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INTRODUCERE 
 
 
Avînd în vedere rolul esențial al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia în 

procesul de planificare  la nivel regional precum și atribuțiile delegate prin Acordul-Cadru, 
referitoare la elaborarea documentelor de programare pentru perioada 2014-2020, pentru 
identificarea tuturor factorilor care influențează dezvoltarea socio-economică a regiunii și a 
direcțiilor de dezvoltare, este necesară o viziune sintetică, unitară asupra stadiului de dezvoltare 
al regiunii, pe domenii de activitate.  

Creșterea economică durabilă și îmbunătățirea standardului de viață al populației sunt 
determinate de dezvoltarea competitivității economiei în contextul provocărilor mondiale 
(globalizarea economiei, deschiderea piețelor internaționale, schimbările tehnologice rapide), 
provocări ce trebuie transformate în oportunități.  

Prin „Studiul privind dezvoltarea mediului de afaceri la nivel regional și impactul crizei 
economice asupra întreprinderilor” se are în vedere identificarea nevoilor de dezvoltare la nivel 
regional și sprijinirea fundamentării strategiilor și planurilor de dezvoltare regională. Analiza 
factorilor de competitivitate si identificarea problemelor cu care se confruntă regiunea Sud-Vest 
Oltenia, în scopul găsirii soluțiilor optime pentru rezolvarea acestora, reprezintă o necesitate 
pentru evaluarea și valorificarea potențialului economic viitor al regiunii. 

Studiul de față va contribui la identificarea nevoilor de finanțare pentru viitoarea perioadă 
de programare, la fundamentarea Strategiei de Dezvoltare Regională și a Planului de Dezvoltare 
Regională, precum și la evidențierea contribuției investițiilor din diverse surse de finanțare la 
dezvoltarea socio-economică a regiunii, în perioada de programare 2014-2020. Dat fiind 
contextul european, național, regional și județean de dezvoltare, creșterea competitivității si 
atractivității regiunii, determinată de dezvoltarea și modernizarea învățământului universitar și a 
cercetării, corelate cu activitățile privind dezvoltarea mediului de afaceri  justifică orientarea 
către nevoile de finanțare identificate prin studiu. 

În cadrul prezentului studiu, a fost elaborată o analiza actuală, detaliată şi exhaustivă a 
mediului de afaceri din regiunea Sud-Vest Oltenia, iar în baza interpretării datelor ce 
caracterizează situația actuală a mediului de afaceri regional au fost identificate nevoile reale de 
dezvoltare ale acestui domeniu. Pornind de la nevoile astfel identificate, a fost elaborată o 
strategie prin care au fost identificate și descrise prioritățile și măsurile care să contribuie la 
dezvoltarea mediului de afaceri, iar în baza priorităților și măsurilor identificate a fost posibilă 
construirea unui portofoliu de proiecte strategice. 

Un rol fundamental în elaborarea ”Studiului privind dezvoltarea mediului de afaceri la 
nivel regional și impactul crizei economice asupra întreprinderilor” a fost deținut de actorii 
relevanți pentru acest domeniu de la nivel regional și local, care au fost informați și implicați în 
mod activ în acest proces, integrându-se astfel contribuțiile relevante ale acestora cu privire la 
identificarea și modalitățile de valorificare ale potențialului de dezvoltare economică al regiunii 
Sud-Vest Oltenia. 



Studiu privind dezvoltarea mediului de afaceri la nivel regional și  
impactul crizei economice asupra întreprinderilor 

7 
 

SECȚIUNEA  I. Analiza dezvoltării economice a regiunii 

Sud‐Vest Oltenia 
 

1. Contextul economic european și național. Context regional, tradiție 

și potential 
 

1.1 Contextul economic european 
 

Funcţionând ca piaţă unică, Uniunea Europeană (UE) este o putere comercială majoră. Ea 
depune eforturi pentru a menţine o creştere durabilă investind în transporturi, energie şi cercetare 
şi încercând, în acelaşi timp, să reducă impactul pe care dezvoltarea economică l-ar putea avea 
asupra mediului. 

Începând cu 2004, și mai apoi 2007, la UE au aderat 12 noi state membre, ceea ce a făcut 
ca PIB-ul Uniunii să crească semnificativ, fiind astăzi mai mare decât cel al Statelor Unite. 

Cu toate că populaţia UE reprezintă doar 7% din populaţia mondială, schimburile sale 
comerciale cu restul lumii reprezintă aproximativ o cincime din importurile şi exporturile 
derulate la nivel mondial. UE este principalul exportator şi al doilea importator ca mărime din 
lume. Aproximativ două treimi din comerţul total al statelor membre se efectuează cu alte ţări ale 
UE. În ceea ce priveşte comerţul exterior, Statele Unite reprezintă cel mai important partener 
comercial al UE, urmat de China. În 2005, participarea Uniunii la exporturile înregistrate la nivel 
mondial a fost de 18,1% şi de 18,9% la importuri. 

În ultimii 50 de ani, rata ocupării forţei de muncă în agricultură şi industrie a scăzut, tot 
mai multe persoane angajându-se în sectorul serviciilor. 
 
Tabel nr. 1 Procentajul forţei de muncă angajate în agricultură, industrie şi servicii, UE-

27 (1998 şi 2009) 
 1998 2009
Servicii 64,7 66,7
Industrie 27,5 27,7
Agricultură 7,8 5,6

Sursa: Portalul www.europa.eu – ”UE: ce este şi cum funcţionează”, 2012 
 

În UE, rata şomajului a crescut din cauza crizei economice şi financiare, în prezent 
menţinându-se la nivelul de 7,5%. 
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Tabel nr. 2 Rata şomajului la nivelul UE (2008) 
Ţara % Ţara % Ţara % 

Spania (ES) 11,3 Belgia (BE) 7,0 Regatul Unit (UK) 5,6 
Slovacia (SK) 9,5 Italia (IT) 6,8 Estonia (EE) 5,5 
Franţa (FR) 7,8 Finlanda (FI) 6,4 Luxemburg (LU) 4,9 
Ungaria (HU) 7,8 Malta (MT) 6,4 Republica Cehă (CZ) 4,4 
Grecia (EL) 7,7 Suedia (SE) 6,2 Slovenia (SI) 4,4 
Portugalia (PT) 7,7 România (RO) 6,0 Austria (AT) 3,8 
Letonia (LV) 7,5 Irlanda (IE) 6,0 Cipru (CY) 3,7 
Germania (DE) 7,3 Bulgaria (BG) 5,6 Danemarca (DK) 3,3 
Polonia (PL) 7,1 Lituania (LT) 5,8 Ţările de Jos (NL) 2,8 

Sursa: Portalul www.europa.eu – ”UE: ce este şi cum funcţionează”, 2012 
 

Cercetarea şi dezvoltarea se află în centrul strategiei europene privind creşterea 
competitivităţii economice. Obiectivul UE este de a investi mai mult în cercetare pentru a aduce 
acest domeniu la nivelul celui din Statele Unite şi Japonia. 
 

Tabel nr. 3 Cheltuieli totale destinate cercetării și dezvoltării  
ca procent din PIB la nivelul UE (2008) 

Ţara % din 
PIB 

Ţara % din 
PIB 

Ţara % din 
PIB 

Suedia (SE) 3,60 Luxemburg (LU) 1,62 Lituania (LT) 0,82 

Finlanda (FI) 3,47 
Republica Cehă 
(CZ) 

1,54 Letonia (LV) 0,59 

Austria (AT) 2,56 Slovenia (SI) 1,45 Malta (MT) 0,59 
Danemarca (DK) 2,55 Irlanda (IE) 1,31 Grecia (EL) 0,57 
Germania (DE) 2,54 Spania (ES) 1,27 Polonia (PL) 0,57 
Franţa (FR) 2,08 Portugalia (PT) 1,18 România (RO) 0,53 
Belgia (BE) 1,87 Estonia (EE) 1,14 Bulgaria (BG) 0,48 
Regatul Unit (UK) 1,79 Italia (IT) 1,13 Slovacia (SK) 0,46 
Ţările de Jos (NL) 1,70 Ungaria (HU) 0,97 Cipru (CY) 0,45 

Sursa: Portalul www.europa.eu – ”UE: ce este şi cum funcţionează”, 2012 
 

Doar o mică parte din transportul european de mărfuri şi de pasageri se derulează pe calea 
ferată sau pe căile navigabile interioare (râuri şi canale). Trei sferturi din totalul mărfurilor şi 
persoanelor sunt transportate pe şosele. 
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Tabel nr. 4 Utilizarea mijloacelor de transport la nivelul UE  
ca procent din transportul total de pasageri 

- procente - 
 2000 2010 2030 
Transport rutier în comun 8,9 8,7 7,3 
Autoturisme personale 77,8 76,6 74,7 
Transport feroviar 7,3 7,8 7,7 
Transport aerian 5,4 6,3 9,7 

Sursa: Portalul www.europa.eu – ”UE: ce este şi cum funcţionează”, 2012 
 

Uniunea Europeană depinde de importuri pentru a-şi asigura mai mult de jumătate din 
necesarul de energie. 
 

Tabel nr. 5 Dependenţa netă de importurile de energie 
ca procent din consumul total, UE-27 (2007) 

Țara Dependența de 
importuri în 
% 

Țara Dependența de 
importuri în 
% 

Uniunea Europeană (UE-27) 53,1 Ungaria (HU) 61,4 
Malta (MT) 100 Germania (DE) 58,9 
Luxemburg (LU) 98 Finlanda (FI) 53,8 
Cipru (CY) 95,9 Slovenia (SI) 52,5 
Irlanda (IE) 88,3 Bulgaria (BG) 51,9 
Italia (IT) 85,3 Franţa (FR) 50,4 
Portugalia (PT) 82 Ţările de Jos (NL) 37,8 
Spania (ES) 79,5 Suedia (SE) 36,1 
Belgia (BE) 77,2 România (RO) 32 
Austria (AT) 69,1 Estonia (EE) 29,9 
Slovacia (SK) 69 Polonia (PL) 25,5 
Grecia (EL) 67,3 Republica Cehă (CZ) 25,1 
Lituania (LT) 62,3 Regatul Unit (UK) 20,1 
Letonia (LV) 61,5 Danemarca (DK) -25,4 

Sursa: Portalul www.europa.eu – ”UE: ce este şi cum funcţionează”, 2012 
 

Pentru a reduce această dependenţă şi pentru a proteja mediul, UE se străduieşte să 
folosească energia cât mai eficient şi să promoveze utilizarea surselor regenerabile. Uniunea şi-a 
propus ca, până în 2020, 20% din necesarul de electricitate să fie produs din surse regenerabile, 
precum energia eoliană, solară, hidroelectrică, geotermală şi biomasa. 
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Tabel nr. 6 Procentajul de electricitate produsă 
din surse de energie regenerabilă, UE-27 (2007) 

Țara % Țara % 
Austria (AT) 59.8 Irlanda (IE) 9.3 
Suedia (SE) 52.1 Ţările de Jos (NL) 7.6 
Letonia (LV) 36.4 Bulgaria (BG) 7.5 
Portugalia (PT) 30.1 Grecia (EL) 6.8 
Danemarca (DK) 29.0 Regatul Unit (UK) 5.1 
România (RO) 26.9 Republica Cehă (CZ) 4.7 
Finlanda (FI) 26.0 Ungaria (HU) 4.6 
Slovenia (SI) 22.1 Lituania (LT) 4.6 
Spania (ES) 20.0 Belgia (BE) 4.2 
Slovacia (SK) 16.6 Luxemburg (LU) 3.7 
Uniunea Europeană (UE-27) 15.6 Polonia (PL) 3.5 
Germania (DE) 15.1 Estonia (EE) 1.5 
Italia (IT) 13.7 Cipru (CY) 0.0 
Franţa (FR) 13.3 Malta (MT) 0.0 

Sursa: Portalul www.europa.eu – ”UE: ce este şi cum funcţionează”, 2012 
 
 

1.2 Strategia Europa 2020 
 

Strategia Europa 2020, adoptată în anul 2010, este o strategie pe 10 ani a Uniunii 
Europene, al cărei scop trece dincolo de depăşirea crizei care continuă să afecteze multe dintre 
economiile europene. Strategia îşi propune să elimine deficienţele modelului european de 
dezvoltare şi să creeze condiţii favorabile pentru o creştere economică mai inteligentă, mai 
durabilă şi mai favorabilă incluziunii. Astfel, Europa 2020 propune trei priorități care se susțin 
reciproc: 
 creștere inteligentă: dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere și inovare; 
 creștere durabilă: promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere al 

utilizării resurselor, mai ecologice și mai competitive; 
 creștere favorabilă incluziunii: promovarea unei economii cu o rată ridicată a ocupării 

forței de muncă, care să asigure coeziunea socială și teritorială. 
La nivelul Uniunii Europene au fost stabilite o serie de obiective principale pentru 

orizontul de timp 2020, astfel: 
 75% din populația cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani ar trebui să aibă un loc de 

muncă; 
 3% din PIB-ul UE ar trebui investit în cercetare-dezvoltare (C-D); 
 obiectivele „20/20/20” în materie de climă/energie ar trebui îndeplinite (inclusiv o reducere 

a emisiilor majorată la 30%, dacă există condiții favorabile în acest sens); 
 rata abandonului școlar timpuriu ar trebui redusă sub nivelul de 10% și cel puțin 40% din 

generația tânără ar trebui să aibă studii superioare; 
 numărul persoanelor amenințate de sărăcie ar trebui redus cu 20 de milioane. 
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Pentru a garanta că fiecare stat membru adaptează strategia Europa 2020 la situația sa 
specifică, Comisia Europeană a propus ca aceste obiective ale UE să fie transpuse în obiective și 
traiectorii naționale. 

Tabel nr. 7 Gradul de atingere a obiectivelor 
Strategiei Europa 2020 la nivel național și regional 

Obiectiv principal Țintă UE Țintă România Valoare 
actuală în 
România 

Valoare 
actuală în 
regiune 

Rata de ocupare pentru 
populația cu vârsta cuprinsă 
între 20 și 64 de ani 

75% 70% 62,8% 63,8% 

Procentul din PIB investit în 
cercetare-dezvoltare 

3% 2% 0,47% 0,21% 

Emisiile de gaze cu efect de seră -20% față de 
anul 1990 

-19% față de 
anul 2005 

-11% față de 
anul 2005 

N/A 

Ponderea energiilor regenerabile 
în totalul consumului de energie 

20% 24% 23,4% N/A 

Rata abandonului școlar 
timpuriu 

mai puțin de 
10%  

mai puțin de 
11,3% 

17,5% 18% 

Ponderea persoanelor cu vârsta 
între 30-34 de ani care au studii 
universitare 

40% 26,7% 20,4% 14% 

Reducerea numărului 
persoanelor amenințate de 
sărăcie sau excluziune socială 

cu 20 milioane 
de persoane 

cu 580.000 de 
persoane 

40,3% din 
totalul 

populației se 
află în situație 

de risc 

48% din totalul 
populației se 

află în situație 
de risc 

Sursa: Eurostat, 2012 
 

Obiectivele sunt reprezentative pentru cele trei priorități - o creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii - dar nu sunt exhaustive: pentru a sprijini realizarea acestora, va fi necesară 
întreprinderea unei game largi de acțiuni la nivelul național, al UE și internațional. Comisia 
Europeană a prezentat șapte inițiative emblematice pentru a stimula realizarea de progrese în 
cadrul fiecărei teme prioritare, astfel: 
 „O Uniune a inovării” pentru a îmbunătăți condițiile-cadru și accesul la finanțările pentru 

cercetare și inovare, astfel încât să se garanteze posibilitatea transformării ideilor 
inovatoare în produse și servicii care creează creștere și locuri de muncă; 

 „Tineretul în mișcare” pentru a consolida performanța sistemelor de educație și pentru a 
facilita intrarea tinerilor pe piața muncii; 

 „O agendă digitală pentru Europa” pentru a accelera dezvoltarea serviciilor de internet de 
mare viteză și pentru a valorifica beneficiile pe care le oferă o piață digitală unică 
gospodăriilor și întreprinderilor; 

 „O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor” pentru a permite 
decuplarea creșterii economice de utilizarea resurselor, pentru a sprijini trecerea la o 
economie cu emisii scăzute de carbon, pentru a crește utilizarea surselor regenerabile de 
energie, pentru a moderniza sectorul transporturilor și a promova eficiența energetică; 

 „O politică industrială adaptată erei globalizării” pentru a 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 la nivel mondial; 
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 „O agendă pentru noi competențe și noi locuri de muncă” pentru a moderniza piețele 
muncii și a oferi mai multă autonomie cetățenilor, prin dezvoltarea competențelor acestora 
pe tot parcursul vieții în vederea creșterii ratei de participare pe piața muncii și a unei mai 
bune corelări a cererii și a ofertei în materie de forță de muncă, inclusiv prin mobilitatea 
profesională; 

 „Platforma europeană de combatere a sărăciei” pentru a garanta coeziunea socială și 
teritorială, astfel încât beneficiile creșterii și locurile de muncă să fie distribuite echitabil, 
iar persoanelor care se confruntă cu sărăcia și excluziunea socială să li se acorde 
posibilitatea de a duce o viață demnă și de a juca un rol activ în societate. 

 

1.3 „Small Business Act” pentru Europa 
 

Adoptat în iunie 2008, „Small Business Act” pentru Europa reflectă voința politică a 
Comisiei Europene de a recunoaște rolul central al IMM-urilor în economia UE și, pentru 
prima dată, pune bazele unui cadru legislativ cuprinzător pentru ca UE și statele membre să 
dezvolte politici și programe pentru sprijinirea IMM-urilor. 

Acesta are scopul de a îmbunătăți abordarea strategică generală a spiritului antreprenorial, 
pentru a fixa în mod ireversibil principiul „Gândiți mai întâi la scară mică” în definiția 
politicilor, începând cu reglementarea până la serviciul public, și de a promova creșterea IMM-
urilor ajutându-le să rezolve ultimele probleme care le împiedică dezvoltarea. 

„Small Business Act” pentru Europa vizează toate companiile independente care au mai 
puțin de 250 de angajați, adică 99% din totalul întreprinderilor europene, și prevede următoarele: 

1) un ansamblu de 10 principii menite să ghideze concepția și punerea în aplicare a 
politicilor atât la nivel UE, cât și la nivelul statelor membre. Aceste principii sunt esențiale 
pentru a conferi o valoare adăugată la nivel comunitar, a plasa IMM-urile pe picior de egalitate și 
a ameliora cadrul juridic și administrativ pe tot teritoriul UE: 
 

a. Crearea unui mediu în care antreprenorii și întreprinderile familiale să poată prospera și 
unde spiritul antreprenorial este recompensat; 

b. Asigurarea posibilității pentru antreprenorii cinstiți care au dat faliment de a beneficia în 
mod rapid de o a doua șansă; 

c. Definirea regulilor după principiul „Gândiți mai întâi la scară mică”; 
d. Asigurarea reactivității administrațiilor la nevoile IMM-urilor; 
e. Adaptarea instrumentelor puterilor publice la nevoile IMM-urilor; facilitarea participării 

IMM-urilor la achizițiile publice și exploatarea mai judicioasă a posibilităților oferite 
IMM-urilor de a beneficia de ajutoare de stat; 

f. Facilitarea accesului IMM-urilor la finanțare și punerea în aplicare a unui cadru juridic 
și comercial care să favorizeze punctualitatea plăților cu ocazia tranzacțiilor comerciale; 

g. Sprijinirea IMM-urilor pentru a beneficia mai mult de oportunitățile oferite de piața 
unică; 

h. Promovarea ameliorării competențelor în interiorul IMM-urilor și a tuturor formelor de 
inovație; 

i. Ajutarea IMM-urilor să transforme provocările în materie de mediu în oportunități; 
j. Încurajarea și sprijinirea IMM-urilor pentru a profita de creșterea piețelor. 
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2) un ansamblu de noi propuneri legislative ghidate după principiul „Gândiți mai întâi la 
scară mică”: 
 

 regulament general de exceptare pe categorii în ceea ce privește ajutoarele de stat; 
 regulament privind statutul de societate privată europeană; 
 directiva privind coeficientele TVA reduse. 

 

3) un ansamblu de noi măsuri strategice care vor pune în aplicare cele 10 principii conform 
nevoilor IMM-urilor atât la nivel comunitar, cât și la nivelul statelor membre. 

Ultima revizuire a „Small Business Act” a avut loc în februarie 2011. Cu această ocazie, 
Comisia Europeană și-a reafirmat determinarea de a continua să acorde prioritate IMM-urilor.  

Pentru a reflecta cele mai recente evoluții economice, pentru a alinia „Small Business Act” 
la prioritățile strategiei Europa 2020 și pentru a îmbunătăți continuu mediul de afaceri pentru 
IMM-uri, Comisia Europeană a propus noi acțiuni în mai multe domenii prioritare: 
 

1) Îmbunătățirea accesului la finanțare pentru investiții și dezvoltare: 
 acces la garanții de împrumut pentru IMM-uri prin mecanisme consolidate de 
garantare a împrumuturilor; 
 plan de acțiune pentru îmbunătățirea accesului IMM-urilor la finanțare, inclusiv a 
accesului la piețe de capital de risc, precum și măsuri orientate către sensibilizarea 
investitorilor la oportunitățile oferite de IMM-uri; 
 acordarea pentru toate băncile, indiferent de dimensiuni, a posibilității de a 
implementa cu ușurință împrumuturi ale BEI și instrumente UE; 
2) Reglementare inteligentă pentru a le oferi IMM-urilor posibilitatea de a se concentra 
asupra activităților de bază: 
 legislație UE îmbunătățită printr-un test IMM pentru propunerile legislative ale 
Comisiei, acordându-se o atenție specială diferențelor între microîntreprinderi, 
întreprinderile mici și cele mijlocii; 
 realizarea de „ghișee unice” în statele membre pentru facilitarea procedurilor 
administrative; 
 ținte cuantificate pentru reducerea „supra-legiferării”, practică a organismelor 
naționale prin care se depășesc termenii directivelor UE la transpunerea acestora în 
legislația națională; 
3) Utilizarea deplină a pieței unice: 
 propunere pentru o bază de impozitare consolidată comună pentru întreprinderi; 
 măsuri pentru facilitarea recuperării transfrontaliere a creanțelor; 
 revizuire a sistemului european de standardizare pentru realizarea unor standarde 
mai favorabile IMM-urilor și mai ușor accesibile; 
 orientări pentru utilizarea de către IMM-uri a normelor de etichetare a originii; 
4) Sprijinirea IMM-urilor pentru a face față problemelor globalizării și schimbării 
climatice: 
 propunere privind sprijinirea IMM-urilor pe piețe din afara UE; 
 o nouă strategie pentru grupuri și rețele competitive la nivel global; 
 acțiuni specifice privind transferul regional de cunoștințe între experți în mediul 
înconjurător și energie din cadrul Rețelei întreprinderilor europene. 

De asemenea, revizuirea propune o guvernanță consolidată pentru implementarea „Small 
Business Act”, cu organizațiile oamenilor de afaceri în prima linie. 
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„Small Business Act” revizuit cuprinde și un set de exemple de bune practici privind 
implementarea celor 10 principii de către statele membre. În cadrul acestora, România este 
menționată pentru: 
 

Tabel nr. 8 Exemple de bună practică la nivelul României 
privind aplicarea ”Small Business Act” 

Prioritate Exemplu de bună practică 
Principiul 1: 
Promovarea 
antreprenoriatului 

Programul "Start" care își propune să dezvolte competențele 
antreprenoriale în rândul tinerilor (18-35 ani) și sprijinirea start-
up-urilor. (Buget: 21,2 milioane euro în 2009, inclusiv 19 milioane 
de euro pentru subvenții și 2,1 pentru finanțarea agenției de 
implementare). 

Principiul 6: Acces la 
finanțare 

România a adoptat măsuri pentru facilitarea accesului IMM-urilor 
la scheme de garantare a împrumuturilor. 

Sursa: Analiza datelor existente 
 
„Small Business Act” revizuit este un punct de reper major în urmărirea punerii în 

aplicare a „Small Business Act”. Acesta are ca scop să mențină ritmul pașilor făcuți spre o 
Europă mai antreprenorială și integrează „Small Business Act” cu strategia Europa 2020. Șase 
dintre cele șapte inițiative emblematice ale Strategiei Europa 2020 vor ajuta IMM-urile să obțină 
o creștere economică durabilă, punând întreprinderile mici în centrul politicilor UE. 
 

1.4 Strategia UE privind regiunea Dunării 
 

Dunărea este al doilea fluviu din Europa ca mărime, parcurgând aproximativ 2.850 km, 
legând Pădurea Neagră de Marea Neagră, traversând zece ţări şi având afluenţi din încă patru. 
Regiunea Dunării cuprinde o cincime din teritoriul UE, existând legături strânse între bunăstarea 
acestei regiuni şi cea a Uniunii în ansamblu. Multe dintre problemele regiunii nu cunosc 
frontiere: inundaţiile, legăturile de transport şi energie, protecţia mediului şi dificultăţile care 
ameninţă securitatea, toate acestea impunând o abordare unitară. 

Diferenţele de ordin economic şi investiţiile insuficiente în infrastructură, moştenirea 
perioadei dinainte de 1990, toate sunt aspecte care trebuie avute în vedere. Emigrarea, 
schimbările climatice şi securitatea pot avea un impact deosebit de intens în această zonă, 
datorită caracteristicilor politice şi geografice ale regiunii. În special problemele de mediu sunt 
presante, atât din considerente ce ţin de biodiversitate, cât şi pentru protejarea moştenirii 
culturale. 

Urmând exemplul Strategiei UE pentru regiunea Mării Baltice, prima abordare 
macroregională de acest tip, Strategia UE pentru regiunea Dunării are la bază eforturile părţilor 
interesate din regiune, permiţându-le acestora să creeze o regiune în care toţi cei 115 milioane de 
locuitori să se bucure de securitate, prosperitate şi şanse egale. 

Strategia este o platformă pentru încurajarea parteneriatelor, atât între autoritățile locale și 
regionale, cât și între autorități, mediu privat și sectorul neguvernamental, prin generarea de 
proiecte pentru dezvoltarea regiunii Dunării. 

Comisia Europeană a publicat, la 8 decembrie 2010, proiectul Strategiei UE pentru 
Regiunea Dunării, care include Comunicarea Comisiei Europene asupra Strategiei UE pentru 
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Regiunea Dunării și Planul de Acțiune, elaborat pe baza contribuțiilor primite de la toate statele 
din bazinul Dunării. 

Planul de acțiune reprezintă unul dintre rezultatele abordării strategice, scopul său fiind 
acela de a trece „de la vorbe la fapte”, prin identificarea priorităților concrete pentru această 
macroregiune. Odată ce o acțiune sau un proiect este inclus în planul de acțiune, acesta ar trebui 
să fie pus în aplicare de către țările și părțile interesate.  

Planul de acțiune este structurat în 4 piloni și 11 domenii prioritare, care sunt prezentate 
mai jos, alături de relevanța lor pentru dezvoltarea mediului de afaceri regional: 
 
Tabel nr. 9 Planul de acțiune prezentat la nivelul Strategiei UE privind regiunea Dunării 
Piloni Domenii prioritare Relevanța pentru mediul de 

afaceri 

A) Interconectarea regiunii 
Dunării 

1) Îmbunătățirea mobilității și a 
multimodalității 

MEDIE 
Sprijinirea reducerii consumului 
de energie, creșterii producției 
energiei regenerabile, 
modernizării sectorului 
transporturilor pentru ca acesta să 
devină mai ecologic (de exemplu, 
prin promovarea multimodalității) 
și mai eficient, precum și 
promovarea turismului „verde” 
oferă și perspectiva de a 
îmbunătăți mediul de afaceri și, 
prin urmare, competitivitatea 
întreprinderilor. 

2) Încurajarea energiilor 
durabile 

3) Promovarea culturii și a 
turismului, a contactelor directe 
între oameni 

B) Protejarea mediului în 
regiunea Dunării 

4) Restabilirea și menținerea 
calității apelor 

SCĂZUTĂ 
5) Gestionarea riscurilor de 
mediu 
6) Conservarea biodiversității, a 
peisajelor și a calității aerului și 
solurilor 

C) Creșterea prosperității în 
regiunea Dunării 

7) Dezvoltarea societății bazate 
pe cunoaștere prin cercetare, 
educație și tehnologii ale 
informației 

RIDICATĂ 
Acest pilon se concentrează 
asupra inovării, a societății 
informaționale, a competitivității 
întreprinderilor, a educației, a 
pieței muncii și a comunităților 
marginalizate. 
Domeniul prioritar referitor la 
competitivitatea întreprinderilor 
va îmbunătăți mediul de afaceri, 
în special pentru IMM-uri. 

8) Sprijinirea competitivității 
întreprinderilor, inclusiv 
dezvoltarea clusterelor 

9) Investiții în oameni și în 
competențe 

D) Consolidarea regiunii 
Dunării 

10) Ameliorarea capacității și a 
cooperării instituționale 

MEDIE 
Comitetul Economic și Social 
European (CESE) și organizațiile 
echivalente din țările partenere ar 
trebui să joace un rol esențial, mai 
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ales în ceea ce privește mediul de 
afaceri, ocuparea forței de muncă, 
forța de muncă și aspectele 
sociale. 
Susținerea dezvoltării produselor 
financiare locale pentru 
dezvoltarea întreprinderilor și 
comunităților. 
Pe lângă daunele sociale pe care 
le provoacă, criminalitatea 
organizată poate împiedica, de 
asemenea, dezvoltarea afacerilor 
și limita creșterea economică. 

Sursa: Strategia UE privind regiunea Dunării, 2010; Analiza datelor existente 
 
 

1.5. Contextul economic național 
 
La nivel național, documentul prin intermediul căruia sunt definite politicile de dezvoltare 

economică a României este Programul Naţional de Reformă (PNR) 2011-2013. Acest 
instrument de planificare reprezintă ”platforma-cadru pentru definirea şi aplicarea politicilor de 
dezvoltare economică a României, în concordanţă cu politicile Uniunii Europene (UE), având ca 
priorităţi realizarea unei economii inteligente, durabile şi favorabile incluziunii, cu niveluri 
ridicate de ocupare a forţei de muncă, productivitate şi de coeziune socială”. 

PNR 2011-2013 continuă reformele asumate în PNR 2007-2010 şi propune reforme noi, 
derivate din specificul obiectivelor Strategiei Europa 2020. În acest context, PNR 2011-2013 
include, pe lângă acţiunile nou identificate, şi o parte dintre acţiunile aflate deja în curs de 
implementare (de exemplu, cele referitoare la condiţionalităţile ce trebuie respectate de România 
în relaţia cu Fondul Monetar Internaţional şi cu alte instituţii financiare internaţionale). 

În ceea ce privește scenariul macroeconomic pentru perioada 2011-2014, PNR prevede 
o reluare și o accentuare a creșterii economice cu ritmuri între 4 – 4,7%, reușind astfel să fie 
recuperate scăderile din anii 2009 – 2010, dar, mai ales, să fie reduse decalajele existente între 
România și statele membre ale UE. 
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Tabel nr. 10 Creşterea economică prognozată la nivel național 
- modificări procentuale anuale - 

 2010 2011 2012  2013  2014 
PIB real  -1,3 1,5 4,0  4,5  4,7 
PIB nominal  3,1 5,5 8,9  9,1  9,3 

Componentele PIB-ului real 
Cheltuielile consumului privat  -1,7 1,9 3,9  4,2  4,4 
Cheltuielile consumului guvernamental  -3,6 -1,1 1,5  1,8  1,9 
Formarea brută de capital fix  -13,1 3,4 5,8  7,8  8,5 
Exporturi de bunuri şi servicii  13,1 8,1 9,7  9,5  9,6 
Importuri de bunuri şi servicii  11,6 7,1 8,3  8,7  9,5 

Contribuţii la creşterea PIB (procente) 
Cererea internă finală  -5,2 1,8 4,1  4,8  5,1 
Modificarea stocurilor  4,1 -0,2 -0,2  -0,2  -0,2 
Export net  -0,2 0,0 0,1  0,0  -0,2 

Sursa: PNR 2011-2013, date de la Comisia Națională de Prognoză 
 
 Astfel, se prognozează faptul că motorul creșterii economice în anii următori va fi 
reprezentat de către creșterea cererii interne. Această sporire a activității economice interne va 
necesita importuri suplimentare, acestea crescând în perioada 2011-2014 cu un ritm mediu anual 
de 11,6%. Totuși, deficitul comercial FOB-FOB în PIB se va situa pe un trend descendent până 
la 2,5% în anul 2014, acesta fiind datorat ritmului mediu anual de creștere a exporturilor de 
bunuri de 13,9%.  

 
Tabel nr. 11 Prognoza indicatorilor privind comerţul exterior 

şi contul curent la nivel național 
- mil. Euro - 

2010 2011 2012 2013  2014 
Export FOB  37.294 42.910 49.135 55.865  62.850 
- modificare procentuală anuală, %  28,2 15,1 14,5 13,7  12,5 
Import CIF  46.802 52.310 58.530 65.320  72.695 
- modificare procentuală anuală, %  20,1 11,8 11,9 11,6  11,3 
Import FOB  43.199 48.280 54.025 60.290  67.100 
- modificare procentuală anuală, %  20,1 11,8 11,9 11,6  11,3 
Sold Balanţă Comercială FOB - FOB -5.905 -5.370 -4.890 -4.425  -4.250 
Sold Balanţă Comercială FOB - CIF  -9.508 -9.400 -9.395 -9.455  -9.845 
Deficit de cont curent  -4.969 -5.635 -6.715 -6.505  -7.030 
- % din PIB  -4,1 -4,3 -4,8 -4,2  -4,1 

Sursa: PNR 2011-2013, date de la Comisia Națională de Prognoză 
 
 Pentru perioada 2012-2014 se prognozează o reducere constantă a ratei inflației, cu o 
medie anuală de 2,8%, în condițiile menținerii conduitei ferme a politicilor monetare, cât și a 
celorlalte componente de politici economice (fiscală, a veniturilor). 
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Tabel nr. 12 Evoluția prognozată a inflaţiei 
- % - 

2010 2011 2012 2013  2014 
Inflaţia la sfârşitul anului  7,96 4,8 3,0 2,8  2,5 
Inflaţia medie anuală  6,09 6,5 3,5 3,2  2,8 

Sursa: PNR 2011-2013, date de la Comisia Națională de Prognoză 
 
 Începând cu anul 2011, pe fondul reluării creşterii economice, este așteptată 
îmbunătățirea situației de pe piaţa muncii, creându-se condiţiile pentru creşterea locurilor de 
muncă şi îmbunătăţirea ocupării pentru populaţia în vârstă de 20-64 ani, în vederea realizării 
obiectivului asumat în Strategia Europa 2020. 
 
Tabel nr. 13 Evoluția prognozată a indicatorilor privind forţa de muncă la nivel național 

- % - 
2010 2011 2012 2013 2014 

Rata de ocupare a populaţiei de 20-64 
ani 

63,3 63,9 64,3 64,7 65,5 

- bărbaţi 70,8 71,6 72,0 72,4 73,1 
- femei 55,9 56,1 56,5 57,0 57,8 

Rata şomajului (conf. BIM) - % 7,3 6,4 6,2 6,0 5,8 
Sursa: PNR 2011-2013, date de la Comisia Națională de Prognoză 

 
Riscurile identificate în cadrul PNR 2011-2013 cu privire la evoluţia macroeconomică 

prognozată care pot modifica tendințele estimate sunt: 
- creşteri mai mici sau chiar scăderi ale economiei mondiale, inclusiv în economiile din 

cadrul Uniunii Europene care ar diminua cererea pentru exporturile româneşti; 
- absorbţia scăzută a fondurilor europene, ceea ce ar implica un nivel redus al investiţiilor; 
- propagarea unor efecte negative potenţiale din cauza tensiunilor financiare acumulate în 

unele state membre. Dificultăţile legate de datoriile publice externe ale unor state membre ale 
zonei euro pot transfera probleme în alte state din UE. Consolidarea fiscală din ţările cu deficite 
bugetare mari poate induce reducerea cererii interne; 

- menţinerea unei creditări limitate cu efect asupra consumului; 
- creşterea preţurilor internaţionale (resurse energetice, materii prime, produse agricole); 
- manifestarea unor condiţii climatice nefavorabile pentru agricultură. 
 
Transmiterea de către statele membre şi evaluarea de către CE a Programului de 

Convergenţă reprezintă o componentă a „Semestrului European” care priveşte întărirea 
coordonării politicilor economice, structurale şi bugetare. Semestrul european este instrumentul 
principal pentru Strategia Europa 2020, instrumentul preventiv al Pactului de stabilitate şi 
creştere (amendat prin intrarea în vigoare, în data de 13 decembrie 2011, a pachetului de 6 
regulamente) şi al Procedurii de dezechilibre macroeconomice, precum şi pentru Pactul Euro 
Plus. 
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În conformitate cu Programul de Guvernare, Programul de Convergenţă 2012-2015, Strategia 
Fiscal Bugetară şi ţinând cont de obiectivele UE prevăzute în Strategia Europa 2020, strategia 
economică pe termen mediu a României vizează următoarele obiective: 
a. reluarea procesului de creştere economică şi crearea de noi locuri de muncă; 
b. ajustarea deficitului public şi a deficitului de cont curent până la valori la care să facă 
posibilă finanţarea lor şi continuarea procesului de dezinflaţie; 
c. protejarea categoriilor de populaţie cele mai afectate de criza economică; 
d. îmbunătăţirea predictibilităţii şi performanţelor politicii fiscale pe termen mediu şi 
maximizarea şi utilizarea eficientă a fondurilor de la Uniunea Europeană; 
e. asigurarea sustenabilităţii pe termen lung a finanţelor publice; 
f. restructurarea şi eficientizarea activităţii administraţiei publice; 
g. implementarea fermă a angajamentelor asumate în cadrul acordului financiar extern 
multilateral cu Fondul Monetar Internaţional, Comisia Europeană, Banca Mondială, precum şi 
alte instituţii financiare internaţionale; 
h. implementarea reformelor prioritare pe termen scurt şi mediu şi a măsurilor specifice 
pentru atingerea obiectivelor naţionale stabilite în contextul Europa 2020. 

 

1.6. Specializarea regională 
 

Există diferențe semnificative între regiunile Uniunii Europene în ceea ce privește 
importanța diferitelor sectoare în cadrul economiei regionale. În timp ce unele sectoare de 
activitate sunt distribuite relativ uniform în cadrul majorității regiunilor, multe altele prezintă o 
variație considerabilă a nivelului de specializare regională. 

Ponderea unui anumit sector de activitate în cadrul economiei regionale oferă o imagine 
referitoare gradul de specializare al regiunilor, indiferent de dimensiunea acestora sau a 
sectoarelor de activitate. Motivele pentru specializarea regională sunt variate și includ 
disponibilitatea resurselor naturale (de exemplu, în industria extractivă și forestieră), 
disponibilitatea lucrătorilor calificați, infrastructura, legislația, condițiile climatice și topografice 
(în special în ceea ce privește turismul) și proximitatea față de piețe. 

Conform Anuarului Eurostat regional 2011, Regiunea Sud-Vest Oltenia este regiunea 
europeană cu cel mai înalt grad de specializare în domeniul Producția și furnizarea de energie 
electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, cu un nivel de ocupare a forței de muncă 
regionale în acest sector la nivelul anului 2007 de 3,8%, față de media europeană de 0,9%. 
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2. Structura economiei regiunii Sud‐Vest Oltenia. Rezultate și 

performanțe ale întreprinderilor din regiunea Sud‐Vest Oltenia 
 

2.1 Analiza produsului intern brut. Structura și caracteristicile 
întreprinderilor la nivel regional. 

 
Importanța indicatorului PIB pe cap de locuitor (la nivel regional) este dată de faptul că 

acesta este folosit la alocarea fondurilor structurale pe teritoriul UE. Astfel, conform  pachetului 
legislativ propus de Comisia Europeană la 6 octombrie 2011 pentru cadrul politicii de coeziune a 
UE pentru perioada 2014–2020, regiunile se vor împărți în: 

- Regiuni mai puţin dezvoltate - Sprijinirea regiunilor mai puţin dezvoltate va rămâne o 
prioritate a politicii de coeziune. Procesul de recuperare a decalajului în cazul regiunilor 
mai puţin dezvoltate din punct de vedere economic şi social va necesita eforturi susţinute 
pe termen lung. Această categorie se referă la acele regiuni al căror PIB pe cap de 
locuitor este mai mic de 75% din PIB-ul mediu al UE-27; 
- Regiunile de tranziţie - Această nouă categorie va fi introdusă pentru a înlocui sistemul 
actual de eliminare progresivă şi de introducere progresivă a asistenţei. Această categorie 
va cuprinde toate regiunile cu un PIB pe cap de locuitor între 75% şi 90% din media UE-
27; 
- Regiunile mai dezvoltate - În timp ce intervenţiile în regiunile mai puţin dezvoltate vor 
rămâne prioritatea politicii de coeziune, există provocări importante care privesc toate 
statele membre, cum ar fi concurenţa globală în economia bazată pe cunoaştere şi 
trecerea la economia cu emisii scăzute de dioxid de carbon. Această categorie se referă la 
acele regiuni al căror PIB pe cap de locuitor este mai mare de 90% din PIB-ul mediu al 
UE-27. 

 

2.1.1. Analiza Produsului Intern Brut regional 
 
 Valoarea Produsului Intern Brut la nivelul Regiunii de dezvoltare Sud-Vest Oltenia a 
cunoscut o creștere continuă în perioada analizată 2000-2011. Pe baza informațiilor furnizate de 
Institutul Național de Statistică pentru anii 2000, 2005-2009 și de Comisia Națională de 
Prognoză pentru anii 2010 și 2011, remarcăm, cu excepția unei ușoare scăderi în anul 2009, 
creșteri constante și semnificative ale PIB-ului regional. Astfel, în anul 2011 PIB-ului a 
înregistrat valoarea de 44.655,6 milioane RON la prețuri curente, în creștere cu 521,7% față de 
anul 2000, cu 86,7% față de anul 2005 și cu 11,1% față de anul 2010.  
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Tabel nr. 14 Analiza dinamicii PIB din regiunea Sud-Vest Oltenia 
- milioane RON, prețuri curente - 

 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Sud-Vest 
Oltenia 

7.182,6 23.920,5 28.589,2 34.419,6 40.340,2 39.953,8 40.184,5 44.655,6 

Sursa: INS, Comisia Națională de Prognoză (2010-2011) 
 

Figura nr. 1 Dinamica PIB din regiunea Sud-Vest Oltenia 
 

 
Sursa: INS, Comisia Națională de Prognoză (2010-2011) 

 
 Analizând dinamica PIB pe regiuni de dezvoltare observăm că, în termeni valorici, 
Regiunea Sud-Vest Oltenia a ocupat în fiecare din anii supuși analizei ultimul loc între regiunile 
de dezvoltare ale României. Regiunile București-Ilfov și Sud Muntenia au ocupat în aceeași 
perioadă locurile 1, respectiv 2, restul regiunilor înregistrând valori apropiate. 
 

Tabel nr. 15 PIB pe regiuni de dezvoltare 
- milioane RON, prețuri curente - 

 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Nord-Vest 9.448,8 34.323,1 40.806,2 50.724,1 58.638,8 57.900,2 60.546,8 65.052,8
Centru 9.853,7 33.143,2 40.291,2 49.416,7 57.303,0 57.100,9 59.947,7 67.742,6
Nord-Est 9.592,6 33.265,8 38.429,9 45.990,1 55.021,9 54.408,4 54.888,8 61.552,8
Sud-Est 9.426,5 32.852,1 38.508,7 44.273,0 53.851,1 52.706 54.721,9 61.544,0
București-
Ilfov 

17.869,2 65.307,1 77.710,5 95.798,2 134.162,6 124.288,8 130.217,1 141.097,3

Sud 
Muntenia 

9.902,4 36.855,4 44.301,4 52.013,5 64.535,4 65.141,8 68.745,8 76.976,5

Sud-Vest 
Oltenia 

7.182,6 23.920,5 28.589,2 34.419,6 40.340,2 39.953,8 40.184,5 44.655,6

Vest 7.600,0 29.081,7 35.788,9 42.995,7 50.393,4 49.200,2 52.871,1 59.456,2
Sursa: INS, Comisia Națională de Prognoză (2010-2011) 
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Figura nr. 2 Dinamica PIB pe regiuni de dezvoltare 
 

 
Sursa: INS, Comisia Națională de Prognoză (2010-2011) 

  
 La nivel național, PIB a înregistrat un trend asemănător cu cel al majorității regiunilor din 
România, adică o creștere accentuată în perioada 2000 – 2008, o ușoară scădere în anul 2009 și 
apoi o reluare a creșterii în anii 2010 și 2011. Ca pondere în PIB-ul la nivel național, regiunea 
București-Ilfov a avut cea mai ridicată contribuție, de 24,39%, la polul opus aflându-se Regiunea 
Sud-Vest Oltenia, cu o contribuție de 7,72% la formarea PIB-ului național. 
 

Tabel nr. 16 Comparație PIB regional/PIB național 
- milioane RON, prețuri curente - 

 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Nord-Vest 9.448,8 34.323,1 40.806,2 50.724,1 58.638,8 57.900,2 60.546,8 65.052,8 
Centru 9.853,7 33.143,2 40.291,2 49.416,7 57.303,0 57.100,9 59.947,7 67.742,6 
Nord-Est 9.592,6 33.265,8 38.429,9 45.990,1 55.021,9 54.408,4 54.888,8 61.552,8 
Sud-Est 9.426,5 32.852,1 38.508,7 44.273,0 53.851,1 52.706,0 54.721,9 61.544,0 
București-
Ilfov 

17.869,2 65.307,1 77.710,5 95.798,2 134.162,6 124.288,8 130.217,1 141.097,3 

Sud 
Muntenia 

9.902,4 36.855,4 44.301,4 52.013,5 64.535,4 65.141,8 68.745,8 76.976,5 

Sud-Vest 
Oltenia 

7.182,6 23.920,5 28.589,2 34.419,6 40.340,2 39.953,8 40.184,5 44.655,6 

Vest 7.600,0 29.081,7 35.788,9 42.995,7 50.393,4 49.200,2 52.871,1 59.456,2 
Extraregiuni 108,8 205,7 224,6 375,9 453,6 439,3 437,5 474,1 
Național 80.984,6 288.954,6 344.650,6 416.006,8 514.700,0 501.139,4 522.561,2 578.551,9 

Sursa: INS, Comisia Națională de Prognoză (2010-2011) 
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Figura nr. 3 Comparație dinamică PIB regional/PIB național 
 

 
Sursa: INS, Comisia Națională de Prognoză (2010-2011) 

 
 Analizând dinamica PIB la nivelul județelor regiunii Sud-Vest Oltenia, observăm că pe 
întreaga perioadă analizată, județele și-au păstrat locul în ierarhia privind contribuția pe care au 
adus-o la formarea PIB regional. Astfel, primul loc a fost ocupat de județul Dolj, urmat în ordine 
de Gorj, Vâlcea, Olt și Mehedinți.  
 

Tabel nr. 17 PIB pe județe 
- milioane RON, prețuri curente - 

 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Dolj 2.059,7 7.266,9 8.839,4 10.675 13.409,6 13.355,2 13.168,4 14.514,9
Gorj 1.533,2 5.120,1 5.984,1 7.613,9 8.033,1 8.764,2 8.725,2 9.824,9
Mehedinți 794,6 2.688,6 3.246,6 3.755,6 4.394,4 4.359,8 4.368,2 4.654,3
Olt 1.403,4 3.937,6 4.560,4 5.566,3 6.648,8 6.087,7 6.478,6 7.343,6
Vâlcea 1.391,7 4.907,3 5.958,7 6.808,8 7.854,3 7.386,9 7.444,1 8.317,9

Sursa: INS, Comisia Națională de Prognoză (2010-2011) 
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Figura nr. 4 Dinamica PIB pe județe 
 

 
Sursa: INS, Comisia Națională de Prognoză (2010-2011) 

 
Analizând ponderea contribuției județelor la formarea PIB regional, remarcăm faptul că, 

în perioada analizată, județul Dolj a avut cea mai mare creștere, de 3,82% în anul 2011 față de 
anul 2000 și de 2,12% în anul 2011 față de anul 2005. O ușoară creștere a înregistrat și județul 
Gorj, evoluția ponderii contribuției acestui județ fiind mai degrabă liniară. Restul județelor au 
înregistrat scăderi ale ponderilor în anul 2011, atât față de anul de referință 2000, cât și față de 
anul 2005. 

 
Tabel nr. 18 Ponderea contribuției județelor la formarea PIB-ului regional 

- procente - 
  2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Dolj 28,68% 30,38% 30,92% 31,01% 33,24% 33,43% 32,77% 32,50%
Gorj 21,35% 21,40% 20,93% 22,12% 19,91% 21,94% 21,71% 22,00%
Mehedinți 11,06% 11,24% 11,36% 10,91% 10,89% 10,91% 10,87% 10,42%
Olt 19,54% 16,46% 15,95% 16,17% 16,48% 15,24% 16,12% 16,44%
Vâlcea 19,38% 20,52% 20,84% 19,78% 19,47% 18,49% 18,52% 18,63%

Sursa: calcule pe baza datelor INS și Comisiei Naționale de Prognoză (2010-2011) 
 
 
 
 
 
 
 



Studiu privind dezvoltarea mediului de afaceri la nivel regional și  
impactul crizei economice asupra întreprinderilor 

25 
 

Figura nr. 5 Comparație dinamică PIB pe județe/PIB regional 

 
Sursa: calcule pe baza datelor INS și Comisiei Naționale de Prognoză (2010-2011) 

 
 

2.1.2. Analiza Produsului Intern Brut regional per capita 
 
 Produsul intern brut pe cap de locuitor a cunoscut o creștere constantă la nivel regional, 
de la 2.993 RON în anul 2000 la 17.831,8 RON în anul 2008, adică de aproape 6 ori. Anul 2009 
a marcat o ușoară scădere față de anul 2008, cu 0,44%, de la 17.831,8 la 17.752,8 RON. 
 

Tabel nr. 19 PIB regional per capita în regiunea Sud-Vest Oltenia 
- RON, prețuri curente - 

 2000 2005 2006 2007 2008 2009
Sud-Vest Oltenia 2993,0 10.371,1 12.463,2 15.097,3 17.831,8 17.752,8

Sursa: INS – Baza de date TEMPO, 2012 
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Figura nr. 6 Dinamica PIB regional per capita în regiunea Sud-Vest Oltenia 

 
Sursa: INS – Baza de date TEMPO, 2012 

  
 Analiza indicatorului PIB pe cap de locuitor prezintă o importanță deosebită în contextul 
politicii de coeziune a Uniunii Europene și a obiectivului acesteia de a reduce disparitățile de 
dezvoltare între regiuni. 
 Între regiunile de dezvoltare din România, Sud-Vest Oltenia a ocupat în fiecare an din 
perioada 2005-2009 penultimul loc în ceea ce privește indicatorul PIB pe cap de locuitor, 
depășind doar regiunea Nord-Est din acest punct de vedere. Astfel, în anul 2009, PIB-ul pe cap 
de locuitor a fost în regiunea Sud-Vest Oltenia de 17.752,8 RON, la prețuri curente, cu 21,18% 
mai mare decât în regiunea Nord-Est, dar cu 5,26% mai mic decât în regiunea Sud-Est, cu 
10,85% mai mic decât în regiunea Sud Muntenia sau de 3,10 ori mai mic decât în București-
Ilfov. 
  

Tabel nr. 20 PIB regional per capita pe regiuni de dezvoltare 
- RON, prețuri curente - 

 2000 2005 2006 2007 2008 2009
Nord-Vest 3.322,3 12.538,6 14.946,6 18.610,5 21.542,1 21.297,4
Centru 3.729,3 13.097,6 15.920,2 19.579,5 22.707,7 22.618,8
Nord-Est 2.508,9 8.907,6 10.295,8 12.340,9 14.794,5 14.649,3
Sud-Est 3.212,5 11.541,7 13.569,8 15.641,8 19.098,9 18.738,2
București-Ilfov 7.821,3 29.572,6 35.012,1 43.037,3 59.680,2 55.079,3
Sud Muntenia 2.857,4 11.068,5 13.374,6 15.757,8 19.648,1 19.913,7
Sud-Vest Oltenia 2.993,0 10.371,1 12.463,2 15.097,3 17.831,8 17.752,8
Vest 3.723,4 15.064,7 18.570,1 22.341,9 26.173,2 25.602,4

Sursa: INS – Baza de date TEMPO, 2012 
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Figura nr. 7 Dinamica PIB regional per capita pe regiuni de dezvoltare 

 
Sursa: INS – Baza de date TEMPO, 2012 

 
 În ceea ce privește disparitățile dintre PIB pe cap de locuitor la nivel regional și media 
națională în perioada analizată, se remarcă un fenomen îngrijorător, și anume adâncirea acestor 
disparități în perioada 2000-2008, de la 616,7 RON în anul 2000 la 6.102,8 RON în anul 2008, o 
creștere de aproape 10 ori. Anul 2009 a adus o scădere mai puțin accentuată a PIB pe cap de 
locuitor în regiunea Sud-Vest Oltenia comparativ cu media națională, diferența înregistrată fiind 
de 5.588,6 RON.  
 

Tabel nr. 21 PIB regional per capita, comparativ cu media națională 
- RON, prețuri curente - 

 2000 2005 2006 2007 2008 2009
Sud-Vest Oltenia 2.993,0 10.371,1 12.463,2 15.097,3 17.831,8 17.752,8
România 3.609,7 13.362,8 15.967,6 19.315,4 23.934,6 23.341,4

Sursa: INS – Baza de date TEMPO, 2012 
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Figura nr. 8 Dinamica PIB regional per capita, comparativ cu media națională 

 
Sursa: INS – Baza de date TEMPO, 2012 

 
 La nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia, județele pot fi grupate în 3 nivele de dezvoltare din 
punctul de vedere al indicatorului PIB pe cap de locuitor: cea mai mare valoare se înregistrează 
în județul Gorj, acest lucru menținându-se pe toată perioada 2005-2009, urmat fiind de județele 
Vâlcea și Dolj, în ultima categorie încadrându-se județele Mehedinți și Olt. Astfel, în anul 2009, 
PIB pe cap de locuitor în județul Gorj a fost de 23.203 RON, cu 22,54% mai mare decât în 
județul Dolj, cu 27,80% mai mare decât în Vâlcea, cu 55,89% mai mare decât în Mehedinți și cu 
77,92% mai mare decât în județul Olt. Se remarcă astfel diferențe majore de dezvoltare între cele 
5 județe, luând în considerare indicatorul PIB pe cap de locuitor.    
 

Tabel nr. 22 PIB per capita pe județe 
- RON, prețuri curente - 

 2005 2006 2007 2008 2009
Dolj 10.108,7 12.345,7 14.989,0 18.926,9 18.934,3
Gorj 13.304,1 15.601,6 19.950,3 21.202,7 23.203,0
Mehedinți 8.847,9 10.767,6 12.571,4 14.882,7 14.884,1
Olt 8.141,0 9.514,3 11.701,2 14.125,4 13.040,8
Vâlcea 11.819,7 14.410,0 16.543,2 19.206,7 18.155,6
Sud-Vest Oltenia 10.371,1 12.463,2 15.097,3 17.821,8 17.752,8

Sursa: INS – Baza de date TEMPO, 2012 
 

 În ceea ce privește dinamica PIB per capita la nivelul județelor din regiunea Sud-Vest 
Oltenia, în perioada 2005-2009, județul Gorj a înregistrat o creștere continuă și susținută, în timp 
ce județele Dolj și Mehedinți au înregistrat o stagnare, iar județele Vâlcea și Olt o scădere 
însemnată. Astfel, în anul 2009, la nivelul regiunii, creșterea PIB per capita din județul Gorj 
aproape că a acoperit stagnările sau scăderile celorlalte județe. 
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Figura nr. 9 Dinamica PIB per capita pe județe 

 
Sursa: INS – Baza de date TEMPO, 2012 

 
Tabel nr. 23 Creșteri/scăderi ale PIB per capita pe județe 

- RON, prețuri curente - 
 2006/2005 2007/2006 2008/2007 2009/2008
Dolj 2.237,0 2.643,3 3.937,9 7,4
Gorj 2.297,5 4.348,7 1.252,4 2.000,3
Mehedinți 1.919,7 1.803,8 2.311,3 1,4
Olt 1.373,3 2.186,9 2.424,2 -1.084,6
Vâlcea 2.590,3 2.133,2 2.663,5 -1.051,1
Sud-Vest Oltenia 2.092,1 2.634,1 2.724,5 -69,0

Sursa: calcule după date ale INS – Baza de date TEMPO, 2012 
 

 În ceea ce privește evoluția PIB/locuitor în valori reale la nivel regional, pe parcursul 
perioadei analizate, 2005-2009, acesta a înregistrat creșteri în 3 din cei 4 ani, astfel: cu 12,77% în 
anul 2006 față de anul 2005, cu 15,54% în 2007 față de 2006 și cu 9,45% în 2008 față de 2007. 
Odată cu manifestarea efectelor crizei economice și financiare, în anul 2009 s-a înregistrat o 
scădere cu 5,66% a PIB pe locuitor în valori reale. 

 Analizând evoluția acestui indicator la nivel județean, situația se prezintă astfel: 
- în județul Dolj, cea mai mare creștere s-a înregistrat în anul 2008 față de anul 2007, de 

17,08%, urmată fiind de o scădere de 5,26% în anul 2009 față de 2008; 
- în județul Gorj s-a înregistrat cea mai mare creștere din perioada de analiză, de 21,97% în 

anul 2007 față de anul 2006, o mică scădere, de 1,46% înregistrându-se în 2008 față de 2007, 
anul 2009 marcând o revenire a creșterii, cu 3,64%; 
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- în județele Mehedinți și Vâlcea s-au înregistrat evoluții asemănătoare ale PIB pe locuitor 
în valori reale, rata de creștere anuală fiind în declin, ajungând în anul 2009 să fie una negativă; 

- în județul Olt, cea mai mare rată de creștere s-a înregistrat în anul 2007 față de anul 2006, 
de 17,31%, în timp ce anul 2009 a marcat o scădere cu 12,57% față de anul 2008, cea mai mare 
scădere înregistrată la nivel județean în perioada de analiză. 
 

Tabel nr. 24 Creșterea PIB/locuitor în valori reale, pe județe 
- procente - 

 2006/2005 2007/2006 2008/2007 2009/2008
Dolj 114,61 115,81 117,08 94,74
Gorj 110,05 121,97 98,54 103,64
Mehedinți 114,20 111,36 109,77 94,71
Olt 109,67 117,31 111,93 87,43
Vâlcea 114,41 109,50 107,65 89,52
Sud-Vest Oltenia 112,77 115,54 109,45 94,34

Sursa: calcule după date ale INS – Baza de date TEMPO, 2012 
 
 
2.1.3. Analiza Produsului Intern Brut pe categorii de resurse (Valoarea Adăugată Brută) 
 

Valoarea adăugată brută (VAB) este soldul contului de producţie şi măsoară excedentul 
valorii bunurilor sau a serviciilor produse peste valoarea bunurilor şi serviciilor consumate 
pentru producţie, reprezentând deci, valoarea nou creată în procesul de producţie. 

Analizând VAB regional (VABR), observăm o creștere continuă a acesteia în perioada 
2005-2009, de la 21.354,1 la 36.008,3 milioane RON. Comparativ cu anul 2000, VABR a 
înregistrat în anul 2009 o valoare de 5,6 ori mai mare.  
 

Tabel nr. 25 VAB în regiunea Sud-Vest Oltenia 
- milioane RON, prețuri curente - 

 2000 2005 2006 2007 2008 2009
Sud-Vest Oltenia 6442,0 21354,1 25590,2 30554,9 35973,8 36008,3

Sursa: INS, 2012 
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Figura nr. 10 Dinamica VAB în regiunea Sud-Vest Oltenia 

 
Sursa: INS, 2012 

 
Pentru a analiza contribuția activităților economiei la formarea VABR, asigurând 

comparabilitatea datelor pentru perioada 2000-2009, vom grupa activitățile economiei naționale 
conform CAEN Rev.1 și Rev.2 pe următoarele categorii: Agricultură, silvicultură și pescuit; 
Industrie; Construcţii și Comerţ și servicii. 

Structura economiei regionale, ținând cont de contribuția activităților economiei la 
formarea VABR, se prezintă astfel:  

- sectorul comerț și servicii a înregistrat o creștere continuă în perioada 2000-2009, de la 
2.754,5 la 17.322,7 milioane RON, contribuind în anul 2009 cu 48,1% la formarea VABR; 

- sectorul industrie a avut și el o creștere continuă, însă anii 2008 și 2009, odată cu 
manifestarea efectelor crizei financiare, au marcat creșteri valorice reduse; 

- sectorul construcții a evoluat pozitiv, înregistrând creșteri continue de la an la an, 
ajungând în anul 2009 să aibă o valoare de peste 10 ori mai mare decât în anul 2000; 

- agricultura, silvicultura și pescuitul au avut o evoluție fluctuantă, alternând anii de 
creștere (2006, 2008) cu anii de scădere (2007, 2009), acest lucru arătând o dependență ridicată 
de condițiile climatice și meteorologice. 

Analizând cele patru domenii, remarcăm faptul că nivelul cel mai ridicat de contribuție la 
formarea VABR au avut-o comerțul și serviciile, urmate fiind de industrie, contribuții reduse 
având construcțiile și agricultura. Față de anul 2000, în anul 2009, structura economiei regionale 
s-a modificat, crescând ponderile sectoarelor comerț și servicii (cu 6,8%) , respectiv construcții 
(cu 6,5%) și scăzând ponderile sectoarelor industrie (cu 8,3%) și agricultură (cu 5,1%).  
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Tabel nr. 26 Structura Produsului Intern Brut pe categorii de resurse (VAB) 
- milioane RON, prețuri curente - 

 2000 2005 2006 2007 2008 2009
Agricultură, 
silvicultură și pescuit 

1039,5 2660,0 2863,2 2225,8 3872,4 3766,7

Industrie 2469,8 7144,8 8335,9 10070,2 10301,2 10334,3
Construcţii 413,1 1686,3 2280,3 3382,6 4394,0 4584,6
Comerţ și servicii 2754,5 9863,0 12110,8 14876,3 17406,2 17322,7

Sursa: calcule în baza datelor INS, 2012;  Anuarele statistice regionale 
 

Tabel nr. 27 Contribuția activităților economiei la formarea VAB regional 
 - procente – 

 2000 2005 2006 2007 2008 2009
Agricultură, silvicultură 
și pescuit 15,6 12,5 11,2 7,3 10,8 10,5
Industrie 37,0 33,5 32,6 33,0 28,6 28,7
Construcţii 6,2 7,9 8,9 11,1 12,2 12,7
Comerţ și servicii 41,3 46,2 47,3 48,7 48,4 48,1
Valoarea adăugată 
brută regională (VABR) 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Sursa: calcule în baza datelor INS, 2012;  Anuarele statistice regionale 
 

Figura nr. 11 Dinamica contribuției activităților economiei la formarea VAB regional 

 
Sursa: calcule în baza datelor INS, 2012;  Anuarele statistice regionale 

 
 Analizând structura PIB regional, remarcăm faptul că în perioada 2000-2009 s-a menținut 
relativ constantă contribuția diferitelor elemente la formarea PIB regional.  
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Tabel nr. 28 Dinamica VAB/ PIB regional 
 - milioane RON, prețuri curente – 

 2000 2005 2006 2007 2008 2009
Valoarea adăugată brută 
regională (VABR) 

6.676,9 21.354,1 25.590,2 30.554,9 35.973,8 36.008,3

Impozite pe produs (inclusiv 
TVA) 

826,6 2.771,5 3.255,7 3.984,1 4.426,1 4.027,6

Drepturi asupra importurilor 
(taxe vamale) 

85,0 224,9 272,3 100,4 93,5 73,7

Subvenţii pe produs -99,6 -430,0 -529,0 -219,8     -153,2 -155,8
Produsul intern brut regional 
(PIBR) 

7.488,9 23.920,5 28.589,2 34.419,6 40.340,2 39.953,8

Sursa: INS, 2012;  Anuarele statistice regionale 
 

Figura nr. 12 Dinamica VABR/ PIBR 
 

 
Sursa: INS, 2012;  Anuarele statistice regionale 

 
Analizând dinamica VAB/ PIB regional pe activități ale economiei naționale, observăm 

faptul că pe întreaga perioadă supusă analizei industria a avut cea mai ridicată pondere în total 
PIB la nivelul Regiunii Sud-Vest Oltenia, aceasta variind între 25,54% în anul 2008 și 31,97% în 
2010.  

Dinamica VAB/ PIB regional pe activități ale economiei naționale conform CAEN Rev.1 
(perioada 2000, 2005-2008) relevă următoarele ponderi importante în PIB regional: 



Studiu privind dezvoltarea mediului de afaceri la nivel regional și  
impactul crizei economice asupra întreprinderilor 

34 
 

- tranzacții imobiliare, închirieri și activități de servicii prestate în principal întreprinderilor 
cu o pondere în jurul valorii de 11%, atingând în anul 2008 valoarea de 11,37%, în 
creștere față de anul 2000, când a înregistrat 9,96%; 

- construcțiile care au avut o creștere constantă, de la 7,05% în 2005 la 10,25% în anul 
2008, o creștere consistentă comparativ cu valoarea de 5,70% din anul 2000; 

- agricultură, vânătoare și silvicultură, care, deși a înregistrat o creștere de la 6,46% în 
2007 la 9,23% în anul 2008, valoarea este în scădere comparativ cu anul 2000, când 
ponderea sectorului a fost de 14,26% din PIB. 

