT 

 

Ca și concluzie generală se poate observa că fiecare regiune păstrează parametrii țării din care 

provine. Astfel, clasamentul regiunilor în funcție de PIB, Cheltuieli de cercetare dezvoltare sau 

unități locale cu grad ridicat de creștere respectă ierarhia parametrilor economici la nivel de 

țară: Polonia este cel mai bine clasată, urmată de Ungaria, România și Bulgaria. 

Comparaţia specifică 

În cadrul acestui subcapitol, s-a realizat o comparaţie între regiunea Sud Muntenia și alte regiuni 

din UE pentru următoarele direcţii: 
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- Turism. 

Având în vedere faptul că fiecare regiune este specifică şi unică, în cadrul acestui capitol 

comparaţia a fost realizată cu regiuni diferite pentru fiecare dintre cele 3 direcţii, în toate cele 

3 cazuri existând metodologii specifice de selectare a acestora. 

Pentru toate analizele realizate şi toţi indicatorii prezentaţi, a fost luat în calcul anul 2010, 

ultimul an în care majoritatea indicatorilor sunt disponibili la nivelul Eurostat. În cazuri cu totul 

excepționale, dacă nici datele anului 2010 nu erau disponibile, acestea au fost înlocuite cu date 

ale anilor precedenți, acest lucru fiind menţionat. 

Agricultură și produse conexe acesteia  

În prima etapă au fost selectate principalele produse conexe agriculturii. În această selecţie s-au 

urmărit o serie de elemente precum: 

- Grupuri de produse ce au potenţialul de a se dezvolta în regiunea Sud Muntenia;  

- Grupuri de produse rezultate din industrii ce au un istoric puternic în regiunea Sud 

Muntenia;  

- Grupuri de produse esenţiale în agricultură; 

- Grupuri de produse rezultate din industrii ce nu au fost complet distruse, ci mai au o 

oarecare activitate, existând o infrastructură ce întruneşte condiţii minime de funcţionare. 

 

Astfel, în amontele acestei ramuri economice au fost selectate următoarele industrii: 

- Fabricarea produselor chimice - domeniu selectat pentru îngrăşămintele şi produsele din 

categoria pesticidelor pe care acesta le poate furniza domeniului agricol şi pentru back-

ground-ul existent în special în judeţele Teleorman, Ialomiţa și Călăraşi; 

- Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente - unde sunt incluse toate echipamentele ce 

sunt necesare în domeniul agricol-cu o reprezentare puternică în judeţele Dâmboviţa și 

Prahova; 

- Construcţiile metalice și produsele din metal - unde sunt cuprinse o serie de elemente 

necesare și industriei agricole, de la spaţii de depozitare metalice la componente metalice 

folosite la toate etapele agricole (arat, semănat, recoltat, etc)- cu o reprezentare puternică 

în judeţele Călăraşi şi Giurgiu. 

În avalul acestei ramuri economice a fost selectată industria alimentară, principalul punct de 

desfacere al produselor agricole. În cazul acesteia nu a fost urmărită existenţa vreunui istoric, 

domeniul fiind unul vast şi relativ uşor de realizat, dat fiind potenţialul agricol al zonei. 

În cea de-a doua etapă au fost selectate regiunile ce urmează a fi comparate cu regiunea Sud 

Muntenia din perspectiva domeniilor selectate anterior. 
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S-au avut în vedere regiuni cu o structură a reliefului asemănătoare părţii de sud a regiunii Sud 

Muntenia (câmpie), cu o climă și cu o cantitate de precipitaţii anuale  similare.  

Din cauza limitărilor geografice au fost identificate următoarele trei regiuni: 

- Aquitania- Franţa; 

- Emilia-Romagna- Italia; 

- Kontinentalna Hrvatska- Croaţia. 

Din cauza indisponibilităţii datelor Eurostat pentru ultimele două regiuni, acestea au fost 

înlocuite cu regiunea Wielkopolskie- Polonia. Chiar dacă din punct de vedere al climei şi a 

poziţionării sale geografice, această regiune nu este intru totul similară cu regiunea Sud 

Muntenia, lipsa altor regiuni au indicat această regiune drept cea mai reprezentativă din acest 

punct de vedere.  

Valorificarea sectorului agricol 

Scopul analizei este de a scoate în evidenţă modul în care este valorificat sectorul agricol din 

regiune. Acest parametru a fost luat în calcul deoarece cele mai slab dezvoltate judeţe din 

regiunea Sud Muntenia  deţin un potenţial agrar foarte mare, iar o comparaţie din acest punct 

de vedere va scoate în evidenţă cum este acesta valorificat. 

Tabel 8.1 – 12 Eficienţa agrară 2011 

Eficienţa 

Suprafaţa 

(mii ha) 

Cifra de afaceri 

(mil euro) 

Eficienţa 

mii euro/ha 

Aquitaine-Franţa 901,65 4.960,48 5,50 

Emilia-Romagna –Italia      832,24    * 5.058,18 6,08 

Wielkopolskie-Polonia 1.491,40 2.965,11 1,99 

Sud – Muntenia-România 1.896,76 2.575,78 1,36 

Sursa EUROSTAT, la data de 16.04.2015 

*suprafaţă raportată în anul 2011-datele pentru anul 2010 fiind indisponibile. 

Din analiza datelor disponibile, se observă faptul că din toate cele 4 regiuni analizate, regiunea 

Sud Muntenia, deşi dispune de cea mai mare suprafaţă agricolă, având chiar și valori duble faţă 

de două din regiunile selectate, înregistrează venituri din agricultură mult mai scăzute, de 

aproape două ori mai mici decât respectivele regiuni. 

Astfel, cu o suprafaţă de peste 1,8 milioane ha, Sud Muntenia a înregistrat în anul 2010 venituri 

de 2,5 miliarde euro, spre deosebire de regiunile Aquitaine și Emilia Romagna, care au 

înregistrat venituri de aproximativ 5 miliarde euro. și cea de-a treia regiune comparată- 

http://en.wikipedia.org/wiki/Continental_Croatia
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Wielkopolskie, cu o suprafaţă inferioară regiunii Sud Muntenia a înregistrat venituri superioare 

acesteia.  

Ca și concluzie, se observă o valorificare slabă a celor două regiuni aflate în partea de est a 

Europei, comparativ cu cele două vestice, dar în acelaşi timp, o valorificare mai slabă a regiunii 

Sud Muntenia, comparativ cu Wielkopolskie-Polonia.  

Grupuri de produse conexe agriculturii 

Pentru cele 4 regiuni selectate, s-au analizat numărul de unităţi locale active existente în cele 4 

domenii selectate şi angajaţii din cadrul acestora. 

Datele sunt selectate la nivel de diviziune CAEN,  o detaliere mai amănunţită nefiind disponibilă. 

Din tabelul următor se observă faptul că, regiunea Sud Muntenia deţine cele mai puţine unităţi 

locale active din cele patru regiuni comparate, având de aproape 3 ori mai puţine în comparaţie 

cu regiunea clasată pe locul 3- Aquitaine. 

Figura 8.1 – 10 Unităţi locale existente în industria prelucrătoare 2011 

Sursa EUROSTAT, la data de 16.04.2015 

Spre deosebire de numărul scăzut de unităţi locale active, regiunea Sud Muntenia depăşeşte 

regiunea Aquitaine la numărul de angajaţi, reducând şi raportul existent în cazul unităţilor 

locale active în comparaţia cu celelalte două regiuni. 

14,732 

45,26 

19,826 

5,526 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Aquitaine Emilia-Romagna
(NUTS 2006)

Wielkopolskie Sud-Muntenia

Numărul de unităţi locale existente în industria prelucrătoare 2011 

Număr unităţi locale active



 

  

 

Strategia pentru Specializare Inteligentă în regiunea Sud Muntenia 

    487 

Figura 8.1 – 11 Angajaţi existenţi în unităţile locale active din industria prelucrătoare 2011 

Sursa EUROSTAT, la data de 16.04.2015 

Având în vedere că date privind cifra de afaceri aferentă fiecărui domeniu selectat nu sunt 

disponibile, în rândurile următoare va fi subliniată importanţa acestui indicator în cadrul 

industriei fiecărei regiuni, din perspectiva numărului efectiv de angajaţi şi al ponderii acestora 

în  angajaţii existenţi în industria prelucrătoare în fiecare regiune. 

Din punct de vedere al numărului de angajaţi existenţi, se remarcă regiunea Emillia Romagna cu 

peste 100.000 angajaţi în fabricarea mașinilor, utilajelor și echipamentelor, dar şi în industria 

alimentară sau a produselor metalice. La polul opus, industria chimică are în toate cele 4 regiuni 

cei mai puţini angajaţi, sub 10.000 dar şi în acest caz regiunea Emillia Romagna are valorile cele 

mai ridicate. Cu excepţia regiunii Emillia Romagna, în restul regiunilor numărul de angajaţi este 

mai mic de 30.000 pentru toate cele patru industrii analizate, dar în acest lucru trebuie ţinut 

cont și de numărul total de salariaţi existenţi la nivel regional, prezentat în tabelul anterior. 
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Figura 8.1 – 12 Numărul de angajaţi ce activează în cele patru industrii selectate 2011 

 

Sursa EUROSTAT, la data de 16.04.2015 

La nivelul industriei alimentare, 16% din angajaţii ce activează în regiunea Sud Muntenia în 

industria prelucrătoare sunt angajaţi în această industrie. Spre deosebire, Aquitania are o 

industrie alimentară mult mai puternică- 26% din angajaţi activând în aceasta, pe când Emilia 

Romagna o are uşor mai slab dezvoltată, doar 13% din angajaţi activând în acest domeniu.  
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Figura 8.1 – 13 Ponderea angajaţilor existenţi în industria alimentară în totalul angajaţilor din industria 

prelucrătoare 2011 

Sursa EUROSTAT, la data de 16.04.2015 

În toate cele 4 regiuni selectate, industria chimică reprezintă o nişă de piaţă în care indicatorii 

înregistraţi nu sunt unii importanți valoric. Spre deosebire de industria alimentară, această 

industrie necesită o infrastructură mult mai greu de realizat, reprezentând de multe ori o 

investiţie strategică şi nu una pe termen scurt sau mediu, cum poate fi spre exemplu, o brutărie. 

În cazul de faţă, în toate cele patru regiuni, există industrii chimice relativ dezvoltate, valori 

mai mari de 2% indicând acest lucru, în special dacă acestea înseamnă peste 12.000 de angajaţi- 

cât reprezintă procentul de 2,8% înregistrat în Emillia Romagna. Regiunea Sud Muntenia se 

situează pe locul 2 ca şi pondere, industria chimică având o importanţă semnificativă în această 

regiune. 
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Figura 8.1 – 14 Ponderea angajaţilor existenţi în industria chimică în totalul angajaţilor din industria 

prelucrătoare 2011 

Sursa EUROSTAT, la data de 16.04.2015 

Din punct de vedere al construcţiilor metalice, ponderea angajaţilor din regiunea Sud Muntenia 

înregistrează cea mai mică valoare din cele patru regiuni analizate, sub 8%, dar valorile 

înregistrate sunt relativ uniforme.  

Figura 8.1 – 15 Ponderea angajaţilor existenţi în industria construcţiilor metalice în totalul angajaţilor 

din industria prelucrătoare 2011 

Sursa EUROSTAT, la data de 16.04.2015 
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În cadrul producţiei de echipamente, maşini şi utilaje, regiunea Emilia Romagna se evidenţiază 

în mod deosebit cu o pondere de peste 21,6%. Regiunea Sud Muntenia are peste 6% din numărul 

total de angajaţi în această industrie, însă valorile sunt relativ egale cu celelalte două regiuni 

analizate. 

Figura 8.1 – 16 Ponderea angajaţilor existenţi în industria construcţiilor de echipamente, maşini şi utilaje 

în totalul angajaţilor din industria prelucrătoare 2011 

Sursa EUROSTAT, la data de 16.04.2015 

 

Concluzie: 

Din punct de vedere al dezvoltării celor patru industrii analizate, toate cele patru regiuni 

demonstrează faptul că deţin infrastructuri şi personal specializat pentru a lucra în acestea.  

Spre deosebire de alte domenii (servicii sau construcţii), în cazul industriei, existenţa unor 

infrastructuri, dar şi a unui oarecare grad de pregătire (demonstrat de numărul de angajaţi 

existenţi), sunt nişte elemente definitorii fără de care nu se pot realiza investiţii sustenabile. 

Dacă pentru industria alimentară și cea chimică, regiunea Aquitaine pare cea mai dezvoltată, 

pentru industria construcţiilor metalice și de echipamente/utilaje, regiunea Emillia-Romagna 

domină topurile prezentate. În ambele cazuri, rolurile se inversează, regiunea puternică fiind pe 
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Regiunea Sud Muntenia și Wielkopolskie înregistrează în toate cele patru cazuri valori între cele 

doua extreme prezentate anterior, de unde rezultă un echilibru şi o infrastructură decentă 

specializată pe aceste direcţii. 
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În lipsa unui indicator relevant, precum cifra de afaceri sau exporturile realizate, principala 

concluzie ce se poate trage este aceea că cele 4 industrii reprezintă domenii ce se pot dezvolta 

pe lângă agricultură, toate cele patru regiuni având importante suprafeţe agricole pe care le 

valorifică mai mult sau mai puţin eficient. 

Industria auto 

În urma analizei cantitative, s-a observat faptul că Regiunea Sud Muntenia (ca întreaga tară de 

altfel) este dependentă de producţia şi exporturile realizate de Uzinele Dacia-Renault. 

În cadrul acestui subcapitol s-a realizat o comparaţie cu alte regiuni care găzduiesc capacităţi de 

producţie în domeniul auto. 

Astfel, au fost identificate acele mărci de autovehicule comparative cu cele realizate în cadrul 

uzinelor Dacia-Renault şi au fost selectate capacităţi de producţie relativ similare cu cea 

existentă în judeţul Argeş. În urma analizei au fost selectate următoarele regiuni: 

- Catalunia-Spania, unde se află uzinele Seat; 

- Darmstadt-Germania, unde se află uzine Opel; 

- Piemonte-Italia, unde se află uzine Fiat. 

Angajaţii din industria auto 

La nivelul grupului de produse aferente diviziunii CAEN 29- Fabricarea autovehiculelor de 

transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor, regiunea cu cei mai mulţi angajaţi este 

Piemonte din Italia, peste 51 mii persoane. La polul opus, cu mai puţin de 30.000 angajaţi se 

remarcă regiunea Darmstadt. Cu doar 30 mii angajaţi, regiunea Sud Muntenia se află pe locul 3 

în acest top. Din punct de vedere al forţei de muncă din regiune, regiunea Sud Muntenia are cel 

mai mic număr de angajaţi- puţin peste 420 mii persoane, spre deosebire de restul de regiuni, 

unde există cel puţin 1 milion de salariaţi, vârful fiind în Catalunia, peste 2,2 milioane. 

Tabel 8.1 – 13  Numărul de angajaţi existenţi în industria auto comparativ cu totalul angajaţilor la nivel 

regional   2011 

REGIUNE DOMENIU PERSOANE 

Catalunia Industria auto 36.383 

  Total regional 2.286.731 

Darmstadt Industria auto 29.228 

  Total regional 1.408.206 

Piemonte Industria auto 51.228 

  Total regional 1.113.077 

Sud Muntenia Industria auto 30.824 

  Total regional 427.086 

Sursa EUROSTAT, la data de 16.04.2015 
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Din punct de vedere al ponderii pe care industria auto o are în economia regiunii, Sud Muntenia 

se evidenţiază prin cel mai ridicat nivel. Practic, peste 7% din forţă de muncă existentă 

activează în industria auto, spre deosebire de mai puţin de 2% în Catalunia sau 4,6% în Piemont.  

Figura 8.1 – 17  Ponderea angajaţilor existenţi în industria auto în  totalul angajaţilor existenţi la nivel 

regional  2011 

Sursa EUROSTAT, la data de 16.04.2015 

Astfel, se poate concluziona faptul că, spre deosebire de restul de regiuni, în regiunea Sud 

Muntenia există un grad mult mai ridicat de dependenţă faţă de o singură industrie. Mai mult, la 

datele prezentate trebuie scos în evidenţă și faptul că vorbim despre o regiune cu o forță de 

muncă mult mai mică comparativ cu restul regiunilor prezentate, un lucru ce semnalează încă o 

dată dependenţă mare a regiunii faţă de această industrie. 

Un oarecare grad de dependenţă faţă de industria auto se observă şi la restul de regiuni 

identificate, chiar dacă în Catalunia ponderea este cea mai scăzută, în valori absolute aceasta 

înseamnă peste 36 mii angajaţi, o valoare mai mare decât cei aproximativ 30 mii angajaţi 

existenţi în Sud Muntenia. 

Plecând de la fluxul de producţie şi elementele similare existente, cel mai apropiat domeniu de 

Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor poate fi considerat 

cel aferent clasei CAEN 28-Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a. 

Această gamă de produse oferă trei avantaje majore: 

- Este o activitate similară din punct de vedere al fluxurilor de producţie şi al calificărilor 
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- Conferă o alternativă viabilă la industria auto, fiind complementară în multe locuri cu 

aceasta, neexistând între acestea vreo dependenţă (cum spre exemplu ar putea fi între industria 

auto şi cea a anvelopelor) 

-  Poate folosi aceiași industrie conexă pe care o folosește industria auto, de la motoare, la 

angrenaje şi de la metale la cauciuc 

Conform tabelului următor, toate cele patru regiuni au o oarecare activitate și în acest domeniu. 

Similar situației anterioare, regiunea Sud Muntenia deţine cei mai puţini angajaţi, aproximativ 

10 mii persoane, spre deosebire de restul regiunilor, unde numărul este de cel puţin 2,5 ori mai 

mare în cazul Catalunia sau Darmstadt şi de peste 5 ori mai mare în cazul Piemonte. 

Figura 8.1 – 18  Numărul angajaţilor existenţi în domeniul fabricării de maşini, utilaje şi echipamente    

2011 

Sursa EUROSTAT, la data de 16.04.2015 

Din punct de vedere al ponderilor existente, regiunea Sud Muntenia are o pondere de doar 2,4%, 

comparativ cu cei peste 7% în cazul industriei auto. Restul regiunilor identificate au ponderi 

sensibil  egale cu cele aferente industriei auto, rezultând astfel un mult mai bun echilibru între 

cele două industrii analizate.  
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Figura 8.1 – 19  Ponderea angajaţilor existenţi în domeniul fabricării de maşini, utilaje şi echipamente    

în  totalul angajaţilor existenţi la nivel regional  2011 

 

Sursa EUROSTAT, la data de 16.04.2015 

Concluzie 

Regiunea Sud Muntenia prezintă un grad ridicat de dependenţă faţă de o singură industrie, cea 

auto. Spre deosebire de restul regiunilor analizate, în cazul unei industrii complementare-cea a 

fabricării de maşini, utilaje şi echipamente nu există un echilibru, respectiva industrie fiind mult 

mai puţin dezvoltată comparativ cu cea auto. 

Existenţa unor infrastructuri în această direcţie (dovada fiind făcută de cei peste 10 mii angajaţi 

existenţi) creează premisele unui potenţial de creştere, iar exemplul oferit de regiunile 

comparative, unde valorile sunt mult mai bine proporționate, pot oferi o direcţie de urmat pe 

termen mediu şi lung. 

O dependenţă mult prea mare faţă de o anumită industrie atrage riscul ca în cazul în care 

aceasta se restrânge sau dispare, întreaga regiune să cadă din punct de vedere economic, iar 

lipsa unei alternative pentru forţă de muncă rămasă astfel fără activitate ar creşte rata 

șomajului din regiune. 

Turismul 

Turismul este un domeniu mult mai dificil de cuantificat şi de prezentat din cauza numărului 

mare de nişe pe care îl are. 
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La nivel european, fiecare regiune are propriile sale particularităţi turistice, de la existenţa unor 

forme de relief specifice (munţi, litoraluri, delte) la atracţii culturale oferite de diverse oraşe 

sau de la parcuri de distracţii la evenimente sportive de mare anvergură. 

Indiferent de regiune sau de ţară, turismul reprezintă un sector economic extrem de important, 

ce trebuie și poate fi dezvoltat indiferent de resursele respectivei regiuni sau de existenţa unor 

industrii dominante sau mai puţin dominante. 

Pentru a realiza o prezentare cât se poate de relevantă, turismul din regiunea Sud Muntenia a 

fost împărţită în două categorii: 

- turismul montan; 

- turismul Dunărean. 

În cadrul turismului montan, au fost selectate mai multe regiuni din Europa, ţinându-se cont de 

trei elemente specifice: 

- Lipsa litoralului- practic nici o regiune selectată nu are ieşire la vreun litoral, lucru ce ar 

putea influenţa foarte mult indicatorii 

- Lipsa capitalei respectivei ţări în regiunea selectată- alt element ce poate influenţa 

indicatorii 

- Existenţa munţilor în respectiva regiune 

Tabel 8.1 – 14  Regiuni selectate    

GERMANIA Tübingen 

GERMANIA Oberbayern 

GERMANIA Schwaben 

FRANȚA Rhône-Alpes 

FRANȚA Auvergne 

ITALIA Piemonte 

AUSTRIA Kärnten 

AUSTRIA Steiermark 

AUSTRIA Oberösterreich 

AUSTRIA Salzburg 

POLONIA Malopolskie 

POLONIA Slaskie 

ROMÂNIA Sud Muntenia 

SLOVENIA Vzhodna Slovenija  

SLOVACIA Západné Slovensko 

SLOVACIA Stredné Slovensko 

SLOVACIA Východné Slovensko 
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Analiză regiuni montane: 

Analizând capacităţile de cazare existente, se poate observa faptul că regiunea Sud Muntenia 

deţine cel mai scăzut număr, puţin peste 20.000 locuri. Deşi din analiza acestui indicator nu se 

pot observa foarte multe elemente, simplul fapt că o regiune care are în componenţa sa unul din 

cele mai importante lanţuri muntoase din Europa-munţii Carpaţi, are o capacitate de cazare 

mult mai mică decât regiuni din Slovacia sau Slovenia, denotă o valorificare slabă a acestui 

domeniu. 

Comparând regiunea Sud Muntenia cu regiuni din zona Alpilor (Franţa, Italia, Germania sau 

Austria) se pot observa diferenţe și de peste 30 de ori mai mari (regiunea Rhone-Alpes). Faţă de 

regiunile din aceste tări, diferenţele sunt semnificative, o dovadă a faptului că potenţialul 

turistic al unei regiuni poate fi exploatat la un nivel foarte ridicat. 

O capacitate de cazare redusă ascunde slaba promovare a turismului şi ineficienţa atragerii 

turiştilor către respectivele locaţii. Este de la sine înţeles faptul că, o capacitate de cazare este 

slab dezvoltată deoarece nu există cerere pentru o dezvoltare mai bună, iar lipsa cererii (a 

turiştilor) ascunde un număr mare de neajunsuri. 

Chiar dacă unele regiuni din Alpi sunt majoritar montane, spre deosebire de regiunea Sud 

Muntenia, unde zonele montane nu depăşesc 15% din totalul regiunii, diferenţele înregistrate 

sunt foarte mari, iar o capacitate de cazare de doar 20 mii locuri este una care nu recomandă la 

momentul de faţă regiunea drept una atractivă pentru turişti. 
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Figura 8.1 – 20  Capacitatea de cazare existentă 2011 

 

Sursa EUROSTAT, la data de 16.04.2015 

Din punct de vedere al angajaţilor în domeniul turistic, regiunea Sud Muntenia ocupă un loc 

puţin mai bun, depăşind cele 3 regiuni selectate din Slovacia și regiunea Auvergne din Franţa. Cu 

peste 4 mii de persoane angajate în acest domeniu, regiunea Sud Muntenia se află în continuare 

la o distanţă apreciabilă de majoritatea regiunilor din zona Alpilor, însă, dacă în cazul 

capacităţilor de cazare diferenţele erau de peste 5 ori mai mari în majoritatea cazurilor, la 

acest indicator ele sunt de aproximativ 2-3 ori mai mari. 
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Figura 8.1 – 21 Personalul angajat în turism   

 

Sursa EUROSTAT, la data de 16.04.2015 

Concluzie: 

În domeniul turismului, regiunea Sud Muntenia îşi valorifică foarte puţin potenţialul montan. Mai 

mult de atât, dacă în clasamentul locurilor de cazare disponibile, aceasta ocupă ultimul loc 

dintre regiunile selectate, în cazul angajaţilor din acest domeniu depășește 4 regiuni- lucru ce 

denotă și o eficienţă a muncii scăzută. 

Dacă o comparaţie cu regiuni din zona Alpilor poate fi considerată deplasată, ea având rolul de a 

prezenta limite superioare spre care ar trebui să tindă orice regiune, comparaţia cu tări din 

Estul Europei- Slovenia sau Slovacia nu aduc rezultate diferite. Chiar dacă din punct de vedere al 

capacităţilor de cazare existente diferenţele nu mai sunt atât de mari, faptul că respectivele 

regiuni îşi permit asemenea capacităţi cu un număr mai scăzut de angajaţi scoate în evidenţă 

faptul că potenţialul regiunii Sud Muntenia este foarte slab valorificat şi ineficient. 

Analiză regiuni Dunăre 

 

Regiunea Sud Muntenia este traversată în sudul său de fluviul Dunărea, curs de apă ce poate 

atrage foarte multe oportunităţi turistice.  Pentru a vedea cât de bine este valorificată aceasta, 

va fi comparată partea de Sud a regiunii Sud Muntenia cu alte regiuni similare. 

În selectarea unor regiuni similare s-au ţinut cont de următoarele elemente: 

- Regiunea să fie tranzitată de fluviul Dunărea 

- Regiunea să fie una situată în zonă de câmpie 
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- Regiunea să nu aibă alte forme de relief- ce ar putea impacta indicatorii obţinuţi 

- Regiunea să nu aibă ieşire la litoral sau la vreo atracţie turistică majoră (lacul Balaton spre 

exemplu) 

- În respectiva regiune să nu fie niciuna dintre capitalele europene străbătute de Dunăre 

Având în vedere numărul foarte mare de criterii de selecţie, în final a fost identificată o singură 

regiune și anume - Dél-Alföld din Ungaria. 

În regiunea Sud Muntenia au fost luate în calcul doar judeţele ce au ieşire la Dunăre (Călăraşi, 

Ialomiţa, Giurgiu şi Teleorman) pentru a nu impacta în vreun fel indicatorii rezultaţi, influenţa 

zonei montane din nord (deşi slab valorificate) putând fi importantă. 

Analiza comparativă 

Din punct de vedere al populaţiei, cele două regiuni au valori aproximativ egale- atât regiunea 

Del-Alfold, cât şi cele patru judeţe din zona dunăreană înregistrând valori de aproximativ 1,3 mil 

locuitori. 

Figura 8.1 – 22  Populaţia 2011 

 

Sursa EUROSTAT, la data de 16.04.2015 

Din punct de vedere al numărului de persoane angajate în domeniul turismului, valorile sunt 

relativ egale. În regiunea Sud Muntenia sunt cu aproximativ 100 de persoane mai multe angajate 

în acest domeniu. 
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Figura 8.1 – 23 Numărul de persoane angajate în turism 2011 

Sursa EUROSTAT, la data de 16.04.2015 și prelucrare date INSSE 

Din punct de vedere al capacităţilor de cazare existente, între cele două regiuni diferenţele sunt 

semnificative. Dacă regiunea Del Alfold are peste 25 mii locuri de cazare, cele patru judeţe din 

zona de sud a regiunii Sud Muntenia, cumulat, nu oferă decât puţin peste 4.800 locuri de cazare.  

Figura 8.1 – 24 Capacitatea de cazare existentă 2011 

Sursa EUROSTAT, la data de 16.04.2015 și prelucrare date INSSE 

Concluzii: 

Deşi între cele două regiuni comparate există un număr foarte mare de elemente similare, de la 

cele privind tranzitul Dunării, până la cele privind populaţia sau personalul angajat în turism, 

diferenţa majoră dintre acestea este dată de capacităţile de cazare existente. 

Ambele regiuni sunt în vecinătatea capitalelor ţărilor din care fac parte şi nici una dintre 

acestea nu au vreo formă de relief sau vreun obiectiv turistic de o importanţă atât de mare încât 

să distorsioneze acest indicator. 
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Dacă în cazul regiunii analizată ca un tot unitar în cadrul comparaţiilor între regiunile montane 

concluzia a fost ca turismul este slab dezvoltat, în cazul de faţă putem afirma faptul că el este 

aproape inexistent. Cu doar 4,8 mii locuri de cazare, cele 4 judeţe din sudul regiunii 

demonstrează faptul că discrepanţa foarte mare raportată la cele 3 judeţe nordice este dată și 

de modul în care este valorificat turismul și în mod special oportunitatea pe care fluviul Dunărea 

o oferă prin cei peste 400 km de curs de apă pe care îi are în această regiune. 

Concluzii generale: 

Principala concluzie rezultată din analiza de faţă este aceea că regiunea Sud Muntenia dispune 

de un număr mare de atuuri pentru o dezvoltare puternică, dar acestea sunt în cele mai multe 

cazuri slab valorificate. 

Plecând de la sectorul agricol, unde comparaţia s-a realizat atât cu zone similare din Franţa, 

Italia şi Polonia, s-a putut observa o diferenţă semnificativă între eficienţa cu care terenul 

agricol deţinut este valorificat. Dacă în cazul Franţei şi al Italiei lucrurile erau uşor de anticipat 

şi în comparaţia cu  regiunea agricolă din Polonia, situaţia este defavorabilă regiunii Sud 

Muntenia. Faptul că ţări cu suprafeţe agrare de peste două ori mai mici înregistrează cifre de 

afaceri în acest domeniu de peste două ori mai mari decât regiunea Sud Muntenia, aşa cum este 

cazul Aquitanie şi Emilia-Romagna sunt dovezi vii a faptului că domeniul agricol este unul de 

viitor, sustenabil, în care investiţiile și inovarea sunt fezabile, iar potenţialul de creştere este 

unul foarte mare. 

Ca și completare la sectorul agricol, analiza industriilor conexe acestuia au scos în evidenţă 

faptul că, la fel cum este cazul celor 3 regiuni analizate, regiunea Sud Muntenia deţine 

infrastructura de bază pentru o creştere în această direcţie.  

Chiar dacă vorbim despre industria chimică, produse precum îngrăşămintele sau pesticidele sunt 

destinate domeniului agricol, despre industria construcţiilor și a produselor metalice, cu o gamă 

largă de elemente necesare și domeniului agricol sau a echipamentelor, utilajelor sau maşinilor 

n.c.a, toate cele 4 regiuni analizate deţin elementele ce demonstrează puternica influenţă a 

acestora în economiile regionale.  

Exceptând regiunea Emilia-Romagna, unde cele 3 industrii cumulate înglobează peste 37% din 

forţa de muncă a regiunii, în celelalte 3 regiuni, acestea cumulează aproximativ 17% din forţa de 

muncă existentă. Având în vedere însă faptul că, în regiunea Sud Muntenia, potenţialul agricol 

este mult mai ridicat, este de la sine înţeles că și aceste industrii vor avea nevoie de uşoare 

creşteri. 

Industria alimentară este un  element separat, reprezentând piaţa de desfacere a industriei 

agricole şi nu furnizorii acesteia, cum sunt primele 3 industrii. În toate cele 4 regiuni analizate 
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se identifică existenţa puternică a acestei industrii, însă o producţie agricolă scăzută presupune 

importuri de materie primă pentru funcţionare și procesare. Dacă primele 3 industrii pot lipsi, 

cea de-a patra este un element necesar, ce trebuie la rândul ei valorificată de o producţie 

agricolă pe măsură.  

Din punct de vedere al industriei auto, regiunea Sud Muntenia are un grad ridicat de dependenţă 

faţă de aceasta. Prin comparaţie, în cele 3 regiuni selectate, forţa de muncă aferentă acestor 

industrii este mult mai puţin dependentă de acestea, chiar dacă în cazul valorilor absolute, în 

două cazuri, numărul de angajaţi este mai mare. 

Mai mult de atât, în industria complementară celei auto şi anume industria fabricării 

echipamentelor, utilajelor și maşinilor n.c.a, regiunea este slab reprezentată. Dacă în cele 3 

regiuni selectate procentul de forţă de muncă aferent industriei auto este comparabil cu cel al 

industriei fabricării echipamentelor, utilajelor și maşinilor n.c.a, în cazul Sud Muntenia 

discrepanţa este mare, industria auto având de peste 3 ori mai mulţi angajaţi. 

Astfel, cu un grad ridicat de dependenţă de industria auto şi o infrastructură dezvoltată în jurul 

acesteia, orice scădere economică a acesteia atrage după sine un efect de domino în care mai 

multe diviziuni economice ar avea de suferit. Dezvoltarea unei industrii alternative, 

complementare, dar în acelaşi timp similare ca și forţa de muncă sau materii prime folosite, 

este o prioritate pe care regiunea Sud Muntenia trebuie să o urmeze, exemplele oferite în cazul 

regiunilor comparate fiind elocvente. 

Deşi dispune de toate formele de relief și este tranzitată de cel mai mare curs de apă din 

Uniunea Europeană, regiunea Sud Muntenia are un turism foarte slab valorificat. În ciuda 

faptului că multe date elocvente ce ar putea fi analizate lipsesc de pe site-urile de specialitate, 

doar simpla analiză a capacităţilor de cazare existente, realizată comparativ pentru încă 16 

regiuni selectate atât din zone dezvoltate (Franţa sau Germania), cât și din zone mai puţin 

dezvoltate (Slovacia) scot în evidenţă discrepanțe uriaşe. Nu acelaşi lucru se poate spune despre 

personalul angajat în acest domeniu, unde discrepanţele scad, lucru ce scoate în evidenţă o 

lipsă de eficienţă a personalului. 

Şi în cazul unei comparaţii strict pentru fluviul Dunărea, cu o regiune similară din Ungaria, 

situaţia nu este una favorabilă.  

Astfel, turismul este un domeniu ce necesită o atenţie deosebită, potenţialul său fiind extrem de 

important în bunăstarea economică a populaţiei dintr-o regiune. 
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Capitolul II. Analiza SWOT 

 

Analiza SWOT reprezintă un instrument necesar în vederea proiectării unei viziuni de ansamblu 

asupra regiunii. Ea funcționează ca o radiografie a regiunii, evaluând principalii factori de 

influență, cu scopul de a scoate în evidență punctele tari și slabe, în raport cu oportunitățile și 

amenințările existente. 

Analiza SWOT este structurată în patru secțiuni principale: 

- puncte tari (S) / strengths; 

- puncte slabe (W) / weaknesses; 

- oportunități (O) /opportunities; 

- amenințări (T) / threats. 

În cadrul fiecăreia dintre secțiunile principale conținutul va fi structurat, după caz, pe 

următoarele sub-secțiuni: 

- aspecte socio-demografice: sunt vizate elemente importante ce țin de demografia 

regiunii, forța de muncă sau nivelul de instruire al populației; 

- aspecte ce țin de infrastructură și mediu: sunt vizate elemente ce țin de infrastructura 

regională, transport și telecomunicații precum și elemente geografice sau mediul 

înconjurător; 

- teritorialitate: sunt evaluate aspecte ce țin de poziția geografică a regiunii precum și 

organizarea sa teritorială; 

- economia regiunii: sunt vizate în special aspecte ce țin de industrie, agricultură, turism, 

potențial competitiv, aglomerări economice, cercetare, dezvoltare și inovare. 

 

În continuare sunt prezentate punctele tari, slabe, oportunitățile și amenințările manifestată în 

regiunea Sud Muntenia. 

 

  



    
  

 

Strategia pentru Specializare Inteligentă în regiunea Sud Muntenia 

    505 

 

 

Puncte tari 

 

 

Aspecte socio-demografice: 

- Un ridicat potențial uman în sectorul agricol și al industriei 

prelucrătoare – al doilea cel mai ridicat nivel al populației ocupate 

în industrie și agricultură: 642,6 mii persoane, reprezentând 16,4% 

din nivelul național; 

- Populație omogenă din punct de vedere a componenței etnice: 

89,16% români, 6,52% maghiari, 3,30% romi și 1,02% alte etnii; 

- Nivel ridicat al volumului de resurse de muncă disponibile (locul 2 

la nivel național). 

 

Aspecte de infrastructură și mediu: 

- Peste 60% din suprafața regiunii este amplasată în Câmpia Română, 

excelentă zonă agrară; 

- Cea mai mare suprafață arabilă la nivel național; 

- Existența Dunării navigabile și a brațelor acesteia în zona sudică și 

estică a Regiunii; 

- Regiunea beneficiază de cea mai extinsă rețea de autostrăzi la 

nivel național: autostrada A1 București – Pitești, autostrada A2 

București – Fetești - Constanța și autostrada A3 București – Ploiești; 

 

Puncte slabe 

    

 

 

Aspecte socio-demografice: 

- Rata ridicată a șomajului, a doua la nivelul țări, după Sud-Vest 

Oltenia: 7,5% în 2013; 

- O rată redusă, sub nivelul național, a populației cu studii 

superioare: 10,3% față de 14,2% la nivel național; 

- Existența în regiune a celui mai ridicat nivel de analfabeți sau fără 

școală: 5,7% din populație față de media națională de 4,4%; 

- Cea mai ridicată pondere de rezidenți în mediul rural la nivel 

național: 57% față de 43% la nivel național. Această  pondere are 

impact asupra nivelului de instruire sau a gradului de îmbătrânire 

al populației; 

- Spor natural negativ, cel mai accentuat la nivel național: 28% din 

sporul natural negativ la nivel de țară; 

- Nivel scăzut de ocupare al populației în sectoarele de activitate cu 

valoare adăugată ridicată; 

- Cel mai scăzut nivel al populației care utilizează calculatorul: 54% 

din populația regiunii față de media națională de 63,2%; 

- Cel mai scăzut nivel al gospodăriilor cu acces la internet: 46,1% din 

regiune față de 54,4% la nivel național. 

S W 
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- Densitatea drumurilor publice în regiunea Sud Muntenia este de 

37,24 km/100 km2, peste media națională de 35,61 km/100 km2. 

La nivel de județe, densități ridicate se găsesc în Argeș (50,97 

km/100 km2), Prahova (47,35 km/100 km2) și Dâmbovița (46,35 

km/100 km2; 

- Existența tuturor formelor de relief, de la lunca Dunării în zona 

sudică, la zonele montane în zona nordică. 

 

Teritorialitate: 

- Apropierea tuturor județelor față de București, cea mai mare 

concentrare economică a țării, cu acces facil la piața de desfacere 

și servicii de bună calitate; 

- Apropierea față de principalul aeroport al țării și față de portul 

Constanța, învecinarea cu Dunărea în Sud și Est, punctul de trecere 

al frontierei de la Giurgiu-Ruse; 

- Regiunea este străbătută de axa de dezvoltare Brașov-Ploiești-

București-Giurgiu, de la Nord la Sud, principalul coridor de 

dezvoltare al României, concentrând circa 30% din populația 

urbană a țării; 

- Accesul la Dunăre și existența unui port la Dunăre reprezintă un 

avantaj ridicat pentru sectorul agricol, în vederea desfacerii 

producției, cea mai ridicată la nivel național; 

- Poziționarea regiunii este una strategică: este atât regiune de 

graniță precum și la intersecția mai multor axe prioritare TEN-T, 

 

Aspecte de infrastructură și mediu: 

- Calitatea scăzută a infrastructurii rutiere existente (valabil la nivel 

național); 

- Potențialul de transport pe apă oferit de Dunăre este insuficient 

valorificat în prezent; 

- Valorificarea insuficientă a resurselor naturale existente, a 

potențialului turistic montan și dunărean datorită accesibilității 

reduse către obiectivele turistice naturale și culturale; 

- Regiunea Sud Muntenia este străbătută de o rețea feroviară de 

1.251 km, ceea ce o plasează pe antepenultimul loc la nivel 

național, fiind urmată doar de regiunea Sud-Vest, cu 988 km, și 

regiunea București-Ilfov, cu 279 km; 

- Peisajul cultural urban nu este valorificat, în comparație cu alte 

regiuni: de exemplu, Târgoviște, un oraș încărcat cu istorie și 

cultură nu a avut traiectoria altor orașe similare precum Alba Iulia 

sau Sibiu, din perspectiva dezvoltării patrimoniului cultural, a 

turismului, etc.; 

- Infrastructura turistică și infrastructura de acces către zonele cu 

potențial turistic este deficitară; 

- Cu privire la infrastructura de inovare și transfer tehnologic, la 

nivelul regiunii Sud Muntenia sunt acreditate doar două centre de 

informare tehnologică. Regiunea se confruntă cu lipsa unei 

componente majore a infrastructurii de inovare și transfer 



 

  

 

Strategia pentru Specializare Inteligentă în regiunea Sud Muntenia 

    507 

care leagă Europa de zona mediteraneeană și Asia: TEN-T VII – 

coridorul fluvial Dunărea, TEN-T IV – coridor feroviar și rutier între 

Europa Centrală și porturile Constanța, Salonic și Istanbul; TEN-T IX 

– coridor feroviar și rutier care leagă nordul Europei de porturile 

Odessa și Alexandroupolis. 

 

Economia regiunii 

- Existența celei mai importante aglomerări industriale din țară, 

clusterul Dacia, aglomerare cu cel mai mare indice de potențial 

competitiv din țară și cu potențial de inovare extrem de ridicat; 

- Cele mai multe aglomerări industriale la nivel național – în județul 

Prahova; 

- Se înregistrează al doilea cel mai mare număr de aglomerări 

industriale de 2 stele (de importanță regională), după regiunea 

Centru. 

 

tehnologic, și anume, cu lipsa centrelor acreditate de transfer 

tehnologic, a incubatoarelor tehnologice și de afaceri, a oficiilor 

de legătură cu industria și a parcurilor științifice și tehnologice. 

 

Teritorialitate: 

- Apropierea tuturor județelor față de București care favorizează 

exodul segmentului tânăr și migrarea capacităţii de inteligenţă; 

- Regiunea Sud Muntenia este singura din țară care nu prezintă un 

oraș mare, catalizator, cu populație semnificativ mai mare de 

200.000 persoane (de ex: Timișoara, Cluj, Iași, Constanța, Craiova, 

Brașov). Aceasta se datorează înglobării geografice a regiunii 

București – Ilfov, care atrage resursele importante din zonă, atât 

umane cât și economice; 

- Zona de frontieră insuficient dezvoltată limitează schimburile 

economice, sociale și culturale. Deși există 5 perechi de orașe de 

frontieră amplasate pe Dunăre, în regiune există un singur pod 

rutier peste Dunăre: Giurgiu – Ruse. 

 

Economia regiunii 

- Comparativ cu reperele europene, regiunea Sud Muntenia este una 

mai puțin dezvoltată, având un PIB per capita mai mic de 50% din 

nivelul european; 

- 4 județe din regiune se clasează în ultimele 15 pe țară în 

clasamentul IPC.; 
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- Eterogenitatea accentuată a județelor din cadrul regiunii: Argeș și 

Prahova prezintă un nivel foarte ridicat al sectorului industrial în 

timp ce Ialomița, Teleorman și Giurgiu sunt județe predominant 

agricole, cu un nivel scăzut al activităților industriale; 

- În regiune se regăsește cel mai mic număr de clustere față de 

situația la nivel național: două, ambele construite în jurul 

industriei auto din județul Argeș; 

- În ceea ce privește numărul de cereri pentru brevete de invenție, 

regiunea Sud Muntenia se clasează doar pe locul 6 în topul 

regiunilor de dezvoltare. La nivelul acestei regiuni trendul este 

unul descrescător în ultimii trei ani analizați. Situația pe județe 

indică faptul că în anul 2013 peste 50% din totalul cererilor pentru 

brevete de invenție au fost depuse de către solicitanții din județul 

Prahova; 

- Colaborare redusă între mediul de afaceri și unități de învățământ 

superior, de cercetare-dezvoltare, transfer tehnologic redus; 

- Întreprinderile inovative manifestă un trend de scădere alarmant 

atât la nivel național cât și la nivelul regiunii Sud Muntenia, 

scăderea în anul 2012 față de anul 2008 fiind de peste 40%; 

- Numărul întreprinderilor cu inovație de produs și/sau proces a 

urmat un trend descendent pe orizontul analizat, scăderea în anul 

2012 față de anul 2008 fiind de 74% la nivelul regiunii față de 69% 

la nivel național. 
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Oportunități 

 

 

 

Aspecte socio-demografice: 

- Fonduri europene disponibile pentru dezvoltarea capitalului uman 

pentru Orizontul 2014 – 2020. 