 
Tabel nr. 29 Dinamica VAB/ PIB regional pe activități ale economiei naționale           

CAEN Rev.1 
 - procente – 

 2000 2005 2006 2007 2008
Agricultură, vânătoare și silvicultură 14,26% 11,12% 10,01% 6,46% 9,23%
Pescuit și piscicultură 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Industrie 29,58% 29,87% 29,16% 29,26% 27,87%
Construcții 5,70% 7,05% 7,98% 9,83% 10,25%
Comerț 7,88% 7,41% 8,25% 8,07% 8,15%
Hoteluri și restaurante 1,78% 1,44% 1,52% 1,46% 1,25%
Transport, depozitare și comunicații 7,47% 7,61% 8,23% 8,45% 8,11%
Intermedieri financiare 2,62% 1,19% 0,92% 1,02% 1,10%
Tranzacții imobiliare, închirieri și 
activități de servicii prestate în 
principal întreprinderilor 

9,96% 10,96% 11,63% 12,49% 11,37%

Administrație publică și apărare 5,26% 5,67% 5,66% 5,68% 4,98%
Învățământ 3,04% 3,97% 3,49% 3,25% 3,70%
Sănătate și asistență socială 2,14% 2,99% 2,67% 2,81% 3,17%

Sursa: calcule utilizând date de la INS – Anuarele statistice regionale 
 
Analizând dinamica VAB/ PIB regional pe activități ale economiei naționale CAEN 

Rev.2 (perioada 2008-2010) observăm următoarele domenii cu pondere însemnată în PIB-ul la 
nivel regional administrație publică și apărare; asigurări sociale din sistemul public; învățământ; 
sănătate și asistență socială (12,77% în anul 2010), comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea 
autovehiculelor și motocicletelor; transport și depozitare; hoteluri și restaurante (11,81% în 
2010), construcții (10,33% în 2010), agricultură, silvicultură și pescuit (8,08% în 2010) și 
tranzacții imobiliare cu o pondere de 7,79% din PIB la nivel regional în anul 2010. 
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Tabel nr. 30 Dinamica VAB/ PIB regional pe activități ale economiei naționale           
CAEN Rev.2 

 - procente – 
 2008 2009 2010
Agricultură, silvicultură și pescuit 9,60% 9,43% 8,08%
Industria extractivă; industria prelucrătoare; producția și 
furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă 
și aer condiționat; distribuția apei; salubritate, gestionarea 
deșeurilor, activități de decontaminare

25,54% 25,87% 31,97%

Construcții 10,89% 11,47% 10,33%
Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea 
autovehiculelor și motocicletelor; transport și depozitare; 
hoteluri și restaurante 

17,57% 16,93% 11,81%

Informații și comunicații 0,94% 1,05% 0,99%
Intermedieri financiare și asigurări 1,14% 1,10% 0,93%
Tranzacții imobiliare 6,63% 6,62% 7,79%
Activități profesionale, științifice și tehnice; activități de 
servicii administrative și activități de servicii suport 

2,54% 2,71% 2,84%

Administrație publică și apărare; asigurări sociale din 
sistemul public; învățământ; sănătate și asistență socială 

12,86% 13,43% 12,77%

Activități de spectacole, culturale și recreative; reparații de 
produse de uz casnic și alte servicii 

1,47% 1,52% 1,75%

Sursa: calcule utilizând date de la INS – Anuarele statistice regionale 
 
 Comparând structura PIB la nivel regional și național în perioada 2000-2009, observăm 
diferențe în ceea ce privește contribuția diferitelor sectoare economice la formarea VAB. Astfel, 
la nivel regional sectorul Agricultură, silvicultură și pescuit deține o pondere mai ridicată față de 
nivelul național, ponderea regională fiind în anul 2009 de 9,4%, comparativ cu cea națională de 
6,4%. Un fenomen invers se manifestă în sectorul Comerț și servicii, care a contribuit în anul 
2009 cu 43,4% la formarea VAB regional, față de 48,9% la nivel național. Sectoarele industrie și 
construcții au și acestea o pondere mai ridicată la nivel regional, diferențele față de nivelul 
național fiind de 1,8, respectiv 1%.  
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Tabel nr. 31 Comparație procentuală între structura PIB pe categorii de resurse la nivel 
regional și național 

- procente - 
 2000 2005 2006 2007 2008 2009 
 Romania SV 

Oltenia 
Romania SV 

Oltenia 
Romania SV 

Oltenia 
Romania SV 

Oltenia 
Romania SV 

Oltenia 
Romania SV 

Oltenia 
Agricultură, 
silvicultură 
și pescuit 

10,8 14,3 8,4 11,1 7,8 10,0 5,8 6,5 6,6 9,6 6,4 9,4 

Industrie 26,1 29,6 24,8 29,9 24,5 29,2 24,3 29,3 23,0 25,5 24,1 25,9 
Construcţii 4,8 5,7 6,5 7,0 7,4 8,0 9,1 9,8 10,9 10,9 10,5 11,5 
Comerţ și 
servicii 

48,1 40,2 48,6 41,2 48,5 42,4 49,3 43,2 48,6 43,1 48,9 43,4 

Valoarea 
adăugată 
brută 

89,8 89,7 88,3 89,3 88,3 89,5 88,5 88,8 89,1 89,2 90,0 90,1 

Impozite pe 
produs 
(inclusiv 
TVA) 

10,3 10,3 11,5 11,6 11,2 11,4 11,5 11,6 11,0 11,0 10,1 10,1 

Drepturi 
asupra 
importurilor 
(taxe 
vamale) 

1,1 1,1 0,9 0,9 0,9 1,0 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 

Subvenţii pe 
produs 

-1,2 -1,1 -0,7 -1,8 -0,5 -1,9 -0,4 -0,6 -0,3 -0,4 -0,2 -0,4 

Produsul 
intern brut 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Sursa: calcule în baza datelor furnizate de INS, 2012; Anuarele statistice regionale 
 

Figura nr. 13 Comparație între dinamica structurii VABR pe activități ale economiei la 
nivel național și regional 

 

 
Sursa: calcule în baza datelor furnizate de INS, 2012; Anuarele statistice regionale 

  
Analizând structura PIB pe categorii de resurse și structura forței de muncă pe sectoare la 

nivel regional, remarcăm un dezechilibru între sectorul Agricultură, silvicultură și pescuit și 
celelalte trei sectoare, manifestat printr-un raport diferit între gradul de ocupare și contribuția la 
formarea VAB regional.  
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Astfel, în agricultură, în anul 2009, 39,2% din totalul persoanelor ocupate la nivel regional 
au contribuit doar cu 10,5% la formarea VABR, rezultând astfel o productivitate extrem de 
redusă a acestui sector. Dintre motivele care stau la baza acestui dezechilibru amintim: gradul 
redus de tehnologizare din sector, lipsa formării profesionale și a aplicării celor mai noi 
tehnologii sau un grad ridicat de ocupare în agricultura de subzistență. 

În celelalte trei sectoare, raportul între structura ocupării și a contribuției la structura PIB 
pe categorii de resurse este invers, astfel, în anul 2009, în industrie, 19,5% din totalul 
persoanelor ocupate au contribuit cu 28,7% la formarea VAB, în construcții, 7% din persoanele 
ocupate au contribuit cu 12,7% la VAB, iar în sectorul comerț și servicii, 34,4% din persoanele 
ocupate la nivel regional au contribuit cu 48,1% la total VABR. 
 

Tabel nr. 32 Comparație procentuală între structura PIB pe categorii de resurse și 
structura forței de muncă pe sectoare la nivel regional 

- procente - 
 2000 2005 2006 2007 2008 2009 
 Ocupare VAB Ocupare VAB Ocupare VAB Ocupare VAB Ocupare VAB Ocupare VAB 
Agricultură, 
silvicultură 
și pescuit 

51,2 15,9 42,1 12,5 39,8 11,2 38,0 7,3 37,7 10,8 39,2 10,5 

Industrie 19,3 33,0 21,1 33,5 21,3 32,6 21,0 33,0 21,4 28,6 19,5 28,7 
Construcţii 4,1 6,4 4,8 7,9 5,4 8,9 6,2 11,1 7,4 12,2 7,0 12,7 
Comerţ și 
servicii 

25,4 44,8 31,9 46,2 33,5 47,3 34,8 48,7 33,5 48,4 34,4 48,1 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Sursa: calcule în baza datelor furnizate de INS, 2012; Anuarele statistice regionale 
 

Figura nr. 14 Comparație între dinamica ocupării și VAB pe activități ale economiei la 
nivel național și regional 

 

 
Sursa: calcule în baza datelor furnizate de INS, 2012; Anuarele statistice regionale 

 



Studiu privind dezvoltarea mediului de afaceri la nivel regional și  
impactul crizei economice asupra întreprinderilor 

38 
 

2.2 Dezvoltare antreprenorială (structura întreprinderilor în funcţie de 
mărime, activitatea economică, cifra de afaceri; număr salariaţi, populaţie 

ocupată, dinamica înfiinţării firmelor; firme importante în regiune prin care 
se concentrează resurse umane si financiare; domenii de excelentă economică 

în regiune) 
 

În sensul modern al economiei de piațǎ, un antreprenor este un agent economic care 
adoptǎ un comportament activ și novator, care acceptǎ deliberat riscuri financiare pentru a 
dezvolta proiecte noi. În acest sens, un numǎr semnificativ de societǎți acordǎ o mare atenție și 
recunoaștere antreprenorilor, în mare parte și datoritǎ aportului pe care îl aduc aceștia la evoluția 
mediului antreprenorial și a influenței pe care o au asupra indicatorilor macroeconomici. 

Dezvoltarea sectorului antreprenorial este puternic influenţată de ambientul socio-
economic în care este luată decizia de a dezvolta o afacere, în profil teritorial fiind evidente 
diferenţierile între urban şi rural (Falck, 2007), precum şi între urban, zona de influenţă urbană şi 
ariile profund dezavantajate. În lucrările de specialitate antreprenoriatul apare ca un rezultat al 
unei experienţe profesionale din perioada post-educaţională, idee care surprinde importanţa 
informaţiei în dezvoltarea acestui sector economic. 

Nivelul scăzut al dezvoltării antreprenoriale din România, relevat, între altele, de 
densitatea redusă a IMM-urilor raportată la populație, mai exact valoarea de 24 de IMM-uri/1000 
de locuitori, se situează mult sub media de 42 de IMM-uri/1000 de locuitori din Europa. Ca 
urmare, IMM-urile nu reuşesc să contribuie semnificativ la Produsul Intern Brut și la creșterea 
economică a țării, atât timp cât nu există un număr suficient de mare de firme și un cadru 
favorabil înființării și creșterii lor. 

Pornind de la concluziile studiului „Contribuția IMM la creșterea economică - Prezent şi 
perspective”, publicat de Comisia Națională de Prognoză în iunie 2012, se pot contura câteva 
idei principale despre dezvoltarea antreprenorială: 

 
Demografia IMM 

 Analiza datelor în dinamică relevă două intervale de evoluție diferențiată: creștere 
constantă între 2003-2008 și declin în perioada de criză 2008-2010. În 2010 numărul de 
IMM se apropie de valoarea din 2006; 

 Ponderea ridicată a microîntreprinderilor este dată de penuria de capital intern, 
maturitatea antreprenoriatului românesc, precum și de faptul că, în perioada analizată, 
politicile publice au încurajat mai degrabă înființarea de noi firme decât consolidarea 
celor existente; 

 Principala formă de ieșire din piață în 2009 a fost suspendarea activității: peste 133.000 
de IMM-uri și-au suspendat activitatea, comparativ cu numai 12.000 în 2007 sau 2008; 

 Decizia de ieșire din mediul de afaceri poate fi asociată cu un fenomen de asanare, 
respectiv prin reținerea în mediul economic a firmelor active și competitive în condiții de 
criză economică; 

 În același timp, faptul că în anii 2009-2010 înființarea de noi IMM-uri nu a căzut 
dramatic demonstrează, pe de o parte, potențialul antreprenorial al României, iar pe de 
altă parte, necesitatea susținerii dezvoltării sectorului IMM, ca o modalitate de relansare a 
creșterii economice. 
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Rolul IMM în crearea locurilor de muncă 
 Procentajul numărului de angajați în IMM active economic în numărul total de salariați a 

variat într-o plajă de la 56,82% la începutul intervalului, la 62,9% în 2008, urmată de 
scăderea la 58,24% în anul 2010; 

 În valori nominale, aceasta se traduce prin pierderea a mai mult de 470.000 locuri de 
muncă in IMM active economic. Un procent de 70% din toate locurile de muncă 
desființate pe timp de criză erau în IMMuri. 
 
Evoluția cifrei de afaceri 

 Creșterea spectaculoasă antecriză - valoarea maximă înregistrată în anul 2008 a fost de 
aproape trei ori mai mare față de cea realizată în 2003; 

 În intervalul 2008-2009 numărul de salariați în IMM a scăzut cu 12%, în timp ce cifra de 
afaceri s-a diminuat cu numai 5%, ceea ce indică o îmbunătățire a indicatorilor globali de 
productivitate și profitabilitate ai IMM, în perioada de criză economică; 

 Redresarea vânzărilor în anul 2010, când evoluția pozitivă s-a reluat cu o creștere de 
+5%. 

 
Figura nr. 15 Evoluția cifrei de afaceri la nivel național în perioada 2003 - 2010 

 
Sursa: Comisia Națională de Prognoză, 2012 

 
 Cea mai importantă contribuție la performanța globală a IMM în 2010 o au întreprinderile 

din clasa mijlocie. 
 Impactul crizei economice a fost simțit cu intensitate mai mare la clasa mică și la clasa 

mijlocie, unde cifra de afaceri a scăzut cu 10% în cei doi ani de criză, în timp ce în cazul 
microîntreprinderilor creșterea pozitivă a cifrei de afaceri nu a fost întreruptă. 
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Figura nr. 16 Evoluția cifrei de afaceri la nivel național în anul 2010 

 
Sursa: Comisia Națională de Prognoză, 2012 

 
 Contribuția IMM la valoarea adăugată brută 

 În România anului 2009, aproximativ 54% din VAB sectoarelor industrie, construcții, 
comerț și servicii a fost generată de către IMM; 

 Structura categoriei IMM din economia României este foartă diferită de structura UE-27: 
IMM din industrie creează o VAB mai mică decât cele din comerț (24% față de 27%), 
construcțiile au o contribuție mai mare (15%), iar serviciile mai mică (doar 34%); 

 5 ramuri concentrează 43% din valoarea adăugată brută a IMM din industrie: industria 
alimentară (13%), industria construcțiilor metalice (11%), fabricarea articolelor de 
îmbrăcăminte (7%), fabricarea altor produse din minerale nemetalice (6%) și fabricarea 
produselor din cauciuc și mase plastice (6%). 

 
La nivelul țărilor din UE, revenirea economică s-a putut vedea în 2010 prin creșterea 

valorii adăugate a IMM-urilor. Cu toate acestea, creșterea de 3,26% nu a putut recupera scăderea 
din 2009, de -6,39%. În Uniunea Europeană privită global, IMM-urile asigură aproximativ 67% 
din toate locurile de muncă. În general, contribuția IMM la ocupare în noile state membre este 
peste media UE-27, cu unele excepții, printre care și România anului 2005. În 2005, în România 
IMM-urile generau puțin peste 60% din locurile de muncă din sectoarele analizate (cea mai 
scăzută rată din UE-12 după Slovacia).  

Per ansamblu, IMM-urile din Uniunea Europeană au fost mai afectate de criză în ceea ce 
privește efectivul de personal decât în ceea ce privește supraviețuirea: cu alte cuvinte, scăderea 
numărului de IMM-uri a fost mai puțin dramatică, cu prețul unor disponibilizări semnificative. 
Aceasta este regula atât pentru UE-27, privită global, cât și pentru grupul UE-15 și majoritatea 
statelor UE-12. 

După cum este de așteptat, noile state membre au înregistrat în perioada 2005-2008 
ritmuri de creștere ale productivității mult peste media UE-27. Este reprezentativ cazul 
României, unde se observă cele mai mari ritmuri de creștere ale productivității, devansate doar 
de Letonia în 2006 și neegalate în UE-12 în 2007. Aceste evoluții (creștere de 8-20%) sunt mult 
peste performanța UE-27 (2-5%). Deși dinamismul economic al României nu poate fi contestat, 
așa cum demonstrează ritmul de apariție de noi IMM și creșterea contribuției acetora la locurile 
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de muncă nou create, productivitatea acestora, deși în creștere, rămâne mult sub rezultatele 
firmelor din grupul UE-15. 

Analiza privind dezvoltarea antreprenorială la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia este 
structurată pornind de la momentul anului 2000, ulterior urmând a fi prezentat trendul general în 
perioada de analiză 2005-2008. Astfel La nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia, în anul 2000, erau 
înregistrate un număr de 27.351 întreprinderi active, așa cum se poate observa în tabelul următor. 

Numărul întreprinderilor active la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia înregistrat între anii 
2005 și 2011 demonstrează o evoluție ascendentă până în anul 2008 urmată de o scădere 
constantă până în anul 2010. 

Tabel nr. 33 Numărul întreprinderilor active între anii 2005 și 2011 în comparație cu anul 
2000, la nivelul Regiunii Sud-Vest Oltenia 

-număr- 
Anul 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Total întreprinderi 
active la nivel 
regional 

27351 33903 35392 37583 39780 38967 35956 

Sursa: INS – Baza de date TEMPO, 2012 

Figura nr. 17 Numărul întreprinderi active între anii 2000 și 2011 la nivelul Regiunii Sud-
Vest Oltenia 

 

Sursa: INS – Baza de date TEMPO, 2012 
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Figura nr. 18 Structura întreprinderilor active, pe clase de mărime (2010), la nivelul 
Regiunii Sud-Vest Oltenia 

 

Sursa: INS – Baza de date TEMPO, 2012 
 

Microîntreprinderile (0-9 persoane) au fost majoritare în regiune, la nivelul anului 2010, 
reprezentând 88,9% din totalul îmtreprinderilor active (89,4% în anul 2009). Majoritatea 
microîntreprinderilor active se aflau în ramura de comerţ (47,6%), fiind urmată de tranzacţii 
imobiliare, închirieri şi activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor (10,3%), 
industria prelucrătoare (8,1%) şi construcţii (8,0%). Întreprinderile active mici (10-49 persoane) 
reprezentau 9,1% din totalul întreprinderilor din regiune, fiind în procent de 36,1% în ramura 
comerţ, 20,7% în industria prelucrătoare şi 13,4% în ramura construcţii. Întreprinderile active 
mijlocii (50-249 persoane), reprezentând 1,6% din totalul întreprinderilor active, au fost 
preponderente în industria prelucrătoare (35,4%), comerţ (17,7%) şi construcţii (15,8%). 
Întreprinderile active mari (250 persoane şi peste), în număr de 151, din punctul de vedere al 
activităţilor, au fost preponderente în ramura industriei prelucrătoare (36,4%), construcţii 
(11,9%) şi industria extractivă (9,9%). 
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Tabel nr. 34 Numărul întreprinderilor active pe activități ale economiei naționale la nivel 
de secțiune CAEN Rev.1, clase de mărime după numărul de salariați – Regiunea Sud-Vest 

Oltenia (anul 2000) 
-număr- 

CAEN Rev.1 (activitati ale economiei 
nationale - sectiuni) 

Clase de mărime ale întreprinderilor Anul 
2000

Total 

0-9 persoane 24600

10-49 persoane 2075

50-249 persoane 536

250 persoane și peste 140

Agricultură, vânătoare și silvicultură 

0-9 persoane 789

10-49 persoane 217

50-249 persoane 57

250 persoane și peste 2

Pescuit și piscicultură 
10-49 persoane 1

50-249 persoane 2

Industria extractivă 

0-9 persoane 10

10-49 persoane 4

50-249 persoane 4

250 persoane și peste 4

Industria prelucrătoare 

0-9 persoane 2057

10-49 persoane 538

50-249 persoane 184

250 persoane și peste 86

Energie electrică și termică, gaze și apă 

0-9 persoane 3

10-49 persoane 13

50-249 persoane 14

250 persoane și peste 9

Construcții 

0-9 persoane 530

10-49 persoane 186

50-249 persoane 96

250 persoane și peste 19

Comerț 

0-9 persoane 18598

10-49 persoane 892

50-249 persoane 88

250 persoane și peste 7

Hoteluri și restaurante 

0-9 persoane 837

10-49 persoane 72

50-249 persoane 20

250 persoane și peste 1

Transporturi, depozitare și comunicații 0-9 persoane 569
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10-49 persoane 58

50-249 persoane 41

250 persoane și peste 7

Tranzacții imobiliare și alte servicii 

0-9 persoane 712

10-49 persoane 70

50-249 persoane 20

250 persoane și peste 3

Învățământ 0-9 persoane 40

Sănătate și asistență socială 
0-9 persoane 213

10-49 persoane 3

Alte activități ale economiei naționale 

0-9 persoane 242

10-49 persoane 21

50-249 persoane 10

250 persoane și peste 2

Sursa: INS, 2012 
 
În același an, din perspectiva evoluției cifrei de afaceri, regiunea Sud-Vest Oltenia se 

găsește pe o poziție de mijloc, între polii Regiunea București-Ilfov (43.134 milioane lei RON 
prețuri curente) și Regiunea Nord-Est (11.838 milioane lei RON prețuri curente). 

 
Figura nr. 19 Evoluția cifrei de afaceri, la nivel național – anul 2000 

 
Sursa: prelucrare date INS, 2012  

 
 
 



Studiu privind dezvoltarea mediului de afaceri la nivel regional și  
impactul crizei economice asupra întreprinderilor 

45 
 

Tabel nr. 35 Evoluția cifrei de afaceri – anul 2000 
Nr. 
crt. 

  Regiunea de dezvoltare Cifra de afaceri 
- miliarde lei - 

1. Regiunea București-Ilfov 435.490 

2. Regiunea Sud-Est 170.691 

3. Regiunea Sud-Muntenia 169.104 

4. Regiunea Centru 159.745 

5. Regiunea Nord-Vest 139.407 

6. Regiunea Nord-Est 122.505 

7. Regiunea Sud-Vest Oltenia 117.101 

8. Regiunea Vest 113.468 

Sursa: INS, 2012 
 
În ceea ce privește rezultatul activităților economice, se remarcă la nivelul regiunii Sud-

Vest Oltenia detașarea industriei prelucrătoare, cu 35% din totalul cifrei de afaceri aferente 
anului 2000, comparativ cu 6% aferent construcțiilor sau 1% aferent domeniului hotelier. 

 
Figura nr. 20 Evoluția cifrei de afaceri pe activități ale economiei naționale – anul 2000 

 
Sursa: prelucrare date INS, 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Studiu privind dezvoltarea mediului de afaceri la nivel regional și  
impactul crizei economice asupra întreprinderilor 

46 
 

Tabel nr. 36 Evoluția cifrei de afaceri pe activități ale economiei naționale – anul 2000 
Nr. 
crt. 

Activități ale economiei naționale Cifra de afaceri 
- miliarde lei - 

1. Industria prelucrătoare 40.267 

2. Comerț cu ridicata și cu amănuntul 32.878 

3. Energie electrică și termică, gaze și apă 17.542 

4. Industria extractivă 97.92 

5. Construcții 6.360 

6. Trasnport, depozitare și comunicații 4.937 

7. Hoteluri și restaurante 958 

8. Alte activități de servicii colșective, sociale 685 

9. Tranzacții imobiliare, închirieri și activități de 
servicii prestate în principal întreprinderilor 

682 

Sursa: INS, 2012 
 

Tabel nr. 37 Cifra de afaceri, investiţiile brute şi personalul unităţilor locale active, din 
industrie, construcţii, comerţ şi alte servicii, pe activităţi ale economiei naţionale - 2000 

milioane lei (RON) preţuri curente 
Activităţi (secţiuni CAEN Rev. 1) Cifra de 

afaceri 
Investiţii 

brute 
Personalul

(număr persoane)
Total 11546 2597 335160
Industrie extractivă 979 369 28100
Industrie prelucrătoare 4027 1458 129077
Energie electrică şi termică, gaze şi apă 1754 409 24112
Construcţii 636 36 38229 
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, repararea şi 

întreţinerea autovehiculelor şi motocicletelor şi 
a bunurilor personale şi casnice 

3288 144 64284

Hoteluri şi restaurante 96 8 8420
Transport, depozitare şi comunicaţii 629 160 31139
Tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi de servicii 

prestate în principal întreprinderilor 
68 6 5675

Alte activităţi de servicii colective, sociale şi 
personale 

69 7 6124

Sursa: INS, 2012 
 
În intervalul 2005-2008, dinamica întreprinderilor active la nivelul regiunii poate fi 

caracterizată drept moderată. Luând exemplul situației activității de comerț, după cum este 
evidențiat în graficul de mai jos, în termen de 8 ani s-a atins o creștere de 0,43%. 
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Figura nr. 21 Dinamica întreprinderilor din domeniul de activitate ”Comerț”, după 
numărul de salariați, perioada 2000 și 2005-2008 

 
    Sursa: prelucrare date statistice INS, 2012 

 
 Ramura economică hotelieră prezintă o creștere foarte accelerată, comparativ cu situația 
comerțului. Astfel, dacă în anul 2000 erau active un număr de 930 întreprinderi, 8 ani mai târziu 
această cifră a atins pragul de 2.062 unități, ceea ce înseamnă o creștere de 221%.  
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Figura nr. 22 Dinamica întreprinderilor din domeniul de activitate ”Hoteluri și 
restaurante”, după numărul de salariați, perioada 2000 și 2005-2008 

  

 
Sursa: INS, 2012 

 
Tabel nr. 38 Numărul întreprinderilor active pe activități ale economiei naționale la nivel 
de grupe CAEN Rev.1 și clase de mărime după numărul de salariați – Regiunea Sud Vest 

Oltenia (intervalul 2005 – 2008) 
-număr- 

CAEN Rev.1 – subsecțiuni Clase de mărime ale 
întreprinderilor 

2005 2006 2007 2008 

Total 

Total 34714 36286 38482 40835

0-9 persoane 30945 32177 34013 36289

10-49 persoane 2895 3238 3557 3624

50-249 persoane 673 675 730 742

250 persoane si peste 201 196 182 180

Agricultura , vânătoare, silvicultură 

Total 1069 1081 1078 1080

0-9 persoane 928 945 954 942

10-49 persoane 120 115 100 113

50-249 persoane 14 14 16 16

250 persoane si peste 7 7 8 9

Pescuitul și piscicultura 
Total 24 25 22 21

0-9 persoane 23 24 21 21
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10-49 persoane : 1 1 :

50-249 persoane 1 : : :

Industria  

Total 4102 4193 4330 4987

0-9 persoane 2883 2939 3009 3674

10-49 persoane 696 752 825 837

50-249 persoane 281 274 291 284

250 persoane si peste 242 228 205 192

Energie electrică și termică, gaze și apă 

Total 75 83 71 110

0-9 persoane 15 23 23 32

10-49 persoane 11 14 12 38

50-249 persoane 22 19 17 21

250 persoane si peste 27 27 19 19

Construcții 

Total 1803 2173 2822 3027

0-9 persoane 1360 1656 2188 2374

10-49 persoane 318 377 468 490

50-249 persoane 108 123 149 142

250 persoane si peste 17 17 17 21

Comerț cu ridicata și cu amănuntul, repararea 
și întreținerea autovehiculelor, motocicletelor 
și a bunurilor personale și casnice 

Total 18965 19212 19362 19671

0-9 persoane 17646 17769 17838 18162

10-49 persoane 1196 1315 1390 1360

50-249 persoane 114 116 125 140

250 persoane si peste 9 12 9 9

Hoteluri și restaurante 

Total 1728 1861 1967 2062

0-9 persoane 1580 1682 1758 1860

10-49 persoane 124 159 186 178

50-249 persoane 23 19 22 24

250 persoane si peste 1 1 1 :

Transport, depozitare și comunicații 

Total 2072 2215 2629 3080

0-9 persoane 1839 1971 2351 2809

10-49 persoane 169 182 219 218

50-249 persoane 42 42 37 32

250 persoane si peste 22 20 22 21

Intermedieri financiare 

Total 446 506 592 573

0-9 persoane 426 481 569 552

10-49 persoane 19 23 22 20

50-249 persoane 1 2 1 1

Tranzacții imobiliare, închirieri și activități de 
servicii prestate în principal întreprinderilor 

Total 3114 3464 3945 4347
0-9 persoane 2900 3211 3657 4039

10-49 persoane 161 194 221 230

50-249 persoane 45 47 55 64
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250 persoane si peste 8 12 12 14

Învățământ 

Total 82 97 133 183

0-9 persoane 77 88 125 170

10-49 persoane 5 9 8 13

Sănătate și asistență socială 

Total 619 685 755 820

0-9 persoane 602 659 718 766

10-49 persoane 16 24 35 52

50-249 persoane 1 2 2 2

Alte activitati de servicii colective, sociale si 
personale 

Total 615 691 776 874

0-9 persoane 558 623 707 798

10-49 persoane 36 51 54 60

50-249 persoane 21 17 15 16

Sursa: INS, 2012 
 
Continuând analiza sectorului hotelier, se poate observa o modificare a dinamicii acestui 

domeniu, respectiv o scădere înregistrată în anii 2010 și 2011. Dacă în anul 2008 erau active 
2.062 de întreprinderi, anul următor s-au înregistrat 2.264, semnificând o creștere de 9,79%. În 
2010 existau 2.041 întreprinderi, reflectând o scădere de 9,84% față de 2009. În anul 2011 
situația s-a înrăutățit, astfel încât numărul întreprinderilor a scăzut la 1.827, ceea ce reprezintă o 
valoare mai scăzută decât cea înregistrată în 2008 cu 11,39%. 

 
Tabel nr. 39 Numărul întreprinderilor active pe activități ale economiei naționale la nivel 
de secțiune CAEN Rev.2, clase de mărime dupa numărul de salariați – Regiunea Sud Vest 

Oltenia (intervalul 2009 – 2011) 
CAEN Rev.2 – subsecțiuni Clase de mărime ale 

întreprinderilor 
2009 2010 2011

TOTAL 

Total 38967 35956 33258

0-9 persoane 35327 32411 29318

10-49 persoane 3027 2960 3305

50-249 persoane 502 484 534

250 persoane si peste 111 101 101

Agricultura, silvicultura si pescuit 

Total 1185 1205 1190

0-9 persoane 1072 1081 1036

10-49 persoane 98 107 138

50-249 persoane 12 14 13

250 persoane si peste 3 3 3

Industria extractiva 

Total 106 111 99

0-9 persoane 80 92 79

10-49 persoane 23 15 16

50-249 persoane 1 2 2

250 persoane si peste 2 2 2

Industria prelucratoare Total 3914 3485 3234
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0-9 persoane 2970 2588 2272

10-49 persoane 690 655 698

50-249 persoane 195 191 217

250 persoane si peste 59 51 47

Productia si furnizarea de energie electrica si 
termica, gaze, apa calda si aer conditionat 

Total 28 28 32

0-9 persoane 13 16 19

10-49 persoane 2 2 3

50-249 persoane 5 3 2

250 persoane si peste 8 7 8

Distributia apei; salubritate, gestionarea 
deseurilor, activitati de decontaminare 

Total 223 242 276

0-9 persoane 179 190 212

10-49 persoane 25 29 38

50-249 persoane 11 13 16

250 persoane si peste 8 10 10

Construcții 

Total 3597 3071 2733

0-9 persoane 3042 2567 2158

10-49 persoane 453 419 481

50-249 persoane 93 76 86

250 persoane si peste 9 9 8

Comerț cu ridicata și cu amănuntul; 
repararea autovehiculelor si motocicletelor 

Total 17357 16180 14678

0-9 persoane 16229 15077 13505

10-49 persoane 1021 1011 1084

50-249 persoane 102 87 86

250 persoane si peste 5 5 3

Transport și depozitare 

Total 2799 2732 2650

0-9 persoane 2611 2538 2407

10-49 persoane 168 175 220

50-249 persoane 17 17 20

250 persoane si peste 3 2 3

Hoteluri și restaurante 

Total 2264 2041 1827

0-9 persoane 2083 1858 1617

10-49 persoane 168 166 192

50-249 persoane 13 17 18

Informatii si comunicatii 

Total 919 814 767

0-9 persoane 848 747 697

10-49 persoane 62 58 61

50-249 persoane 9 9 9

Intermedieri financiare si asigurari Total 670 632 639



Studiu privind dezvoltarea mediului de afaceri la nivel regional și  
impactul crizei economice asupra întreprinderilor 

52 
 

0-9 persoane 649 608 609

10-49 persoane 20 23 29

50-249 persoane 1 1 1

Tranzactii imobiliare 

Total 583 509 466

0-9 persoane 558 483 440

10-49 persoane 24 22 22

50-249 persoane 1 4 3

250 persoane si peste : : 1

Activitati profesionale, stiintifice si tehnice 

Total 2449 2252 2146

0-9 persoane 2369 2167 2054

10-49 persoane 73 74 81

50-249 persoane 6 10 9

250 persoane si peste 1 1 2

Activități de servicii administrative și 
activități de servicii suport 

Total 847 784 767

0-9 persoane 726 664 619

10-49 persoane 81 80 99

50-249 persoane 27 29 35

250 persoane si peste 13 11 14

Învățământ 

Total 218 205 195

0-9 persoane 199 180 169

10-49 persoane 18 24 25

50-249 persoane 1 1 1

Sănătate și asistență socială 

Total 739 734 687

0-9 persoane 688 687 631

10-49 persoane 49 44 51

50-249 persoane 2 3 5

Activități de spectacole, culturale și 
recreative 

Total 279 233 209
0-9 persoane 257 205 173

10-49 persoane 21 26 33

50-249 persoane 1 2 3

Alte activități de servicii 

Total 790 698 663

0-9 persoane 754 663 621

10-49 persoane 31 30 34

50-249 persoane 5 5 8

Sursa: INS, 2012 
 
Dinamica întreprinderilor active la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia prezintă un caracter 

ascendent până în anul 2008, când s-au înregistrat 40.835 întreprinderi. Anul următor, 2009 a 
reprezentat un an de declin, la fel ca anii 2010 și 2011. Se poate aprecia faptul că ritmul de 
scădere înregistrat în perioada 2009 – 2011 este mai alert decât ritmul de creștere înregistrat în 
perioada 2005 – 2008, ceea ce denotă o tendință clară de precaritate economică. 
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Tabel nr. 40 Numărul întreprinderilor active pe clase de mărime după numărul de 
salariați – regiunea Sud-Vest Oltenia (intervalul 2005 – 2011) 

-număr- 
Clase de mărime ale 
întreprinderilor 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Total 34714 36286 38482 40835 38967 35956 33258 

0-9 persoane 30945 32177 34013 36289 35327 32411 29318 

10-49 persoane 2895 3238 3557 3624 3027 2960 3305 

50-249 persoane 673 675 730 742 502 484 534 

250 persoane si peste 201 196 182 180 111 101 101 

Sursa: INS – Baza de date TEMPO, 2012 
 
În întreprinderile active din regiune, în anul 2010, au fost înregistrate 299.766 persoane, în 

scădere cu 19.888 persoane faţă de anul precedent. Pe clase de mărime, 34,8% din personalul 
întreprinderilor active a fost concentrat în întreprinderile mari (35,7% în anul precedent), 24,3% 
în microîntreprinderi (24,2% în anul precedent), 19,8% în cele mijlocii (20,6% în anul precedent) 
şi 21,1% în cele mici (19,5% în anul precedent).  Dinamica întreprinderilor active la nivelul 
regiunii Sud-Vest Oltenia prezintă un caracter ascendent până în anul 2008, când s-au înregistrat 
40.835 întreprinderi. Anul următor, 2009 a reprezentat un an de declin, la fel ca anii 2010 și 
2011. Se poate aprecia faptul că ritmul de scădere înregistrat în perioada 2009 – 2011 este mai 
alert decât ritmul de creștere înregistrat în perioada 2005 – 2008.  

În ceea ce privește evoluția cifrei de afaceri  la nivelul unităților locale active în perioada 
2005-2011, comparativ cu celelalte regiuni ale țării, cu toate că Sud-Vest Oltenia înregistrează 
valori destul de scăzute, indicatorul a avut un trend majoritar ascendent.  

 

Tabel nr. 41 Cifra de afaceri înregistrată la nivelul unităților locale active, pe regiuni de 
dezvoltare 

 Anul 2005 Anul 2006 Anul 2007 Anul 2008 Anul 2009 Anul 2010 Anul 2011 

TOTAL 522940 635513 784002 974296 867984 922743 1035234 

Regiunea NORD-
VEST 

53244 64354 79316 97639 87251 92936 103236 

Regiunea CENTRU 54763 67131 82332 101575 89907 97180 108889 

Regiunea NORD-EST 43873 48873 57547 72150 62643 63847 71049 

Regiunea SUD-EST 59817 68566 81473 103705 90059 97577 108884 

Regiunea 
BUCURESTI - 

ILFOV 

167818 213189 279258  347555 317303 334163 363875 

Regiunea SUD-
MUNTENIA 

65283 79051 92610 117554 102056 111755 135284 

Regiunea SUD-VEST 
OLTENIA 

33681 41393 49114 58440 50778 52064 58870 

Regiunea VEST 44461 52956 62352 75678 67987 73221 85147 

Sursa: INS – Baza de date TEMPO, 2012 
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Figura nr. 23 Dinamica cifrei de afaceri  în perioada 2005 - 2011 

 
Sursa: INS, 2012 

În cazul Regiunii Sud-Vest Oltenia valoarea cifrei de afaceri a unităților locale active a 
crescut aproape constant în perioada de analiză, singura excepție fiind înregistrată în anul 2009 
când, pe fondul crizei economice, a fost înregistrată o ușoară regresie a acestui indicator. Având 
ca referință valoarea înregistrată în anul anul precedent, în 2006 a fost înregistrată o creștere a 
acestui indicator cu 18,63%, în anul 2007 o creștere cu 15,72%, în anul 2008 o creștere cu 
15,96%, în anul 2010 o creștere cu 2,47%, în anul 2011 o creștere cu 11,56%.  

 
Figura nr. 24 Dinamica cifrei de afaceri la nivelul regiunii  

Sud-Vest Oltenia (perioada 2005 - 2011) 

 
Sursa: INS, 2012 
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Tabel nr. 42 Cifra de afaceri din unitățile locale din industrie, construcții, comerț și alte 
servicii, prețuri curente 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Regiunea NORD-EST 43873 48873 57547 72150 62643 63847 71049

Regiunea SUD-MUNTENIA 65283 79051 92610 117554 102056 111755 135284

Regiunea SUD-VEST OLTENIA 33681 41393 49114 58440 50778 52064 58870

Regiunea NORD-VEST 53244 64354 79316 97639 87251 92936 103236

Regiunea VEST 44461 52956 62352 75678 67987 73221 85147

Regiunea SUD-EST 59817 68566 81473 103705 90059 97577 108884

Regiunea CENTRU 54763 67131 82332 101575 89907 97180 108889

Regiunea BUCURESTI - ILFOV 167818 213189 279258 347555 317303 334163 363875

Sursa: INS, 2012 
 
 În anul 2000, la nivel național se înregistrau 9.636.400 de persoane active civile, dintre 
care 4.983.900 de sex masculin și 4.652.500 de sex feminin. La nivelul Uniunii Europene, în 
același an, procentul populației active înregistrat era de 69%, România situându-se peste acesta 
cu 0,60%. În ceea ce privește populația ocupată, România prezintă un trend similar: peste media 
europeană cu 0,9%. La nivelul regiunilor de dezvoltare, Regiunea Nord-Est concentra cel mai 
mare număr de persoane active, respectiv 1.622.700, spre deosebire de Regiunea București-Ilfov 
care se află la polul opus, înregistrând un număr de 878.000 persoane active. 
 

Tabel nr. 43 Populatia activă civilă pe sexe (anul 2000) 
-mii persoane- 

Sexe Macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete Anul 2000 

Total TOTAL 9636,4 

Regiunea NORD-VEST 1278,9 

Regiunea CENTRU 1186,3 

Regiunea NORD-EST 1622,7 

Regiunea SUD-EST 1230,3 

Regiunea SUD-MUNTENIA 1444,4 

Regiunea BUCURESTI - ILFOV 878 

Regiunea SUD-VEST OLTENIA 1079 

Masculin TOTAL 4983,9 

Regiunea NORD-VEST 645,4 

Regiunea CENTRU 608 

Regiunea NORD-EST 829,9 

Regiunea SUD-EST 633,8 

Regiunea SUD-MUNTENIA 759,8 

Regiunea BUCURESTI - ILFOV 462,4 

Regiunea SUD-VEST OLTENIA 566,2 

Feminin TOTAL 4652,5 

Regiunea NORD-VEST 633,5 
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Sexe Macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete Anul 2000 

Regiunea CENTRU 578,3 

Regiunea NORD-EST 792,8 

Regiunea SUD-EST 596,5 

Regiunea SUD-MUNTENIA 684,6 

Regiunea BUCURESTI - ILFOV 415,6 

Regiunea SUD-VEST OLTENIA 512,8 

 Sursa: INS, 2012 
 
 Regiunea Sud-Vest Oltenia, cu un disponibil de 1.079.000 persoane active, se 
poziționează cu un loc înaintea Regiunii București-Ilfov, așadar în partea inferioară a 
clasamentului. 
 Rata de activitate a resurselor de muncă pe regiuni de dezvoltare, în anul 2000, conform 
datelor INS, plasează regiunea Sud-Vest Oltenia pe primul loc, cu un nivel de 77,5%, urmată de 
Regiunea Nord-Vest cu 76,1%, Regiunea Centru cu 73,6%, Nord-Est cu 72,1%, Sud Muntenia 
cu 72,1%, Sud-Est cu 68,6% și București-Ilfov cu 62,7%. 
 

Figura nr. 25 Rata de activitate a resurselor de muncă pe regiuni de dezvoltare,  
în anul 2000 

 

 
Sursa: INS, 2012 

 
 La nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia, în perioada 2005-2008, populația ocupată civilă era 
concentrată la nivel de secțiune CAEN Rev. 1 în agricultură, vânătoare și silvicultură, urmând 
îndeaproape domeniul industriei. 
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Tabel nr. 44 Populația ocupată civilă pe activități ale economiei naționale la nivel de 
secțiune CAEN Rev.1 

-mii persoane- 
CAEN Rev.1 (activitati ale economiei nationale - 
sectiuni) 

2005 2006 2007 2008

Total 8390,4 8469,3 8725,9 8747

Agricultura, vanatoare si silvicultura 2673,7 2514,3 2462,4 2418,1

Agricultura 2630,6 2476,3 2426,2 2387,3

Industrie 1973,6 1969,4 1958,3 1919,3

Industria prelucratoare 1732 1749,4 1744,4 1716,8

Comert 1038,7 1117,5 1200 1170,2

Constructii 462,6 512,6 594,5 680

Tranzactii imobiliare si alte servicii 386 440,4 485,9 522,5
Transporturi, depozitare si comunicatii 418 453 477,9 471,1

Invatamant 429,7 426,1 428,9 430,3

Sanatate si asistenta sociala 370 388,7 394,4 408,4

Transport si depozitare 340,8 369,5 390,9 377,5

Administratie publica si aparare 173,2 183,2 208,7 223,1

Celelalte activitati ale economiei nationale 237,6 231,4 247,6 222,8

Hoteluri si restaurante 132,8 134 155,5 161,8

Energie electrica si termica, gaze si apa 135,6 130 128,8 121,1
Intermedieri financiare 89,9 94,7 108,6 116,2

Posta si telecomunicatii 77,2 83,5 87 93,6
Industria extractiva 106 90 85,1 81,4
Silvicultura, exploatarea forestiera si economia 
vanatului 

43,1 38 36,2 30,8

Pescuit si piscicultura 4,6 4 3,2 3,2

Sursa: INS, 2012 
 
 În intervalul 2009-2011, situația nu se modifică: populația ocupată civilă se prezintă 
concentrată la nivel de secțiune CAEN Rev. 2 în agricultură, silvicultură și pescuit (332300 de 
persoane ocupate în acest domeniu de activitate la nivelul anului 2011), urmând domeniul 
industriei (157700 persoane ocupate în acest domeniu de activitate la nivelul anului 2011). 
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Tabel nr. 45 Populația ocupată civilă pe activități ale economiei naționale la nivel de 
secțiune CAEN Rev.2 

-mii persoane- 
CAEN rev.2 (activitati ale economiei nationale) Anul 2008 Anul 2009 Anul 2010 Anul 2011 

Total 8747 8410,7 8371,3 8365,5

Agricultura, silvicultura si pescuit 2407,4 2410,7 2439,9 2442

Industrie 1981,5 1773,6 1733,3 1753,8

Industria prelucratoare 1691 1490,8 1471,9 1495

Comert cu ridicata si cu amanuntul; repararea 
autovehiculelor si motocicletelor 

1168,4 1138,2 1140,3 1156,9

Constructii 691,5 626,1 627,8 610,9

Transport si depozitare 422 418,9 425,8 434

Invatamant 431,9 413 389,6 385

Sanatate si asistenta sociala 401,6 407,6 405,6 373,6

Activitati de servicii administrative si activitati de servicii 
suport 

217 207,4 203,7 227,9

Administratie publica si aparare; asigurari sociale din 
sistemul public 

219,8 230,1 204,2 196,8

Activitati profesionale, stiintifice si tehnice 165,9 164,3 155,9 161,1

Hoteluri si restaurante 161,8 125,3 133,1 137,9

Informatii si comunicatii 131,7 125 134,2 136

Intermedieri financiare si asigurari 116,9 113,3 133,3 130,2

Alte activitati de servicii 120,4 141,2 150,4 129,8

Distributia apei; salubritate, gestionarea deseurilor, 
activitati de decontaminare 

127,3 134,3 123,3 123

Productia si furnizarea de energie electrica si termica, 
gaze, apa calda si aer conditionat 

81,8 75,3 72,7 71

Industria extractiva 81,4 73,2 65,4 64,8

Activitati de spectacole, culturale si recreative 62,3 67,1 63,3 59

Tranzactii imobiliare 46,9 48,9 30,9 30,6

Sursa: INS, 2012 
 
Un factor de influență al dinamicii populației active îl reprezintă evoluția întreprinderilor, 

în particular înmatriculările înregistrate la nivelul Registrului Comerțului. 
 În anul 2000, la nivel național s-au înmatriculat 57.291 firme. Cinci ani mai tarziu, au 
fost înmatriculate 157.375 firme, ceea ce reprezintă o creștere cu aproximativ 274%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Studiu privind dezvoltarea mediului de afaceri la nivel regional și  
impactul crizei economice asupra întreprinderilor 

59 
 

Figura nr. 26 Dinamica înființării firmelor, la nivel național, în perioada 2005 – 2011 

 
 Sursa: ONRC, 2012 

 
Tabel nr. 46 Dinamica înființării firmelor, la nivel național, în perioada 2005 – 2011 

An Nr. înmatriculări 

2005 159.464 

2006 135.371 

2007 144.728 

2008 144.173 

2009 116.031 

2010 122.831 

2011 133.508 

Sursa: ONRC, 2012 
 
 Se poate observa faptul că anul 2005 a adus cele mai multe înmatriculări, spre deosebire 
de anul 2009, cand s-au efectuat cele mai puține. Deși prezintă fluctuații, diferențele între anii 
analizați nu sunt considerabile, astfel că se poate aprecia un caracter oarecum constant al 
activității antreprenoriale la nivel național. 
 Pentru a putea avea o privire de ansamblu asupra întregii dinamici a întreprinderilor, se 
impune analiza radierilor de firme solicitate în cadrul Registrului Comerțului. 
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Figura nr. 27 Dinamica radierii firmelor, la nivel național, în perioada 2005 - 2011 

 
 Sursa: ONRC, 2012 

 
Tabel nr. 47 Dinamica radierii firmelor, la nivel național, în perioada 2005 – 2011 

 

An Nr. radieri 
2005 3.375 
2006 4.519 
2007 3.324 
2008 4.757 
2009 5.956 
2010 4.863 
2011 6.955 

Sursa: ONRC, 2012 
 
 După cum se poate observa din graficul anterior, anul 2011 reprezintă anul cu cele mai 
multe radieri. Cu toate acestea, anul 2011 nu este anul cu cele mai puține înființări, acela fiind 
anul 2009. 

 La nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia, anul în care s-au înființat cele mai multe firme este 
anul 2010, spre deosebire de stuația la nivel național, unde anul cu cele mai multe înmatriculări 
l-a reprezentat anul 2005. 
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Figura nr. 28 Dinamica înființării firmelor la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia în perioada 
2005 - 2011 

 
Sursa: ONRC, 2012 

 
 În 2009 au fost radiate 411 firme, adică de patru ori mai multe decât în anul 2005. Dacă 
în 2011 s-au înființat 625 de firme, 388 au fost radiate. 
 

Figura nr. 29 Dinamica radierii firmelor la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia 
 în perioada 2005 - 2011 

 
Sursa: ONRC, 2012 
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 Pe plan intern, în topul clasamentului se află detașat județul Dolj, cu cele mai multe 
inființări anuale de firme. În partea opusă se găsește județul Mehedinți, care în anul 2011, spre 
exemplu, înființa 81 de firme în timp ce în Dolj se înmatriculau 245, iar în județul Vâlcea 108 
firme. 
  
 
Figura nr. 30 Dinamica înființării firmelor la nivelul județelor regiunii Sud-Vest Oltenia în 

perioada 2005 - 2011 

 
Sursa: ONRC, 2012 
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Tabel nr. 48 Dinamica operațiunilor de înființare și radiere firme la nivelul regiunii 
Sud-Vest Oltenia în perioada 2005 – 2011 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Înființări Radieri Înființări Radier
i 

Înființări Radieri Înființări Radieri Înființări Radieri Înființări Radieri Înființări Radieri 

Mehedinți 88 8 95 31 110 31 83 32 69 51 102 34 81 49 

Gorj 100 11 120 54 87 43 101 28 69 53 132 36 89 82 

Olt 116 22 124 34 173 52 120 26 70 47 156 29 102 31 

Dolj 297 22 263 107 241 59 230 55 206 139 317 108 245 140 

Vâlcea 128 37 170 84 90 51 88 104 81 121 91 92 108 86 

Total 729 100 772 310 701 236 622 245 495 411 798 299 625 388 

Sursa: prelucrare date ONRC, 2012 

 
Un element central al analizei îl reprezintă și firmele importante din regiune prin 

care se concentrează resurse umane si financiare. Topul naţional elaborat de 
doingbusiness.ro după cifra de afaceri realizată în 2011 arată că în primele 50 de companii din 
ţară, una singură este din regiunea Sud-Vest Oltenia. Este vorba despre Alro Slatina, ale cărei 
afaceri au urcat în anul 2011 la 2,24 milioane de lei, situând compania pe locul 32 pe ţară. Pe 
primele zece locuri, cu cele mai mari afaceri din România se situează companiile care se 
dezvoltă în industria petrolieră, extracţie, prelucrare, distribuţie de carburanţi. Cele mai mari 
afaceri au fost de 16,5 miliarde de lei în anul 2011, realizate tot de o firmă din domeniul 
energiei. 

Alt top al companiilor româneşti, de data aceasta după numărul de angajaţi, arată o 
slabă reprezentare a Olteniei în primele 50 de companii pe ţară. Cel mai mare angajator din 
România este Poşta Română, cu 32.124 de persoane. Urmează Compania Naţională de Căi 
Ferate CFR SA, cu 23.839 de angajaţi. Din Oltenia se regăsesc doar două societăţi în topul 
realizat în funcţie de numărul de salariaţi, dar şi acestea se situează spre coada clasamentului. 
Este vorba despre Ford România, care figurează pe locul 40 în top, cu 3.501 angajaţi. Au fost 
luate în calcul cifrele din bilanţul contabil aferente anului 2011. Pe locul 44 se afla, la data 
elaborării topului, Oltchim Râmnicu-Vâlcea, cu 3.447 de angajaţi. 

În județul Dolj, printre firmele importante care concentrează atât resurse umane, cât și 
financiare se pot enumera: 

 
Tabel nr. 49 Top întreprinderi după Cifra de Afaceri din județul Dolj în 2011 

Nr. 
crt. 

Denumirea Companiei Cifra de Afaceri 
- euro - 

Nr. mediu 
salariați

1. Complexul Energetic Craiova S.A. 260.768.301 2.294

2. CEZ Distributie S.A. 187.435.929 1.456

3. Ford Romania S.A. 139.514.882 3.501

4. Foraj Sonde S.A. 85.322.485 547

5. Casa Noastra S.R.L. 76.172.313 483

6. Electroputere S.A. 69.308.116 1.638

7. Cerealcom Dolj S.A. 60.268.122 295

8. Cargill Oils S.A. 57.192.992 281

9. Cummins Generator Technologies Romania S.A. 47.489.164 681

10. Popeci Utilaj Greu S.A. 41.071.942 518

11. Dumagas Transport S.A. 38.010.375 671

12. Pan Group S.A. 26.705.303 1.040
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Nr. 
crt. 

Denumirea Companiei Cifra de Afaceri 
- euro - 

Nr. mediu 
salariați

13. Foraj Sonde Craiova S.A. 20.267.105 547

14. Elpreco S.A. 19.871.460 513

15. Top Gel Prod S.R.L. 15.679.769 348

16. Compania de Apă Oltenia S.A. 13.184.182 1.228

17. Maglierie Cristian Impex S.R.L. 9.533.242 1.151

18. Civitas P.S.G. S.R.L. 8.093.189 1.536

19. Arcforce S.R.L. 7.821.140 400

Sursa: Ministerul Finanțelor Publice, 2012 
 
Complexul Energetic Craiova S.A. a fost înființat la 01.04.2004 prin H.G. 103/2004 

și are ca principal obiect de activitate producția și distribuția energiei electrice și termice și 
exploatarea minelor și carierelor de lignit. Puterea electrică instalată a societății este de 930 
MW, fiind compusă din 3 sucursale: Sucursala Electrocentrale Ișalnița - putere instalată = 2 x 
315 MW; Sucursala Electrocentrale Craiova II - putere instalată = 2 x 150 MW și putere 
termică instalată = 850 Gcal/h; Sucursala Minieră Prigoria - capacitatea de producție = 700 
mii tone/an. CE Craiova se numără printre cei mai mari poluatori din România, ca de altfel 
toate termocentralele din țară. În prezent există în plan realizarea unui proiect de captare a 
emisiilor de dioxid de carbon, primul de acest fel din România. Cel mai probabil, acest proiect 
de captare a emisiilor de dioxid de carbon va fi făcut împreună cu cea mai mare companie 
energetică din Norvegia, Statkraft, și ar putea costa până la 500 milioane euro. Participarea 
norvegienilor va fi de 200 milioane euro, iar România va participa cu restul de până la 400-
500 milioane euro. 

CEZ Distribuţie este una dintre companiile care au rezultat în urma reorganizării 
fostei Electrica Oltenia, după ce firma a intrat în 2005 în portofoliul cehilor de la CEZ. 
Imediat după privatizare, cehii au început un amplu proces de restructurare prin care 
activităţile de furnizare ale vechii Electrica Oltenia au fost separate de cele de distribuţie. CEZ 
Distribuţie deserveşte şapte judeţe, fiind compania cu cel mai mare număr de clienţi dintre 
toate filialele Electrica. Astfel, CEZ Distribuţie acoperă prin reţeua sa Doljul, Gorjul, Oltul, 
Mehedinţiul, Vâlcea, Argeşul și Teleormanul  având conectaţi peste 1,37 milioane de 
consumatori. Dincolo de activitatea de furnizare şi distribuţie a energiei electrice, cehii au 
început o investiţie uriaşă de 1,1 miliarde de euro într-un parc eolian de 600 de MW în două 
comune dobrogene Fântânele şi Cogealac. Potrivit celor mai recente informaţii disponibile, 
parcul va fi finalizat în 2013 şi va fi cea mai mare investiţie de acest tip la nivel european.  

Ford Romania S.A., cunoscutul constructor de mașini de origine americană, din anul 
2008 când a preluat fosta uzină Daewoo, a investit în România aproximativ 800 milioane 
euro. Principala sa activitate economică este aceea de fabricare a autovehiculelor de transport 
rutier. Ford Romania S.A. concentrează în anul 2011 o cifră de afaceri de 797.674.088 lei și 
un număr mediu de salariați de 3.500, ceea ce-l plasează în topul principalilor producători 
naționali, nu doar regionali.  
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În județul Vâlcea, printre firmele importante care concentrează atât resurse umane, cât 

și financiare se pot enumera: 
 

Tabel nr. 50 Top întreprinderi după cifra de afaceri din județul Vâlcea în 2011 
Nr. 
crt. 

Denumirea Companiei Cifra de Afaceri 
- euro - 

Nr. mediu 
salariați

1. Oltchim S.A. 311.062.991 3.570

2. Vel Pitar S.A. 65.209.698 2.770

3. Uzinele Sodice Govora S.A. 53.815.981 914

4. Urban S.A. 51.961.995 2.750

5. Boromir Ind S.R.L. 51.353.537 824

6. Diana S.R.L. 48.766.482 611

7. Șapte Spice S.A. 45.620.459 497

8. MW România S.A. 44.788.405 342

9. Annabella S.R.L. 39.477.262 604

10. Vilmar S.A. 33.138.952 315

11. Proimsat S.A. 24.532.046 417

12. Avicarvil S.R.L. 17.871.859 700

13. Ladrisi Group S.R.L. 15.606.090 300

14. Filiala Pentru Reparații și Servicii Hidroserv Râmnicu Vâlcea 
S.A. 

15.476.651 374

15. VP Magassin S.A. 14.148.104 500

16. Protectchim S.R.L. 13.187.926 444

17. Govora S.A. 10.011.766 393

18. Forestcov S.R.L. 6.058.570 370

19. Apavil S.A. 4.188.562 637

Sursa: Ministerul Finanțelor Publice, 2012 
 
În topul firmelor vâlcene din anul 2011 s-a aflat Oltchim S.A., o companie înființată 

în 1966, devenind una dintre cele mai mari companii de produse chimice din România și din 
Europa de Sud-Est, cu 3.570 de salariați în anul 2011. În anul 2007, Oltchim exporta circa 
78% din produse în 80 de țări din Europa, Orientul Mijlociu, Asia – Pacific. Compania deține 
și Fabrica de conserve Râureni, complexul Suinprod, firma Avicola Băbeni și fabrica de 
nutrețuri Băbeni. În prezent, compania se află în proces intrare în insolvență, după o inițiativă 
de privatizare eșuată la finele anului 2012. 

Fondul de investiţii Broadhurst Investments Limited, administrat în România de către 
New Century Holdings (NCH), achiziţionează două mari companii de morărit şi panificaţie, 
Mopariv Râmnicu Vâlcea şi Berceni Bucureşti, iar în decembrie 2001 se formează S.C. Vel 
Pitar S.A., prin fuziunea a patru fabrici din industria de morărit şi panificaţie: Mopariv 
Râmnicu Vâlcea, Berceni Bucureşti, Mopariv Cluj Napoca şi Granpan Tecuci. Sediul noii 
companii este stabilit la Râmnicu Vâlcea. Anul 2007 a reprezentat trecerea la un nou tip de 
organizare. Compania Vel Pitar S.A. s-a divizat în trei societăţi autonome care au ca obiect de 
activitate panificaţia - S.C. Vel Pitar S.A., morăritul - S.C. Şapte Spice S.A. şi retailul - S.C. 
VP Magassin S.A.. Aceste activităţi s-au dezvoltat continuu în ultimii ani, astfel încât acum 
beneficiază de condiţiile necesare pentru a funcţiona autonom. Prin procesul de divizare noile 
companii fructifică mai bine oportunităţile oferite de piaţă în domeniile lor, gestionează mai 
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bine resursele şi utilizează în mod direct veniturile obţinute. În prezent Grupul Vel Pitar 
deţine centre de producţie în Bucureşti (două) şi în 11 judeţe din România (Vâlcea, Argeş, 
Braşov, Cluj, Galaţi, Iaşi, Giurgiu, Gorj, Olt, Dâmboviţa şi Brăila), unităţi de morarit şi o 
reţea de magazine în marile oraşe din România. 

US Govora este prima companie de producţie a Grupului polonez Ciech situată în altă 
ţară, care a fost achiziționată la sfârșitul anului 2006. US Govora-Ciech produce sodă 
calcinată ușoară si grea, silicat de sodiu lichid, silicat de sodiu solid şi derivaţi ai sodei. 
Obiectivul companiei este acela de a-și crește cota de piață bazându-se pe portofoliul de 
produse actual, prin creșterea treptată a capacității de producție a societății ca urmare a 
trasferului de know-how de la societatea mamă. În prezent, societatea U.S. Govora Ciech - 
Chemical Group S.A. se află într-un amplu program de retehnologizare și modernizare. 

 
În județul Olt, printre firmele importante care concentrează atât resurse umane, cât și 

financiare se pot enumera: 
 

Tabel nr. 51 Top întreprinderi după cifra de afaceri din județul Olt în 2011 
Nr. 
crt. 

Denumirea Companiei Cifra de Afaceri 
- euro - 

Nr. mediu 
salariați

1. Alro S.A. 430.458.195 2.502

2. Pirelli Tyres Romania S.R.L. 242.489.362 1.750

3. Tmk-Artrom S.A. 158.156.279 1.508

4. Cord Romania S.R.L. 70.383.862 418

5. Electrocarbon S.A. 35.007.434 413

6. Altur S.A. 27.471.614 726

7. SMR S.A 17.363.439 988

8. Romvag S.A. 11.842.786 796

9. S.C.A.D.T. S.A. 7.316.462 297

10. Guraytex S.R.L. 4.087.027 793

11. Compania De Apa Olt S.A. 4.012.682 250

12. Sam Rouven S.R.L. 3.308.306 331

13. Indserv S.R.L. 1.805.637 254

14. Gama S.A. 1.759.175 391

15. Ardia S.R.L. 1.573.225 308

16. Security Consulting S.R.L. 1.348.489 343

Sursa: Ministerul Finanțelor Publice, 2012 
 
Alro SA este cea mai mare companie producătoare de aluminiu din Europa Centrală şi 

de Est (exceptând Rusia), cu o producţie de 288.000 de tone metrice de aluminiu primar în 
2008. Compania face parte din grupul internaţional industrial şi de investiţii Vimetco N.V. 
care îşi desfăşoară activitatea în industria aluminiului. Acţiunile Alro SA sunt tranzacţionate 
la Bursa de Valori Bucureşti. Compania își desfășoară activitatea în două locații, Slatina și 
Tulcea, iar principalele produse sunt reprezentate de sârma din aluminiu, bare din aliaj, 
șleburi și lingouri de aluminiu și aliaje din aluminiu. Clienţii Alro SA sunt utilizatorii finali şi 
comercianţii de metale atât din România, cât şi din întreaga lume. Peste 80% din producţia 
realizată de Alro este comercializată pe piaţa internaţională prin intermediul Bursei de Metale 
de la Londra şi în baza contractelor directe pe termen lung cu clienţi din 25 de ţări ale lumii. 
State din Uniunea Europeană (Italia, Grecia, Austria, Ungaria etc.), precum şi Turcia, ţările 
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balcanice şi Statele Unite ale Americii reprezintă principalele pieţe de desfacere pentru 
produsele Alro. 

Compania Pirelli Tyres Romania face parte din Grupul de firme Pirelli & C Spa și 
este prezentă în România din anul 2006 cu fabrica de anvelope de la Slatina, Olt. În ultimii 5 
ani Grupul Pirelli a investit în România aproximativ 250 milioane de euro pentru a crea un 
important pol industrial compus din fabrica de la Slatina de producere a anvelopelor pentru 
autoturisme şi SUV-uri performante, fabrica de cabluri metalice tot în Slatina care produce 
steelcord, element ce face parte din structura anvelopelor radiale. Polul Industrial este 
completat din anul 2008 de Fabrica de filtre antipoluare pentru autoturismele diesel la 
Bumbești- Gorj. Fabrica de anvelope din Slatina, una dintre cele mai moderne din lume 
pentru producerea de anvelope, este dotată cu cele mai înalte tehnologii productive non-
robotizate şi a fost concepută pentru producţia de anvelope perfomante, în care Pirelli este 
leader și din care fac parte gama: Winter, High-Performance, Ultra-High-Performance şi 
SUV. 

TMK Artrom Slatina este o companie specializată în producția de țevi din oțel fără 
sudură. Compania a fost cumpărată în anul 2004 de o companie germană, Sinara Handel, 
deținută de gigantul rus TMK. Titlurile TMK Artrom sunt listate la Bursa de Valori București, 
la doua categorie, sub simbolul ART. În anul 2008, TMK Artrom a realizat o producție de țevi 
laminate de 166.000 tone, cee ce reprezintă 30% din producția totală din România, care a fost 
de 561.000 tone. Producția de țevi a unității din Slatina este destinată industriei constructoare 
de mașini. Piața de desfacere este în proporție de 60-70% cea vest europeană, în special piața 
germană, diferența de 40-30% fiind reprezentată de piața internă.  

SC Cord Romania SRL este o societate comercială unde sunt acţionari companiile 
Pirelli şi Continental, unii dintre cei mai mari jucători pe piaţa mondială a anvelopelor. 
Proiectul lor constă în extinderea şi diversificarea capacităţii de producţie de fir otonat 
destinat fabricării anvelopelor prin construirea la Slatina, judeţul Olt, a unei hale de producţie 
şi dotarea acesteia cu echipamente şi utilaje tehnologice specifice. 

 
În județul Gorj, printre firmele importante care concentrează atât resurse umane, cât și 

financiare se pot enumera: 
 

Tabel nr. 52 Top întreprinderi după cifra de afaceri din județul Gorj în 2011 
Nr. 
crt. 

Denumirea Companiei Cifra de Afaceri 
- euro - 

Nr. mediu 
salariați

1. Complexul Energetic Turceni S.A: 339.978.217 4.496

2. Complexul Energetic Rovinari S.A. 226.157.845 4.380

3. Succes Nic Com S.R.L. 199.290.798 1.018

4. UMR S.A. 44.956.991 466

5. Artego S.A. 36.089.334 1.187

6. Grupul Reparații Industriale și Montaj Excavatoare  S.R.L. 35.770.450 326

7. Aparegio Gorj Sa 19.365.405 378

8. Macofil S.A. 6.467.399 254

9. Tehnotop Group S.R.L. 6.116.644 259

10. Minprest Serv S.A. 4.385.183 1.115

11. Rostramo S.A. 2.330.044 409

12. Confectia S.A. 1.021.490 275

Sursa: Ministerul Finanțelor Publice, 2012 
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Complexul Energetic Turceni este cea mai mare termocentrală din România și 
asigură, cu o putere instalată de 2.310 MW, circa 10% din consumul anual de electricitate al 
României. Împreună cu celelalte două complexuri energetice din Oltenia (CE Rovinari și CE 
Craiova), acoperă circa o treime din producția de electricitate a României, fiind, după 
Hidroelectrica și Nuclearelectrica, producătorii celei mai ieftine energii din țară. Complexul 
Energetic Turceni include Termocentrala Turceni, Carierele Jilț Sud și Jilț Nord, puse în 
funcțiune în anul 1977, și Mina Tehomir, pusă în funcțiune în anul 1978. Complexul Turceni 
va realiza, până în 2013, investiții de aproape 800 milioane de euro, majoritatea banilor fiind 
destinați investițiilor obligatorii de mediu, societatea conformându-se cerințelor de reducere a 
emisiilor, așa cum a stabilit cu Uniunea Europeană 

Complexul Energetic Rovinari este este o companie de stat producătoare de energie 
electrică și termică, pe bază de lignit. Compania a fost înființată la 1 aprilie 2004, prin 
fuziunea unității de producere a energiei Electrocentrale Rovinari (pe atunci parte a 
Termoelectrica) cu minele de lignit Rovinari, Tismana și Pinoasa, deținute anterior de 
Compania Națională a Lignitului Oltenia. Termocentrala Rovinari are o putere instalată de 
1.320 MW, formată din blocurile energetice nr. 3, 4, 5 și 6, puse in funcțiune în perioada 1976 
– 1979. Acționarul majoritar al companiei este Ministerul Economiei. În august 2010 a fost 
inaugurată o investițe de mediu de 160 de milioane de lei (35,4 milioane euro) în cadrul 
Complexului Energetic. Instalația pusă în funcțiune, respectiv de transport și depozitare a 
zgurii și a cenușii, face parte din investițiile necesitate pentru ca termocentrala Rovinari să 
poată funcționa și în anii următori, în conformitate cu normele de mediu europene. 

În anul 1994, compania SUCCES NIC COM și-a pornit activitatea economică în 
domeniul comerţului en-gross şi en-detail cu produse alimentare, băuturi şi tutun, dar şi 
produse nealimentare, pe parcurs dezvoltând paleta de acțiune: producţie de pâine şi produse 
de patiserie, ambalare produse (făină, zahăr, orez, fasole), producţie publicitară, comerţ cu 
produse petroliere, construcții, exploatare forestieră, distribuţie masă lemnoasă şi închirieri 
spaţii comerciale sau utilaje miniere. În ceea ce priveşte ponderea fiecărei activităţi 
desfăşurate în veniturile realizate de firmă, activitatea de comerţ deţine primatul cu o pondere 
de 60%. Apoi,vânzarea produselor de panificaţie reprezintă 17%, exploatarea și vânzarea 
forestieră 9%, a produselor petroliere 7%, construcții și producție publicitară 4%, lucrările 
efectuate şi închirierea utilajelor, a mijloacelor de transport şi a spaţiilor comerciale au 
pondere de 3%. 

 
 În județul Mehedinți, printre firmele importante care concentrează atât resurse umane, 

cât și financiare se pot enumera: 
 

Tabel nr. 53 Top întreprinderi după cifra de afaceri din județul Mehedinți în 2011 
Nr. 
crt. 

Denumirea Companiei Cifra de Afaceri 
- euro - 

Nr. mediu 
salariați

1. C&C MH Confort S.R.L. 187.877.566 775

2. Regia Autonomă pentru Activități Nucleare R.A. 156.181.396 3.640

3. Alpha Construct Sistem S.R.L. 21.951.182 362

4. Santierul Naval Orsova S.A. 16.461.214 603
5. Secom S.A 4.539.854 295

6. Vigilent Security S.R.L. 3.032.798 605

Sursa: Ministerul Finanțelor Publice, 2012 
 
 Compania C&C MH Confort S.R.L., înființată în anul 2004, are sediul în municipiul 
Drobeta Turnu Severin și își concentrează activitatea în construcții civile și industriale. 
Evoluția profitului înregistrat de acestă companie este una ascendentă de-a lungul anilor 
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2007-2011, ajungând de la 3.811.884 lei în 2007 la 1.330.343 lei în 2011. De asemenea, 
numărul mediu de salariați a crescut cu 27% în anul 2011 față de 2007, adică de la 
aproximativ 580 la 775. 

Guvernul României a organizat Regia Autonomă pentru Activități Nucleare R.A. 
ca regie naţională de interes strategic, cu specific deosebit, având ca obiect principal de 
activitate producerea apei grele şi a produselor conexe, producerea de energie electrică şi 
termică pentru folosinţa industrială şi casnică, precum şi activităţi de inginerie tehnologică 
pentru obiective nucleare şi cercetări în domeniul nuclear având în componenţă sucursale de 
producere a apei grele, de producere a energiei electrice şi termice, de inginerie tehnologică 
pentru obiective nucleare şi de cercetări nucleare. 

Șantierul a fost înființat în anul 1852, de către compania austriacă de transport naval 
D.D.S.G. și a funcționat la început doar ca șantier de reparații navale. După 1893, propritatea 
Șantierului a fost preluată de către statul roman și a operat sub numele de “Șantierul Naval 
SEVERNAV”. De la reparația navelor fluviale, Șantierul s-a specializat în construcția de 
nave fluviale noi, nepropulsate și propulsate, redistribuindu-și organizarea pe activități 
distincte. În 1958, a fuzionat cu Șantierul Naval Dinamica, o antrepriză privată – naționalizată 
în 1948, creându-se astfel două sectoare, specializate în următoarele activități: Sectorul 1 - 
unde se află și managementul, este organizat pentru construcția de nave noi maritime și 
fluviale de până la 10.000 tdw și Sectorul 2 - specializat în reparații de nave și construcții 
navale de mici dimensiuni (bărci de agrement, bărci de salvare și de serviciu). 