Aspecte de infrastructură și mediu: 

- Fonduri europene disponibile pentru Orizontul 2014 – 2020 pentru 

sectoarele de infrastructură sau mediu înconjurător; 

- Existența tuturor formelor de relief, de la lunca Dunării în zona 

sudică, la zonele montane în zona nordică; 

- Zonă cu climă potrivită pentru un randament optim în valorificarea 

energiei solare. 

 

Teritorialitate: 

- Dezvoltarea zonei metropolitane București și crearea inelului 2 de 

centură va transforma o parte din regiune în zona de tranzit și cu 

potențial de delocalizare de unități active datorită costurilor de 

producție mai reduse și ajutoarelor de stat mai generoase; 

- Proximitatea față de București precum și accesul la Dunăre 

prezintă un potențial ridicat în vederea identificării cu ușurință a 

piețelor de desfacere pentru firmele din regiune; 

Amenințări 

 

 

 

Aspecte socio-demografice: 

- În lipsa unor politici de retenție, exodul tinerilor și al forței de 

muncă cu calificare peste medie conduce la fenomenul de părăsire 

a zonelor rurale; 

- Trendul sporului natural este descendent și are ca rezultat 

îmbătrânirea populației, scăderea masei critice a populației active 

și productive comparativ cu populația inactivă – îmbătrânită; trend 

valabil la nivelul întregii țări; 

- Accentuarea fenomenului de migrație externă, în special a 

populației tinere și cu calificare peste medie; 

- Lipsa culturii de antreprenoriat și frica socială sunt bariere 

împotriva a potențiale proiecte de reconstrucție socială a zonei. 

 

Aspecte de infrastructură și mediu: 

- Schimbările climatice au un impact important asupra 

randamentului activităților agricole, cel mai important și mai 

răspândit domeniu de activitate al regiunii; 

- Diminuarea suprafețelor agricole ca urmare a expansiunii urbane 

necontrolate, dar și ca urmare a condițiilor climatice și de mediu. 

O T 
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- Implementarea Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea 

Dunării și stimularea cooperării cu Bulgaria prin programele de 

cooperare transnaționale și transfrontaliere. 

Economia regiunii 

- Există un potențial comercial și turistic oferit de amplasarea 

regiunii pe ruta fluvială a Dunării și pe “autostrada ciclistă” VELO 

6; 

- Există unui context favorabil pentru dezvoltarea inovării sociale și 

a antreprenoriatului social; 

- Utilizarea strategică a inovării în agricultură poate crește radical 

valoarea adăugată a producției agricole și implicit eficiența 

exploatării potențialului agricol; 

- Existența unui potențial agricol ridicat, vegetal, piscicol și 

zootehnic; 

- Valorificarea potențialului enorm în domeniul energiei verzi, a 

resurselor de energie regenerabilă din agricultură; 

- Evoluția ascendentă companiilor cu capital străin în regiune, peste 

media națională: creștere în medie cu 5,3% în fiecare an a 

investitorilor străini, față de 3,7% la nivel național; 

- După declinul din anii 2009 – 2011, investițiile străine directe au 

revenit la un trend ascendent; 

- Fonduri europene semnificative alocate sectorului de cercetare-

dezvoltare-inovare în perioada de programare 2014 – 2020. 

 

Teritorialitate: 

- Apropierea de București, cel mai mare centru universitar din țară, 

are un impact negativ asupra dezvoltării învățământului universitar 

din regiune; 

- Înființarea zonei metropolitane București va influența negativ 

regiunea, urmând ca nu mai puțin de 25 unități administrativ 

teritoriale să fie transferate dinspre regiune către zona 

metropolitană, crescând astfel influența și gradul de polarizare al 

Bucureștiului. 

 

 

Economia regiunii: 

- Grad ridicat de dependență al regiunii, și nu numai, de colosul 

industrial Automobile Dacia SA; creșterea costului cu forța de 

muncă și întârzierea autostrăzii Pitești – Sibiu ar putea conduce la 

decizia de delocalizare a uzinelor Dacia; 

- Dependența ridicată de agricultură a celor mai multe localități 

rurale din sudul regiunii, corelat cu nivelul scăzut de tehnologizare 

a agriculturii și forța de muncă îmbătrânită; 

- Prelungirea sau accentuarea crizei macro-economice manifestată 

în prezent în interiorul Uniunii Europene. 
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Glosar termeni 

 

Biotehnologia Orice aplicație tehnologică care utilizează sisteme biologice, organisme 

vii, sau derivate ale acestora, pentru a crea sau modifica produse sau 

procese în scopuri bine determinate 

 

Cluster  Clusterele sunt concentrări geografice de instituții și companii 

interconectate, dintr-un anumit domeniu. Clusterele cuprind un grup de 

industrii înrudite şi alte entități importante din punct de vedere al 

concurenței. Acestea includ, spre exemplu, furnizori de input-uri 

specializate, cum ar fi componente, mașini și servicii, sau furnizori de 

infrastructură specializată. De multe ori, clusterele se extind în aval către 

diverse canale de distribuţie şi clienţi și lateral către producători de 

produse complementare și către industrii înrudite prin calificări, 

tehnologii sau input-uri comune. În sfârşit, unele clustere includ instituții 

guvernamentale și de alte tipuri – precum universităţi, agenţii de 

standardizare, think tank-uri, furnizori de instruire profesională şi 

patronate – ce asigură instruire specializată, educaţie, informaţie, 

cercetare şi suport tehnic. (Porter M. , 1998).68 

Conform HG918:2006 - clusterul este o grupare de producători, utilizatori 

și /sau beneficiari, în scopul punerii în aplicare a bunelor practici din UE 

în vederea creşterii competitivităţii operatorilor economici 

 

Inovarea  Inovarea este o activitate din care rezultă un produs (bun sau serviciu) nou 

sau semnificativ îmbunătățit sau un proces nou sau semnificativ 

îmbunătățit, o metoda nouă de marketing sau o metodă nouă 

organizaționala.  Inovația este bazată pe rezultatele unor tehnologii noi, a 

unor dezvoltări tehnologice, a noi combinații ale tehnologiei existente sau 

utilizarea altor cunoștințe obținute de întreprindere. Inovația trebuie sa 

fie nouă pentru întreprindere, dar nu este necesar sa fie noua pentru 

sectorul de activitate sau pentru piață.  

Întreprinderi 

inovatoare 

Întreprinderi inovatoare sunt întreprinderile care au lansat produse 

(bunuri sau servicii) noi sau semnificativ îmbunătățite pe piață sau au 

introdus procese noi sau semnificativ îmbunătățite sau noi metode de 

organizare sau de marketing. 

                                                           
68

 http://clustero.eu 
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Personalul din 

activitatea de  

cercetare - 

dezvoltare 

Personalul din activitatea de cercetare-dezvoltare este grupat după 

ocupație astfel: 

- cercetători - specialiști care lucrează la conceperea sau crearea de 

cunoștințe, produse și procedee, metode și sisteme noi. În această 

categorie sunt incluși cercetătorii științifici atestați și alte 

categorii de personal cu studii superioare care desfășoară 

nemijlocit activitate de cercetare-dezvoltare; 

- tehnicieni și asimilați - personalul cu un nivel mediu de pregătire 

sau completat cu o pregătire postliceala de specialitate sau de altă 

natură. Ei participă la activitatea de cercetare-dezvoltare prin 

aplicarea principiilor și metodelor operaționale direct sub controlul 

cercetătorilor; 

- alte categorii de salariați - muncitorii și personalul de secretariat și 

de birou care participă la execuția proiectului de cercetare- 

dezvoltare.  

 

Transfer tehnologic  

 

Ansamblul de activități desfășurate cu sau fără bază contractuală, pentru 

a disemina informații, a acorda consultanță, a transmite cunoștințe, a 

achiziționa utilaje și echipamente specifice, în scopul introducerii în 

circuitul economic a rezultatelor cercetării, transformate în produse 

comerciale și servicii. Termen echivalent – transfer de cunoștințe 
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Capitolul III. Strategia de Specializare Inteligentă în regiunea Sud Muntenia  
 

3.1 Viziune și misiune 

3.2 Priorități verticale – domeniile de specializare inteligentă 

3.3 Priorități orizontale 

3.4 Măsuri 

3.5 Portofoliu proiecte 

 

3.1 Viziune și misiune 

 

Context 

Strategia de Specializare Inteligentă (SSI) a regiunii Sud Muntenia este o consecință a direcțiilor 

de dezvoltare stabilite la nivel european și național. Europa 2020 reprezintă strategia pe 10 ani a 

Uniunii Europene (2010 – 2020) care își propune să creeze condiții favorabile pentru o creștere 

economică inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. La nivel național, aceasta se reflectă în 

Strategia Națională pentru Competitivitate (SNC 2014 – 2020) precum și în Strategia Națională 

pentru Specializare CDI. Strategia de Specializare Inteligentă a regiunii transpune direcțiile 

generale amintite în priorități și măsuri concrete la nivel regional. Specializarea inteligentă 

presupune măsuri specifice la nivelul anumitor sectoare și domenii de activitate cheie, care să 

conducă la creșterea valorii adăugate generată de regiune, valorificarea resurselor și a 

avantajelor competitive ale regiunii, înglobarea unui nivel crescând al inovării în procesele 

economice și implicit creșterea nivelului indicatorilor socio-economici și a calității vieții în 

regiune. 

Viziunea 

“Regiunea Sud Muntenia inovează și își dezvoltă competitivitatea economică pe plan intern 

și internațional, prin dezvoltarea potențialului științific și tehnologic al domeniilor de  

specializare inteligentă, promovarea cooperării între actorii sistemului de inovare și 

valorificarea eficientă a resurselor și capacităților existente”.   

Prin implementarea măsurilor și direcțiilor de acțiune prevăzute de SSI, regiunea Sud Muntenia 

generează pe termen mediu un vector de dezvoltare durabilă și competitivă. Astfel, sectoarele 

și domeniile cheie identificate la nivel regional ca nucleu al dezvoltării inteligente, prin 

implementarea acțiunilor specifice din strategie vor influența economia regională astfel: 
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- creșterea nivelului de cercetare, dezvoltare și inovare tehnologică și generarea de 

produse și servicii competitive și cu valoare adăugată ridicată; 

- generarea de produse și servicii competitive atât pe plan intern cât și extern, precum și 

de activități conexe ce favorizează incluziunea; 

- stimularea activităților de cercetare, dezvoltare și inovare, transfer tehnologic și în 

celelalte ramuri ale economiei regionale; 

- creșterea atractivității regiunii pentru piețele externe, atât de producție cât și de 

desfacere; 

- crearea unui context favorabil pentru o dezvoltare durabilă la nivel regional și național. 

Misiunea 

Misiunea SSI a regiunii Sud Muntenia este de a capacita și coordona actorii implicați (sectorul 

public, instituțiile de cercetare-dezvoltare, instituții de învățământ, companii private, persoane 

fizice) în realizarea măsurilor, a acțiunilor și proiectelor de investiții propuse, în vederea 

atingerii obiectivelor finale, cu scopul de a transforma viziunea în realitate. 

SSI generează o dezvoltare economică bazată pe sinergia (complementaritatea) sectoarelor de 

specializare prioritare, fructificând potențialul de colaborare între actorii acestor domenii. 

Regiunea se concentrează pe a fructifica într-un mod creativ potențialul natural al regiunii, în 

special cel agricol și cel turistic, unde deține avantaje competitive unice la nivelul României și 

al Europei. 

Unul din punctele forte ale regiunii este dezvoltarea industrială în domeniul fabricării de 

autovehicule, de echipamente de producție și al producției de piese și componente pentru 

acestea două. În aceste domenii „forte” se dezvoltă centre de excelență bazate pe înalta 

tehnologie și se dezvoltă industrii și servicii noi în punctele cu potențial maxim.  

Inovarea economică este potențată de inovarea socială și de inovarea în protejarea și 

valorificarea mediului înconjurător.  

Identitatea culturală este factorul principal de atracție al zonei, generează dezvoltarea unui 

turism responsabil și modern, valorificând nișe emergente care vor cunoaște o puternică 

dezvoltare în următorul orizont de programare strategică. 

 

Strategia de specializare inteligentă a regiunii este structurată în patru secțiuni majore: 

- priorități verticale – domeniile economice din regiune cu cel mai ridicat potențial de 

specializare inteligentă, care pot genera un efect de antrenare pentru sectoarele conexe 

și care reprezintă vectorul dezvoltării durabile în regiune.  
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- priorități orizontale – direcțiile strategice de urmat la nivelul tuturor domeniilor 

economice de specializare inteligentă; 

- măsuri – direcțiile de acțiune de urmat la nivelul priorităților identificate, în vederea 

implementării strategiei și atingerii obiectivelor acesteia; 

- portofoliul de proiecte – reprezintă toate proiectele ce au fost identificate ca 

reprezentative pentru SSI  în sectoarele de specializare inteligentă. 

3.2 Priorități verticale – domeniile de specializare inteligentă 

Principiile pe baza cărora au fost selectate aceste sectoare economice au fost: 

- Potențialul de specializare, respectiv potențialul de clusterizare și aglomerările relevante 

pentru analiză; 

- Avantajele comparative  ale regiunii și potențialul de a se adresa piețelor internaționale; 

- Avantajele competitive ale regiunii comparativ cu media națională şi sectoarele unde 

există cel mai ridicat potenţial de inovare pentru un impact de durată; 

- Potențialul de dezvoltare al sectorului respectiv, bazat atât pe contextul natural al 

regiunii, cât și pe elementele rezultate în urma analizei calitative și a consultărilor 

publice. 

Rezultatul selecției nu este bazat pe domenii de activitate (CAEN), ci pe domenii 

compuse, conexe, complementare, cu potențial de a crea sinergii și de a forma clustere. 

Identificare codurilor CAEN aferente fiecărui sector de specializare inteligentă are rol 

exemplificativ.  

 

Prezentarea domeniilor de specializare inteligentă urmărește trei criterii de specializare, cu 

scopul de a combina cele trei perspective: 

- criteriul de specializare economic – selecția domeniilor realizându-se conform principiilor 

prezentate mai sus; 

- criteriul de specializare științific – urmărește existența în regiune a actorilor din 

domeniile științifice relevante și dezvoltarea acelor domenii științifice care pot valoriza  

cunoașterea în sprijinul procesului de  inovare în domeniile economice identificate; 

- criteriul de specializare tehnologic – urmărește existența în regiune a actorilor relevanți 

în domeniile tehnice relevante și existența potențialului de creare, dezvoltare și 

producere în zonă a acelor tehnologii care să fie potențatori ai domeniilor economice 

identificate. 
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Au fost luate în calcul atât organizațiile aflate în regiunea Sud Muntenia, cât și cele 

aflate în București-Ilfov care prin activitatea de CDI realizată au colaborări semnificative 

cu actori din regiune. 

Criteriul de specializare științifică a fost definit prin identificarea printre domeniile 

științifice generale69 a celor reprezentative pentru regiune: 

1. Agricultură, științe alimentare și pescuit 

2. Biologie, biotehnologie și biomedicină 

3. Chimie 

4. IT&C, calcul și imagistică 

5. Fizică, astrofizică și energie 

6. Mediu și sustenabilitate 

7. Științele materialelor 

8. Ingineria 

 

Criteriile de specializare tehnologică au fost definite folosind structura definită de 

programul Horizon 202070, în care, în cadrul celui de-al doilea pilon strategic: Leadership 

industrial, obiectivul „Leadership în producerea de tehnologii facilitator (enabling) și 

industriale” sunt identificate ca fiind: 

1. IT&C:  

- O nouă generație de componente și sisteme;  

- Calcul avansat; 

- Internetul Viitorului;  

- Tehnologii de gestiune a conținutului și managementul informației; 

- Robotica; 

- Micro și nano – electronica, fotonica. 

 

2. Tehnologii cheie care facilitează dezvoltarea inovării (Key Enabling Technologie KET): 

- Nanotehnologii; 

- Materiale avansate; 

- Procese avansate de producție. 

 

3. Tehnologii legate de spațiu  

                                                           
69

 Analysis of specialization patterns for scientific and industrial activities în the EU Regions în the framework of the 
Smart Specialization Strategyș Ricard Esparza Masana și Francesc Sole Parellada 
70

 http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/leadership-enabling-and-industrial-technologies 
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- Explorare; 

- Comunicații; 

- Securitate. 

Modelul de specializare al Regiunii Sud Muntenia 

  

Criteriul de specializare economică 

Construcția de mașini, componente și 

echipamente de producție 

Agricultură și industrie alimentară 

Bioeconomie: dezvoltarea economiei 

circulare 

Turism și identitate culturală 

Localități inteligente 

Industria de înaltă tehnologie 

 

Criteriul de specializare tehnologică 

Robotică. Adaptronică, mecatronică, 

integronică 

Micro și nano electronică și fotonică 

Nanotehnologii 

Materiale avansate 

Procese avansate de producție 

Tehnologii de gestiune a conținutului și 

managementul informației 

 

Criteriul de specializare științifică 

 Agricultură, științe alimentare și pescuit 

 Biologie, biotehnologie și biomedicină 

 Chimie și știința materialelor 

 IT&C, calcul și imagistică 

 Fizică, astrofizică și energie 

 Mediu și sustenabilitate 

Inginerie 
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Domeniile de specializare inteligentă 

În urma unui proces elaborat de evaluare și selecție au fost identificate la nivelul regiunii șase 

domenii de specializare inteligentă, cu cel mai ridicat potențial de inovare, dezvoltare și 

antrenare a celorlalte domenii de activitate din regiune. Fiecare domeniu poate fi valorificat 

prin intermediul mai multor activități economice, tehnologice sau științifice. 

Cele șase domenii de specializare inteligentă, priorități verticale la nivelul regiunii Sud Muntenia 

sunt: 

1. Construcția de mașini, componente și echipamente de producție; 

2. Agricultura și industria alimentară; 

3. Bioeconomia: dezvoltarea economiei circulare; 

4. Turismul și identitatea culturală; 

5. Localități inteligente; 

6. Industria de înaltă tehnologie. 
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1. Construcția de mașini, componente și echipamente de producție 

Specializare 
economică 

Activitățile de interes se referă la fabricarea automobilului inteligent, ecologic și 

sigur conform cu reglementările europene, digitalizarea proceselor de producție 

(smart automation), echipamente electrice și echipamente de producție inteligente, 

fabricarea de motoare, componente, subansamble, inginerie, mecatronică. 

Specializarea 
științifică 
În corelație 
cu 
tehnologiile 

Inginerie, inteligență 
artificială 
 
Știința materialelor 
 
Biologie 
 
Mediu și sustenabilitate 

Robotică: Mecatronică, adaptronică, integronică, digitalizarea 
proceselor de producție 
 
Materiale avansate pentru vehicule 
 
Biocombustibil 
 
Vehicule și tehnologii ecologice și eficiente energetic 

Specializarea 
tehnologică 

Capacități ICST Multidisciplinar Târgoviște 

INCD pentru Utilaj Petrolier – IPCUP Ploiești 

INCD pentru Mecatronică și Tehnica Măsurării  

Polul de Competitivitate Auto Muntenia 

Clusterul SPRINT 

Clusterul Regional Mechatrec 

Clusterul Regional Ind-Agro-Pol 

Renault Technologie 

ACAROM 

Specializarea 
tehnologică 

Tehnologii Robotică 

Echipamente robotice cu funcții de măsurare și control 

Nanotehnologii 

Nanopulberi, grafen 

Materiale avansate, Procese avansate 

Senzorică, Piste și bancuri de încercări auto 

Regiuni de 
referință 

Catalunia, Darmastad, Piemonte 
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2. Agricultura și industria alimentară 

 

Specializare 
economică 

Activitățile de interes se referă la agricultură și industrie alimentară (material 

genetic, diversificare specii, sisteme de irigații, produse cu valoare nutritivă înaltă, 

îngrășăminte, lanțuri de distribuție scurte și on-line, utilaje agricole). 

Specializarea 
științifică 
În corelație 
cu 
tehnologiile 

Agricultură, științe 

alimentare și pescuit 

Biologie, biotehnologie și 

biomedicină 

Chimie și știința 

materialelor 

IT&C, calcul și imagistică 

Fizică, astrofizică și 

energie 

Biotehnologii 
 
 
 
Biotehnologii 
 
 
Materiale avansate, Procese avansate  
 
 
  
Robotică 
 
Managementul informației 

Specializarea 
tehnologică 

Capacități INCDA Fundulea, INCD Ștefănești, ICD Mărăcineni, ICECHIM 

București, INCD MTM București, ICD Agricol  Albota, Stațiunea 

CD pentru Pomicultură Voinești, Stațiunea CD pentru 

Piscicultură Nucet, CCIT Irigaţii şi Drenaje Băneasa-Giurgiu 

ICD pentru Viticultură și Vinificaţie Prahova 

Specializarea 
tehnologică 

Tehnologii Robotică 

Echipamente robotice cu funcții de măsurare și control 

Biotehnologii 

Inginerie  genetică 

Materiale avansate, Procese avansate de producție 

Fluxuri de fabricație automatizate 

Managementul informației 

Aplicații meteorologice, previziuni agricole, lanțuri de 
distribuție scurte 

Regiuni de 
referință 

Emilia Romagna, Aquitaine, Wielkopolskie 
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3. Bioeconomia: Dezvoltarea economiei circulare 

 

Specializare 
economică 

Producerea de biocombustibili, îngrășăminte ecologice, plante pentru biomasă, 

materiale plastice și biocompozite, instalații mobile pentru procesare biomasă, 

suplimente nutritive, produse cosmetice, medicamente naturiste. 