 
O analiză comparativă între realizările financiare ale primelor companii din fiecare 

județ al regiunii Sud-Vest Oltenia la nivelul datelor aferente anului 2011 plasează județul Olt 
pe primul loc, reprezentat de Alro S.A. cu o cifră de afaceri de 430.458.195 euro, județul 
Vâlcea pe locul al doilea , reprezentat de Oltchim S.A. cu o cifră de afaceri mai mică cu 27%, 
județul Dolj pe locul al treilea, reprezentat de Complexul Energetic Craiova S.A., județul Gorj 
pe locul al patrulea, reprezentat de societatea Succes Nic S.R.L. și pe locul al cincilea, județul 
Mehedinți, reprezentat de C&C MH Confort S.R.L., cu o cifră de afaceri de 187.877.566 
Euro, adică mai mică cu 56% față de Alro S.A. din Olt. 

 

Figura nr. 31 Analiză comparativă între primele companii din fiecare județ al regiunii 
Sud-Vest Oltenia, în funcție de cifra de afaceri aferentă anului 2011 

 
Sursa: prelucrare date Ministerul Finanțelor Publice, 2012 
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Excelenţa economică a fost întotdeauna un concept controversat. În trecut, o 
concentrare de societăţi performante într-o anumită zonă a constituit o bază pentru 
dezvoltarea economiilor moderne. Pe de o parte, formarea acestor societăţi a avut la bază şi 
avantajele conferite de resursele naturale. Pe de altă parte, lipsa resurselor naturale poate 
constitui şi un avantaj. Thurow (1992) afirmă că lipsa resurselor naturale în dezvoltarea unui 
anumit domeniu poate fi suplinită prin creşterea nivelului de educaţie şi competenţe al forţei 
de muncă. Conceptul de excelenţă economică într-un anumit domeniu poate fi descris, în 
opinia lui Cooke, prin intermediul următoarelor concepte: 

- specializarea economică - majoritatea firmelor desfăşoară activităţi complementare în 
cadrul aceleaşi industrii; 

- economia de informaţii – firmele interacţionează şi comunică intensiv; 
- o forţă de muncă bine pregătită în domeniul respectiv. 

Pe de altă parte, pe lângă aceste elemente esenţiale, domeniile de excelenţă 
economică, în general, sunt caracterizate şi de următoarele elemente: 

- „atmosferă industrială”, concept care este definit prin gradul ridicat de inovare şi de 
nivelul de progres tehnologic şi care stimulează creşterea eficienţei şi reduce costurile; 

- concentrarea pe competenţele principale şi încercarea de a îmbunătăţi continuu 
performanţa; 

- comunicarea misiunii firmei simplu şi clar atât în mediul intern, dar şi în cel extern. 
Domeniile de excelenţă economică reprezintă sisteme de companii specializate pe un 

anumit segment de piaţă şi interconectate prin intermediul unei reţele de subcontractori. Astfel 
de domenii sunt localizate în apropierea oraşelor sau în zone create special, de exemplu 
parcurile industriale. În anii recenţi, a devenit evident că astfel de domenii nu numai că 
supravieţuiesc crizei economice, dar sunt şi printre cele mai dinamice centre de producţie din 
economia postmodernă.  

Excelenţa economică poate fi identificată şi în cazul întreprinderilor, ea fiind însă, mai 
degrabă asociată cu performanţa economică. Performanţa poate fi cuantificată prin mai multe 
metode. Warren (2005) a propus un model logic pentru a măsura performanţa firmelor. 
Modelul utilizează un flux de procese cu rezultate finale bine definite. Mai exact, elementele 
de intrare, inputurile, asociate cu investiţiile influenţează în mod direct rezultatele (profit, 
productivitate, calitate). Factorii care ar putea fi incluşi într-o astfel de analiză sunt următorii: 

- inputuri – resurse, precum capitalul şi numărul de angajaţi, utilizate pentru a atinge 
anumite rezultate; 

- activităţi – acţiuni întreprinse pentru a ghida resursele către rezultatele dorite; 
- outputuri – produse create sau servicii presate; 
- rezultate – cifra de afaceri, profitul obţinut. 

Warren (2005) afirmă că identificarea şi cuantificarea performanţei ar trebui să ţină 
cont de următoarele elemente: să fie specifică, măsurabilă, fezabilă, relevantă şi încadrată într-
un anumit interval de timp. Pentru fiecare din aceste elemente, autorul stabileşte anumite 
caracteristici: 
 specifică: criteriile de măsurare ale performanţei trebuie să fie cât mai exacte pentru a 

putea fi uşor de identificat şi de măsurat; 
 măsurabilă: performanţa trebuie să fie măsurabilă cantitativ sau calitativ; 
 fezabilă: obiectivele nerealiste pot dăuna organizaţiilor; 
 relevantă: indicatorii de performanţă trebuie să fie relevanţi pentru misiunea 

organizaţiei şi obiectivele sale; 
 încadrată în timp: este necesar ca performanţa să poată fi atinsă într-o anumită 

perioadă. 
Performanţele unei societăţi pot fi foarte ridicate, însă excelenţa poate fi atinsă şi 

printr-o implicare mai ridicată în proiectele de sprijinire a comunităţii locale. Susţinerea 
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proiectelor sociale, culturale desfăşurate în cadrul comunităţii locale poate reprezenta pentru o 
întreprindere un factor prin care investeşte resursa umană sau un factor prin care capătă 
notorietate. De asemenea, un alt indicator important, în opinia noastră, prin intermediul căruia 
putem cuantifica performanţa unei firme şi rolul ei determinant în cadrul comunităţii este 
reprezentat de numărul de angajaţi şi de numărul de locuri de muncă create anual.  

În continuare, sunt evidenţiate sectoarele cele mai puternice care s-au remarcat la 
nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia. 

Industria contribuie la realizarea Produsului Intern Brut al Regiunii Sud-Vest Oltenia 
cu 35,6% față de 23,7% la nivel național (2009), din acest punct de vedere regiunea fiind 
preponderent industrială. Domeniile industriale cele mai importante sunt: industria 
prelucrătoare, care realizează 47% din cifra de afaceri de la nivel regional, cea a producerii 
energiei, care realizează 18,5% și industria extractivă care realizează 6%. 

Industria prelucrătoare este cel mai competitiv și dinamic sector economic al regiunii, 
cuprinzând industria metalurgică (Olt), chimică (Dolj, Vâlcea), constructoare de mașini (Dolj, 
Mehedinți, Olt, Gorj), industria alimentară (Dolj, Olt, Vâlcea, Mehedinți), textilă, fabricarea 
celulozei, hârtiei și cartonului (Mehedinți), fabricarea automobilelor (Dolj), construcții navale 
(Mehedinți). 

Producerea energiei electrice prin arderea cărbunelui extras din regiune 
(termocentralele Rovinari, Turceni, Ișalnița, Craiova, Govora, Halânga) și prin utilizarea 
căderilor de apă (hidrocentralele de pe Dunăre – Porțile de Fier I și II, hidrocentralele de pe 
Oltul mijlociu) face din regiune cea mai importantă zonă unde se produce energie în România. 
În prezent, centralele termoelectrice se află într-un proces continuu de retehnologizare pentru 
a mări randamentul și pentru reducerea noxelor emise prin arderea cărbunilor. 

Industria textilă este reprezentată de o multitudine de întreprinderi producătoare de 
confecții răspândite pe tot teritoriul regiunii; multe dintre aceste unități lucrează pentru export, 
în regim loan, cu cele mai mari companii internaționle. 

Indicii producției industriale arată faptul că în regiunea Sud-Vest Oltenia producția 
este în creștere pe seama industriei prelucrătoare.  

O modalitate mai exactă pentru a determina nivelul de performanţă economică la 
nivelul judeţelor este, în opinia lui Cojanu et. al. (2010), determinarea unui indice de 
performanţă competitivă. Performanţa economică este interpretată cu ajutorul valorilor 
Indicelui de Potenţial Competitiv (IPC) la nivel teritorial NUTS 3. Agregarea unor indicatori 
simpli derivaţi (PIB/locuitori, Exporturi/populaţia ocupată) şi a unui indicator compus 
(Indicele de dezvoltare tehnologică) şi definirea IPC ca un indice compozit ne ajută să 
conturăm mai clar unele aspecte economice legate de diagnoza şi de măsurarea performanţei 
economice a unui teritoriu. Faţă de o medie pe ţară de 0,31 a indicelui de potenţial competitiv, 
cele mai bine plasate regiuni sunt Bucureşti-Ilfov, Sud Muntenia, cu 3 judeţe peste media pe 
ţară şi Centru, tot cu 3 judeţe.  Potrivit ierarhiei valorilor IPC, pe primul loc se situează 
judeţul Argeş, cu o valoare a indicelui de 0,78, care reflectă un volum mare al exporturilor 
totale, cel mai mare raport dintre exporturi şi populaţia ocupată (10.925 euro/angajat) şi cea 
mai mare pondere a exporturilor de tehnologie medie-înaltă (20,3% din totalul pe ţară şi 24% 
din totalul pe judeţ). 

De asemenea, şi nivelul exporturilor ne oferă o imagine asupra competitivităţii şi 
performanţelor societăţilor din România. În ceea ce priveşte valorificarea tehnologiei în 
activitatea productivă, Cojanu et. al. (2010) a arătat predominanţa exporturilor de tehnologie 
medie (68% din total exporturi), urmate de cele de joasă tehnologie  (30% din total) şi de 
exporturile de tehnologie înaltă, cu o pondere de numai 1,5% din totalul exporturilor. 
Exporturile pe cele patru niveluri de tehnologie, pentru fiecare dintre cele 42 de judeţe, 
precum şi indicele de potenţial competitiv sunt prezentate în următorul tabel. 
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Tabel nr. 54 Valoarea indicelui de potenţial competitiv şi nivelul exporturilor în 
judeţele României 

Sursa: Cojanu et. al. (2010) 
 

 Indicele de 
potenţial 

competitiv 

Sectoare 
de înaltă 

tehnologie 

Sectoare de 
tehnologie 

medie înaltă 

Sectoare de 
tehnologie 

medie joasă 

Sectoare de 
tehnologie joasă 

Volum total export (mii EUR)  435.992 12.400.230 7.241.337 8.736.974 
Parte din total export naţional (%)  1,51 43,03 25,1 30,3 
Alba  0,2<ipc<0,3 0,19 0,7 0,63 4,04 
Arad  ipc>0,5 4,02 5,52 1,38 4,98 
Argeş  ipc>0,5 3,3 20,3 1,5 2,25 
Bacău  0,1<ipc<0,2 4,8 0,38 0,14 1,95 
Bihor  0,2<ipc<0,3 1 2,35 0,43 6,16 
Bistriţa-Năsăud  0,3<ipc<0,4 0,06 1,81 0,52 1,39 
Botoşani  ipc<0,1 0,01 0,12 0,03 2,03 
Brăila  0,2<ipc<0,3 0,03 0,1 1,93 1,11 
Braşov  ipc>0,5 11,2 5,47 2,33 3,03 
Buzău  0,1<ipc<0,2 0,01 0,4 1,06 2,93 
Călăraşi  0,1<ipc<0,2 0 0,21 1,63 1,64 
Caraş-Severin  0,2<ipc<0,3 0,5 0,19 0,48 0,48 
Cluj  ipc>0,5 1,39 8,98 1,52 2,67 
Constanţa  0,4<ipc<0,5 0,04 0,22 19,25 1,67 
Covasna  0,2<ipc<0,3 0,04 0,4 0,1 1,7 
Dâmboviţa  0,3<ipc<0,4 0,04 1,19 1,2 0,47 
Dolj  0,2<ipc<0,3 0,01 1,13 0,19 1,34 
Galaţi  0,3<ipc<0,4 0,05 0,21 9,36 0,32 
Giurgiu  0,2<ipc<0,3 0,02 0,38 0,33 0,34 
Gorj  0,2<ipc<0,3 0,56 0,09 0,18 0,14 
Harghita  0,1<ipc<0,2 0,05 0,09 0,21 1,98 
Hunedoara  0,3<ipc<0,4 0,3 1,41 0,47 1,87 
Ialomiţa  ipc<0,1 0 0,08 0,2 0,86 
Iaşi  0,2<ipc<0,3 0,46 0,83 0,54 0,98 
Ilfov  ipc>0,5 2,93 1,56 1,86 5,32 
Maramureş  0,2<ipc<0,3 0,04 1,14 0,54 3,7 
Mehedinţi  0,3<ipc<0,4 0 0,69 0,05 0,28 
Mun. Bucureşti  ipc>0,5 18,02 18,4 20,79 16,16 
Mureş  0,3<ipc<0,4 2,86 1,8 0,54 2,52 
Neamţ  0,1<ipc<0,2 0 0,21 1,06 2,15 
Olt  0,3<ipc<0,4 0 2,13 7,97 0,74 
Prahova  0,4<ipc<0,5 0,67 4,19 4,92 2,8 
Sălaj  0,2<ipc<0,3 3,41 0,11 1,21 0,86 
Satu Mare  0,3<ipc<0,4 1,27 1,47 1,71 2,1 
Sibiu  0,4<ipc<0,5 3,5 4,43 1,6 4,48 
Suceava  0,1<ipc<0,2 0,08 0,28 0,08 1,41 
Teleorman  0,2<ipc<0,3 0,01 0,38 0,03 0,49 
Timiş  ipc>0,5 38,85 9,53 5,9 7,4 
Tulcea  0,2<ipc<0,3 0 0,03 3,81 0,53 
Vâlcea  0,3<ipc<0,4 0,01 0,76 2,26 0,7 
Vaslui  0,1<ipc<0,2 0,27 0,26 0,02 0,91 
Vrancea  ipc<0,1 0 0,09 0,04 1,1 
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2.3 Distribuția teritorială 
 

Analiza datelor la nivel național indică o puternică diversificare în teritoriu a celor 
617.405 firme existente. Astfel, se remarcă municipiul Bucureşti ca o zonă atipică, de mare 
concentrare, cu 131.335 de firme (21,27% din total), urmat la distanţă de Cluj (30.600 firme 
reprezentând 5%), Constanţa (25.655 firme ce deţin 4,00%), Timiş (26.667 - 4,32%) şi 
Braşov cu 3,78%. Aceste cinci diviziuni teritoriale deţin cumulat aproape 39% din totalul 
firmelor. La polul opus, cu un număr redus de firme se plasează: Giurgiu cu 4.385 unităţi 
(0,71%), Ialomiţa cu 4.523 firme (0,73%), Covasna cu 5.336 (1%) şi Călăraşi cu 5.180 firme 
(0,84%). Media numărului de firme pe un judeţ este de 14.700 unităţi, în creştere cu 13% faţă 
de anul anterior, dar amplitudinea indică o împrăştiere ridicată (A = 131.335 - 4.385 = 
126.950 întreprinderi), deci o omogenitate scăzută între judeţe. 

Această situaţie este şi o expresie a mediului de afaceri puternic diferenţiat în teritoriul 
naţional şi pune în evidenţă situaţia specială a Bucureştiului.  

Datorită dimensiunii diferite a judeţelor, pentru creşterea gradului de comparabilitate, se 
determină indicatorul „număr de întreprinderi la 1000 locuitori” [(Total 
întreprinderi/locuitori) x1000], indicator ce exprimă intensitatea prezenței firmelor în fiecare 
judeţ, ca expresie a atractivităţii mediului de afaceri. Numărul de locuitori este cel determinat 
la data de 1 iulie 2007. După acest indicator pe primele locuri se situează Bucureşti (67,9‰), 
Cluj (44,2‰), Braşov (39,2‰), Timiş (39,99‰), iar pe ultimele patru locuri: Vaslui 
(12,27‰), Botoşani (11,14‰), Teleorman (13,28‰), Giurgiu (15,47‰). 

 Densitatea este puternic diferenţiată şi poate fi considerată o expresie a mediului de 
afaceri mai mult sau mai puţin favorabil manifestării spiritului antreprenorial al populaţiei. 
Regiunile de dezvoltare, ca zone tipologice de evoluţie economică se diferenţiază şi din punct 
de vedere al concentrării întreprinderilor. Astfel, regiunea Bucureşti-Ilfov cu cele 144.018 
firme se detaşează ca densitate maximă (aproximativ 23,33% din numărul total), la extrema 
cealaltă aflându-se regiunea Sud-Vest cu 45.889 (sub 8%).   

Comparativ cu nivelul mediu de 77.177 firme pentru o unitate regională se înregistrează 
puternice diferenţieri. Astfel, de exemplu, regiunea Bucureşti-Ilfov devansează de aproape 
1,87 ori media naţională și de 3,1 ori nivelul din regiunea Sud Vest.  

După dimensiunea întreprinderilor, exprimată prin numărul de salariaţi, preponderente 
sunt microîntreprinderile cu 90,38% din total, cu unele mici diferenţe pe regiuni de 
dezvoltare. Plaja valorilor este între Centru (89,70%) şi Sud-Vest (91,40%). Ponderea marilor 
întreprinderi este de 0,31% în totalul pe economie: 0,65% în regiunile Bucureşti-Ilfov şi 
0,19% în regiunea Sud-Vest. În totalul celor 1.931 de mari întreprinderi ce funcţionează la 
nivelul economiei naţionale, regiunea Bucureşti deţine 48,5%, iar Sud Vest doar 4,6%. 

 Numărul unităților locale active între anii 2005 și 2011 demonstrează o evoluție 
ascendentă până în anul 2008 urmată de o scădere constantă până în anul 2011. 
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Tabel nr. 55 Numărul unităților locale active între anii 2005 și 2011 la nivelul Regiunii 
Sud-Vest Oltenia 

-număr- 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Dolj 12974 13562 14264 14799 14519 13509 12632 

Gorj 5658 5878 6214 6665 6642 6166 5734 

Mehedinți 3743 3935 4072 4322 4168 3774 3366 

Olt 5536 5789 6162 6722 6738 6268 5867 

Vâlcea 6803 7122 7770 8327 8099 7272 6782 

Sud-Vest 
Oltenia 

34714 36286 38482 40835 40166 36989 34381 

Sursa: INS – Baza de date TEMPO, 2012 

Figura nr. 32 Evoluția numărului de unități locale active la nivel județean 

 
Sursa: INS – Baza de date TEMPO, 2012 
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Tabel nr. 56 Unităţile locale active pe formă de proprietate, formă juridică, clasă de 
mărime, la nivelul Regiunii Sud-Vest Oltenia 

I. Unitaţile locale active, 
grupate după: 

U.M. 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

A) Forma de proprietate          

 Total, din care: număr - 34714 36286 37890 40236 39475 36335 - 

 Cu capital majoritar de 
stat 

număr - 249 225 166 202 210 238 - 

 Cu capital majoritar 
privat 

număr - 34465 36061 37724 40034 39265 36097 - 

B) Forma juridică          

 Total, din care: număr - 34714 36286 37890 40236 39475 36335 - 

 Regii autonome număr - 26 30 30 26 31 28 - 

 Societăţi pe acţiuni număr - 1392 1308 1039 1166 982 906 - 

 Societăţi cu răspundere  
limitată 

număr - 32206 33955 36017 38230 37775 34784 - 

 Societăţi cooperatiste şi 
necooperatiste 

număr - 1090 993 804 814 687 617 - 

C) Clasa de mărime          

 Total, din care: număr 27531 34714 36286 37890 40236 39475 36335 33258 

 0-9 persoane număr  24600 30945 32177 33444 35712 35286 32304 29318 

 10-49 persoane număr 2075 2895 3238 3535 3603 3408 3292 3305 

 50-249 persoane număr 536 673 675 729 741 619 588 534 

 250 persoane şi peste număr 140 201 196 182 180 162 151 101 

II. Cifra de afaceri, 
grupată după: 

         

A) Forma de proprietate          

 Total, din care: mil. lei - 33753 41508 49114 58439 50777 52064 - 

 Cu capital majoritar de 
stat 

mil. lei - 6466 8511 6550 9316 7880 7726 - 

 Cu capital majoritar 
privat 

mil. lei - 27287 32997 42564 49123 42897 44338 - 

B) Forma juridică          

 Total, din care: mil. lei - 33753 41508 49114 58439 50777 52064 - 

 Regii autonome mil. lei - 739 798 899 970 971 884 - 

 Societăţi pe acţiuni mil. lei - 17889 21300 23653 25594 20637 20858 - 

 Societăţi cu răspundere  
limitată 

mil. lei 
 

- 14836 19062 24131 31333 28403 29534 - 

 Societăţi cooperatiste şi 
necooperatiste 

mil. lei - 289 348 431 542 766 788 - 

C) Clasa de mărime          

 Total, din care: mil. lei  - - 49114 58439 50777 52064 58870 

 0-9 persoane mil. lei 16477 - - 8480 10905 10943 10828 11351 

 10-49 persoane mil. lei 19392 - - 9959 12310 10997 11834 14745 

 50-249 persoane mil. lei 13068 - - 11245 13928 12485 12008 13028 

 250 persoane şi peste mil. lei 68164 - - 19430 21296 16352 17394 19746 

Sursa: INS, 2012 
 

Din punct de vedere al activităților, unitățile locale active cele mai numeroase sunt cele 
din categoria comerţului cu ridicata şi cu amănuntul, repararea şi întreţinerea autovehiculelor 
şi motocicletelor, respectiv 16.685, în scădere față de anul 2009  când se înregistrau 17.927. 
Pe locurile următoare se află unitățile locale cu activități de tranzacţii imobiliare, activităţi 
profesionale ştiinţifice şi tehnice, activităţi de servicii administrative şi de servicii suport 
(9,99% în 2010) și cele care activează în industria prelucrătoare (9,78% in 2010). Peste 
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92,22% din totalul unităților care activează în comerțul cu amănutul sunt microîntreprinderi, 
urmate de întreprinderile mici si mijlocii. 

Tabel nr. 57 Unitățile locale din punctul de vedere al activităților desfășurate, la nivelul 
Regiunii Sud-Vest Oltenia 

 
Activităţi (secţiuni CAEN) 
 

Total 
unităţi 

Întreprinderi 

micro mici mijlocii m
ari 

 2000 
Total economie 27351 24600 2075 536 14

0 
 Industrie extractivă 22 10 4 4 4 
 Industrie prelucrătoare 2865 2057 538 184 86 
 Energie electrică şi termică, gaze şi apă 39 3 13 14 9 

 Construcţii 831 530 186 96 19 
 Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, repararea şi 
întreţinerea autovehiculelor şi motocicletelor şi a 
bunurilor personale şi casnice 

19585 18598 892 88 7 

 Hoteluri şi restaurante 930 837 72 20 1 
 Transport, depozitare şi comunicaţii 675 569 58 41 7 
 Tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi de 
servicii prestate în principal întreprinderilor 

805 712 70 20 3 

 Învăţământ 40 40 - - - 
 Sănătate şi asistenţă socială 216 213 3 - - 
 Alte  activităţi de servicii colective, sociale şi 
personale 

275 242 21 10 2 

 
 
Activităţi (secţiuni CAEN) 
 

Total 
unităţi 

Întreprinderi 

micro mici mijlocii m
ari 

 2005 
Total economie 34714 30945 2895 673 20

1 
 Industrie extractivă 92 58 16 5 13 
 Industrie prelucrătoare 4010 2933 704 276 97 
 Energie electrică şi termică, gaze şi apă 75 15 11 22 27 

 Construcţii 1803 1360 318 108 17 
 Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, repararea şi 
întreţinerea autovehiculelor şi motocicletelor şi a 
bunurilor personale şi casnice 

18965 17646 1196 114 9 

 Hoteluri şi restaurante 1728 1580 124 23 1 
 Transport, depozitare şi comunicaţii 2072 1839 169 42 22 
 Tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi de 
servicii prestate în principal întreprinderilor 

3114 2900 161 45 8 

 Învăţământ 82 77 5 - - 
 Sănătate şi asistenţă socială 619 602 16 1 - 
 Alte  activităţi de servicii colective, sociale şi 
personale 

615 558 36 21 - 

 Diverse activităţi 1539 1377 139 16 7 
 
Activităţi (secţiuni CAEN) 
 

Total 
unităţi 

Întreprinderi 

micro mici mijlocii m
ari 

 2006 
Total economie 36286 32177 3238 675 19

6 
 Industrie extractivă 94 54 23 3 14 
 Industrie prelucrătoare 4099 2991 751 271 86 
 Energie electrică şi termică, gaze şi apă 83 23 14 19 27 

 Construcţii 2173 1656 377 123 17 
 Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, repararea şi 
întreţinerea autovehiculelor şi motocicletelor şi a 
bunurilor personale şi casnice 

19212 17769 1315 116 12 

 Hoteluri şi restaurante 1861 1682 159 19 1 
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 Transport, depozitare şi comunicaţii 2215 1971 182 42 20 
 Tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi de 
servicii prestate în principal întreprinderilor 

3464 3211 194 47 12 

 Învăţământ 97 88 9 - - 
 Sănătate şi asistenţă socială 685 659 24 2 - 
 Alte  activităţi de servicii colective, sociale şi 
personale 

691 623 51 17 - 

 Diverse activităţi 1612 1450 139 16 7 
 
 
Activităţi (secţiuni CAEN Rev.1) 
 

Total 
unităţi 

Întreprinderi 

micro mici mijlocii m
ari 

 20071 
Total economie 37890 33444 3535 729 18

2 
 Industrie extractivă 111 65 28 4 14 
 Industrie prelucrătoare 4219 3039 813 287 80 
 Energie electrică şi termică, gaze şi apă 71 23 12 17 19 

 Construcţii 2822 2188 468 149 17 
 Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, repararea şi 
întreţinerea autovehiculelor şi motocicletelor şi a 
bunurilor personale şi casnice 

19362 17838 1390 125 9 

 Hoteluri şi restaurante 1967 1758 186 22 1 
 Transport, depozitare şi comunicaţii 2629 2351 219 37 22 
 Tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi de 
servicii prestate în principal întreprinderilor 

3945 3657 221 55 12 

 Învăţământ 133 125 8 - - 
 Sănătate şi asistenţă socială 755 718 35 2 - 
 Alte  activităţi de servicii colective, sociale şi 
personale 

776 707 54 15 - 

 Diverse activităţi 1100 975 101 16 8 
 
Activităţi (secţiuni CAEN Rev.2) Total 

unităţi 
Întreprinderi 

micro mici mijlocii mari  

 2008 
Total economie 40236 35712 3603 741 180 

 Industrie extractivă 136 82 38 2 14 
 Industrie prelucrătoare 4047 2930 772 272 73 
 Producţia şi furnizarea de energie electrică şi 

termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat 
81 24 26 17 14 

 Distribuţia apei; salubritate, gestionarea 
deşeurilor, activităţi de decontaminare 

255 191 42 17 5 

 Construcţii 3535 2863 508 143 21 
 Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, repararea şi 
întreţinerea autovehiculelor şi motocicletelor  

19476 17971 1356 140 9 

 Transport, depozitare şi activităţi de poştă şi 
curierat 

2697 2470 181 26 20 

 Hoteluri şi restaurante 2060 1858 178 24 - 
 Informaţii şi comunicaţii 988 894 77 16 1 
 Tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi de 
servicii prestate în principal întreprinderilor 

3932 3659 199 60 14 

 Învăţământ 184 171 13 - - 
 Sănătate şi asistenţă socială 711 659 50 2 - 
 Alte  activităţi de servicii colective, sociale şi 
personale 

1076 1013 54 9 - 

 Diverse activităţi 
 
 

1058 927 109 13 9 

 
 Total Întreprinderi 

                                                            
1 nu sunt cuprinse unităţile active din secţiunea “Intermedieri financiare” 
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Activităţi (secţiuni CAEN Rev.2) 
 

unităţi micro mici mijlocii m
ari 

 2009
Total economie 39475 35286 3408 619 16

2 
 Industrie extractivă 137 89 32 4 12 
 Industrie prelucrătoare 4006 3008 721 214 63 
 Producţia şi furnizarea de energie electrică şi 

termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat 
76 22 24 15 15 

 Distribuţia apei; salubritate, gestionarea 
deşeurilor, activităţi de decontaminare 

253 197 35 16 5 

 Construcţii 3667 3061 479 110 17 
 Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, repararea şi 
întreţinerea autovehiculelor şi motocicletelor  

17927 16575 1224 121 7 

 Transport, depozitare şi activităţi de poştă şi 
curierat 

2882 2654 186 23 19 

 Hoteluri şi restaurante 2310 2105 184 21 - 
 Informaţii şi comunicaţii 962 875 71 15 1 
 Tranzacţii imobiliare, activităţi profesionale 
ştiinţifice şi tehnice, activităţi de servicii 
administrative şi de servicii suport 

3988 3701 217 56 14 

 Învăţământ 219 200 18 1 - 
 Sănătate şi asistenţă socială 753 700 51 2 - 
 Activităţi de spectacole, culturale şi recreative şi 
alte  activităţi de servicii  

1089 1023 57 9 - 

 Agricultură, silvicultură şi pescuit 1206 1076 109 12 9 
 
Activităţi (secţiuni CAEN Rev.2) Total 

unităţi 
Întreprinderi 

micro mici mijlocii mari 

 20102 
Total economie 36335 32304 3292 588 151 

 Industrie extractivă 137 99 19 4 15 
 Industrie prelucrătoare 3556 2612 681 208 55 
 Producţia şi furnizarea de energie electrică şi 

termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat 
58 18 16 10 14 

 Distribuţia apei; salubritate, gestionarea 
deşeurilor, activităţi de decontaminare 

280 210 44 18 8 

 Construcţii 3136 2583 442 93 18 
 Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, repararea şi 
întreţinerea autovehiculelor şi motocicletelor  

16685 15387 1188 104 6 

 Transport, depozitare şi activităţi de poştă şi 
curierat 

2792 2566 188 24 14 

 Hoteluri şi restaurante 2075 1869 183 23 - 
 Informaţii şi comunicaţii 857 776 64 17 - 
 Tranzacţii imobiliare, activităţi profesionale 
ştiinţifice şi tehnice, activităţi de servicii 
administrative şi de servicii suport 

3632 3343 218 58 13 

 Învăţământ 206 181 24 1 - 
 Sănătate şi asistenţă socială 746 696 47 3 - 
 Activităţi de spectacole, culturale şi recreative şi 
alte  activităţi de servicii  

950 876 64 10 - 

 Agricultură, silvicultură şi pescuit 1225 1088 114 15 8 
 
Activităţi (secţiuni CAEN Rev.2) Total 

unităţi 
Întreprinderi 

micro mici mijlocii mari  

 2011 
Total economie 33258 29318 3305 534 101 

 Industrie extractivă 99 79 16 2 2 
 Industrie prelucrătoare 3234 2272 698 217 47 
 Producţia şi furnizarea de energie electrică şi 32 19 3 2 8 

                                                            
2 nu sunt cuprinse unităţile active din secţiunea “Intermedieri financiare şi asigurări” 
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termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat 
 Distribuţia apei; salubritate, gestionarea 
deşeurilor, activităţi de decontaminare 

276 212 38 16 10 

 Construcţii 2733 2158 418 86 8 
 Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, repararea şi 
întreţinerea autovehiculelor şi motocicletelor  

14678 13505 1084 86 3 

 Transport, depozitare şi activităţi de poştă şi 
curierat 

2650 2407 220 20 3 

 Hoteluri şi restaurante 1827 1617 192 18 - 
 Informaţii şi comunicaţii 767 697 61 9 - 
 Tranzacţii imobiliare, activităţi profesionale 
ştiinţifice şi tehnice, activităţi de servicii 
administrative şi de servicii suport 

3379 3113 202 47 17 

 Învăţământ 195 169 25 1 - 
 Sănătate şi asistenţă socială 687 631 51 5 - 
 Activităţi de spectacole, culturale şi recreative şi 
alte  activităţi de servicii  

872 794 67 11 - 

 Agricultură, silvicultură şi pescuit 1190 1036 138 13 3 

Sursa: INS, 2012 
 
Din punct de vedere al cifrei de afaceri obținută de unitățile active în funcție de 

activitățile prestate, se constată faptul că cea mai ridicată cifră de afaceri s-a obținut în 
activitățile de comerț, respectiv 35,46% din totalul cifrei de afaceri în 2010, față de 35,41% în 
2009. Microîntreprinderile active în comerț au obținut 35,7% din totalul cifrei de afaceri pe 
această activitate, urmate de întreprinderile mici cu 35,6%. Unitățile active mari au obtinut 
33,4% din cifra de afaceri totală a anului 2010. 

Figura nr. 33 Structura cifrei de afaceri din unitățile locale active, pe clase de mărime 

 
Sursa: INS, 2012 
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Tabel nr. 58 Cifra de afaceri pe activități și clase de mărime 
- milioane lei RON preţuri curente - 

 
Activităţi (secţiuni CAEN) 
 

Total 
unităţi 

Întreprinderi 

micro mici mijlocii mari  

 2000 
Total economie 117101 16477 19392 13068 68164 

 Industrie extractivă 9792 23 248 610 8911 
 Industrie prelucrătoare 40267 1851 2655 3509 32252 
 Energie electrică şi termică, gaze şi apă 17542 6 40 176 17320 

 Construcţii 6360 191 1008 2107 3054 
 Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, repararea şi 
întreţinerea autovehiculelor şi motocicletelor şi a 
bunurilor personale şi casnice 

32878 12939 13705 4387 1847 

 Hoteluri şi restaurante 958 290 198 406 64 
 Transport, depozitare şi comunicaţii 4937 722 377 811 3027 
 Tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi de 
servicii prestate în principal întreprinderilor 

682 75 415 125 67 

 Învăţământ 5 5 - - - 
 Sănătate şi asistenţă socială 25 16 9 3 - 
 Alte activitati ale economiei nationale 685 32 282 301 70 
 
 
Activităţi (secţiuni CAEN) 
 

Total 
unităţi 

Întreprinderi 

micro mici mijlocii mari  

 2005 
Total economie 33753 5881 6518 5714 15640 

 Industrie extractivă 1476 19 23 24 1410 
 Industrie prelucrătoare 11268 561 1005 1954 7748 
 Energie electrică şi termică, gaze şi apă 4211 1 5 82 4123 

 Construcţii 2016 237 428 658 693 
 Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, repararea şi 
întreţinerea autovehiculelor şi motocicletelor şi a 
bunurilor personale şi casnice 

11451 4087 4192 2164 1008 

 Hoteluri şi restaurante 333 141 84 87 21 
 Transport, depozitare şi comunicaţii 1585 302 394 399 490 
 Tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi de 
servicii prestate în principal întreprinderilor 

666 285 209 116 56 

 Învăţământ 7 5 2 - - 
 Sănătate şi asistenţă socială 43 30 10 3 - 
 Alte  activităţi de servicii colective, sociale şi 
personale 

183 37 31 115 - 

 Diverse activităţi 514 176 135 112 91 
 
Activităţi (secţiuni CAEN) 
 

Total 
unităţi 

Întreprinderi 

micro mici mijlocii mari  

 2006 
Total economie 41508 6828 8624 7970 18086 

 Industrie extractivă 1281 13 52 20 1196 
 Industrie prelucrătoare 13881 624 1362 2881 9014 
 Energie electrică şi termică, gaze şi apă 5453 3 55 244 5151 

 Construcţii 2858 282 759 1034 783 
 Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, repararea şi 
întreţinerea autovehiculelor şi motocicletelor şi a 
bunurilor personale şi casnice 

13806 4602 5233 2861 1110 

 Hoteluri şi restaurante 416 167 133 91 25 
 Transport, depozitare şi comunicaţii 1945 396 508 462 579 
 Tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi de 
servicii prestate în principal întreprinderilor 

848 402 232 130 84 

 Învăţământ 9 7 2 - - 
 Sănătate şi asistenţă socială 61 35 17 9 - 
 Alte  activităţi de servicii colective, sociale şi 
personale 

254 50 90 114 - 

 Diverse activităţi 696 247 181 124 144 
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Activităţi (secţiuni CAEN Rev.1) 
 

Total 
unităţi 

Întreprinderi 

micro mici mijlocii mari 

 20073 
Total economie 49114 8480 9959 11245 19430 

 Industrie extractivă 1477 23 95 28 1331 
 Industrie prelucrătoare 16037 686 1517 3560 10274 
 Energie electrică şi termică, gaze şi apă 5945 21 38 1211 4675 

 Construcţii 3737 400 1033 1496 808 
 Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, repararea şi 
întreţinerea autovehiculelor şi motocicletelor şi a 
bunurilor personale şi casnice 

16900 5718 5963 3913 1306 

 Hoteluri şi restaurante 537 205 187 118 27 
 Transport, depozitare şi comunicaţii 2235 594 487 425 729 
 Tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi de 
servicii prestate în principal întreprinderilor 

1139 502 372 154 111 

 Învăţământ 13 11 2 - - 
 Sănătate şi asistenţă socială 105 56 42 7 - 
 Alte  activităţi de servicii colective, sociale şi 
personale 

301 73 80 148 - 

 Diverse activităţi 688 191 143 185 169 
 
 
Activităţi (secţiuni CAEN Rev.1) 
 

Total 
unităţi 

Întreprinderi 

micro mici mijlocii mari 

 20084 
Total economie 58439 10905 12310 13928 21296 

 Industrie extractivă 1752 71 154 33 1494 
 Industrie prelucrătoare 17081 718 1468 3718 11177 
 Energie electrică şi termică, gaze şi apă 6386 65 40 1362 4919 

 Construcţii 1160 133 148 765 114 
 Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, repararea şi 
întreţinerea autovehiculelor şi motocicletelor şi a 
bunurilor personale şi casnice 

4862 643 1339 1731 1149 

 Hoteluri şi restaurante 20739 7007 7279 5062 1391 
 Transport, depozitare şi comunicaţii 2242 715 554 280 693 
 Tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi de 
servicii prestate în principal întreprinderilor 

705 262 260 183 - 

 Învăţământ 593 181 173 187 52 
 Sănătate şi asistenţă socială 1374 612 380 261 121 
 Alte  activităţi de servicii colective, sociale şi 
personale 

19 13 6 - - 

 Diverse activităţi 162 71 83 8 - 
 
 
Activităţi (secţiuni CAEN Rev.2) 

Total 
unităţi 

Întreprinderi 

micro mici mijlocii mari  

 20095 
Total economie 50777 10943 10997 12485 16352 

 Industrie extractivă 1219 40 113 39 1027 
 Industrie prelucrătoare 13501 724 1450 2915 8412 
 Producţia şi furnizarea de energie electrică şi 

termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat 
6572 40 407 2307 3818 

 Distribuţia apei; salubritate, gestionarea 
deşeurilor, activităţi de decontaminare 

753 92 93 443 125 

 Construcţii 4361 707 1064 1626 964 
 Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, repararea şi 17984 6824 6194 3953 1013 

                                                            
3 – nu este cuprinsă cifra de afaceri din secţiunea “Intermedieri financiare” 

4 – nu este cuprinsă cifra de afaceri din secţiunea “Intermedieri financiare” 

5  nu este cuprinsă cifra de afaceri din secţiunea “Intermedieri financiare şi asigurări” 
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întreţinerea autovehiculelor şi motocicletelor  
 Transport, depozitare şi activităţi de poştă şi 
curierat 

1997 708 407 306 576 

 Hoteluri şi restaurante 615 261 195 159 - 
 Informaţii şi comunicaţii 623 142 206 214 61 
 Tranzacţii imobiliare, activităţi profesionale 
ştiinţifice şi tehnice, activităţi de servicii administrative 
şi de servicii suport 

1345 668 313 209 155 

 Învăţământ 21 14 5 2 - 
 Sănătate şi asistenţă socială 158 65 85 8 - 
 Activităţi de spectacole, culturale şi recreative şi 
alte  activităţi de servicii  

378 112 158 108 - 

 Agricultură, silvicultură şi pescuit 1250 546 307 196 201 
 
Activităţi (secţiuni CAEN Rev.2) 

Total 
unităţi 

Întreprinderi 

 2010 
Total economie 52064 10828 11834 12008 17394 

 Industrie extractivă 1201 49 95 256 801 
 Industrie prelucrătoare 14826 697 1636 3025 9468 
 Producţia şi furnizarea de energie electrică şi 

termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat 
5792 9 16 1603 4164 

 Distribuţia apei; salubritate, gestionarea 
deşeurilor, activităţi de decontaminare 

1246 150 145 806 145 

 Construcţii 4336 736 1077 1356 1167 
 Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, repararea şi 
întreţinerea autovehiculelor şi motocicletelor  

18463 6950 6936 3794 783 

 Transport, depozitare şi activităţi de poştă şi 
curierat 

2007 729 545 205 528 

 Hoteluri şi restaurante 553 231 177 145 - 
 Informaţii şi comunicaţii 598 130 240 228 - 
 Tranzacţii imobiliare, activităţi profesionale 
ştiinţifice şi tehnice, activităţi de servicii administrative 
şi de servicii suport 

1302 530 356 268 148 

 Învăţământ 26 14 11 1 - 
 Sănătate şi asistenţă socială 168 65 84 19 - 
 Activităţi de spectacole, culturale şi recreative şi 
alte  activităţi de servicii  

435 104 225 106 - 

 Agricultură, silvicultură şi pescuit 1111 434 291 196 190 
 
Activităţi (secţiuni CAEN Rev.2) 

Total 
unităţi 

Întreprinderi 

 2011 
Total economie 58870 11351 14745 13028 19746 

 Industrie extractivă 1562 54 126 228 1154 
 Industrie prelucrătoare 17490 722 1995 3702 11071 
 Producţia şi furnizarea de energie electrică şi 

termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat 
6863 7 1414 1017 4425 

 Distribuţia apei; salubritate, gestionarea 
deşeurilor, activităţi de decontaminare 

1518 194 206 912 206 

 Construcţii 4327 676 1252 1544 855 
 Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, repararea şi 
întreţinerea autovehiculelor şi motocicletelor  

19702 7386 7415 4094 807 

 Transport, depozitare şi activităţi de poştă şi 
curierat 

2524 714 628 327 855 

 Hoteluri şi restaurante 648 243 215 190 - 
 Informaţii şi comunicaţii 577 136 248 193 - 
 Tranzacţii imobiliare, activităţi profesionale 
ştiinţifice şi tehnice, activităţi de servicii administrative 
şi de servicii suport 

1449 564 349 307 229 

 Învăţământ 25 16 8 1 - 
 Sănătate şi asistenţă socială 182 61 78 43 - 
 Activităţi de spectacole, culturale şi recreative şi 
alte  activităţi de servicii  

559 86 283 190 - 

 Agricultură, silvicultură şi pescuit 1146 400 440 260 46 

Sursa: INS, 2012 
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În regiune, în anul 2010, au fost înregistrate 299.766 persoane, în scădere cu 19.888 
persoane faţă de anul precedent. Pe clase de mărime, 34,8% din personalul unităţilor active a 
fost concentrat în unităţile mari (35,7% în anul precedent), 24,3% în cele micro (24,2% în 
anul precedent), 19,8% în cele mijlocii (20,6% în anul precedent) şi 21,1% în cele mici 
(19,5% în anul precedent).   

Pe ramuri ale economiei naţionale, se remarcă industria prelucrătoare, care participă cu 
27,4% la totalul personalului ocupat la nivel regional în anul 2010 (28,7% în anul precedent), 
urmată de comerţ, cu 22,4% (22,3% în anul precedent) şi construcţii, cu  11,4% (11,6% în 
anul precedent), celelalte ramuri ale economiei regiunii având ponderi  sub 9% în totalul 
personalului din unităţile active. 

Analiza personalului ocupat pe forme de proprietate evidenţiază pentru anul 2010, 
ponderea a 79,6% din personal în proprietatea majoritar privată (80,0% în anul 2009) şi doar 
20,4% în proprietatea majoritară de stat (20,0% în anul 2009). 

După forma juridică a unităţilor locale active, personalul ocupat s-a aflat în procent de 
59,6% în societăţile cu răspundere limitată (57,9% în anul 2009), 35,9% în societăţile pe 
acţiuni (37,4% în anul 2009), 2,7% în regiile autonome (2,9% în anul 2009) şi 1,8% în alte 
tipuri de societăţi (1,8% în anul 2009). 
 

Figura nr. 34 Personalul ocupat pe forme juridice la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-
Vest Oltenia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Sursa: Situație statistică ANOFM, 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personalul ocupat pe forme juridice
la   nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia

0
40000
80000

120000
160000
200000
240000
280000
320000
360000
400000

2009 2010

numãr

Regii autonome Societãti pe actiuni S. R.L.-uri Alte tipuri



Studiu privind dezvoltarea mediului de afaceri la nivel regional și  
impactul crizei economice asupra întreprinderilor 

84 
 

Tabel nr. 59 Personalul ocupat pe activitati si pe clase de marime 
- persoane - 

Activităţi (secţiuni CAEN) Total 
unităţi 

Întreprinderi 

micro mici mijlocii mari 

 2005 
Total economie 344127 67158 57548 70050 149371 

 Industrie extractivă 22107 215 323 792 20777 
 Industrie prelucrătoare 126226 7833 15362 28632 74399 
 Energie electrică şi termică, gaze şi 

apă 
20049 64 200 2855 16930 

 Construcţii 32308 3782 6615 11217 10694 
 Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, 
repararea şi întreţinerea autovehiculelor şi 
motocicletelor şi a bunurilor personale şi 
casnice 

71746 36103 22325 9930 3388 

 Hoteluri şi restaurante 8500 3427 2306 2280 487 
 Transport, depozitare şi comunicaţii 27531 4324 3468 5235 14504 
 Tranzacţii imobiliare, închirieri şi 
activităţi de servicii prestate în principal 
întreprinderilor 

18238 5476 3287 5184 4291 

 Învăţământ 357 266 91 - - 
 Sănătate şi asistenţă socială 1678 1289 281 108 - 
 Alte  activităţi de servicii colective, 
sociale şi personale 

4342 1276 718 2348 - 

 Diverse activităţi 11045 3103 2572 1469 3901 
 
Activităţi (secţiuni CAEN) Total 

unităţi 
Întreprinderi 

micro mici mijlocii mari 

 2006 
Total economie 344479 71401 63791 68010 141277 

 Industrie extractivă 20542 188 463 312 19579 
 Industrie prelucrătoare 119080 8052 16402 27963 66663 
 Energie electrică şi termică, gaze şi 

apă 
17954 67 344 2355 15188 

 Construcţii 34619 4615 7701 12591 9712 
 Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, 
repararea şi întreţinerea autovehiculelor şi 
motocicletelor şi a bunurilor personale şi 
casnice 

75475 37307 24253 9780 4135 

 Hoteluri şi restaurante 8975 3753 2924 1826 472 
 Transport, depozitare şi comunicaţii 27795 4722 3695 5140 14238 
 Tranzacţii imobiliare, închirieri şi 
activităţi de servicii prestate în principal 
întreprinderilor 

21187 6295 3976 4464 6452 

 Învăţământ 399 272 127 - - 
 Sănătate şi asistenţă socială 2076 1447 418 211 - 
 Alte  activităţi de servicii colective, 
sociale şi personale 

4491 1466 1049 1976 - 

 Diverse activităţi 11886 3217 2439 1392 4838 
 
Activităţi (secţiuni CAEN Rev.1) Total 

unităţi 
Întreprinderi 

micro mici mijlocii mari 

 20076 
Total economie 357942 75305 69604 74214 138819 

 Industrie extractivă 19347 208 571 405 18163 
 Industrie prelucrătoare 119748 8192 17533 29033 64990 
 Energie electrică şi termică, gaze şi 

apă 
17745 70 321 2427 14927 

 Construcţii 41541 5891 9559 15710 10381 

                                                            
6 ‐ nu este cuprins numărul mediu de persoane ocupate din secţiunea “Intermedieri financiare” 
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 Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, 
repararea şi întreţinerea autovehiculelor şi 
motocicletelor şi a bunurilor personale şi 
casnice 

78918 38188 25606 11288 3836 

 Hoteluri şi restaurante 9937 4034 3510 1938 455 
 Transport, depozitare şi comunicaţii 29504 5660 4365 4534 14945 
 Tranzacţii imobiliare, închirieri şi 
activităţi de servicii prestate în principal 
întreprinderilor 

23943 7032 4444 5495 6972 

 Învăţământ 506 404 102 - - 
 Sănătate şi asistenţă socială 2537 1635 702 200 - 
 Alte  activităţi de servicii colective, 
sociale şi personale 

4575 1680 1091 1804 - 

 Diverse activităţi 9641 2311 1800 1380 4150 
 
Activităţi (secţiuni CAEN Rev.1) Total 

unităţi 
Întreprinderi 

micro mici mijlocii mari 

 20087 
Total economie 358604 82000 72196 74544 129864 

 Industrie extractivă 18829 270 738 309 17512 
 Industrie prelucrătoare 111176 8214 16272 26707 59983 
 Energie electrică şi termică, gaze şi 

apă 
13000 81 627 2167 10125 

 Construcţii 5584 383 962 1906 2333 
 Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, 
repararea şi întreţinerea autovehiculelor şi 
motocicletelor şi a bunurilor personale şi 
casnice 

44570 7621 10815 15256 10878 

 Hoteluri şi restaurante 81736 39457 25729 12859 3691 
 Transport, depozitare şi comunicaţii 26991 5875 3595 2920 14601 
 Tranzacţii imobiliare, închirieri şi 
activităţi de servicii prestate în principal 
întreprinderilor 

9935 4377 3447 2111 - 

 Învăţământ 5073 1789 1550 1384 350 
 Sănătate şi asistenţă socială 24339 7280 4174 6723 6162 
 Alte  activităţi de servicii colective, 
sociale şi personale 

710 534 176 - - 

 Diverse activităţi 2650 1524 956 170 - 
 
Activităţi (secţiuni CAEN Rev.1) Total 

unităţi 
Întreprinderi 

micro mici mijlocii mari  

 20098 
Total economie 319654 77386 65771 62474 114023 

 Industrie extractivă 17325 253 562 284 16226 
 Industrie prelucrătoare 91848 8140 14810 21684 47214 
 Producţia şi furnizarea de energie 

electrică şi termică, gaze, apă 
caldă şi aer condiţionat 

13819 81 618 1698 11422 

 Distribuţia apei; salubritate, 
gestionarea deşeurilor, activităţi de 
decontaminare 

5297 382 759 1844 2312 

 Construcţii 36924 7630 9406 11239 8649 
 Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, 
repararea şi întreţinerea autovehiculelor şi 
motocicletelor  

71249 34459 22349 11228 3213 

 Transport, depozitare şi activităţi de 
poştă şi curierat 

25874 5880 3410 2652 13932 

 Hoteluri şi restaurante 9859 4738 3334 1787 - 

                                                            
7 ‐ nu este cuprins numărul mediu de persoane ocupate din secţiunea “Intermedieri financiare” 

8 nu este cuprins numărul mediu de persoane ocupate din secţiunea “Intermedieri financiare şi asigurări” 
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 Informaţii şi comunicaţii 4715 1672 1537 1242 264 
 Tranzacţii imobiliare, închirieri şi 
activităţi de servicii prestate în principal 
întreprinderilor 

25049 7120 4512 6789 6628 

 Învăţământ 946 592 258 96 - 
 Sănătate şi asistenţă socială 2823 1622 1031 170 - 
 Alte  activităţi de servicii colective, 
sociale şi personale 

4128 2230 1103 795 - 

 Agricultură, silvicultură şi pescuit 9798 2587 2082 966 4163 
Activităţi (secţiuni CAEN Rev.1) Total 

unităţi 
Întreprinderi 

micro mici mijlocii mari  

 2010 
Total economie 299766 72921 63256 59406 104183 

 Industrie extractivă 16742 292 376 599 15475 
 Industrie prelucrătoare 82191 7215 14035 21537 39404 
 Producţia şi furnizarea de energie 

electrică şi termică, gaze, apă caldă 
şi aer condiţionat 

12635 56 300 1197 11082 

 Distribuţia apei; salubritate, 
gestionarea deşeurilor, activităţi de 
decontaminare 

6960 482 986 1922 3570 

 Construcţii 34111 6551 8692 9480 9388 
 Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, 
repararea autovehiculelor şi motocicletelor  

67267 32811 21891 9571 2994 

 Transport, depozitare şi activităţi de 
poştă şi curierat 

24331 5740 3374 2505 12712 

 Hoteluri şi restaurante 9584 4500 3259 1825 - 
 Informaţii şi comunicaţii 4403 1639 1323 1441 - 
 Tranzacţii imobiliare, activităţi 
profesionale, ştiinţifice şi tehnice, activităţi  
de servicii administrative şi activităţi de 
servicii suport 

24146 6607 4465 7038 6036 

 Învăţământ 1002 546 381 75 - 
 Sănătate şi asistenţă socială 2833 1694 915 224 - 
 Activităţi de spectacole, culturale şi 
recreative şi alte  activităţi de servicii 

4009 2050 1139 820 - 

 Agricultură, silvicultură şi pescuit 9552 2738 2120 1172 3522 
Activităţi (secţiuni CAEN Rev.1) Total 

unităţi 
Întreprinderi 

micro mici mijlocii mari  

 2011 
Total economie 309437 71262 70613 64927 102635 

 Industrie extractivă 17787 258 391 969 16169 
 Industrie prelucrătoare 82660 6747 15488 24234 36191 
 Producţia şi furnizarea de energie 

electrică şi termică, gaze, apă caldă 
şi aer condiţionat 

13783 58 455 1445 11825 

 Distribuţia apei; salubritate, 
gestionarea deşeurilor, activităţi de 
decontaminare 

7999 633 1168 2245 3953 

 Construcţii 33806 6255 9987 9908 7656 
 Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, 
repararea autovehiculelor şi motocicletelor  

67802 31837 23498 9932 2535 

 Transport, depozitare şi activităţi de 
poştă şi curierat 

26161 5927 4053 2418 13763 

 Hoteluri şi restaurante 10053 4261 3799 1993 - 
 Informaţii şi comunicaţii 4236 1578 1354 1304 - 
 Tranzacţii imobiliare, activităţi 
profesionale, ştiinţifice şi tehnice, activităţi  
de servicii administrative şi activităţi de 
servicii suport 

26266 6736 4971 6878 7681 

 Învăţământ 981 523 380 78 - 
 Sănătate şi asistenţă socială 2911 1560 1044 307 - 

Sursa: INS, 2012 
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 Clasificarea unităților locale active pe forme de proprietate relevă în anul 2010 
comparativ cu anul 2009, creșterea proprietății majoritare de stat (de la 0,53% în anul 2009 la 
0,65% în anul 2010) și scăderea proprietății majoritare private (de la 99,46% în anul 2009 la 
99,34% în anul 2010).  
 Din punct de vedere al formei juridice, în anul 2010, 95,73% din totalul unităților 
active revin categoriei societăților cu răspundere limitată, iar pe ultimul loc se află regiile 
autonome cu o pondere de 0,077%. 
 După forma juridică, unităţile locale active existente în Regiunea de Dezvoltare  
Sud-Vest Oltenia au fost în număr de 28 regii autonome (31 unităţi în anul 2009), 906 
societăţi  pe  acţiuni  (982  unităţi  în anul 2009), 34.784  societăţi  cu  răspundere  limitată  
(37.775 unităţi în anul 2009) şi 617 au fost alte tipuri de societăţi cooperatiste şi 
necooperatiste (687 unităţi în anul 2009).   

Din punct de vedere al cifrei de afaceri grupată după forma de proprietate, unitățile 
locale active cu capital majoritar privat se detașează în mod clar de cele cu capital de stat, 
reprezentând 85% din totalul cifrei de afaceri obținute în anul 2010. 

Conform cifrei de afaceri clasificată după forma juridică, 57% din totalul cifrei de 
afaceri obținută în 2010 a revenit Societăților cu Răspundere Limitată față de 56% în 2009. 
 

Tabel nr. 60 Grupare unități locale active după forma de organizare și cifra de afaceri 
(2005-2010) 

 U.M. 2005 2006 2007 2008 20091 2010 

I. Unitaţile locale active, 
grupate după: 

       

A) Forma de proprietate        

 Total, din care: număr 34714 36286 37890 40236 39475 36335 

 Cu capital majoritar de 
stat 

număr 249 225 166 202 210 238 

 Cu capital majoritar privat număr 34465 36061 37724 40034 39265 36097 

B) Forma juridică        

 Total, din care: număr 34714 36286 37890 40236 39475 36335 

 Regii autonome număr 26 30 30 26 31 28 

 Societăţi pe acţiuni Număr 1392 1308 1039 1166 982 906 

 Societăţi cu răspundere  
limitată 

număr 32206 33955 36017 38230 37775 34784 

 Societăţi cooperatiste şi 
necooperatiste 

număr 1090 993 804 814 687 617 

        

II. Cifra de afaceri, grupată 
după: 

       

A) Forma de proprietate        

 Total, din care: mil. lei 33753 41508 49114 58439 50777 52064 

 Cu capital majoritar de 
stat 

mil. lei 6466 8511 6550 9316 7880 7726 

 Cu capital majoritar privat mil. lei 27287 32997 42564 49123 42897 44338 

B) Forma juridică        

 Total, din care: mil. lei 33753 41508 49114 58439 50777 52064 

 Regii autonome mil. lei 739 798 899 970 971 884 

 Societăţi pe acţiuni mil. lei 17889 21300 23653 25594 20637 20858 

 Societăţi cu răspundere  
limitată 

mil. lei 14836 19062 24131 31333 28403 29534 

 Societăţi cooperatiste şi 
necooperatiste 

mil. lei 289 348 431 542 766 788 

Sursa: INS, 2012 



Studiu privind dezvoltarea mediului de afaceri la nivel regional și  
impactul crizei economice asupra întreprinderilor 

88 
 

Din punct de vedere al densității întreprinderilor, măsurată ca număr de 
întreprinderi/1000 de locuitori populație activă - 15-59 ani, în anul 2004 putem remarca 
creșterea relativă a acesteia în cazul regiunii Sud-Vest Oltenia începând cu anul anul 2001, 
ceea ce ar putea sugera un trend pozitiv. Notă distinctă face densitatea întreprinderilor mari, 
care, după o perioadă de descreștere (1997-2001), pare a se stabiliza începând cu anul 2002 la 
valoarea de 0.14 unități la mia de locuitori cu vârsta cuprinsă între 15-59 ani. 

Totuși, prin comparație cu celelalte regiuni de dezvoltare, precum și cu nivelul național, 
regiunea Sud-Vest Oltenia este plasată în cea de-a doua jumătate a clasamentului. Calculul 
densității întreprinderilor la 1000 locuitori populație activă (15-59 ani) plasează in 2011 
regiunea pe locul 7 din 8, devansând doar regiunea Nord-Est. 
 

Figura nr. 35 Dinamica densității întreprinderilor la nivelul regiunilor de dezvoltare 
(perioada 2000, 2005-2011) 

 

 
Sursa: INS, 2012 
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2.4 Activităţi economice pe sectoare 
 

Pentru a analiza gradul de dezvoltare a diferitelor sectoare la nivel regional și 
contribuția acestora la economia regională pe întreaga perioadă de analiză, este necesară o 
grupare a activităților economiei naționale în vederea asigurării comparabilității datelor. 
Astfel, vom aborda următoarele domenii: 
 

Tabel nr. 61 Corespondența dintre sectoarele economiei și activități ale economiei 
naționale la nivel de secțiune CAEN 

Sector economic Activități ale economiei naționale la 
nivel de secțiune CAEN Rev.1 

Activități ale economiei naționale la 
nivel de secțiune CAEN Rev.2 

Agricultura Agricultură, vânătoare 
Silvicultură, exploatarea forestieră 
Pescuit și piscicultură 

Agricultură, vânătoare și servicii anexe 
Silviculturăși exploatare forestieră 
Pescuitul și acvacultura 

Industria Industria extractivă 
Industria prelucrătoare 
Energie electricăși termică, gaze și apă 

Industria extractivă 
Industria prelucrătoare 
Producția și furnizarea de energie 
electrică și termică, gaze, apă caldă și 
aer condiționat 

Construcțiile Construcții Construcții 
Comerțul și serviciile Comerț 

Transport și depozitare 
Poștăși telecomunicații 
Tranzacții imobiliare și alte servicii 
Învățământ 
Sănătate și asistență socială 
Alte activități ale economiei naționale 

Distribuția apei; salubritate, gestionarea 
deșeurilor, activități de decontaminare 
Comerț cu ridicata și cu amănuntul; 
repararea autovehiculelor și 
motocicletelor Transport și depozitare 
Informații și comunicații 
Tranzacții imobiliare, închirieri și 
activități de servicii prestate în principal 
întreprinderilor 
Învățământ 
Sănătate și asistență socială 
Alte activități de servicii 

Turismul Hoteluri si restaurante Hoteluri și restaurante 

Sursa: INS, 2012 
 

În cadrul acestei secțiuni vom analiza cifra de afaceri și gradul de ocupare din unitățile 
locale (întreprinderi sau părți ale acestora:ateliere, fabrici, depozite, birouri, mine sau staţii 
etc.) active la nivel regional, pe sectoare ale economiei.  

Tabel nr. 62 Cifra de afaceri din unitățile locale, pe activități ale economiei naționale 
- milioane RON, prețuri curente - 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Agricultura 442 581 688 997 1.251 1.111 
Industria 16.955 20.615 23.459 25.219 21.292 21.819 
Construcțiile 2.016 2.858 3.737 4.862 4.361 4.336 
Comerțul și serviciile 13.935 16.923 20.693 26.656 23.259 24.245 
Turismul 333 416 537 705 615 553 

Sursa: INS, 2012; Anuare statistice ale regiunii Sud-Vest Oltenia 
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Figura nr. 36 Dinamica cifra de afaceri din unitățile locale la nivel regional, pe activități 
ale economiei naționale 

 

 
Sursa: INS, 2012; Anuare statistice ale regiunii Sud-Vest Oltenia 

 
 În ceea ce privește contribuția sectoarelor economice la cifra de afaceri generală la 
nivel regional, se observă faptul că până în anul 2007, primul loc l-a deținut sectorul 
industrial, începând cu anul 2008 acest loc fiind ocupat de către comerț și servicii. Unitățile 
locale din domeniul construcțiilor au înregistrat o creștere până în anul 2008, iar apoi o ușoară 
scădere. Turismul a avut o dezvoltare relativ constantă, în timp ce agricultura a cunoscut o 
creștere continuă, însă cifra de afaceri totală obținută de unitățile locale din acest domeniu are 
în continuare o contribuție mult prea scăzută la cifra de afaceri la nivel regional, ținând cont 
de potențialul de dezvoltare pe care îl are acest sector.  

Tabel nr. 63 Personalul ocupat în unitățile locale, pe activități ale economiei naționale 
CAEN Rev.1 

- persoane - 
 2000 2005 2006 2007 2008
Agricultura, vânătoare 18.115 6.014 5.542 5.807 6.661
Silvicultură, exploatarea forestieră 4.038 3.631 4.794 3.780 3.725
Pescuit și piscicultură 184 120 75 54 50
Industria extractivă 28.100 22.107 20.542 19.347 18.831
Industria prelucrătoare 129.077 126.226 119.080 119.748 114.145
Energie electrică și termică, gaze și apă 24.112 20.049 17.954 17.745 16.192
Construcții 38.229 32.308 34.619 41.541 43.300
Comerț 64.284 71.746 75.475 78.918 82.117
Hoteluri și restaurante 8.420 8.500 8.975 9.937 9.935
Transport și depozitare 22.961 22.233 22.656 23.806 23.825
Poștă și telecomunicații 8.178 5.298 5.139 5.698 5.677
Tranzacții imobiliare și alte servicii 5.675 18.238 21.187 23.943 25.635
Învățământ 164 357 399 506 707
Sănătate și asistență socială 393 1.678 2.076 2.537 2.959
Alte activități ale economiei naționale 6.124 4.342 4.491 4.575 4.845

Sursa: INS, 2012; Baza de date TEMPO 
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Analizând datele din perioada 2000-2008 cu privire la personalul ocupat în unitățile 
locale active pe sectoare de activitate ale economiei naționale CAEN Rev.1, observăm că la 
nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia cele mai multe persoane au fost ocupate în industria 
prelucrătoare, acest domeniu fiind urmat în ordine de comerț, construcții, tranzacții imobiliare 
și alte servicii și transport și depozitare. 
  
Tabel nr. 64 Personalul ocupat în unitățile locale, pe activități ale economiei naționale 

CAEN Rev.2 
- persoane - 

 2008 2009 2010
Agricultură, vânătoare și servicii anexe 6.171 6.089 6.259
Silvicultură și exploatare forestieră 3.664 3.650 3.218
Pescuitul și acvacultura 71 59 75
Industria extractivă 18.829 17.325 16.742
Industria prelucrătoare 111.176 91.848 82.191
Producția și furnizarea de energie electrică și termică, 
gaze, apă caldă și aer condiționat 

13.000 13.819 12.635

Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, 
activități de decontaminare 

5.584 5.297 6.960

Construcții 44.570 36.924 34.111
Comerț cu ridicate și cu amănuntul; repararea 
autovehiculelor și motocicletelor 

81.736 71.249 67.267

Transport și depozitare 26.991 25.874 24.331
Hoteluri și restaurante 9.935 9.859 9.584
Informații și comunicații 5.073 4.715 4.403
Tranzacții imobiliare, închirieri și activități de servicii 
prestate în principal întreprinderilor (activități 
profesionale, științifice și tehnice, activități de servicii 
administrative și activități de servicii suport ) 

24.339 25.049 24.146

Învățământ 710 946 1.002
Sănătate și asistență socială 2.650 2.823 2.833
Alte activități de servicii 4.105 4.128 4.009

Sursa: INS, 2012; Baza de date TEMPO 
 

Pentru perioada 2008-2010, cele mai ridicate valori ale personalului ocupat în unitățile 
locale, pe activități ale economiei naționale CAEN Rev.2, s-au înregistrat în industria 
prelucrătoare, comerț cu ridicate și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor, 
construcții, transport și depozitare și tranzacții imobiliare, închirieri și activități de servicii 
prestate în principal întreprinderilor (activități profesionale, științifice și tehnice, activități de 
servicii administrative și activități de servicii suport ). 

În perioada 2005 – 2010, trendurile ocupării în unitățile locale din sectoarele analizate 
sunt diferite, astfel: 

- scăderea aproape constantă a personalului ocupat în sectoarele industriei prelucrătoare 
și industriei extractive, excepția fiind anul 2007 când a fost înregistrată o ușoară 
creștere; 

- în perioada 2005 – 2008 se înregistrează creșteri ale personalului ocupat în unitățile 
locale din sectoarele construcții și comerț, ce între 2008 și 2010 acest trend s-a 
inversat, scăzând numărul personalului ocupat în unitățile locale din aceste domenii; 
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- unitățile locale din domeniile agricultură și hoteluri și restaurante au înregistrat o 
evoluție relativ constantă în ceea ce privește personalul angajat. 
 Comparând ponderea la nivelul fiecărui sector al economiei naționale a cifrei de 

afaceri și personalului ocupat în unitățile locale, există discrepanțe majore la nivelul unităților 
locale active din sectoarele agricultură și industrie, așa cum se poate observa în tabelul 63. 
Dacă, în cazul agriculturii, un număr ridicat de angajați au o contribuție scăzută la cifra de 
afaceri generală, în cadrul unităților active din sectorul industrial, un număr scăzut de angajați 
contribuie la obținerea de cifre de afaceri ridicate. 

Tabel nr. 65 Comparație între ponderea la nivelul fiecărui sector al economiei 
naționale al cifrei de afaceri și personalului ocupat în unitățile locale 

- procente - 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

CA Ocupare CA Ocupare CA Ocupare CA Ocupare CA Ocupare CA Ocupare 

Agricultura 1,31 42,14 1,40 39,80 1,40 38,03 1,71 37,68 2,46 39,19 2,13 40,24 

Industria 50,34 21,11 49,80 21,27 47,76 21,01 43,15 20,01 41,93 17,96 41,91 17,34 

Construcțiile 5,99 4,82 6,90 5,39 7,61 6,21 8,32 7,44 8,59 6,96 8,33 7,20 

Comerțul și 
serviciile 

41,37 30,68 40,88 32,31 42,13 33,41 45,61 33,55 45,81 34,82 46,57 34,05 

Turismul 0,99 1,25 1,01 1,23 1,09 1,35 1,21 1,31 1,21 1,06 1,06 1,16 

Sursa: calcule pe baza datelor din Anuarele statistice ale regiunii Sud-Vest Oltenia 
 

Din suprafața totală a regiunii de 6.124.486 hectare, aproximativ 1.800.000 hectare 
reprezintă suprafață agricolă. În anul 2010 această suprafață era împărțită astfel: 69,54% teren 
arabil, 21,07% pășuni, 4,86% fânețe, 2,19% vii și 2,34% livezi. În perioada 2005-2010 aceste 
proporții s-au păstrat relativ constante. Mici modificări s-au înregistrat în 2005 față de anul de 
referință 2000, în sensul unei ușoare micșorări a suprafețelor arabile (de la 1.247.535 la 
1.255.049 hectare), viilor (de la 51.061 la 39.625 hectare) și livezilor (de la 55.657 la 46.358 
hectare).  
 