Specializarea 
științifică 
În corelație 
cu 
tehnologiile 

Agricultură, științe 

alimentare și pescuit 

Biologie, biotehnologie și 

biomedicină 

Chimie și știința 

materialelor 

IT&C, calcul și imagistică 

Biotehnologii 

 

Biotehnologii 

 

 

Materiale avansate, Procese avansate  

 

Robotică 

Specializarea 
tehnologică 

Capacități INCDA Fundulea 

ICECHIM București,  

INCD MTM București  

Clusterul Regional Medgreen 

Clusterul Regional Ind-Agro-Pol 

Specializarea 
tehnologică 

Tehnologii Robotică 

Echipamente robotice cu funcții de măsurare și control 

Biotehnologii 

Suplimente nutritive, produse cosmetice, medicamente 
homeopate 

Materiale avansate, Procese avansate de producție 

Echipamente și fluxuri tehnologice capabile sa proceseze 
biomasa la fața locului, producția de materiale biocompozite 

Regiuni de 
referință 

Emilia Romagna, Aquitaine, Wielkopolskie 
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4. Turism și identitate culturală 

 

Specializare 
economică 

Realizarea ofertei  turistice integrate, racordarea la circuitele internaționale, crearea 

de branduri locale de turism, promovarea produselor tradiționale locale, crearea de 

oferte turistice și branduri de nișă, reabilitarea unor obiective culturale, crearea de 

evenimente tematice de promovare, portaluri care să permită personalizarea 

pachetelor turistice de către turist, certificarea internațională a capacităților 

turistice. 

Specializarea 
științifică 
În corelație 
cu 
tehnologiile 

IT&C, calcul și imagistică 

Mediu și sustenabilitate 

Agricultură, științe 

alimentare și pescuit 

 

 

Tehnologii de gestiune a conținutului și managementul 

informației 

Specializarea 
tehnologică 

Capacități Universitatea Valahia 

Medgreen Cluster 

ANTREC 

Specializarea 
tehnologică 

Tehnologii Tehnologii de gestiune a conținutului și managementul 
informației 

Crearea de portaluri 
 
Integrarea ofertelor turistice 
 
Integrarea conținutului ofertelor locale și regionale cu cele 
naționale și internaționale 

Regiuni de 
referință 

Del-Alfold, Tubingen,  Salzburg, Rhone – Alpes, Vzhodna 
 

 

  



 

  

 

Strategia pentru Specializare Inteligentă în regiunea Sud Muntenia 

    523 

5. Localități inteligente 

 

Specializare 
economică 

Locuințe inteligente, soluții pentru mobilitate urbană, soluții smart-grid, de eficiență  

energetică “zero-emisii” și producere a energiei regenerabile, managementul 

deșeurilor: colectare, reciclare, decontaminare, gestiunea calității apei. 

Specializarea 
științifică 
În corelație 
cu 
tehnologiile 

IT&C, calcul și imagistică 

 

Fizică, astrofizică și 

energie 

Micro și nano electronică 

Robotică, Procese avansate de producție 

Tehnologii de gestiune a conținutului și managementul 

informației 

Fotonică 

Specializarea 
tehnologică 

Capacități INCDMTM  

Clusterul Mechatrec 

Medgreen Cluster 

ICST Multidisciplinar Târgoviște 

Specializarea 
tehnologică 

Tehnologii Robotică 

Instalații de măsurare și control  

Procese avansate de producție 

Procese de fabricație robotizate 

Fotonică 

Producția de panouri solare, aplicații smart grid 

Tehnologii de gestiune a conținutului și managementul 

informației 

Planuri de mobilitate urbană, planuri de management al 
deșeurilor 

Regiuni de 
referință 

Viena 
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6. Industria de înaltă tehnologie 

 

Specializare 
economică 

Produse care încorporează sisteme avansate, procese de fabricație avansate și au 

valoare adăugată mare: aparate de măsură, testare, monitorizare și control, sisteme 

de monitorizare și intervenție la distanță, echipamente electronice, roboți. 

Specializarea 
științifică 
În corelație 
cu 
tehnologiile 

Inginerie 

Chimie și știința 

materialelor 

IT&C, calcul și imagistică 

Fizică, astrofizică și 

energie 

Robotică: mecatronică, integronică, adaptronică 

Nanotehnologii, materiale avansate 

Managementul informației 

Fotonica 

Specializarea 
tehnologică 

Capacități INCDMTM 

Clusterul Mechatrec 

Medgreen Cluster 

ICST Multidisciplinar Târgoviște 

Asociația pentru Dezvoltarea și Promovarea Turismului 

Prahova 

Specializarea 
tehnologică 

Tehnologii Robotică 

Producerea de sisteme avansate de inteligență artificială 

Procese avansate de producție 

Procese de fabricare robotizate 

Fotonică 

Module de producție a energiei regenerabile 

Regiuni de 
referință 

- 
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Metodologia de selecție a domeniilor 

Principiile aplicate în definirea domeniilor s-au bazat pe metodologia propusă de Comisia 

Europeană. Astfel, un domeniu de specializare inteligentă corespunde uneia sau mai multora 

dintre situațiile următoare: 

1. Tranziția de la un domeniu existent la un domeniu nou folosind capacitățile de cercetare 

dezvoltare, inginerie și manufactură deja existente; 

2. Modernizarea unui domeniu existent folosind aplicații și tehnologii suport; 

3. Diversificare pornind de la un domeniu existent și crearea de sinergii pentru dezvoltarea 

unui domeniu complementar; 

4. Dezvoltarea radicală a unui domeniu nou, dacă dezvoltarea acelui domeniu a devenit 

atractivă din anumite motive 

Toate domeniile tematice identificate corespund uneia sau unei combinații din tipologiile mai 

sus definite. 

Sectoare ne-selectate: 

Unul dintre sectoarele identificat ca și aglomerare industrială cu relevanță scăzută în regiunea 

Sud Muntenia, dar care nu a fost reținut în categoria domeniilor de specializare inteligentă este 

domeniul textilelor - fabricarea altor articole de îmbrăcăminte. Argumentele pentru care nu a 

fost reținut în categoria sectoarelor cu potențial sunt atât de natură cantitativă, cât și 

calitativă: 

- aglomerările sunt de o importanță scăzută, în conformitate cu grila de evaluare 

folosită (1 stea în Ialomița și Călărași, zero stele în Prahova și Argeș); 

- atât la nivel regional, cât și la nivel național, în 2014 se regăsește o balanță negativă 

în acest domeniu, după ce în anii 2011-2013 balanța a fost pozitivă. Aceste cifre 

exprimă un trend substanțial de relocare a capacităților de producție din România în 

țări precum China, Bangladesh și Indonezia, țări cu o forță de muncă incomparabil 

mai ieftină decât România, deja cu tradiție și cu ofertă bună pentru investitorii 

străini și cu potențial de absorbție a producției aproape nelimitat raportat la nevoile 

globale. De asemenea, România a cunoscut în ultimii anii apariția pe piața 

românească a tuturor brandurilor lider de piață în lume, devenind o piață de 

desfacere în loc de exportator net, iar competiția brandurilor străine extrem de 

puternice și atractive lasă puțin loc pentru apariția și dezvoltarea unor branduri 

locale.   
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- Considerăm acest domeniu ca având un potențial de specializare inteligentă extrem 

de scăzut în regiunea Sud Muntenia în special și în România în general, principalele 

considerente ținând de evoluție globală a pieței și a concurenței. 

Deși această activitate nu a fost selectată, ea a fost inclusă ca și posibilă activitate conexă a 

domeniului de specializare numărul patru: „Turism și identitate culturală”, prin includerea 

activităților de promovare a produselor tradiționale locale.  Acestea pot cunoaște o dezvoltare 

atractivă adresându-se piețelor accesate de produsele și serviciile turistice. 

 

Alegerea domeniilor cu cel mai mare potențial de specializare a fost rezultatul unui proces 

complex de analiză, evaluare și selecție. Realitățile economico-sociale identificate în urma 

analizei cantitative au fost filtrate intermediul criteriului de specializare economică. 

Filtrul specializării economice a presupus evaluarea sectoarelor de activitate prezente în 

regiune și identificarea acelora dezvoltate la nivel regional care prezintă  avantaje comparative 

la nivel național, posibilități reale de a fi competitive raportat la piețele externe, indicatori de 

performanță ridicați, cu evoluție ascendentă. Complementar acestora au fost identificate și 

acele zone mai puțin dezvoltate în prezent, dar care prezintă un ridicat potențial de dezvoltare 

și specializare, potențial bazat în special pe contextul natural local. 

În urma acestui demers complex au fost identificate trei sectoare economice (arii tematice) la 

nivelul regiunii cu un ridicat potențial de specializare: industria constructoare de mașini de 

înaltă tehnologie, sectorul agro-alimentar și turismul. Primele două sectoare au rezultat ca și 

puncte forte ale regiunii pe baza indicatorilor statistici și de performanță analizați în timp ce 

turismul reprezintă acea arie tematică unde regiunea dispune de resurse imense nevalorificate 

la potențialul real, și care ar putea genera efecte valoroase din perspectiva incluziunii sociale. 

Prezentăm succint argumentele care au condus la selecția în prima etapă a celor trei arii 

tematice în categoria celor cu potențial de dezvoltare. 

Aria tematică 1 - Industria construcțiilor de mașini și de înaltă tehnologie: 

- prezintă un număr semnificativ de aglomerări industriale la nivelul regiunii: o aglomerare 

de trei stele – CAEN 2910 – Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, în județul 

Argeș, și alte cinci aglomerări industriale de două stele, cu prezență în special în județul 

Argeș dar și Prahova, Dâmbovița și Teleorman; 

- datorită similarităților de proces tehnologic (tipurile de prelucrări necesare pentru 

piesele folosite, asamblarea complexă) există potențial de sinergie între industria 

constructorilor de echipamente de producție și a autovehiculelor; 
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- industriile de înaltă tehnologie sunt un domeniu emergent (nu există o prezență 

substanțială sau un trecut relevant în zona Sud Muntenia), sunt direct sau indirect legate 

de domeniul construcțiilor de mașini (mecatronica, industria de producție a 

echipamentelor și de realizare a serviciilor legate de energia regenerabilă) și au o 

platformă de cercetare dezvoltare extrem de modernă în cadrul Institutului de Cercetare 

Multidisciplinar al Universității Valahia din Târgoviște; 

- abordarea combinată a celor 3 tipuri de industrii permite atât construcția unor domenii 

de specializare inteligentă folosind ca punct forte existența clusterului Dacia, dar și 

contracararea amenințărilor inerente dependenței de un pol industrial prin crearea de 

alte industrii cu valoare adăugată mare. 

Nu toate activitățile aferente industriei constructoare de mașini corespund criteriilor ce 

caracterizează un sector cu potențial de specializare. Din cadrul unui sector sunt vizate doar 

acele activități care pot îngloba un nivel ridicat de tehnologie, care valorifică procese și 

capacități de cercetare și dezvoltare, care pot crea sinergii pentru dezvoltarea unor domenii sau 

ramuri complementare sau care sunt atractive pentru piața globală. 

 

Aria tematică 2 – Agricultura și industriile conexe 

- în regiune regăsim aglomerări industriale în sectoarele de cultivare a cerealelor și 

procesare a produselor din carne; 

- sectorul agricol reprezintă cea mai mare resursă disponibilă a regiunii atât din 

perspectiva potențialului agricol al zonei, precum și a resursei umane implicate – cea mai 

ridicată pondere a populației este implicată în agricultură; 

- din comparațiile cu regiunile europene similare și din analiza condițiilor naturale, 

agricultura a rezultat că este domeniul cu cel mai mare potențial neexploatat. 

Randamentele tehnico-economice pot fi crescute de peste 5 ori; 

- din analiza calitativă rezultă un potențial de clusterizare în domeniul bioeconomiei și un 

potențial de creștere în domeniul prelucrării deșeurilor din biomasă; 

- regiunea Sud Muntenia are o suprafață agricolă de 2,43 mil. ha. reprezentând 17% din 

suprafața totală a României, cea mai mare pondere la nivel de regiune. În regiune sunt 

2.556 unități locale active, al doilea nivel regional, după Sud-Est. Cifra de afaceri totală 

din activități agricole la nivelul regiunii este de 7.094 mil. lei, cea mai ridicată la nivelul 

României și reprezentând 25,47% din totalul național; 

- numărul de salariați în agricultură la nivelul regiunii este de 20.193 persoane (la nivelul 

anului 2012), cel mai ridicat comparat cu nivelul național și reprezentând 24% din totalul 
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național. Productivitatea muncii în domeniu este a doua la nivel național după regiunea 

București – Ilfov; 

- în regiune s-au înregistrat cele mai mari investiții nete în agricultură, 946 milioane lei la 

nivelul anului 2012, reprezentând 24% din totalul național. 

Nu toate activitățile aferente acestei arii tematice corespund criteriilor ce caracterizează un 

sector cu potențial de specializare. Din cadrul unui sector sunt vizate doar acele activități care 

pot îngloba un nivel ridicat de tehnologie, care valorifică procese și capacități de cercetare și 

dezvoltare, care pot crea sinergii pentru dezvoltarea unor domenii sau ramuri complementare 

sau care sunt atractive pentru piața globală. 

În acest sens, din sectorul agricol, nu sunt vizate activitățile tradiționale de ferme agricole 

vegetale, creșterea tradițională a culturilor sau a animalelor etc. Sunt vizate acele sectoare 

specifice, cu potențial ce generează o valoare adăugată economică sau socială foarte ridicată, 

sectoare relaționate cu domeniile de specializare prioritare la nivelul României precum 

bioeconomia, energie, mediu și schimbări climatice sau chiar eco-nano-tehnologii, respectiv 

IT&C.  

 

Aria tematică 3 – Turismul și industriile conexe 

- din analiza cantitativă, bazată atât pe factori care țin de potențialul natural, cât și pe 

comparația cu regiuni europene, turismul este domeniul cu cel mai mare potențial după 

agricultură. 

- factorii naturali sunt existența Dunării și traversarea a 4 județe din regiune de către 

aceasta, dar și diversitatea formelor de relief, atât zonele deluroase ale Subcarpaților 

Meridionali, cât și Parcul Național Bucegi și masivul Făgăraș. 

- inovarea în turism are un potențial major, atât prin identificare unor nișe neexploatate 

(cicloturism, turism religios, turism cultural, turism sportiv, turism alimentar), cât și prin 

realizarea unei oferte de turism a regiunii, integrate cu București Ilfov, cu zonele vecine 

(în special Centru) și cu Europa. 

- apropierea de București Ilfov și de cel mai mare aeroport al României poate oferi regiunii  

posibilitatea accesului la o piață extrem de semnificativă. 

Din sectorul turism sunt vizate acele sectoare specifice, cu potențial de a genera o valoare 

adăugată economică sau socială foarte ridicată, sectoare relaționate cu domeniile de 

specializare prioritare la nivelul României precum bioeconomia, energie, mediu și schimbări 

climaterice sau IT&C.  
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Cele trei arii tematice identificate prin intermediul criteriilor de specializare economică au 

făcut obiectul filtrării prin analiza calitativă în cadrul grupurilor de lucru din perspectiva 

criteriilor de specializare științifică și a criteriilor de specializare tehnologică. Aceste două 

filtre  au fost tratate integrat datorită interdependenței lor:  

- specializarea științifică a presupus evaluarea domeniilor analizate din perspectiva 

domeniilor științifice cu care interacționează și care permit dezvoltarea prin procese 

de cercetare, dezvoltare, inovare sau transfer tehnologic.  

- specializarea tehnologică a presupus evaluarea domeniilor analizate din perspectiva 

aplicabilității tehnologiilor avansate în cadrul lor, a existenței resurselor și 

infrastructurii de cercetare, inovare sau transfer tehnologic.  

În urma procesului de evaluare, analiză detaliată și particularizare a celor trei arii tematice din 

perspectiva specializării științifice și tehnologice au rezultat cele șase priorități verticale din 

regiunea Sud Muntenia, respectiv acele domenii de specializare inteligentă, nucleul Strategiei de 

Specializare Inteligentă: 

 1. Construcția de mașini, componente și echipamente de producție;  

 2. Agricultura și industria alimentară;  

 3. Turismul și identitatea culturală;  

 4. Bioeconomia: dezvoltarea economiei circulare; 

 5. Localitățile inteligente; 

 6. Industria de înaltă tehnologie. 

Pentru fiecare dintre cele șase domeniile de specializare inteligentă identificate, prezentăm 

justificarea alegerii lor și activitățile economice care pot face obiectul măsurilor concrete sau al 

investițiilor prin programele și politicile de finanțare existente. 

Domeniile de specializare inteligentă ale regiunii Sud – Muntenia 

1. Construcția de mașini, componente și echipamente de producție 

Activitățile economice identificate ca având potențial de dezvoltare în cadrul domeniului: 

- Fabricarea automobilului inteligent, ecologic și sigur conform cu reglementările 

europene și automatizarea proceselor tehnologice ale acestuia;  

- Digitalizarea  proceselor de producție (smart automation); 

- Fabricarea echipamentelor electrice și a utilajelor pentru extracție și construcții bazate 

pe integrarea sistemelor avansate în produsul final și în procesul de producție; 
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- Fabricarea de motoare și echipamente electrice subsisteme, subansamble mecanice, 

electrice, electronice și piese adaptate la cerințele moderne ale pieței și bazate pe 

procese de lucru inovative; 

- Ingineria automatizărilor și mecatronică. 

Justificarea alegerii domeniului prioritar 

Domeniul reprezintă un punct forte al regiunii din perspectiva aglomerărilor industriale 

identificate, al nivelului de tehnologie înglobată (ridicat și mediu-ridicat), potențialului ridicat 

pentru piețele externe. 

Oportunitatea alegerii domeniului ca prioritar a rezultat și în urma consultărilor publice cu 

sectorul privat și academic în special din zona Argeș – Dâmbovița – Prahova.  

Capacitățile tehnologice existente care interferează cu activitățile din cadrul domeniului de 

specializare inteligentă sunt: 

- CST Multidisciplinar Târgoviște; 

- INCD pentru Utilaj Petrolier – IPCUP Ploiești; 

- INCD pentru Mecatronică și Tehnica Măsurării; 

- Polul de Competitivitate Auto Muntenia; 

- Clusterul Regional Mechatrec; 

- Clusterul Regional Ind-Agro-Pol; 

- Renault Technologie. 

Clusterele de competitivitate nu reprezintă exclusiv o anumită regiune, membrii acestora fiind 

de cele mai multe ori din regiuni diferite, predominant din București-Ilfov, unde există cele mai 

mari capacități de cercetare-dezvoltare. în cadrul prezentului domeniu, clusterul regional 

Mechatrec vizează dezvoltarea unui “Centru tehnologic” regional pentru mecatronizarea 

automobilului, în vederea creşterii securităţii în funcţionare, a minimizării emisiilor poluante şi 

a optimizării consumului de carburant în industria auto. Transferul tehnologic către Dacia 

Renault este unul foarte important și reprezintă un vector pentru acest domeniu de specializare. 

2. Agricultura și industria alimentară 

Activitățile economice identificate ca având potențial de dezvoltare în cadrul domeniului: 

- Producerea de material genetic autohton adaptat la condițiile pedoclimatice actuale 

pentru agricultură, piscicultură, pomicultură, viticultură; 

- Fabricarea sistemelor de irigații inteligente eficiente energetic și bazate pe metode 

moderne de estimare a necesarului de apă; 

- Producerea de produse alimentare cu valoare înaltă nutritivă; 
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- Crearea de lanțuri de distribuție scurte care să asigure accesul la “piața de aproape”, 

inclusiv organizarea distribuției on-line; 

- Studierea potențialului pedoclimatic și diversificarea speciilor pentru optimizarea 

folosirii solului, creșterea eficienței economice și adaptarea la noile condiții climatice; 

- Aplicații soft inteligente pentru eficientizarea exploatării agricole: teledetecția 

necesarului de îngrășăminte, planificarea culturilor pe bază de previziuni meteo etc.; 

- Fabricarea utilajelor agricole inteligente care protejează solul și eficientizează 

exploatarea agricolă prin folosirea inteligenței artificiale; 

- Cercetare, realizare, testare şi integrare în fluxurile de fabricație inteligentă pentru 

industria agro-alimentară, având ca obiectiv siguranța alimentară a producției și 

pregătirea pentru piață. 

 

Justificarea alegerii domeniului prioritar 

Sectorul agroalimentar s-a dovedit a fi la nivelul regiunii atât unul dintre cele mai răspândite, 

peste 50% din populație fiind implicată numai în agricultură, dar în același timp și sectorul cel 

mai puțin valorificat raportat la parametrii economici realizați în alte regiuni similare din 

Europa. Randamentele suprafețelor agricole pot fi crescute de peste 5 ori, sub influența directă 

a cercetării, dezvoltării, inovării, transferului tehnologic și folosirii de tehnologii avansate.  

Capacitățile tehnologice existente care interferează cu activitățile din cadrul domeniului de 

specializare inteligentă sunt: 

- INCDA Fundulea; 

- INCD Ștefănești; 

- ICD Mărăcineni; 

- ICECHIM București; 

- INCD MTM București; 

- ICD Agricol  Albota; 

- Stațiunea CD pentru Pomicultură Voinești; 

- Stațiunea CD pentru Piscicultură Nucet; 

- CCIT Irigaţii şi Drenaje Băneasa-Giurgiu; 

- ICD pentru Viticultură şi Vinificaţie Prahova. 

3. Bioeconomia: dezvoltarea economiei circulare 

Activitățile economice identificate ca având potențial de dezvoltare în cadrul domeniului: 
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- Producerea de biocombustibili din biomasă, dejecții animale, alte subproduse; 

- Producerea de îngrășăminte ecologice; 

- Cultivarea plantelor pentru biomasă (salcie, myscanthus, salcâm, paulownia, iarbă 

energetică); 

- Crearea perdelelor de protecție pentru a preveni deșertificarea și pentru utilizarea 

eficientă a terenului; 

- Producerea de biomasă din produse și subproduse ale proceselor biologice; 

- Producerea de materiale plastice biocompozite; 

- Producerea de instalații mobile inteligente care să poată procesa biomasa la fața 

locului; 

- Producerea de suplimente nutritive, cosmetice și substanțe pentru tratamente 

naturiste. 

Justificarea alegerii domeniului prioritar 

Acest domeniu este unul compozit și rezultă din intersecția celor două arii tematice prezente ca 

principale puncte forte ale regiunii Sud Muntenia: sectorul agricol și industria constructoare de 

mașini și de înaltă tehnologie. Astfel, în privința bioeconomiei - a dezvoltării economiei 

circulare, regiunea dispune de un nivel ridicat al resurselor disponibile, resurse naturale, umane 

și antreprenoriale. Corelat cu aceste resurse și cu imensul potențial nevalorificat în sectoarele 

amintite, acest domeniu apare nu doar ca o oportunitate în regiune, ci și ca o necesitate 

stringentă. La nivelul României, conform recensământului agricol din 2010 există peste două 

milioane hectare teren agricol neutilizat sau în repaus. Această suprafață nevalorificată din 

diferite motive constituie un potențial major pentru mai multe plante energetice cu valoare 

adăugată ridicată, care permit cultivarea și pe terenuri deșertificate sau cu priorități 

nesatisfăcătoare pentru agricultura tradițională. 

Activitățile de interes din acest domeniu vizează producerea de biocombustibili, îngrășăminte 

ecologice, plante pentru biomasă, materiale plastice și biocompozite, instalații mobile pentru 

procesare biomasă, suplimente nutritive, produse cosmetice, medicamente naturiste. 

Capacitățile tehnologice existente care interferează cu activitățile din cadrul domeniului de 

specializare inteligentă sunt: 

- INCDA Fundulea; 

- ICECHIM București;  

- INCD MTM București;  

- Clusterul Regional Medgreen; 
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- Clusterul Regional Ind-Agro-Pol; 

4. Turismul și identitatea culturală 

Activitățile economice identificate ca având potențial de dezvoltare în cadrul domeniului: 

- Crearea unei “hărți” integrate destinațiilor turistice ale regiunii, cu definirea de noi 

destinații; 

- Crearea unei oferte turistice a regiunii Sud Muntenia, integrarea cu regiunile vecine și 

cu oferta turistică a României. Integrarea ofertei turistice la circuitele de promovare 

europene; 

- Crearea unei oferte turistice la nivel de județ și localitate bazate pe identitatea locală, 

integrarea cu oferta regională și crearea de branduri locale de turism; 

- Crearea și promovarea de produse tradiționale locale (alimentare, textile, 

meșteșugărești) și crearea unor filiere de distribuție în locațiile turistice; 

- Racordarea la traseul cicloturistic pan-european și pan-dunărean VELO 6; 

- Crearea de oferte turistice și dezvoltarea de branduri de nișă: turism religios, turism 

medical și de agrement, cicloturism, turism cultural, turism de camping, turism sportiv; 

- Reabilitarea unor obiective culturale reprezentative și crearea unor infrastructuri suport 

pentru nișele identificate. 

Justificarea alegerii domeniului prioritar 

„Turismul și identitatea culturală” este unul dintre domeniile de specializare unde regiunea nu 

prezintă avantaje competitive comparativ cu celelalte regiuni naționale sau externe, însă care 

beneficiază de resurse naturale și culturale cu un potențial ridicat și foarte puțin valorificat. De 

asemenea potențialul privind incluziunea socială al acestui domeniu este cel mai ridicat dintre 

toate domeniile selectate, acesta având posibilitatea să creeze locuri de muncă în zone dintre 

cele mai puțin dezvoltate, cu precădere rurală. 

Existența Dunării, a zonelor muntoase aferente Subcarpaților Meridionali, Parcului Național 

Bucegi sau Masivului Făgăraș, orașele cu un bogat patrimoniu cultural și istoric, proximitatea 

unor infrastructuri importante de transport sunt câteva dintre atuurile regiunii ce pot genera 

valoare adăugată și impact social prin implementarea unei economii inteligente și bazate pe 

cunoștințe. 

Activitățile de interes din acest domeniu vizează realizarea ofertei turistice integrate, 

racordarea la circuitele internaționale, crearea de branduri locale de turism, promovarea 

produselor tradiționale locale, crearea de oferte turistice și branduri de nișă, reabilitarea unor 
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obiective culturale, crearea de evenimente tematice de promovare, portaluri care să permită  

personalizarea pachetelor turistice de către turist, certificarea internațională a capacităților 

turistice. 

Capacitățile tehnologice existente care interferează cu activitățile din cadrul domeniului de 

specializare inteligentă sunt: 

- Universitatea Valahia; 

- Medgreen Cluster; 

- ANTREC; 

- Clusterul de turism: Asociația pentru Dezvoltarea și Promovarea Turismului Prahova. 

5. Localități inteligente 

Activitățile economice identificate ca având potențial de dezvoltare în cadrul domeniului: 

- Crearea unor sisteme și produse care să susțină locuințele inteligente: utilități, energie, 

IT&C, securitate; 

- Dezvoltarea de aplicații și sisteme inteligente pentru mobilitate urbană: transport 

multimodal, aplicații pentru control trafic, etc; 

- Crearea de soluții smart-grid și a componentelor și sistemelor care să permită aplicarea 

acestora; 

- Fabricarea de module și sisteme inovatoare pentru producerea energiei regenerabile; 

- Dezvoltarea soluțiilor pentru clădirile eficiente energetic, „zero emisii”; 

- Dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apă, de monitorizare a calității apei și de 

eficientizare a consumului de apă; 

- Dezvoltarea de aplicații și sisteme pentru managementul deșeurilor: colectare, 

reciclare, decontaminare. 

Justificarea alegerii domeniului prioritar 

Ca și bioeconomia, localitatea inteligentă  este un domeniu de specializare emergent, rezultat 

din aria tematică a industriei constructoare și înaltelor tehnologii modelată de nevoia pentru o 

economie durabilă și cu impact favorabil asupra incluziunii sociale. Astfel, în acest caz pe lângă 

resursele tehnice, tehnologice și industriale existente în regiune, care potențează domeniul de 

specializare, un argument foarte important este și nevoia dezvoltării domeniului, ca un vector al 

dezvoltării durabile și prietenoase cu mediul, fiind una dintre cele trei mari priorități ale Uniunii 

Europene din Strategia Europa 2020. 
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Activitățile de interes din acest domeniu vizează realizare de locuințe inteligente, soluții pentru 

mobilitate urbană, soluții smart-grid, de eficiență  energetică „zero-emisii” și producere a 

energiei regenerabile, managementul deșeurilor: colectare, reciclare, decontaminare, gestiunea 

calității apei. 

Capacitățile tehnologice existente care interferează cu activitățile din cadrul domeniului de 

specializare inteligentă sunt: 

- INCDMTM; 

- Medgreen Cluster; 

- ICST Multidisciplinar Târgoviște. 

6. Industria de înaltă tehnologie 

Activitățile economice identificate ca având potențial de dezvoltare în cadrul domeniului: 

- Dezvoltarea roboticii, respectiv a mecatronicii, integronicii și adaptronicii ca domeniu 

independent care să potențeze realizarea de produse prin tehnologii și procese avansate 

sau care includ sisteme avansate, inteligente: aparate de măsură, testare și control, 

sisteme de monitorizare și intervenție de la distanță; 

- Dezvoltarea de procese de fabricație avansate care să permită realizarea de produse cu 

valoare adăugată mare: echipamente electronice, dispozitive și materiale pentru 

industria medicală, roboți, și în general orice componentă sau obiect bazat pe 

inteligență artificială. 

Justificarea alegerii domeniului prioritar 

Al șaselea domeniu de specializare al regiunii, industria de înaltă tehnologie - produse care 

includ sisteme avansate este unul complementar primelor cinci și reiese ca o necesitate în 

vederea potențării acestora. Activitățile din cadrul acestui domeniu înglobează în mod uzual 

procesele de cercetare, dezvoltare, inovare și transfer tehnologic, procese care în cadrul 

celorlalte domenii reprezintă o țintă, un rezultat dorit în urma implementării strategiei de 

dezvoltare inteligentă. 

Domeniul identificat provine din contextul general al sectorului industriei constructoare de 

mașini de înaltă tehnologie, cotat ca un sector care prezintă avantaje competitive și potențial în 

regiunea Sud Muntenia. Concret însă, activitățile economice cuprinse de domeniul de 

specializare sunt în mare parte noi, inovatoare, domeniul rezultând ca o prioritate în special în 

urma analizei calitative și a consultărilor publice prin aplicarea criteriilor de specializare 

științifică și tehnologică. 
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Prioritizarea acestui domeniu de specializare la nivelul regiunii are impact transversal asupra 

celorlalte, putând reprezenta un nucleu al transferului tehnologic către acestea. Așa cum reiese 

și din descrierea domeniului, activitățile cuprinse sunt determinate de anumite produse 

specifice de înaltă tehnologie. Rezultatele generate de dezvoltarea acestui domeniu au 

aplicabilitate în toate celelalte domenii prioritare și nu numai. Se poate considera că această 

prioritate verticală este una integratoare, coagulantă la nivelul tuturor celorlalte priorități. 

Activitățile de interes din acest domeniu vizează realizare de produse care încorporează sisteme 

avansate, procese de fabricație avansate și au valoare adăugată mare: aparate de măsură, 

testare, monitorizare și control, sisteme de monitorizare și intervenție la distanță, echipamente 

electronice, roboți sau aplicații software inovative. 

Capacitățile tehnologice existente care interferează cu activitățile din cadrul domeniului de 

specializare inteligentă sunt: 

- INCDMTM; 

- Medgreen Cluster; 

- ICST Multidisciplinar Târgoviște. 

Interconectivitatea domeniilor de specializare inteligentă din regiunea Sud Muntenia cu 

domeniile de specializare definite ca prioritare la nivelul României 

Domeniile prioritare de specializare inteligentă definite la nivelul regiunii sunt interconectate cu  

prioritățile de specializare ale României definite în Strategia de CDI 2014 – 2020. Astfel, 

activitățile economice specifice aferente priorităților regionale se identifică parțial sau integral 

cu domeniile naționale sau au ca rezultat servicii și produse aplicabile, cu valoare adăugată în 

cadrul priorităților naționale. În secțiunea următoare este prezentată structurat corespondența 

dintre domeniile prioritare din regiunea Sud Muntenia și domeniile prioritare la nivel național. 

În vederea trasării politicilor și a măsurilor de acțiune, a compatibilizării domeniilor de 

specializare identificate și a proiectelor propuse cu instrumentele și programele de finanțare 

disponibile este necesară realizarea corespondenței cu corespondentul CAEN al activităților 

vizate. 

În cele ce urmează este prezentată lista codurilor CAEN aferente domeniilor de specializare 

inteligentă ale regiunii, în vederea facilitării corespondenței cu instrumentele structurale de 

finanțare. Lista nu este exclusivă putând fi identificate și alte coduri CAEN conexe ce deservesc 

activitățile din cadrul domeniilor de specializare. 

Corespondența dintre un cod CAEN și un domeniu de specializare are dublu sens: fie codul CAEN 

reprezintă o posibilă activitate din cadrul domeniului de specializare, cu potențial de dezvoltare 

sau finanțare prin măsurile și politicile strategice, fie activitatea reprezentată prin codul CAEN 

poate beneficia de rezultatele specializării domeniului prioritar. 
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Tabel III.1 – Corespondența dintre domeniile de specializare inteligentă și nomenclatorul CAEN al activităților 

CAEN 
rev 2 

Descriere CAEN DS1 DS2 DS3 DS4 DS5 DS6 

2015 Fabricarea îngrășămintelor și produselor azotoase   x         

2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice   x   x     

2511 
Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice 
producția de structuri prefabricate / construcții  

x           

2550 Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor x           

2561 Tratarea și acoperirea metalelor x           

2562 Operațiuni de mecanică generală x x         

259 Fabricarea altor produse prelucrate din metal x x     x   

2611 Fabricarea subansamblurilor electronice x         x 

2612 Fabricarea altor componente electronice x         x 

2630 Fabricarea echipamentelor de comunicații x   x   x x 

2651 Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsura, verificare, control, navigație x   x x x x 

2660 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic și electroterapie x   x x x x 

2670 Fabricarea de instrumente optice și echipamente fotografice x     x x x 

271 
Fabricarea motoarelor electrice, generatoarelor și transformatoarelor electrice și a aparatelor de 
distribuție și control a electricității 

x x   x x x 

2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice x x     x   

2751 Fabricarea de aparate electrocasnice x           

2790 Fabricarea altor echipamente electrice x           

281 

Fabricarea de mașini și utilaje de utilizare generala 
-       Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și 
motociclete.) 
-       Fabricarea de motoare hidraulice 
-       Fabricarea de pompe și compresoare 

x x         

2815 Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteza și a elementelor mecanice de transmisie x x       x 

282 Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală x x         
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CAEN 
rev 2 

Descriere CAEN DS1 DS2 DS3 DS4 DS5 DS6 

289 Fabricarea altor mașini și utilaje cu destinație specifica x x         

2892 Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții x           

2910 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier x   x   x x 

2931 
Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de 
autovehicule 

x       x x 

2932 Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule x       x x 

3012 Construcția de ambarcațiuni sportive și de agrement x   x       

322  Acvacultura în ape dulci   x x       

3250 Producţia de dispozitive, aparate şi instrumente medicale şi stomatologice x         x 

3511 
Producția de energie electrică 
-       producerea de energie din surse regenerabile, pe bază de biomasă, biogaz, etc 

x x   x x x 

38 Colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor; activități de recuperare a materialelor reciclabile   x   x x   

4791 
Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet -  comerț electronic, 
vânzări/rezervări online,  

  x x       

5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare   x         

5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată   x         

5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere   x         

620 
Activități de servicii în tehnologia informației 
-       realizarea de aplicații de promovare online, etc 
-       realizare de aplicații specifice industriei turistice (softuri, aplicații, erp, etc) 

x x x x x x 

7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management x x x x x x 

7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea x x x x x x 

7120 Activități de testări și analize tehnice x x x x x x 

7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie x x x x x x 

7219 Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie x x x x x x 

7311 Activități ale agențiilor de publicitate     x       

7312 Servicii de reprezentare media     x       

7500 Activități veterinare   x         
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CAEN 
rev 2 

Descriere CAEN DS1 DS2 DS3 DS4 DS5 DS6 

9001 Activități de interpretare artistică (spectacole)     x       

931 Activități sportive     x x     

932 Alte activități recreative și distractive     x       

111 

Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe 
oleaginoase 
-       producția de biomasă 
-       producția de îngrășăminte naturale 

  x   x     

124 Cultivarea fructelor sămânțoase şi sâmburoase   x   x     

125 Cultivarea arbuștilor fructiferi, căpșunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi   x   x     

128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic   x   x     

129 Cultivarea altor plante permanente - cultivarea plantelor energetice   x   x x   
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Se prezintă într-o structură matricială domeniile de specializare inteligentă la nivelul regiunii Sud Muntenia în corespondență cu domeniile de 

specializare inteligentă la nivel național: 

Domenii de specializare inteligentă 
regiune 
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România 
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Agricultura și industria alimentară 
 

F
a
b
ri

c
a
re

a
 

a
u
to

m
o
b
il
u
lu

i 
in

te
li
g
e
n
t 

F
a
b
ri

c
a
re

a
 

e
c
h
ip

a
m

e
n
te

lo
r 

e
le

c
tr

ic
e
 ș

i 
a
 u

ti
la

je
lo

r 

F
a
b
ri

c
a
re

a
 

d
e
 

su
b
si

st
e
m

e
, 

su
b
a
n
sa

m
b
le

 ș
i 

p
ie

se
 

In
g
in

e
ri

a
 

a
u
to

m
a
ti

z
ă
ri

lo
r 

și
 

m
e
c
a
tr

o
n
ic

a
 

P
ro

d
u
c
e
re

a
 
d
e
 
m

a
te

ri
a
l 

g
e
n
e
ti

c
 a

u
to

h
to

n
 

F
a
b
ri

c
a
re

a
 

si
st

e
m

e
lo

r 

d
e
 i
ri

g
a
ți

i 
in

te
li
g
e
n
te

 

P
ro

d
u
se

 
c
u
 

în
a
lt

ă
 

v
a
lo

a
re

 n
u
tr

it
iv

ă
 

L
a
n
țu

ri
 

sc
u
rt

e
 

d
e
 

d
is

tr
ib

u
ți

e
 

D
iv

e
rs

if
ic

a
re

a
 s

p
e
c
ii
lo

r 

A
p
li
c
a
ți

i 
so

ft
 i

n
te

li
g
e
n
te

 

te
le

d
e
te

c
ți

e
 

în
g
ră

șă
m

in
te

, 
p
re

v
iz

iu
n
i 

m
e
te

o
 

F
a
b
ri

c
a
re

a
 

u
ti

la
je

lo
r 

in
te

li
g
e
n
te

 
p
ri

n
 

fo
lo

si
re

a
 

in
te

li
g
e
n
țe

i 

a
rt

if
ic

ia
le

 

F
lu

x
u
ri

 
d
e
 

p
ro

d
u
c
ți

e
 

in
te

li
g
e
n
te

 
p
e
n
tr

u
 

in
d
u
st

ri
a
 a

li
m

e
n
ta

ră
 

Bioeconomia     X  X  X X   
Tehnologia informațiilor și a 
comunicațiilor, spațiu și securitate X X X X X X  X  X X X 

Energie, mediu și schimbări climatice X X X X  X    X X  

Eco-nano-tehnologii și materiale avansate X X X X  X    X X  

Sănătate       X      
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Domenii de specializare inteligentă 
regiune 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Domenii de  
specializare inteligentă 
România 

Bioeconomia. Dezvoltarea economiei circulare Turism și identitate culturală 

P
ro

d
u
c
e
re

a
 d

e
 

b
io

c
o
m

b
u
st

ib
il
i 

P
ro

d
u
c
e
re

a
 d

e
 

în
g
ră

șă
m

in
te

 e
c
o
lo

g
ic

e
 

C
u
lt

iv
a
re

a
 p

la
n
te

lo
r 

p
e
n
tr

u
 b

io
m

a
să

, 
C

re
a
re

a
 

p
e
rd

e
le

lo
r 

d
e
 p

ro
te

c
ți

e
 

P
ro

d
u
c
e
re

a
 
d
e
 
m

a
te

ri
a
le

 

p
la

st
ic

e
 b

io
c
o
m

p
o
z
it

e
 

In
st

a
la

ți
i 

m
o
b
il
e
 

in
te

li
g
e
n
te

 

P
ro

d
u
se

 n
u
tr

it
iv

e
, 

c
o
sm

e
ti

c
e
, 

h
o
m

e
o
p
a
te

 

H
ă
rț

i 
in

te
g
ra

te
 a

le
 

d
e
st

in
a
ți

il
o
r 

tu
ri

st
ic

e
 

O
fe

rt
ă
 t

u
ri

st
ic

ă
 i
n
te

g
ra

tă
 

B
ra

n
d
u
ri

 l
o
c
a
le

 d
e
 

tu
ri

sm
, 

tu
ri

sm
 d

e
 n

iș
ă
, 

e
v
e
n
im

e
n
te

 

P
ro

d
u
se

 t
ra

d
iț

io
n
a
le

 

R
a
c
o
rd

a
re

a
 l
a
 t

ra
se

u
l 

tu
ri

st
ic

 V
E
L
O

 6
 

R
e
a
b
il
it

a
re

a
 d

e
 o

b
ie

c
ti

v
e
 

c
u
lt

u
ra

le
 

P
o
rt

a
lu

ri
 d

e
 t

u
ri

sm
 

C
e
rt

if
ic

a
re

 î
n
 s

is
te

m
e
 

in
te

rn
a
ți

o
n

a
le
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Domenii de specializare inteligentă regiune 
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specializare inteligentă 
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Bioeconomia          

Tehnologia informațiilor și a comunicațiilor, spațiu și 
securitate X X X X X X X X X 

Energie, mediu și schimbări climatice X X X X X X X   

Eco-nano-tehnologii și materiale avansate X X X X X X X X X 

Sănătate  X   X     
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3.3 Priorități orizontale și Măsuri 

 

Prioritatea 1 Economie regională competitivă bazată pe inovare 

Măsura 1.1 Susținerea creării și dezvoltării de noi întreprinderi și structuri de sprijin ale 

afacerilor 

             Măsura 1.2 Susținerea dezvoltării de capacități de producție și servicii inovatoare 

             Măsura 1.3 Investiții de CDI pentru mediul de afaceri și de cercetare 

             Măsura 1.4 Sprijinirea creării și dezvoltării de clustere inovatoare 

Prioritatea 2 Stimularea transferului tehnologic și științific 

             Măsura 2.1 Sprijinirea dezvoltării entităților de transfer tehnologic 

             Măsura 2.2 Încurajarea creării de parteneriate pentru transfer de cunoaștere 

Măsura 2.3 Stimularea creării de rețele de cercetare dezvoltare afiliate rețelelor 

europene 

Prioritatea 3 Dezvoltarea și menținerea în regiune a capitalului uman înalt specializat 

            Măsura 3.1 Îmbunătățirea calității și eficienței învățământului terțiar în regiune 

            Măsura 3.2 Îmbunătățirea abilităților antreprenoriale ale cercetătorilor 

            Măsura 3.3 Atragerea de capital uman înalt specializat în regiune  

Prioritatea 4 Facilitarea asimilării rezultatelor cunoașterii și inovării 

Măsura 4.1 Promovarea colaborării multidisciplinare între agenții generatori de 

cunoaștere 

             Măsura 4.2 Facilitarea accesului la literatura internațională științifică de cercetare 

             Măsura 4.3 Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI 

Măsura 4.4 Sprijin pentru crearea de centre suport pentru accesarea programului 

Orizont 2020 

             Măsura 4.5 Facilitarea accesului la instrumente financiare pentru susținerea proiectelor 

de CDI 

Prioritatea 5 Îmbunătățirea capacității de internaționalizare a mediului de afaceri 

               Măsura 5.1 Investiții pentru adaptarea proceselor tehnologice la sistemele de 

certificare și standardizare specifice piețelor externe vizate 

               Măsura 5.2 Participarea la misiuni economice, târguri, expoziții 

Măsura 5.3 Acces la servicii de sprijin pentru internaționalizare: identificare de 

parteneri, consultanță juridică, fiscală etc. 