Tabel nr. 66 Fondul funciar, după modul de folosință, la 31 decembrie 
- hectare - 

 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Arabilă 1.247.535 1.255.049 1.255.416 1.252.772 1.252.722 1.252.593 1.251.229

Pășuni 379.674 377.572 377.413 380.389 380.024 379.375 379.026

Fânețe 86.156 88.002 87.649 88.010 87.987 88.039 87.511

Vii 51.061 39.625 39.338 38.773 39.168 39.261 39.424

Livezi 55.657 46.358 44.948 42.789 43.183 43.077 42.040

Total 
suprafață 
agricolă 

1.820.083 1.806.606 1.804.764 1.802.733 1.803.084 1.802.345 1.799.230

Sursa: INS, ”Repere economice și sociale regionale: Statistică teritorială”, 2012 
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Figura nr. 37 Dinamica fondului funciar, după modul de folosință, la 31 decembrie 

 
Sursa: INS, ”Repere economice și sociale regionale: Statistică teritorială”, 2012 

 
 Dinamica producției agricole vegetale a cunoscut variații mari pe parcursul perioadei 
supuse analizei, lucru datorat în principal dependenței acestui domeniu de condițiile climatice. 
Acest fenomen se observă cel mai evident în anul 2007, am caracterizat din punct de vedere 
climatic de secetă prelungită, atunci când s-au obținut producții extrem de scăzute comparativ 
cu anul anterior. 
 Culturile cele mai afectate de condițiile climatice sunt în principal culturile de câmp, 
adică grâul, secara, orzul și orzoaica, porumbul, cartofii, sfecla de zahăr, floarea soarelui, dar 
și, într-o proporție mai scăzută, legumele. Producțiile de struguri și fructe nu au fost afectate 
sau au fost afectate într-o foarte mică măsură de către condițiile climatice. 
 La nivelul anului 2010, cele mai ridicate ponderi în producția agricolă vegetală de la 
nivel regional le-au avut: porumbul boabe (32,23%), grâul (27,11%), legumele (18,31%), 
cartofii (6,82%) și fructele (5,54%). 
 

Tabel nr. 67 Producția agricolă vegetală 
- tone - 

 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Grâu 741.813 1.556.701 1.109.306 310.892 1.157.996 995.112 1.000.332

Secară 2.325 11.898 10.720 2.557 7.122 7.035 10.255

Orz și orzoaică 73.901 104.973 60.357 18.109 66.916 89.590 88.758

Porumb boabe 416.842 1.518.862 1.240.042 315.235 1.086.449 1.453.235 1.189.394

Cartofi 116.428 187.460 192.202 90.760 203.814 276.825 251.661

Sfeclă de zahăr 45 24.180 32.387 2.692 - - -

Floarea soarelui 46.206 108.958 111.606 26.887 113.718 110.639 160.944

Legume 497.169 494.233 624.419 456.210 559.640 621.898 675.766

Struguri 177.365 77.679 131.082 139.227 142.075 166.429 108.537

Fructe 168.270 170.901 180.130 172.379 172.831 210.281 204.529

Sursa: INS, ”Repere economice și sociale regionale: Statistică teritorială”, 2012 
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Figura nr. 38 Dinamica producției agricole vegetale 

 
Sursa: INS, ”Repere economice și sociale regionale: Statistică teritorială”, 2012 

 
 În ceea ce privește producția principalelor produse agricole vegetale la nivel județean, 
se remarcă o relativă specializare a județelor regiunii pe anumite produse, astfel: 

- în județul Dolj au fost obținute producții ridicate la grâu (539.463 tone în anul 2011, 
locul 1 la nivel regional), porumb boabe (378.935 tone în 2011, locul 2), floarea soarelui  
(105.715 tone în 2011, locul 1), tomate (45.052 tone în 2011, locul 2), varză albă (49.458 tone 
în 2011, locul 1) și struguri (51.930 tone în 2011, locul 1); 

- județul Gorj se remarcă doar prin producția de cartofi de toamnă (33.193 tone în 
2011, locul 3) și varză albă (24.024 tone în 2011, locul 3); 

- în județul Mehedinți au fost obținute producții mai ridicate la cartofi de toamnă 
(56.012 tone în 2011, locul 2) și fructe (43.109 tone în 2011, locul 3); 

- județul Olt a înregistrat producții mai ridicate la grâu (344.439 tone în 2011, locul 2), 
porumb boabe (451.003 tone în 2011, locul 1), tomate (78.334 tone în 2011, locul 1), varză 
albă (43.835 tone în 2011, locul 2) și fructe (48.721 tone în 2011, locul 2); 

- cele mai ridicate producții înregistrate în județul Vâlcea au fost la cartofi de toamnă 
(62.050 tone în 2011, locul 1) și fructe (98.395 tone în 2011, locul 1). 
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Tabel nr. 68 Producția agricolă vegetală la principalele culturi, la nivel județean 
- tone - 

 2007 2008 2009 2010 2011

Grâu  

Dolj 122.933 520.404 428.198 481.311 539.463

Gorj 25.917 38.156 37.267 33.963 41.387

Mehedinți 29.526 147.682 136.355 134.670 161.174

Olt 113.160 426.101 360.474 306.631 344.439

Vâlcea 19.356 25.653 32.818 43.757 40.434

Porumb boabe  

Dolj 64.771 412.609 430.780 363.491 378.935

Gorj 65.619 113.694 206.334 199.203 252.906

Mehedinți 13.715 205.942 211.329 112.560 185.297

Olt 45.020 213.352 377.594 322.872 451.003

Vâlcea 126.110 140.852 227.198 191.268 301.153

Cartofi de toamnă  

Dolj 20.413 20.573 16.426 16.454 13.395

Gorj 11.801 25.294 30.238 30.241 33.193

Mehedinți 13.359 42.296 71.936 76.948 56.012

Olt 2.196 11.953 17.400 19.542 18.083

Vâlcea 29.021 34.132 64.106 39.823 62.050

Floarea soarelui  

Dolj 13.451 53.695 51.908 78.767 105.715

Gorj - - - 29 94

Mehedinți 1.141 7.900 10.233 13.946 11.883

Olt 12.194 52.030 48.432 68.141 60.427

Vâlcea 101 93 66 61 120

Tomate  

Dolj 41745 42741 36.075 58.026 45.052

Gorj 9255 12074 13.630 12.058 13.618

Mehedinți 5854 9640 12.011 12.819 9.915

Olt 45326 54739 52.988 44.117 78.334

Vâlcea 11714 16880 16.406 18.469 18.707

Varză albă  

Dolj 45.661 42.611 43.333 46.823 49.458

Gorj 15.685 19.007 24.804 25.302 24.024

Mehedinți 7.444 9.832 13.348 23.669 20.160

Olt 25.512 29.267 28.479 34.819 43.835

Vâlcea 21.967 20.580 20.264 24.041 15.071

Struguri  

Dolj 46.180 57.585 65.009 23.628 51.930
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Gorj 15.226 16.113 21.750 11.685 18.727

Mehedinți 19.050 12.758 21.569 22.505 22.765

Olt 35.713 30.028 31.144 28.417 25.217

Vâlcea 23.058 25.591 26.957 22.302 24.588

Fructe  

Dolj 20.315 16.983 14.734 12.188 10.992

Gorj 31.541 28.931 38.983 34.107 36.791

Mehedinți 14.141 17.545 39.364 41.042 43.109

Olt 27.052 37.126 42.749 42.445 48.721

Vâlcea 79.330 72.246 74.451 74.747 98.395

Sursa: INS, ”Producția vegetală la principalele culturi”, 2012, 2011, 2010, 2009 
 
 În ceea ce privește dinamica la nivel regional a efectivelor de animale existente la 
finele anului, aceasta a cunoscut următoarele evoluții: 
 - o creștere constantă a numărului de capete la caprine, de la 131.937 în anul 2000 la 
244.965 în 2010; 
 - o creștere semnificativă în perioada 2000-2007 a numărului de capete la porcine (de 
la 569.019 la 936.132), urmată de un trend invers în perioada 2007-2010, efectivele de 
porcine atingând valoarea de 693.855 de capete în anul 2010; 
 - o evoluția aproximativ constantă a efectivelor de bovine în perioada 2000-2008, în 
anii 2009 și 2010 acestea scăzând până la valoare de 195.695 capete înregistrată în anul 2010; 
 - o scădere însemnată a numărului de capete de ovine în anul 2010 față de anul 2009, 
de la 715.798 la 600.861. Această scădere a survenit după o perioadă 2000-2009 în care 
efectivele de ovine la nivel regional au avut o evoluție relativ constantă. 
 

Tabel nr. 69 Efectivele de animale (la sfârșitul anului) 
- capete - 

 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Bovine 303.690 301.594 304.980 315.860 304.805 259.419 195.695

Porcine 569.019 892.672 918.011 936.132 915.483 792.324 693.855

Ovine 729.508 653.336 645.406 671.306 717.818 715.798 600.861

Caprine 131.937 144.082 150.735 169.501 177.448 182.734 244.965

Sursa: INS, ”Repere economice și sociale regionale: Statistică teritorială”, 2012 
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Figura nr. 39 Dinamica efectivelor de animale (la sfârșitul anului) 

 
Sursa: INS, ”Repere economice și sociale regionale: Statistică teritorială”, 2012 

 
 Situația efectivelor de animale la sfârșitul anului în fiecare dintre județele Regiunii 
Sud-Vest Oltenia ne arată faptul că cele mai multe bovine se găsesc în județul Vâlcea (49.176 
de capete la finele anului 2011), cele mai multe porcine în Dolj (198.901 capete la sfârșitul lui 
2011), cele mai multe ovine și caprine în județul Dolj (310.431 de capete în 2011), iar cele 
mai multe păsări tot în județul Dolj (3.166.867 de capete la sfârșitul anului 2011). Evoluția 
efectivelor de animale în perioada 2008-2011, așa cum reiese din publicația INS ”Efectivele 
de animale și producția animală”, edițiile 2012, 2011, 2010, 2009, se regăsește în tabelul de 
mai jos. 
 

Tabel nr. 70 Efectivele de animale (la sfârșitul anului), la nivel județean 
- capete - 

 2008 2009 2010 2011

Bovine  

Dolj 55.145 50.602 39.098 39.650

Gorj 70.017 56.357 46.675 46.856

Mehedinți 43.016 42.812 27.490 28.704

Olt 55.266 45.482 32.981 32.326

Vâlcea 81.361 64.166 49.451 49.176

Porcine  

Dolj 219.072 207.889 198.829 198.901

Gorj 225.160 141.005 103.664 103.855

Mehedinți 86.596 87.141 88.835 88.957

Olt 201.525 188.267 183.570 178.800

Vâlcea 183.130 168.022 118.957 120.374
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Ovine și caprine  

Dolj 309.717 310.325 310.163 310.431

Gorj 136.045 136.681 120.251 120.666

Mehedinți 145.966 153.213 148.015 144.431

Olt 170.958 171.294 147.372 145.871

Vâlcea 132.580 127.019 120.025 124.935

Păsări  

Dolj 2.743.990 3.016.883 2.941.126 3.166.867

Gorj 2.497.859 1.921.058 1.437.767 1.589.624

Mehedinți 1.685.047 1.488.487 1.100.507 1.101.282

Olt 3.071.596 2.360.901 2.631.385 2.476.882

Vâlcea 1.724.957 1.697.828 1.881.659 1.836.264

Sursa: INS, ”Efectivele de animale și producția animală”, 2012, 2011, 2010, 2009 
 
 În ceea ce privește suprafața ocupată de viile pe rod, aceasta a oscilat în perioada 
2005-2010 în jurul valorii de 32.000 de hectare, în scădere față de anul de referință 2000 
atunci când au ocupat 42.779 hectare. Dintre totalul suprafeței acoperite de viile pe rod, un 
procent de aproximativ 30% îl reprezintă viile altoite pe rod. 
 

Tabel nr. 71 Suprafața viilor pe rod 
- hectare - 

 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Vii pe rod 42.779 31.657 33.421 34.846 32.040 32.552 32.973

din care: vii 
altoite pe rod 

14.845 10.247 11.399 10.407 8.477 10.226 10.105

Sursa: INS, ”Repere economice și sociale regionale: Statistică teritorială”, 2012 
 

Figura nr. 40 Dinamica suprafeței viilor pe rod 

 
Sursa: INS, ”Repere economice și sociale regionale: Statistică teritorială”, 2012 
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Tabel nr. 72 Producția principalelor produse industriale la nivelul regiunii Sud-Vest 
Oltenia 

 
 2007 2008 2009 2010 2011 

Aluminiu 
primar 

283449 288156 228630 241186 261000 

Aluminiu 
procesat 

30324 25231 31724 44277 54600 

Energie 
electrică – 
hidrocentrale 

2160 
MWh 

1379 
MWh 

2011 
MWh 

3028 
MWh 

1849 
MWh 

Energie 
electrică – 
termocentrale 

17318000 
MWh 
17,32 
TWh 

18461000 
MWh 
18,46 
TWh 

15943000 
MWh 
15,94 
TWh 

15853000 
MWh 
15,85 
TWh 

17500000 
MWh 
17,5 
TWh 

Cărbuni 18.9 mil. 
tone 

18 mil. 
tone 

14.44 mil. 
tone 

14.16 mil. 
tone 

18 mil. 
tone 

Sursa: www.fondulproprietatea.ro, calcule proprii bazate pe rapoartele ANRE 
 

În perioada 2007 – 2011, în regiunea Sud-Vest Oltenia, producția de aluminiu primar 
urmează trendul evolutiv general al economiei regiunii, respectiv creștere constantă până în 
anul de vârf 2008, urmată de o scădere bruscă în 2009 și 2010 ca urmare a impactului crizei 
economice asupra României. În mod diferit, începând cu anul 2008, producția de aluminiu 
procsat a crescut constant chiar și în perioada de criză economică. 

În ceea ce privește energia electrică produsă de hidrocentralele din regiunea Sud-Vest 
Oltenia, situația este fluctuantă, diferențele valorilor de producție fiind totuși previzibile în 
contextul condițiilor climatice manifestate în regiune. 

Uniunea Europeană a sugerat României acordarea unei atenții deosebite pentru 
sporirea producția de energie eoliană întrucât, conform unui studiu realizat, potențialul eolian 
al țării, estimat la 14.000 de MW, este cel mai mare din sud-estul Europei și al doilea din 
Europa. Investițiile necesare în sectorul energiei electrice din România s-ar putea ridica, până 
în 2013-2015, la 8-11 miliarde euro. Investițiile sunt necesare pentru modernizarea centralelor 
electrice deja existente, construirea unora noi și îmbunatățirea rețelelor de distribuție, atât 
pentru a facilitat distribuirea energiei electrice către consumatori interni, cât și pentru a 
facilita exportul energiei electrice către statele vecine.  

Producția de energiei electrică a termocentralelor a cunoscut o evoluție fluctuantă în 
perioada de analiză 2007-2011, anul 2008 fiind cel în care a fost înregistrată cea mai mare 
valoare a producției. 

Producția de cărbuni înregistrează o creștere substanțială în anul 2011 față de perioada 
2009-2010, când, pe fondul efectelor crizei economice mondiale, producția scăzuse la 14 mil. 
de tone. 
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2.5 Dinamica și performanțele întreprinderilor. Dinamica locurilor de 
muncă în IMM-uri, pe sectoare de activitate.  Rezultate economice pe tipuri 

de întreprinderi 
 

2.5.1. Dinamica generală a firmelor din regiune 
 

În cadrul dinamicii generale a firmelor din regiune, vom analiza numărul 
întreprinderilor active la nivelul regiunilor de dezvoltare ale României, dar și numărul 
întreprinderilor active pe județele componente ale regiunii Sud-Vest Oltenia. 

Din această analiză observăm faptul că pe întreaga perioadă, anii 2000 – 2010, regiunea 
Sud-Vest Oltenia a înregistrat cel mai scăzut număr de întreprinderi active, comparativ cu 
restul regiunilor de dezvoltare.  

Cu toate acestea, numărul întreprinderilor active la nivel regional a crescut constant în 
perioada 2005-2008, de la 33.903 la 39.780, respectiv cu 17,33%. Odată cu manifestarea 
efectelor crizei financiare la nivel regional și a măsurilor luate de Guvern (în special 
introducerea impozitului forfetar), numărul întreprinderilor active a scăzut de la 39.780 în 
anul 2008 la 38.967 în anul 2009 (cu 2,05%) și la 35.956 în anul 2010 (o scădere cu 7,73% 
față de anul anterior). 
 

Tabel nr. 73 Numărul întreprinderilor active la nivel regional 
- număr - 

 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Nord-Vest 43.017 61.990 66.391 73.070 78.750 75.885 67.871 
Centru 38.554 55.782 59.300 64.292 68.001 66.018 59.253 
Nord-Est 37.001 49.985 53.140 57.168 60.898 59.051 53.165 
Sud-Est 41.726 54.388 57.399 61.423 65.495 64.033 58.225 
București-Ilfov 66.305 103.839 111.750 121.729 129.940 128.347 117.679 
Sud Muntenia 36.983 47.481 50.677 54.924 59.482 58.214 53.686 
Sud-Vest Oltenia 27.351 33.903 35.392 37.583 39.780 38.967 35.956 
Vest 27.433 42.834 46.274 49.843 52.621 51.181 45.970 
TOTAL 318.370 450.202 480.323 520.032 554.967 541.696 491.805 

Sursa: INS, 2012; baza de date TEMPO 
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Figura nr. 41 Dinamica numărului întreprinderilor active, pe regiuni de dezvoltare 

 
Sursa: INS, 2012; baza de date TEMPO 

 
În cadrul regiunii Sud-Vest Oltenia, cel mai ridicat număr de întreprinderi activează în 

județul Dolj, diferențele față de celelalte județe fiind semnificative. Astfel, în anul 2010, în 
Dolj activau 13.157 de întreprinderi, de 2,2 ori mai multe decât în județul Gorj, de 3,62 de ori 
mai multe decât în Mehedinți, de 2,15 ori mai multe decât în Olt și cu 86,94% mai multe 
decât în județul Vâlcea. 
 Analizând în dinamică numărul de întreprinderi active în fiecare din cele 5 județe din 
regiunea Sud-Vest Oltenia, se remarcă faptul că trendul înregistrat la nivel regional a fost 
urmat aproape identic în fiecare din cele 5 județe: o creștere consistentă a numărului de 
întreprinderi active în anul 2005 față de anul 2000, urmată de ușoare creșteri în perioada 
2005-2008, o ușoară scădere în anul 2009 și o scădere mai consistentă în anul 2010. Singura 
excepție a fost înregistrată la nivelul județului Olt, unde, în anul 2009, numărul de 
întreprinderi active a crescut cu 21 față de anul 2008. 
 

Tabel nr. 74 Numărul întreprinderilor active la nivel județean 
- număr - 

 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Dolj 9.970 12.684 13.262 13.948 14.446 14.116 13.157 
Gorj 4.452 5.549 5.753 6.087 6.492 6.445 5.993 
Mehedinți 3.482 3.605 3.794 3.956 4.179 4.010 3.639 
Olt 4.322 5.411 5.648 6.034 6.555 6.576 6.129 
Vâlcea 5.125 6.654 6.935 7.558 8.108 7.820 7.038 
Sud-Vest Oltenia 27.351 33.903 35.392 37.583 39.780 38.967 35.956 

Sursa: INS, 2012; baza de date TEMPO 
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Figura nr. 42 Dinamica numărului întreprinderilor active, pe județe 

 
Sursa: INS, 2012; baza de date TEMPO 

 
 

2.5.2. Înmatriculări și radieri de întreprinderi la nivel regional 
 

Date privind volumul înmatriculărilor și radierilor de firme la nivel regional și pe județe 
pot fi colectate din situațiile privind operațiunile efectuate în registrele comerțului, furnizate 
de către Oficiul Național al Registrului Comerțului prin intermediul sintezelor statistice lunare 
”Operațiuni în Registrul Central al Comerțului”. Aceste statistici sunt disponibile pentru 
perioada 2005-2011. 

Astfel, în acest interval, numărul înmatriculărilor de firme în Regiunea Sud-Vest 
Oltenia a cunoscut un trend relativ constant, valorile de la începutul și de la sfârșitul 
intervalului fiind aproape egale. Anul în care s-a înregistrat cel mai scăzut număr de firme noi 
înmatriculate a fost anul 2009, an de criză economică și financiară, urmat însă de creșteri în 
anii 2010 și 2011. 

În ceea ce privește numărul firmelor radiate, acesta a cunoscut începând din anul 2007 o 
relativă stabilizare în jurul valorii anuale de 4.000 unități, după ce în anii 2005 și 2006 a 
înregistrat valori de 8.505, respectiv 10.827. Excepția a constituit-o anul 2010, în care s-a 
înregistrat o valoare record, de 16.053, aceasta fiind datorată în principal persoanelor fizice 
autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale care nu și-au preschimbat 
în termenul legal autorizațiile de funcționare în conformitate cu OUG 44/2008. 

Comparând dinamica celor 2 indicatori, observăm faptul că sporul firmelor la nivel 
regional a cunoscut valori generale pozitive, excepție făcând anii 2006 și 2010, când numărul 
firmelor radiate l-a depășit pe cel al firmelor noi înmatriculate. 
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Tabel nr. 75 Numărul înmatriculărilor și radierilor de întreprinderi la nivelul regiunii 
Sud-Vest Oltenia 

- număr - 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Înmatriculări 12.075 9.645 9.801 10.673 8.921 10.190 11.932 
Radieri 8.505 10.827 3.711 4.179 4.963 16.053 5.241 

Sursa: Oficiul Național al Registrului Comerțului, 2012 
 
Figura nr. 43 Dinamica înmatriculărilor și radierilor de întreprinderi la nivelul regiunii 

Sud-Vest Oltenia 

 
Sursa: Oficiul Național al Registrului Comerțului, 2012 

 
Analizând numărul înmatriculărilor de întreprinderi la nivelul județelor Regiunii Sud-

Vest Oltenia, se remarcă o diferență foarte mare între județul Dolj și celelalte 4 județe, în Dolj 
înmatriculându-se anual de aproximativ 2 ori mai multe firme decât în Gorj, Mehedinți, Olt 
sau Vâlcea. Trendurile înregistrate la nivelul fiecărui județ sunt similare cu cel manifestat la 
nivel regional. 

Tabel nr. 76 Numărul înmatriculărilor de întreprinderi la nivel județean 
- număr - 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Dolj 4.050 3.446 3.436 3.517 3.237 3.537 4.258 
Gorj 1.719 1.518 1.517 1.628 1.215 1.626 1.770 
Mehedinți 1.727 1.246 1.316 1.466 1.339 1.506 1.682 
Olt 2.122 1.516 1.570 1.919 1.444 1.670 2.097 
Vâlcea 2.457 1.919 1.962 2.143 1.686 1.851 2.125 

Sursa: Oficiul Național al Registrului Comerțului, 2012 
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Figura nr. 44 Dinamica înmatriculărilor de întreprinderi la nivel județean 

 
Sursa: Oficiul Național al Registrului Comerțului, 2012 

 

În ceea ce privește firmele radiate la nivelul județelor din Regiunea Sud-Vest Oltenia, 
acestea au urmat o dinamică asemănătoare cu cea înregistrată la nivel regional, cu un maxim 
al perioadei înregistrat în anul 2010. Comparând cele 5 județe, în majoritatea anilor din 
intervalul 2005-2011, cele mai multe radieri de firme s-au înregistrat în Dolj, județul cu cea 
mai ridicată dinamică a firmelor din regiune. Excepțiile le-au constituit anii 2005, în care în 
Gorj au fost 3.489 de firme radiate și 2009, în care în județul Vâlcea s-au înregistrat 1.559 de 
firme radiate.  
 

Tabel nr. 77 Numărul radierilor de întreprinderi la nivel județean 
- număr - 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Dolj 1.330 2.857 1.553 1.474 1.443 5.705 2.306 
Gorj 442 1.721 730 597 456 2.400 738 
Mehedinți 1.656 2.107 305 333 455 1.747 542 
Olt 3.489 1.513 447 567 1.050 1.905 674 
Vâlcea 1.588 2.629 676 1.208 1.559 4.296 981 

Sursa: Oficiul Național al Registrului Comerțului, 2012 

Figura nr. 45 Dinamica radierilor de întreprinderi la nivel județean 

 
Sursa: Oficiul Național al Registrului Comerțului, 2012 
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Dintre totalul radierilor de întreprinderi la nivel regional, majoritatea s-au înregistrat în 
mediul rural, ponderea acestora la nivelul anului 2010 fiind de 61,89%. 
 

Tabel nr. 78 Întreprinderi radiate pe medii de rezidență 
- număr - 

 2008 2009 2010 

Rural 5.191 15.416 21.352 

Urban 3.672 12.024 13.147 

TOTAL 8.863 27.440 34.499 

Sursa: Fundația Națională a Tinerilor Manageri, ”RURAL - Antreprenor”, 2011 
 

În ceea ce privește radierile de întreprinderi pe activități ale economiei naționale, cele 
mai ridicate valori s-au înregistrat în domeniile transport și depozitare (5.927 întreprinderi în 
2012), activități profesionale, științifice și tehnice (2.362 în 2012), comerț cu ridicata și cu 
amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor (1.729 întreprinderi) sau industria 
prelucrătoare (1.688). 
 

Tabel nr. 79 Întreprinderi radiate pe activități ale economiei naționale 
- număr – 

 2011 2012

Agricultură, silvicultură și pescuit 631 411

Industria extractivă 24 27

Industria prelucrătoare 2.439 1.688

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și 
aer condiționat 

33 38

Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de 
decontaminare 

345 239

Construcții 7 7

Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și 
motocicletelor 

2.197 1.729

Transport și depozitare 9.553 5.927

Hoteluri și restaurante 1.074 727

Informații și comunicații 1.226 868

Intermedieri financiare și asigurări 333 216

Activități profesionale, științifice și tehnice 3.469 2.362

Activități de servicii administrative și activități de servicii suport 50 41

Învățământ 233 135

Activități de spectacole, culturale și recreative 682 357

Alte activități de servicii 6 2

Sursa: ONRC, 2012 
 

Informații privind întreprinderile create la nivel regional pe activităţi ale economiei 
naţionale, clase de mărime şi medii de rezidenţă ne sunt furnizate de către Institutul Național 
de Statistică prin intermediul lucrării ”Întreprinderi noi și profilul întreprinzătorilor din 
România”. Aceste date sunt furnizate inclusiv pe sectoare de activitate și clase de mărime. 
Detalierea sectoarelor de activitate este: industrie, construcții, comerț, transporturi, hoteluri și 
restaurante și alte servicii. Clasele de mărime pentru care sunt oferite date sunt: 0 salariați, 1-
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49 salariați și mai mult de 49 de salariați. Astfel, în ceea ce privește distribuţia întreprinderilor 
active nou create pe sectoare de activitate, situația se prezintă astfel: 
 

Tabel nr. 80 Distribuţia întreprinderilor active nou create pe sectoare de activitate 
- procente - 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Industrie 12,7 12,5 5,8 10,0 15,5 9,5

Construcții 7,5 8,0 8,4 16,3 7,4 7,3

Comerț 46,4 48,5 28,2 54,6 52,9 60,4

Transporturi 5,9 6,3 5,6 9,3 10,6 8,1

Hoteluri și restaurante 5,2 5,0 2,6 4,3 9,8 4,0

Alte servicii 22,4 19,7 49,4 5,5 3,8 10,7

Sursa: INS, ”Întreprinderi noi și profilul întreprinzătorilor din România”, 2012 
 

Figura nr. 46 Dinamica creării de întreprinderi noi, pe sectoare de activitate 
 

 
Sursa: INS, ”Întreprinderi noi și profilul întreprinzătorilor din România”, 2012 

 
 La nivelul Regiunii Sud-Vest Oltenia, cele mai multe întreprinderi noi au fost create în 
sectorul comerț, cu excepția anului 2007, aproximativ jumătate dintre totalul întreprinderilor 
create anual având acest obiect de activitate. Și în sectorul industrie au fost create un număr 
consistent de întreprinderi, ponderea acestora situându-se între 5,8% în anul 2007 și 15,5% în 
2009. 

În ceea ce privește crearea la nivel regional de întreprinderi noi pe clase de mărime, 
cea mai ridicată pondere, de peste 60%, o reprezintă întreprinderile cu 1-49 salariați, urmate 
fiind de întreprinderile cu 0 salariați și cele cu peste 49 de salariați. Acestea din urmă au 
înregistrat ponderi anuale între 2,6% în 2008 și 12,6% în 2007 din totalul întreprinderilor noi 
la nivel regional. 
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Tabel nr. 81 Distribuţia întreprinderilor active nou create pe clase de mărime 
- procente - 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010

0 salariați 26,1 29,5 26,9 34,4 N/A 27,2

1-49 salariați 60,2 61,0 60,5 63,0 N/A 63,2

˃49 de salariați 3,7 9,6 12,6 2,6 N/A 9,6

Sursa: INS, ”Întreprinderi noi și profilul întreprinzătorilor din România”, 2012 
 

Figura nr. 47 Dinamica creării de întreprinderi noi, pe clase de mărime 
 

 
Sursa: INS, ”Întreprinderi noi și profilul întreprinzătorilor din România”, 2012 

  
 Analizând distribuţia întreprinderilor active nou create pe medii de rezidență, 
observăm că cea mai ridicată pondere o au întreprinderile create în mediul urban, în anul 2007 
acestea atingând valoarea de 78%. Întreprinderile create în mediul rural au înregistrat ponderi 
cuprinse între 22% în anul 2007 și 31% în anul 2005. 
 
 

Tabel nr. 82 Distribuţia întreprinderilor active nou create pe medii de rezidență 
- procente - 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Urban 69,0 73,6 78,0 74,7 70,8 71,1

Rural 31,0 26,4 22,0 25,3 29,2 28,9

Sursa: INS, ”Întreprinderi noi și profilul întreprinzătorilor din România”, 2012 
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Figura nr. 48 Dinamica creării de întreprinderi noi, pe medii de rezidență 

 
Sursa: INS, ”Întreprinderi noi și profilul întreprinzătorilor din România”, 2012 

 

2.5.3. Întreprinderi active la nivel regional 
 

Întreprinderile active sunt entități care, din punct de vedere economic, sunt active în 
perioada de observare, respectiv realizează bunuri sau servicii, înregistrează cheltuieli şi 
întocmesc bilanţ contabil. În mod normal o unitate este considerată activă atunci când a 
început să producă şi să încaseze venituri. Din punct de vedere statistic prezintă, însă, interes 
şi unităţile care, chiar dacă nu au venituri, au demarat deja o investiţie şi înregistrează costuri. 
Deci se consideră activă orice unitate care angajează forţă de muncă şi înregistrează costuri, 
inclusiv cheltuieli de investiţii legate de activitatea productivă. 

La nivelul Regiunii Sud-Vest Oltenia se remarcă 2 perioade diferite pe parcursul 
intervalului analizat: un trend crescător al numărului întreprinderilor active la nivel regional 
între anii 2000-2008, urmat de un trend descrescător între 2009-2011. 

Pe activități ale economiei naționale, cel mai mare număr de întreprinderi active se 
înregistrează în comerț, ultimii ani marcând însă o puternică scădere, de la 18.974 în 2008 la 
14.678 întreprinderi active în 2011. 
 
Tabel nr. 83 Întreprinderile active la nivel regional pe activităţi ale economiei naţionale 

- număr - 
 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Agricultură, 
silvicultură și pescuit 

1.068 1.073 1.091 1.086 1.033 1.185 1.205 

Industrie 2.926 4.011 4.107 4.259 4.322 4.271 3.866 
Construcţii 831 1.744 2.094 2.744 3.455 3.597 3.071 
Comerţ 19.585 18.580 18.797 18.930 18.974 17.357 16.180 
Hoteluri și restaurante 930 1.717 1.836 1.939 2.033 2.264 2.041 
Transport și depozitare 675 1.998 2.138 2.541 2.614 2.799 2.732 
Învățământ 40 81 96 132 183 218 205 
Sănătate și asistență 
socială 

216 617 683 752 704 739 734 

Alte activități de 
servicii 

1.080 4.082 4.550 5.200 6.462 6.537 5.922 

TOTAL 27.351 33.903 35.392 37.583 39.780 38.967 35.956 

Sursa: calcule după date INS, baza de date TEMPO - 2012 
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Figura nr. 49 Dinamica întreprinderilor active la nivel regional pe activităţi ale 
economiei naţionale 

 
Sursa: calcule după date INS, baza de date TEMPO – 2012 

 
În ceea ce privește numărul întreprinderilor active pe clase de mărime, se observă faptul 

că efectele crizei economice și financiare au fost resimțite cel mai mult de către întreprinderile 
cu până la 9 angajați, al căror număr a scăzut de la 35.793 în anul 2008 la 29.318 în 2011. 
Numărul de IMM-uri, chiar dacă a fost marcat de o scădere a numărului de întreprinderi 
active în anii 2009 și 2010, a cunoscut o revenire în 2011, întreprinderile cu 10-40 angajați 
ajungând la un număr de 3.305 unități, iar cele cu 50-249 angajați la 534 unități. 

Tabel nr. 84 Întreprinderile active la nivel regional pe clase de mărime 
- număr - 

 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
0-9 persoane 24.600 30.578 31.766 33.574 35.793 35.327 32.411 29.318
10-49 persoane 2.075 2.625 2.923 3.273 3.255 3.027 2.960 3.305 
50-249 persoane 536 569 572 609 604 502 484 534 
250 persoane și 
peste 

140 131 131 127 128 111 101 101 

TOTAL 27.351 33.903 35.392 37.583 39.780 38.967 35.956 33.258
Sursa: calcule după date INS, baza de date TEMPO – 2012 
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Figura nr. 50 Dinamica întreprinderilor active la nivel regional pe clase de mărime 

 
Sursa: calcule după date INS, baza de date TEMPO - 2012 

 
Analizând distribuția întreprinderilor active pe județe, observăm faptul că majoritatea 

sunt localizate în județul Dolj, urmat fiind de Vâlcea, Olt, Gorj și Mehedinți. Dinamica 
numărului de întreprinderi active la nivel județean a cunoscut o evoluție similară în cele 5 
județe ale Regiunii Sud-Vest Oltenia, perioada de creștere din anii 2005-2008, fiind urmată de 
una de scădere între 2009 și 2011. 

Tabel nr. 85 Întreprinderile active la nivel regional pe județe 
- număr - 

 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Dolj 9.970 12.684 13.262 13.948 14.446 14.116 13.157 12.271 
Gorj 4.452 5.549 5.753 6.087 6.492 6.445 5.993 5.532 
Mehedinți 3.482 3.605 3.794 3.956 4.179 4.010 3.639 3.226 
Olt 4.322 5.411 5.648 6.034 6.555 6.576 6.129 5.725 
Vâlcea 5.125 6.654 6.935 7.558 8.108 7.820 7.038 6.504 
TOTAL 27.351 33.903 35.392 37.583 39.780 38.967 35.956 33.258 

Sursa: calcule după date INS, baza de date TEMPO – 2012 
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Figura nr. 51 Dinamica întreprinderilor active la nivel regional pe județe 

 
Sursa: calcule după date INS, baza de date TEMPO - 2012 

 
 

În ceea ce privește distribuția întreprinderilor active pe medii de rezidență, se remarcă 
faptul că ponderea majoritară o deține mediul urban unde, la nivelul anului 2009, au activat 
79,14% din totalul întreprinderilor la nivel regional, comparativ cu doar 21,86% întreprinderi 
active în mediul rural.  
 

Tabel nr. 86 Întreprinderi active pe medii de rezidență 
- număr - 

 2008 2009 

Rural 9.765 9.426 

Urban 38.679 35.757 

TOTAL 48.444 45.183 

Sursa: Fundația Națională a Tinerilor Manageri, ”RURAL - Antreprenor”, 2011 
 

2.5.4. Rezultate economice ale întreprinderilor pe clase de mărime 
 

Dinamica unităților locale active din Regiunea Sud-Vest Oltenia a înregistrat evoluții 
diferite în ceea ce privește clasele de mărime de până în 249 de angajați și cele de peste 250 
de angajați, astfel: 

- numărul unităților locale active cu până la 249 de angajați a crescut în perioada 2005 – 
2008, înregistrând scăderi în anii 2009 și 2010, datorate atât crizei economice care a afectat și 
România, cât și introducerii impozitului forfetar și altor măsuri fiscale; 

- numărul unităților locale active cu peste 250 de angajați a scăzut continuu în perioada 
2005 – 2010, de la 201 la 151. Acest lucru s-a datorat în principal restructurării economiei la 
nivel regional, prin închiderea unităților neperformante. 
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Tabel nr. 87 Numărul unităților locale active, pe clase de mărime în regiunea Sud-Vest 
Oltenia 

- număr - 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
0-9 persoane 30.945 32.177 34.013 36.289 35.961 32.943 
10-49 persoane 2.895 3.238 3.557 3.624 3.423 3.308 
50-249 persoane 673 675 730 742 621 587 
peste 250 persoane 201 196 182 180 161 151 

Sursa: INS – Baza de date TEMPO, 2012 
 

Analizând cifra de afaceri din unitățile locale din Regiunea Sud-Vest Oltenia, remarcăm 
faptul că până în anul 2008 au fost înregistrate creșteri ale acestui indicator pe toate clasele de 
mărime, creșterile față de anul 2000 fiind semnificative. Anii 2009 și 2010 au fost marcați de 
o relativă stagnare a cifrelor de afaceri din unitățile cu până la 249 de angajați și de o scădere 
semnificativă din cele cu peste 250 de angajați. Astfel în anul 2010 unitățile cu peste 250 de 
angajați au înregistrat o cifră de afaceri de 17.394 milioane RON, cu 3,83% mai mică decât 
cea înregistrată în anul 2006, pierzând astfel creșterea din anii 2006 – 2008. 

 
Tabel nr. 88 Cifra de afaceri din unitățile locale, pe clase de mărime 

- milioane RON, prețuri curente - 
 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
0-9 persoane 1.648 5.832 6.769 8.480 10.905 10.944 10.817 
10-49 persoane 1.939 6.495 8.572 9.959 12.310 10.996 11.845 
50-249 persoane 1.307 5.713 7.966 11.245 13.928 12.486 12.008 
peste 250 persoane 6.816 15.641 18.086 19.430 21.296 16.352 17.394 

Sursa: INS, 2012 
 

Figura nr. 52 Dinamica cifrei de afaceri din unitățile locale, pe clase de mărime 
 

 
Sursa: INS, 2012 
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 Dinamica efectivului de personal din unitățile locale active în Regiunea Sud-Vest 
Oltenia a înregistrat un trend similar cu cel al cifrei de afaceri a acestora, însă este de remarcat 
comparația la nivelul anilor 2000, 2008 și 2010 a efectivelor de personal pentru unitățile de 
până la 249 de persoane (cumulat) și cele de peste 250 de persoane. Astfel, la nivelul anului 
2000 unitățile de până la 249 de persoane aveau un efectiv de 171.646, iar cele de peste 250 
de persoane, 186.408 (cu 8,60% mai mare). În anul 2008 proporțiile efectivelor erau 
inversate, adică de 228.740, respectiv 129.864 pentru unitățile de peste 250 de persoane (cu 
43,23% mai mic). În anul 2010 efectivele au fost de 195.583 pentru unitățile cu până la 249 
persoane, respectiv 104.183 (cu 46,73% mai mic). Remarcăm astfel o creștere continuă a 
diferențelor dintre efectivele de personal ale celor două categorii de unități active, datorate în 
principal proceselor de restructurare în unitățile mari de la nivel regional care fie și-au 
restrâns activitatea, fie au fost desființate. 
 Raportat la anul 2000, în anul 2010 efectivele de personal din unitățile cu până la 249 
de persoane au crescut cu 23.937 persoane, în timp ce în cele cu peste 250 de persoane au 
scăzut cu 82.225 persoane, rezultând o scădere generală a efectivului de personal la nivelul 
unităților locale active din Regiunea Sud-Vest Oltenia de 58.288 persoane. 

Tabel nr. 89 Efectivul de personal din unitățile locale, pe clase de mărime 
- număr persoane - 

 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
0-9 persoane 50.826 66.243 70.422 75.305 82.000 77.386 72.911 
10-49 persoane 51.913 57.266 63.445 69.604 72.196 65.771 63.266 
50-249 persoane 68.907 69.967 67.860 74.214 74.544 62.474 59.406 
peste 250 persoane 186.408 149.371 141.277 138.819 129.864 114.023 104.183

Sursa: INS, baza de date TEMPO - 2012 

Figura nr. 53 Dinamica efectivelor de personal din unitățile locale, pe clase de mărime 

 
Sursa: INS, baza de date TEMPO - 2012 

 
  
În ceea ce privește efectivul de personal din unitățile locale active în regiunea Sud-Vest 

Oltenia în perioada de analiză, acesta a înregistrat o scădere în anul 2005 față de anul 2000, de 
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la 358.054 la 342.847 persoane, urmată apoi de un trend crescător între anii 2005 și 2008, de 
la 342.847 la 358.604 persoane și, în final, ca urmare a efectelor crizei financiare, o scădere 
consistentă în anii 2009 și 2010, de la 358.604 la 299.766 persoane. 
 Analizând acest indicator pe sectoare de activități, observăm faptul că acest trend 
general nu s-a manifestat și la nivel de sectoare. Astfel: 
 - în unitățile locale active din sectorul Agricultură, silvicultură și pescuit, efectivul de 
personal a scăzut cu peste 50% în anul 2005 față de anul 2000, urmând apoi un trend relativ 
constant până în anul 2010; 
 - în unitățile locale active din sectorul Industrie, dinamica efectivului de personal a 
fost constant negativă între anii 2000 și 2010; 
 - în unitățile locale active din sectorul Construcții, dinamica efectivului de personal a 
păstrat tiparul dinamicii generale înregistrate la nivel regional;  
 - în unitățile locale active din sectorul Comerț s-a înregistrat o creștere constantă a 
efectivului de personal între anii 2000 și 2008, urmată apoi de o reducere în anii 2009 și 2010; 
 - în unitățile locale active din sectorul Hoteluri și restaurante, efectivul de personal a 
fost relativ constant, fluctuând într-o marjă de +/- 10%; 
 - în unitățile locale active din sectorul Transport și depozitare s-a înregistrat o evoluție 
relativ contantă a efectivului de personal; 
 - în unitățile locale active din sectoarele Învățământ și Sănătate și asistență socială, 
efectivul de personal a înregistrat o creștere contantă între anii 2000 și 2010, nefiind afectate 
de efectele crizei financiare, această dinamică fiind datorată în principal fondurilor europene 
pre și post aderare. 
  

Tabel nr. 90 Efectivul de personal din unitățile locale, pe sectoare de activități 
- număr persoane - 

 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Agricultură, silvicultură 
și pescuit 

22.337 9.765 10.411 9.641 9.906 9.798 9.552 

Industrie 181.289 168.382 157.576 156.840 148.589 128.289 118.528 
Construcţii 38.229 32.308 34.619 41.541 44.570 36.924 34.111 
Comerţ 64.284 71.746 75.475 78.918 81.736 71.249 67.267 
Hoteluri și restaurante 8.420 8.500 8.975 9.937 9.935 9.859 9.584 
Transport și depozitare 22.961 22.233 22.656 23.806 26.991 25.874 24.331 
Învățământ 164 357 399 506 710 946 1.002 
Sănătate și asistență 
socială 

393 1.678 2.076 2.537 2.650 2.823 2.833 

Alte activități de servicii 19.977 27.878 30.817 34.216 33.517 33.892 32.558 
TOTAL 358.054 342.847 343.004 357.942 358.604 319.654 299.766 

Sursa: calcule după date INS, baza de date TEMPO - 2012 
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Figura nr. 54 Dinamica efectivelor de personal din unitățile locale, pe sectoare de 
activități 

 
Sursa: calcule după date INS, baza de date TEMPO – 2012 

 

2.5.5. Investițiile brute ale unităților locale active la nivel regional 
 

Pentru a analiza investițiile brute realizate de unitățile locale active din Regiunea Sud-
Vest Oltenia, vom utiliza indicatorul ”Investiţii brute în bunuri corporale”, care reprezintă 
valoarea totală a investiţiilor efectuate în cursul perioadei de referinţă în bunuri corporale, 
incluzând pe lângă mijloacele fixe puse în funcţiune şi valoarea cumpărărilor de terenuri şi 
mijloace fixe (la mâna a doua sau cumpărate de la alte unităţi) corectată cu diferenţa 
soldurilor de imobilizări corporale în curs (investiţii neterminate). Acest indicator este 
calculat atât pe regiuni de dezvoltare, cât și pe activități ale economiei naționale. 

Volumul total al investițiilor brute a cunoscut în perioada 2005-2008 un trend crescător, 
de la 3.987 milioane RON în 2005 la 8.979 milioane RON în 2008. Această creștere a fost 
urmată de o scădere în anii 2009 și 2010, trendul revenind pe creștere în anul 2011. Astfel, 
volumul total al investiţiilor brute, realizate în anul 2011, a fost de 8.505 milioane RON 
preţuri curente, în creștere față de anul 2010, când a înregistrat valoarea de 7.854 milioane lei.            
 

Tabel nr. 91 Investițiile brute ale unităților locale active din Regiunea Sud-Vest Oltenia 
- milioane RON, prețuri curente - 

 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Sud-Vest 
Oltenia 

2.610 3.987 5.705 7.800 8.979 7.929 7.854 8.505 

Sursa: INS, baza de date TEMPO - 2012 
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Figura nr. 55 Dinamica investițiilor brute ale unităților locale active din Regiunea Sud-
Vest Oltenia 

 
Sursa: INS, baza de date TEMPO - 2012 

 
În perioada 2005-2008, cele mai importante investiţii realizate, au fost în industria 

prelucrătoare, cu o pondere de 29,21% din investițiile totale realizate în anul 2008, energie 
electrică și termică, gaze și apă (18,34%), comerţ (15,77%) și industria extractivă, cu 11,57% 
în anul 2008. Creșteri constante și consistente ale investițiilor s-au înregistrat în domeniile 
agricultură, vânătoare, de la 80 milioane RON în 2005 la 286 milioane RON în anul 2008, 
industria extractivă, de la 177 la 1.039 milioane RON, industria prelucrătoare, de la 1.005 la 
2.623 milioane RON, energie electrică și termică, gaze și apă, de la 1.166 la 1.647 milioane 
RON, construcții, de la 170 la 728 milioane RON, comerț, de la 764 la 1.416 milioane RON și 
transport și depozitare, de la 290 milioane RON în 2005 la 571 milioane RON în 2008. 

 
Tabel nr. 92 Investițiile brute ale unităților locale active pe activități ale economiei 

naționale CAEN Rev.1 
- milioane RON - 

 2000 2005 2006 2007 2008
Agricultura, vânătoare 6 80 130 176 286
Silvicultură, exploatarea forestieră 0 18 8 16 17
Pescuit și piscicultură 0 5 1 1 1
Industria extractivă 369 177 386 496 1.039
Industria prelucrătoare 1.458 1.005 1.693 2.626 2.623
Energie electrică și termică, gaze și apă 409 1.166 1.241 1.313 1.647
Construcții 36 170 291 531 728
Comerț 144 764 977 1.505 1.416
Hoteluri și restaurante 8 63 73 126 140
Transport și depozitare 86 290 463 532 571
Poștă și telecomunicații 74 99 233 134 51
Tranzacții imobiliare și alte servicii 6 114 170 270 258
Învățământ 0 2 2 6 10
Sănătate și asistență socială 7 11 14 32 37
Alte activități ale economiei naționale 7 23 23 36 155
TOTAL 2.610 3.987 5.705 7.800 8.979

Sursa: INS, baza de date TEMPO 
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Figura nr. 56 Dinamica investițiilor brute ale unităților locale active pe activități ale 
economiei naționale CAEN Rev.1 

 
Sursa: INS, baza de date TEMPO 

 
Analizând dinamica investițiilor brute ale unităților locale active pe activități ale 

economiei naționale conform CAEN Rev.2 (perioada 2008-2011), cele mai importante 
investiţii realizate în anul 2011, au fost în industria prelucrătoare (31,30%), producția și 
furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (21,69%) și 
industria extractivă (11,40%). Per total sector industrial, investițiile realizate în anul 2011 au 
avut o pondere de 72,18% din totalul investițiilor brute realizate la nivel regional. Investițiile 
realizate în industrie au cunoscut un trend permanent crescător în perioada analizată, acesta 
fiind singurul domeniu în care investițiile nu au fost afectate de criza economică și financiară. 
Toate celelalte domenii de activitate au înregistrat scăderi ale investițiilor brute în anii 2009 – 
2010. 
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Tabel nr. 93 Investițiile brute ale unităților locale active pe activități ale economiei 
naționale CAEN Rev.2 

- milioane RON - 
 2008 2009 2010 2011
Agricultură, vânătoare și servicii anexe 280 199 310 390
Silvicultură și exploatare forestieră 17 10 18 19
Pescuitul și acvacultura 1 0 2 2
Industria extractivă 1.039 454 493 970
Industria prelucrătoare 2.561 1.584 2.623 2.662
Producția și furnizarea de energie electrică și termică, 
gaze, apă caldă și aer condiționat 

1.529 3.275 2.447 1.845

Distribuția apei; Salubritate, gestionarea deșeurilor, 
activități de decontaminare 

177 248 327 662

Construcții 748 594 299 378
Comerț cu ridicata și cu amănuntul; Repararea 
autovehiculelor și motocicletelor 

1.414 813 551 827

Transport și depozitare 569 363 436 256
Hoteluri și restaurante 140 122 95 109
Informații și comunicații 78 48 25 46
Tranzacții imobiliare, închirieri și activități de servicii 
prestate în principal întreprinderilor (activități 
profesionale, științifice și tehnice, activități de servicii 
administrative și activități de servicii suport) 

231 144 171 288

Învățământ 10 5 7 5
Sănătate și asistență socială 35 43 37 25
Alte activități de servicii 150 27 13 21
TOTAL 8.979 7.929 7.854 8.505

Sursa: INS, baza de date TEMPO, 2012 
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Figura nr. 57 Dinamica investițiilor brute ale unităților locale active pe activități ale 
economiei naționale CAEN Rev.2 

 
Sursa: INS, baza de date TEMPO, 2012 
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2.5.6. Cifra de afaceri a unităților locale active la nivel regional 
 
 Cifra de afaceri obţinută de către unităţile active din Regiunea de dezvoltare Sud-Vest 
Oltenia a cunoscut o creștere constantă în perioada 2005-2011, excepție făcând anul 2009, an 
marcat de scăderea veniturilor obținute de unitățile locale active. 
 După activităţile economiei naţionale, cele mai ridicate niveluri ale cifrei de afaceri au 
fost obținute în industrie (46,6% din totalul cifrei de afaceri la nivel regional în anul 2011) și 
comerț (33,5% din totalul cifrei de afaceri la nivel regional în anul 2011). 
  

Tabel nr. 94 Cifra de afaceri a unităților locale active, pe activități ale economiei 
naţionale 

- milioane RON - 
 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Agricultură, silvicultură 
și pescuit 

162 442 581 688 997 1.251 1.111 1.444 

Industrie 6.760 16.955 20.615 23.459 26.379 22.045 23.065 27.433 
Construcţii 636 2.016 2.858 3.737 4.862 4.361 4.336 4.327 
Comerţ 3.288 11.451 13.806 16.900 20.739 17.984 18.463 19.702 
Hoteluri și restaurante 96 333 416 537 705 615 553 648 
Transport și depozitare 494 1.198 1.559 1.862 2.242 1.997 2.007 2.524 
Învățământ 1 7 9 13 19 21 26 25 
Sănătate și asistență 
socială 

3 43 61 105 162 158 168 182 

Alte activități de servicii 272 1.236 1.488 1.813 2.334 2.346 2.335 2.585 
TOTAL 11.712 33.681 41.393 49.114 58.439 50.778 52.064 58.870 

Sursa: calcule după date INS, baza de date TEMPO - 2012 

Figura nr. 58 Dinamica cifrei de afaceri a unităților locale active, pe activități ale 
economiei naţionale 

 

 
Sursa: calcule după date INS, baza de date TEMPO - 2012 
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2.6 Întreprinderile mari în regiunea Sud-Vest Oltenia și în fiecare județ al 
regiunii 

 
Conform teoriei formulate de Allan Fischer în lucrarea sa “The Clash of Progress and 

Security” apărută în anul 1935, activităţile economice naţionale pot fi grupate pe următoarele 
sectoare:  

· sectorul primar, ce cuprinde activităţi legate de agricultură, silvicultură, pescuit și 
industria extractivă; 

· sectorul secundar, care cuprinde activităţi legate de industrie (industria prelucrătoare, 
activitatea de producție a energiei electrice, termice, gaze și apă) şi construcţii; 

· sectorul terţiar, ce cuprinde activităţile legate de comerţ, transport și servicii. 

Tabel nr. 95 Întreprinderi mari după numărul de angajaţi si Cifra de Afaceri din 
județul Dolj în 2011 (ordine alfabetică) 

Denumirea companiei CA  
- Euro-  

Număr 
mediu 
angajaţi 

Cod CAEN 

Alextricot S.R.L. 1.254.003 256 fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor 
articole de îmbrăcăminte 

Arcforce S.R.L. 7.821.140 400 servicii de furnizare şi management a forţei de 
muncă 

Avioane Craiova S.A. 1.313.092 342 fabricarea de aeronave şi nave spaţiale 
Avioane S.A 5.527.988 342 fabricarea de aeronave şi nave spaţiale 
Cargill Oils S.A. 57.192.992 281 fabricarea uleiurilor şi grăsimilor 
Casa Noastra Srl 76.172.313 483 fabricarea articolelor din material plastic pentru 

constructii 
Cerealcom Dolj S.A. 60.268.122 295 comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, 

furajelor şi tutunului neprelucrat 
Cez Distributie S.A. 187.435.929 1.456 distribuţia energiei electrice 
Civitas P.S.G. S.R.L. 8.093.189 1.536 activităţi de protecţie şi gardă 
Compania De Apa Oltenia S.A. 13.184.182 1.228 captarea, tratarea şi distribuţia apei 
Complexul Energetic Craiova 
S.A.  

260.768.301  
2.294 

producţia de energie electrică 

Cummins Generator 
Technologies Romania S.A. 

47.489.164 681 fabricarea motoarelor, generatoarelor şi 
transformatoarelor electrice 

Dumagas Transport S.A. 38.010.375 671 transporturi rutiere de mărfuri  
Electroputere S.A. 69.308.116 1.638 

 
fabricarea motoarelor, generatoarelor şi 
transformatoarelor electrice şi a aparatelor de 
distribuţie şi control a electricităţii 

 Elpreco S.A. 19.871.460 513 fabricarea produselor din beton pentru 
construcţii 

Foraj Sonde Craiova S.A. 20.267.105 547 activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului 
brut şi gazelor naturale 

Foraj Sonde S.A. 85.322.485 547 activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului 
brut şi gazelor naturale 

Ford Romania S.A. 139.514.882 3.487 fabricarea autovehiculelor de transport rutier 
Institutul National De Cercetare 
Dezvoltare Si Ancercari Pentru 
Electrotehnica 

4.620.152 293 cercetare- dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi 
inginerie  

Maglierie Cristian Impex S.R.L. 9.533.242 1.151 fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor 
articole de îmbrăcăminte 

Manufactura De Est S.R.L. 3.217.228 324 fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor 
articole de îmbrăcăminte 

Modexim S.A. Craiova 1.331.553 254 fabricarea altor articole de îmbrăcăminte 
(exclusiv lenjeria de corp) 

Pan Group S.A. 26.705.303 1.040  fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor şi a 
produselor proaspete de patiserie 

Popeci Utilaj Greu S.A. 41.071.942 518 fabricarea utilajelor pentru metalurgie 
Reloc S.A. 7.321.795 298 tararea si intretinerea altor echipamente de 



Studiu privind dezvoltarea mediului de afaceri la nivel regional și  
impactul crizei economice asupra întreprinderilor 

122 
 

Sursa: Ministerul Finanțelor Publice, 2012 
 

După cum se poate observa în tabelul anterior, la nivelul judeţului  Dolj există un număr 
de 32 de întreprinderi mari cu un număr mediu total de 9.110 angajaţi, şi cu un număr mediu 
de 284,68 angajaţi pe companie. Acestea sunt repartizate pe diferite domenii de activitate, cea 
mai răspândită fiind industria prelucrătoare. 

Tabel nr. 96 Întreprinderi mari după numărul de angajaţi si Cifra de Afaceri din 
județul Gorj în 2011 (ordine alfabetică) 

Sursa: Ministerul Finanțelor Publice, 2012 
În anul 2011, la nivelul judeţului Gorj s-a înregistrat un număr de 13 întreprinderi mari, 

concentrate în special în industria prelucrătoare. Avand un număr mediu de 7023 salariaţi, 
cele 13 întreprinderi au reuşit să înregistreze o Cifră de afaceri la nivelul anului 2011 în 
valoare totală 362.573.307 euro. 

 
 

transport n.c.a. 
Romnicon S.R.L. 3.099.044 507 activităţi generale de curăţenie a clădirilor 
Salubritate Craiova S.R.L. 5.396.678 600 colectarea deșeurilor nepericuloase 
Societatea Comerciala Pentru 
Servicii De Mentenanta In Retele 
De Transport - Sucursala Craiova 

29.006.174 944 repararea echipamentelor electrice 

Sud Oil S.R.L. 6.278.943 350 ctultivarea legumelor şi a pepenilor, a 
rădăcinoaselor şi tuberculilor 

T.C.I.F. Craiova S.A. 4.275.626 349 lucrări de construcţii a proiectelor utilitare 
pentru fluide 

Top Gel Prod S.R.L. 15.679.769 348 fabricarea îngheţatei 
Total 1.535.779.963 9.110  

Denumirea companiei CA  
- Euro-  

Număr 
mediu 
angajaţi 

Cod CAEN 

Aparegio Gorj S.A. 19.365.405 378 captarea, tratarea si distributia apei 
Artego S.A. 36.089.334 1.187 fabricarea altor produse din cauciuc 
Complexul Energetic Rovinari 
S.A. 

226.157.845 4.380 producția de energie electrică 

Complexul Energetic Turceni 
S.A: 

339.978.217 4.496 producția de energie electrică 

Confectia S.A. 1.021.490 275 fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv 
lenjeria de corp) 

Grupul Reparatii Industriale Si 
Montaj Excavatoare S.R.L. 

35.770.450 326 fabricarea utilajelor pentru extractie si constructii 

Macofil S.A. 6.467.399 254 fabricarea caramizilor, tiglelor si a altor produse 
pentru constructii, din argila arsa 

Minprest Serv S.A. 4.385.183 1.115 activitati generale de curatenie a cladirilor 
Rostramo S.A. 2.330.044 409 fabricarea de mobila n.c.a. 
Societatea Comerciala Uzina 
Mecanica Sadu Sa Filiala A 
Companiei Nationale Romarm 
S.A. 

6.779.569 948 fabricarea armamentului si munitiei 

Squad Force S.R.L. 724.640 388 activitati de protectie si garda 
Succes Nic Com S.R.L. 199.290.798 1.018 comert cu amanuntul in magazine nespecializate, 

cu vanzare predominanta de produse alimentare, 
bauturi si tutun 

Tehnotop Group S.R.L. 6.116.644 259 activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut 
si gazelor naturale 

Umr S.A. 44.956.991 466 abricarea de constructii metalice si parti 
componente ale structurilor metalice 

TOTAL 362.573.307 7023  
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Tabel nr. 97  Întreprinderi mari după numărul de angajaţi si Cifra de Afaceri din 
județul Mehedinți în 2011 (ordine alfabetică) 

Denumirea companiei CA  
- Euro-  

Număr mediu 
angajaţi 

Cod CAEN 

Alpha Construct Sistem S.R.L. 21.951.182 362 transporturi urbane, suburbane si metropolitane de 
calatori 

C&C Mh Confort S.R.L. 187.877.566 775 lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer 
conditionat 

Delignit Romania S.R.L. 8.110.009 289 fabricarea de furnire si a panourilor de lemn 
Regia Autonoma Pentru 
Activitati Nucleare R.A. 

156.181.396 3.640 fabricarea altor produse chimice anorganice, de 
baza 

Santierul Naval Orsova S.A. 16.461.214 603 constructia de nave si structuri plutitoare 
Secom S.A 4.539.854 295 captarea, tratarea si distributia apei 
Severconf S.A. 1.360.418 257 fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv 

lenjeria de corp) 
Severnav S.A.  39.286.101 978 constructia de nave si structuri plutitoare 

Vigilent Security S.R.L. 3.032.798 605 activitati de protectie si garda 
TOTAL 438.800.538 7.804  

Sursa: Ministerul Finanțelor Publice, 2012 
 

În judeţul Mehedinţi, aflat în milocul clasamentului, atât din punct de vedere al Cifrei de 
Afaceri (438.800.538 euro) cât şi din punct de vedere al numărului de angajaţi (7.804), cele 
mai multe întreprinderi mari în anul 2011 au fost concentrate pe industria prelucrătoare, dar şi 
cea a constructţiei de nave. 

Tabel nr. 98 Întreprinderi mari după numărul de angajaţi si Cifra de Afaceri din 
județul Olt în 2011 (ordine alfabetică) 

Sursa: Ministerul Finanțelor Publice, 2012 

Denumirea companiei CA  
- Euro-  

Număr mediu 
angajaţi 

Cod CAEN 

Alro S.A. 430.458.195 2.502 metalurgia aluminiului 
Altur S.A. 27.471.614 726 fabricarea altor piese si accesorii pentru 

autovehicule si pentru motoare de autovehicule 
Ardia S.R.L. 1.573.225 308 activitati de protectie si garda 
Compania De Apa Olt S.A. 4.012.682 250 captarea, tratarea si distributia apei 
Cord Romania S.R.L. 70.383.862 418 

 
fabricarea articolelor din fire metalice, fabricarea de 
lanturi si arcuri 

Electrocarbon S.A. 35.007.434 413 fabricarea altor produse din minerale nemetalice, 
n.c.a. 

Gama S.A. 1.759.175 391 fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv 
lenjeria de corp) 

Guraytex S.R.L. 4.087.027 793 fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv 
lenjeria de corp) 

Indserv S.R.L. 1.805.637 254 activitati de investigatii 
Pirelli Tyres Romania S.R.L. 242.489.362 1.750 fabricarea anvelopelor si a camerelor de aer; 

resaparea si refacerea anvelopelor 
Romanita S.A. 11.411.483 662 fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv 

lenjeria de corp) 
Romvag S.A. 
 

11.842.786 
 

796 fabricarea materialului rulant 

S.C.A.D.T. S.A. 7.316.462 297 lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si 
nerezidentiale 

Sam Rouven S.R.L. 3.308.306 331 fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv 
lenjeria de corp) 

Security Consulting S.R.L. 1.348.489 343 activitati de protectie si garda 
Smr S.A 17.363.439 988 fabricarea materialului rulant 
Tmk-Artrom S.A. 158.156.279 1.058 productia de tuburi, tevi, profile tubulare si 

accesorii pentru acestea, din otel 
TOTAL 1.029.868.061 12.280  
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Cu un număr de 18 întreprinderi mari, Judeţul Olt este al doilea ca reprezentare în 
regiunea Sud-Vest Oltenia după numărul angajaţilor şi cifrei de afaceri, după județul Vâlcea. 

Tabel nr. 99 Întreprinderi mari după numărul de angajaţi si Cifra de Afaceri din 
județul Vâlcea în 2011 (ordine alfabetică) 

Sursa: Ministerul Finanțelor Publice, 2012 
 

Judeţul Vâlcea se clasează în topul judeţelor din regiunea Sud-Vest Oltenia. Acesta 
înregistrează un număr de 22 de întreprinderi mari la nivelul judeţului, ale căror cifre de 
afaceri cumulate depăşesc de 9 ori cifra de afaceri a judeţului Olt, următorul după Vâlcea.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Denumirea companiei CA  
- Euro-  

Număr mediu 
angajaţi 

Cod CAEN 

Annabella S.R.L. 39.477.262 604 comert cu amanuntul in magazine nespecializate, 
cu vanzare predominanta de produse alimentare, 
bauturi si tutun 

Apavil S.A. 4.188.562 637 captarea, tratarea si distributia apei 
Avicarvil S.R.L. 17.871.859 700 cresterea pasarilor 
Boromir Ind S.R.L. 51.353.537 824 fabricarea produselor de morarit 
Centrala Electrica De 
Termoficare Govora S.A. 

67.605.939 
 

1.293 furnizarea de abur si aer conditionat 

Diana S.R.L. 48.766.482 611 fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne 
de pasare) 

Filiala Pentru Reparatii Si 
Servicii Hidroserv 
Ramnicu Valcea S.A. 

15.476.651 374 repararea masinilor 
 

Forestcov S.R.L. 6.058.570 370 taierea si rindeluirea lemnului 
Gardienii S.R.L. 3.127.893 776 activitati de protectie si garda 
Govora S.A. 10.011.766 393 lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si 

nerezidentiale 
Ladrisi Group S.R.L. 15.606.090 300 prelucrarea si conservarea carnii 
Meroli Grup S.R.L. 4.332 397 fabricarea sapunurilor, detergentilor si a produselor 

de intretinere 
Mw Romania S.A. 44.788.405 342 fabricarea altor piese si accesorii pentru 

autovehicule si pentru motoare de autovehicule 
Oltchim S.A. 311.062.991 3.570 fabricarea altor produse chimice organice, de baza 
Proimsat S.A. 24.532.046 417 lucrari de instalatii electrice 
Protectchim S.R.L. 13.187.926 444 lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si 

nerezidentiale 
Sapte Spice S.A. 45.620.459 497 fabricarea produselor de morarit 

Urban S.A. 51.961.995 2.750 colectarea deseurilor nepericuloase 
Uzinele Sodice Govora 
S.A. 

53.815.981 914 fabricarea altor produse chimice anorganice, de 
baza 

Vel Pitar S.A. 65.209.698 2.770 fabricarea painii, fabricarea prajiturilor si a 
produselor proaspete de patiserie 

Vilmar S.A. 33.138.952 315 fabricarea produselor metalice obtinute prin 
deformare plastica, metalurgia pulberilor 

Vp Magassin S.A. 14.148.104 500 comert cu amanuntul al painii, produselor de 
patiserie si produselor zaharoase, in magazine 
specializate 

TOTAL 9.370.015.500 19.161  
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Figura nr. 59 Cifra de afaceri la nivel local (2011) 

 
Sursa: Ministerul Finanțelor Publice, 2012 

 
Şi din punct de vedere al numărului de salariaţi se poate spune că judeţul Vâlcea se 

situează pe primul loc în cadrul regiunii, dat fiind faptul că cele 22 de întreprinderi mari oferă 
locuri de muncă pentru 19.161 de persoane. 
 

Figura nr. 60 Numărul de salariaţi înregistrat în întreprinderile mari în regiunea Sud-
Vest Oltenia (2011) 

 
 

Sursa: ANOFM, 2012 
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2.7 Sectorul IMM 
 

Categoria Întreprinderilor Micro, Mici și Mijlocii (IMM) este formată din întreprinderi 
care angajează mai puțin de 250 de persoane și care au o cifră de afaceri anuală neta de până 
la 50 de milioane de euro și/ sau dețin active totale de până la 43 de milioane de euro. 

Întreprinderile micro, mici și mijlocii (IMM) joacă un rol esențial în economia 
europeană. Ele reprezintă o sursă de abilități antreprenoriale, inovare și creare de locuri de 
muncă. În Uniunea Europeană extinsă la 25 de țări, aproximativ 23 de milioane de IMM-uri 
asigură în jur de 75 de milioane de locuri de muncă și reprezintă 99% din toate întreprinderile. 

Totuși, ele sunt adeseori confruntate cu imperfecțiunile pieței. IMM-urile au de multe 
ori dificultăți în obținerea de capital sau credite, mai ales în faza de start-up. Resursele lor 
limitate pot de asemenea să reducă accesul la noi tehnologii sau inovare. 

De aceea, sprijinul pentru IMM-uri reprezintă una din prioritățile Comisiei Europene 
pentru creșterea economică, crearea de locuri de muncă și coeziune socială și economică. 

Într-o piață unica fără granițe interne, este esențial ca măsurile de încurajare a IMM-
urilor să se bazeze pe o definiție comună, în scopul imbunătățirii consisțentei și eficacității lor 
și pentru limitarea distorsiunilor și competiției. Acest lucru este cu atât mai necesar având în 
vedere interacțiunea dintre măsurile naționale și cele impuse de UE pentru susținerea IMM-
urilor în domenii precum dezvoltarea regională și căutarea de fonduri. 

În 1996, a fost adoptată de către Comisia Europeană o recomandare ce stabilea prima 
definiție a IMM-urilor. Această definiție a fost aplicată pe întreg teritoriul Uniunii Europene. 
În data de 6 mai 2003, Comisia a adoptat o nouă recomandare, ținând seama de dezvoltarea 
economică începand cu 1996. Această recomandare a intrat în vigoare în data de 1 ianuarie 
2005 și va fi aplicată tuturor politicilor, programelor și măsurilor inițiate de Comisie pentru 
IMM. 

Categoria micro-întreprinderilor și a întrerinderilor mici și mijlocii are în vedere 
întreprinderi care au mai puțin de 250 de salariați și care au o cifra de afaceri anuală netă ce 
nu depășeste 50 de milioane de euro, sau care dețin active totale care nu depășesc 43 de 
milioane de euro.  