Principalele direcții de acțiune identificate în urma analizei calitative în vederea specializării 

inteligente la nivelul regiunii, aplicabile la nivelul tuturor priorităților verticale (domeniile de 
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specializare inteligentă), sunt prezentate în cele de mai jos, grupate în cadrul fiecărei priorități 

orizontale prezentate. 

Prioritatea 1 Economie regională competitivă bazată pe inovare 

Analiza cantitativă și calitativă a relevat faptul că regiunea Sud Muntenia se află pe ultimele 

locuri la nivel național la majoritatea indicatorilor care măsoară dezvoltarea competitivă a 

economiei bazate pe inovare, singura reprezentantă cu rezultate bune fiind industria auto. 

Exceptând această industrie de vârf, unde inovarea aplicată în economie este la cele mai înalte 

niveluri din Europa în special datorită polului de dezvoltare creat în jurul uzinelor Dacia, în 

celelalte domenii gradul de inovare a activităților economice este extrem de scăzut, adâncindu-

se astfel disparitățile regionale. 

Dezvoltarea de noi întreprinderi în domeniile cu potențial de inovare este extrem de redusă 

exceptând domeniul auto, iar numărul de firme care realizează inovație de produs și de proces a 

scăzut pe orizontul de analiza 2008-2012 cu 74%, o scădere radicală ce ridică un semn mare de 

întrebare asupra viitorului inovării în regiune. 

De asemenea, analiza calitativă a evidențiat faptul că organizațiile private cooperează la un 

nivel redus, iar cultura unei relații parteneriale este aproape inexistentă în regiune. 

Pentru a face față acestor provocări, direcțiile de acțiune din cadrul acestei axe prioritare sunt 

îndreptate către sprijinirea dezvoltării de firme noi și susținerea dezvoltării de noi capacități de 

producție și servicii inovatoare. De asemenea, pentru a susține o dezvoltare inteligentă și 

durabilă a economiei regionale, măsurile vor viza și sprijinirea investițiilor CDI atât pentru 

mediul de afaceri cât și pentru cel de cercetare, precum și susținerea dezvoltării de clustere 

inovatoare.  

Măsura 1.1 Susținerea creării și dezvoltării de noi întreprinderi și structuri de sprijin al 

afacerilor 

Importanţa sectorului IMM este una semnificativă în contextul dezvoltării economice a unei 

regiuni. Principalele beneficii ale acestuia ţin atât de elemente precum dezvoltarea concurenţei 

sau ocuparea unor nişe de piaţă, puţin profitabile pentru firmele existente ce au deja definit 

acest lucru. Conform Planului de Dezvoltare Regională, numărul întreprinderi din regiunea Sud 

Muntenia a scăzut cu peste 16% în anul 2011 comparativ cu anul de maxim 2009. De asemenea, 

la nivelul întregii regiuni, în intervalul 2008-2014, au dispărut peste 6.200 întreprinderi, din cele 

peste 61 de mii existente în anul 2008, în anul 2013 mai funcţionând puţin sub 54 mii.  

Structurile de sprijin al afacerilor reprezintă unul din principalele motoare în creşterea și 

dezvoltarea întreprinderilor nou-create, aceste infrastructuri având rolul de a asigura facilităţile 
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sau spaţiile necesare acestora. Deși au existat o serie de astfel de structuri dezvoltate cu 

finanțare europeană în ultimii 7 ani, impactul acestora nu a fost semnificativ, întreprinderile 

nefiind efectiv sprijinite să-și dezvolte activitatea și să aibă acces la noi piețe. 

Noi structuri de sprijin al afacerilor presupune identificarea acelor zone de potențial (regional, 

sectorial etc.) unde acțiunea acestui tip de sprijin să fie eficientă și de construcția unui concept 

de sprijin care să urmărească dezvoltarea întreprinderilor pornind de la crearea unor produse și 

servicii inovative, până la facilitarea prospectării și penetrării unor piețe noi pentru aceste 

produse. 

În scopul dezvoltării economiei competitive bazate pe inovare, la nivel regional sprijinul va fi 

acordat pentru activități specifice realizării de investiții inițiale pentru înființarea de noi 

întreprinderi și structuri de sprijin al afacerilor. 

 Măsura 1.2 Susținerea dezvoltării de capacități de producție și servicii inovatoare 

Crearea de oportunităţi de dezvoltare şi adaptare a tehnologiilor corespunzător unor nevoi 

concrete poate fi realizată doar printr-un sector al întreprinderilor puternic dezvoltat. Regiunea 

Sud Muntenia este deficitară la acest capitol, confruntându-se cu scăderi ale indicatorilor 

relevanţi din acest punct de vedere. Spre exemplu, în intervalul 2008-2014, unităţile locale 

active ce funcţionează în industria prelucrătoare la nivelul regiunii Sud Muntenia au înregistrat o 

scădere de la 6.444 unităţi la 5.212, regiunea situându-se pe locul 6 din acest punct de vedere. 

De asemenea, deşi din punctul de vedere al unităţilor locale ce funcţionează în domeniul 

serviciilor în regiune trendul este unul pozitiv, întreprinderile evoluând de la 17.644 unităţi în 

anul 2008 la 18.510 unităţi în anul 2013, regiunea se situează abia pe locul 7 din 8 la nivel 

național şi în acest clasament.  

Având în vedere acest trend, dezvoltarea și consolidarea capacităţilor de producţie existente 

este o măsură necesară în obţinerea unei economii bazate pe competitivitate. Obţinerea unor 

servicii sau produse inovatoare nu poate fi realizată fără existenţa unor capacităţi dezvoltate, 

iar o dezvoltare puternică a acestora nu poate fi realizată fără o susţinere direcţionată în acest 

sens.  

Caracterul inovator al produselor și serviciilor dezvoltate este esențial într-o piață globală, unde 

majoritatea serviciilor și produselor pot fi ușor accesate și delocalizate în orice zonă a lumii. 

În scopul susținerii realizării obiectivelor acestei priorități, la nivel regional sprijinul va fi 

acordat pentru activități specifice realizării de investiții inițiale pentru înființarea de noi 

capacități de producție ale întreprinderilor inovatoare. 
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Măsura 1.3 Investiții de CDI pentru mediul de afaceri și de cercetare  

În nevoia de a răspunde tuturor provocărilor apărute, inovarea a devenit unul dintre cele mai 

importante elemente din activităţile specifice mediului de afaceri. Indiferent de sursa de 

finanţare, investiţiile de Cercetare-Dezvoltare-Inovare realizate atât din surse publice cât și 

private reprezintă cel mai important mod în care inovarea şi progresul pot fi prezente în 

respectivele activităţi.  

Modul de realizare al investiţiilor de CDI poate fi reflectat ca pondere a cheltuielilor aferente 

acestui domeniu în total PIB. Astfel, la nivel naţional, acestea au înregistrat un trend 

descrescător, de la 0,56% în anul 2008 la 0,48% în anul 2013. Deşi la nivelul regiunii Sud 

Muntenia, trendul este unul crescător, ponderea acestor cheltuieli crescând de la 0,35% în anul 

2008 la  0,472% în 2013, valoarea obţinută situează în continuare regiunea sub media naţională. 

Astfel, având o evoluţie încurajatoare a acestor elemente, sprijinirea acestui tip de investiţii are 

toate premisele să continue trendul crescător și să genereze pe termen mediu şi lung inovare. 

Ținând cont ca ținta declarată de Uniunea Europeană prin strategia „Europa 2020” 3% de 

investiții în CDI până în anul 2020, din care cel puțin 1% din mediul privat, sprijinirea investițiilor 

în CDI pentru întreprinderi este una dintre principalele provocări pentru regiunea Sud Muntenia, 

provocare la fel de mare ca optimizarea impactului acestor investiții și crearea de valoare 

adăugată crearea de produse și servicii adaptate pieței. 

În scopul susținerii dezvoltării unei economii inovatoare,  la nivel regional sprijinul va fi acordat 

pentru realizarea de investiții CDI ale întreprinderilor. 

Măsura 1.4 Sprijinirea creării și dezvoltării de clustere inovatoare  

Clusterele sunt concentrări geografice de instituţii şi companii interconectate, dintr-un anumit 

domeniu. Avantajele grupării unor entităţi într-un cluster permit interacțiunea în cadrul unor 

forme de colaborare formale și informale. Domeniul inovării nu face excepţie, gruparea în 

cadrul unui cluster a mai multor entităţi din domeniul inovării reprezentând șansa de a obține 

rezultate cuantificabile şi uşor de implementat pentru mediul de afaceri.  

La nivelul Regiunii Sud Muntenia sunt prezente mai multe clustere de inovare, patru fiind 

identificate în cursul realizării acestui studiu: 

- două în domeniul auto, Polul de competitivitate Dacia și Sprint, ambele în regiunea 

Pitești – Mioveni; 

- unul în domeniul turismului, Asociația pentru Dezvoltarea Durabilă a Turismului, care 

acoperă județul Prahova; 

- unul în domeniul boi-economiei, Agri-Bio-Tech, localizat în Călărași. 
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De asemenea, există o serie de clustere de interes regional și național localizate în regiunea 

București-Ilfov care cuprind actori din regiunea Sud Muntenia și au o relevanță extrem de mare 

pentru zonă: 

- Mechatrec, specializat în adaptronică, mecatronică și integronică, domenii ale roboticii; 

- Medgreen, specializat în turism, sănătate și energie regenerabilă; 

- Măgurele Hi-Tech cluster, cluster de înaltă tehnologie care a inițiat proiectul Valea 

Laserului care acoperă județele Ilfov, Giurgiu și zonele limitrofe din Bulgaria; 

- Ind-Agro-Pol, cu specializare în agricultură și industrii conexe, plus o paletă mai largă de 

specializări în jurul acestor domenii. 

Aceste clustere sunt într-un proces de dezvoltare efervescentă, acoperă integral domeniile de 

specializare inteligentă ale regiunii Sud Muntenia și reprezintă infrastructura pe care se poate 

construi întreaga dezvoltare economică a regiunii. 

Având în vedere faptul că majoritatea investiţiilor aferente noii perioade de programare (2014-

2020) promovează cooperarea, fiind orientate către crearea şi funcționarea clusterelor, se naşte 

o excelentă oportunitate pentru fructificarea oportunităților ivite.   

În scopul susținerii realizării obiectivelor acestei priorități, la nivel regional sprijinul va fi 

acordat pentru înființarea, funcționarea și dezvoltarea activității clusterelor inovatoare. 

Prioritatea 2 Stimularea transferului tehnologic și științific 

Transferul tehnologic reprezintă modul în care activităţile CDI realizate la nivelul mediului 

academic au întrebuinţare şi căutare pe piaţă. Una dintre principalele probleme ale domeniului 

CDI din România și implicit și din regiunea Sud Muntenia o reprezintă numărul mic de rezultate 

CDI care pot fi valorificate pe piaţă, lucru din care rezultă o eficienţă precară a cheltuielilor 

realizate.  

În urma analizei realizate de către Uniunea Europeană în perioada premergătoare actualului 

orizont de programare pentru stabilirea obiectivelor strategice s-a constat faptul că există un 

număr insuficient de rezultate ale cercetării dezvoltării generează produse și servicii de piață. 

Mesajul UE este clar: vremea cercetării fundamentale orientată spre publicarea rezultatelor și 

recunoașterea internațională a performerilor a trecut, urmează o perioadă de țintire a pieței 

încă din cele mai vremelnice faze ale cercetării. 

Astfel, conform analizei calitative, există o serie de investiţii realizate în infrastructuri CDI 

extrem de moderne și performante (Infrastructura de cercetare din cadrul Universităţii VALAHIA 

din Târgoviște fiind un exemplu în acest sens), iar din analiza cantitativă reiese o infrastructură 

precară din punctul de vedere al stimulării transferului tehnologic și științific, prin numărul 

redus și activitatea nerelevantă a structurilor de transfer tehnologic. 
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În scopul de a potența atingerea obiectivului principal al acestei priorități, principalele direcții 

de acțiune vor fi: sprijinirea dezvoltării unei infrastructuri de transfer tehnologic formate din 

entități specializate, sprijinirea parteneriatelor pentru realizarea transferului tehnologic direct 

și dezvoltarea rețelelor de CDI afiliate la rețelele europene. 

Măsura 2.1 Sprijinirea dezvoltării entităților de transfer tehnologic  

În anul 2012, la nivelul regiunii Sud Muntenia existau doar 4 centre de transfer tehnologic (dintr-

un total de 13 existente la nivel naţional) , dintre care una autorizată provizoriu. În anul 2015, 

numărul acestora s-a redus, în regiunea Sud Muntenia mai existând doar două entităţi 

acreditate, CIT CASA DUNĂRII – Călărași și CIT-CCIA Ialomița, Slobozia. 

Aceste infrastructuri reprezintă aşadar o piesă lipsă dintr-un flux ce ar trebui să lege domeniul 

CDI de piaţă iar dezvoltarea acestora este o măsură ce vine să eficientizeze eforturile și 

investiţiile realizate În acest domeniu.  

Evoluţia fondurilor publice alocate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare a înregistrat o 

scădere de la 1,5 miliarde lei la puţin peste 1,2 miliarde lei în perioada analizată, iar 

necesitatea colectării acestor fonduri pe baze competitive din mediul privat este din ce în ce 

mai stringentă.  Acest nivel catalizator are rolul de a: 

- sprijini realizarea de studii și cercetări tematice care pot identifica zonele de 

oportunitate cele mai valoroase pentru transferul tehnologic; 

- identifica, informa și implica în transferul de tehnologie acele întreprinderi relevante 

pentru tematica de interes, creând în jurul lor sau în jurul unor clustere existente 

adevărate poluri de antreprenori inovatori care doresc să fructifice oportunitățile oferite 

de noile tehnologii; 

- educa antreprenorii și cercetătorii să lucreze împreună; 

- sprijini finanțarea proiectelor inovatoare care își propun transferul tehnologic, prin 

identificarea de investitori și prezentarea de oportunități. 

În scopul dezvoltării activităților de inovare și transfer tehnologic la nivel regional sprijinul va fi 

acordat pentru activități specifice realizării de investiții inițiale pentru dezvoltarea entităților 

de inovare și transfer tehnologic. 

Măsura 2.2 Încurajarea creării de parteneriate pentru transfer de cunoaștere 

Măsura de faţă vine în sprijinul şi în completarea măsurii 3.4 privind promovarea cooperării 

interne și internaţionale identificate în cadrul Planului de Dezvoltare Regională al regiunii Sud 

Muntenia. De asemenea, măsura este complementară măsurii 2.1 prezentei strategii, urmărind 

încurajarea transferului tehnologic direct, bazat în primul rând pe colaborarea dintre 

antreprenori și CDI. Structurile de facilitare a transferului tehnologic pot juca un rol suport. 
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Una dintre marile provocări ale economiei o reprezintă facilitarea colaborării între mediul 

academic şi mediul de afaceri, acest lucru reprezentând un pilon important în realizarea 

eficientă a transferului tehnologic. Parteneriatele și cooperarea sunt elemente cheie care  

contribuie la ajutorarea firmelor în  identificarea de oportunităţi de afaceri și la ajutorarea 

mediului academic în optimizarea și direcționarea într-o direcţie corectă a activităţilor CDI 

desfăşurate. 

În scopul susținerii realizării obiectivelor acestei priorități, la nivel regional sprijinul va fi 

acordat pentru dezvoltarea de parteneriate între întreprinderi și organizații de cercetare cu 

scopul de a crea produse și servicii acceptate de piață. 

Măsura 2.3 Stimularea creării de rețele de cercetare dezvoltare afiliate rețelelor europene 

Indiferent de natura lor, activităţile de CDI reprezintă cumulul eforturilor depuse de numeroase 

entităţi pentru ca rezultatele să poată fi vizibile. Mai mult decât în orice domeniu, în domeniul 

CDI, progresul este accelerat de existenţa unei colaborări cât mai diversificate, atât la nivel 

interdisciplinar, cât şi la nivel geografic. 

Din punct de vedere al nivelului la care se situează domeniu CDI, România este departe de ţările 

din vestul Uniunii Europene (cu atât mai mult față de SUA sau Japonia). În anul 2011, în regiunea 

Sud Muntenia, nivelul cheltuielilor CDI realizate de întreprinderi nu a depășit 19,3 euro/locuitor 

pe când în regiuni din Polonia (o ţară comparabilă cu România din multe aspecte) sau Ungaria  

au înregistrat 42,5 euro pe locuitor respectiv 34,7 euro/locuitor. 

Având în vedere aceste aspecte, este extrem de important ca factorii de decizie existenţi să 

conştientizeze poziţia și nivelul la care se situează regiunea şi să încurajeze dezvoltarea 

afilierilor la reţele europene mult mai dezvoltate existente. 

Pe plan mondial se constată din ce în ce mai pregnant un nou trend care vine în paralel cu cel al 

competiției pentru dezvoltarea celor mai bune proiecte, produse și servicii bazate pe cercetare. 

Noul trend este acela al PARTENERIATULUI GLOBAL, acela care tratează problemele de interes 

global (protejarea și valorificarea mediului înconjurător, inovarea socială, securitatea și 

siguranța globală, tehnologii medicale etc). Rețelele de cercetare presupun valorificarea cât mai 

eficientă a resurselor de cercetare, atât la nivelul UE, cât și la scară globală. Conectarea 

instituțiilor de cercetare românești va duce la folosirea experienței țărilor avansate și la 

implementarea de bune practici care să ne sprijine să trecem de la perioada de „pionierat” la 

perioada de „maturitate” în transferul tehnologic. 

În scopul susținerii realizării obiectivelor acestei priorități, la nivel regional sprijinul va fi 

acordat pentru activități de sprijinirea creării rețelelor de cercetare racordate la rețele 

europene. 
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Prioritatea 3 Dezvoltarea și menținerea în regiune a capitalului uman înalt specializat 

Amplasarea geografică a zonei Bucureşti-Ilfov în centrul regiunii Sud Muntenia are un impact 

major: pe lângă potențialul semnificativ pe care îl are în dezvoltarea pe termen lung a acesteia 

este și cauza  unor probleme.  Migrarea tinerilor şi a „creierelor” către municipiul Bucureşti este 

una dintre principalele probleme cu care se confruntă regiunea. De asemenea, având în vedere 

faptul că Municipiul Bucureşti reprezintă cel mai mare centru universitar al macro regiunii 

geografice formată din Sud Muntenia și București Ilfov, dezvoltarea învătământului terţiar are de 

suferit. 

Din punctul de vedere al gradului de şcolarizare, regiunea Sud Muntenia înregistrează cel mai 

mare număr de analfabeţi - 56.800 persoane în anul 2011, valoare ce reprezintă 2% din populaţia 

regiunii. De asemenea, regiunea Sud Muntenia se află pe penultimul loc din punctul de vedere al 

absolvenţilor de studii superioare la suta de locuitori, cu doar 10,5% din totalul populaţiei. 

Având în vedere cele două valori prezentate, este necesară luarea unor măsuri pentru 

dezvoltarea și menţinerea în regiune a capitalului uman. Transformarea apropierii de București 

Ilfov din amenințare în oportunitate prin crearea unui context de atragere a capitalului uman cu 

potențial ridicat este unul din principalele provocări ale dezvoltării bazate pe inovare a regiunii. 

Pentru a face față acestor provocări, direcțiile de acțiune sprijinite vor viza îmbunătățirea 

calității și eficienței învățământului terțiar, îmbunătățirea abilităților antreprenoriale ale 

cercetătorilor și atragerea de capital uman înalt specializat în regiune. 

Măsura 3.1 Îmbunătățirea calității și eficienței învățământului terțiar în regiune  

Învățământul terţiar reprezintă legătura dintre sistemul de învățământ și sistemul CDI, făcând 

practic trecerea spre statutul de cercetător. 

Cu 10% angajaţi în activităţile de CD din totalul de peste 43 mii persoane existente la nivel 

naţional, regiunea Sud Muntenia ocupă locul 2 în acest clasament. Cele aproximativ 2.200 de 

persoane din categoria cercetătorilor (reprezentând 52% din totalul angajaţilor în CD din 

regiune), reprezintă un număr restrâns la o populaţie de peste 3,2 milioane locuitori. În 

comparaţie cu această valoare, în regiunea Bucureşti-Ilfov îşi desfăşoară activitatea aproape 50% 

din forţa de muncă calificată în domeniul CDI - peste 22.000 persoane (înglobând atât 

cercetătorii, cât și tehnicienii şi alte categorii de salariaţi).  

Crearea unui traseu de carieră pentru cercetător bazat pe stabilitate și merite este o prioritate 

pentru sistemul de cercetare, putând atrage astfel resurse extrem de valoroase care să se 

dezvolte în cadrul acestui sistem și să genereze rezultate. 

De asemenea, o altă latură esențială a sistemului terțiar este faptul că furnizează forță de 

muncă înalt calificată către piață. Deficitul specializării acestei forțe de muncă în domeniile 
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cerute de piață este o problemă rezultată din analiza calitativă realizată în cadrul acestui 

studiu. 

Sprijinirea universităţilor din oraşele importante din regiune în vederea eficientizării 

învățământului terţiar reprezintă o măsură pentru a reduce decalajul existent în prezent între 

regiunea Sud Muntenia și regiunea Bucureşti Ilfov. 

 

În scopul susținerii dezvoltării capitalului uman înalt specializat, la nivel regional sprijinul va fi 

acordat pentru activități specifice modernizării învățământului terțiar și creării de specializări 

adaptate pieței. 

Măsura 3.2 Îmbunătățirea abilităților antreprenoriale ale cercetătorilor 

În regiunea Sud Muntenia, în anul 2013 au fost depuse doar 61 de cereri de brevete, aceasta 

regăsindu-se pe ante-penultimul loc la nivel național din acest punct de vedere. Nici în cazul 

desenelor sau al modelelor situaţia nu este diferită. Deşi regiunea se situează pe locul 3, cu 36 

de desene sau modele depuse în anul 2013, acest lucru se datorează în special trendului negativ 

înregistrat de alte regiuni şi nu vreunui progres propriu. 

Existenţa brevetelor sau a desenelor protejate de către inventatori, inclusiv sub regimul 

invenției de serviciu, reprezintă primul pas spre a valorifica rezultatele cercetării în relația cu 

mediul antreprenorial. Următorul pas este înființarea unui spin-off de către cercetător, o firmă 

care își propune dezvoltarea unor produse și servicii pe baza cunoștințelor obținute în procesul 

de cercetare. Cvasi-inexistența spin-off-urilor la nivelul regiunii dovedește ca acest „salt” de la 

cercetare la antreprenoriat este punctul critic al transformării rezultatelor cercetării în produse 

și servicii de piață. 

Trecerea spre antreprenoriat presupune completarea educației științifice a cercetătorului cu 

cunoștințe practice de management, marketing, finanțe și schimbarea mentalității acestuia într-

una bazată pe independență, pragmatism și parteneriat. Este o adevărată “vale a morții” de la 

laborator la piață, iar educația antreprenorială poate sprijini creșterea uneia din principalele 

metode de transfer tehnologic, spin-off-ul. 

 

În scopul susținerii atingerii obiectivelor acestei priorități, la nivel regional sprijinul va fi acordat 

pentru instruirea în domeniul antreprenoriatului și transferul de abilități antreprenoriale către 

cercetători. 

 Măsura 3.3 Atragerea de capital uman înalt specializat în regiune  

Pe lângă încercarea de a stopa migraţia tinerilor și a creierelor către municipiul Bucureşti, o 

măsură o reprezintă atragerea capitalului uman înalt specializat în regiune. Acest obiectiv se 
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poate atinge prin construirea unei veritabile “oferte” dedicate celor care au atins un nivel 

ridicat de calificare. Accesul facil și rapid la serviciile din București, în condițiile în care 

localizarea în regiunea Sud Muntenia permite un cost al vieții mai redus este un argument 

important în această „ofertă”. 

Oferirea unor facilități publice (concesionarea unui teren, facilități fiscale, etc.) sunt parte 

integrantă din această ofertă, alături de atracțiile naturale al zonei Sud Muntenia. 

Un exemplu de succes este cel al investiţiilor ce au dus la dezvoltarea industriei auto existentă 

în judeţul Argeş, care au generat crearea Centrului Tehnic Titu - care reuneşte peste 450 de 

angajaţi rezidenţi ce îşi desfăşoară activitatea în domeniul CDI. 

În scopul susținerii atingerii obiectivelor acestei priorități, la nivel regional sprijinul va fi acordat 

pentru sprijinirea creării unei „oferte” pentru atragerea capitalului uman înalt specializat. 

Prioritatea 4 Facilitarea asimilării rezultatelor cunoașterii și inovării 

Activitățile de CDI sunt o prioritate recunoscută pentru dezvoltarea regională durabilă, fiind o 

necesitate dezvoltarea infrastructurii, a resurselor umane sau a legislație specifice.  

Asimilarea rezultatelor cunoașterii și cercetării reprezintă procesul de trecere de la 

produsul/serviciul inovator la desfacerea acestuia pe scară largă. Acesta este procesul cel mai 

selectiv, majoritatea inițiativelor nereușind să treacă ceea ce în literatura de specialitate a fost 

definită ca o „vale a morții”. Deși conceptul provine din zona financiară, descriind necesarul 

mare de finanțare până la penetrarea pieței și cucerirea segmentului țintă, acesta poate fi 

generalizat la întregul proces de asimilare de cunoștințe datorită ratei mari de insucces 

specifice. 

Strategia de CDI 2014 – 2020 a României are ca și principale direcții, acțiuni orientate către 

accesul la cunoaștere și cercetarea fundamentală, de frontieră și exploratorie. Strategia de 

Specializare Inteligentă regională este necesar să vină în completarea acestor direcții de acțiune 

prin măsuri specifice concrete privind asimilarea rezultatelor obținute în urma accesului la 

cunoaștere sau a activităților de cercetare. 

Facilitarea asimilării rezultatelor cunoașterii și inovării va fi susținută printr-o serie de direcții 

de acțiune concrete și complexe: promovarea colaborării multidisciplinare între agenții 

economici generatori de cunoaștere, facilitarea accesului la informații noi și valoroase și 

stimularea cererii întreprinderii pentru CDI. De asemenea, crearea de centre suport pentru 

accesarea Horizon 2020 și facilitarea accesului la instrumente financiare complexe dedicate CDI 

sunt direcții cheie pentru transformarea proiectelor CDI în produse și servicii valoroase pentru 

piață. 
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Măsura 4.1 Promovarea colaborării multidisciplinare între agenții generatori de cunoaștere 

Antreprenoriatul este o “știință” multidisciplinară, care îmbină majoritatea domeniilor. 

Multidisciplinaritatea oferă îmbinarea diverselor cunoștințe care permite apropierea de piață și 

orientarea spre cererea antreprenorului, respectiv a pieței țintită de acesta. Drumul de la 

concept la piața largă este știința de a combina o gamă largă de cunoștințe pentru satisfacerea 

unei nevoi umane, această combinare fiind un nivel de mijloc extrem de complex, o interfață cu 

valoare adăugată mare dintre idee și nevoie. 

Dezvoltarea de platforme de schimb de cunoștințe bazate pe nevoile emergente este una din 

direcțiile cu valoare adăugată foarte mare în domeniul CDI și este conectată cu măsura 2.3, 

rețelele CDI constituind infrastructura pentru dezvoltarea acestor platforme. 

Această măsură nu este una specifică regiunii Sud Muntenia, ci un trend internațional 

caracteristic majorității piețelor de produse și servicii. 

În scopul susținerii atingerii obiectivelor acestei priorități, la nivel regional sprijinul va fi acordat 

pentru dezvoltarea unei infrastructuri de comunicare, transfer de informații și colaborare între 

agenții generatori de cunoaștere. 

Măsura 4.2 Facilitarea accesului la literatura internațională științifică de cercetare  

Internaționalizarea mediului de cercetare din România constituie o premisă necesară, dar nu 

suficientă pentru atingerea excelenței științifice. Sistemul CDI trebuie defragmentat, pentru 

reducerea redundanțelor și optimizarea investițiilor. Concentrarea de resurse publice va potența 

nișele științifice în care România deține avantaj comparativ, și va permite, eventual, crearea de 

nișe noi de excelență. 

Accesul la literatura internațională științifică permite nu doar culegerea de cunoștințe necesare 

în vederea potențării demersurilor științifice interne, ci și valorificarea rezultatelor obținute 

prin publicarea și recunoașterea internațională a acestora. 

Dezvoltarea accelerată a tehnologiilor de management al informației face ca informația 

științifică internațională să fie accesibilă și să permită buna orientare a cercetătorului în 

alegerea unei teme valoroase și în tratarea ei pornind de la cunoștințe actuale în domeniu. 

Această măsură vizează creșterea valorii cercetării fundamentale, veriga cea mai “în amonte” a 

CDI. 

În scopul susținerii atingerii obiectivelor acestei priorități, la nivel regional sprijinul va fi acordat 

pentru accesarea bazelor de date care conțin informații noi și cu valoare adăugată mare. 
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Măsura 4.3 Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI  

Stimularea cererii presupune ca inițiativa de adaptare a procesului CDI la necesitățile pieței să 

vină de la instituția de cercetare. Instituția de cercetare joacă rolul de catalizator și explorează 

potențialele aplicații ale rezultatelor cercetării în piață. Acest mecanism presupune o bună 

cunoaștere a mediului antreprenorial din sectoarele de activitate care pot beneficia de aplicații 

ale temei cercetate și un proces de creștere al TRL (technology readiness level) pentru a deveni 

cât mai atractive pentru un potențial antreprenor. În paralel cu creșterea spiritului 

antreprenorial al cercetătorului, această măsura stimulează creșterea spiritului antreprenorial al 

instituției de cercetare, creând un cumul de factori care să favorizeze transferul tehnologic 

direct. 

În scopul susținerii atingerii obiectivelor acestei priorități, la nivel regional sprijinul va fi acordat 

pentru finanțarea proiectelor CDI care au ca inițiatori întreprinderile. 

Măsura 4.4 Sprijin pentru crearea de centre suport pentru accesarea programului Orizont 

2020 

Programul Orizont 2020 este cel mai amplu program de Cercetare și Inovare derulat de Uniunea 

Europeană. UE oferă o finanțare de 80 de miliarde de euro pe durata a 7 ani (2014 - 2020)   

coroborată cu investițiile private pe care această finanțare le va atrage. Aceasta promite mai 

multe inovații capitale, descoperiri și premiere mondiale, aducând ideile de top din laboratoare 

pe piață. 

Programul Horizon este de asemenea o platformă de implementare a planului Juncker, cel mai 

mare plan de investiții din istoria Uniunii Europene, urmărind mobilizarea unor investiții de 315 

miliarde de euro în următorii 3 ani. Prin Horizon se pot finanța teme suplimentare care sunt 

stabilite printr-un acord public privat ca fiind cele mai relevante pentru un anumit domeniu, 

finanțarea urmând a fi în parte bazată pe granturi, parte pe contribuții private și parte pe 

garanții publice. 

Accesarea programului de finanțare este așadar o oportunitate mare pentru mediul intern de CDI 

din punct de vedere financiar. Competiția de proiecte este deschisă la nivel european astfel 

încât accesarea de fonduri presupune ca efortul științific să fie pus în valoare de servicii de 

specialitate privind întocmirea și implementarea proiectelor. 

În acest sens este necesară crearea de centre suport și de facilitarea accesului la servicii de 

consiliere specializată în vederea optimizării eforturilor de întocmire și depunere de proiecte și 

atingerea unui grad de succes cât mai ridicat. Datorită rigorilor și standardelor de calitate 

impuse pentru proiectele ce solicită finanțare, în lipsa unor structuri de sprijin, a unor servicii 



 

  

 

Strategia pentru Specializare Inteligentă în regiunea Sud Muntenia 

    555 

de specialitate pentru depunerea și implementarea proiectelor, există șanse minime da a accesa 

finanțările.  

Rezultatele de până acum confirmă concluziile de mai sus. În cadrul primului apel pentru 

componenta IMM a Horizon, apel prin care se finanțau proiecte de creare de produse inovative 

pe tot parcursul procesului de acces la piață, România a avut 69 din cele 2.666 de proiecte 

depuse în cursul sesiunilor din 2014 (2,5%), din care niciunul nu a fost selectat. 

În scopul susținerii atingerii obiectivelor acestei priorități, la nivel regional sprijinul va fi acordat 

pentru finanțarea creării unor centre de consiliere care vor susține actorii regionali ai inovării 

pentru accesarea finanțărilor Horizon 2020. 

Măsura 4.5 Facilitarea accesului la instrumente financiare pentru susținerea proiectelor de 

CDI 

Activitățile de CDI au fost realizate în trecut în cea mai mare parte de către entități publice și 

finanțate din resurse publice. Interesul mediului economic pentru proiecte de CDI a fost unul 

scăzut în special datorită lipsei unor instrumente potrivite pentru finanțarea activităților de 

cercetare. Datorită specificului lor, activitățile de CDI creează premisele obținerii unor beneficii 

pe termen mediu și lung în detrimentul unui consum de resurse pe termen scurt și presupun în 

același timp un grad ridicat de risc în ceea ce privește valoarea de piață a rezultatelor.  

Ca și consecință, oferirea de finanțări sau facilitarea accesului la finanțare este o necesitate 

pentru atragerea mediului privat în activitățile de CDI. Crearea de instrumente financiare 

inovative complexe, potrivite pentru etapele de dezvoltare specifice proiectelor inovative. 

Ingineria financiară poate fi folosită pentru a marca praguri de utilizare a finanțării în funcție de 

rezultatele intermediare ale proiectului, diversificarea riscurilor și împărțirea echitabilă a 

beneficiilor între actori în funcție de riscul asumat. 

Uniunea Europeană include în majoritatea programelor sale instrumente financiare complexe, 

iar crearea unor unități publice sau private care să ofere asistență pentru beneficiar în crearea 

unui produs adaptat profilului proiectului său este o acțiune extrem de necesară. 

În scopul susținerii atingerii obiectivelor acestei priorități, la nivel regional sprijinul va fi acordat 

pentru activități de consiliere în vederea accesării instrumentelor financiare adaptate 

proiectelor inovatoare. 

Prioritatea 5 Îmbunătățirea capacității de internaționalizare a mediului de afaceri 

Un punct slab al României și al regiunii este nivelul scăzut al exporturilor. În contextul prezent 

de globalizare cooperarea internațională și schimburile economice sunt vitale pentru a 
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îmbunătăți mediul de afaceri, în special pentru IMM-uri, și a sprijini dezvoltarea unei baze 

industriale solide și durabile în măsură să facă față concurenței externe. 

Îmbunătățirea capacității de internaționalizare este o necesitate rezultată pe de-o parte din 

analiza cantitativă și din interacțiunile cu mediul de afaceri la nivelul regiunii, precum și din 

prioritățile și politicile naționale stabilite în perspectiva dezvoltării inteligente și sustenabile a 

economiei. Astfel, dezvoltarea regională a exporturilor reprezintă un element important în 

vederea creșterii competitivității regiunii. 

Ca și obiectiv strategic, România își propune ținta ca exporturile de bunuri și servicii să 

depășească 40% din PIB până în anul 2020. Pentru atingerea acestui obiectiv este necesară 

inserția pe lanțurile valorice internaționale, globale, a componentelor de produse și servicii cu 

valoare adăugată cât mai ridicată.  

Competitivitatea internațională a cercetării românești, prezența pe piețele internaționale a 

produselor inovatoare realizate în țară și deschiderea globală a pieței naționale de CD depind de 

susținerea afilierii sau participării organizațiilor românești la inițiativele, organismele, 

programele sau infrastructurile regionale, europene ori internaționale.  

Măsurile și direcțiile adoptate la nivelul fiecărei regiuni vor contribui la atingerea obiectivelor 

strategice naționale. În acest sens, la nivelul regiunii Sud Muntenia au fost identificate trei 

măsuri concrete care să stimuleze internaționalizarea mediului de afaceri. Direcțiile de acțiune 

vizate sunt spijinirea investițiilor pentru adaptarea proceselor tehnologice la sistemele de 

certificare și standardizare cerute de piața externă, sprijinirea participării la evenimente cu 

caracter de promovare și accesul la servicii suport pentru internaționalizare. 

Măsura 5.1 Investiții pentru adaptarea proceselor tehnologice la sistemele de certificare și 

standardizare specifice piețelor externe vizate 

Pentru a fi competitivi pe plan internațional este necesar ca produsele și serviciile oferite să fie 

de mare calitate și în același timp să respecte standardele tehnice și de calitate specifice 

piețelor vizate. În cele mai multe cazuri, respectarea standardelor specifice și a normelor de 

certificare presupune realizarea unor modificări importante ale fluxurilor de producție, sau 

tehnologiilor folosite fiind necesare investiții semnificative. Chiar dacă acest lucru generează 

beneficii viitoare pe termen mediu și lung, barierele și dificultățile operaționale din activitatea 

curentă, în special cele de natură financiară împiedică cei mai mulți agenți economici să facă 

investițiile necesare. 

În acest sens sunt necesare măsuri și programe care să stimuleze acest tip de investiții prin 

acordarea de facilități sau finanțări. 



 

  

 

Strategia pentru Specializare Inteligentă în regiunea Sud Muntenia 

    557 

În scopul susținerii atingerii obiectivelor acestei priorități, la nivel regional vor fi sprijinite 

investițiile în obținerea de certificări și recunoașteri internaționale pentru procesele de 

producție/produsele/serviciile întreprinderilor inovatoare. 

Măsura 5.2 Participarea la misiuni economice, târguri, expoziții  

Accesul la noi piețe externe presupune nu doar adaptarea produselor și serviciilor la standardele 

de calitate specifice, ci și demersuri semnificative de marketing sau lobby. Participarea la 

evenimente specifice, misiuni economice, târguri sau expoziții, facilitează crearea de colaborări 

și parteneriate punând la dispoziție participanților cadrul formal pentru identificarea intereselor 

comune, a obiectivelor sau barierelor asociate activităților desfășurate. 

În special în domeniul CDI, nivelul de globalizare și colaborare se manifestă cel mai accentuat, 

crearea de parteneriate, colaborări sau implicarea în proiecte comune fiind o necesitate 

absolută mai degrabă decât o oportunitate. 

În vederea atingerii obiectivelor privind globalizarea și accesul pe piețe interne este necesară 

stimularea nu doar a participării, ci și a organizării interne a acestui tip de evenimente, 

aducerea partenerilor străini, a potențialei piețe de desfacere la fața locului ce ar putea genera 

sinergia necesară internaționalizării mediului de afaceri și de CDI. 

În scopul susţinerii atingerii obiectivelor acestei priorități, la nivel regional vor fi acordate 

finanțări pentru dezvoltarea unor pachete de promovare pentru întreprinderi inovatoare bazate 

pe participarea la evenimente internaționale relevante pentru piața țintă a acestora. 

 

Măsura 5.3 Acces la servicii de sprijin pentru internaționalizare: identificare de parteneri, 

consultanță juridică, fiscală etc. 

Accesul limitat la servicii specializate a fost identificat de către toate sectoarele consultate – 

public, privat, universitar – ca reprezentând o limitare în vederea creșterii performanțelor din 

activitatea curentă. Astfel, accesul la servicii de specialitate reprezintă o necesitate în materie 

de acces la finanțări, servicii de piață, dezvoltarea afacerilor sau cercetare-dezvoltare. 

Investițiile în infrastructură specifică, în organizarea sau participarea la evenimente este 

necesar să fie completată de servicii de specialitate juridice, de marketing sau de natură 

financiară. 

În special în domeniul CDI, succesul economic este condiționat de transferul tehnologic către 

industrie și valorificarea în piață a rezultatelor obținute în urma cercetării. Accesul la piață este 

cu atât mai dificil când ne adresăm unei piețe internaționale fiind imperios necesară asistența 

de specialitate. În acest context principala barieră se referă la accesarea acestor servicii, ele 



 

  

 

Strategia pentru Specializare Inteligentă în regiunea Sud Muntenia 

    558 

fiind disponibile în piață. Facilitatea accesului la servicii ar genera un vector de dezvoltare nu 

doar pentru industriile sau domeniile care beneficiază de sprijin ci inclusiv piața regională a 

serviciilor, fiind cunoscut că parametrii economici ai acesteia sunt sub nivelul național, în 

special datorită apropierii de București – Ilfov. 

În scopul susținerii atingerii obiectivelor acestei priorități, la nivel regional vor fi acordate 

finanțări pentru dezvoltarea de platforme de sprijin care să sprijine accesarea de către 

întreprinderi a piețelor internaționale relevante pentru produsele și serviciile oferite. 
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3.5 Portofoliu proiecte 

 

Domeniul de specializare inteligentă 1 - Construcția de mașini, componente și echipamente de producție 

Dezvoltator inclusiv parteneri Titlu Fișă de proiect 

INCD MTM în parteneriat cu 
Dacia Renault, Comefin 
Costești, Delta Rom 
Technologies, Ely Automotive 

Mecatronizarea automobilului și a proceselor tehnologice Da 

INCDMTM în parteneriat cu 
Dacia Renault, Renault 
Technologie, Universitatea 
Pitești, Catoprest 

Mecatronizarea fluxurilor de fabricație pentru producția automobilului Da 

  
 

Domeniul de specializare inteligentă 2 - Agricultură și industria alimentară 

Dezvoltator inclusiv parteneri Titlu Fișă de proiect 

INCDA Fundulea Secvențe tehnologice inovative pentru reducerea inputurilor tehnologice, al conservării 
resurselor solului și protecția mediului 

Da 

INCDMTM Mecatronizarea, integronizarea și adaptronizarea mașinilor agricole HI-TECH Da 

INMA Sistem integrat de condiționare a produselor horticole destinate consumului în stare proaspătă Da 

CJ Ialomița Asociația clusterelor din agricultură Da 

CJ Ialomița Parc tehnologic și științific specializat în producția agro-alimentară în municipiul Fetești Da 

CJ Ialomița Sisteme de irigații inteligente și integrate Da 

Proiect RO-Invest Sisteme de irigații inteligente, autonome Da 
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Domeniul de specializare inteligentă 3 - Bioeconomie. Dezvoltarea economiei circulare 

Dezvoltator inclusiv 
parteneri 

Titlu 
Fișă de 
proiect 

ICECHIM, cluster AGRI-BIO-
TECH 

Valorificarea superioară a co-produselor / sub-produselor din industria alimentară pentru 
obținerea de suplimente nutritive   

Da 

INMA 
Sistem integrat de valorificare a resturilor vegetale, animale, a plantelor energetice și a altor 
surse de energii regenerabile în vederea asigurării independentei energetice a fermierilor: 
1. Sistem ecologic de gestiune a deșeurilor; 
2. Cultivare plante energetice (Myschantus). 