 
Figura nr. 61 Clasificarea ca IMM 

 
Sursa: Ministerul Economiei, 2012 

 
Întreprinderile mici sunt definite ca întreprinderi care au pana la 49 salariați şi 

realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane de euro . 
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Micro-întreprinderile sunt definite ca întreprinderi care au până la 9 salariați şi 
realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane de euro. 

Distribuţia întreprinderilor mici şi mijlocii pe regiunile de dezvoltare din România în 
anul 2008 este următoarea: regiunea Sud-Vest – 25,73%, Bucureşti-Ilfov – 22,20%,  regiunea 
Nord-Est – 14,73%, regiunea Nord-Vest – 11,10%, regiunea Sud-Est – 7,57%, regiunea Vest 
– 7,06%, regiunea Centru – 5,95% şi regiunea Sud Muntenia – 5,65%.  
 

Figura nr. 62 Structura eşantionului pe regiuni de dezvoltare 
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Sursa: INS, 2012 

 
Dacă încadrăm întreprinderile pe clase de mărime, conform datelor anului 2008, 

microfirmele reprezintă 52,68% din totalul IMM-urilor anchetate, cele mici au o pondere de 
34,85%, iar companiile mijlocii deţin un procent de 12,47%.  

 
Figura nr. 63 Structura eşantionului în funcţie de dimensiunea IMM-urilor 

 
Sursa: INS, 2012 

 
Pe clase de mărime se poate observa prevalenţa clară a IMM în regiunea Sud-Vest 

Oltenia, însumand 99,6% din totalul întreprinderilor active. Acestă situaţie este similară cu 
structura firmelor din celelalte regiuni de dezvoltare şi cu nivelul naţional. În cifre absolute 
însă, regiunea S-V înregistrează cel mai mic număr de întreprinderi active în comparaţie cu 
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celelalte regiuni. Din numărul total de IMM, cca. 20% sunt concentrate în Bucureşti şi judeţul 
Ilfov. Numărul IMM a crescut semnificativ, în regiunile Centru, Bucureşti-Ilfov, Vest, Nord-
Vest şi a fost relativ stabil în restul regiunilor. Datele statistice pentru perioada 2000 – 2009 
evidenţiază dinamica întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM) care,  per total au crescut ca număr 
cu 43%. În schimb a scăzut cu 30,6% numărul de firme în clasa întreprinderilor mari (peste 
250 salariaţi). 
 

Tabel nr. 100 Dinamica firmelor la nivel național, pe clase de mărime 
Anul Clasa de mărime 

Total firme 0-9 angajaţi 10-49 angajaţi 50-249 angajaţi Peste 250 angajaţi 

2000 26.863 24.042 2.040 562 219 

2001 26.659 23.675 2.213 557 214 

2002 26.375 23367 2.198 598 212 

2003 28.465 25.153 2.485 618 209 

2004 31.149 27.814 2.481 648 206 

2005 33.175 29.568 2.756 657 194 

2006 36.286 32.177 3.238 675 196 

2007 37.890 33.444 3.535 729 182 

2008 39178 34785 3494 728 181 

2009 38269 34215 3294 608 152 

Sursa: INS, 2012  
 

În această regiune activează 45.800 IMM-uri, reprezentând aproximativ 7,4% din 
totalul naţional. Din acest număr, aproximativ 92,0% sunt microîntreprinderi, iar 98% 
realizează o cifră de afaceri de până la 2 mil. euro anual şi niciuna nu se plasează în clasa de 
peste 200 mii lei. În această regiune sectorul IMM-urilor este în curs de consolidare. Volumul 
activelor imobilizate este de circa 3,1% din totalul naţional; de asemenea, IMM-urile din 
regiunea Sud-Vest nu deţin decât 3,7% din totalul datoriilor. Regiunea deţine cel mai mic 
număr de salariaţi regional – 189.433 ceea ce reprezintă 6,6% din totalul sectorului IMM-
urilor. Comparativ, regiunea Bucureşti are de 2,1 ori mai mulţi salariaţi. Regiunea Sud-Vest 
contribuie cu 4,1% în rezultatul net şi cu 4,7% în cifra de afaceri a sectorului IMM-urilor. Şi 
în cadrul regiunii se înregistrează inegalităţi între judeţe. 

Astfel, structura judeţeană a celor 45.800 întreprinderi se prezintă în figura următoare: 
 

Tabel nr. 101 Distribuţia pe judeţe a numărului de IMM-uri din regiunea Sud-Vest 
Oltenia 

Județ/Anul 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Dolj 9928 12646 13224 13912 14407 14086 13128 12244 

Gorj 4426 5522 5729 6062 6469 6421 5972 5511 

Mehedinți 3466 3589 3777 3938 4163 3996 3627 3214 

Olt 4293 5386 5621 6009 6531 6556 6111 5705 

Vâlcea 5098 6629 6910 7535 8082 7797 7017 6483 

 Sursa: INS, 2012 
Principala constatare se referă la ponderea ridicată deţinută de judeţul Dolj în totalul 

întreprinderilor (36,92%). La polul opus ca pondere se află Mehedinţi cu 9,69% în anul 2011, 
fapt ce indică o accentuare a polarizării inter-judeţene. 
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Tabel nr. 102 Dinamica numărului de  IMM- uri  pe principalele sectoare de activitate 
în perioada 2005-2011 

Domenii de activitate Anul 
2005 

Anul 
2006 

Anul 
2007 

Anul 
2008 

Anul 
2009 

Anul 
2010 

Anul 
2011 

Agricultura, silvicultura si 
pescuit 

1086 1099 1092 1049 1197 1217 1199 

Industria extractiva 79 80 97 122 125 122 118 

Industria prelucratoare 3913 4013 4139 3974 3943 3501 3261 

Productia si furnizarea de 
energie electrica si termica, 
gaze, apa calda si aer 
conditionat 

48 56 52 67 61 44 49 

Distributia apei; salubritate, 
gestionarea deseurilor, 
activitati de decontaminare 

48 56 52 250 248 272 316 

Constructii 1786 2156 2805 3514 3650 3118 2777 

Comert cu ridicata si cu 
amanuntul; repararea 
autovehiculelor si 
motocicletelor 

18956 19200 19353 19467 17920 16679 15228 

Transport si depozitare 2050 2195 2607 2677 2864 2778 2704 

Hoteluri si restaurante 1727 1860 1966 2060 2310 2075 1861 

Informatii si comunicatii - - - 987 961 857 801 

Intermedieri financiare si 
asigurari 

446 506 592 599 691 654 675 

Tranzactii imobiliare 3106 3452 3933 611 589 517 471 

Activitati profesionale, 
stiintifice si tehnice 

- - - 2382 2492 2283 2175 

Activitati de servicii 
administrative si activitati 
de servicii suport 

- - - 925 893 819 816 

Invatamant 3188 3549 4066 184 219 206 196 

Sanatate si asistenta sociala 619 685 755 711 753 746 697 

Activitati de spectacole, 
culturale si recreative 

- - - 258 292 246 222 

Alte activitati de servicii 615 691 776 818 797 704 670 

Sursa: INS, 2012 
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Tabel nr. 103 Cifra de afaceri a IMMurilor în milioane RON prețuri curente pentru 
perioada 2000, 2005-2011 

 Domenii activitate 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Industrie extractivă 881 66 85 146 258 192 400 408 

Industrie prelucrătoare 8015 3520 4867 5763 5904 5089 5358 6419 

Energie electrică şi 
termică, gaze şi apă 

222 88 302 1270 1467 3382 2729 3750 

Construcţii 3306 1323 2075 2929 1046 3397 3169 3472 

Comerţ cu ridicata şi cu 
amănuntul, repararea şi 
întreţinerea 
autovehiculelor şi 
motocicletelor şi a 
bunurilor personale şi 
casnice 

31031 10443 12696 15594 3713 16971 17680 18895 

Hoteluri şi restaurante 894 312 391 510 19348 615 553 648 

Transport, depozitare şi 
comunicaţii 

1910 1095 1366 1506 1549 1421 1479 1669 

Tranzacţii imobiliare, 
închirieri şi activităţi de 
servicii prestate în 
principal 
întreprinderilor 

615 610 764 1028 705 1190 1154 1220 

Învăţământ 5 7 9 13 541 21 26 25 

Sănătate şi asistenţă 
socială 

28 43 61 105 1253 158 168 182 

Alte activitati ale 
economiei nationale 

615 183 254 301 19 1427 1356 1659 

Sursa: INS, 2012 
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Tabel nr. 104 Personalul ocupat în IMMuri pe activități în perioada 2005-2011 
Domenii de activitate 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Industrie extractivă 1330 963 1184 1317 1099 1267 1618

Industrie prelucrătoare 51827 52417 54758 51193 44634 42787 46469

Energie electrică şi termică, gaze 
şi apă 

3119 2766 2818 2875 5382 4943 6004

Construcţii 21614 24907 31160 3251 28275 24723 26150

Comerţ cu ridicata şi cu 
amănuntul, repararea şi 
întreţinerea autovehiculelor şi 
motocicletelor şi a bunurilor 
personale şi casnice 

68358 71340 75082 33692 68036 64273 65267

Hoteluri şi restaurante 8013 8503 9482 78045 9859 9584 10053

Transport, depozitare şi 
comunicaţii 

13027 13557 14559 12390    

Tranzacţii imobiliare, închirieri şi 
activităţi de servicii prestate în 
principal întreprinderilor 

13947 14735 16971 9935 18421 18110 18585

Învăţământ 357 399 506 4723 946 1002 981

Sănătate şi asistenţă socială 1678 2076 2537 18177 2823 2833 2911

Alte  activităţi de servicii 
colective, sociale şi personale 

4342 4491 4575 710 4128 4009 2911

Diverse activităţi 7144 7048 5491 2650 - - - 

Sursa: INS, 2012 
 

Tabel nr. 105 Rezultatele economice ale IMM-urilor din regiunea Sud Vest, anul 2009 
Judeţul Cifra de 

afaceri 
(mil. lei) 

Rezultatul net al 
exerciţiului 

(mil. lei) 

Ponderea judeţului % 

în CA în RNE 

Dolj 16 8.160 572 36,9 40,7 

Gorj 18 3.130 207           14,2 14,7 

Mehedinţi 25 2.300 136           10,4 9,7 

Olt 28 3.650 206 16,5 14,7 

Vâlcea 38 4.860 284 21,9 20,2 

Total 22.100 1.405 100,0 100,0 

Sursa: Carta Albă a IMM-urilor din România, 2010 
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Structura rezultatelor economice pune în evidenţă nu doar ponderea ridicată a 
judeţului Dolj în cifra de afaceri (CA) regională, ci şi greutatea specifică ridicată (aproape 
41% din nivelul întregii regiuni) a rezultatului net al exploatării, dar numai 36,9% din 
valoarea cifrei de afaceri, fapt ce distinge judeţul din punctul de vedere al eficienţei. 

O pondere modestă (circa 10%) are judeţul Mehedinţi. Cele două ponderi comparative 
se reprezintă în graficul din figura 2.2. Se constată eficienţa mai ridicată a IMM-urilor din 
Dolj. 

Regiunea SV Oltenia are cel mai scăzut număr de IMM-uri din România şi cel mai 
scăzut număr de IMM-uri cu capital străin. 

Un alt aspect interesant este modificarea indicilor care definesc angajarea forţei de muncă 
în IMM-uri faţă de populaţia rezidentă din regiune pe o perioadă de timp dată. Această analiză 
prezintă imaginea dinamicii angajării forţei de muncă în regiunea Sud-Vest Oltenia, subliniind 
cele mai recente tendinţe de modificare în sectorul IMM. Regiunea unde se înregistrează cea mai 
pregnantă descreştere a ponderii angajării forţei de muncă în IMM-uri faţă de populaţia stabilă 
este regiunea Sud-Vest Oltenia. 

În perioada 2003-2007, dinamica ocupării forţei de muncă în IMM-uri pe principalele 
activităţi ale economiei naţionale a înregistrat următoarele tendinţe principale la nivel naţional: 

- numărul de angajaţi în IMM-uri a crescut constant; 
- creşterea slabă (4,37%) a ocupării în industrie; 
- creşterea de 50,48% în construcţii, justificată de creşterea numărului de IMM-uri în 

construcţii ca urmare a dezvoltării pieţei imobiliare; 
- creşterea accentuată în sectorul serviciilor, mai cu seamă în activităţile de tranzacţii 

imobiliare (80,87%), transport, depozitare şi comunicaţii (55,40%), hoteluri şi restaurante 
(42,91%). 
Cifra de afaceri corespunzatoare IMM-urilor active în industrie în anul 2010 era de 5.758 

milioane lei. Pe primul loc ca cifră de afaceri se regăsesc IMM-urile cu profil comercial, 
însumând o cifră de afaceri de 17.680 milioane lei. Cifra de afaceri a IMM-urilor din construcții 
atingea valoarea de 3.169 milioane lei, iar în ceea ce privește serviciile, IMM-urile din regiunea 
Sud-Vest Oltenia ating o cifră de afaceri de 5.514 milioane lei. 
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Tabel nr. 106 Cifra de afaceri – comparație Total economie – IMM-uri, 2008 
 Total 

Economie 
IMM 

 - milioane lei preţuri curente - 

Total economie 52064 34670 
Industrie extractivă 1201 400 
Industrie prelucrătoare 14826 5358 
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi 
termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat 

5792 1628 

Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, 
activităţi de decontaminare 

1246 1101 

Construcţii 4336 3169 
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, repararea şi 
întreţinerea autovehiculelor şi motocicletelor 

18463 17680 

Transport, depozitare şi activităţi de poştă şi 
curierat 

2007 1479 

Hoteluri şi restaurante 553 553 
Informaţii şi comunicaţii 598 598 
Tranzacţii imobiliare, activităţi profesionale 
ştiinţifice şi tehnice, activităţi de servicii 
administrative şi de servicii suport 

1302 1154 

Învăţământ 26 26 
Sănătate şi asistenţă socială 168 168 
Activităţi de spectacole, culturale şi recreative şi alte  
activităţi de servicii 

435 435 

Agricultură, silvicultură şi pescuit 1111 921 
Sursa: INS, 2012 

 

Având în vedere ramurile de activitate, structura IMM-urilor este următoarea: 38,60% 
dintre companii îşi desfăşoară activitatea în comerţ, 21,98% sunt din domeniul serviciilor, 
21,05% sunt întreprinderi industriale, 10,43% activează în construcţii, 5,63% sunt din 
transporturi şi 2,31% operează în turism. Multe dintre întreprinderi vizează mai multe 
domenii de activitate, datorită faptului că se orientează spre identificarea şi valorificarea 
oportunităţilor de afaceri, care reprezintă o caracteristică de bază a IMM-urilor, atât în 
România cât şi în alte ţări. 

În perioada octombrie 2008 - martie 2009, peste jumătate din IMM-uri (57,58%) şi-au 
redus activitatea, 23,39% din firme funcţionează la aceiaşi parametri, 14,80% dintre companii 
au dat faliment, iar 4,23% dintre agenţii economici au avut o evoluţie ascendentă. 
Se poate trage concluzia că o parte considerabilă din întreprinderile mici şi mijlocii româneşti 
se confruntă cu probleme deosebite. Ca şi în alte ţări din lume, acestea au făcut faţă greu 
crizei economice până în prezent, situaţie ce se explică prin faptul că IMM-urile sunt în 
general mai vulnerabile la turbulenţele contextuale decât firmele mari. 
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Figura nr. 64 Dinamica activităţii IMM-urilor în perioada octombrie 2008 - martie 2009 

Sursa: Carta Albă a IMM-urilor din România, 2012 
 
 

Tabel nr. 107  Dinamica activităţii IMM-urilor în funcţie de regiunile de dezvoltare din 
care fac parte 

Sursa: Carta Albă a IMM-urilor din România, 2012 
 

Având în vedere performanţele de ansamblu ale IMM-urilor din anul 2008 faţă de anul 
2007, se observă că 45,60% din totalul IMM-urilor investigate au obţinut performanţe 
superioare, 35,95% dintre firme au înregistrat aceleaşi rezultate iar 18,45% din companii au 
realizat performanţe inferioare, ceea ce semnifică o capacitate intreprenorial - managerială 
apreciabilă.  
 
 

Nr. 
crt. 

Dinamica 
activităţii 
firmelor 
în perioada 
octombrie 2008 
- martie 2009 

IMM-urile grupate pe regiuni de dezvoltare: 

Nord 
Est 

Sud 
Est 

Sud Sud 
Vest 

Vest Nord 
Vest 

Centru Bucureşti 

1. IMM-uri care 
au dat faliment 

15,68% 16,73% 18,64% 9,51% 17,45% 19,02% 17,89% 12,40%

2. IMM-uri care 
şi-au redus 
activitatea 

54,88% 51,84% 53,64% 65,12% 62,98% 58,36% 72,63% 53,57%

3. IMM-uri care 
funcţionează la 
aceiaşi 
parametri 

27,84% 23,67% 24,55% 21,71% 18,72% 19,67% 9’,47% 25,96%

4. IMM-uri care 
şi-au amplificat 
activitatea 

1,60% 7,76% 3,18% 3,66% 0,85% 2,95% 0,00% 8,07%
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Figura nr. 65 Structura IMM-urilor în funcţie de dinamica performanţelor economice 
în 2008 faţă de 2007 

 
Sursa: Carta Albă a IMM-urilor din România, 2012 

 
Luând în considerare amplasarea regională a IMM-urilor, remarcăm următoarele 

diferenţe mai mari faţă de media eşantionului:  
- companiile cu rezultate superioare înregistrează procentul cel mai ridicat în 

regiunea Sud (66,67%) şi cel mai mic procentaj în Nord-Est (36,61%);   
- IMM-urile cu rezultate identice consemnează o pondere superioară în Sud-Est 

(46,05%) şi o proporţie mai redusă în regiunea Sud (16,67%). 
 
În ceea ce priveşte numărul întreprinderilor cu rezultate slabe, regiunea Nord-Est 

deţine ponderea cea mai ridicată (27,32%), iar regiunea Sud-Vest proporţia cea mai mică 
(9,56%). 
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2.8 Investiţii străine şi comerţ exterior 
 

2.8.1. Atractivitatea regiunii pentru investițiile străine directe (ISD) 
 

Cercetarea statistică privind investiţiile străine directe (ISD) este realizată de Banca 
Naţională a României în colaborare cu Institutul Naţional de Statistică. Soldul final al ISD la 
sfârșitul anului rezultă din adăugarea la soldul iniţial a fluxului net de ISD, precum şi a 
diferenţelor valorice pozitive/negative provenite din reevaluările datorate modificării cursului 
valutar şi a preţurilor unor active, cât şi din retratări contabile a valorii unor solduri iniţiale. 

La analiza dispersiei teritoriale a ISD trebuie avut în vedere şi faptul că cercetarea 
statistică a localizat ISD după sediul social al întreprinderilor investiţie directă, ceea ce nu 
corespunde totdeauna cu locul de desfăşurare a activităţii economice. 

Tabel nr. 108 Soldul ISD la finalul anului pe regiuni de dezvoltare 
- milioane EUR – 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Nord-Vest 648 1.035 1.257 1.570 1.907 2.108 1.940 2.232 
Centru 629 1.038 1.610 2.559 3.541 4.146 3.703 3.909 
Nord-Est 211 18 292 411 672 1.136 975 1.244 
Sud-Est 1.041 1.752 1.838 2.653 2.448 3.551 2.938 3.290 
București-
Ilfov 

5.236 8.426 13.264 22.205 27.516 30.594 31.699 32.720 

Sud 
Muntenia 

798 1.273 1.388 2.228 2.942 3.411 3.576 3.816 

Sud-Vest 
Oltenia 

355 405 745 938 1.379 1.226 2.058 1.928 

Vest 744 1.093 1.491 1.948 2.365 2.626 3.095 3.446 
Sursa: BNR, publicațiile anuale ”Investițiile străine directe în România”, 2003-2010 

Figura nr. 66 Dinamica soldului ISD la finalul anului pe regiuni de dezvoltare 
 

 
Sursa: BNR, publicațiile anuale ”Investițiile străine directe în România”, 2003-2010 
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 Din dinamica soldului ISD la finalul anului, observăm că există 2 categorii de regiuni: 
o categorie care a înregistrat la finele fiecărui an un flux net pozitiv de ISD în perioada 
analizată 2003 – 2010 (București-Ilfov, Vest și Sud Muntenia) și o categorie în care se înscriu 
celelalte regiuni, care au înregistrat fluctuații ale fluxurilor nete anuale ale ISD.   

Figura nr. 67 Dinamica soldului ISD la finalul anului pe regiuni de dezvoltare (fără 
regiunea București-Ilfov) 

 
Sursa: BNR, publicațiile anuale ”Investițiile străine directe în România”, 2003-2010 

 
 În ceea ce privește dinamica soldului ISD în regiunea Sud-Vest Oltenia, remarcăm în 
perioada 2003 – 2010 o creștere generală. Cu toate acestea, în anii 2008 și 2010 s-au 
înregistrat fluxuri nete negative ale ISD. 
 În ciuda creșterii generale a soldului ISD, regiunea Sud-Vest Oltenia se menține pe 
penultimul loc între regiunile din România în ceea ce privește atragerea ISD, doar regiunea 
Nord-Est fiind mai puțin atractivă pentru investitorii străini. În acest sens sunt necesare 
eforturi suplimentare și susținute pentru atragerea ISD, fiind necesară concentrarea pe locarea 
investitorilor în regiune prin înregistrarea sediului social al acestora în unul din județele 
regiunii. 
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Tabel nr. 109 Principalele investiții străine realizate la nivelul județului Dolj, pe domenii 
de activitate și țări de origine 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 Tara de 
origine 

Valoare 
(mii 
euro) 

Tara de 
origine 

Valoare 
(mii 
euro) 

Tara de 
origine 

Valoare 
(mii 
euro) 

Tara 
de 
origine 

Valoare 
(mii 
euro) 

Tara de 
origine 

Valoare 
(mii 
euro) 

Tara de 
origine 

Valoare 
(mii 
euro) 

Tara 
de 
origine 

Valoare 
(mii 
euro) 

Agricultura Franta 279,8  -   -  Liban 838,4  -   -   -   -   -   -   -   -  

Olanda 1033,6 

Industrie Cipru 434,4 Germania 695,7 Cipru 3173,9 SUA 7850,2 Germania 2264,4  -   -  Italia 1795,2 

Cipru 1295,6 

Olanda 201873,1 

Germania 293,1 Germania 2769,9 Arabia 
Saudita 

2068,5 Arabia 
Saudita 

5127 

SUA 2453,8 

Italia 757,4 

Servicii Germania 904,8  -   -  Cehia 104143,1  -   -  Cehia 81904,1 Olanda 2333,1  -   -  

Grecia 92,2 Germania 1186,1 

Austria 29,4 

Sursa: ONRC, 2012 
 
 

Tabel nr. 110 Principalele investiții străine realizate la nivelul județului Gorj, pe 
domenii de activitate și țări de origine 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 Tara de 
origine 

Valoare 
(mii 
euro) 

Tara de 
origine 

Valoare 
(mii 
euro) 

Tara de 
origine 

Valoare 
(mii 
euro) 

Tara de 
origine 

Valoare 
(mii 
euro) 

Tara de 
origine 

Valoare 
(mii 
euro) 

Tara de 
origine 

Valoare 
(mii 
euro) 

Tara de 
origine 

Valoare 
(mii 
euro) 

Agricultura  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Industrie  -   -   -   -   -   -  Italia 11990,6 Italia 5159,3 Italia 6360  -   -  

 -   -   -   -   -   -  Cipru 550,1 

Servicii  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Sursa: ONRC, 2012 
 

Tabel nr. 111 Principalele investiții străine realizate la nivelul județului Mehedinți, pe 
domenii de activitate și țări de origine 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 Tara de 
origine 

Valoare 
(mii 
euro) 

Tara de 
origine 

Valoare 
(mii 
euro) 

Tara de 
origine 

Valoare 
(mii 
euro) 

Tara de 
origine 

Valoare 
(mii 
euro) 

Tara de 
origine 

Valoare 
(mii 
euro) 

Tara de 
origine 

Valoare 
(mii 
euro) 

Tara 
de 
origine 

Valoare 
(mii 
euro) 

Agricultura  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Industrie Germania 3070,3 Italia 1447,9 Germania 8493,2  -   -  Germania 1802,7 Germania 4453,6  -   -  

Italia 197 Germania 9296,6 

Insulele 
Virgine 

Britanice 

706,8 

Servicii  -   -   -   -   -   -  Germania 3111,3  -   -   -   -   -   -  

Sursa: ONRC, 2012 
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Tabel nr. 112 Principalele investiții străine realizate la nivelul județului Olt, pe domenii 
de activitate și țări de origine 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 Tara 
de 
origine 

Valoare 
(mii 
euro) 

Tara de 
origine 

Valoare 
(mii 
euro) 

Tara de 
origine 

Valoare 
(mii 
euro) 

Tara 
de 
origine 

Valoare 
(mii 
euro) 

Tara de 
origine 

Valoare 
(mii 
euro) 

Tara 
de 
origine 

Valoare 
(mii 
euro) 

Tara 
de 
origine 

Valoare 
(mii 
euro) 

Agricultura Elevația  761,8  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Industrie Cipru 830,4  -   -  Olanda 3869,2 Olanda 34741,4 Olanda 51965,7 Italia 111048,9 Olanda 20307,7 

Olanda 71677,8 Germania 499,9 Luxemburg 735,6 

Luxemburg 626,8 Germania 59062,4 

Servicii  -   -  Grecia 333,5 Germania 520,9  -   -   -   -   -   -   -   -  

Luxemburg 351,2 

Sursa: ONRC, 2012 
 

Tabel nr. 113 Principalele investiții străine realizate la nivelul județului Vâlcea, pe 
domenii de activitate și țări de origine 

 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 Tara de 
origine 

Valoare 
(mii 
euro) 

Tara de 
origine 

Valoare 
(mii 
euro) 

Tara de 
origine 

Valoare 
(mii 
euro) 

Tara de 
origine 

Valoare 
(mii 
euro) 

Tara de 
origine 

Valoare 
(mii 
euro) 

Tara 
de 
origine 

Valoare 
(mii 
euro) 

Tara 
de 
origine 

Valoare 
(mii 
euro) 

Agricultura  -   -   -   -  Cipru 7938,8  -   -   -   -   -   -   -   -  

Industrie Franta 438,5 Polonia 23557,1 Polonia 7677,4 Germania 5169,9 Luxemburg 1422,8  -   -   -   -  

Germania 11190,7 Italia 5798,1 

Cipru 2234,3 

Servicii  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Sursa: ONRC, 2012 
 

Analizând dinamica principalelor investiții străine în regiune pe perioada 2005-2011 în 
funcție de țara de origine și valoarea investiției, se observă că sectorul industrial a fost cel mai 
atractiv pentru investitorii străini. Astfel, acesta a atras peste 75% din totalul investițiilor în 
perioada analizată, confirmându-se încă o dată potențialul de dezvoltare economică industrială 
a regiunii. Din punct de vedere al localizării, majoritatea investițiilor, respectiv 47% dintre 
acestea, au fost efectuate în județul Dolj, urmat de județul Olt. 

Din punct de vedere al țării de origine, cele mai multe fonduri au fost atrase din 
Olanda, acestea fiind investite preponderent în industrie. Pe lângă Olanda, se observă 
contribuția importantă adusă și de investitori din Germania, Italia și Cehia. 
 

2.8.2. Comerțul exterior 
 

 Exporturile de mărfuri, exprimate în preţuri FOB, realizate la nivelul Regiunii Sud-
Vest Oltenia, au înregistrat în perioada 2006 – 2008 un trend crescător, de la 1.781.346 mii 
euro la 2.545.251 mii euro. Anul 2009 a marcat o scădere accentuată a exporturilor la 
1.637.105 mii euro, urmat de 2 ani de reluare a creșterii. 
 În cadrul judeţelor componente ale regiunii, judeţul Olt a avut în toată perioada 
analizată cea mai mare pondere a exporturilor de mărfuri, urmat fiind în ordine de Vâlcea, 
Dolj, Mehedinți și Gorj. 

Tabel nr. 114 Structura exportului de mărfuri pe județe 
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- mii EUR - 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Dolj 361.171 414.452 426.402 269.354 317.195 373.401 
Gorj 31.070 39.077 36.917 39.590 42.954 58.559 
Mehedinți 115.024 215.866 184.809 113.441 108.593 109.540 
Olt 837.008 1.206.972 1.292.152 898.504 1.012.443 1.250.045 
Vâlcea 437.073 536.923 604.971 316.216 393.604 459.490 

Sursa: Direcția regională de statistică Dolj, ”Comerțul internațional la nivelul regiunii de 
dezvoltare Sud-Vest Oltenia” 

Figura nr. 68 Dinamica structurii exportului de mărfuri pe județe 

 
Sursa: Direcția regională de statistică Dolj, ”Comerțul internațional la nivelul regiunii de 

dezvoltare Sud-Vest Oltenia” 
 

Importurile CIF derulate în perioada 2006 - 2011, la nivelul Regiunii Sud-Vest Oltenia, 
au înregistrat un trend asemănător cu cel al exporturilor, cu creșteri în perioada 2006 – 2008, 
scădere în anul 2009 și reluare a creșterii în 2010 și 2011. Din întreaga perioadă analizată, în 
anul 2011 s-a înregistrat cea mai mare valoare a importurilor, de 1.829.729 mii euro. În 
această perioadă, județul Dolj a ocupat primul loc între județele regiunii în ceea ce privește 
valoarea importurilor, urmat fiind de Olt, Vâlcea, Mehedinți și Gorj. 
 

Tabel nr. 115 Structura importului de mărfuri pe județe 
- mii EUR - 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Dolj 469.720 531.133 540.252 325.410 432.863 663.335 
Gorj 39.543 53.069 60.201 58.826 46.481 55.367 
Mehedinți 76.460 110.429 123.995 84.793 85.440 99.564 
Olt 259.437 481.762 562.894 338.093 399.907 639.083 
Vâlcea 256.204 307.411 353.769 234.751 294.788 372.380 

Sursa: Direcția regională de statistică Dolj, ”Comerțul internațional la nivelul regiunii de 
dezvoltare Sud-Vest Oltenia” 
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Figura nr. 69  Dinamica structurii importului de mărfuri pe județe 

 
Sursa: Direcția regională de statistică Dolj, ”Comerțul internațional la nivelul regiunii de 

dezvoltare Sud-Vest Oltenia” 
 
 Analizând exporturile pe principalele secţiuni, se remarcă faptul că, la nivelul regiunii 
Sud-Vest Oltenia, următoarele grupe au avut cea mai mare contribuție la totalul exportului: 
metale comune și articole din acestea; materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea; 
mijloace de transport; materii textile şi articole din acestea și maşini, aparate şi echipamente 
electrice; aparate de înregistrat sau reprodus sunetul şi imaginile. Acestea au constituit 
principalele exporturi ale regiunii pe toată perioada analizată. 
 În anul 2011, grupa metalelor comune şi a articolelor din acestea au participat cu 34% 
la totalul exportului din regiune (764.374 mii euro), materiale plastice, cauciuc şi articole din 
acestea cu 23,5% (529.429 mii euro), mijloace de transport cu 9,9% (222.186 mii euro), 
materii textile şi articole din acestea cu 9% (203.560 mii euro), maşini, aparate şi echipamente 
electrice, aparate de înregistrat sau reprodus sunetul şi imaginile cu 8,3% (187.282 mii euro), 
produse ale industriei chimice şi ale industriilor conexe cu 6,3% (141.162 mii euro), celelalte 
secţiuni contribuind cu 9% (203.042 mii euro). 
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Tabel nr. 116 Exportul FOB de mărfuri, pe secțiuni și pe principalele capitole, la nivel 
regional 

- mii EUR - 
Secțiunea 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
I. Animale vii şi produse 
animale 

2.288 1.751 6.101 2.169 10.619 12.326 

II. Produse vegetale 10.695 11.608 16.510 13.527 14.767 25.653 
III. Grăsimi şi uleiuri animale 
sau vegetale 

964 2.614 12.928 2.068 1.140 728 

IV. Produse alimentare, 
băuturi şi tutun 

1.103 984 8.027 11.033 18.098 24.448 

V. Produse minerale 1.800 298 5.737 889 222 65 
VI. Produse ale industriei 
chimice şi ale industriilor 
conexe 

105.026 139.437 177.405 76.654 138.153 141.162 

VII. Materiale plastice, cauciuc 
şi articole din acestea 

260.182 385.293 444.199 307.072 373.950 529.429 

VIII. Piei crude şi tăbăcite, 
blănuri şi produse din acestea 

6.345 8.475 12.691 10.048 12.122 14.780 

IX. Produse din lemn, plută şi 
împletituri din nuiele 

27.860 32.186 35.216 19.595 18.131 20.994 

X. Pasta de lemn, deşeuri de 
hârtie sau carton; hârtie şi 
carton şi articole din acestea 

1.417 12.271 7.062 2.206 2.815 3.693 

XI. Materii textile şi articole 
din acestea 

219.521 211.251 200.494 175.799 184.772 203.560 

XII. Încălţăminte, pălării, 
umbrele şi articole similare 

26.265 25.831 16.981 13.405 16.482 21.020 

XIII. Articole din piatră, 
ciment, ceramică, sticlă şi din 
alte materiale similare 

2.357 2.054 1.280 592 434 487 

XIV. Metale comune şi articole 
din acestea 

691.420 814.895 814.499 459.718 609.757 764.374 

XV. Maşini, aparate şi 
echipamente electrice; aparate 
de înregistrat sau reprodus 
sunetul şi imaginile 

244.213 295.861 319.728 186.304 155.274 187.282 

XVI. Mijloace de transport 152.123 437.944 443.005 332.084 278.641 222.186 
XVII. Instrumente şi aparate 
optice, fotografice, 
cinematografice, de măsură, de 
control sau precizie, 
instrumente medico-
chirurgicale 

177 129 176 176 102 774 

XVIII. Mărfuri şi produse 
diverse 

23.794 25.867 14.791 12.676 16.107 19.211 

XIX. Alte produse 
nenominalizate în altă parte 

3.796 4.541 8.421 11.090 23.203 58.863 

Sursa: Direcția regională de statistică Dolj, ”Comerțul internațional la nivelul regiunii de 
dezvoltare Sud-Vest Oltenia” 

 
În ceea ce privește importurile pe principalele secţiuni, observăm faptul că, la nivelul 

regiunii Sud-Vest Oltenia, următoarele grupe au avut în anul 2011 cea mai mare contribuție la 
totalul importului: maşini, aparate şi echipamente electrice, aparate de înregistrat sau reprodus 
sunetul şi imaginile; metale comune și articole din acestea; materiale plastice, cauciuc şi 
articole din acestea și produse ale industriei chimice şi ale industriilor conexe. Pe parcursul 
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perioadei analizate, au fost înregistrate valori ridicate ale importurilor pe următoarele secțiuni: 
materii textile şi articole din acestea; mijloace de transport. 

Principalele secţiuni, care au participat în anul 2011 cu 82,4% la valoarea importului din 
regiune, au înregistrat următoarele procente: maşini, aparate şi echipamente electrice, aparate 
de înregistrat sau reprodus sunetul şi imaginile un procent de 22,7%, metale comune şi 
articole din acestea un procent de14,9%, materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea un 
procent de 13,2%, produse ale industriei chimice şi ale industriilor conexe un procent de 
12,7%, materii textile şi articole din acestea un procent de 9,5% şi mijloace de transport un 
procent de 9,4%. 
  
Tabel nr. 117 Importuri CIF de mărfuri, pe secțiuni și pe principalele capitole, la nivel 

regional 
- mii EUR - 

Secțiunea 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
I. Animale vii şi produse animale 14.849 28.166 36.377 34.267 33.249 28.028 
II. Produse vegetale 3.723 15.226 24.393 23.901 22.953 36.216 
III. Grăsimi şi uleiuri animale 
sau vegetale 

4.848 16.486 11.464 2.816 2.011 2.225 

IV. Produse alimentare, băuturi 
şi tutun 

10.680 21.491 31.277 39.823 33.456 44.271 

V. Produse minerale 13.072 24.716 22.353 25.115 18.033 56.842 
VI. Produse ale industriei 
chimice şi ale industriilor conexe 

129.801 256.197 287.045 169.683 176.161 231.565 

VII. Materiale plastice, cauciuc şi 
articole din acestea 

70.885 113.092 127.620 89.481 158.894 241.052 

VIII. Piei crude şi tăbăcite, 
blănuri şi produse din acestea 

17.871 17.658 16.578 12.594 16.686 19.403 

IX. Produse din lemn, plută şi 
împletituri din nuiele 

2.998 4.624 9.175 5.127 4.730 3.279 

X. Pasta de lemn, deşeuri de 
hârtie sau carton; hârtie şi 
carton şi articole din acestea 

8.991 8.174 8.239 5.254 7.281 8.513 

XI. Materii textile şi articole din 
acestea 

143.865 165.885 165.227 140.908 145.525 174.568 

XII. Încălţăminte, pălării, 
umbrele şi articole similare 

4.108 4.371 3.408 1.801 2.242 2.327 

XIII. Articole din piatră, ciment, 
ceramică, sticlă şi din alte 
materiale similare 

16.479 21.378 21.025 9.499 17.337 21.231 

XIV. Metale comune şi articole 
din acestea 

174.067 220.521 279.022 178.584 205.340 273.502 

XV. Maşini, aparate şi 
echipamente electrice; aparate de 
înregistrat sau reprodus sunetul 
şi imaginile 

300.209 362.425 357.254 205.046 247.602 414.836 

XVI. Mijloace de transport 152.085 157.012 198.385 67.257 125.592 172.658 
XVII. Instrumente şi aparate 
optice, fotografice, 
cinematografice, de măsură, de 
control sau precizie, instrumente 
medico-chirurgicale 

16.260 19.828 15.634 11.006 11.389 32.609 

XVIII. Mărfuri şi produse 
diverse 

12.637 25.015 20.262 12.738 15.365 17.798 

XIX. Alte produse 
nenominalizate în altă parte 

3.936 1.539 6.373 6.973 15.633 48.806 

Sursa: Direcția regională de statistică Dolj, ”Comerțul internațional la nivelul regiunii de 
dezvoltare Sud-Vest Oltenia” 
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2.8.3. Societăți comerciale cu participare străină la capital și valoarea capitalului social 
subscris în regiune 
 

Societățile comerciale cu participare străină la capitalul social sunt acele societăți 
comerciale constituite, parţial sau integral, prin participarea unor persoane fizice sau juridice 
cu domiciliul stabil sau cu sediul social în afara României. 

Participațiile străine la capital au, alături de împrumuturile acordate de companiile 
mamă structurilor afiliate din România, precum și de profitul reinvestit, cele mai mari ponderi 
în fluxul de investiții străine directe, fiind totodată extrem de benefice pentru dezvoltarea 
economică a unei regiuni. 

În cadrul acestui subcapitol vom analiza atât numărul societăților comerciale cu 
participare străină la capital, cât și valoarea capitalului social subscris în regiune, pentru 
perioada 2004-2011, perioadă pentru care Oficiul Național al Registrului Comerțului are date 
disponibile. 

În ceea ce privește dinamica numărului societăților comerciale cu participare străină la 
capitalul social existente la sfârșitul anului în Regiunea Sud-Vest Oltenia, pentru perioada 
2004-2011 se remarcă o creștere constantă a acestora în prima parte a intervalului (2004-
2009), urmată în anii 2010 și 2011 de o încetinire a acestei creșteri. 
 

Tabel nr. 118 Numărul societăților comerciale cu participare străinăla capitalul social 
existente la sfârșitul anului în Regiunea Sud-Vest Oltenia 

- număr - 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Sud-Vest Oltenia 2.678 2.975 3.366 3.726 4.062 4.441 4.636 4.698 

Sursa: Statistici ale Oficiului Național al Registrului Comerțului 
 

Figura nr. 70 Dinamica numărului societăților comerciale cu participare străină la 
capitalul social existente la sfârșitul anului în Regiunea Sud-Vest Oltenia 

 

 
Sursa: Statistici ale Oficiului Național al Registrului Comerțului 



Studiu privind dezvoltarea mediului de afaceri la nivel regional și  
impactul crizei economice asupra întreprinderilor 

145 
 

 
 La nivelul județelor care compun Regiunea Sud-Vest Oltenia, este evident faptul că, 
pe întreaga perioadă de analiză, cele mai multe societăți comerciale cu participare străină la 
capitalul social au fost înregistrate în județul Dolj. Totodată, județul Dolj a cunoscut și cele 
mai consistente creșteri ale dinamicii numărului acestora, decalajele existente față de celelalte 
patru județe crescând an de an. 
 În perioada 2005-2011 sporurile anuale ale societăților comerciale cu participare 
străină la capitalul social în județele Regiunii Sud-Vest Oltenia au fost permanent pozitive, 
chiar dacă anul 2011 a marcat creșteri minore. 

Tabel nr. 119 Numărul societăților comerciale cu participare străinăla capitalul social 
existente la sfârșitul anului în județele Regiunii Sud-Vest Oltenia 

- număr - 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Dolj 1.250 1.370 1.525 1.701 1.848 1.977 2.050 2.084 
Gorj 255 290 316 334 363 443 462 471 
Mehedinți 424 486 568 634 690 724 775 782 
Olt 335 352 406 468 535 575 601 606 
Vâlcea 414 477 551 589 626 722 748 755 

Sursa: Statistici ale Oficiului Național al Registrului Comerțului 

Figura nr. 71 Dinamica numărului societăților comerciale cu participare străină la 
capitalul social existente la sfârșitul anului în județele Regiunii Sud-Vest Oltenia 

 

 
Sursa: Statistici ale Oficiului Național al Registrului Comerțului 
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Tabel nr. 120 Sporul anual al societăților comerciale cu participare străină la capitalul 
social în județele Regiunii Sud-Vest Oltenia 

- număr - 
 2005/2004 2006/2005 2007/2006 2008/2007 2009/2008 2010/2009 2011/2010
Dolj 120 155 176 147 129 73 34 
Gorj 35 26 18 29 80 19 9 
Mehedinți 62 82 66 56 34 51 7 
Olt 17 54 62 67 40 26 5 
Vâlcea 63 74 38 37 96 26 7 

Sursa: Statistici ale Oficiului Național al Registrului Comerțului 
 

Indiferent de numărul societăților comerciale cu participare străină la capitalul social 
care activează într-o anumită zonă, o mai mare relevanță pentru dezvoltarea economică a 
regiunii o are valoarea capitalului social subscris de aceste societăți, care exprimă 
complexitatea activităților derulate și potențialul pentru dezvoltare și ocupare a forței de 
muncă. 

În perioada 2004-2011, dinamica soldului capitalului social subscris de societățile 
comerciale cu participare străină la capitalul social, la 31 decembrie, în Regiunea Sud-Vest 
Oltenia a fost permanent pozitivă. 

Tabel nr. 121 Valoarea soldului capitalului social subscris de societățile comerciale cu 
participare străină la capitalul social, la 31 decembrie, în Regiunea Sud-Vest Oltenia 

- mii RON - 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Sud-
Vest 
Oltenia 

438.896,4 654.694,8 766.944,2 1.262.202,6 1.493.927,6 3.610.527,0 4.029.093,9 4.051.912,9 

Sursa: Statistici ale Oficiului Național al Registrului Comerțului 

Figura nr. 72 Dinamica valorilor soldului capitalului social subscris de societățile 
comerciale cu participare străină la capitalul social, la 31 decembrie, în Regiunea 

Sud-Vest Oltenia 

 
Sursa: Statistici ale Oficiului Național al Registrului Comerțului 
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Anul care a cunoscut cea mai mare creștere a valorilor capitalului social subscris de 
societățile comerciale cu participare străină la capitalul social din Regiunea Sud-Vest Oltenia, 
a fost anul 2009, creșterea înregistrată fiind de 2.116.599,4 mii RON. 

La nivelul județelor regiunii, în perioada 2004-2011 s-a modificat de mai multe ori 
ponderea acestora în capitalul subscris de societățile comerciale cu participare străină la 
capitalul social la nivel regional. Astfel: 

- județul Dolj a cunoscut cea mai mare creșterea a acestui indicator, de la 88.485,5 mii 
RON la finele anului 2004 la 2.017.766,6 mii RON la sfârșitul anului 2011, anii cu cele 
mai mari creșteri fiind 2007 și 2009. O ușoară scădere a valorii capitalului social străin 
de la nivel județean s-a înregistrat în anul 2010; 

- Gorjul a ocupat pe întreaga perioadă de analiză ultimul loc între județele din Sud-Vest 
Oltenia, la foarte mare distanță de restul județelor. Ani cu restrângeri ale valorii 
capitalului social străin au fost 2006, 2010 și 2011; 

- județul Mehedinți a înregistrat un trend ușor crescător al valorilor capitalului social 
subscris de societățile comerciale cu participare străină la capitalul social, de la 81.279,7 
mii în 2004 la 202.460,0 mii RON în 2011; 

- singurele județe cu creșteri continue ale valorilor capitalului social subscris de 
societățile comerciale cu participare străină la capitalul social au fost Olt și Vâlcea, 
județul Olt înregistrând valori mult superioare județului Vâlcea. 

Tabel nr. 122 Valoarea soldului capitalului social subscris de societățile comerciale cu 
participare străină la capitalul social, la 31 decembrie, în județele Regiunii Sud-Vest 

Oltenia 
- mii RON - 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Dolj 88.485,5 69.145,7 72.397,5 507.386,2 528.760,4 2.025.263,3 1.995.620,9 2.017.766,6 

Gorj 4.017,5 4.251,4 2.425,7 2.520,3 65.517,8 94.727,0 73.791,5 73.727,6 

Mehedinți 81.279,7 80.393,4 103.214,6 128.292,0 156.260,0 184.270,2 202.459,1 202.460,0 

Olt 213.287,2 441.307,2 446.781,6 465.532,5 583.274,7 1.117.641,6 1.566.632,4 1.567.193,8 

Vâlcea 51.826,5 59.597,1 142.124,8 158.471,6 160.114,7 188.624,9 190.590,0 190.764,9 

Sursa: Statistici lunare ale Oficiului Național al Registrului Comerțului 
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Figura nr. 73 Dinamica valorilor soldului capitalului social subscris de societățile 
comerciale cu participare străină la capitalul social, la 31 decembrie, în județele 

Regiunii Sud-Vest Oltenia 
 

 
Sursa: Statistici lunare ale Oficiului Național al Registrului Comerțului 

 
Analizând sursele pentru această creștere, observăm faptul că aceasta se datorează în 

principal investiției făcute de firma Ford România S.A., aproximativ jumătate din creștere 
datorându-se acestei firme. Celelalte societăți comerciale care au înregistrat valori ale 
capitalurilor sociale subscrise de peste 10.000 RON în anul 2009, sunt prezentate în tabelul nr. 
123. 

 
Tabel nr. 123 Clasamentul societăților comerciale cu participare străină la capitalul 

social total subscris, având valoarea acestuia de peste 10.000 RON, în anul 2009 
 

Firma Județul Ţara de rezidenţă 
a investitorului 
majoritar 

Valoarea capitalului social 
subscris (mii RON) 

FORD ROMANIA SA DOLJ OLANDA 1.053.175,0 

CEZ DISTRIBUTIE SA DOLJ CEHIA 330.797,0 

T.M.K.-ARTROM SA OLT GERMANIA 245.578,1 

PIRELLI TYRES ROMANIA SRL OLT OLANDA 200.000,0 

MW ROMANIA SA VÂLCEA ITALIA 28.899,8 

PIRELLI & C. ECO 
TECHNOLOGY RO SRL 

GORJ ITALIA 25.000,0 

ELECTROPUTERE SA DOLJ ARABIA SAUDITĂ 21.327,5 

PRYSMIAN CABLURI ȘI 
SISTEME SA 

OLT OLANDA 20.892,7 

CEZ VANZARE SA DOLJ CEHIA 19.623,6 

Sursa: Statistici lunare ale Oficiului Național al Registrului Comerțului 
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În ceea ce privește înmatriculările de societăți comerciale cu participare străină la 
capital și valoarea capitalului social subscris în regiune, situația pentru perioada 2005-2011 se 
prezintă astfel: 

Figura nr. 74 Înmatriculările de societăți comerciale cu participare străină la capital în 
Regiunea Sud-Vest Oltenia 

 
Sursa: Statistici lunare ale Oficiului Național al Registrului Comerțului 

 
 Între anii 2005-2008 se remarcă o evoluție relativ constantă a numărului societăților 
comerciale cu participare străină la capital înregistrate în Regiunea Sud-Vest Oltenia, acestea 
oscilând în jurul valorii anuale de 350. Odată cu manifestarea efectelor crizei economice și 
financiare, numărul înmatriculărilor a scăzut consistent, de la 366 societăți în anul 2008 la 140 
societăți în 2010. Anul 2011 a marcat o ușoară creștere, până la valoarea de 201 firme noi 
înmatriculate. 
 Capitalul social subscris de aceste societăți a cunoscut o evoluție ușor diferită, 
marcând un maxim în anul 2007 de 22.318,6 mii RON, această evoluție fiind evident una de 
conjunctură, anul 2008 marcând o puternică corecție, până la valoarea de 1.230,2 mii RON.  
  

Figura nr. 75 Valoarea capitalului social subscris de societățile comerciale cu 
participare străină la capital înmatriculate în Regiunea Sud-Vest Oltenia 

 
Sursa: Statistici lunare ale Oficiului Național al Registrului Comerțului 
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Analizând înmatriculările de societăți comerciale cu participare străină la capital pe 
județe observăm faptul că trendul înregistrat la nivel regional s-a manifestat în linii generale și 
la nivelul județelor. Ca număr de înmatriculări, județul Dolj ocupă primul loc, la mare distanță 
de celelalte județe, ultimul loc fiind ocupat în fiecare dintre anii de analiză de către Gorj. 
Astfel, în anul 2011, 46,7% dintre numărul total de înmatriculări la nivelul regiunii au fost 
înregistrate în județul Dolj, în timp ce doar 9,4% în județul Gorj. 
 
Tabel nr. 124 Înmatriculările de societăți comerciale cu participare străină la capital în 

Regiunea Sud-Vest Oltenia, pe județe 
- număr - 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Dolj 161 150 152 152 101 65 94
Gorj 17 23 16 40 24 15 19
Mehedinți 66 79 60 61 39 24 41
Olt 54 52 55 66 32 22 24
Vâlcea 36 65 35 47 31 22 23

Sursa: Statistici ale Oficiului Național al Registrului Comerțului, 2012 
 

Figura nr. 76 Dinamica înmatriculărilor de societăți comerciale cu participare străină la 
capital în Regiunea Sud-Vest Oltenia, pe județe 

 

 
Sursa: Statistici ale Oficiului Național al Registrului Comerțului, 2012 

  
Dacă în ceea ce privește înmatriculările de societăți comerciale cu participare străină la 

capital se înregistrează la nivelul județelor trenduri asemănătoare și în linie cu cel de la nivel 
regional, valorile capitalurilor sociale subscrise de aceste societăți nu urmează un anumit 
trend. Valorile mai ridicate ale capitalurilor sociale subscrise de societățile comerciale cu 
participare străină la capital înmatriculate în județele Regiunii Sud-Vest Oltenia se datorează 
unor investiții punctuale, unice, și nu denotă un fenomen constant al investițiilor străine. Din 
cauza valorilor reduse ale capitalurilor subscrise de societățile comerciale cu participare 
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străină la capital de la nivel regional, o singură investiție realizată într-o anumită lună într-un 
județ poate conduce la creșteri procentuale însemnate ale acestui indicator. 
 

Tabel nr. 125 Valoarea capitalului social subscris de societățile comerciale cu 
participare străină la capital înmatriculate în Regiunea Sud-Vest Oltenia, pe județe 

- mii RON - 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Dolj 1.245,8 497,0 1.398,7 649,5 407,4 49,6 632,6
Gorj 5,2 9,0 21,9 27,2 30,8 8,3 15,0
Mehedinți 117,8 70,2 26,4 22,0 23,5 4,7 22,7
Olt 200,3 1.070,8 35,3 369,7 49,0 35,9 8,9
Vâlcea 188,3 304,9 369,7 161,8 15,8 25,6 6,3

Sursa: Statistici ale Oficiului Național al Registrului Comerțului 
 

Figura nr. 77 Dinamica valorii capitalului social subscris de societățile comerciale cu 
participare străină la capital înmatriculate în Regiunea Sud-Vest Oltenia, pe județe 

 

 
Sursa: Statistici ale Oficiului Național al Registrului Comerțului 
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2.9 Sectorul energetic. Structura si caracteristicile producătorilor de 
energie din regiune, inclusiv energie regenerabila. Comparație cu nivelul 

național 
 

Sistemul energetic din România este reprezentat de un număr mare de centrale de 
cogenerare a energiei pentru furnizarea căldurii şi a apei calde către consumatori. Energia 
produsă de centrale este de două tipuri: termică şi electrică. 

Resursele de energie electrică s-au diminuat cu 2,1% în perioada ianuarie - august 
2012, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2011. Principalele resurse de energie ale 
României au totalizat 228,204 milioane tone echivalent petrol (tep) în primele opt luni din 
2012, în scădere cu 524.900 de tone fără de perioada similară din 2011. Producţia internă de 
energie electrică a însumat 152,019 milioane tone echivalent petrol, valoare ce se află în 
scădere cu aproximativ 2,6 punte procentuale faţă de aceeaşi perioadă a anului 2011. Importul 
energiei a înregistrat o diminuare de 1,6% atingând valoarea de 7,619 milioane tone 
echivalent petrol. 

Pentru primele opt luni anului 2012, resursele de energie au însumat 40,646 miliarde 
de kilowatti pe oră, valoare ce se află în scădere cu 861,5 milioane de kilowatti pe oră față de 
perioada similară din anul 2011.  

Scăderea resurselor energetice a avut loc datorită scăderii producţiei cu aproximativ 
1,071 miliarde de kilowatti pe oră. 

Producţia de energie electrică realizată la nivelul termocentralelor a atins valoarea de 
21,762 miliarde de kilowatti pe oră pentru primele opt luni aferente anului 2012, valoare de 
este în creştere cu aproximativ 1,180 miliarde de kilowatti pe oră faţă de aceeaşi perioadă a 
anului 2011. Producţia de energie electrică realizată la nivelul hidrocentralelor a atins 
valoarea de 9,279 miliarde de kilowatti pe oră pentru perioada ianuarie - august 2012 și se află 
în scădere faţă de primele opt luni din 2011 cu 2,819 miliarde de kilowatti pe oră, iar cea din 
centralele nuclearo-electrice a înregistrat o diminuare cu 267,2 milioane de kilowatti pe oră 
atingând valoare de 7,433 miliarde de kilowatti pe oră. 

Producţia de energie electrică realizată la nivelul centralele electrice eoliene a atins 
valoarea de 1,567 miliarde de kilowatti pe oră în opt luni ale ale anului 2012, valoare ce se 
află în creştere cu 834,4 milioane de kilowatti pe oră față de valoarea înregistrată în aceeaşi 
perioadă a anului 2011. 
În ceea ce privește consumul de energie electrică pentru primele opt luni ale anului 2012 
acesta a atins valoarea de 35,503 miliarde de kilowatti pe oră, în creștere cu 1,3% faţă de 
aceeaşi perioadă din anul 2011.  

Producția de energie electrică a României a fost de aproximativ 64,7 terrawatti pe oră 
în anul 2008, cu 5,5% mai mult decât în anul precedent.  

Cărbunele este considerat ca fiind cea mai importantă sursă pentru producerea 
energiei, ce deține o pondere de 42,5% din totalul national, la fel de mare ca și în anul 2007. 
Pe locul al doilea s-au plasat sursele hidroenergetice, cu o pondere de 26,4 de puncte 
procentuale, iar energia din surse nucleare s-a clasat pe locul al treilea, cu o pondere de 17,3% 
din sursele energetice, în creștere cu 4% față de anul 2007. 

Strategia energetică națională pentru perioada 2007-2020 pune accentul în principal pe 
”sporirea capacității nucleare prin punerea în funcțiune a Unităților 3 și 4 de la Centrala 
Nucleară de la Cernavodă și creșterea exploatării resurselor hidroenergetice cu 6% până în 
2011. Alte priorități sunt: eficientizarea capacităților actuale care folosesc tehnologii învechite 
prin modernizarea lor, limitarea dependențelor de importuri. În ce privește energia 
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regenerabilă, nu există o strategie semnificativă, ci doar de a se ajunge la un procent de 33% 
din producție, adică doar puțin peste procentajul actual al producției hidro”. 

În ceea ce privește cei mai importanți distribuitori de energie electrică din România la 
nivelul anului 2011, aceștia sunt Termoelectrica cu cele 3 complexuri energetice din Oltenia 
(Complexul energetic Rovinari, Complexul energetic Craiova și Complexul energetic 
Turceni), Nucleorelectrica și Hidroelectrica. 

În tabelul  de mai jos au fost analizate datele cu privire la evoluția ponderilor aferente 
cifrei de afaceri din producția de energie electrică şi termică, gaze şi apă cu detaliere pe 
principalele regiuni de dezvoltare din România în perioada de analiză 1999-2010.  
 

Tabel nr. 126 Ponderea cifrei de afaceri din producția de energie electrică şi termice, 
gaze şi apă pe regiuni de dezvoltare din totalul național 

Ponderea cifrei de afaceri din 
producția de energie electrică 

şi termice, gaze şi apă pe regiuni 
de dezvoltare din totalul național 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Regiunea NORD-VEST 8% 7% 8% 6% 6% 7% 7% 7% 6% 5% 5% 5% 

Regiunea CENTRU 8% 11% 11% 8% 8% 9% 8% 10% 13% 13% 12% 12% 

Regiunea NORD-EST 9% 9% 8% 7% 8% 8% 8% 7% 7% 6% 5% 6% 

Regiunea SUD-EST 13% 13% 11% 11% 10% 10% 8% 7% 7% 6% 11% 10% 

Regiunea SUD-MUNTENIA 17% 17% 18% 15% 14% 9% 8% 7% 7% 4% 4% 2% 

Regiunea BUCURESTI - ILFOV 19% 17% 18% 30% 30% 34% 38% 37% 40% 48% 45% 48% 

Regiunea SUD-VEST OLTENIA 17% 17% 18% 15% 14% 14% 13% 15% 15% 13% 13% 11% 

Regiunea VEST 10% 9% 9% 8% 8% 8% 8% 8% 6% 5% 5% 5% 

Total (Nivel național) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Sursa: INS, 2012  
 

Figura nr. 78 Evoluția cifrei de afaceri din producția de energie electrică şi termică, 
gaze şi apă în perioada de analiză (1999-2010) pentru principalele regiuni de 

dezvoltare 

 
Sursa: prelucrare date INS, 2012 
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Relieful din partea de sud a regiunii favorizează producererea energiei, Oltenia fiind 
una din regiunile privilegiate din acest punct de vedere din România. Reţeaua hidrologică, 
alături de configuraţia reliefului, conferă regiunii rolul energetic principal în România 
(71,57% din totalul producţiei hidroelectrice, cu un total de 10.363,39 GWh în 2001), prin 
exploatarea potenţialului apelor curgătoare care traversează regiunea: fluviul Dunărea, râurile 
Jiu şi Olt. 

Pe teritoriul Olteniei se află unitățile hidroenergetice Porţile de Fier (printre cele mai 
mari din Europa) – judeţul Mehedinţi şi Lotru-Olt – în judeţul Vâlcea (printre cele mai mari 
din România). Mai mult, aproape de zonele miniere Motru – Valea Jiului, funcţionează două 
din cele mai mari centrale termoelectrice din România: Rovinari şi Turceni. Regiunea deţine 
27% din totalul producţiei termoelectrice şi 71,5% din totalul producţiei de energie 
hidroelectrică a României. 

La nivelul județelor infrastructura de producere a energiei hidroelectrice și 
termoelectrice se prezintă astfel: 
 

Tabel nr. 127 Producția de Energie hidroelectrică și termoelectrică a Regiunii Oltenia 
(2010) 

 

Unitatea 
teritorială 

Hidro  
GWh 

 Unitatea  
teritorială 

Termo  
MWe 

Mehedinți 7357,544  Mehedinți - 

Vâlcea 2767,459  Vâlcea - 

Gorj 238,184  Gorj 1140 

Olt -  Olt - 

Dolj -  Dolj 360 

OLTENIA 10363.39  OLTENIA 1500 

ROMANIA 14478,22  ROMANIA 5408 

% din total 71,57  % din total 27,73 

Sursa: Hidroelectrica SA, Termoelectrica SA, 2012 
 
 Așa cum se poate observa din tabelul anterior, Regiunea Sud-Vest Oltenia produce 
71,57% din totalul producției hidroelectrice la nivel național. În ceea ce privește producția 
termoelectrică, procentul este mult mai scăzut, comparativ cu totalul național, respectiv de 
27,72%. 

Sucursala Hidrocentrala Slatina din județul Olt, una dintre cele 12 sucursale ale 
Societății Hidroelectrica, pune în valoare potențialul Oltului, are în administrare opt 
hidrocentrale, însumand o putere instalată de 379 MW, respectiv o producție medie de energie 
de 890 GW/an. Lungimea sectorului amenajat este de 116,7 km, iar căderea brută între prima 
și ultima centrala a cascadei este de 114 m. Volumul de apă al celor opt lacuri de acumulare 
este de 692,6 milioane de metri cubi, acoperind o suprafață de 10236 ha la nivelul retenției 
normale. Cel mai mare lac de acumulare este lacul Strejești cu un volum de 225 milioane 
metri cubi. 
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Primele trei hidrocentrale (Strejești, Arcești si Slatina) din sectorul aferent Sucursalei 
Hidrocentrale Slatina sunt amplasate pe cursul mijlociu al râului Olt, iar următoarele cinci 
hidrocentrale (Ipotești, Drăgănești, Frunzaru și Izbiceni) sunt amplasate pe Oltul Inferior. 

În județul Mehedinți, Hidroelectrica SA Sucursala Hidrocentrale Porțile de Fier – 
Drobeta Turnu Severin produce cea mai mare parte a energiei în hidrocentrale prin cele mai 
mari hidrocentrale din România: Porțile de Fier I, cu o putere instalată de 1080 MW și Portile 
de Fier II, cu puterea instalată de 250 MW. Ambele hidrocentrle sunt exploatate în parteneriat 
cu Serbia, centralele română și sarbească Porțile de Fier I cumulând 2160 MW, iar cele de la 
Porțile de Fier II, 500 MW. Centrala Porțile de Fier I este amplasată la 15 km în amonte de 
orașul Drobeta Turnu Severin, iar centrala Porțile de Fier II, la 60 km în aval. Navigația pe 
Dunăre este asigurată prin ecluze realizate pe ambele maluri la ambele obiective, ele având 
împreuna o capacitate de trafic de 52,4 milioane tone/an pentru ecluzarea pe cate un sens și 
37,2 milioane tone/an pentru ecluzarea în ambele sensuri. Sistemul Porțile de Fier I este una 
dintre cele mai mari construcții hidrotehnice din Europa și cea mai mare de pe Dunăre. 

În 2009 cele doua hidrocentrale au produs 43% din întreaga producție Hidroelectrica 
și circa 14% din energia electrică a întregii țări. Producția de energie electrică este susținută 
de firme profilate pe repararea și întreținerea echipamentelor hidroelectrice. 

Județul Vâlcea dispune de rezerve de petrol, gaze naturale, cărbune care împreună cu 
potențialul hidroenergetic au creat posibilitatea dezvoltării industriei energetice. Pe lângă 
Termocentrala Govora care are o putere industrială de 307 MW, în județ mai funcționează 
Hidrocentrala Lotru-Ciunget cu o putere industrială de 510 MW, două hidrocentrale pe râul 
Lotru, la Brădișor (115 MW), Mălaia (18 MW) și alte 11 hidrocentrale pe râul Olt cu o putere 
de 469 MW, cu o producție mai mare de 2700 GWh/an. 

Producția de energie termoelectrică împreună cu activitățile miniere, creează probleme 
substanțiale asupra mediului, probleme ce au un impact mare asupra standardului de viață al 
locuitorilor din regiune.  

Dezvoltarea și modernizarea sectorului energetic reprezintă baza dezvoltării și 
modernizării industriei și în principal a industriei prelucrătoare, care la rândul ei este 
principalul producător de piese de schimb și componente pentru buna funcționare a 
instalațiilor energetice.  

Evoluţia sectorului energetic se încadrează în strategia energetic a României pe 
perioada 2007-2020, adoptată prin HG 781/19.11.2007. Considerat sector strategic, industria 
energiei electrice are ca obiectiv fundamental pe termen mediu şi lung asigurarea 
independenţei energetic a ţării. Ţinând seama de strategia energetică a UE, producţia de 
energie electrică se va baza, în ordine, pe cărbune, uraniu şi hidroenergie. Contribuţia ţiţeiului 
şi gazelor naturale va scădea, în timp ce contribuţia resurselor regenerabile va creşte treptat, 
dar nu semnificativ. 
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Tabel nr. 128 Evoluţia sectorului energetic 
 2005 2010 2015 2020 

Total 
Consum Intern 
Export 

59 
56 
3 

71 
66 
5 

90 
75 
15 

100 
85 
15 

Hidroenergie 
Energie nucleară 
Termoenergie 
- Cărbune 
- Alte (gaze, păcura) 

28 (34%) 
6 (91%) 

34 (34%) 
23 (22%) 
12 (20%) 

22 
11 
38 
27 
11 

31 
22 
42 
31 
11 

33 (32%) 
22 (22%) 
46 (46%) 
35 (34%) 
11 (12%) 

Sursa: Strategia energetică a României 2007-2020 
 

Aşa cum s-a constatat, rezervele geologice de cărbune acoperă o perioadă de circa 230 
ani la huilă şi de 47 ani la lignit, iar cele exploatabile de 32 şi respectiv 14 ani. Huila şi 
lignitul, care se găsesc în Oltenia (Gorj, Vâlcea), contribuie cu 40% la producţia de energie 
electric a ţării. Aproape 70% din hidroenergia ţării este produsă de unităţi din Oltenia. 
Resurse de apă din regiune permit creşterea producţiei de hidroenergie cu 30%. Se poate 
concluziona că punctul forte în industria regiunii Sud- Vest Oltenia este energia electrică. Este 
reprezentată de cele mai mari termocentrale din ţară de la Turceni şi Rovinari (Gorj), Işalniţa 
şi Craiova (Dolj) şi Govora (Vâlcea). Avantajul logistic al termoenergiei este proximitatea 
resursei şi a facilităţilor de producţie. De asemenea, sectorul energiei electrice este reprezentat 
în Oltenia de cele mai importante hidrocentrale de pe Dunăre (Mehedinţi), Olt (Olt, Vâlcea) şi 
Motru (Gorj, Olt). Punctul tare al industriei energiei electrice din Oltenia este disponibilitatea 
pe termen mediu şi lung a resurselor. 
 

Tabel nr. 129 Producția hidroenergetică 
Produs, unitate de producție, 

localitate 
Sursă 

Input-uri 
Piață desfacere Observații 

Hidroenergie electrică 

Porțile de Fier I (Mehedinți) Locală Intern Retehnologizare 

Porțile de Fier II (Mehedinți) Locală Intern Retehnologizare 

Salba Olt (Olt, Vâlcea) Locală Intern Retehnologizare 

Salba Motru (Gorj, Vâlcea) Locală Intern Retehnologizare 

Energie electrică termică 

Turceni (Gorj) Locală Intern CO2 retehnologizare 

Rovinari (Gorj) Locală Intern CO2 retehnologizare 

Ișalnița (Dolj) Locală Intern CO2 retehnologizare 

Craiova (Dolj) Locală Intern CO2 retehnologizare 

Govora (Vâlcea) Locală Intern CO2 retehnologizare 

Sursa: Strategia energetică a României 2007-2020 
 
 

 Romania este considerată de investitori atractivă pentru dezvoltarea de proiecte de 
energie regenerabilă, în special eoliană și fotovoltaică, datorită condițiilor climatice, dar și 
datorită sprijinului acordat de stat. În prezent, în România funcționează proiecte de energie 
fotovoltaică care produc doar 5 MW, însa investițiile în derulare prevăd instalații cu o 
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capacitate cumulată de peste 520 MW. În ultimii trei ani proiectele de producție a energiei 
eoliene au ajuns la o putere totală de 1.400 MW, echivalentul celor două reactoare nucleare de 
la Cernavodă, care asigură aproape 20% din necesarul de consum al țării. 

Constanţa, Tulcea, Galaţi, Caraş-Severin şi Brăila sunt judeţele fruntaşe ale României 
în ceea ce priveşte puterea instalată totală a proiectelor de energie verde. Cele cinci judeţe au 
atras până în acest moment investiţii de peste 2,5 mld. euro, majoritatea covârşi-toare a 
banilor fiind alocată proiectelor eoliene. 