Da 

INMA 
Tehnologii și echipamente tehnice de înființare a perdelelor agro-forestiere de protecție în zone 
aride 

Da 

KONTRASTWEGE Utilizarea terenurilor marginale în scopuri energetice - Salcia energetică Da 

  
 

Domeniul de specializare inteligentă 4 - Turism și identitate culturală 

Dezvoltator inclusiv 
parteneri 

Titlu 
Fișă de 
proiect 

Asociația pentru Dezvoltarea 
și Promovarea Turismului 
Prahova  

Branchuri “Drumul fructelor” Da 

Expo Vacanța Da 

Gala Premiilor în turism Da 

Ghiduri turistice tematice Da 

Târgul de turism al României Da 

Amenajarea punctelor de belvedere Da 

Centre de Informare turistică Da 

Realizare broșuri tematice de promovare Da 

Lista ghizi și formare ghizi turistici în fiecare localitate de interes turistic Da 

Realizare hărţi turistice în Română și Engleză Da 

Implementarea Brandului Turistic al judeţului Prahova Da 

Infotripul Criteriul primei zăpezi Da 
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Infotrip Drumul Vinului Da 

Pe urmele Voievozilor - Activarea Drumului Voievozilor Da 

Prahova turistică în imagini Da 

Secretele lui Bahus Da 

Semnalizare turistică Da 

Târguri de turism internaţionale Da 

Bursa de turism Criteriul primei zăpezi Da 

Cycling România, Asociația ROI Crearea portalului de cicloturism: traseul Dunării Da 

Fundația Amfiteatru Centru pentru cercetare, inovare și promovare în turismul responsabil Da 

Fundația Amfiteatru Clusterul pentru turismul responsabil Da 

Fundația de Turism și Ecologie 
a Dunării de Jos „Ciulinii 
Bărăganului” 

Turism nautic bazinul Dunărea de Jos Da 

Comuna Găiseni, Judeţul 
Giurgiu  

Restaurarea, reabilitarea, refacerea şi valorificarea turistică durabilă a Schitului Strâmbu-
Găiseni  

Da 

Comuna Comana, Judeţul 
Giurgiu  

MĂNĂSTIREA COMANA - „Centrul socio-cultural  Radu Șerban Voievod” Da 

Judeţul Giurgiu, România şi 
districtul Ruse, Bulgaria 

Sprijinirea promovării și utilizării potențialului moștenirii culturale/naturale prin investiții în 
infrastructura turistică durabilă  

Da 

Consiliul Județean Giurgiu Consolidare, reabilitare și restaurare Centrul cultural-pastoral Gavril Drugănescu Da 
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Domeniul de specializare inteligentă 5 - Localități inteligente 

Dezvoltator inclusiv parteneri Titlu Fișă de proiect 

Universitatea Valahia în 
parteneriat cu INCDMTM, ICPE, 
Ana Imep 

Soluții inovatoare pentru energia sustenabilă și procesele tehnologice aferente acesteia Da 

Universitatea Pitești în 
parteneriat cu INCDMTM, 
Administrația Bazinală Argeș 
Vedea, Hesper SA 

Mecatronizarea calității apei Da 

INCDMTM în parteneriat cu 
Universitatea Valahia 
Târgovişte, Universitatea 
Piteşti, INCD-ICPE CA   

Cercetare, realizare, testare şi integrare în localități urbane și rurale a semafoarelor 
inteligente, alimentate de noi surse de energie neconvențională. 

Da 

INCDMTM Bucureşti în 
parteneriat cu  INCD Urban 
Proiect Piteşti, INCD ICPE CA 
Bucureşti, SC Ana Imep Sa 
Piteşti 

Clădiri, locuinţe și alte infrastructuri pentru susţinerea oraşului inteligent Da 

INCDMTM Bucureşti 
Cercetări privind realizarea de unităţi inteligente modulare pentru producerea și alimentarea 
cu energie a clădirilor și locuințelor rurale și urbane din surse regenerabile: de tip eolian, 
fotovoltaic, biogaz, etc. 

Da 

Edas Exim  Centrul regional de studii și încercări în domeniul tratării apelor Da 

   Domeniul de specializare inteligentă 6 - Produse de înaltă tehnologie 

Dezvoltator inclusiv parteneri Titlu Fișă de proiect 

Process Innovation Nucleuss 
Giurgiu 

Prototip pentru realizarea de nanotehnologii inovatoare și linie de producție, producerea de 
nanopulberi 

Da 

Technology and Eco 
Innovation, Călărași Metode alternative de producere a grafenului 

Da 

RATEN ICN Pitești Instalație de demonstrație pentru reactori rapizi răciți cu plumb Da 
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3.6 Surse de finanțare 

Denumire 
program 

Priorități program Obiective specifice ale programului Măsură finanțată din strategie 

POR 2014-
2020 

1.Promovarea 
transferului 
tehnologic 
 
 
2.Îmbunătățirea 
competitivității IMM 

Înființarea de entități de transfer 
tehnologic și finanțarea funcționării și a 
activității 
 
 
Structuri de sprijinire a afacerilor 
Investiții 

2.1 Sprijinirea dezvoltării entităților de transfer tehnologic 
 
 
 
 
1.1 Susținerea creării și dezvoltării de noi întreprinderi și 
structuri de sprijin ale afacerilor 

 
1.2 Susținerea dezvoltării de capacități de producție și servicii 
inovatoare 
 

 
5.1 Investiții pentru adaptarea proceselor tehnologice la 
sistemele de certificare și standardizare specifice piețelor 
externe vizate 

5.2 Participarea la misiuni economice, târguri, expoziții 

5.3 Acces la servicii de sprijin pentru internaționalizare: 
identificare de parteneri, consultanță juridică, fiscală, etc. 

POC 2014-
2020 

1. CDI în sprijinul 
competitivității și 
afacerilor 

1.1 Creșterea capacității științifice în 
domeniile SSI 

 
 
 
 
 
1.2 Creșterea implicării în cercetare la 

nivelul UE 

1.3 Investiții de CDI pentru mediul de afaceri și de cercetare 

1.4 Sprijinirea creării și dezvoltării de clustere inovatoare 

 

2.3 Stimularea creării de rețele de cercetare dezvoltare afiliate 
rețelelor europene 
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1.3 Creșterea investițiilor private în CDI 
 
 
 
 
 
 
 
1.4 Creșterea transferului de cunoștințe, 
tehnologie și personal 

1.3 Investiții de CDI pentru mediul de afaceri și de cercetare 

4.1 Promovarea colaborării multidisciplinare între agenții 
generatori de cunoaștere 

4.2 Facilitarea accesului la literatura internațională științifică 
de cercetare 

4.4 Sprijin pentru crearea de centre suport pentru accesarea 
programului Orizont 2020 

 

1.3 Investiții de CDI pentru mediul de afaceri și de cercetare 

4.3 Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin 
proiecte de CDI 

4.5 Facilitarea accesului la instrumente financiare pentru 
susținerea proiectelor de CDI 

2.2 Încurajarea creării de parteneriate pentru transfer de 
cunoaștere 

POCU 2014-
2020 

3.Locuri de muncă 
pentru toți 
 
6.Educație și 
competențe 

8.3 Adaptare la schimbare 
 
 
10.4 Sporirea relevanței educației pe 

piața muncii 

3.1 Îmbunătățirea calității și eficienței învățământului terțiar în 
regiune 

3.2 Îmbunătățirea abilităților antreprenoriale ale cercetătorilor 

3.3 Atragerea de capital uman înalt specializat în regiune  

PNDR 2014-
2020 

16. Cooperare 16.1 Înființare și funcționare grupuri 
operaționale, proiecte pilot 
 
16.4 Cooperare pe orizontală și verticală 
între actorii lanțurilor de aprovizionare 

1.1 Susținerea creării și dezvoltării de noi întreprinderi și 
structuri de sprijin al afacerilor 

 
1.2 Susținerea dezvoltării de capacități de producție și servicii 
inovatoare 
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2.1 Sprijinirea dezvoltării entităților de transfer tehnologic 
 

Orizont 2020 Lider în sectorul 
industrial 
 
Excelență științifică 
 
Provocări societale 

Tehnologii generice și industriale 
Tehnologii viitoare și emergente 
Dezvoltarea carierei în cercetare 
Sănătate alimentară și agricultură 
durabilă 
Surse de energie sigure, ecologice și 
eficiente 
Transporturi inteligente și integrate 
Combaterea schimbărilor climatice 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acces la finanțare risc 
 

1.3 Investiții de CDI pentru mediul de afaceri și de cercetare 

1.4 Sprijinirea creării și dezvoltării de clustere inovatoare 

2.2 Încurajarea creării de parteneriate pentru transfer de 
cunoaștere 

2.3 Stimularea creării de rețele de cercetare dezvoltare afiliate 
rețelelor europene 

4.1 Promovarea colaborării multidisciplinare între agenții 
generatori de cunoaștere 

4.2 Facilitarea accesului la literatura internațională științifică 
de cercetare 

4.3 Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin 
proiecte de CDI 

4.5 Facilitarea accesului la instrumente financiare pentru 
susținerea proiectelor de CDI 

INTERREG V-
A România-
Bulgaria 
2014-2020 

4. O regiune 
calificată și inclusivă 

4.1.Încurajarea integrării zonei 

transfrontaliere în privința ocupării şi 

mobilității forţei de muncă 

3.1 Îmbunătățirea calității și eficienței învățământului terțiar în 
regiune 

COSME Acces la finanțare 
Acces la piață 
Condiții favorabile 
pentru creșterea 
afacerilor 

Identificare de parteneri: Enterprise 
Europe Network 
 
Acordare de garanții și capital risc 
 
 
Cursuri pentru antreprenori, consultanță 

4.3 Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin 
proiecte de CDI 
 

4.5 Facilitarea accesului la instrumente financiare pentru 
susținerea proiectelor de CDI 

5.1 Investiții pentru adaptarea proceselor tehnologice la 
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fiscală și juridică sistemele de certificare și standardizare specifice piețelor 
externe vizate 

5.2 Participarea la misiuni economice, târguri, expoziții 

5.3 Acces la servicii de sprijin pentru internaționalizare: 
identificare de parteneri, consultanță juridică, fiscală, etc. 

 
INTERREG 
EUROPE  

1. Cercetare, 
dezvoltare 
tehnologică și 
inovare 
 
 
 
 
 
 
 
2. Competitivitatea 
întreprinderilor mici 
și mijlocii 
 
 
 
 
 
 

1.a. Îmbunătăţirea infrastructurilor de 
cercetare și inovare (C&I)  
1.b. Promovarea investițiilor în C&I, 
dezvoltarea de legături și sinergii între 
întreprinderi, centrele de cercetare și 
dezvoltare și învățământul superior etc. 
 
 
 
 
 
3.d.  Sprijinirea capacității IMM-urilor de 
a crește pe piețele regionale, naționale și 
internaționale și de a se angaja în 
procesele de inovare. 
 
 
 
 
 

1.3 Investiții de CDI pentru mediul de afaceri și de cercetare  

2.2 Încurajarea creării de parteneriate pentru transfer de 
cunoaștere 

4.1. Promovarea colaborării multidisciplinare între agenții 
generatori de cunoaștere 

4.3 Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin 
proiecte de CDI 

 

5.1 Investiții pentru adaptarea proceselor tehnologice la 
sistemele de certificare și standardizare specifice piețelor 
externe vizate 

5.2 Participarea la misiuni economice, târguri, expoziții 

5.3. Acces la servicii de sprijin pentru internaționalizare: 
identificare de parteneri, consultanță juridică, fiscală, etc. 
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Capitolul IV. Implementarea, monitorizarea și evaluarea strategiei de specializare inteligentă 

pentru regiunea Sud Muntenia (inclusiv stabilirea unui set de indicatori de rezultat și de 

output) 

Strategia de specializare inteligentă în regiunea Sud Muntenia este o agendă integrată având ca 

obiectiv fundamentarea priorităţilor regionale de specializare inteligentă care pot asigura o 

dezvoltare bazată pe cunoaştere. Într-un climat economic care suferă modificări structurale, 

este necesară oferirea unui cadru strategic pentru concentrarea sprijinului politicilor şi a 

investiţiilor asupra principalelor priorităţi, provocări şi necesităţi identificate la nivel regional. 

Strategia identifica atuurile, avantajele competitive şi potenţialul pentru excelenţă specifice 

pentru regiunea Sud Muntenia, astfel încât fondurile structurale şi de investiţii europene să 

poată fi folosite eficient, iar sinergiile dintre diferite politici comunitare, naţionale, regionale şi 

dintre investiţiile în sectorul public să poată fi intensificate. 

Implementare 

Implementarea strategiei de specializare inteligentă va avea ca obiectiv concentrarea eforturilor 

de dezvoltare economică şi a investiţiilor asupra avantajelor specifice regiunii, valorificând 

oportunităţile economice şi tendinţele care apar şi vizând creşterea economică. În vederea unei 

implementări eficiente a strategiei de specializare inteligentă, care să valorifice potenţialul 

pentru excelenţă,  se va urmări realizarea următoarelor activităţi: 

1. Structurarea şi definirea Ghidurilor Solicitantului pentru Axa prioritară 1: Promovarea 

transferului tehnologic  şi Axa prioritară 2: Îmbunătățirea competitivităţii întreprinderilor 

mici şi mijlocii din cadrul Programului Operațional Regional, în strânsă corelaţie cu 

priorităţile din cadrul strategiei de specializare inteligentă pentru regiunea Sud Muntenia 

şi prin consultare cu actorii relevanţi. 

2. Acordarea de asistență potențialilor beneficiari identificați în cadrul Strategiei de 

Specializare Inteligentă în regiunea Sud Muntenia pentru identificarea, dezvoltarea şi 

finanțarea proiectelor, cât şi furnizarea de servicii de consiliere privind utilizarea 

instrumentelor financiare disponibile. Sursele de finanțare nu se vor limita la axele sus 

menționate, ci vor acoperi programele de cercetare-inovare (POC Axa 1, Horizon), cele 

pentru IMM (Cosme, scheme de minimis, etc), cele pentru formare profesională și orice 

alt program relevant disponibil. 

3. Accesarea de linii de finanţare alternative, de tipul celor oferite de Banca Europeană de 

Investiţii sau a fondurilor de garantare, capabile să finanţeze un întreg conglomerat de 

proiecte care servesc implementării acelorași direcții strategice, atât pentru acordarea 

de finanţări din fonduri nerambursabile , cât şi pentru mobilizarea de resurse financiare 

pentru asigurarea părţii de cofinanţare a proiectelor. 
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Aceste măsuri au rolul de a asigura o bună implementare a strategiei de specializare inteligentă 

pentru regiunea Sud Muntenia în vederea atingerii indicatorilor propuşi în ceea ce priveşte 

valorificarea avantajelor competitive regionale. 

Monitorizare 

În rândul conditionalităților RIS3 ex-ante impuse statelor membre UE şi regiunilor, în vederea 

implementării unei strategii de specializare inteligentă, se număra obligativitatea ca acestea „să 

conţină un sistem de monitorizare și evaluare” .71 Sistemul de monitorizare aferent Strategiei de 

Specializare Inteligentă în regiunea Sud Muntenia va avea o abordare adaptată la specificul 

regional şi va presupune realizarea a trei tipuri principale de activităţi: 

1. Monitorizarea evoluţiei proiectelor identificate ca fiind prioritare şi actualizarea 

datelor  privind stadiul implementării acestora la 3 termene: 2017, 2020, 2023. 

Această activitatea va avea la bază corelarea datelor relevante în ceea ce priveşte 

stadiul proiectelor cu direcţiile strategice stabilite şi cu indicatorii strategiei. Se vor 

colecta date în ceea ce priveşte rezultatele proiectelor din punct de vedere 

cantitativ, cât şi calitativ, gradul de atingere al obiectivelor propuse în cadrul 

strategiei, cât şi actualizarea valorilor indicatorilor. 

2. Analiza problemelor identificate în dezvoltarea proiectelor prioritare, elaborarea unui 

set de observaţii şi recomandări, identificarea punctuală de soluţii şi adaptarea  

Strategiei de Specializare Inteligentă în regiunea Sud Muntenia în conformitate cu 

realităţile datelor cantitative şi calitative. 

3. Elaborarea unui Plan de Măsuri Prioritare pentru corectarea dezechilibrelor semnalate 

în urma analizei datelor cantitative şi calitative, plan care să fie pus în practică în 

parteneriat cu beneficiarii proiectelor și alte structuri relevante (structuri asociative, 

instituții publice, etc.) 

Evaluarea 

Procesul de evaluare va implica analiza indicatorilor de rezultat ai proiectelor dezvoltate în 

sectoarele cu potenţial regional, în vederea elaborării unui Raport Final care să releve gradul de 

dezvoltare şi specializare inteligentă în regiunea Sud Muntenia cu accent pe: nivelul de creştere 

inteligentă, eliminarea barierelor de natura financiară din calea investiţiilor, sprijinirea şi 

direcţionarea investiţiilor în domeniile de relevanţă strategică, valorificarea potenţialului pentru 

excelenţă, integrarea cercetării în mediul de afaceri, inovarea tehnologică, stimularea 

investiţiilor în mediul privat.  

                                                           
71 Comisia Europeana, “ Strategii naționale/regionale de inovare pentru specializare inteligentă (RIS3)”, pagina 6, Martie 2014, 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/smart_specialisation_ro.pdf  
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INDICATORII STRATEGIEI DE SPECIALIZARE INTELIGENTĂ SUD MUNTENIA 

Priorități Măsuri Indicator 

Economie regională 

competitivă bazată pe inovare 

 

Susținerea creării și dezvoltării de noi întreprinderi și 

structuri de sprijin al afacerilor 

 

Numărul de întreprinderi create 

Numărul întreprinderilor menținute peste trei ani în activitate 

Numărul de structuri de sprijin al afacerilor create 

Numărul de întreprinderi sprijinite 

Susținerea dezvoltării de capacități de producție și 

servicii inovatoare 

Numărul de întreprinderi inovatoare nou create 

Numărul de revendicări de proprietate  intelectuală ale întreprinderilor 

Ponderea produselor și serviciilor inovatoare în portofoliul întreprinderilor 

Investiții de CDI pentru mediul de afaceri și de 

cercetare 

Numărul de infrastructuri CDI nou create 

Evoluția gradului de utilizare a infrastructurilor existente 

Evoluția cheltuielilor de cercetare dezvoltare în rândul întreprinderilor 

sprijinite 

Sprijinirea creării și dezvoltării de clustere 

inovatoare 

Numărul de clustere înființate 

Numărul de întreprinderi active din cluster 

Evoluția ponderii cifrei de afaceri a întreprinderilor din cluster în total 

cifra de afaceri pe domeniu 

Stimularea transferului 

tehnologic și științific 

 

Sprijinirea dezvoltării entităților de transfer 

tehnologic 

Număr de entități de transfer tehnologic nou create 

Numărul de activități de transfer tehnologic intermediate 

Evoluția cifrei de afaceri a întreprinderilor care beneficiază de transfer 

tehnologic 

Încurajarea creării de parteneriate pentru transfer 

de cunoaștere 

Numărul de parteneriate create 

Numărul de IMM implicate în aceste parteneriate 

Stimularea creării de rețele de cercetare dezvoltare 

afiliate rețelelor europene 

Numărul de rețele create și afiliate 

Dezvoltarea și menținerea în Îmbunătățirea calității și eficienței învățământului Acoperirea nevoii de resurse umane din zonă cu resurse calificate 
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regiune a capitalului uman înalt 

specializat 

 

terțiar în regiune Gradul de absolvenți care se angajează în domeniul de specializare 

Numărul de specializări dezvoltate de universități în colaborare cu 

industria 

Îmbunătățirea abilităților antreprenoriale ale 

cercetătorilor 

 

Număr afaceri lansate de cercetători în domeniile de specializare 

inteligentă 

Perioada medie de supraviețuire a afacerilor lansate de cercetători 

Atragerea de capital uman înalt specializat în 

regiune  

Număr personal de înaltă calificare atras în regiune 

Număr de tineri cu educație superioară care se întorc pentru a munci în 

localitățile de origine 

Facilitarea asimilării 

rezultatelor cunoașterii și 

inovării 

 

Promovarea colaborării multidisciplinare între 

agenții generatori de cunoaștere 

 

Numărul de colaborări inițiate 

Numărul de proiecte comune generate din astfel de colaborări 

Facilitarea accesului la literatura internațională 

științifică de cercetare 

Numărul de abonamente noi realizate 

Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare  

prin proiecte de CDI 

 

Număr de proiecte inovatoare realizate 

Sprijin pentru crearea de centre suport pentru 

accesarea programului Orizont 2020 

Numărul de centre create 

Număr de beneficiari care apelează la serviciile centrului 

Număr de aplicații de proiect depuse pentru finanțare 

Gradul de succes al aplicațiilor 

Facilitarea accesului la instrumente financiare 

pentru susținerea proiectelor de CDI 

 

Număr de instrumente financiare dezvoltate 

Număr de organizații sprijinite 

Număr de proiecte sprijinite 

Valoare instrumente financiar accesate 

Îmbunătățirea capacității de Investiții pentru adaptarea proceselor tehnologice la Număr de organizați care se certifică 
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internaționalizare a mediului 

de afaceri 

sistemele de certificare și standardizare specifice 

piețelor externe vizate 

 

Impactul certificării asupra exporturilor organizației 

 Participarea la misiuni economice, târguri, expoziții 

 

Număr de organizații sprijinite 

Evoluția cifrei de afaceri din exporturi pentru întreprinderile sprijinite 

 Acces la servicii de sprijin pentru internaționalizare: 

identificare de parteneri, consultanță juridică, 

fiscală, etc. 

 

Număr de organizații sprijinite 

Număr de parteneri identificați 

Număr de parteneri contractați 

 