Dacă se face împărţirea României în funcţie de forma de producere a energiei 
regenerabile, atunci Constanţa este capitala eolienelor, Prahova este sediul central al 
proiectelor solare, în Alba se produce cea mai mare cantitate de energie din biomasă, iar în 
Hunedoara merg cele mai multe mici hidrocentrale, după cum arată datele Transelectrica 
aferente datei de 12.12.2012. 

În ceea ce priveşte zonele care vor atrage cel mai probabil investiţiile viitoare în 
energia regenerabilă, Oltenia este cel mai bun loc pentru plasarea parcurilor solare, aici 
urmând să se instaleze aproape o treime din panourile solare din România, dar şi pentru 
construcţia de hidrocentrale de mici dimensiuni. Dobrogea conduce în continuare în topul 
destinaţiilor pentru montarea turbinelor eoliene, în timp ce Transilvania Nord se profilează a 
fi cea mai bună zonă pentru proiectele de biomasă. 

Actualmente, în județul Gorj există o centrală fotovoltaică de mare putere, în satul 
Stoești, comuna Arcani. Investiția de 5 milioane de euro a fost realizată de compania Tinmar 
Energy, care intenționează să mai construiască şi alte centrale asemănătoare în alte localităţi 
ale aceluiași judeţ. 

Conform datelor disponibile pe website-ul CEZ Romania, producătorii din Sud-Vest 
Oltenia cu avize valabile sunt: 
 

Tabel nr. 130 Producția în centrale fotovoltaice în Regiunea Sud-Vest Oltenia – 
producări cu avize valabile (2012) 

Nr. 
crt. 

Denumirea investitorului Denumirea centralei electrice Județul Putere 
instalată 
(MW) 

1. SC COROANA SOARELUI SRL  Centrală fotovoltaică Segarcea Dolj 48 

2. SC EYE MALL SRL Racordarea la SEN a centralei fotovoltaice - 
Parc 1, localitatea Cărbunesti, jud.Gorj  

Gorj 9,99 

3. SC MANAGEMENT BUILDYNG 
SRL  

Racordare la RED a CEF situată în Podari 
T77/P3,P4 

Dolj 9,97 

4. SC VIABLE ENERGYSRL 
BOTOSANI 

Racordare la RED centrală fotovoltaică Iancu 
Jianu T64/4 

Olt 9,92 

5. SC STUDINA SOLAR SRL 
BUCURESTI    

Fermă panouri fotovoltaice, Dibodu Olt 9,9 

6. SC ARINNA DEVELOPMENT 
SRL BUCURESTI 

Centrală fotovoltaică în Com. Osica de Sus Olt 9,9 

7. SC CAPMAN  INTERNATIONAL  
SRL BUCURESTI 

Racordarea la RED centrală electrică 
fotovoltaică în zona CILIENI 1 

Olt 9,9 

8. SC CAPMAN  INTERNATIONAL  
SRL BUCURESTI 

Racordarea la RED centrală electrică 
fotovoltaică în zona CILIENI 2  

Olt 9,9 

9. Power Regenerabil Energy SRL Racordare centrală fotovoltaică Filiași Mehedinti 9,9 
10. SC NIDE COM SERV SRL 

CRAIOVA 
Racordarea la RED a centralei fotovoltaice 
1.5 mw  în Com. Leu  Sat Jianca 

Dolj 9,8 

Sursa: CEZ Oltenia – www.cez.ro, 2012 
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În ceea ce privește energia eoliană, S.C. TOPLET Energy S.R.L. este societatea care 
deține managementul parcului eolian de pe muntele Dranic, din Mehedinți (lângă Orșova). 
Investiția de 50 de milioane de euro are ca rezultat o centrală eoliană care a produs în anul 
2011 aproximativ 1,517.618 MWh. 

De asemenea, în anul 2012, în baza HG 1024/2011 privind unele măsuri de 
reorganizare a producătorilor de energie electrică, s-a demarat procesul de înființare al 
Societății Comerciale Complexul Energetic Oltenia - S.A, administrată în sistem dualist, prin 
Directorat și Consiliu de Supraveghere. 

Complexul Energetic Oltenia s-a înființat prin fuziunea următoarelor societăți 
comerciale: Societatea Naţională a Lignitului Oltenia Tg.Jiu S.A., Complexul Energetic 
TURCENI, Complexul Energetic ROVINARI, Complexul Energetic CRAIOVA. 

Obiectul de activitate al Societății Comerciale Complexul Energetic Oltenia - S.A 
constă în producerea energiei electrice și termice pe bază de lignit precum și extracția și 
prepararea lignitului. Capacitățile de producție al Societății Comerciale Complexul Energetic 
Oltenia - S.A sunt: 
a) 12 blocuri energetice cu o putere instalată de 3570 MW din care: 

- SE Rovinari – 4 blocuri energetice de 330 MW pe lignit în condensație; 
- SE Turceni - 4 blocuri energetice de 330 MW pe lignit în condensație ; 
- SE Craiova - 2 blocuri energetice de 315 MW pe lignit în condensație la Uzina 

Isalnita; 
- blocuri energetice de 150 MW/ 160 Gcal pe lignit în cogenerare la Uzina Craiova II. 

b) Un număr de 79 de utilaje miniere de mare capacitate, distribuite în 15 cariere, care pot 
asigura o capacitate de producție de peste 30 milioane tone lignit pe an. 

Numărul de personal = cca 18.800, din care : 
activitate energetica = cca 5.800 
activitate miniera = cca 13.000 

 

Figura nr. 79 Cota de piața (la 31 mai 2012) a producătorilor de energie electrică la 
nivel național 

 

 
Sursa: www.cenoltenia.ro, 2012 
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O altă companie importantă în regiune este Uzina de Apă Grea Romag Prod din 
localitatea Drobeta Turnu Severin. Uzina de apă grea ROMAG PROD este sucursală 
a REGIEI AUTONOME PENTRU ACTIVITĂȚI NUCLEARE și are o capacitate de 360 
tone/an, producând apă grea de cea mai bună calitate. Programul românesc de apă grea a 
început în urma cu 30 de ani prin construirea unei instalații pilot la Institutul de Criogenie și 
Separări Izotopice de la Rm. Vâlcea, județil Vîlcea, numita Uzina "G", cu o capacitate de 1 
tonă/an. Colaborarea între Institutul de Proiectări pentru Industria Petrolului și Institutul de 
Tehnologii Izotopice și Moleculare de la Cluj Napoca, a constituit un real ajutor ce a pus 
bazele construcției experimentale de la Rm. Vâlcea. Punerea în functiune a stației pilot a 
început în 1973 și pe data de 9 august 1976 a fost produsă prima cantitate de apă grea de 
calitate nucleară. În 1979 a început investiția de la Drobeta Turnu Severin la care au participat 
prin eforturi comune: oameni de știință, proiectanți, constructori de echipamente și instalații 
pentru finalizarea acestui proiect în condițiile unui program riguros de control al calității. Pe 
data de 17 iulie 1988, s-a obținut industrial apă grea la ROMAG PROD - Drobeta Turnu 
Severin, la parametri stabiliți pentru reactoarele nucleare de tip CANDU. În perioada de 
funcționare s-a realizat necesarul de apă grea pentru Reactorul Nuclear nr. 1, de la Cernavodă. 
Sucursala ROMAG PROD produce apă grea, apă superușoară și apă supergrea. Cu o 
producție anuală de circa 180 de tone și o capacitate de extindere până la 360 de tone, 
combinatul severinean „alimentează” atât centrala de la Cernavodă, cât și numeroase piețe 
internaționale. Combinatul deține patru module de producție cu o capacitate de 90 de tone pe 
an, fiecare. Din anul 2001 sucursala ROMAG PROD a devenit exportator de apă grea de uz 
nuclear în Coreea de Sud, China, Germania, SUA și Elveția. În anul 2005 ROMAG-PROD se 
întindea pe o suprafață de 70 de hectare și număra 1.500 de angajați,  mare parte din personal 
fiind specializat la locul de muncă, neavând altă calificare. 
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2.10 Analiza sectorului ICT. Telecomunicaţiile şi Societatea informaţională 
- infrastructura informaţională; gradul de utilizare scăzut/ ridicat a 

tehnologiilor informaţionale, gradul de utilizare a serviciilor electronice în 
mediul privat urban şi rural 

 
Sectorul ICT este de importanță majoră în dezvoltarea economică și contribuie la 

creșterea competitivității la nivel național și regional. Sectorul ICT poate contribui la creșterea 
economică atunci când este asimilat la nivelul întreprinderilor. Utilizarea ICT stimulează 
dezvoltarea extensivă și intensivă a sectorului producției de bunuri și servicii.  

Sintagma tehnologia informației și comunicațiilor a devenit în ultimele decenii foarte 
utilizată în multe domenii și sectoare economice. Acest termen generic descrie o serie de 
tehnologii pentru colectarea, redarea, procesarea, analiza si transmiterea informației.  

Un alt concept important este cel al Societății Informaționale care reprezintă acea 
societate în care producerea și consumul de informație este cel mai important tip de activitate, 
informația este recunoscută drept resursa principală, tehnologiile informației și comunicațiilor 
sunt tehnologii de bază, iar mediul informațional, împreună cu cel social și cel sociologic. 
Această societate informațională a devenit o realitate în ultimul deceniu al secolului al XX-
lea, odată cu dezvoltarea Internetului care a reprezentat principalul motor al dezvoltării acestei 
societăți.  

Componentele sectorului ICT sunt: 
- Hardware; 
- Software; 
- Infrastructura și serviciile de comunicații electronice; 
- Servicii web. 

Infrastructura de comunicații electronice se concretizează prin existența rețelelor de 
comunicații, care constituie fundația pe care se clădește societatea informațională, deoarece 
acestea au menirea de a furniza servicii de acces la informații și date. Întrucât societatea 
informațională are ca focus interesele utilizatorului și în contextul unei societăți libere și a 
economiei e piață, numai o concurență intre diversi furnizori poate asigura servicii de calitate 
la costuri mai mici. Au apărut astfel conceptele de servicii multifurnizor care se realizează 
într-un mediu interoperabil și folosind rețele multitehnologie. În acest sens, apare condiția de 
interconectare a rețelelor, a interoperării serviciilor, precum și aplicarea conceptului de rețea 
deschisă. Infrastructura de comunicații electronice cuprinde componente cum ar fi: 

• rețele de telefonie fixă; 
• rețele de telefonie mobilă; 
• rețele de televiziune prin cablu; 
• rețele de radiofonie; 
• rețele de calculatoare (Internet). 

Tranziția spre o economie digitală bazată pe cunoaștere a fost și este una dintre 
prioritățile Uniunii Europene, datorită potențialului ei de stimulare a creșterii economice, a 
competitivității și a creării de noi locuri de muncă, precum și îmbunătățirea calitătii vieții și 
protecția mediului. 

Cu scopul de a crea această societate informațională, Comisia Europeană a lansat în 
1999 inițiativa politică numită “eeurope – O societate informațională pentru toti” (eEurope - 
An information society for all) care a fost unul dintre pilonii de bază ai Strategiei de la 
Lisabona lansată de către Consiliul Europei la reuniunea specială din 23-24 martie 2000 de la 
Lisabona. Strategia de la Lisabona a stabilit o nouă țintă strategică pentru Uniunea Europeană 
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și anume de a deveni cea mai competitivă și dinamică economie din lume, bazată pe 
cunoaștere și capabilă de dezvoltare economică sustenabilă, cu mai multe locuri de muncă și 
cu o coeziune socială mai mare. 

Initiativa „eEurope” a luat naștere pentru a se asigura că Uniunea Europeană va 
beneficia de toate schimbările pe care societatea informațională le aduce cu sine. În acest 
scop, s-au luat câteva măsuri la nivel european pentru a promova societatea informațională 
precum: 

- Liberalizarea telecomunicațiilor; 
- Stabilirea unui cadru legal clar pentru e-comerț; 
- Suport pentru industrie și cercetare-dezvoltare. 

Obiectivele majore ale acestei inițiative au fost următoarele: 
- De a aduce fiecare cetățean, casă, școală, afacere, administrație în era digitală și online; 
- De a crea o Europă digitală literată, susținută de o cultură antreprenorială pregătită să 

finanțeze și să dezvolte idei noi; 
- De a asigura că întregul proces este inclusiv social, dezvoltă încrederea utilizatorului si 

intărește coeziunea socială. 
Pentru a atinge aceste obiective, Comisia Europeană a propus acțiuni comune între 

Statele Membre, industrie si cetățeni structurate pe zece priorități: 
1. Pregătirea tinerilor europeni pentru era digitală 
2. Access la Internet mai ieftin 
3. Accelerarea e-comerțului 
4. Acces rapid la Internet pentru cercetători și studenți 
5. Introducerea de „smart cards” pentru acces electronic securizat 
6. Asigurarea de capital de risc pentru întreprinderi 
7. e-participare pentru persoanele cu dizabilități 
8. Servicii de sănătate online 
9. Sistem de transport inteligent 
10. Guvernare online 
 
La lansarea în anul 2000 a Strategiei de la Lisabona, obiectivul principal al acesteia era 

ca Uniunea Europeană să devină, până in anul 2010, cea mai dinamică și competitivă 
economie mondială, ceea ce presupunea un sector ICT bine dezvoltat. Pentru îndeplinirea 
acestui deziderat era nevoie de un volum mare de investiții în acest sector. Procentul din PIB-
ul național alocat de statele UE-15, respectiv UE-27 sectorului ICT între 2004-2006 a fost net 
inferior sumelor alocate de concurenții directi, Japonia și SUA. 

Strategia i2010 (Societatea informațională europeană în 2010) urmărește să promoveze 
serviciile publice moderne și un mediu dinamic pentru e-business prin intermediul răspândirii 
conexiunii broadband la prețuri competitive. Obiectivul principal al strategiei este de a se 
asigura că cetățenii, afacerile și guvernele Europei beneficiază la maximum de tehnologiile 
informației și comunicațiilor, cu scopul de a imbunătăți competitivitatea, de a susține 
creșterea economică și de a crea noi locuri de muncă, concomitent cu soluționarea unor 
provocări sociale cheie. 

Frecvența utilizării aproape zilnice a calculatorului de către persoanele fizice din UE-27 
a fost în medie de 50% in anul 2008, ușor mai scăzută decat media UE-15 (53%). Statele 
europene cele mai „computerizate” sunt cele scandinave (Norvegia, Danemarca, Suedia) cu 
medii de peste 72% în anul 2008. 

Cât privește procentul familiilor din UE care au acces la calculator, acesta a crescut 
progresiv între anii 2002-2006, dar se situează cu mult sub media unor țări asiatice (ex. 
Japonia, Corea de Sud) sau nord-americane (ex. Canada). Norvegia ocupă primul loc în 
Europa, cu un procent de 85% în anul 2006, iar Bulgaria se situează pe ultimul (21% in 2006). 
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Sectorul ICT în Romania, cu o tradiție de peste 50 de ani, a suferit modificări majore 
odată cu liberalizarea telecomunicațiilor în anul 2001 și integrarea României în Uniunea 
Europeană în ianuarie 2007. Starea curentă a sectorului precum și tendințele viitoare sunt 
determinate atât de factori interni (existența unei tradiții îndelungate, un sistem educațional 
renumit, calificarea forței de muncă, mediul economic și politic, infrastructura etc) cât și de 
factori externi (obligativitatea României de a se alinia la standardele ți normele impuse de 
Uniunea Europeanî, existența investițiilor străine direct în acest sector etc.) 

În România, piața de ICT este una foarte dinamică. Studiul Digital Planet 2006 plasează 
România în primele 10 locuri ca dinamică de creștere ICT. Există în prezent peste 8000 firme 
de software și servicii IT în România. Centre mari de servicii și dezvoltare software au fost 
create de multinaționale ca Alcatel, Simens, Oracle, Infineon și Microsoft. 

Un punct slab al României îl reprezintă infrastructura de telecomunicații. Ea răspunde 
nevoilor actuale ale economiei naționale, deși penetrarea telefoniei fixe este încă scăzută (23 
linii telefonice fixe/100 locuitori în 2010, in scadere fata de anii 2008 cu 26 linii/100 locuitori 
i 2009 cu 27 linii/100 locuitori). România a fost totuși una dintre primele țări europene care au 
liberalizat complet piața de telecomunicații. În prezent, există un furnizor major de telefonie 
fixă – Romtelecom – și 74 de furnizori alternativi. Piața telefoniei mobile este împărtiță între 
trei mari furnizori: Orange, Vodafone, Cosmote. 

Deși din punct de vedere al pieței de IT România este în continuă dezvoltare, în ceea ce 
privește utilizatorii sectorului ICT există disparități între indicatorii referitori la agenții 
economici și la consumatorii casnici. 

 
Tabel nr. 131 Principalii indicatori ai societăţii informaţionale la nivel naţional 

Indicator 2008 2009 
Număr de linii telefonice fixe la 1000 de 
locuitori 

235,8 250,2 

Număr de abonaţi la telefonie mobilă la 1000 de 
locuitor 

1145,4 1193,9 

Număr de utilizatori Internet la 1000 de locuitor 290,0 366,0 
Număr de abonaţi la Internet banda largă la 1000 
de locuitori 

117,3 131,6 

Sursa: Uniunea Internaţională pentru Telecomunicaţii (ITU) www.itu.int, 2012 
 
Utilizarea produselor TIC în ultimul an a înregistrat creşteri semnificative, astfel în anul 

2009, numărul de abonaţi la telefonia mobilă a crescut de la 1.145,4 la 1.193,9 la o mie de 
locuitori. De asemenea, în ceea ce priveşte Internetul s-a păstrat trendul crescător, astfel 
numărul de abonaţi în anul 2009 a ajuns la circa 366 de abonaţi la o mie de locuitori. Acest 
trend crecător  s-a reflectat  şi asupra numărului de utilizatori Internet în bandă largă la o mie 
de locuitori, astfel în 2009 s-a înregistrat un număr de aproximativ 132 utilizatori,  faţă de 
numai circa 117 în 2008. 

La nivel total sector economico – financiar ponderea întreprinderilor care au utilizat PC 
(computer/calculator personal) în total întreprinderi active a crescut în 2009 cu 1,8 puncte 
procentuale, atingând valoarea de 82,2%. În domeniul industriei şi construcţiilor s-au 
înregistrat atât în 2008 cât şi în 2009 valori sub media sectorului economico – financiar, iar în 
domeniul societăţilor bancare şi de asigurări s-au înregistrat cele mai ridicate valori. 

În ceea ce priveşte ponderea utilizatorilor Internet în total personal pe domenii valoarea 
cea mai mare se găseşte în activităţile bancare şi de asigurări, atât pentru anul 2008 (67,3%) 
cât şi pentru 2009 (79,5%). 

În ceea ce priveşte sectorul gospodăriile populaţiei putem remarca o uşoară creştere în 
privinţa utilizării produselor TIC. Astfel, în 2009 numărul mediu de gospodării deţinătoare de 
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PC la 100 de gospodării a fost de 34,9. Ponderea cheltuielilor pentru comunicaţii în totalul 
cheltuielilor de consum ale gospodăriei a rămas aproximativ aceeaşi, înregistrând în anul 2009 
un procent de 5,1%. 

Conform datelor furnizate de INS, (culese în urma unei anchete de teren la nivel 
național în cadrul gospodăriilor) se remarcă discrepanța evidentă între ponderea procentuală a 
populației care deține un PC în gospodărie în mediul urban comparativ cu cel rural. Astfel în 
mediul urban 49,4% din gospodării dețin PC față de 50,6% care nu dețin PC. În mediul rural 
doar 16,1% din gospodării dețin PC față 83,9% care nu dețin. 

De asemenea, se poate observa atât la nivel urban cât și rural, existența unei ponderi 
reduse a utilizării internetului comparativ cu ponderea deținerii calculatoarelor. În acest sens 
putem afirma că potențialul oferit de sectorul ICT nu este exploatat la maxim în gospodării, 
utilizarea calculatorului realizându-se doar la nivel minim. 

 
Figura nr. 80 Structura gospodăriilor după dotarea cu PC și după conectarea la internet 

pe medii de rezidență (2008) 
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Sursa: INS, 2012 

 
În cadrul analizei regionale, calcularea proporției gospodăriilor dotate cu PC acasă, 

situează Regiunea Sud Vest Oltenia pe locul 5 cu 33,8% fiind depășită de Regiunea Vest 
(34,5%). Totalul la nivel național este de 35% gospodării dotate cu PC acasă. 

Din perspectiva proporției gospodăriilor dotate cu acces la Internet acasă, Regiunea 
Sud-Vest  se situează pe locul al șaselea cu 25% față de 45,7% maximul atins de București-
Ilfov ceea ce demonstrează o rată scazută a penetrării internetului si o eficiență scăzută în 
acoperirea cu acest serviciu a infrastructurii de PC-uri existente. 

La nivelul frecvenței utilizării computer-ului în ultimele 3 luni, Regiunea Sud Vest se 
situează pe locul 4, după Regiunea Sud-Est în ceea ce privește utilizarea zilnică dar și 
săptămanală, indicând astfel un consum mediu în acest sens. 

În ceea ce privește utilizarea infrastructurii IT în cadrul firmelor, repartizarea pe regiuni 
a indicatorilor s-a realizat după adresa sediului central al întreprinderii. Se poate observa o 
detaşare netă a regiunii Bucureşti – Ilfov în ceea ce priveşte ponderea personalului care a 
utilizat PC şi respectiv PC conectate la Internet. 

Regiunea Sud-Vest Oltenia se afla pe ultimul loc in cazul ambilor indicatori cu 16,4% 
personal care a utilizat PC-ul si 13,8% personal care a utilizat PC conectat la internet din total 
personal. 
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Tabel nr. 132 Ponderea personalului care a utilizat PC şi PC conectate la internet pe 
regiuni de dezvoltare, în anul 2009 

Regiune Ponderea personalului care a 
utilizat PC 

- % - 

Ponderea personalului care a utilizat 
PC conectat la internet în total personal 

- % - 
Nord-Est 20,4 16,3 
Sud-Est 17,6 15,0 

Sud-Muntenia 22,9 18,0 
Sud-Vest-Oltenia 16,4 13,8 

Vest 22,3 19,3 
Nord-Vest 19,5 16,1 

Centru 22,7 18,4 
Bucuresti-Ilfov 44,0 38,2 

Total 27,4 23,2 

Sursa: INS, 2012 
 
Și în cazul întreprinderilor care dețin webite propriu din totalul întreprinderilor active 

regiunea Sud-Vest Oltenia se află pe ultimul loc cu un procent de 20,8%. Pe primul loc se află 
București-Ilfov cu 51,8%. 

 
Figura nr. 81 Ponderea întreprinderilor care deţin website propriu în total întreprinderi 

active (2010) 

 
Sursa: INS, 2012 

 
La nivelul numărului de abonamente telefonice pe regiuni de dezvoltare statisticile 

oferite de INS prin intermediul Autoritătii Nationale de Reglementare in Comunicatii, 
situează Regiunea Sud Vest ultimul loc după Regiunea Sud-Muntenia. 
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Tabel nr. 133 Dinamica numărului de abonamente telefonice 
 

Regiuni de dezvoltare Anul 
2000 

Anul 
2005 

Anul 
2006 

Anul 
2007 

Anul 
2008 

Anul  
2009 

Anul 
2010 

Regiunea NORD-VEST 444676 472590 426043 551943 652619 683725 580044 

Regiunea CENTRU 487328 499841 424706 539243 633484 670142 568025 

Regiunea NORD-EST 495843 516399 448966 505147 595715 626317 540634 

Regiunea SUD-EST 509701 512061 431616 481374 576116 598528 526494 

Regiunea SUD-
MUNTENIA 

457559 491988 406487 438716 519328 554475 478197 

Regiunea BUCURESTI - 
ILFOV 

775973 785160 709959 951846 1125779 1173375 970780 

Regiunea SUD-VEST 
OLTENIA 

283284 304601 239064 344460 408895 437291 373120 

Sursa: INS, 2012  
 
Întreaga infrastructură de utilități este slab dezvoltată în regiune (apă, canalizare, 

epurare, gaze, managementul deșeurilor, comunicații), atât în mediul rural, dar și în multe 
orașe, ceea ce se reflectă în indicatorii referitori la societatea informaționala. Oltenia are cel 
mai mic număr de abonamente la telefonia fixă la 100 locuitori, respectiv 15,33, media pe țară 
fiind 20 posturi telefonice la 100 locuitori. 
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3. Productivitatea muncii 
 

Datele referitoare la productivitatea muncii se obțin prin raportarea valorii adăugate 
brute din fiecare sector de activitate la numărul de angajați din respectivul sector analizat într-
o anumită perioadă de timp. 

Analizând productivitatea muncii la nivel național și regional remarcăm faptul că atât la 
nivelul României, cât și al fiecărei regiuni în parte, în perioada analizată 2000 – 2009, 
productivitatea muncii a crescut continuu, singura excepție constituind-o Regiunea București-
Ilfov, care în anul 2009 a înregistrat o ușoară scădere. Cu toate acestea, la nivelul Regiunii 
București-Ilfov productivitatea muncii este aproximativ dublă decât în fiecare dintre celelalte 
regiuni. 

Regiunea Sud-Vest Oltenia a înregistrat în perioada de analiză valori relativ scăzute ale 
productivității muncii, depășind doar regiunea Nord-Est la acest indicator.  

 
Tabel nr. 134 Productivitatea muncii la nivel național și regional 

- RON/persoană, prețuri curente - 
 2000 2005 2006 2007 2008 2009 
Nord-Vest 7.261,0 26.450,3 31.163,8 37.842,1 43.926,2 44.990,6 
Centru 8.313,2 29.065,6 34.719,7 41.662,1 48.794,5 51.226,6 
Nord-Est 6.101,0 23.185,3 27.165,1 32.236,8 39.211,4 40.453,1 
Sud-Est 7.755,3 28.177,8 32.726,0 37.106,6 45.432,8 46.988,8 
București-
Ilfov 

19.313,8 54.024,4 60.555,3 69.812,8 93.106,3 91.626,2 

Sud 
Muntenia 

6.966,8 27.500,4 32.989,8 38.054,0 48.033,1 50.675,1 

Sud-Vest 
Oltenia 

6.756,2 24.914,4 30.000,2 34.919,9 41.492,3 43.067,0 

Vest 8.295,5 30.792,0 37.682,5 43.848,7 52.396,7 54.175,7 
TOTAL 8.417,8 30.398,1 35.902,9 42.176,1 52.376,0 53.572,8 

Sursa: calcule utilizând date de la INS – Baza de date TEMPO, 2012 
 

Figura nr. 82 Evoluția productivității muncii la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia 
 

 
Sursa: calcule utilizând date de la INS – Baza de date TEMPO, 2012 
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Figura nr. 83 Evoluția productivității muncii la nivel regional și național 

 
Sursa: calcule utilizând date de la INS – Baza de date TEMPO, 2012 

 
 Analizând nivelul relativ scăzut al productivității muncii la nivel regional prin 

intermediul principalelor domenii de activitate ale economiei naționale, observăm faptul că 
unul dintre factorii care contribuie la această situație este nivelul foarte scăzut al 
productivității muncii în domeniul agricultură, silvicultură și pescuit. Deși față de anul 2000 
acest nivel a crescut de peste 5 ori, el rămâne la 26,69% din media regională, conform datelor 
pe anul 2009. 

Celelalte domenii principale ale economiei naționale au avut creșteri continue în 
perioada 2000-2009, acest lucru datorându-se în principal creșterilor valorii adăugate brute 
din respectivele domenii.  

 
 

Tabel nr. 135 Productivitatea în principalele domenii de activitate 
- RON/persoană, prețuri curente - 

 2000 2005 2006 2007 2008 2009 
Agricultură, 
silvicultură 
și pescuit 

2.127,5 7.364,3 8.433,6 6.688,1 11.853,1 11.494,4 

Industrie 13.437,4 39.495,9 45.953,1 54.788,9 55.622,0 63.517,5 
Construcţii 10.511,5 40.830,5 49.571,7 62.294,7 68.124,0 78.773,2 
Comerţ și 
servicii 

11.391,6 36.035,8 42.330,7 48.919,1 59.897,5 60.252,9 

Sursa: calcule utilizând date de la INS – Anuarele statistice regionale, 2012 
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Figura nr. 84 Evoluția productivității muncii în principalele domenii de activitate, la 
nivel regional 

 
Sursa: calcule utilizând date de la INS – Baza de date TEMPO, 2012 

  

La nivelul sectorului IMM din Regiunea Sud-Vest Oltenia, productivitatea muncii, 
calculată ca raport între cifra de afaceri și numărul de angajați din IMM-urile active la nivel 
regional în sectorul IMM, se prezintă astfel: 

 

Tabel nr. 136 Productivitatea muncii în sectorul IMM la nivelul regiunii Sud-Vest 
Oltenia 

- mil ron/pers -  
 Domenii activitate 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Industrie extractivă 0,05 0,09 0,12 0,20 0,17 0,32 0,25 

Industrie prelucrătoare 0,07 0,09 0,11 0,12 0,11 0,13 0,14 

Energie electrică şi termică, 
gaze şi apă 

0,03 0,11 0,45 0,51 0,63 0,55 0,62 

Construcţii 0,06 0,08 0,09 0,32 0,12 0,13 0,13 

Comerţ cu ridicata şi cu 
amănuntul, repararea şi 
întreţinerea autovehiculelor şi 
motocicletelor şi a bunurilor 
personale şi casnice 

0,15 0,18 0,21 0,11 0,25 0,28 0,29 

Hoteluri şi restaurante 0,04 0,05 0,05 0,25 0,06 0,06 0,06 

Transport, depozitare şi 
comunicaţii 

0,08 0,10 0,10 0,13    

Tranzacţii imobiliare, închirieri 
şi activităţi de servicii prestate 
în principal întreprinderilor 

0,04 0,05 0,06 0,07 0,06 0,06 0,07 

Învăţământ 0,02 0,02 0,03 0,11 0,02 0,03 0,03 

Sănătate şi asistenţă socială 0,03 0,03 0,04 0,07 0,06 0,06 0,06 

Alte activitati ale economiei 
nationale 

0,04 0,06 0,07 0,03 0,35 0,34 0,57 

Sursa: calcule utilizând date de la INS – Baza de date TEMPO, 2012 
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Cele mai mari creșteri ale productivității muncii au înregistrat IMM-urile din sectorul 
energie electrică și termică, gaze și apă, de la 0,03 în anul 2005 la 0,62 milioane 
RON/persoană în anul 2011.  

Valori mai ridicate ale productivității muncii se înregistrează în domeniile comerț, cu o 
valoare de 0,29 milioane RON/persoană în anul 2011 și industrie extractivă, cu 0,25 milioane 
RON/persoană. 

Cele mai scăzute valori ale productivității muncii le regăsim în domeniile învăţământ 
(0,03 milioane RON/persoană în 2011), sănătate şi asistenţă socială (0,06), hoteluri şi 
restaurante (0,06) și tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi de servicii prestate în principal 
întreprinderilor (0,07).  

Calculele privind productivitatea muncii pe județele componente ale Regiunii Sud-Vest 
Oltenia au fost obținute pe baza VAB la nivel județean furnizate de către INS în cadrul 
publicației Conturi Naționale Regionale. 

Astfel, în perioada 2005-2009, cele mai ridicate valori ale productivității muncii au fost 
înregistrate în județul Gorj, acest județ surclasând Doljul datorită unor niveluri mai scăzute ale 
ocupării populației civile. 

În anii 2008 și 2009, atât județul Gorj, cât și județul Dolj, au înregistrat valori ale 
productivității muncii superioare valorii la nivel regional, celelalte 3 județe situându-se sub 
acest nivel. Mai mult, la nivelul județelor Olt și Vâlcea, productivitatea muncii a scăzut în 
anul 2009 față de anul 2008, acest lucru fiind datorat scăderii valorii adăugate brute la nivel 
județean. 
 

Tabel nr. 137 Productivitatea muncii la nivel județean 
- RON/persoană, prețuri curente - 

 2005 2006 2007 2008 2009

Dolj 24.010,5 29.010,8 34.171,6 43.149,0 45.445,3

Gorj 34.246,2 40.997,1 48.854,6 51.602,6 57.909,8

Mehedinți 21.279,5 25.858,5 29.403,7 35.033,1 36.665,7

Olt 20.034,7 23.708,6 28.320,7 34.955,1 33.960,9

Vâlcea 26.114,4 31.766,3 35.106,9 41.264,3 39.957,9

Sud-Vest Oltenia 24.914,4 30.000,2 34.919,9 41.492,3 43.067,0

Sursa: calcule utilizând date de la INS, ”Conturi naționale regionale” 
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4. Resurse umane pentru economie, strategii si politici pentru 

intreprinderi. Piata muncii 
 

4.1. Principalii indicatori ai balanței forței de muncă la nivel regional 
 
Situația principalilor indicatori ai balanței forței de muncă la nivelul regiunii Sud-Vest 

Oltenia se prezintă astfel: 
 

Tabel nr. 138 Principalii indicatori ai balanței forței de muncă la nivel regional 
- mii persoane - 

 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Resursele 
de muncă 

1.391,7 1.422,0 1.414,4 1.407,1 1.401,7 1.415,0 1.436,9

Populația 
activă 

1.079,0 926,0 917,3 922,3 931,5 933,7 917,4

Populația 
ocupată 

953,5 857,1 853,0 875,0 867,0 836,1 832,8

Șomerii 
înregistrați 

125,5 68,9 64,3 47,3 64.5 97,6 84,6

Sursa: INS, baza de date TEMPO, 2012 
  
 Resursele de muncă reprezintă acea categorie de populaţie care dispune deansamblul 
capacităţilor fizice şi intelectuale care îi permit sădesfăşoare o muncă utilă într-una din 
activităţile economieinaţionale. Ele sunt formate din populaţia în vârsta de muncă, aptăde a 
lucra (bărbaţi de 16 - 62 ani şi femei de 16 - 57 ani), precumşi persoanele sub şi peste vârsta 
de muncă aflate în activitate. 
 La nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia, în perioada 2000 – 2010 s-a înregistrat un nivel 
relativ constant, ușor crescător, al resurselor de muncă, aceeași tendință înregistrându-se și la 
nivelul fiecărui județ al regiunii. Astfel, în anul 2010 resursele de muncă au crescut cu 3,25% 
față de anul 2000. 
 

Tabel nr. 139 Resurse de muncă pe județe 
- mii persoane – 

 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Dolj 432,2 434,8 434,3 433,5 432,7 436,5 446,2
Gorj 235,4 250,8 249,7 248,2 247,4 250,3 253,3
Mehedinți 189,9 192,5 190,9 189,0 187,4 188,4 189,6
Olt 295,1 297,8 294,4 292,0 290,2 292,3 295,3
Vâlcea 239,1 246,1 245,1 244,4 244,0 247,5 252,5
TOTAL 
regiune 

1.391,7 1.422,0 1.414,4 1.407,1 1.401,7 1.415,0 1.436,9

Sursa: INS, 2012 
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Figura nr. 85 Dinamica resurselor de muncă pe județe și total regiune 

 
Sursa: INS, 2012 

 
Populația civilă activă caracterizează oferta potenţială de forţă de muncă şi gradul 

deocupare a populaţiei cuprinzând populaţia ocupată civilă şişomerii înregistraţi. 
Populația civilă activă din Regiunea Sud-Vest Oltenia număra în anul 2010 917.400 de 

persoane, în scădere față de anul 2000 cu 161.600 de persoane, ceea ce reflectă o reducere de 
14,98%. De asemenea, fiecare județ al regiunii a înregistrat scăderi ale populației active, 
astfel: 
 

Tabel nr. 140 Populația activă civilă pe județe 
- mii persoane – 

 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Dolj 340,8 284,4 288,1 290,6 300,9 297,7 296,9
Gorj 178,2 152,8 149,6 147,8 150,4 154,0 147,3
Mehedinți 140,9 123,7 123,0 123,2 123,2 124,5 116,8
Olt 214,3 186,4 181,3 182,4 178,8 176,7 176,1
Vâlcea 204,8 178,7 175,3 178,3 178,2 180,8 180,3
TOTAL 
regiune 

1.079,0 926,0 917,3 922,3 931,5 933,7 917,4

Sursa: INS, 2012 
 
 



Studiu privind dezvoltarea mediului de afaceri la nivel regional și  
impactul crizei economice asupra întreprinderilor 

172 
 

Figura nr. 86  Dinamica populației active civile pe județe și total regiune 

 
 Sursa: INS, 2012 

 
 Din analiza dinamicii resurselor de muncă și a populației active civile pentru perioada 
2000-2010 rezultă o creștere importantă a populației aflate în pregătire profesională și în afara 
sistemului economic național (persoane apte de muncă, dar care nu au o ocupație aducătoare 
de venit și nu sunt înregistrate ca șomeri). Astfel, în anul 2010, comparativ cu anul 2000, 
acest număr a crescut cu 66,13%, de la 312.400 persoane la 519.500 persoane. 
 

Tabel nr. 141 Populația în pregătire profesională și cea aflată în afara sistemului 
economic național 

- mii persoane – 
 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Resursele 
de muncă 

1.391,7 1.422,0 1.414,4 1.407,1 1.401,7 1.415,0 1.436,9

Populația 
activă 

1.079,0 926,0 917,3 922,3 931,5 933,7 917,4

 312,7 496,0 497,1 484,8 470,2 481,3 519,5
Sursa: INS, 2012 

 
 Populația ocupată civilă cuprinde toate persoanele care au o ocupaţie aducătoare 
devenit, pe care o exercită în mod obişnuit într-una din activităţileeconomiei naţionale, fiind 
încadrate într-o activitate economicăsau socială, în baza unui contract de muncă sau în 
modindependent (pe cont propriu) în scopul obţinerii unor venituri subformă de salarii, plată 
în natură etc. 

Categoriile de persoane incluse sunt: 
- salariaţi care lucrează într-una din activităţile economiei naţionaleîn unităţi din 

sectorul public (integral de stat şi public de interesnaţional), mixt, privat, cooperatist, 
obştesc; 
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- patroni - conducători de unităţi private - care utilizează pentrurealizarea activităţii 
forţă de muncă salariată; 

- lucrători pe cont propriu; 
- lucrători familiali neremuneraţi. 

Populaţia ocupată civilă nu cuprinde cadrele militare şipersoanele asimilate acestora 
(personalul MApN, MAI, SRI,militari în termen), deţinuţii şi salariaţii organizaţiilor politice 
şiobşteşti. 
 

Tabel nr. 142 Populația ocupată civilă pe județe 
- mii persoane – 

 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Dolj 298,8 266,6 268,5 276,3 276,6 264,1 267,7
Gorj 155,3 138,5 136,4 139,6 139,4 137,5 132,5
Mehedinți 126,3 112,0 111,7 113,2 111,8 107,1 104,6
Olt 194,0 173,1 169,5 173,7 169,3 161,0 161,6
Vâlcea 179,1 166,9 166,9 172,2 169,9 166,4 166,4
TOTAL 
regiune 

953,5 857,1 853,0 875,0 867,0 836,1 832,8

Sursa: INS, 2012 
 

Tabel nr. 143 Dinamica populației ocupate civile pe județe și total regiune 

 
Sursa: INS, 2012 

 
 În perioada analizată, 2005 – 2010, observăm o evoluția aproape constantă a 
numărului persoanelor ocupate civile, atât la nivel regional, cât și pe fiecare județ în parte. 
Ceea ce poate fi remarcat este o ușoară scădere a acestui indicator față de anul de referință 
2000, scăderea fiind de 15,74% în anul 2010, față de anul 2000.  
 În sensul prevederilor Legii 76/2002, şomerii înregistrațisunt persoanele 
careîndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: 

a. sunt în căutarea unui loc de muncă de la vârsta de minimum16 ani şi până la 
îndeplinirea condiţiilor de pensionare; 
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b. starea de sănătate şi capacităţile fizice şi psihice le fac apte pentru prestarea unei 
munci; 

c. nu au loc de muncă, nu realizează venituri sau realizează, dinactivităţi autorizate 
potrivit legii, venituri mai mici decât valoareaindicatorului social de referinţă al 
asigurărilor pentru şomaj şistimulării ocupării forţei de muncă în vigoare. Indicatorul 
social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şistimulării ocupării forţei de muncă 
reprezintă unitatea exprimată în leila nivelul căreia se raportează prestaţiile băneşti, 
suportate dinbugetul asigurărilor pentru şomaj, acordate atât în vedereaasigurării 
protecţiei persoanelor în cadrul sistemului asigurărilorpentru şomaj, cât şi în vederea 
stimulării anumitor categorii depersoane pentru a se încadra în muncă, precum şi 
aangajatorilor pentru a încadra în muncă persoane în căutareaunui loc de 
muncă.Valoarea indicatorului social pentru anul 2011 este de 500 lei. 

d. sunt disponibile să înceapă lucrul în perioada imediaturmătoare dacă s-ar găsi un loc 
de muncă. 
În sensul prevederilor aceleiaşi legi, şomerii înregistrațisunt persoanele care 

îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzuteanterior şi se înregistrează la agenţia pentru 
ocuparea forţei demuncă în a cărei rază teritorială îşi au domiciliul sau, după caz,reşedinţa, ori 
la alt furnizor de servicii de ocupare, carefuncţionează în condiţiile prevăzute de lege, în 
vederea obţineriiunui loc de muncă. 

Asimile şomerilor sunt persoanele în căutarea unui loc demuncă şi care nu au putut 
ocupa loc de muncă după absolvireaunei instituţii de învăţământ sau după satisfacerea 
stagiuluimilitar dacă îndeplinesc următoarele condiţii: 

- sunt absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ, în vârstă deminimum 16 ani, care într-o 
perioadă de 60 de zile de laabsolvire nu au reuşit să se încadreze în muncă potrivit 
pregătiriiprofesionale; 

- sunt absolvenţi ai şcolilor speciale pentru persoanele cuhandicap în vârstă de minim 16 
ani care nu au reuşit să seîncadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale; 

- sunt persoane care, înainte de efectuarea stagiului militar, nuau fost încadrate în muncă 
şi care, într-o perioadă de 30 de zilede la data lăsării la vatră, nu s-au putut încadra în 
muncă. 

 
Tabel nr. 144 Șomerii înregistrați pe județe 

- persoane – 
 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Dolj 41.965 17.834 19.598 14.347 24.310 33.643 29.167 25.395
Gorj 22.859 14.252 13.234 8.205 10.994 16.464 14.821 11.306
Mehedinți 14.570 11.737 11.257 9.959 11.429 17.363 12.219 11.373
Olt 20.298 13.292 11.762 8.673 9.463 15.694 14.467 11.993
Vâlcea 25.694 11.778 8.434 6.123 8.344 14.359 13.921 9.185
TOTAL 
regiune 

125.386 68.893 64.285 47.307 64.540 97.523 84.595 69.252

Sursa: INS, 2012 
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Figura nr. 87 Dinamica șomerilor înregistrați pe județe și total regiune 

 
Sursa: INS, 2012 
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4.2. Structura populației ocupate 
 

Analiza structurii populaţiei ocupate după nivelul de instruire evidenţiază faptul că 
pe toată perioada 2005 - 2010 majoritatea au fost cei cu nivel de instruire mediu, în special 
absolvenţi ai învăţământului liceal şi profesional. 

Observăm că evoluția structurii ocupării în funcție de nivelurile de instruire extreme a 
înregistrat trenduri diferite: în timp de populația ocupată având studii superioare a crescut de 
la 116 mii de persoane în anul 2005 la 146 mii de persoane în anul 2010, populația ocupată 
având absolvit ciclul primar sau fără școală absolvită a scăzut de la 120 mii de persoane în 
anul 2005 la 86 mii de persoane în 2010. 
 

Tabel nr. 145 Structura populaţiei ocupate pe niveluri de instruire, la nivel regional 
- mii persoane - 

Nivel de instruire 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Superior 116 118 120 142 143 146
Postliceal de specialitate sau 
tehnic de maiştri 

63 65 60 56 51 52

Liceal 296 314 314 301 299 301
Profesional, complementar sau 
de ucenici 

228 226 227 221 208 187

Gimnazial 220 215 212 218 239 245
Primar sau fără şcoală 
absolvită 

120 101 95 102 92 86

TOTAL 1.043 1.039 1.028 1.040 1.032 1.017
Sursa: Anuarele statistice regionale 

 

Figura nr. 88 Evoluția structurii populaţiei ocupate pe niveluri de instruire, la nivel 
regional 

 
Sursa: Anuarele statistice regionale 

 

 Structura populației ocupate pe principalele sectoare de activitate relevă o scădere a 
numărului persoanelor ocupate în agricultură la nivel regional, de la 488,6 mii persoane în 
anul 2000 la 335,1 mii persoane în anul 2010. Numărul persoanelor ocupate în sectorul 
industrie a fost relativ constant în perioada 2005-2010, ușoare scăderi înregistrându-se în anii 
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2009 și 2010, de la 185,2 mii persoane în 2008 la 162,7 mii persoane în 2009 și 155,8 mii 
persoane în anul 2010. Numărul persoanelor ocupate în sectorul comerț și servicii a cunoscut 
un trend crescător în perioada 2005-2007, urmat apoi în anii 2008-2010 de ușoare scăderi, 
ajungând în anul 2010 la valoarea de 281,9 mii. Sectorul construcțiilor a cunoscut un singur 
an de scădere a numărului persoanelor ocupate, și anume 2009, în 2010 revenind pe creștere, 
de la 58,2 mii persoane la 60 de mii de persoane. 

 

Tabel nr. 146 Structura populaţiei ocupate civile pe principalele sectoare de activitate 
(la sfârșitul anului) 

- mii persoane - 
 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Agricultură 488,6 361,2 339,5 332,8 326,7 327,7 335,1
Industrie 183,8 180,9 181,4 183,8 185,2 162,7 155,8
Construcții 39,3 41,3 46,0 54,3 64,5 58,2 60,0
Comerț și servicii 241,8 273,7 286,1 304,1 290,6 287,5 281,9

Sursa: Anuarele statistice regionale 
 

Figura nr. 89 Evoluția structurii populaţiei ocupate pe principalele sectoare de 
activitate, la nivel regional 

 
Sursa: Anuarele statistice regionale 

 

Detaliind structura populației ocupate pe principalele domenii de activitate, 
observăm că cea mai mare pondere o deține agricultura cu o valoare de 40,24% în anul 2010. 
Totuși această pondere este în scădere, în anul 2000 înregistrându-se o valoare de 50,76%. În 
sectorul industrial remarcăm o importantă scădere procentuală a populației ocupate în 
industria extractivă, de la 30,4 mii persoane în anul 2000 la 18,5 mii persoane în 2010. 
Același trend, dar cu o variație mult mai mică a înregistrat-o și populația ocupată civilă din 
industria prelucrătoare, care a înregistrat o scădere de la 128,2 mii persoane în 2000, la 
113,4 mii persoane în anul 2010. 

Evoluție crescătoare importantă a înregistrat numărul populației ocupate civile din 
domeniile construcții, comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și 
motocicletelor și administrație publică și apărare; asigurări sociale din sistemul public, în timp 
ce activități precum hoteluri și restaurante, transport și depozitare; informații și comunicații, 



Studiu privind dezvoltarea mediului de afaceri la nivel regional și  
impactul crizei economice asupra întreprinderilor 

178 
 

intermedieri financiare și asigurări și sănătate și asistență socială au avut evoluții fluctuante, 
ușor crescătoare. 
 

Tabel nr. 147 Structura populaţiei ocupate civile pe principalele domenii de activitate 
CAEN Rev.1 (la sfârșitul anului) 

- mii persoane - 
 2000 2005 2006 2007 2008
Agricultura 484,0 357,2 335,9 329,3 324,7
Silvicultura, exploatarea forestiera și 
economia vânatului 

4,4 3,9 3,6 3,5 3,0

Pescuit și piscicultură 0,2 0,1 0,0 0,0 0,1
Industria extractivă 30,4 24,5 22,2 22,5 22,3
Industria prelucrătoare 128,2 137,2 139,6 142,0 138,2
Energie electrică și termică, gaze și apă 25,2 19,2 19,6 19,3 18,4
Construcții 39,3 41,3 46,0 54,3 63,5
Comerț 67,5 86,4 92,8 99,1 93,3
Hoteluri și restaurante 9,2 10,7 10,5 11,8 11,4
Transport și depozitare 28,7 27,1 30,0 30,9 28,3
Poștă și telecomunicații 8,4 5,0 5,2 5,2 5,4
Intermedieri financiare 5,3 5,5 5,4 6,4 6,7
Tranzacții imobiliare și alte servicii 20,2 26,9 32,1 34,4 36,0
Administrație publică și apărare 15,9 18,1 19,5 22,0 23,9
Învățământ 41,5 39,8 40,2 40,1 40,4
Sănătate și asistență socială 33,5 34,5 36,2 37,3 39,2
Celelalte activități ale economiei naționale 11,6 19,7 14,2 16,9 12,2

Sursa: Anuarele statistice regionale 
 

 

Tabel nr. 148 Structura populaţiei ocupate civile pe principalele domenii de activitate 
CAEN Rev.2 (la sfârșitul anului) 

- mii persoane - 
 2008 2009 2010
Agricultură, silvicultură și pescuit 326,7 327,7 335,1
Industria extractivă 22,3 20,3 18,5
Industria prelucrătoare 136,9 116,8 113,4
Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă 
caldă și aer condiționat 

14,3 13,1 12,5

Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de 
decontaminare 

11,7 12,5 11,4

Construcții 64,5 58,2 60,0
Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și 
motocicletelor 

93,7 92,8 93,0

Transport și depozitare 32,4 32,8 34,0
Hoteluri și restaurante 11,4 8,9 9,7
Informații și comunicații 4,4 4,1 5,2
Intermedieri financiare și asigurări 6,7 6,4 6,1
Tranzacții imobiliare 3,2 3,9 2,7
Activități profesionale, științifice și tehnice 8,7 7,5 6,6
Activități de servicii administrative și activități de servicii suport 17,0 17,0 16,6
Administrație publică și apărare; asigurări sociale din sistemul 
public 

23,5 23,9 21,0

Învățământ 40,5 39,7 38,0
Sănătate și asistență socială 38,6 38,8 37,8
Activități de spectacole, culturale și recreative 3,2 4,6 4,1
Alte activități de servicii 7,3 7,1 7,1

Sursa: Anuarele statistice regionale 
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 4.3. Participarea populației la forța de muncă 
 

Conform Cercetării statistice asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO) din 
Regiunea de dezvoltare Sud - Vest Oltenia, în perioada 2005 - 2010 populaţia activă și 
populația ocupată au avut trenduri ușor descrescătoare, în timp ce numărul șomerilor BIM a 
crescut. 

Rata de activitate a populaţiei în vârstă de muncă (15-64 ani) a fost în anul 2010 
de 64,5%,mai mică cu 0,2% decât în anul 2009 și cu 0,3% decât în anul 2005. Totodată, rata 
de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (15-64 ani) a atins în anul 2010, în 
RegiuneaSud - Vest Oltenia, nivelul de 59,2%, cu 0,7% mai scăzută decât în anul precedent și 
cu 0,9% față de anul 2005. 

În perioada analizată, rata șomajului BIM a atins cea mai mare valoare, de 8,2%, în 
anul 2010, încheind astfel un trend crescător început în anul 2008. Anul 2011 a marcat o 
scădere a ratei șomajului la 7,4%.  
 

Tabel nr. 149 Participarea populației la forța de muncă 
- mii persoane – 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Populația activă 1.117 1.118 1.103 1.112 1.107 1.100
Populația ocupată 1.043 1.039 1.028 1.040 1.032 1.017
Șomeri BIM* 74 79 75 72 75 83

Sursa: Cercetarea statistică asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO) 
* BIM = Biroul Internaţional al Muncii 

 
Tabel nr. 150 Ratele participării populației la forța de muncă 

- procente – 
 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Rata de activitate** 73,8 64,8 65,1 64,1 64,6 64,7 64,5 65,2
Rata de ocupare** 69,1 60,1 60,1 59,3 60,0 59,9 59,2 60,3
Rata șomajului BIM** 6,3 7,2 7,7 7,4 7,1 7,4 8,2 7,4

Sursa: Cercetarea statistică asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO) 
** Calculate pentru populaţia în vârstă de muncă (15-64 ani) 

Comparând  ratele șomajului și cele ale ocupării după nivelul de educație, observăm 
faptul că la nivel regional se manifestă următoarele tendințe: 

- există o relație direct proporțională între nivelul de educație și rata de ocupare. Astfel, 
cele mai ridicate rate ale ocupării le înregistrează populația cu studii superioare, cu 
valori în jur de 80%, urmată fiind de populația cu studii medii (60%). 

- cele mai ridicate rate ale șomajului se înregistrează în rândul populației cu studii 
medii, în timp ce în rândul populației cu nivel de educație scăzut se înregistrează și 
cele mai scăzute rate ale șomajului. 
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Tabel nr. 151 Rata șomajului după nivelul de educație și rata de ocupare după nivelul 
de educație 

- procente - 
 2009 2010 2011 

 Șomaj Ocupare Șomaj Ocupare Șomaj Ocupare

Superior 6,5 81,3 6,6 80,9 6,2 81,9

Mediu 7,6 60,7 9,3 59,2 8,2 60,8

Scăzut 5,6 50,8 4,9 51,2 4,9 51,3

Sursa: INS, ”Forța de muncă în România. Ocupare și șomaj”, 2009, 2010, 2011 
 

Figura nr. 90 Dinamica ratei șomajului și ratei de ocupare după nivelul de educație 

 
Sursa: INS, ”Forța de muncă în România. Ocupare și șomaj”, 2009, 2010, 2011 
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 4.4. Șomajul BIM (Biroul Internațional al Muncii) 
 

Șomerii, conform definiției internaționale (BIM), sunt persoanele în vârstă de 15 - 74 
ani care în cursul perioadei de referință îndeplinesc simultan următoarele condiții: 

- nu au un loc de muncă și nu desfășoară o activitate în scopul obținerii unor venituri; 
- sunt în căutarea unui loc de muncă, utilizând în ultimele 4 săptămâni (inclusiv 

săptămâna de referință) diferite metode active pentru a-l găsi: contactarea agenției 
(naționale sau județene) pentru ocuparea forței de muncă sau a unei agenții particulare 
de plasare în vederea găsirii unui loc de muncă, contactarea directă a patronilor sau a 
factorilor responsabili cu angajarea, susținerea unor teste, interviuri, examinări, 
demersuri pentru a începe o activitate pe cont propriu, publicarea de anunțuri și 
răspunsuri la anunțuri, studierea anunțurilor din mica publicitate, apel la prieteni, rude, 
colegi, sindicate, altă metodă în afara celor menționate; 

- sunt disponibile să înceapă lucrul în următoarele două săptămâni (inclusiv săptămâna 
în care s-a desfășurat interviul), daca s-ar găsi imediat un loc de muncă. 

 Din analiza ratei șomajului BIM în regiunea Sud-Vest Oltenia, pe grupe de vârstă 
(prezentată în tabelul nr. 152) rezultă faptul că cea mai mare rată a șomajului se înregistrează 
în rândul tinerilor, pe parcursul perioadei de analiză aceasta oscilând în jurul valorii de 20%.  
 

Tabel nr. 152 Rata șomajului BIM în regiunea Sud-Vest Oltenia, pe grupe de vârstă 
- procente - 

 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
15-24 ani 16,1 18,6 23 22,1 21,7 20,3 18,2 19,2
25-34 ani 8 8,7 8,9 7,9 8,4 9 11,6 10,2
35-54 ani 4,6 5,5 5,9 5,7 5 5,6 6,2 5,3
25-54 ani 5,9 6,6 6,9 6,5 6,2 6,7 8 6,9
55-64 ani 0,3 1,2 2 2,6 2,1 2,3 2,6 3,2

Sursa: INS, Cercetarea statistică asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO) 
 
 Date privind ratele șomajului BIM de lungă durată la nivel regional există începând cu 
anul 2007, astfel încât analiza va fi realizată pentru anii 2007-2010. În această perioadă se 
remarcă o rată a șomajului BIM de lungă durată pentru tineri foarte ridicată, chiar dacă în 
scădere de la 16,3% în 2007 la 9,2% în 2010, ceea ce înseamnă că aceștia nu ocupă un loc de 
muncă după mai mult de 6 luni de la terminarea studiilor. Acest lucru poate fi explicat fie 
printr-un interes scăzut al acestora pentru a ocupa un loc de muncă, fie printr-o lipsă a ofertei 
de locuri de muncă.   
 

Tabel nr. 153 Ratele șomajului BIM de lungă durată 
- procente – 

 2007 2008 2009 2010
Rata şomajului BIM* de lungă durată (12 luni şi 
peste) 

3,5 2,6 1,6 2,4

Rata şomajului BIM* de lungă durată pentru tineri 
(6 luni şi peste) 

16,3 12,0 12,9 9,2

Sursa: INS, Cercetarea statistică asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO) 
* BIM = Biroul Internaţional al Muncii 

 Comparând ratele șomajului tinerilor la nivelul regiunilor de dezvoltare ale României, 
remarcăm faptul că Regiunea Sud-Vest Oltenia se situează sub media națională și mult sub 
regiuni precum Centru, Sud Muntenia și Sud-Est, în care s-au înregistrat rate ale șomajului 
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tinerilor în jurul valorii de 30% în ultimii ani. Cele mai mici rate ale șomajului tinerilor au 
fost înregistrate în regiunea Nord-Est, anul 2011 marcând o valoare de 11,9%, cea mai mică 
valoare la nivel național din întreaga perioadă analizată. 
 Față de anul 2000, remarcăm faptul că în toate regiunile (cu excepția Nord-Est) s-au 
înregistrat creșteri ale ratei șomajului tinerilor, în regiunea Sud-Vest Oltenia această creștere 
fiind de 3,1%. 
 

Tabel nr. 154 Rata șomajului tinerilor (15-24 de ani) BIM 
- procente - 

 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Nord-Vest 14,4 18,5 18,3 14,1 13,5 16,8 18,9 20,9
Centru 17,2 19,1 22,2 24,7 22,6 30,2 32,7 36,3
Nord-Est 15,8 16,8 17,8 14,7 14 16,2 13,2 11,9
Sud-Est 21,8 19,9 24,4 26,5 21,7 21,8 27 30,7
București-Ilfov 21,6 23 15,5 16,1 17,4 16,9 20,3 22,2
Sud Muntenia 24 24 26,4 23,9 19,4 23,6 29,2 32,9
Sud-Vest Oltenia 16,1 18,6 23 22,1 21,7 20,3 18,2 19,2
Vest 17,1 17,8 15,3 17,3 20,4 19,7 19,6 20,3

Sursa: INS, Cercetarea statistică asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO) 
 

Figura nr. 91 Dinamica ratelor șomajului tinerilor (15-24 de ani) BIM, la nivelul 
regiunilor 

 
Sursa: INS, Cercetarea statistică asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO) 
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În ceea ce privește rata șomajului BIM în Regiunea Sud-Vest Oltenia pe sexe, cele mai 
ridicate niveluri au fost înregistrate în rândul bărbaților, cu valori între 6,9% în anul 2005 și 
9,3% în 2010. Cele mai ridicate diferențe între cele 2 rate ale șomajului s-au înregistrat în 
2010, de 3,9 puncte procentuale, și 2009, 3,8 puncte procentuale. 
 

Tabel nr. 155 Rata șomajului BIM în regiunea Sud-Vest Oltenia, pe sexe 
- procente - 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010

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

Masculin 6,9 8,6 7,9 8,0 8,5 9,3

Sursa: INS, Cercetarea statistică asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO) 
 

Figura nr. 92 Dinamica ratei șomajului BIM în regiunea Sud-Vest Oltenia, pe sexe 

 
Sursa: INS, Cercetarea statistică asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO) 

 
 În ceea ce privește mediile de rezidență, cele mai ridicate rate ale șomajului se 
înregistrează în mediul urban, cu valori în jurul a 10%, mai ridicată în anul 2010, de 11,2%. 
 Ratele șomajului BIM înregistrate în mediul rural s-au situat în jurul valorii de 4%. 
Aceste valori mai scăzute față de mediul urban se datorează faptului numărului ridicat de 
persoane din mediul rural, care deși nu au un loc de muncă, nici nu sunt în căutarea unuia. 
 
Tabel nr. 156 Rata șomajului BIM în regiunea Sud-Vest Oltenia, pe medii de rezidență 

- procente - 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Urban 10,6 10,7 10,5 9,9 10,3 11,2

Rural 3,4 4,0 3,7 3,8 4,1 4,7

Sursa: INS, Cercetarea statistică asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO) 
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Figura nr. 93 Dinamica ratei șomajului BIM în regiunea Sud-Vest Oltenia, pe medii de 
rezidență 

 

Sursa: INS, Cercetarea statistică asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO) 
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4.5. Șomajul înregistrat 
 
 În sensul prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 
stimularea ocupării forţei de muncă, calitatea de şomer înregistrat o are persoana care 
îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: 

a) este în căutarea unui loc de muncă de la vârsta de minimum 16 ani şi până la 
îndeplinireacondiţiilor de pensionare; 

b) starea de sănătate şi capacităţile fizice şi psihice o fac aptă pentru prestarea unei 
munci; 

c) nu are loc de muncă, nu realizează venituri sau realizează din activităţi autorizate 
potrivit legii venituri mai mici decât indemnizaţia de şomaj ce i s-ar cuveni potrivit 
prezentei legi; 

d) este disponibilă să înceapă lucrul în perioada imediat următoare dacă s-ar găsi un loc 
de muncă; 

e) este înregistrată la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă sau la alt 
furnizor de servicii de ocupare, care funcţionează în condiţiile prevăzute de lege. 
Asimilaţi şomerilor sunt absolvenţii instituţiilor de învăţământ, în vârstă de minimum 

18 ani, care într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire nu au reuşit să se încadreze în muncă 
potrivit pregătirii profesionale; absolvenţi ai şcolilor speciale pentru persoane cu handicap sau 
absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ, în vârstă de 16 ani lipsiţi de susţinători legali sau ai 
căror susţinători legali dovedesc că sunt în imposibilitatea de a presta obligaţia legală de 
întreţinere datorată minorilor; persoane care, înainte de efectuarea stagiului militar, nu au fost 
încadrate în muncă şi care, într-o perioadă de 30 de zile de la data lăsării la vatră nu s-au putut 
încadra în muncă. 

Conform Legii nr.76/2002, beneficiază de indemnizaţie de şomaj: 
 şomerii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:  

a) au stagiu de cotizare de minimum 12 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei 
înregistrării cererii; 
b) nu realizează venituri sau realizează din activităţi autorizate potrivit legii venituri 
mai mici decât indemnizaţia de şomaj;  
c) nu îndeplinesc condiţiile de pensionare conform legii;  
d) sunt înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă.  
Indemnizaţia de şomaj se acordă pe perioade diferenţiate în funcţie de stagiul 

decotizare astfel: 6 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de până la 5 ani, dar nu 
mai puţin de 1 an; 9 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare cuprins între 5 şi 10 ani; 
12 luni,pentru persoanele cuun stagiu de cotizare mai mare de 10 ani. 

 şomerii asimilaţi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:  
a) sunt înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă; 
b) nu realizează venituri sau realizează din activităţi autorizate potrivit legii venituri 
mai mici decât indemnizaţia de şomaj;  
c) nu îndeplinesc condiţiile de pensionare conform legii. 
Sunt considerați şomeri şi persoanele care nu beneficiază de indemnizaţiile băneşti 

potrivit prevederilor legale, dar care s-au  înregistrat la agenţiile teritoriale pentru ocupare şi 
formare  profesională, fiind în căutarea unui loc de muncă. 
 La nivelul Regiunii Sud-Vest Oltenia se remarcă o scădere importantă a numărului 
șomerilor înregistrați în anul 2005 față de anul 2000, de la 125.386 persoane la 68.893 
persoane. Trendul descrescător a continuat în perioada 2005 – 2007, până la valoarea de 
47.307 în anul 2007. Odată cu manifestarea efectelor crizei economice și financiare, în anul 
2008 și 2009 numărul șomerilor înregistrați a crescut de la 47.307 la 64.540, respectiv 97.523 
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persoane. Anul 2010 a marcat o scădere a acestui indicator la 84.595. Deoarece în perioada 
analizată numărul șomerilor neindemnizați a rămas relativ constant, oscilând în jurul valorii 
de 40.000, evoluția șomerilor înregistrați este datorată dinamicii numărului de beneficiari de 
indemnizație de șomaj. 
 

Tabel nr. 157 Șomerii înregistrați la nivel regional 
- persoane - 

 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Beneficiari de 
indemnizaţie de şomaj 

84.762 26.948 21.317 15.256 20.442 52.280 40.696

Şomeri neindemnizaţi 40.624 41.945 42.968 32.051 44.098 45.243 43.899
Şomeri înregistrați - 
TOTAL 

125.386 68.893 64.285 47.307 64.540 97.523 84.595

Sursa: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, 2012 
 

Figura nr. 94 Dinamica șomerilor înregistrați la nivel regional 

 
Sursa: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, 2012 

 
 În ceea ce privește evoluția numărului șomerilor pe județele care compun Regiunea 
Sud-Vest Oltenia, județul Dolj înregistrează cel mai ridicat număr de șomeri pe parcursul 
întregii perioade analizate. Acest lucru este normal dacă ținem cont de faptul că județul Dolj 
are și cea mai ridicată populație dintre județele regiunii. Existența unei cereri ridicate de forță 
de muncă reprezintă un avantaj pentru atragerea de potențiali investitori în județ. 
 Evoluția numărului șomerilor înregistrați la nivel de județe a înregistrat un trend 
asemănător, cu o puternică scădere în anul 2005 față de anul de referință 2000, urmată apoi de 
ușoare scăderi în perioada 2005 – 2007. Anul 2008 a marcat o ușoară creștere a numărului 
șomerilor înregistrați, iar odată cu accentuarea manifestării efectelor crizei economice și 
financiare, în anul 2009 numărul acestora a crescut puternic în fiecare dintre județele regiunii. 
Anul 2010 a însemnat o ușoară revenire a numărului șomerilor înregistrați marcată prin 
scăderi la nivelul tuturor județelor.  
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Tabel nr. 158 Șomerii înregistrați pe județe 
- persoane - 

 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Dolj 41.965 17.834 19.598 14.347 24.310 33.643 29.167
Gorj 22.859 14.252 13.234 8.205 10.994 16.464 14.821
Mehedinți 14.570 11.737 11.257 9.959 11.429 17.363 12.219
Olt 20.298 13.292 11.762 8.673 9.463 15.694 14.467
Vâlcea 25.694 11.778 8.434 6.123 8.344 14.359 13.921
TOTAL regiune 125.386 68.893 64.285 47.307 64.540 97.523 84.595

Sursa: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, 2012 
 

Figura nr. 95 Dinamica șomerilor înregistrați pe județe 

 
Sursa: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, 2012 

 
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). Utilizarea acestui 
indicator este mult mai relevantă pentru a face comparații inter sau intra regionale decât 
indicatorul care exprimă numărul șomerilor. 

La nivel național, rata șomajului a scăzut cu 4,6 puncte procentuale în anul 2005 față 
de anul de referință 2000, adică de la 10,5% la 5,9%. Scăderea a continuat și în anii 2006 și 
2007, rata șomajului la nivel național ajungând la valoarea de 4%. Odată cu primele efecte ale 
crizei economice de la finalul anului 2008, rata șomajului a cunoscut o ușoară creștere, de la 
4% la 4,4%, fiind urmată în anul 2009 de o creștere consistentă, până la valoarea de 7,8%. 
Anii 2010 și 2011 au adus o reluare a trendului descrescător, de la 7,8% la 7%, respectiv 
5,2%. 

În ceea ce privește regiunile de dezvoltare ale României, remarcăm faptul că pe 
parcursul întregii perioade analizate, cele mai scăzute rate ale șomajului s-au înregistrat în 
București-Ilfov. Regiuni cu rate mai scăzute ale șomajului, mai ales în ultimii ani, sunt și 
Nord-Vest și Vest. 



Studiu privind dezvoltarea mediului de afaceri la nivel regional și  
impactul crizei economice asupra întreprinderilor 

188 
 

În perioada 2005-2011, în Regiunea Sud-Vest Oltenia s-au înregistrat cele mai ridicate 
rate ale șomajului, trendul general fiind acela înregistrat la nivel național. În anul 2009, anul 
în care s-au resimțit cel mai intens efectele crizei economice și financiare, rata șomajului în 
Regiunea Sud-Vest Oltenia a înregistrat o valoare de 10,4%, maximul la nivel național din 
întreaga perioadă 2005-2011. Ultimii ani au cunoscut o scădere a acestui indicator până la 
7,7% în 2011, valoare cu 2,5 puncte procentuale mai mare decât media națională. 
 

Tabel nr. 159 Rata șomajului la nivel regional 
- procente – 

 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Nord-Vest 8,5 4,0 3,6 2,9 3,3 6,8 5,9 4,4
Centru 10,3 7,3 6,1 4,8 5,2 9,5 8,0 6,1
Nord-Est 13,2 6,8 6,2 5,1 5,3 8,6 7,8 5,8
Sud-Est 11,4 6,4 5,6 4,4 4,7 8,4 8,1 6,1
București-Ilfov 5,8 2,4 2,2 1,7 1,6 2,4 2,4 2,0
Sud Muntenia 10,4 7,3 6,4 5,1 5,2 9,4 8,8 6,5
Sud-Vest Oltenia 11,6 7,4 7,0 5,1 6,9 10,4 9,2 7,7
Vest 10,4 5,1 4,1 3,3 3,8 7,4 5,9 3,7
România 10,5 5,9 5,2 4,0 4,4 7,8 7,0 5,2

Sursa: INS, Cercetarea statistică privind numărul șomerilor înregistrați și rata șomajului 
înregistrat 

 
Figura nr. 96 Dinamica ratei șomajului pe regiuni 

 
Sursa: INS, Cercetarea statistică privind numărul șomerilor înregistrați și rata șomajului 

înregistrat 
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 În ceea ce privește situația ratei șomajului pe județe, cele mai mici valori, sub media 
regională, au fost înregistrate în Olt și Vâlcea, iar cele mai mari rate ale șomajului au fost în 
județul Mehedinți. În perioada 2005-2011, cele mai mari rate ale șomajului au fost înregistrate 
în anul 2009, valorile situându-se între 7,9% în Vâlcea și 13,9% în Mehedinți. După acest an, 
rata șomajului a avut un trend descrescător, ajungând ca în anul 2011 aceasta să fie de 5,2% în 
județul Vâlcea, valoare similară cu media la nivel național, 6,9% în Olt, 7,8% în Gorj, 8,9% în 
Dolj și 9,7% în Mehedinți. 
  

Tabel nr. 160 Rata șomajului pe județe 
- procente - 

 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Dolj 12,3 6,3 6,8 4,9 8,1 11,3 9,8 8,9
Gorj 12,8 9,3 8,8 5,6 7,3 10,7 10,1 7,8
Mehedinți 10,3 9,5 9,2 8,1 9,3 13,9 10,5 9,7
Olt 9,5 7,1 6,5 4,8 5,3 8,9 8,2 6,9
Vâlcea 12,5 6,6 4,8 3,4 4,7 7,9 7,7 5,2
Regiunea Sud-
Vest Oltenia 

11,6 7,4 7,0 5,1 6,9 10,4 9,2 7,7

Sursa: INS, Cercetarea statistică privind numărul șomerilor înregistrați și rata șomajului 
înregistrat 

Figura nr. 97 Dinamica ratei șomajului pe județe 

 
Sursa: INS, Cercetarea statistică privind numărul șomerilor înregistrați și rata șomajului 

înregistrat 
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4.6. Locurile de muncă vacante 
 

Locurile de muncă vacante reprezintă raportul dintre numărul mediu anual al locurilor 
de muncă vacante şi numărul mediu anual al locurilor de muncă (ocupate şi vacante, exclusiv 
cele blocate sau destinate numai promovării în interiorul întreprinderii sau instituției). 

Numărul locurilor de muncă vacante include numărul posturilor plătite, nou create, 
neocupate, sau care vor deveni vacante, pentru care: 

- angajatorul întreprinde acțiuni concrete spre a găsi un candidat potrivit pentru 
ocuparea postului respectiv (exemple de acțiuni concrete întreprinse de angajator: 
anunțarea existenței locului vacant prin serviciile de ocupare a forței de muncă, 
publicitate prin ziare, media, internet, contactare directă a posibililor candidați etc.); 

- angajatorul dorește ocuparea imediată sau într-o perioadă specifică de timp stabilită de 
angajator. 
Perioada maximă necesară ocupării locului de muncă vacant poate fi nelimitată. 
Sunt considerate locuri vacante posturile destinate persoanelor din afara întreprinderii 

(dar pe care pot concura și persoane din interiorul întreprinderii), indiferent dacă sunt posturi 
pe durată determinată sau nedeterminată, în program de lucru normal sau parțial. 

Nu se consideră vacante posturile neocupate: 
- destinate exclusiv promovării persoanelor din interiorul întreprinderii sau instituției; 
- din unitățile administrației publice, blocate printr-un act normativ. 

Posturile ocupate de persoanele care absentează o anumită perioadă de timp (concedii 
de maternitate, pentru îngrijirea copilului, concedii medicale, concedii fără plată, alte 
absențe), se consideră vacante, dacă angajatorul dorește substituirea pe perioadă determinată 
(temporară) și dacă întreprinde acțiuni de găsire a candidaților. 
 Indicatorul Rata locurilor de muncă vacante pe activități ale economiei naționale este 
calculat de către INS în cadrul cercetării statistice asupra locurilor de muncă vacante începând 
cu anul 2007. Vom analiza astfel acest indicator pentru perioada 2008-2010 pe activitățile 
economiei naționale conform CAEN Rev.2: 
 

Tabel nr. 161 Rata locurilor de muncă vacante pe activități ale economiei naționale 
- procente - 

 2008 2009 2010 
TOTAL 1,53 0,70 0,46 
Agricultură, silvicultură şi pescuit 0,36 0,17 0,24 
Total industrie 1,04 0,33 0,18 
 Industrie extractivă 0,05 0,03 0,02 
 Industrie prelucrătoare 1,37 0,41 0,25 
 Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer 

condiţionat 
0,36 0,31 0,02 

 Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de 
decontaminare 

0,24 0,16 0,20 

Construcţii 0,78 0,23 0,19 
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor 0,48 0,13 0,17 
Transport şi depozitare 0,71 0,26 0,55 
Hoteluri şi restaurante 0,67 0,41 0,02 
Informaţii şi comunicaţii  0,32 - 0,08 
Intermedieri financiare şi asigurări 2,49 1,05 0,56 
Tranzacţii imobiliare  1,72 0,11 - 
Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 3,16 0,92 0,05 
Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport 0,93 0,38 0,10 
Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public 4,38 1,34 0,76 
Învăţământ  0,60 0,27 0,23 
Sănătate şi asistenţă socială 5,73 4,33 2,58 
Activităţi de spectacole, culturale şi recreative 2,36 0,56 1,29 
Alte activităţi de servicii 1,85 0,04 - 

Sursa: INS, Cercetarea statistică asupra locurilor de muncă vacante 
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 În perioada 2008-2010 se remarcă o scădere generală a ratei locurilor de muncă 
vacante, de la 1,53% în 2008 la 0,46% în 2010, fenomen datorat în principal restrângerii 
activității economice ca urmare a efectelor crizei financiare. Cele mai consistente scăderi în 
anul 2010 față de anul 2008 s-au înregistrat în domeniile: administraţie publică şi apărare; 
asigurări sociale din sistemul public, de la 4,38% la 0,76%,sănătate și asistență socială, de la 
5,73% la 2,58%, activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice, de la 3,16% la 0,05%, 
intermedieri financiare şi asigurări, de la 2,49% la 0,56% sau industrie, de la 1,04% la 0,18%. 
 În câteva domenii de activitate au fost înregistrate creșteri ale ratelor locurilor de 
muncă vacante în anul 2010 față de anul 2009, astfel: agricultură, silvicultură şi pescuit, de la 
0,17% la 0,24%, distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de 
decontaminare, de la 0,16% la 0,20%, comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea 
autovehiculelor şi motocicletelor, de la 0,13% la 0,17%, transport şi depozitare, de la 0,26% 
la 0,55%, informaţii şi comunicaţii, de la 0 la 0,08% și activităţi de spectacole, culturale şi 
recreative, de la 0,56% la 1,29%. 

În anul 2010, rata locurilor de muncă vacante a fost de 0,46%, niveluri superioare 
înregistrându-se în ramurile: sănătate şi asistenţă socială (2,58%), activităţi de spectacole, 
culturale şi recreative(1,29%), administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul 
public (0,76%), intermedieri financiare şi asigurări (0,56%), transport şi depozitare (0,55%). 
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5. Finanțări pentru întreprinderi. Rezultate 

5.1. Finanţările din fonduri europene  
 
Începând cu anul 2007, după aderarea ţării la U.E., economia regiunii evoluează într-

un mediu intern, european şi mondial deosebit de complex şi de dificil. În prezent sunt 
elaborate studiile preliminare pentru fundamentarea următoarei Strategii pentru perioada 
2014-2020, pornind de la necesităţile regionale, orientările naţionale şi cele ale Strategiei 
Europa 2020.  

Obiectivul general al Strategiei Regiunii Oltenia pe perioada 2007- 2013 este 
reducerea disparităţilor faţă de celelalte regiuni, în scopul creşterii nivelului de trai al 
cetăţenilor. Obiectivele specifice includ: crearea de noi locuri de muncă; creşterea activităţii 
regiunii şi dezvoltarea durabilă prin îmbunătăţirea infrastructurii, valorificarea zonelor urbane 
şi a potenţialului turistic; creşterea competitivităţii prin sprijinirea întreprinderilor, dezvoltarea 
infrastructurii şi edificarea resurselor umane. 

În cele ce urmează vom face o trecere în revistă a situației privind accesarea la nivelul 
regiunii Sud-Vest Oltenia a programelor de finanțare disponibile pentru perioada de 
programare 2007-2013. 

În cadrul perioadei de programare 2007-2013, prin Programul Operaţional Regional 
(POR) s-a propus sprijinirea și promovarea dezvoltării locale durabile, atât din punct de 
vedere economic, cât şi social, în regiunile României, prin concentrarea asupra polilor urbani 
de creştere, prin îmbunătăţirea condiţiilor de infrastructură şi a mediului de afaceri. POR 
urmăreşte, pe scurt, reducerea diferenţelor de dezvoltare economică şi socială dintre regiunile 
mai dezvoltate şi cele mai puţin dezvoltate ale României. 

Datele privind atragerea alocărilor financiare din cadrul POR la nivelul regiunilor de 
dezvoltare sunt prezentate în tabelele următoare. 

Deși axa dedicată preponderent operatorilor din mediul de afaceri a fost axa 4 a POR, 
iar anumite domenii majore de intervenție din cadrul axei 5 au vizat, de asemenea, firmele ca 
beneficiari eligibili, considerăm ca fiind relevantă prezentarea datelor de ansamblu privind 
accesarea acestui program operațional, întrucât și pe celelalte axe, cea mai mare parte a 
finanțării alocate pe un proiect face obiectul procedurilor de achiziție publică pentru 
încheierea de contracte de lucrări, prestare de servicii și furnizare de bunuri, astfel încât, 
indirect, mediul de afaceri are acces la aceste resurse financiare. 

 

Tabel nr. 162 Nivelul fondurilor atrase din POR pe regiuni în perioada 2008 - 2011 
 Populaţia Valoare fonduri 

UE 
(lei) 

Valoare totală 
proiect 

(lei) 

Nr. 
proiecte 

Investiţie per 
capita

(lei)

Sud Vest  2.394.895  1.281.108.498 1.950.638.082 185  534,93 

Nord Est  3.836.875  1.940.018.329 3.001.540.717 235  505,62 

Vest  1.930.458  914.351.973 1.441.072.930 131  473,64 

Centru  2.638.809  1.061.808.967 1.713.910.932 245  402,38 

Nord Vest  2.740.064  1.098.849.937 1.690.436.801 162  401,03 

Sud 
Muntenia  

3.458.759  1.340.686.908 2.100.061.043 139  387,62 

Sud Est  2.932.124  1.112.643.136 1.668.599.079 173  379,46 

Bucureşti 
Ilfov  

2.198.285  345.686.098 541.467.187 70  157,25 

Sursa: IPP (2011) 
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Ca valoare efectivă a investiţiilor realizate din POR pe cap de locuitor, cei mai mulţi 
bani s-au investit în regiunea Sud Vest Oltenia (534 lei per capita) - a doua ca nivel de 
pauperitate din ţară. Urmează regiunea Nord - Est, cu 505 lei/capita, regiunea cel mai slab 
dezvoltată din România. Pe locul 3 la investiţii pe cap de locuitor se află regiunea Vest - deşi 
această regiune este cea mai dezvoltată din punct de vedere economic după Bucureşti - Ilfov 
de altfel cu cele mai puţine proiecte. 
 

Figura nr. 98 Valoarea fondurile europene - POR 2007-2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura nr. 99 Număr proiecte finanțate prin POR 2007 - 2013 în perioada 2008 – 
2011 

 
Tabel nr. 163 Nivelul fondurilor atrase din POR pe judeţele regiunii Sud-Vest Oltenia în 

perioada 2008 – 2011 
 Valoarea totală a 

fondurilor UE atrase 
de autorităţile locale

(lei)

Valoarea totală a 
fondurilor UE atrase 

de firme
(lei)

Valoarea totală a 
fondurilor UE atrase 

de ONGuri
(lei)

Dolj  290.749.889 22.916.207 21.587.108 

Gorj  182.517.041 4.311.981 0 

Mehedinţi  345.863.562 846.800 674.560 

Olt  178.961.374 13.186.080 0 

Vâlcea  139.007.159 38.475.046 701.267 
Sursa: IPP (2011) 
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La nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia, până la data de 31.07.2012, au fost depuse 872 
proiecte pentru finantare prin POR in valoare solicitata de 1,06 miliarde euro, dintre care 293 
proiecte au fost respinse sau retrase de catre solicitant. Asistenta nerambursabila solicitata 
pentru cele 579 proiecte ramase este de  840,40 milioane euro. 

Prin Axa specific desemnată pentru sprijinirea mediului de afaceri (Axa 4 - Sprijinirea 
dezvoltarii mediului de afaceri regional si local), au fost vizate următoarele măsuri specifice: 

 Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanta regionala si 
locala (Domeniul major de intervenție 4.1); 

 Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea pentru noi activităţi 
(Domeniul major de intervenție 4.2); 

 Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor (Domeniul major de intervenție 4.3). 
 

Referitor la implementarea POR, până la data de 31.07.2012 în regiunea Sud-Vest 
Oltenia, în cadrul Axei 4, au fost semnate contracte de finanțare pentru proiecte încadrate în 
DMI 4.1 (12 proiecte cu o valoare totală de 278.618.788 lei) și DMI 4.3 (181 de proiecte cu o 
valoare totală de 173.004.942 lei). 
 
Tabel nr. 164 Distribuția la nivel de județ a proiectelor implementate prin POR, Axa 4, 

în regiunea Sud-Vest Oltenia 
Județ POR 2007-2013, Axa prioritară 4 

DMI 4.1 DMI 4.2 DMI 4.3 Total/județ 

Nr. 
proiecte 

Valoare (lei) Nr. 
proiecte 

Valoare 
(lei) 

Nr. 
proiec
te 

Valoare (lei) Nr. 
proiecte 

Valoare 
(lei) 

Dolj 7 221.998.828 0 0 86 69.128.073 93 291.126.901
Gorj 0 0 0 0 23 19.738.334 23 19.738.334 
Mehedinti 0 0 0 0 12 12.256.723 12 12.256.723 
Olt 1 8.048.031 0 0 16 14.393.869 17 22.441.900 
Vâlcea 4 48.571.929 0 0 44 57.487.943 48 106.059.872
Total/ 
DMI 

12 278.618.788 0 0 181 173.004.942 

Sursa: ADR SV Oltenia, 2012 
 

Figura nr. 100 Situația implementării POR la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia 
 

Sursa: ADR SV Oltenia, 2012 
 
Așa cum se poate observa și din graficul anterior, la nivelul județului Dolj au fost 

contractate cele mai multe proiecte finanțate prin Axa 4 a POR, respectiv au fost atrase cele 
mai multe fonduri, Doljul înregistrând mai mult decât dublul valorilor următorului județ 
clasat, Vâlcea. 
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Dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii, prin corelarea educaţiei şi 
învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii, precum şi prin asigurarea de oportunităţi 
sporite pentru participarea viitoare pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi inclusivă pentru 
1.650.000 de persoane este obiectivul general al Programului Operaţional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU). 

În tabelul următor sunt evidenţiate fondurile atrase prin POSDRU 2007 - 2013 la nivel 
regional. 
 

Tabel nr. 165 Nivelul fondurilor astrase din POSDRU pe regiuni în perioada 2008 – 
2011 

.Sursa: IPP (2011). 
 

Din POSDRU, cei mai mulţi bani au mers către 2 dintre regiunile geografice cel mai 
puţin dezvoltate din ţară, anume Bucureşti Ilfov (1,65 mld euro) şi Nord-Vest (272,3 mil 
euro). Regiunile Sud-Vest şi Sud sunt ultimele în ce priveşte fondurile atrase din POSDRU. O 
explicaţie ţine de faptul că banii din POSDRU au fost atraşi în special de către marile centre 
urbane (Bucureşti, Iaşi, Timişoara, Cluj, etc.) pe un domeniu în care cele mai multe nevoi sunt 
în alte zone decât în capitalele judeţelor, cu un nivel economic printre cel mai ridicat din ţară.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Populaţia Fonduri UE 
(lei) 

Valoare totală 
proiecte 

(lei) 

Nr. 
proiecte 

Investiţie 
per capita 

(lei) 

Bucureşti 
Ilfov  

2.198.285  6.933.704.578,47 8.428.785.452,03 850  3.154,14 

Nord 
Vest  

2.740.064  1.143.699.921,23 1.340.840.613,83 217  417,40 

Nord Est  3.836.875  829.093.200,73 983.875.636,58 198  216,09 

Sud 
Muntenia  

3.458.759  668.990.742,44 813.869.944,98 141  193,42 

Centru  2.638.809  667.542.828,55 810.589.879,25 167  252,97 

Vest  1.930.458  588.032.613,37 714.383.187,72 159  304,61 

Sud Vest 
Oltenia 

 2.394.895  492.355.108,16 589.000.976,17 151  205,59 

Sud Est  2.932.124  413.270.414,74 491.450.504,05 123  140,95 
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Figura nr. 101 Număr proiecte POSDRU pe regiuni în perioada 2008 – 2011 

 

Sursa: IPP (2011) 
 

Tabel nr. 166 Nivelul fondurilor atrase din POSDRU pe judeţele regiunii Sud-Vest 
Oltenia în perioada 2008-2011 

 Valoarea totală a 
fondurilor UE atrase 

de APL
(lei)

Valoarea totală a 
fondurilor UE atrase 

de firme
(lei)

Valoarea totală a 
fondurilor UE atrase 

de ONG
(lei)

Dolj  0 33.922.003,01 61.288.876,49 

Gorj  0 638.275,52 4.255.062,66 

Mehedinţi  0 0 0 

Olt  7.910.874,84 4.161.761,39 38.779.419,92 

Vâlcea  7.474.686,98 8.763.748,85 28.865.079,70 

Sursa: IPP (2011) 
 

Per total, prin natura sa, POSDRU a fost mult mai atractiv pentru firme şi ONG-uri 
decât pentru autorităţi locale, cei mai mulţi bani, la nivelul întregii ţări, fiind atraşi de către 
ONG-uri - 2.795.883.772,86 lei (665.686.613 euro), de către firme - 1.436.409.369,09 
(342.002.231 euro) şi, în cele din urmă, de către autorităţile locale - 179.059.841,7 
(42.633.295,6 euro). 

Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS 
CCE) urmăreşte dezvoltarea întreprinderilor româneşti, sprijinindu-le să devină competitive 
pe piaţa Uniunii Europene. În acest sens, POS CCE acoperă următoarele domenii: sistemul 
productiv, în special cel al întreprinderilor mici şi mijlocii, cercetare/dezvoltare, IT, 
comunicaţii şi energie. În regiunile Sud-Vest şi Sud-Est au fost accesate cele mai puţine 
fonduri pentru creşterea competitivităţii economice a întreprinderilor, indiferent că vorbim 
despre cercetare/dezvoltare, IT şi comunicaţii sau energie. 
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Tabel nr. 167 Nivelul fondurilor atrase din POS CCE la nivel de regiuni în perioada 
2008 – 2011 

 
 
 
 
 

 

Sursa: IPP (2011) 
 
Tabel nr. 168 Nivelul fondurilor atrase din POS CCE la nivel de judeţe în perioada 2008 

– 2011 
Judeţ Fonduri UE atrase 

de autorităţile publice 
locale (lei) 

Fonduri UE atrase 
de firme 

(lei) 

Fonduri UE atrase 
de ONG 

(lei) 

Dolj  0  115.679.430  0  

Gorj  0  15.542.793  0  

Mehedinţi  0  4.113.516  0  

Olt  0  14.564.179  56.953  

Vâlcea  0  21.021.255  0  

Sursa: IPP (2011) 
 

Prin Axele și Domeniile majore de intervenția difinite la nivelul POSCCE au fost 
sprijinite următoarele inițiative: 

 
Tabel nr. 169 Prioritățile de finanțare în cadrul POSCCE 2007-2013 

AXA PRIORITARĂ 1 – Un sistem de producţie inovativ şi eco-eficient 
1.1. Investiţii productive şi pregătirea pentru concurenţa pe piaţă a întreprinderilor, în 
special IMM-uri; 
1.2. Accesul IMM-urilor la finanţare; 
1.3. Dezvoltarea unui antreprenoriat sustenabil. 
 
AXA PRIORITARĂ II – Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare pentru 
competitivitate 
2.1 CD în parteneriat între universităţi/ institute de cercetare-dezvoltare şi întreprinderi, în 
vederea obţinerii de rezultate aplicabile în economie ; 
2.2 Investiţii pentru infrastructura de CDI 
2.3 Accesul întreprinderilor la activităţi de CDI (în special IMM-urile). 
2.3.3 Promovarea inovării în cadrul întreprinderilor. 

Regiunea de 
dezvoltare 

Fonduri UE 
(lei) 

Bucureşti Ilfov  2.097.559.248,67  

Nord-Est  513.997.100,50  

Nord-Vest  502.327.814,29  

Centru  477.230.033,71  

Vest  433.708.334,89  

Sud 418.928.411,63  

Sud-Vest  321.056.138,33  

Sud-Est  307.291.585,25  
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AXA PRIORITARA III - Tehnologia Informaţiilor si Comunicaţiilor pentru sectorul privat 
si public 
3.1. Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei 
3.2. Dezvoltarea şi eficientizarea serviciilor publice electronice 
3.3. Dezvoltarea e-economiei 
 
AXA PRIORITARA IV – „Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în 
contextul combaterii schimbărilor climatice” 
 
AXA PRIORITARĂ V – Asistenţă Tehnică 
5.1 Sprijin pentru managementul, implementarea, monitorizarea si controlul POS CCE; 
5.2 Sprijin pentru comunicare, evaluare si dezvoltare TI. 

 
Finanțarea prin POSCCE, la nivel de județe ale regiunii Sud-Vest Oltenia este 

prezentată în continuare: 
 

Tabel nr. 170 Distribuția fondurilor atrase prin POSCCE în perioada curentă de 
programare, la nivel de județ în regiunea Sud-Vest Oltenia 

Judet 
 

Axa 1 Axa 2 Axa 3 Axa 4 Total/județ 

Nr. 
proiecte 

Valoare 
(lei) 

Nr. 
proiecte 

Valoare 
(lei) 

Nr. 
proiecte 

Valoare 
(lei) 

Nr. 
proiecte 

Valoare 
(lei) 

Nr. 
proiecte 

Valoare 
(lei) 

DJ 66 67.046.579 19 89.456.402 12 588.100 6 28.211.209 92 118.255.711 
GJ 15 17.177.476 0 0 0 0 0 0 15 17.177.476 
MH 5 2.364.611 0 0 1 45.621 0 0 6 2.410.232 
OT 13 15.373.521 0 0 3 349.140 0 0 16 15.722.661 
VL 13 16.729.828 3 55.770.960 1 47.110 0 0 17 72.547.898 
Total 112 118.692.015 22 145.227.362 17 1.029.971 6 28.211.209 

Sursa: prelucrare date amposcce.minind.ro, 2012 
 

Figura nr. 102 Situația implementării POSCCE la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia 
 

Sursa: prelucrare date amposcce.minind.ro, 2012 
 
Așa cum se poate observa din graficul anterior, cele mai ”active” județe, din punct de 

vedere al utilizării fondurilor POSCCE, sunt județele Dolj și Vâlcea, urmate la o diferență 
destul de considerabilă de județele Gorj și Olt, ultimul clasat fiind județul Mehedinți. 
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Unul dintre programele de finanțare care a vizat pe o scară largă întreprinzătorii din 
mediul rural este Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), negociat cu serviciile 
Comisiei Europene în perioada iunie 2007 – februarie 2008.  
 În cadrul PNDR, Regiunea Sud-Vest Oltenia a beneficiat de o alocare aferentă anului 
2010 de 314.810,18 mii euro, clasându-se astfel pe locul 7 din 8. Diferența dintre regiunea cu 
valorile cele mai mari, respectiv regiunea Nord-Vest, este de 43%. 
 
Tabel nr. 171 Valoarea eligibilă nerambursabilă aferentă măsurilor PNDR pentru anul 

2010 - mii EURO 
 

Regiunea M112 M121 M123 M125 M141 M142 M312 M313 M322 M431.1 

Nord-Est 4.390,000 63.801,529 64.291,690 7.992,993 19.477,500 622,985 26.965,000 15.435,611 364.891,146 684,933 

Sud Est 8.045,000 121.269,379 93.104,937 3.999,998 18.930,000 0,000 24.910,517 9.324,706 84.144,870 308,740 

Sud 
Muntenia  

9.392,000 122.358,308 115.868,247 32.988,612 19.545,000 780,000 45.517,812 13.007,130 150.347,334 1.199,70
1 

SV 
Oltenia  

9.173,000 52.360,021 24.290,746 11.494,928 14.872,500 0,000 17.914,020 7.624,138 176.860,976 219,849 

Vest  10.234,000 74.505,949 65.732,584 15.985,202 9.390,000 497,129 33.776,469 10.762,160 180.972,942 247,737 

Nord -
Vest 

12.673,000 102.532,199 78.286,530 48.488,486 26.257,500 44,620 23.160,937 19.375,768 414.059,550 820,173 

Centru 10.582,035 65.132,360 54.212,418 33.964,892 14.985,000 270,404 22.925,341 26.801,223 156.615,414 833,238 

Bucureşti  
Ilfov 

216,000 1.103,503 12.097,118 0,000 450,000 0,000 1.454,096 199,945 14.981,503 25,970 

TOTAL 64.705,03 603.063,24 507.884,27 154.915,11 123.907,50 2.215.138.00 
 

196.624,19 102.530,68 1.542.873,73 4.340,34 

Sursa: Raport anual de progres 2010 (www.apdrp.ro) 
 
 

În continuare sunt prezentate informații rezultate din analiza datelor colectate pentru 
regiunea Sud-Vest Oltenia, în legătură cu efectele apreciate ca fiind pozitive ale finanțărilor 
europene asupra mediului de afaceri la nivel regional, precum și principalele puncte slabe 
(elemente încă neacoperite). Opiniile au fost colectate în sistem focus group, cu ocazia 
grupului de lucru cu tema „Competitivitate economică, cercetare-dezvoltare-inovare” 
organizat în data de 18.10.2012 (Beneficiar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest 
Oltenia). 

În ceea ce privește infrastructura de transport, sunt apreciate trei aspecte pozitive ce se 
regăsesc pe poziţii similare: număr sporit de locuri de muncă create pentru derularea 
construcţiilor, dezvoltarea turismului – un aspect foarte important pentru regiunea Sud-Vest 
Oltenia - dar şi atractivitatea pentru investitorii străini, în special datorită poziţionării 
geografice a zonei ce facilitează accesul investitorilor din Bulgaria şi Serbia în această 
regiune. 

Investiţiile efectuate în infrastructura de transport a regiunii Sud-Vest Oltenia au 
neglijat obiective importante cum ar fi cele în autostrăzi, drumuri expres etc., absolut necesare 
unei dezvoltări competitive a întregii activităţi economice a regiunii. Regiunea Sud-Vest 
Oltenia prezintă o infrastructură de transport focalizată pe infrastructura rutieră, însă ce nu 
ţine cont de necesităţile derulării activităţilor economice şi comerciale în condiţii optime: 
reţele de transport moderne, accesibile, rapide, sigure, etc. 
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Figura nr. 103 Efectele finanțărilor europene asupra infrastructurii de transport la 
nivel regional 

 
 

Reţelele de utilităţi prezintă o importanţă sporită atât în viaţa de zi cu zi a populaţiei, 
dar şi datorită importanţei acestora în derularea activităţilor economice de orice natură. Pentru 
a putea creşte nivelul de trai din regiunea Sud-Vest Oltenia (ridicarea standardului de 
civilizaţie), competitivitatea regiunii şi desfăşurarea activităţilor în mod eficient, se impune 
existenţa unor reţele de utilităţi moderne, acces la rețele broadband atât în mediul urban cât şi 
în mediul rural, etc. 
 

Figura nr. 104 Efectele finanțărilor europene asupra rețelei de utilități la nivel regional 

Referitor la investițiile ”hard” în întreprinderi, creşterea locurilor de muncă şi 
reducerea poluării reprezintă cele mai importante obiective în regiunea Sud-Vest Oltenia. 
Aceste aspecte se regăsesc în toate regiunile naţionale. Creșterea competitivității economice 
fără a produce efecte dăunătoare asupra mediului înconjurător reprezintă un aspect important 
la nivel regional şi naţional, astfel reducându-se rata șomajului şi crescând nivelul de trai al 
populaţiei. Fondurile structurale şi de coeziune au scopul de a susţine creşterea 

EFECTE POZITIVE PUNCTE SLABE

EFECTE POZITIVE PUNCTE SLABE
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competitivităţii companiilor, astfel acestea pot apela la programele cu finanţare europeană 
pentru a investi în activităţile derulate. 
 

Figura nr. 105 Efectele finanțărilor europene asupra investițiilor ”hard” în 
întreprinderi la nivel regional 

 
Referitor la efectelor finanțărilor europene asupra serviciilor administrației locale, 

foarte important pentruorice nivel de dezvoltare este elaborarea şi aplicarea de strategii 
complete şi complexe, bine definite şi cu rezultate pozitive şi cuantificabile. 

Comunicaţiile au căpătat o importanţă sporită în ultimii ani, acestea fiind nu numai un 
factor important în viaţa de zi cu zi a populaţiei, cât şi o modalitate eficientă de derulare a 
activităţilor economice. Cel mai important punct de interes încă neacoperit suficient este 
reprezentat de decalajele dintre mediul urban şi cel rural, deoarece în mediul rural există 
probleme de adaptare la noua tehnologie, precum şi un nivel redus de pregătire a resurselor 
umane. 

 
Figura nr. 106 Efectele finanțărilor europene asupra serviciilor administrației publice 

locale la nivel regional 
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Resursa umană este cel un activ important al oricărei societăţi. Pentru a se adapta la 
cerinţele actuale de piaţă, în regiunea Sud-Vest Oltenia, creşterea competitivităţii resurselor 
umane reprezintă un obiectiv primordial. 

După cum se poate observa, percepția membrilor grupului de lucru este aceea că 
procesul de de creştere a valorii resurselor umane din regiune este unul lent, în special pe 
fondul neutilizării adecvate a transferului expertizei internaţionale în companii, precum și al 
necorelării calificărilor resurselor umane cu nevoile pieţei muncii. 

 
Figura nr. 107 Efectele finanțărilor europene asupra resurselor umane la nivel regional 

 
Investiţiile “soft” în companii se axează în special pe dezvoltarea şi extinderea 

activităţii la nivel naţional şi internaţional. La baza competititivităţii economice a  anumitor 
domenii de activitate stau investiţii puternice în cercetarea şi inovare, în modalitatea de 
prezentare a produsului sau serviciilor şi în special în marketingul companiei. 
 

Figura nr. 108 Efectele finanțărilor europene asupra investițiilor ”soft” în 
întreprinderi la nivel regional 

 

PUNCTE SLABE 

EFECTE POZITIVE

EFECTE POZITIVE 

PUNCTE SLABE



Studiu privind dezvoltarea mediului de afaceri la nivel regional și  
impactul crizei economice asupra întreprinderilor 

203 
 

O slabă informare în general şi în special cu privire la oportunităţi şi la modalităţi de a 
atrage finanaţări pentru susţinerea sau dezvoltarea afacerii, reprezintă un punct slab al 
dezvoltării unei economii.Structurile suport pentru afaceri nu sunt folosite eficient şi prezintă 
un grad scăzut de ocupare, ceea ce îngreunează comunicarea în mediul economic regional şi 
reduce şansele de dezvoltare cantitativă şi calitativă a activităţilor defăşurate. 

 
Figura nr. 109 Efectele finanțărilor europene asupra structurilor suport pentru afaceri 

la nivel regional 

 
Cercetarea şi inovarea reprezintă premisele ce stau la baza dezoltării si 

competitivităţii. În regiunea Sud-Vest Oltenia există un centru de transfer de tehnologie şi 
inovarece spijină accesul la informaţie a actorilor regionali. Prin conceptul de transfer de 
tehnologie (sau transfer tehnologic) se înțelege un proces activ prin care tehnologia este 
transmisă între două sau mai multe entități, cu scopul ca dezvoltările științifice și tehnologice 
să fie accesibile unui domeniu mai larg de utilizatori, în vederea comercializării sub forma de 
noi produse și/sau servicii. 

În pofida existenței unei astfel de structuri instituționale eficiente la nivel regional, o 
problemă reală întâmpinată în regiunea Sud-Vest Oltenia este dată de lipsa unor alocări 
regionale pentru acest domeniu, precum şi concentrarea actualelor programe de cercetare pe 
grupuri puternice, accesul companiilor mici fiind aproape imposibil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUNCTE SLABE EFECTE POZITIVE 
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Figura nr. 110 Efectele finanțărilor europene asupra activităților de cercetare și inovare 
la nivel regional 

 

 

5.2. Finanţările prin fonduri guvernamentale 
 

Pe lângă proiectele din fonduri structurale, Guvernul României, prin intermediul 
Agenţiei pentru implementarea proiectelor şi programelor pentru IMM-uri, a implementat 
următoarele programe cu finanţare naţională: 
 Programul pentru stimularea înfiinţării si dezvoltării microîntreprinderilor de către 

întreprinzătorii tineri 
Obiectivul Programului îl constituie stimularea înfiinţării de noi microîntreprinderi, creşterea 
potenţialului de accesare a surselor de finanţare şi dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale 
tinerilor în scopul implicării acestora în structuri economice private. 
Finanţarea programului se face cu fonduri de la bugetul de stat prin acordarea de alocaţii 
financiare nerambursabile, pentru cel putin 1100 de microîntreprinderi. 
 Programul Mihail Kogălniceanu pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii 
Programul guvernamental are ca obiectivacordarea de facilităţi de subvenţionare parţială a 
dobânzilor şi, după caz, de garantare către stat, pentru creditele acordate întreprinderilor mici 
şi mijlocii, de către instituţiile de credit. 
Programul are un caracter multianual, pe perioada 2011-2013, şi urmăreşte încurajarea şi 
stimularea dezvoltării I.M.M.-urilor, prin acordarea unei linii de credit, în valoare maximă de 
125.000 de lei pe I.M.M. pe an, cu dobândă parţial subvenţionată. 
Acesta mai urmăreşte garantarea creditului de către stat, vizând sprijinirea accesului I.M.M.-
urilor la obţinerea de finanţări pentru a suplini nevoile de lichiditate pe termen de 1 an, în 
vederea desfăşurării activităţii, cu posibilitatea prelungirii în condiţiile ordonanţei de urgenţă, 
fără a depăşi durata programului. 
 Programul Național multianual pe perioada 2002-2012 pentru susţinerea 

meşteşugurilor si artizanatului 
Obiectivul general al Programului l-a constituit stimularea dezvoltării meşteşugurilor şi a 
micii industrii din România, a întăririi clasei de mici meşteşugari şi artizani, care îşi 
desfăşoară activitatea individual sau organizat prin intermediul asociaţiilor ori al altor 
organizaţii, în special în localităţile rurale, dar şi în cele urbane, protejarea meseriilor care 
presupun un număr mare de operaţii executate manual în practicarea lor şi relansarea 

PUNCTE SLABE EFECTE POZITIVE 
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serviciilor şi a produselor realizate de aceştia, în special a celor cu specific tradiţional, 
inclusiv obiecte de artă populară şi artizanat, promovarea acestor produse şi servicii pe pieţele 
naţionale şi internaţionale, precum şi creşterea numărului de locuri de muncă prin implicarea 
în astfel de activităţi a tuturor categoriilor economico-sociale (tineri, femei, persoane cu nevoi 
speciale, şomeri, etc.) în toate zonele ţării. 
 Programul de dezvoltare si modernizare a activităţilor de comercializare a 

produselor si serviciilor de piaţă 
Obiectivul principal al Programului îl constituie sprijinirea operatorilor economici, societăţi 
comerciale şi societăţi cooperative, prin facilitarea accesului la finanţare, în scopul 
îmbunătăţirii performanţelor economice şi tehnice ale operatorilor economici, urmărind 
adaptarea la cerinţele determinate de statutul României ca stat membru al Uniunii Europene, 
prin creşterea nivelului de competitivitate, crearea şi menţinerea locurilor de muncă, sporirea 
protecţiei consumatorilor şi securităţii alimentare. 
 Programul pentru dezvoltarea abilitpţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi 

facilitarea accesului acestora la finanţare START - Etapa I Workshop-uri 
EMPRETEC 

EMPRETEC este un program internaţtional pentru dezvoltarea şi sprijinirea antreprenorilor. 
Programul se desfaşoară sub egida Conferinţei Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare 
(UNCTAD – Geneva) şi este operaţional în peste 25 de ţări din America Centrală, America 
Latină, Africa şi Orientul Mijlociu. România este prima ţară din Europa în care se 
implementează acest program. Grupul ţintă al programului include antreprenori existenţi sau 
potenţiali precum şi top manageri. 
Printre obiectivele programului se află: creşterea numărului de întreprinderi mici şi mijlocii, 
crearea de noi locuri de muncă, identificarea întreprinzătorilor de succes, dezvoltarea 
competenţelor personale antreprenoriale şi a capacitatii manageriale, dezvoltarea metodelor 
moderne de afaceri. 
 Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi 

facilitarea accesului acestora la finanţare START - Etapa a II-a Planuri de afaceri 
Obiectivul programului îl constituie stimularea înfiinţării de noi întreprinderi, mici şi mijlocii, 
îmbunătăţirea performanţelor economice ale celor existente, creşterea potenţialului de 
accesare a surselor de finanţare şi dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale 
întreprinzătorilor în scopul implicării acestora în structuri economice private. 
 Programul pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager 

din sectorul IMM - seminar "Zilele femeilor întreprinzător" 
Programul îşi propune să promoveze un sistem de informare şi instruire care să faciliteze 
mobilitatea femeilor pe piaţa forţei de muncă, precum şi dezvoltarea aptitudinilor lor 
antreprenoriale în sectorul privat. 
 Program Naţional multianual pe perioada 2005-2012 pentru dezvoltarea culturii 

antreprenoriale in rândul femeilor manager din sectorul IMM - Curs educaţie 
antreprenorială 

Programul naţional multianual pe perioada 2005 - 2012 pentru dezvoltarea culturii 
antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii a 
urmărit să faciliteze mobilitatea femeilor pe piaţa forţei de muncă şi dezvoltarea aptitudinilor 
antreprenoriale ale acestora în scopul implicării lor în structuri economice private, în 
contextul problemelor legate de menţinerea echilibrului dintre obligaţiile familiale şi cele 
profesionale şi al prejudecăţilor existente la nivel local. 
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Tabel nr. 172 Structura și nivelul sprijinului financiar acordat de AIPPIMM 
 2008 2009 2010 

Valoarea totală a sprijinului 
acordat  

18,820,338 20,110,252 15,992,974 

Număr de aplicanţi  2,051 2,897 4,014 

Valoarea solicitărilor 22,768,812 127,837,921 184,505,352 

Număr beneficiari  642 682 180 

Valoare contracte încheiate  18,273,280 20,318,590 12,361,217.86 

Valoare sprijin programe făra 
AFN  
 

  3,631,756.14 

Suma alocată 33,056,700 22,000,000 20,802,000 

Suma cheltuită 18,820,338 20,110,252 15,992,974 

Sursa: Raport de activitate pe anul 2010 – AIPPIMM 
 

Tabel nr. 173  Bugetul total executat la 31.12.2010, AIPPIMM 
-mii lei- 

TOTAL Buget Iniţial Buget la 31.12.2010 Execuţie bugetară la 
31.12.2010 

A.I.P.P.I.M.M.  8.500 15.043,359 10.379,828 
O.T.I.M.M.C. BACĂU  500 123,480 123,480 
O.T.I.M.M.C. BRAŞOV  500 276,437 276,431 
O.T.I.M.M.C. BUCUREŞTI  500 34,870 34,870 
O.T.I.M.M.C. CLUJ  500 2.152,117 2.146,840 
O.T.I.M.M.C. CONSTANŢA  500 975,179 975,179 
O.T.I.M.M.C. CRAIOVA  500 170,175 170,175 
O.T.I.M.M.C. GALAŢI  500 79,201 79,201 
O.T.I.M.M.C. IAŞI  500 759,445 754,049 
O.T.I.M.M.C. PLOIEŞTI  500 508,239 375,359 
O.T.I.M.M.C. SATU MARE  500 159,358 159,358 
O.T.I.M.M.C. TÂRGOVIŞTE  500 4,615 4,615 
O.T.I.M.M.C. TÂRGU 
MURES  

500 87,912 86,613 

O.T.I.M.M.C. TIMIŞOARA  500 427,613 426,976 
TOTAL  15.000 20.802 15.992,974 

Sursa: Raport de activitate pe anul 2010 – AIPPIMM 
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6. Infrastructura de afaceri la nivel regional și județean.  Tipuri de 

infrastructură de afaceri; specializare funcțională; inițiative 

antreprenoriale; rezultate 
 

O structură de sprijinire a afacerilor reprezintă o structură clar delimitată care 
asigură o serie de facilităţi (e.g. accesul la utilităţi) şi/sau spaţii pentru desfăşurarea unor 
activităţi economice de producţie/ prestare servicii, având ca scop atragerea investiţiilor, astfel 
încât să se valorifice potenţialul material şi uman al zonei în care sunt amplasate. Structura 
poate fi localizată atât în mediul urban cât şi în mediul rural. Structurile de sprijinire a 
afacerilor pot fi axate pe dezvoltarea activităţilor de cercetare şi microproducţie, pe 
dezvoltarea activităţilor de cercetare în vederea dezvoltării de noi modele şi prototipuri, pe 
oferirea de facilităţi pentru dezvoltarea întreprinderilor cu activitate productivă sau pe 
dezvoltarea de noi afaceri prin oferirea de servicii specializate (e.g. consultanţă, asistenţă la 
începutul activităţii respectivelor afaceri). 

Incubatoarele de afaceri sunt structuri create pentru a sprijini dezvoltarea afacerilor 
aflate la început de activitate. Firmele selectate sunt găzduite într-un incubator de afaceri pe o 
perioadă determinată de timp (ciclul de incubare), interval în care beneficiază de suport 
financiar, servicii de consultanţă şi spaţii pentru birouri. Alături de sprijinul logistic necesar 
demarării activității, incubatorul oferă un mediu prielnic dezvoltării afacerilor, prin facilitarea 
activităţilor de networking, a transferului de know-how şi prin acordarea de sprijin în 
dezvoltarea de parteneriate.  

Un parc industrial este considerat a fi o zonă dedicată activităţilor predominant 
industriale, dar şi de prestări servicii. În vederea realizării unui parc industrial, este necesară 
asocierea mai multor societăţi comerciale împreună cu o autoritate publică locală. În acest 
sens, se aplică prevederile Ordonanţei de Guvern nr. 65/2001 privind constituirea şi 
funcţionarea parcurilor industriale („OG 65/2001”), document în care sunt prezentate datele 
cu privire la asocierea în participaţiune între autorităţile administraţiei publice centrale şi 
locale, alți agenţii economici, institutele de cercetare-dezvoltare şi/sau alţi parteneri interesaţi. 

O categorie particulară de parcuri industriale este cea a parcurilor eco-industriale, care 
se disting faţă de cele clasice prin faptul că sunt proiectate astfel încât să promoveze 
colaborarea între companiile instalate în scopuri ecologice.  

Avantajele creării parcurilor industriale se manifestă pentru toate categoriile de factori 
interesați, astfel: 

- Statul este interesat de dezvoltarea zonelor din punct de vedere industrial, având în 
vedere că acestea pot fi folosite ca ”pârghii” pentru ieşirea dintr-o situaţia economică 
dificilă sau pentru asigurarea dezvoltării economice; 

- Dezvoltatorii își asigură o afacere de lungă durată, ocupându-se atât de crearea 
parcului industrial, cât şi de gestionarea lui pe întreaga durată de funcţionare, de 
minim 15 ani; 

- Companiile pot găsi în parcurile industriale spaţiul potrivit pentru continuarea 
nestânjenită a activităţii; 

- Forţa de muncă locală poate să fie angajată de companiile ce sunt găzduite de către 
parcul industrial. 
Infrastructura de afaceri a Regiunii Sud-Vest Oltenia este formată din două parcuri 

operaționale situate în Dolj (Craiova) și în Gorj (Sadu) și un parc greenfiled în Olt (Corabia). 
În anul 2003 s-a creat cadrul legislativ pentru formrea de parcuri industriale.  

În județul Gorj s-a construit parcul administrat de S.C. Parc Industrial Gorj S.A. 
Bumbești-Jiu. Suprafața totală a Parcului este de 186.200 m² pe care se află suprafețe 
construite de 38.000 m², iar în prezent sunt ocupați aproximativ 20.000 m². Parcul dispune de 
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toate utilitățile necesare desfășurării activităților tehnologice în diferite domenii: energie 
electrică cu rețele de joasă tensiune, gaze naturale, apă potabilă, canalizare, telefonie. 

Accesul se poate face din drumul național DN 66 (E79) care leagă municipiul Tg-Jiu 
de municipiul Petroșani, prin drumul comunal modernizat DC 3. În partea de nord Parcul 
dispune de o linie ferată națională în gara Bumbești-Jiu. De asemenea, la 120 km se află 
aeroportul Craiova. În parcul industrial Gorj se pot desfășura multiple activități: prelucrări 
mecanice, producție în diferite domenii, industrie ușoară, prelucrarea lemnului, servicii 
industriale diverse, manipulare – depozitare, activități de cercetare și producție tehnologică 
avansată și alte activități auxiliare. În prezent, în Parcul Industrial Gorj își desfășoara 
activitatea 15 societăți comerciale. 

Parcul Industrial Craiova este o infrastructură de afaceri administrată de o societate 
pe acțiuni la care acționari sunt Consiliul Județean Dolj, comunele Ghercești, Pielești, Cârcea 
și Coșoveni. Acesta dispune de terenuri în suprafață de aproximativ 10 ha. Parcul are rețea 
proprie de drumuri interioare și posibilitatea alimentării tuturor parcelelor cu utilitățile 
necesare desfășurării activităților productive și de servicii. Accesul se realizează direct din 
drumurile europene: E574, E70, E79 (axa Budapesta – Craiova – Pitești – Bucuresti – 
Constanța), la Aeroportul Internațional Craiova, la stația CFR Craiova (cu terminal 
containere). 

În regiunea Sud-Vest Oltenia funcționează următoarele incubatoare de afaceri: 
 

Tabel nr. 174 Incubatoare de afaceri funcționale în regiunea Sud-Vest Oltenia 
Nr. 
Crt. 

Denumire 
incubator/localizare 

Domeniul de activitate Anul 
înființării 

Date de contact 

1 Incubatorul 
Tehnologic şi de 
Afaceri - ITA ICSI 
Râmnicu Vâlcea, 
Vâlcea 

-susţinerea efortului de 
inovare în economie şi 
societate; 
- stimularea inovării şi 
transferului tehnologic în 
scopul introducerii în 
circuitul economic a 
rezultatelor cercetării; 
- creşterea calităţii şi 
competitivităţii 
produselor, proceselor şi 
serviciilor 

2007 Titescu Gheorghe 
Tel:  
0250 733 890,  
int.141  
Fax: 0250 732 746 
Email: ita@icsi.ro ,  
titescu@icsi.ro 
Web:  
http://www.avansoft.r 
o/ita/index.php 

2 Centrul de Afaceri 
Flandra - 
Rm.Vâlcea, Vâlcea 

-sprijinirea firmelor 
începătoare prin 
asigurarea infrastructurii 
şi a unui pachet de 
servicii; 
- limitarea riscului de eşec 
pentru afaceri noi, prin 
consilierea de către 
manager sau acţionari; 
- crearea unui mediu 
stimulativ pentru 
întreprinzători; 
- generarea unui capital de 
imagine. 

2003 Rodica Avram  
Telefon: 0250  
717818; Fax: 0250  
717817 
Email: 
info@f.landravalcea.ro    
bcfv2000@artelecom 
.net 
Web:  
http://www.flandravalce
a.ro/   

3 Centrul de Afaceri 
pentru dezvoltarea 
IMM-urilor - Tg. Jiu, 
Gorj 

-contabilitate centralizată; 
-întocmire planuri de 
afaceri; 
-asistenţă administrativă, 

2001 Călin Nicolae  
Tel: 0253219388;  
0253219388;  
0723636272  
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Nr. 
Crt. 

Denumire 
incubator/localizare 

Domeniul de activitate Anul 
înființării 

Date de contact 

legală şi financiară; 
-consultanţă în marketing 
şi management; 
-identificarea unor 
potenţiali parteneri de 
afaceri; 
-acces la blibliotecă. 
 
 

Email:fonduricalin@ 
gmail.com;   
ong@as.ro   

4 Incubator de Afaceri  
transfrontalier, Dolj 

-consultanţă în sectoarele 
IT, servicii, 
biotehnologie, 
automatizare. 

2008 N/A 

5 IPA CIFATT 
Craiova, Dolj 

-proiectarea şi  
managementul  
proiectelor europene;  
- logistică;  
- managementul calităţii; 
-partener sau  
coordonator proiect. 

2004 Gabriel Vlăduţ 
Tel.: 0251418882 
/0251 562900 
Email: 
office@ipacv.ro 
Web:  
http://www.ipa.ro/ 

6 Incubatorul de 
afaceri Craiova, 
Parcul Industrial 
Craiova, Dolj 

- sprijinirea tinerilor 
antreprenori în inițierea 
unui afaceri; 
- consultanță pentru 
dezvoltarea afacerii 
(furnizarea unui studiu de 
fezabilitate în mod gratuit 
în primul an de incubare a 
firmei); 

2011 Nicoli Marius 
Tel.: 0251.466185 
Email: 
nicoli@parcindustrialcr
aiova.ro 

Sursa: Studiul Incubatoarele de afaceri - oportunitate de dezvoltare a start-up-urilor 
din România, 2010; www.parcindustrialcraiova.ro 
 
Parcul Tehnologic Craiova reprezintă o investiție promovată de Universitatea din 

Craiova în parteneriat cu autoritățile locale. Suprafața totală a locației este de 22.000 metri 
pătrați, iar valoarea totală a proiectului este de 10 milioane euro. Acesta este singurul proiect 
de Parc Științific și Tehnologic, al carui studiu de fezabilitate a ilustrat o rată pozitivă de 
rentabilitate. Este considerat ca având o mare importanță, atât pentru regiune, cât și pentru 
Craiova, beneficiind de o locație atrăgătoare, aproape centrală, localizat pe direcția spre 
aeroport și pe șoseaua de legătura București-Timișoara. 

Ca un efect al privatizării unor întreprinderi aflate în proprietatea statului, ar putea să 
existe un interes în creătere al investitorilor pentru amplasarea unităților productive pe aceste 
terenuri private, pentru dezvoltarea de noi locații industriale și de afaceri – un număr de 10 
locații estimate, la nivel regional. 

In anul 2011 în localitatea Călimănești a fost construit cel mai mare centru 
expoziţional din Oltenia: Expo Nord Oltenia - Centrul Expozițional Seaca, ce are ca 
acționari Consiliul Județean Vâlcea și Primăria Călimanești. Acesta dispune de 4 pavilioane 
ce pot fi folosite ca spații de expoziţie sau ca săli de conferințe.  

În Craiova funcționează Centrul Expoziţional Transfrontalier, administrat de 
Camera de Comerţ  Industrie Dolj, situat în zona de vest a municipiului Craiova, cu acces 
direct la DE 70, artera de intrare în oraş pe directia Timişoara – București. Dispune de o 
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suprafață de 5.510mp, în care se pot amenaja standuri de expunere atât în pavilionul central 
cât şi în spaţii exterioare. 

În urma unei analize a efectelor pozitive și negative a structurilor de suport pentru 
afaceri au reieșit următoarele rezultate: principalul efect pozitiv al structurilor suport pentru 
afaceri în regiunea SV Oltenia îl reprezintă existența incubatoarelor si parcurilor industriale, 
în proporție de 57%, urmat de încheierea de parteneriate cu 29%. Ca efect negativ se constată 
un grad de ocupare scăzut în proporție de 45% și lipsa de eficiență a utilizării în proporție de 
33%. 

În cadrul Programului Operațional Regional, Axa prioritară 4 – „Sprijinirea dezvoltării 
mediului de afaceri regional şi local”, au fost implementate mai multe proiecte în Regiunea 
SV Oltenia. Această axă prioritară vizează crearea şi dezvoltarea structurilor de sprijinire a 
afacerilor, de importanţă regională şi locală, reabilitarea siturilor industriale şi sprijinirea 
iniţiativelor antreprenoriale regionale şi locale, care să faciliteze crearea de noi locuri de 
muncă şi creşterea economică durabilă.  

În cadrul domeniului major de intervenție 4.1 au fost finanțate mai multe structuri de 
sprijinire a afacerilor pe teritoriul regiunii SV Oltenia.Lista proiectelor finantațe este redată 
mai jos. 

 
Tabel nr. 175 Lista proiectelor finanțate prin POR 2007-2013, la nivelul Regiunii Sud-

Vest Oltenia (situație 2012)  – Axa 4 – D.M.I. 4.1 
Localitate Beneficiar Titlu proiect Buget total Stadiu 

CRAIOVA S.C. Reysol S.R.L. Centru pentru dezvoltarea 
serviciilor și afacerilor Blue 
Wings 

17.531.401 In implementare 

CRAIOVA Consiliul Local 
Craiova 

Centrul Multifuncțional Craiova 
Pavilion Central 

87.000.000 In implementare 

CRAIOVA S.C. P.A.M. Capital 
S.R.L. 

Project Wise (Construire clădire 
de birouri și spații 
multifuncționale cu destinația 
servicii și producție S+P+11 și 
împrejmuire teren) 

23.688.989 In implementare 

CRAIOVA S.C. Grinexim Com 
S.R.L. 

Modernizare și 
recompartimentare clădire spații 
producție și servicii, modernizare 
și extindere utilități de bază și 
dotare cu echipamente in vederea 
creării unei structuri de sprijinire 
a afacerilor 

5.940.611 In implementare 

PODARI S.C. Dumagas LPG 
S.R.L. 

Centru logistic în vederea 
dezvoltării de afaceri în regiunea 
Oltenia 

67.341.365 In implementare 

RADOVAN S.C. Qato S.R.L Radovan - Pol de dezvoltare 
antreprenorială locală în Aria 
Metropolitană Craiova 

16.039.474 In implementare 

CORABIA Consiliul Judetean 
Olt 
Consiliul Local 
Corabia 

Bursa de cereale în orasul 
Corabia, județul Olt 

8.048.031 In implementare 
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Localitate Beneficiar Titlu proiect Buget total Stadiu 

MACIUCA S.C. Remservice 
S.R.L. 

Complex multifuncțional pentru 
sprijinirea afacerilor 

7.908.942 In implementare 

RAMNICU 
VALCEA 

S.C. SELF ACTIV 
MEDICA S.R.L. 

Extindere centru medical - centru 
de afaceri 

8.160.682 In implementare 

RAMNICU 
VALCEA 

S.C. Niva S.R.L. Centrul de dezvoltare a serviciilor 
în afaceri Nord Oltenia 

7.588.955 In implementare 

Sursa: www.inforegio.ro, 2012 
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7. Analiza sectorului bancar 
 

După anul 1990 sistemul bancar din România a fost structurat pe trei paliere: 
- Banca Naţională a României – banca centrală a statului român; 
- băncile comerciale; 
- băncile şi instituţiile de credit specializate. 
Actualul sistem bancar românesc este rezultatul restructurării băncilor existente la 

începutul anului 1990, al apariţiei băncilor private cu capital românesc şi/sau străin, al 
privatizării majorităţii băncilor cu capital de stat, al falimentului şi ieşirii din sistem a mai 
multor instituţii de credit. Totodată, o consecinţă a tendinţelor ce s-au manifestat pe plan 
internațional şi mai cu seamă în Europa Centrală şi de Est, până în anul 2008, este şi 
înfiinţarea de filiale sau sucursale ale instituţiilor de credit cu sediul central în alte ţări, 
fuziunile şi preluărilede către instituţii de credit cu capital străin a băncilor româneşti şi, nu în 
ultimul rând, extindereareţelelor de unităţi teritoriale (sucursale, agenţii şi puncte de lucru) 
într-un mediu concurenţial tot mai puternic.  

Începând cu anul 2009, tendinţele s-au schimbat, în sensul că reţelele de untităţi 
teritoriale se restrâng din ce în ce mai mult, iar preluarea băncilor mai mici de către bănci 
europene mai mari practic a încetat. 

Conform datelor publicate la începutul anului 2012 de B.N.R., în România îşi 
desfăşoară activitatea 29 de bănci comerciale–persoane juridice române, 9 sucursale ale 
instituţiilor de credit din state membre, o bancă specializată în operaţiuni de comerţ exterior, 
şi 2 bănci de economisire şi creditare în domeniul locativ. O particularitate a sistemului 
bancar românesc este concentrarea sediilor centrale ale băncilor în Bucureşti. În celelalte 
oraşe din ţară mai există sedii centrale ale băncilor doar în Arad, Cluj-Napoca, Sibiu şi Tg. 
Mureş. 

În prezent, în județele Regiunii Sud-Vest Oltenia funcționează următoarele unități 
teritoriale ale instituțiilor de credit: 

 
Tabel nr. 176 Unități teritoriale ale instituțiilor de credit din județul Dolj 

 Instituția de credit Total unități 
Banca Comercială Română S.A. 16 
BRD - Groupe Société Générale S.A. 27 
UniCredit Ţiriac Bank S.A. 9 
Raiffeisen Bank S.A. 12 
Bancpost S.A. 5 
Nextebank 1 
ATE BANK ROMÂNIA S.A. (ex MINDBANK S.A.) 1 
Banca Transilvania S.A. 11 
Banca Romanească S.A. Membra a Grupului National Bank of Greece 4 
Credit Europe Bank (România) S.A. 2 
CEC Bank S.A. 44 
Banca Comercială "Carpatica" S.A. 2 
OTP BANK ROMANIA S.A. 1 
RBS Bank S.A. 1 
ING Bank N.V. Amsterdam - Sucursala București 5 
ProCredit Bank S.A. 3 
Banca de Export-Import a României EXIMBANK S.A. 1 
Volksbank Romania S.A. 2 
Romanian International Bank S.A. 1 
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 Instituția de credit Total unități 
Piraeus Bank Romania S.A. 4 
Banca Italo Romena SpA-Sucursala Bucureşti 1 
ALPHA BANK (ROMÂNIA) S.A. 3 
INTESA SANPAOLO ROMÂNIA S.A. 2 
Marfin Bank  S.A. 1 
GARANTIBANK INTERNATIONAL N.V. - Sucursala Romania 2 
Credit Agricol Bank Romania 1 
Libra Bank  România S.A. 1 
Banca Cooperatistă Creditcoop* 1 
Milenium Bank 2 
Bank of Cipru 1 
Banca Feroviară 1 
Patria Credit 4 
TOTAL 172 

Sursa: BNR, 2012 
* Banca Cooperatistă Creditcoop deține și 3 agenții și 27 puncte de lucru în principalele 
localități ale județului 
 

Tabel nr. 177  Unități teritoriale ale instituțiilor de credit din județul Gorj 
Instituția de credit Total unități 
Banca Comercială Română S.A. 8 
BRD - Groupe Société Générale S.A. 15 
UniCredit Ţiriac Bank S.A. 3 
Raiffeisen Bank S.A. 9 
Bancpost S.A. 4 
Nextebank 1 
ATE BANK ROMÂNIA S.A. (ex MINDBANK S.A.) 1 
Banca Transilvania S.A. 5 
Banca Românească S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece 1 
Credit Europe Bank (România) S.A. 1 
CEC Bank S.A. 21 
Banca Comerciala "Carpatica" S.A. 1 
OTP BANK ROMANIA S.A. 1 
ING Bank N.V. Amsterdam - Sucursala Bucuresti 2 
Volksbank Romania S.A. 1 
Piraeus Bank Romania S.A. 4 
ALPHA BANK (ROMÂNIA) S.A. 1 
INTESA SANPAOLO ROMÂNIA S.A. 1 
GARANTIBANK INTERNATIONAL N.V. - Sucursala Romania 1 
Banca Cooperatistă Creditcoop 1 
TOTAL 82 

Sursa: BNR, 2012 
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Tabel nr. 178  Unități teritoriale ale instituțiilor de credit din județul Mehedinți 
Instituția de credit Total unități 
Banca Comercială Română S.A. 9 
BRD - Groupe Société Générale S.A. 12 
UniCredit Ţiriac Bank S.A. 1 
Raiffeisen Bank S.A. 4 
Bancpost S.A. 1 
Banca Transilvania S.A. 5 
Banca Romanească S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece 1 
CEC Bank S.A. 21 
Banca Comercială "Carpatica" S.A. 2 
OTP BANK ROMANIA S.A. 1 
ING Bank N.V. Amsterdam - Sucursala București 2 
Volksbank Romania S.A. 1 
Piraeus Bank Romania S.A. 4 
ALPHA BANK (ROMÂNIA) S.A. 1 
INTESA SANPAOLO ROMÂNIA S.A. 1 
GARANTIBANK INTERNATIONAL N.V. - Sucursala Romania 1 
Banca Cooperatistă Creditcoop 1 
TOTAL 68 

Sursa: BNR, 2012 
 

Tabel nr. 179  Unități teritoriale ale instituțiilor de credit din județul Olt 
Instituția de credit Total unități 
Banca Comercială Română S.A. 9 
BRD - Groupe Société Générale S.A. 10 
UniCredit Ţiriac Bank S.A. 2 
Raiffeisen Bank S.A. 10 
Bancpost S.A. 5 
Nextebank 1 
ATE BANK ROMÂNIA S.A. (ex MINDBANK S.A.) 1 
Banca Transilvania S.A. 5 
Credit Europe Bank (România) S.A. 1 
CEC Bank S.A. 25 
Banca Comercială "Carpatica" S.A. 2 
OTP BANK ROMANIA S.A. 1 
ING Bank N.V. Amsterdam - Sucursala București 2 
ProCredit Bank S.A. 1 
Volksbank Romania S.A. 1 
Piraeus Bank Romania S.A. 2 
ALPHA BANK (ROMÂNIA) S.A. 1 
GARANTIBANK INTERNATIONAL N.V. - Sucursala Romania 1 
Banca Cooperatistă Creditcoop* 1 
TOTAL 81 

Sursa: BNR, 2012 
* Banca Cooperatistă Creditcoop deține și 2 agenţii și 20 de puncte de lucru în principalele 
localități 
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Tabel nr. 180  Unități teritoriale ale instituțiilor de credit din județul Vâlcea 
Instituția de credit Total unități 
Banca Comercială Română S.A. 8 
BRD - Groupe Société Générale S.A. 15 
UniCredit Ţiriac Bank S.A. 3 
Raiffeisen Bank S.A. 10 
Bancpost S.A. 2 
Nextebank 1 
Banca Transilvania S.A. 7 
Banca Românească S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece 2 
Credit Europe Bank (România) S.A. 1 
CEC Bank S.A. 24 
Banca Comercială "Carpatica" S.A. 4 
OTP BANK ROMANIA S.A. 1 
ING Bank N.V. Amsterdam - Sucursala București 3 
ProCredit Bank S.A. 1 
Volksbank Romania S.A. 4 
Romanian International Bank S.A. 1 
Piraeus Bank Romania S.A. 1 
ALPHA BANK (ROMÂNIA) S.A. 3 
INTESA SANPAOLO ROMÂNIA S.A. 1 
GARANTIBANK INTERNATIONAL N.V. - Sucursala Romania 1 
Libra Bank  România S.A. 1 
Banca Cooperatistă Creditcoop 1 
Milenium Bank 1 
TOTAL 96 

Sursa: BNR, 2012 
 
 Din enumerarea unităților teritoriale ale instituțiilor de credit observăm faptul că cea 
mai extinsă rețea există în județul Dolj, urmat în ordine de Vâlcea, Gorj, Olt și Mehedinți. 

Activitatea instituțiilor de credit de la nivel regional este susținută de două fonduri de 
garantare: Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii 
(FNGCIMM) și Fondul de Garantare a Creditului Rural (FGCR). 

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și 
Mijlocii (FNGCIMM) este o structură ce vine în ajutorul micilor întreprinzători prin oferirea 
unui răspuns rapid, complet şi profesionist la toate solicitările din punct de vedere financiar 
ale micilor întreprinzători. La nivelul Regiunii Sud-Vest Oltenia, din rețeaua Fondului 
Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, face parte filiala Craiova, care acoperă 
toate județele Olteniei (Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Vâlcea), dar și Hunedoara, Timiş și Caraş-
Severin. 

FNGCIMM acoperă riscul de nerambursare a creditelor contractate, în proporţie de cel 
mult 80% din valoarea acestora şi până la valoarea de 2,5 milioane de Euro și poate garanta 
următoarele tipuri de finanțări: 

- finanţări pe termen mediu şi lung de tipul creditelor pentru investiţii, care sunt 
necesare realizării de noi capacităţi de producţie, dezvoltării/retehnologizării capacităţilor de 
producţie existente, achiziţia de utilaje, maşini, instalaţii, clădiri, etc.; 

- finanţări pe termen scurt de tipul liniilor de credit pentru asigurarea capitalului de 
lucru, credite globale de exploatare, credite pentru finanţarea cheltuielilor şi stocurilor, credite 
pentru prefinanţarea exporturilor ş.a.  



Studiu privind dezvoltarea mediului de afaceri la nivel regional și  
impactul crizei economice asupra întreprinderilor 

216 
 

Pe lângă garanțiile standard oferite de fondul de garantare, sunt oferite și garanții 
plafon, valoarea garanţiei fiind maxim 1.600.000 lei, respectiv 400.000 euro pentru garanțiile 
în valută. 

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii 
contribuie practic la lansarea activităţii întreprinderilor nou-înfiinţate, la alinierea la cerinţele 
Uniunii Europene, precum și la dezvoltarea şi creşterea competitivităţii întreprinderilor 
existente, la sporirea valorii adăugate realizate de sectorul IMM şi la crearea de noi locuri de 
muncă în acest sector. 

Programele aflate în administrare la nivelul FNGCIMM includ: 
- Garanții guvernamentale acordate pentru beneficiarii eligibili ai OUG 79/2009; 
- Garanții din surse MADR, acordate in baza Legii nr. 218/2005, din fonduri FEADR, 

pentru beneficiari publici; 
- Garantii acordate pentru beneficiarii eligibili asa cum sunt definiti in Legea 329/2009; 
- Garanții acordate pentru beneficiarii Masurilor de dezvoltare rurala cuprinse in Axa II 

din cadrul PNDR 2007-2013; 
- Garanții acordate pentru beneficiarii ajutoarelor de stat; 
- Garanții acordate pentru beneficiarii eligibili ai Fondului European pentru Pescuit 

(FEP); 
- Garanții guvernamentale acordate pentru beneficiarii eligibili ai OUG 9/2010; 
- Garanții guvernamentale acordate in cadrul Programului Kogalniceanu, pentru 

beneficiarii eligibili ai OUG 60/2011; 
- Garanții acordate pentru beneficiarii eligibili ai Programului Prima Casă; 
- Garanții acordate pentru beneficiarii eligibili ai O.U.G. nr. 69/2010 privind Programul 

de reabilitare termică a clădirilor de locuit: 
La nivelul Regiunii Sud-Vest Oltenia garanțiile de tip plafon oferite de către fondul de 

garantare se realizează împreună cu băncile partenere: Alpha Bank, ATE Bank, Banca 
Comercială Carpatica, Banca Comercială Română, Banca Comercială Feroviară, Banca Italo 
Romena, Banca Română pentru Dezvoltare-GSG, Banca Românească, Banca Transilvania, 
Bancpost, Bank Leumi Romania, Bank of Cyprus, CEC Bank, Credit Europe Bank, Credit 
Agricole Romania, EximBank, Garanti Bank, ING Bank, Intesa Sanpaolo, Libra Internet 
Bank, Millennium Bank, MKB NexteBank, OTP Bank, Piraeus Bank Romania, Procredit 
Bank, Raiffeisen Bank, Romanian International Bank, UniCredit Tiriac Bank și Volksbank 
România. 

Din punct de vedere al rețelei de distribuție la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia se 
regăsește o filială în municipiul Craiova, așa cum se poate observa din figura următoare.  
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Figura nr. 111 Rețeaua teritorială a FNGCIMM 

 

 
 
 

Fondul de Garantare a Creditului Rural (FGCR) este o structură ce vine în ajutorul 
micilor întreprinzători din sectorul agro - alimentar. Această structură are ca și obiective:  

- sprijinirea absorbţiei fondurilor europene; 
- stimularea accesului producătorilor, procesatorilor agricoli privaţi şi primăriilor 

comunale la credite şi la alte instrumente de finanţare; 
- facilitarea accesului investitorilor privaţi din sectorul agro - alimentar la finanţare prin 

acordarea de garanţii instituţiilor financiare pentru credite destinate finanţării 
producţiei, stocurilor, capitalului de lucru şi investiţiilor  efectuate în acest sector; 

- dezvoltarea şi fiscalizarea mediului rural prin garantarea certificatelor de depozit 
pentru seminţele de consum, în calitate de Administrator al schemei de garantare a 
certificatelor de depozit.  
FGCR poate garanta creditele contactate în proporţie de cel mult 80% din valoarea 

acestora şi până la valoarea de 2,5 milioane de Euro pentru: 
- creditele destinate finanţării capitalului de lucru necesar fermierilor şi procesatorilor 

de produse agricole pentru realizarea producţiei,  
- creditele acordate de instituţiile finanţatoare în cadrul Convenţiilor cadru-plafon de 

garantare încheiate de Fond cu acestea, pe baza adeverinţelor emise de APIA 
beneficiarilor sprijinului alocat din bugetul european şi bugetul național; 

- Finanţările acordate de instituţiile de credit beneficiarilor FEADR. 
 

La nivel național, fondul de garantare a creditului rural poate oferi credite cu garanția 
FGCR-IFN SA împreună cu băncile partenere: Banca Comercială Română,  BRD- Groupe 
Societe Generale, Raiffeisen Bank, Cec Bank, Romanian International Bank, Banca 
Transilvania, ATE Bank Romania, Procredit Bank, Eximbank, Banca Românească, 
Volksbank România, MKB Romexterra Bank SA, Piraeus Bank România, Banca Millennium, 
Banca Intesa San Paolo, Banca Carpatica, OTP Bank, Alpha Bank România, Bancpost, Bank 
Leumi România, Credite Agricole Bank România, Garanti Bank, Unicredit Tiriac Bank, 
Banca Comercială Feroviară, Patria Credit, Credit Europe Bank, Libra Bank, Agricover IFN, 
Banca Centrala Cooperatista CreditCoop, Banca Italo Romena. 
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 Pentru a analiza activitatea sectorului bancar la nivel regional, vom utiliza statistica 
privind structura în profil teritorial a creditelor şi depozitelor clienţilor nebancari 
șineguvernamentali, furnizată de către Banca Națională a României. 
 Astfel, tabloul principalilor indicatori privind comportamentul financiar al populației 
și agenților economici la nivelul Regiunii Sud-Vest Oltenia, înregistrați ca sold la finele 
anului pentru perioada 2005-2011 (perioadă pentru care există date statistice), se prezintă 
astfel: 
 

Tabel nr. 181 Principalii indicatori privind comportamentul financiar al populației și 
agenților economici la nivel regional 

- mii RON - 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Credite în lei, din 
care: 

2.283.363 4.385.471 6.390.102 7.859.497 7.543.525 7.242.437 7.183.564

- restante 14.899 18.493 64.831 168.374 404.244 541.614 683.624
- agenți economici N/A N/A 2.672.852 3.460.515 3.448.220 3.529.146 3.647.629
Credite în valută, 
din care: 

1.287.558 1.939.388 3.965.391 5.504.490 5.813.975 6.044.725 6.624.217

- restante 4.108 10.416 25.291 44.987 113.342 245.300 349.026
- agenți economici N/A N/A 1.566.150 1.995.368 2.204.060 2.199.618 2.657.166
Disponibilităţi, 
depozite la termen, 
depozite 
rambursabile după 
notificare în lei, din 
care: 

2.427.428 3.387.186  4.538.486 5.615.980 5.952.808 6.135.705 6.767.997

- agenți economici 1.063.921 1.697.693 1.863.476 2.118.517 1.705.513 1.557.235 1.753.566
Disponibilităţi, 
depozite la termen, 
depozite 
rambursabile după 
notificare în valută, 
din care: 

1.077.597 1.032.526 1.130.820 1.326.108 1.835.581 2.108.671 2.188.159

- agenți economici 643.933 511.177 384.918 347.854 420.804 552.752 531.910

Sursa: Banca Națională a României, 2012 
 
 În ceea ce privește creditele acordate de către bănci populației și agenților economici 
din regiune, se observă o creștere accentuată a volumului atât a celor în lei, cât și a celor în 
valută, în perioada 2005-2008, perioadă caracterizată de creștere economică. Odată cu 
manifestarea efectelor crizei financiare, volumul creditelor în lei acordate în perioada 2008-
2011 la nivel regional a urmat un trend descendent, datorat în principal reducerii finanțărilor 
acordate populației de la 4.320.078 mii RON la finele anului 2008 la 3.519.435 mii RON la 
sfârșitul anului 2011. În aceeași perioadă, 2008-2011, volumul creditelor în valută a crescut, 
însă cu rate mai mici decât în anii anteriori, așa cum se observă din graficul nr. 99. 
 Disponibilitățile, depozitele la termen și depozitele rambursabile după notificare, atât 
cele în lei, cât și cele în valută, au cunoscut creșteri în perioada 2005-2011, însă în ritmuri 
diferite. Dacă cele în valută au crescut ușor, diferența dintre anul 2011 și 2005 fiind de 
1.110.562 mii RON, cele în lei au crescut în aceeași perioadă cu 4.340.569 mii RON. 
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Figura nr. 112 Evoluția volumului creditelor și a disponibilităților populației și agenților 
economici la nivel regional 

 
Sursa: BNR, 2012 

 
Volumul creditelor restante, atât a celor în lei, cât și a celor în valută, a crescut 

constant în perioada 2005-2011, cu rate mai mici la începutul intervalului și cu rate din ce în 
ce mai mari, în special după anul 2008. Volumul creditelor restante în lei a crescut într-un 
ritm mai accelerat, ajungând în anul 2011 să fie de peste 45 de ori mai mari decât în anul 2005 
și de aproape 2 ori mai mari decât cele în valută din anul 2011. 

 
Figura nr. 113 Evoluția volumului creditelor restante ale populației și agenților 

economici la nivel regional 

 
Sursa: BNR, 2012 

 

 

 

 



Studiu privind dezvoltarea mediului de afaceri la nivel regional și  
impactul crizei economice asupra întreprinderilor 

220 
 

 Analizând principalii indicatori privind comportamentul financiar al agenților 
economici la nivelulRegiunii Sud-Vest Oltenia, observăm că în perioada 2007-2011, volumul 
creditelor contractate a avut un trend general crescător, în timp ce evoluția volumului 
disponibilităților și al depozitelor a fost ușor crescătoare, dacă ne referim la cele în valută, și 
chiar descrescătoare pentru cele în lei. Rezultă astfel că în perioada 2007-2011 diferența 
dintre volumul creditelor contractate și al disponibilităților și depozitelor constituite a crescut 
de la 1.990.608 mii RON în 2007 la 4.019.319 mii RON în 2011, crescând astfel gradul de 
îndatorare al agenților economici la nivel regional. 

Figura nr. 114 Evoluția volumului creditelor și a disponibilităților agenților economici 
la nivel regional 

 

Sursa: BNR, 2012 
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8. Infrastructura de cercetare‐dezvoltare‐inovare (CDI) la nivel 

regional și județean 
 

Cercetarea, dezvoltarea şi inovarea reprezintă singurul sector care, în perioada actuală, 
poate scoate economia europeană din criză şi poate produce creştere economică prin crearea 
locurilor de muncă şi dezvoltarea anumitor sectoare prin punerea în practică a rezultatelor 
cercetării. Se pune accent foarte mult pe cercetarea aplicativă, care prin realizarea transferului 
tehnologic poate realiza o puternică valoare adăugată asupra economiei, per ansamblu, prin 
punerea în practică a rezultatelor cercetării pentru obţinerea în serie a produselor. Astfel, 
trebuie sprijinite atât cercetarea publică, ce se desfăşoară, în general, pe lângă centrele 
universitare sau institute de cercetare, cât şi cercetarea privată realizată de firmele mari, în 
general multinaţionale.  

În acest scop, trebuie ca ponderea cheltuielilor totale în PIB să fie corespunzătoare 
pentru a scoate România şi regiunile de dezvoltare ale acesteia din impasul la care s-a ajuns 
datorită crizei economice şi financiare ce guvernează lumea. Totodată, trebuie ca numărul 
salariaţilor dedicaţi cercetării, care sunt oameni super-calificaţi, să fie suficienţi pentru a 
ajunge la ţintele propuse în documentele strategice de la nivel european, cât şi naţional / 
regional. 

Prin Agenda Lisabona, la nivelul Uniunii Europene, s-a fixat ţinta spre care ar trebui 
să tindă statele membre privind cheltuielile pentru cercetare dezvoltare ca procent din PIB. 
Acest obiectiv este de 3% din PIB. În 2010, media celor 27 de state membre este 2% 
cheltuieli pentru C&D din PIB, fiind la o distanță uriașă de obiectivul Lisabona, deși nici alte 
state UE nu au reușit să ajungă până la acest obiectiv. Singurele state membre care au reuşit să 
atingă acest target sunt ţările nordice:  Finlanda (3,87%), Suedia (3,42%) şi Danemarca 
(3,06%). Ponderea cea mai mică a cheltuielilor pentru C&D în PIB, la nivelul UE-27, o au 
Cipru (0,50%) şi România (0,47%). În consecinţă, în 2010, România este pe ultimul loc dintre 
cele 27 de state membre. 

La nivelul Uniunii Europene, în ciuda crizei economice şi financiare din ultimii ani, 
ponderea cheltuielilor cu C&D din PIB a fost în creştere, cu o mică deviere în 2009, când 
această pondere s-a redus cu 0,1%.  

România nu a făcut eforturi prea mari pentru a schimba importanţa pe care ar trebui să 
o dea acestui sector de activitate prin acordarea unui procent atât de mic cercetării şi 
dezvoltării de 0,47% din PIB. Pe toată perioada analizată, 1999-2009, conform Eurostat, cel 
mai mare procent obţinut din PIB pentru cercetare-dezvoltare pentru România este de 0,58%, 
în anul 2008, adică cu 11,5% mai mult faţă de anul anterior (2007), în condiţiile în care 
valoarea nominală PIB faţă de 2007 a crescut cu 23,7%. 

Totodată, la nivel naţional, trebuie menţionat că investiţiile în C&D din sectorul privat 
au un efect mai vizibil asupra creşterii productivităţii în acele sectoare cu o  intensitate mai 
mare a C&D, în timp ce schimbările tehnologice încorporate în capitalul fizic sunt mai 
importante pentru creşterea productivităţii în sectoarele cu grad de tehnicitate redus sau în 
servicii. Este un indicator care înglobează atât cheltuielile publice, cât şi cele private, pentru 
că exprimă mai bine contextul pentru cercetare-dezvoltare. De exemplu, cheltuielile publice, 
chiar dacă sunt mari, pot fi foarte ineficiente, şi să nu exprime în fapt un potenţial competitiv. 

La nivelul Europei, în 2009, din cele 257 de regiuni care înregistrează date privind 
ponderea cheltuielilor totale în PIB regional, conform Eurostat, pe primele trei poziţii sunt 
regiuni din Germania (Braunschweig cu 7,93% pondere acordată C&D din PIB regional), 
Belgia (Walloon Brabant cu 7,63%) şi Finlanda. Pe ultima poziţie se află o regiune din 
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Polonia cu doar 0,1% fonduri din PIB regional alocate C&D. La nivelul României, regiunea 
Bucureşti Ilfov se poziţionează pe poziţia 151, iar celelalte 7 regiuni de dezvoltare se află în 
ultimele 30. 

În plus, discrepanţa între regiunile din România este absolut uriaşă la acest indicator. 
Dacă regiunea Bucureşti Ilfov atribuie 1,09% din PIB regional pentru dezvoltarea sectorului 
cercetare-dezvoltare, regiunea Sud Est consideră acest domeniu nepotenţial, alocându-i doar 
0,17% din PIB regional, de 6,41 ori mai puţin decât regiunea lider în acest domeniu. Acest 
clasament demonstrează şi de ce regiunea Bucureşti Ilfov a cheltuit peste 40% din fondurile 
alocate pentru cercetare din Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii 
Economice 2007-2013.  
Toate regiunile României, în 2009, cu excepţia regiunii Bucureşti Ilfov, se află sub media 
naţională de 0,47%, la analiza indicatorului „Cheltuielile totale pentru cercetare – dezvoltare 
ca procent din PIB-ul regional pe regiuni de dezvoltare”. 
 

Tabel nr. 182 Cheltuielile totale pentru cercetare – dezvoltare ca procent din PIB-ul 
regional pe regiuni de dezvoltare (%) 

Cheltuielile 
totale pentru 
cercetare – 
dezvoltare 
ca 
procent din 
PIB-ul 
regional pe 
regiuni de 
dezvoltare 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Regiunea 
NORD-VEST 

0,15% 0,12% 0,14% 0,21% 0,15% 0,11% 0,26% 0,29% 0,38% 0,44% 0,34% 

Regiunea 
CENTRU 

0,31% 0,23% 0,20% 0,21% 0,21% 0,16% 0,16% 0,15% 0,15% 0,14% 0,30% 

Regiunea 
NORD-EST 

0,17% 0,17% 0,18% 0,15% 0,15% 0,17% 0,20% 0,28% 0,36% 0,39% 0,29% 

Regiunea 
SUD-EST 

0,16% 0,20% 0,20% 0,15% 0,12% 0,10% 0,13% 0,14% 0,18% 0,18% 0,17% 

Regiunea 
SUD-
MUNTENIA 

0,33% 0,40% 0,44% 0,48% 0,43% 0,43% 0,36% 0,33% 0,45% 0,35% 0,34% 

Regiunea 
BUCURESTI 
- ILFOV 

1,21% 0,88% 1,04% 0,97% 1,08% 1,11% 1,07% 1,23% 1,31% 1,43% 1,09% 

Regiunea 
SUD-VEST 
OLTENIA 

0,17% 0,19% 0,21% 0,17% 0,12% 0,25% 0,19% 0,19% 0,20% 0,21% 0,19% 

Regiunea 
VEST 

0,16% 0,21% 0,15% 0,18% 0,23% 0,18% 0,18% 0,19% 0,26% 0,31% 0,18% 

TOTAL 0,40% 0,37% 0,39% 0,38% 0,39% 0,39% 0,41% 0,45% 0,52% 0,58% 0,47% 

Sursa: INS, 2012 
 
Regiunea Sud-Vest Oltenia se caracterizează printr-un nivel redus al activităților de 

CDI, ocupând locul al șaptelea între regiunile de dezvoltare după cheltuielile pentru 
activitatea de cercetare-dezvoltare (0,19% în 2009). Aceasta situație este vizibilă și in graficul 
de mai jos în care sunt evidențiate cheltuielile totale pentru cercetare ale fiecărei regiuni. Din 
grafic se constată faptul că regiunea Sud-Vest Oltenia a avut un nivel constant de cheltuieli în 
ultimii 10 ani, clasându-se pe ultimele locuri ca procent al cheltuielilor totale pentru cercetare, 
ca procent din PIB-ul regional. 
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Cheltuielile totale pentru cercetare – dezvoltare ca procent din PIB‐ul regional pe regiuni de 

dezvoltare (%) 

 
Sursa: INS, 2012 

 
Pentru activitățile de CDI s-au cheltuit în 2008 următoarele sume: 59.395 mii lei în 

județul Dolj, 24.209 mii lei în județul Vâlcea, 4.031 mii lei în județul Gorj și 19 mii lei în 
județul Mehedinți. Următoarele unități CDI sunt active în regiune: 

- Județul Dolj: Institutul Național de Cercetare Dezvoltare și Încercări pentru 
Electrotehnică (ICMET) Craiova, IPA - CIFAT Craiova, Stațiunea de Cercetare - 
Dezvoltare Pomicolă Craiova, Stațiunea de Cercetări Agricole Șimnicu de Jos, 
Stațiunea de Cercetare - Dezvoltare Legumicolă Ișalnița, Stațiunea de Cercetare - 
Dezvoltare pentru Cultura Plantelor de Nisipuri Dăbuleni, Stațiunea Didactică 
Experimentală Craiova; 

- Județul Vâlcea: Institutul de Criogenie și Separări Izotopice în cadrul căruia 
funcționează și Centrul Național de Cercetare pentru Hidrogen și Pile de Combustie, 
Stațiunea de Cercetare - Dezvoltare în Pomicultură, Stațiunea de Cercetare - 
Dezvoltare Viti-vinicolă Drăgășani; 

- Județul Gorj: Stațiunea de Cercetare și Producție Pomicolă Tg. Jiu, Stațiunea de 
Cercetare Pomicolă Strejești. 
În paralel cu unitățile de cercetare – dezvoltare, unele firme desfășoară propriile 

activități de cercetare - dezvoltare punând accentul pe dezvoltarea de noi produse inovare 
(Artego SA Tg Jiu, Popeci Craiova, INDA Craiova, INAS Craiova, Softonic Craiova). 

O mare parte din activitățile/specialitățile ce sunt bine dezvoltate în regiune nu sunt 
sprijinite prin activități de cercetare: 

- Craiova nu dispune de instituții/centre de cercetare în domeniul medicinei (celelalte 
municipii mari beneficiază de astfel de centre de cercetare: Bucuresti – 47, Cluj – 6, 
Iași – 4, Timișoara – 2, Târgu Mureș - 1);  

- nu există centre de cercetare pentru industria textilă, bine dezvoltată la nivel regional 
(la nivel național există 16 centre de acest tip: 13 în București, 2 în Iași – unde exista 
si o facultate specializată, 1 în Târgu Mureș); 

- industria de mașini nu este sprijinită prin activități de cercetare; în România există 41 
unități specializate de cercetare (București-16, Iași-3, Cluj 4, Timișoara-6, Pitești-1, 
Brăila-1, Ploiești-1, Câmpina-1, Brașov-4, Arad-1, Târgoviște-1, Galați-1, Câmpulung 
Muscel-1); 
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- industriile de construcții si de exploatare și prelucrare a lemnului nu sunt reprezentate 
în Oltenia în ceea ce privește cercetarea. 

Dezvoltarea economică a regiunii presupune un parteneriat, un dialog și o cooperare 
constantă între participanții la activitățile economice. Astfel trebuie realizată o conexiune 
reală între sectorul de cercetare-dezvoltare și cel al întreprinderilor ce desfășoară activități 
productive, pentru a valorifica rezultatele cercetării, creându-se astfel premisele necesare 
atingerii obiectivului general stabilit la nivel european prin Strategia Europa 2020: 
dezvoltarea economică regională bazată pe cunoaștere. 

Un demers în acest sens ar putea fi reprezentat de crearea unui portal complex care să 
conțină informații cu privire la activitatea de cercetare-dezvoltare desfășurată la nivel regional 
și care să poată fi accesat de IMM-urile interesate de acest subiect. Portalul ar trebui structurat 
de o asemenea maniera încât să: 
 Explice termenii utilizați în descrierea activităților de cercetare astfel încât vizitatorii să 

poată înțelege scopul și finalitatea acestora; 
 Permită căutarea informațiilor cu usurință în funcție de cuvinte cheie; 
 Ofere posibilitatea vizitatorilor de a încărca eventuale întrebări cu privire la informațiile 

studiate; 
 Reprezinte o modalitatea facilă de conectare a ofertei și a cererii pieței cu privire la 

rezultatele activității de cercetare-dezvoltare. 
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9. Zone şi centre de concentrare a activităţii economice; zone şi 

centre care înregistrează o dinamică a dezvoltării economice pe 

sectoare de activitate; zone monoindustriale, de declin industrial, 

reconversie industrială, zone defavorizate din punct de vedere 

economic 
 

Un proces de dezvoltare poate fi caracterizat printr-o concentrare de activităţi 
economice în zone specifice. Conform paradigmei Schumpeteriene, sursa principală a 
dezvoltării o constituie inovaţia. La începutul procesului, se concentrează pe sectoare 
specifice, dar şi pe zone specifice, datorită faptului că, doar concentraţia permite exploatarea 
economiilor de scară. Concentrarea inovaţiei pe locaţii specifice este, de asemenea, o sursă de 
dezvoltare dezechilibrată. Pentru a derula un proces de dezvoltare echilibrată, ar fi utilă 
dezvoltarea unui număr de zone legate între ele printr-o infrastructură care nu ar fi profitabilă 
în cazul unei singure zone. Mai mult decât atât, ar putea fi generate economii externe prin 
dezvoltarea simultană a unor zone diferite. Formula de calcul a indicelui concentrării este 
prezentată mai jos. 
 

Ic = (Nr. angajaţi din gruparea de industrii corelate analizate/Nr. total angajaţi din regiune) x 100 
 

Deşi sunt bine cunoscute riscurile economice pe care le atrage un nivel ridical de 
concentrare al unei activităţi într-o anumită zonă, în contextul crizei economice actuale se 
impune o abordare mai nuanţată a acestei situaţii. Concentrarea teritorială antrenează o 
vulnerabilitate sporită numai în cazul regiunilor dominate de acele activităţi afectate puternic 
de criză, cum sunt construcţiile si intermedierile imobiliare, industria autoturismelor, sectorul 
financiar-bancar etc. La polul opus, există judeţe foarte specializate, bazate în mare măsură pe 
agricultura de subzistenţă, care sunt puţin sensibile la manifestările crizei. 

Dacă, de exemplu, regiunile Sud sau Nord-Est ar putea fi considerate relativ omogene 
în privința nivelului de dezvoltare al județelor, iar regiunile București-Ilfov și Sud-Est regiuni 
polarizante (ale căror teritorii, aproape în întregime, sunt puternic influențate de centrele 
București și Constanța), regiunea Oltenia este mai omogenă. Chiar dacă municipiul Craiova 
este de departe cel mai important oraș din regiune, influența sa în regiune nu este atât de 
evidentă. Nu putem vorbi despre o hipertrofie a capitalei regionale așa cum, la nivel național, 
se poate spune despre București și, oarecum, de Cluj, în Regiunea Nord-Vest. 

Exista totuși disparități privind regiunea Oltenia. Toate cele cinci județe care formează 
regiunea Oltenia trec printr-o perioadă dificilă din punct de vedere socio-economic: dacă 
județele industrializate din nord (Gorj și Vâlcea) au fost puternic afectate de restructurarea 
industrială, ducând la o creștere corespunzătoare a șomajului, zona agricolă din sud, 
cuprinzând județele Dolj, Olt și Mehedinți este puternic afectată de nivelul scazut al 
productivității, având ca rezultat adâncirea sărăciei de-a lungul acestor zone tradițional 
subdezvoltate. 

Diferențele dintre cele cinci județe încep cu mărimea teritoriilor lor și a populației: 
dacă județul Dolj este considerat un județ mare privind atât suprafața, cât și populația (al 7-
lea, respectiv al 5-lea in România), restul de 4 sunt județe mici (Gorj, Mehedinți) sau medii 
(Vâlcea, Olt). 

Observând datele privind valoarea indicelui concentrării pe principalele ramuri ale 
economiei în anul 2011, în judeţele din Sud-Vest Oltenia, remarcăm faptul că un număr 
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ridicat de angajaţi din aceste judeţe sunt concentraţi în agricultură, respectiv 332,3 mii 
persoane, industria ocupând 157,7 persoane. După industrie un număr important de angajaţi 
sunt concetraţi în comerţ. 

 
Figura nr. 115 Indicele concentrării pe principalele ramuri ale economiei, la nivelul 

regiunii Sud-Vest Oltenia (2011) 

 
Sursa: calcule proprii pe baza datelor INS, 2012 

 
Agricultura ocupă locuri fruntașe în toate județele regiunii, însă este evidentă o 

diferențiere la nivelul județului Olt, unde diferența față de industrie este mică: 37,9 mii 
persoane concentrate în agricultură și 34,3 mii persoane concentrate în industrie. 

 
Figura nr. 116 Indicele concentrării pe principalele ramuri ale economiei, la nivel de 

județ (2011) 

 
Sursa: INS, 2012 
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Tabel nr. 183 Indicele concentrării pe principalele ramuri ale economiei, la nivel de 
județ (2011) 

 Agricultură Industrie Construcții Comerț Transport Hoteluri 

Dolj 109,5 40,7 15,2 33,7 11,1 3,1

Gorj 37,9 34,3 13,8 13,5 5,5 1,9

Mehedinți 49,3 16,1 7,5 10,4 4,6 1

Olt 78,2 30,6 7,9 14,1 5,7 0,8

Vâlcea 57,4 36 12,4 22,8 7,7 2,8

Sursa: INS, 2012 
 
În anul 2000, situația concentrării activității economice prezintă aproximativ aceleași 

caracteristici specifice anului 2011, respectiv faptul că agricultura deține supremația cu 484 
mii persoane față de 183,8 mii persoane ocupate în industrie. 

 
Tabel nr. 184 Populația ocupată civilă pe activități ale economiei la nivelul regiunii Sud-

Vest Oltenia 
 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Agricultură 484 357,2 335,9 329,3 324,7 327,7 335,1 332,3

Industrie 183,8 180,9 181,4 183,8 178,9 162,7 155,8 157,7

Comerț 67,5 41,3 46 54,3 63,5 92,8 93 94,5

Construcții 39,3 86,4 92,8 99,1 93,3 58,2 60 56,8

Sursa: INS, 2012 
 
 Este identificabilă o scădere a numărului de persoane concetrate în agricultură și o 
creștere constantă, începând cu anul 2006, a sectorului comercial în regiunea Sud-Vest 
Oltenia. 
 
Figura nr. 117 Dinamica populației ocupate pe activități ale economiei la nivelul regiunii 

Sud-Vest Oltenia  (2000 și 2005-2011) 

 
Sursa: INS, 2012 
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 Sectorul industrial s-a dezvoltat la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia încă din prima 
jumătate a secolului XX, motiv pentru care toate oscilațiile acestui domeniu au avut efecte 
puternice și asupra populației. Închiderea unor unităţi industriale în zonele monoindustriale a 
determinat apariţia unor grave probleme economice şi sociale, în special în zonele urbane 
monoindustriale. Dezindustrializarea reprezintă unul dintre procesele cu efectele cele mai 
vizibile în perioada de tranziție de la economia centralizată de tip socialist, la o economie de 
piață. Atfel, dezindustrializarea a lăsat în urmă spații dezafectate care au parcurs ulterior 
procese de reconversie economică, aceste operațiuni afectând structurile spațiale, sociale și 
mai ales economice. 

Zone în declin industrial sunt zone în care procesul de tranziţie a condus la reducerea 
considerabilă a numărului locurilor de muncă, în special în industria prelucrătoare şi minieră. 
Totuşi, în comparaţie cu zonele tradiţional subdezvoltate, ele au o situaţie satisfăcătoare a 
infrastructurii şi un mediu de afaceri relativ favorabil pentru buna funcţionare a mecanismelor  
pieţei. Este însă necesară acordarea unei  atenţii specialetratării problemelor sociale generate 
de restructurarea industrială. 

Criteriile de definire a zonelor defavorizate sunt cuprinse în O.U.G. 24/1998. Astfel, 
zonele trebuie să îndeplinească cel puţin una din următoarele condiţii:  
1. ponderea şomerilor în totalul resurselor de muncă ale zonei să fie de cel puţin trei ori mai 
mare dacât ponderea şomerilor în totalul resurselor de muncă la nivel naţional în ultimele trei 
luni care preced luna întocmirii documentaţiei de declarare a ZD; 
2. să fie zone izolate, lipsite de mijloace de comunicare, iar infrastructura să fie slab 
dezvoltată. 
 În cadrul regiunii de dezvoltare Sud-Vest Oltenia au fost declarate 3 zone 
defavorizate, situate în județul Gorj, după cum urmează:  

-       Zona Albeni              - declarată prin HG 191/1999 
-       Zona Schela              - declarată prin HG 192/1999 
-       Zona Motru-Rovinari - declarată prin HG 193/1999 
 Toate aceste zone defavorizate sunt localizate pe teritoriul județului Gorj, având o 

suprafață totală de 1.282 km2. În prezent, în regiunea Sud-Vest Oltenia, îți desfășoară 
activitatea un număr de 59 agenti economici, care posedă certificat de investitor în zone 
defavorizate. 
 
Tabel nr. 185 Repartizarea pe sectoare de activitate a agenților economici deținători de 

certificate de investitor în zone defavorizate în Regiunea Sud-Vest Oltenia 
Nr crt Sector Prioritar de Activitate Număr de agenți economici 

deținători de certificat ZD
1 Producție industrială 31 
2 Industrie alimentară 14 
3 Construcții 9 
4 Servicii 5 
  TOTAL 59 

Sursa: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, 2012 
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 Conform accepțiunii zonelor montane defavorizate din cadrul PNDR, în regiunea Sud-
Vest Oltenia se identifică următoarele: 

o în Gorj: Baia de Fier, Bumbeşti-Jiu, Crasna, Muşeteşti, Novaci, Padeş, Peştişani, 
Polovragi, Runcu, Schela, Stăneşti, Tismana; 

o în Mehedinți: Baia de Aramă, Balta, Cireșu, Dubova, Eșelnița, Godeanu, Ilovăț, 
Isverna, Obârșia-Cloșani, Podeni, Ponoarele; 

o în Vâlcea: Băile Olăneşti, Bărbăteşti, Berislăveşti, Boişoara, Brezoi, Câineni, 
Călimăneşti, Costeşti, Dăeşti, Goleşti, Horezu, Malaia, Muereasca, Perişani, Racoviţa, 
Runcu, Sălătrucel, Stoeneşti, Titeşti, Vaideeni, Voineasa. 

 
Competitivitatea regională, dar și cea internațională, poate fi asigurată printr-o măsură 

specifică epocii dezvoltării societății bazate pe cunoaștere, respectiv prin crearea și 
promovarea conceptului de cluster. Competiţia internaţională se desfaşoară nu numai între 
firme, ci şi între grupări de firme, iar dezvoltarea clusterelor a devenit un obiectiv nu doar la 
nivel naţional dar şi la nivel european, în cadrul Agendei Lisabona. 
 Strategul Michael Porter definește clusterele după cum urmează: „Clusterele 
reprezintă concentrări geografice de companii şi instituţii aflate în interconexiune şi care se 
manifestă într-un anumit sector /domeniu de activitate. Clusterele cuprind un grup de 
industrii înrudite şi alte entităţi importante din punct de vedere al concurenţei. Acestea 
includ, de exemplu, furnizori de input-uri specializate, cum ar fi componente, maşini şi 
servicii, sau furnizori de infrastructură specializată. De multe ori, clusterele se extind în aval 
către diverse canale de distribuţie şi clienţi şi lateral către producători de produse 
complementare şi către industrii înrudite prin calificări, tehnologii sau input uri comune” 
(Porter, 1998). 
 În România există o politică de cluster, componentă a Politicii Industriale a României 
(2010-2013), aliniată la strategia Europa 2020. Printre obiectivele Politicii industriale a 
României se numără stimularea creării şi dezvoltării de clustere inovative cu potenţial de 
internaţionalizare, cu scopul de a produce bunuri cu valoare adăugată cât mai mare, 
competitive pe piaţa naţională şi internaţională. Unul dintre obiectivele acestei politici 
prevede „stimularea dezvoltării clusterelor în conformitate cu iniţiativele UE de politică 
industrială, prin programe specifice de identificare a zonelor cu potenţial de clusterizare şi de 
susţinere a dezvoltarii spre tehnologii şi produse inovative şi calitate înaltă; de susţinere a 
dezvoltării reţelelor între mediile universitare şi de cercetare şi operatorii economici dintr-o 
anumită zonă; de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii în conformitate cu principiul 
„Think Small First”; de marketing regional şi de promovare a structurilor inovative de 
succes”. 

Cercetările realizate până în prezent au evidenţiat faptul că în ţara noastră s-au 
cristalizat clustere emergente în domenii precum producţia software, industria navală, 
industria lemnului, industria textilă, industria ceramicii. Cele mai multe aglomerări de 
clustere se localizează în judeţele Timiş şi Arad. Aici, preponderenţa investiţiilor italiene a 
generat apariţia unor clustere după modelul „districtelor industriale” (modelul italian de 
cluster). Practic internaţionalizarea firmelor italiene a fost însoţită şi de delocalizarea 
clusterelor din Italia, care întâlnind în România un sistem de relaţii bine conturate au permis 
transferul de cunoştinţe în reţea. 
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Figura nr. 118 Clustere în România, în funcție de activitatea economic, în anul 2010 
 

 
Sursa: Ministerul Economiei, 2012 

 
 Termenul de cluster indică cu precădere aglomerările industriale şi pun accent pe 
concentrarea unor întreprinderi din acelaşi domeniu sau domenii conexe, cu efectele 
economice aşa cum au fost ele identificate de Marshall: asupra forţei de muncă, asupra 
specializării furnizorilor şi în ceea ce priveşte transferul tehnologic şi inovarea. Ele pot avea 
sau nu structura completă „triple helix” (cercetare-industrie-autoritate). 

Polul de competitivitate este o asociere de întreprinderi, organizaţii de cercetare-
dezvoltare şi formare profesională, ce acţionează 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 pieţe.  

În România, clusterele, în sensul de aglomerări industriale s-au format în mod 
spontan, bottom up, având la bază aglomerări industriale în anumite regiuni geografice. În 
prezent, în Regiunea Sud-Vest Oltenia activează următoarele clustere: 
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Polul de competivitate Cercetare-Dezvoltare-Inovare AUTOMOTIVE SUD-VEST OLTENIA 
Anul înfiintării: 2012 
Teritoriu acoperit: Regiunea Sud-Vest Oltenia (județele Dolj, Olt, Vâlcea, Gorj și Mehedinți) 
Membri fondatori: ADR SV Oltenia (entitate de management), Primăria Craiova, Universitatea 
din Craiova, Compania Ford România 
În luna august 2012, din pol făceau parte 36 de entități: autorități publice, organizații 
neguvernamentale, unități de educație și învățământ, producători de autoturisme, producători de 
subansamble pentru autoturisme, producători care intenționează să se dezvolte în industria auto, unități 
de proiectare, inovare, cercetare și dezvoltare cu activități în industria auto și de transport și alte 
societăți comerciale 
Viziune: 
Creșterea competitivității în Regiunea Sud-Vest Oltenia, prin dezvoltarea unui pol Automotive cu un 
spectru larg de activități atât în domeniul formării profesionale, al competențelor înalt calificate 
necesare Ford și furnizorilor săi, cât și prin realizarea de noi investiții, transfer tehnologic și 
intensificarea colaborării între Universitatea din Craiova și firmele active în automotive pentru 
dezvoltarea de proiecte commune de cercetare aplicată în special în domeniul electromobilității în 
scopul utilizării experienței de C&D&I regionale din sector. 
Cifra de afaceri cumulate a membrilor: 2011 – 1,236 milioane lei
Valoarea exporturilor (agregat): 2011 – aprox. 50% din cifra de afaceri 

 
Pol Turism Oltenia – Inovare şi Tradiţii în Turism – TurOlt InTT 
Anul înfiintării: 2012 
Membri fondatori: Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia (ADR SV Oltenia), 
Asociatia de Turism Oltenia (ATO),  Primăria Municipiului Craiova, Consiliul Judetean Dolj, 
Universitatea din Craiova - Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea din 
Craiova - Facultatea de Știinte Sociale şi Departamentul de Geografie, Agenția de Turism Mapamond, 
SC ADA & ROBY CONSULTING SRL 
 
Obiective: 
Creşterea competitivităţii economice prin investiţii tangibile sau intangibile, finanţate din resurse 
proprii sau din fonduri naţionale sau comunitare; 
 Crearea unui brand comun in domeniul turistic, ce ar avea ca rezultat creşterea vizibilităţii 

naţionale şi internaţionale a regiunii Sud Vest Oltenia ca destinaţie turistică. 
 Stimularea activităţii de CDI prin promovarea utilizării TIC în producţia şi marketingul unor 

pachete turistice integrate; 
 Stimularea implicării instituţiilor din învăţământul superior în activităţi de cercetare în 

domeniul turistic şi alte activităţi vizând dezvoltarea turismului regional; 
 Îmbunătăţirea competenţelor profesionale ale personalului angajat în cadrul membrilor polului 

şi, în general, a personalului din sectorul turistic;  
 Colaborarea cu instituţiile de profil, organizaţii, clustere din ţara şi străinătate în vederea 

realizării unor parteneriate strategice; 
 Dezvoltarea serviciilor şi a produselor oferite de membrii polului; 
 Implementarea strategiei polului de competitivitate;  
 Participare comună la foruri naţionale şi internaţionale (conferinţe, târguri şi expoziţii, 

evenimente economice); 
 Participare comună la proiecte naţionale şi internaţionale; 
 Dezvoltarea de relaţii economice, transfer de cunoştinţe, bune practici şi schimb de experienţe 

la nivel naţional şi internaţional; 
 Monitorizare programelor de finanţare şi sprijinirea elaborării proiectelor de finanţare; 
 Promovarea unor programe de finanţare pentru membrii Polului Turism Oltenia; 
 Identificarea unor mecanisme de finanţare pentru buna funcţionare a Polului Turism Oltenia; 
 Susţinerea aderării de noi membri la polul de competitivitate. 
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ITC Oltenia Cluster 
Anul înfiintării: 2011 
Scurta descriere: Servicii în folosul IMM-urilor, cooperare în afaceri, promovare la târguri, expoziții 
naționale/ internaționale, internaționalizarea afacerilor, dezvoltarea unui pol de competitivitate și 
expertiză. 
Membri 
Firme: 14 
Universități: 1 
Institute de cercetare: 5 
Autorități publice: 1 
Catalizatori: 2 
Alții (pers fizice, bănci etc.): - 
Principalele produse/servicii/proiecte: 
 Suport în participarea la misiuni economice, evenimente de intermediere pentru IMM-uri, 

brokerage; 
 Internaționalizarea afacerilor; 
 Servicii în favoarea IMM-urilor innovative, cercetare în favoarea IMM-urilor; 
 Crearea de start-upuri; incubare;  
 Transferul rezultatelor cercetării și tehnologiilor către mediul economic; 
 Consultanță pentru proprietate intelectuală; Brevete; 
 Consultanță pentru accesarea de finanțări; Creare de parteneriate naționale, internaționale, 

dezvoltarea afacerii; 
 Formare personal; formare antreprenorială; 
 Implementarea sistemelor de asigurare a calității. 

Principalele piețe: SUA, Olanda, EU, România 
Cifra de Afaceri (agregat): 2010 – 4.500.000 EURO 
Nr. angajați (agregat): 2010 – 4.000 
Valoarea exporturilor (agregat): 2010 – 450.000 EURO 
Organizații naționale și internaționale cu care clusterul se află în parteneriat: ARoTT, Enterprise 
Europe Network, TII, NoAE-Network of Automotive Excellence 
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10. Parteneriate. 
 

10.1. Parteneriatul și Strategia Europa 2020 
 
În dicţionarul explicativ al limbii române noţiunea de parteneriat este definită ca şi 

asocierea a doi sau mai mulţi parteneri. Prin urmare pentru a găsi o soluţie pentru o problemă 
din comunitate, două sau mai multe părţi trebuie să se implice, să colaboreze pentru a obţine 
rezultate. 

Tipurile de parteneriat pot fi inventariate în funcţie de diverse criterii, ce pot fi 
considerate simultan sau independent, generând o tipologie relativ complexă. Astfel, 
considerând existenţa personalităţii juridice, parteneriatele pot avea un caracter formal sau 
informal. Parteneriatul informal se poate stabili atunci când scopul este suficient de specific, 
iar atingerea sa nu este o problemă, părţile fiind structuri de tip similar, cunoscându-se şi, 
eventual, lucrând deja împreuna anterior. În cazul unor sarcini mai complexe sau de termen 
lung, ori când partenerii sunt structuri de tip diferit (ONG-uri şi structuri ale administraţiei 
publice, ONG-uri de naționalităţi diferite de exemplu), parteneriatul tinde să fie formalizat. 

Atingerea unui scop comun, ca rezultat al unui set de activităţi derulate în cadrul unei 
perioade de timp, în conformitate cu un plan iniţial, vine să facă diferenţa între conceptul de 
colaborare şi cel de parteneriat, atâta vreme cât, din punct de vedere semantic, diferenţele 
dintre cele doua cuvinte sunt greu sesizabile. 

Parteneriatele se pot constitui pe termen lung sau scurt, cu sau fără finanţare. Într-o 
relaţie de parteneriat, părţile nu trebuie neapărat să fie considerate ca fiind egale, ci este 
important ca ele să fie tratate ca fiind pe poziţii egale, deoarece parteneriatul nu poate fi 
construit pe o relaţie de subordonare. Altfel spus, într-o relaţie de parteneriat, puterea de 
decizie poate sa fie împărţită între părţi în mod egal sau proporţional cu contribuţia adusă 
defiecare parte. 

Strategia Europa 2020 a Uniunii Europene propune o abordare partenerială a 
implementării acesteia, la care să ia parte principalele instituții europene: Consiliul European 
care se va implica total în noua strategie și va fi punctul focal al acesteia, Comisia care va 
monitoriza progresele înregistrate în vederea îndeplinirii obiectivelor, va facilita schimburile 
politice și va prezenta propunerile necesare orientării acțiunii și promovării inițiativelor 
emblematice ale UE și Parlamentul European care va reprezenta o forță motrice pentru 
mobilizarea cetățenilor și va juca rolul de colegislator în ceea ce privește inițiativele-cheie. Pe 
lângă acestea, Strategia prevede ca această abordare privind instituirea de parteneriate să fie 
extinsă la comitetele UE, parlamentele naționale, autoritățile naționale, locale și regionale, 
partenerii sociali, părțile interesate și societatea civilă, astfel încât toți cetățenii să participe la 
îndeplinirea obiectivelor fixate. 

Principalele domenii în care Strategia Europa 2020 își propune explicit crearea de 
parteneriate sunt: 

1. lansarea în cadrul inițiativei emblematice „O Uniune a inovării” de parteneriate 
europene în domeniul inovării între UE și nivelurile naționale, în vederea accelerării 
dezvoltării și utilizării tehnologiilor necesare pentru a răspunde provocărilor identificate. 
Primul parteneriat va avea în vedere următoarele elemente: „crearea bioeconomiei până în 
2020”, „tehnologiile generice esențiale care contribuie la modelarea viitorului industrial al 
Europei” și „tehnologiile care să le permită persoanelor în vârstă să trăiască în mod 
independent și să fie activi în societate”. 
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2. promovarea parteneriatelor în materie de cunoaștere și consolidarea legăturilor între 
educație, întreprinderi, cercetare și inovare, inclusiv prin intermediul Institutului European de 
Inovare și Tehnologie (EIT), precum și promovarea spiritului antreprenorial prin sprijinirea 
întreprinderilor tinere inovatoare. 

3. dezvoltarea în cadrul inițiativei emblematice „O agendă pentru noi competențe și 
noi locuri de muncă” de către statele membre de parteneriate la nivel național între mediul 
educației/formării și cel al muncii, în special prin implicarea partenerilor sociali în 
planificarea ofertelor de educație și formare. 

 

10.2. Parteneriate în regiunea Sud-Vest Oltenia 
 
În prezent, în Regiunea Sud-Vest Oltenia funcționează mai multe structuri 

parteneriale, dintre care amintim: 
 
1. Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) 
Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară sunt structuri de cooperare cu personalitate 

juridică, de drept privat, înfiinţate, în condiţiile legii, de către unităţile administrativ-teritoriale 
pentru realizarea în comun a unor proiecte pentru dezvoltare de interes zonal sau regional ori 
furnizarea în comun a unor servicii publice (Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001).  

În ultimii ani au fost înființate la nivelul Regiunii Sud-Vest Oltenia mai multe asociații 
de dezvoltare intercomunitară, în principal cu scopul de a accesa fonduri europene pentru 
investiții, astfel: 

 
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia 
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sud Vest Oltenia (A.D.I. SV Oltenia) este 

formată din cele 5 judeţe ale regiunii reprezentate de consiliile judeţene Dolj, Gorj, 
Mehedinţi, Olt şi respectiv Vâlcea. 

Prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 - Îmbunătăţirea 
infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3, cele 5 județe ale Regiunii de 
Dezvoltare Sud-Vest Oltenia au beneficiat de o alocare financiară totală de 13,94 milioane 
Euro destinată îmbunătăţirii capacităţii de răspuns în situaţii de urgenţă la nivelul regiunilor 
de dezvoltare prin reducerea timpului de intervenţie pentru acordarea primului ajutor calificat 
şi pentru intervenţii în situaţii de urgenţă. 

Scopul constituirii A.D.I. SV Oltenia a fost solicitarea finanțării nerambursabile pentru 
achiziționarea în comun a echipamentelor pentru intervenții în situații de urgență și furnizarea 
în comun a serviciului public de intervenții în situații de urgență la nivelul întregii regiuni. 
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Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Craiova“ 
Președinte: Primar Municipiul Craiova: Lia Olguța Vasilescu 
Director Executiv:  
Cosmin Vasile, Tel: 0744/627586, E-mail: zona.metropolitana.craiova@gmail.com 
Unitățile Administrativ - Teritoriale componente: Municipiul Craiova, Breasta, 

Ghercești, Mischii, Pielești, Șimnicu de Sus, Predești, Vîrvoru de Jos, Bucovăț, Ișalnița, 
Țuglui. 

 
Figura nr. 119 Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană 

Craiova“ 
 

 
Număr populație: 330.359 locuitori 
Suprafața: 58181 ha, reprezentând 7,84 % din suprafața județului Dolj. 
Obiective: 
Asocierea vizează următoarele obiective: 
- configurarea unui pol metropolitan de dezvoltare de importanță națională și 

transfrontalieră, care să contribuie la valorificarea capitalului teritorial, la susținerea politicii 
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de dezvoltare policentrică echilibrată a teritoriului; 
- sprijinirea procesului de structurare a regiunii pentru schimbare economică; 
- dezvoltarea durabilă a întregii Zone metropolitane și a tuturor unităților 

administrative-teritoriale care compun Asociația; 
- elaborarea și implementarea de strategii și programe de dezvoltare integrată a Zonei 

Metropolitane Craiova; 
- inițierea, promovarea și derularea de proiecte comune privind dezvoltarea integrată a 

zonei, afirmarea acesteia ca un pol competitiv și atenuarea discrepanțelor de dezvoltare între 
localități, prin: 

 îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii de transport a unităților administrative-
teritoriale care compun Asociația și a întregii zone metropolitane; 

 dezvoltarea, modernizarea și îmbunătățirea serviciilor publice; 
 dezvoltarea sectoarelor cercetare, dezvoltare și inovare; 
 regenerarea funcțiunilor și activităților care au contribuit în timp la construirea 

prestigiului în regiune; 
 dezvoltarea resurselor umane, creșterea ratei de ocupare și combaterea excluziunii 

sociale și a dezechilibrelor sociale; 
 îmbunătățirea calității vieții, a mediului; 
 atragerea unui număr cât mai mare de investiții private în vederea dezvoltării durabile 

a zonei metropolitane și a unităților administrativ-teritoriale care o compun. 
- accesarea în parteneriat a diverselor surse de finanțare naționale și internaționale, 

respectiv a Programelor Operaționale Regional și Sectoriale în cadrul cărora administrațiile 
publice locale, respectiv asocierile între acestea sunt eligibile ca și solicitanți. 

 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ADIA” 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ADIA” nu poate avea decât capital integral 

public, reprezentând aport al autorităţilor locale membre ale asociaţiei şi anume: Municipiul 
Târgu-Jiu, Municipiul Motru, Oraşul Târgu-Cărbuneşti, Oraşul Bumbeşti-Jiu, Oraşul 
Ţicleni şi Consiliul Judeţean Gorj. 

Data înființării: 30.05.2007 
Asociaţia are ca scop realizarea în comun a proiectelor de dezvoltare a infrastructurii 

aferente şi serviciilor pe baza strategiei de dezvoltare a judeţului Gorj, cu scopul declarat de 
îmbunătăţire a calităţii serviciilor şi nu în ultimul rând de creştere a capacităţii de absorbţie a 
fondurilor externe nerambursabile pentru finanţarea investiţiilor. 

Asociația a înființat operatorul unic comun - SC APAREGIO GORJ SA, societate 
comercială pe acţiuni, acţionarii fiind localităţile: Târgu-Jiu, Motru, Târgu-Cărbuneşti, 
Bumbeşti Jiu, Ţicleni, prin Consiliile Locale şi judeţul Gorj, prin Consiliul Judeţean Gorj. 
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Asociația de dezvoltare intercomunitară în domeniul serviciilor publice de 
salubrizare "ADIS" Gorj 

ADIS Gorj este formată din 71 unități administrativ-teritoriale: Județul Gorj, prin 
Consiliul Județean, Municipiile Târgu-Jiu și Motru, Orașele Bumbești-Jiu, Novaci, Rovinari, 
Tismana, Târgu-Cărbunești, Turceni și Țicleni, Comunele Albeni, Alimpești, Aninoasa, 
Arcani, Baia de Fier, Bălănești, Bălești, Bărbătești, Bengești-Ciocadia, Berlești, Bîlteni, 
Bolboși, Borăscu, Brănești, Bumbești-Pițic, Bustuchin, Căpreni, Cătunele, Ciuperceni, Cîlnic, 
Crasna, Crușeț, Dănciulești, Dănești, Dragotești, Drăguțești, Fărcășești, Glogova, Godinești, 
Hurezani, Ionești, Jupânești, Lelești, Licurici, Logrești, Mătăsari, Mușetești, Negomir, Padeș, 
Peștișani, Plopșoru, Polovragi, Prigoria, Roșia de Amaradia, Runcu, Samarinești, Săcelu, 
Săulești, Scoarța, Schela, Slivilești, Stănești, Stejari, Stoina, Telești, Turburea, Turcinești, 
Țânțăreni, Urdari, Văgiulești și Vladimir prin consiliile locale. 

ADIS Gorj are ca obiectiv realizarea în comun a proiectelor de dezvoltare a 
infrastructurii aferente serviciilor de salubrizare a localităților, pe baza Planului de dezvoltare 
al județului Gorj și furnizarea acestor servicii, sub autoritatea fiecărui membru asociat. 

Scopul Asociației este înființarea, organizarea, reglementarea, finanțarea, exploatarea, 
monitorizarea și gestionarea în comun a serviciului de salubrizare pe raza de competență a 
unităților administrativ-teritoriale membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de 
investiții publice de interes zonal sau regional destinate înființării, modernizării și/sau 
dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente serviciului de salubrizare pe 
baza strategiei de dezvoltare a acestuia. 

 
 
2. Grupuri de acțiune locală (GAL) 
În România GAL-urile au început să fie formate în anul 2009 prin intermediul Axei 4 

–Leader din cadrul PNDR 2007 – 2013. Abordarea Leader “de jos în sus”, reprezintă o 
modalitate ce permite actorilorlocali determinarea nevoilor zonei din care provin și 
contribuirea la dezvoltareateritorială din punct de vedere economic, demografic, educațional, 
cultural etc. prin intermediul unei strategii de dezvoltare elaboratăși implementată local. 

În termeni de politică, Leader a fost introdus ca o „Iniţiativă Comunitară”, finanţată 
din Fondurile Structurale ale UE. Au existat trei generaţii de Leader: Leader I (1991-1993), 
Leader II (1994-1999) şi Leader+ (2000-2006). În această perioadă, statele membre şi 
regiunile au avut programe Leader autonome finanţate separat din fonduri rezervate la nivelul 
UE. Începând cu 2007, abordarea Leader a fost integrată în politica globală de dezvoltare 
rurală a UE.  

Leader a fost lansat cu scopul de a ameliora potenţialul de dezvoltare a zonelor rurale, 
prin exploatarea iniţiativelor şi competenţelor locale, prin promovarea dobândirii de 
cunoştinţe privind dezvoltarea locală integrată şi prin răspândirea acestor cunoştinţe în alte 
zone rurale. Construcţia de parteneriate la nivel local, cunoscute sub denumirea de “grupuri de 
acţiune locală (GAL)” este o trăsătură originală şi importantă a abordării Leader. 

Grupurile de Acțiune Locală sunt entități ce reprezintă parteneriate public –private, 
constituite din reprezentanți ai sectorului public, privat și civil, desemnațidintr-un teritoriu 
rural omogen, care trebuie să îndeplinească o serie de cerințeprivind componența, teritoriul 
acoperit și care implementează o strategie integrată pentru dezvoltarea teritoriului. 

GAL-ul are sarcina de a identifica  şi  implementa o strategie de dezvoltare locală, de a 
lua decizii privind alocarea resurselor financiare şi de a le administra, cu scopul de a asigura 
dezvoltarea durabilă a teritoriului pe care îl reprezintă. 
 GAL-urile care funcționează în prezent în regiunea Sud-Vest Oltenia sunt: 
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Asociația „Grupul de Acțiune Locală Ținutul Cloșani” 
Preşedinte: Cristian Iohan Sallai 
Județul: Mehedinți,   Localitatea: Izvoru Barzii 
Adresa: Primăria Izvorul Bîrzii 
+40372521173 
tinutul.closani@gmail.com 
 
Grup de Acțiune Locală - "Vedea-Găvanu-Burdea" 
Preşedinte: Ciobanu Constantin 
Manager: Bălan Maria 
Județul:Olt,Localitatea:Ghimpețeni 
Adresa: str. Primăriei, nr.6 CP 237281 
+40249485441 
+40249485441 
primaria@ghimpeteni.ro maria_monica.balan@yahoo.com 
 
Asociația Grupul de Acțiune Locală „Castra Traiana” 
Preşedinte: Dobre Ion 
Manager: Dobre Alina 
Județul:Vâlcea,Localitatea:Dăești 
Adresa: Primăria Comunei Dăești CP 247125 
+40730010027,0762286861,0740583877 
+403501425873 
http://www.daesti.ro 
gal.castra.traiana@gmail.com 
 

Figura nr. 120 GAL- urile autorizate la nivel național, 2010 
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3. Pactul Teritorial Sud-Vest Oltenia pentru Ocupare și Incluziune Socială  
Crearea Pactului Teritorial Sud-Vest Oltenia pentru Ocupare și incluziune socială, ca 

și a celorlalte 7 pacte regionale din România, a fost iniţiativa Ministerului Muncii, Familiei şi 
Egalităţii de Şanse prin proiectul de Asistenţă Tehnică Phare RO 2003/005 – 
551.05.01.04.04.01 cu titlul “Sprijin pentru MMSSF în elaborarea şi implementarea politicii 
de ocupare şi pregătire pentru EDIS” (EDIS – Sistemul Extins de Implementare 
Descentralizată). Crearea acestor structuri parteneriale la nivel regional, cu posibilitate de 
multiplicare la nivel judeţean şi local, a reprezentat o importantă componentă, care avea drept 
scop elaborarea şi implementarea politicii privind ocuparea forţei de muncă la nivel regional 
(elaborarea Planurilor Regionale de Acţiune pentru Ocupare şi Incluziune Socială - PRAO) şi 
creşterea capacităţii de programare şi absorbţie a fondurilor europene. 

În perioada post-aderare, de implementare a POSDRU, Pactele au fost identificate 
drept entităţi parteneriale resursă. Finanţările accesate în cadrul apelului din anul 2008 pe 
DMI 3.3. al POSDRU au permis înfiinţarea Secretariatelor Tehnice Permanente ale Pactelor 
în toate cele 8 Regiuni, oferind resursele de expertiză tehnică necesare pentru ca Pactele să-şi 
demonstreze eficacitatea. În consecinţă, Pactele s-au dinamizat, devenind cu adevărat 
reprezentative în toate regiunile, atrăgând noi membri şi creându-şi structuri şi procese 
proprii. 

 
Tabel nr. 186 Entități din structura Pactului la nivelul regiunilor de dezvoltare 

 
Tip/Regiune Nord 

Est 
Sud Bucureşti- 

Ilfov 
Sud- 
Vest 

Vest Sud- 
Est 

Centru Nord-
Vest 

Total 

APL  13 17 22 10 12 72 20 18 184 

Servicii publice 
deconcentrate 

23 36 2 20 20 6 40 10 157 

Sindicate 1 6 9 11 10 18 4 6 65 

Patronate 1 8 5 4 6 14 5 2 45 

ONG 10 24 25 35 28 5 22 17 166 

Universităţi 6 3 10 3 11 25 4 3 65 

Societăţi 
comerciale  

0 5 23 32 31 9 5 11 116 

Altele 1 6 0 12 9 0 0 7 35 

Total 55 105 96 127 127 149 100 74 833 

 
Actualmente, Pactele grupează, în reţele cu personalitate juridică sau fără personalitate 

juridică, actorii sociali din fiecare regiune de la toate nivelele, cărora le asigură sprijin prin 
intermediul Secretariatelor Tehnice Permanente. Dacă Pactele sunt structurile de decizie 
reprezentative la nivel regional, Secretariatele tehnice sunt unităţile de implementare, 
structurile executive ale acestora. 

Scopul constituirii Secretariatelor tehnice este de a  asigura operaţionalizarea Pactului 
şi de a dezvolta servicii pentru membrii Pactului, pentru consolidarea capacităţii acestora de a 
implementa PRAO şi de a accesa finanţări din fondurile structurale. 
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Astfel, printre atribuțiile Secretariatelor tehnice se numără: 
a) pregătirea şi transmiterea documentelor şi materialelor necesare convocării 

întâlnirilor Pactului; 
b) asigurarea, între întâlniri, de asistenţă logistică necesară coordonatorului, precum 

şi membrilor Pactului; 
c) primirea, distribuirea şi sintetizarea propunerilor şi comentariilor transmise de 

membrii Pactului sau de persoanele cu statut de invitat; 
d) asigurarea activităţilor de registratură şi stocare a tuturor documentelor primite de 

la membrii Pactului sau, după caz,  de la persoanele cu statut de invitat; 
e) întocmirea minutele întâlnirilor şi transmiterea de copii fiecărui participant; 
f) dezvoltarea de servicii pentru membrii Pactului care sa le consolideze capacitatea 

de a implementa PRAO si de a dezvolta Planul de lucru; 
g) oferirea de consultanță membrilor pactului în elaborarea proiectelor finantate din 

POSDRU; 
h) organizarea de seminarii de informare şi instruire privind managementul 

proiectelor finanţate din Fondul Social European; 
i) realizarea de studii regionale privind ocuparea, şomajul şi incluziunea socială în 

regiune; 
j) organizarea de evenimente pentru prezentarea rezultatelor studiilor şi a altor 

elemente privind ocuparea forţei de muncă şi incluziunea socială (forumuri 
regionale, workshopuri); 

k) asigurarea dezvoltării şi administrării paginii de internet a Pactului. 
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11. Efectele crizei economice asupra agenţilor economici (zone/ 

domenii cu restrângere a activităţilor economice, şomeri) 
 

Anii premergători declanșării actualei crize financiare s-au caracterizat la nivelul 
regiunii Sud-Vest Oltenia prin următoarele evoluții ale principalilor indicatori: 

 
Tabel nr. 187 Evoluțiile principalilor indicatori economici în perioada premergătoare 

crizei economice 
- procente - 

Indicator 2006 2007 2008
Dinamica PIB regional 19,52 20,39 17,20
Dinamica VAB regională 19,84 19,40 17,74
Dinamica exportului de mărfuri - 35,48 5,47
Dinamica importului de mărfuri - 34,72 10,60
Dinamica populației ocupate (balanța 
forței de muncă) 

- 0,48 2,58 - 0,91

Dinamica populației ocupate 
(AMIGO) 

- 0,38 - 1,06 1,17

Dinamica șomerilor BIM 6,77 - 5,06 - 4,00
Sursa: calcule în baza datelor statistice INS, 2012 

 
Principalii indicatori ai economiei regionale au înregistrat următoarea evoluție în anii ce 

au urmat declanșării crizei financiare: 
 

Tabel nr. 188 Evoluțiile principalilor indicatori economici în perioada posterioară 
declanșării crizei economice 

- procente - 
Indicator 2009 2010 2011
Dinamica PIB regional - 0,96 0,58 11,13
Dinamica VAB regională 0,10 - -
Dinamica exportului de mărfuri - 35,68 14,52 20,07
Dinamica importului de mărfuri - 36,51 20,89 45,28
Dinamica populației ocupate (balanța 
forței de muncă) 

- 3,56 - 0,39 -

Dinamica populației ocupate 
(AMIGO) 

- 0,77 - 1,45 -

Dinamica șomerilor BIM 4,17 10,67 -
Sursa: calcule în baza datelor statistice INS, 2012 

 
Evoluția principalilor indicatori economici la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia, în 

orizontul de timp 2015, este reflectată în continuare, conform informațiilor statistice furnizate 
de Comisia Națională de Prognoză.  
 În ceea ce privește proiecția ratelor medii de creștere a PIB la nivelul regiunii SV 
Oltenia, acestea înregistrează valori pozitive, în creștere începând cu anul 2012, până la 
sfârșitul perioadei de analiză, 2015. În linii generale, începând cu anul 2011, evoluția PIB la 
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nivel regional urmează trendul înregistrat la nivel național. Începând cu anul 2011, s-au 
înregistrat, conform datelor furnizate de Comisia Națională de Prognoză, premisele unei 
relansări economice după vârful crizei înregistrat în anii 2009 și 2010.  
 

Tabel nr. 189 Proiecția ratelor medii de creștere a PIB în Regiunea Sud-Vest Oltenia, 
comparativ cu nivelul național 

- modificări procentuale față de anul anterior - 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Regiunea 
Sud-Vest 
Oltenia 

5,7 -5,0 -5,1 2,8 1,9 3,2 3,6 3,8 

Total 
economie 

7,3 -6,6 -1,6 2,5 1,7 3,1 3,6 3,9 

Sursa: Comisia Națională de Prognoză – ”Proiecția principalilor indicatori socio-economici în 
profil teritorial până în 2015”, 2012 

 
Figura nr. 121 Dinamica proiecției ratelor medii de creștere a PIB în Regiunea Sud-

Vest Oltenia, comparativ cu nivelul național 

 
 

Sursa: Comisia Națională de Prognoză – ”Proiecția principalilor indicatori socio-economici în 
profil teritorial până în 2015”, 2012 

 
 Referitor la proiecția ratelor medii de creștere a VAB la nivelul regiunii Sud-Vest 
Oltenia pe domenii de activitate, pot fi extrase următoarele concluzii: 
 - în agricultură, silvicultură și pescuit, începând cu anul 2011, se înregistrează rate 
pozitive în creștere, însă cu valori absolute relativ scăzute; 
 - în industrie se remarcă rate pozitive de creștere a VAB, aproximativ constante 
începând cu anul 2013; 
 - sectorul construcțiilor prezintă o revenire după impactul crizei economice, urmând 
un trend ascendent în perioada de analiză, începând cu anul 2011; 
 - sectorul serviciilor este previzionat a recupera într-un ritm de creștere progresiv până 
în anul 2015, decalajul produs de criza economică.  
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Tabel nr. 190 Proiecția ratelor medii de creștere a VAB în Regiunea Sud-Vest Oltenia, 
pe activități ale economiei naționale 

- procente - 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Agricultură, 
silvicultură 
și pescuit 

47,6 -0,6 -13,9 12,5 0,5 0,7 1,7 2,1

Industrie 0,9 -3,0 -6,0 4,5 3,4 4,5 4,5 4,2
Construcții 11,2 -0,1 -7,0 2,0 2,0 4,2 4,9 5,0
Servicii 1,4 -6,0 -2,3 0,3 0,8 2,8 3,2 3,6

Sursa: Comisia Națională de Prognoză – ”Proiecția principalilor indicatori socio-economici în 
profil teritorial până în 2015”, 2012 

 
Figura nr. 122 Dinamica proiecției ratelor medii de creștere a VAB în Regiunea Sud-

Vest Oltenia, pe activități ale economiei naționale 

 
Sursa: Comisia Națională de Prognoză – ”Proiecția principalilor indicatori socio-economici în 

profil teritorial până în 2015”, 2012 
 
 Considerând valorile PIB înregistrate în fiecare din județele regiunii Sud-Vest Oltenia, 
conform previziunilor Comisiei Naționale de Prognoză, până în anul 2015 acestea vor 
înregistra un trend ascendent constant, însă fără creșteri specatculoase. 
 

Tabel nr. 191 Proiecția valorilor PIB la nivel județean, în regiunea Sud-Vest Oltenia 
-milioane lei, prețuri curente- 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Regiunea Sud-
Vest Oltenia 

40340,2 39953,8 40184,5 44655,6 46983,7 50253,7 53790,5 57200,7

Dolj 13409,6 13355,2 13168,4 14514,9 15425,8 16558,6 17793,9 18990,6
Gorj 8033,1 8764,2 8725,2 9824,9 10387,8 11111,1 11893,1 12647,1
Mehedinți 4394,4 4359,8 4368,2 4654,3 4817,1 5115,8 5438,2 5742,9 
Olt 6648,8 6087,7 6478,6 7343,6 7737,7 8266,7 8837,8 9392,4 
Vâlcea 7854,3 7386,9 7444,1 8317,9 8615,3 9201,5 9827,5 10427,7

Sursa: Comisia Națională de Prognoză – ”Proiecția principalilor indicatori socio-economici în 
profil teritorial până în 2015”, 2012 
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Figura nr. 123 Dinamica proiecției valorilor PIB la nivel județean, în regiunea Sud-
Vest Oltenia 

 
Sursa: Comisia Națională de Prognoză – ”Proiecția principalilor indicatori socio-economici în 

profil teritorial până în 2015”, 2012 
 

Conform datelor prezentate de Comisia Națională de Prognoză, anul 2011 marchează 
o creștere importantă a valorii indicatorului ”Populația civilă ocupată medie” la nivelul 
regiunii Sud-Vest Oltenia. Începând cu acest an, previziunile indică o ușoară creștere anuală a 
acestui indicator la nivelul tuturor județelor din regiunea Sud-Vest Oltenia. 
 
Tabel nr. 192 Proiecția valorică a indicatorului ”Populația civilă ocupată medie” la nivel 

județean în regiunea Sud-Vest Oltenia  
- mii persoane - 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Regiunea Sud-
Vest Oltenia 

857,4 833,1 806 822,1 822,9 824,1 825,7 828,2

Dolj 273,0 264,6 256,8 263,6 263,8 264,0 264,1 264,6
Gorj 135,1 137,4 129,8 133,6 133,7 133,7 133,9 134,3
Mehedinți 110,8 107,5 103,4 103,2 103,3 103,6 103,9 104,2
Olt 169,7 160,7 156,3 159,4 159,5 159,8 160,4 161,1
Vâlcea 168,8 162,9 159,7 162,3 162,5 163,0 163,4 164,0

Sursa: Comisia Națională de Prognoză – ”Proiecția principalilor indicatori socio-economici în 
profil teritorial până în 2015”, 2012 
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Figura nr. 124 Dinamica proiecției valorice a indicatorului ”Populația civilă ocupată 
medie” la nivel județean în regiunea Sud-Vest Oltenia 

 
Sursa: Comisia Națională de Prognoză – ”Proiecția principalilor indicatori socio-economici în 

profil teritorial până în 2015”, 2012 
 

În cazul de față, având în vedere indisponibilitatea datelor necesare pentru a calcula 
proiecțiile privind productivitatea muncii la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia, a fost calculat 
indicatorul care raportează PIB regional la valoarea indicatorului ”Populația civilă ocupată 
medie”.  În urma calculelor astfel efectuate, a fost stabilit rata evolutivă a acestui indicator la 
nivelul regiunii, aceasta înregistrând valori pozitive în toată perioada analizată, consemnându-
se însă reducerea ratei de creștere în anul 2012, comparativ cu anul 2011. 
 

Tabel nr. 193 Proiecția ratelor de creștere a PIB regional raportat la totalul populației 
civile ocupate medii la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia  

- modificări procentuale față de anul anterior - 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Regiunea 
Sud-Vest 
Oltenia 

1,93 3,96 8,95 5,11 6,80 6,83 6,02 

Sursa: Prelucrare date statistice - Comisia Națională de Prognoză – ”Proiecția principalilor 
indicatori socio-economici în profil teritorial până în 2015”, 2012 
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Figura nr. 125 Dinamica proiecției ratelor de creștere a PIB regional raportat la totalul 

populației civile ocupate medii la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia 

 
Sursa: Prelucrare date statistice - Comisia Națională de Prognoză – ”Proiecția principalilor 

indicatori socio-economici în profil teritorial până în 2015”, 2012 
 
Așa cum era de așteptat, valorile cele mai ridicate ale ratei șomajului au fost înregistrate în 
anul 2009, an în care au fost resimțite cel mai puternic efectele crizei economice, atât la nivel 
național, cât și la nivel regional și județean. În ceea ce privește trendul evolutiv al acestui 
indicator, acesta este previzionat a fi în scădere, până în anul 2015, atât la nivelul cumulat al 
regiunii Sud-Vest Oltenia, cât și la nivelul județelor componente ale acesteia. 
 
Tabel nr. 194 Proiecția ratelor șomajului la nivel județean în regiunea Sud-Vest Oltenia  

- procente - 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Regiunea Sud-
Vest Oltenia 

6,9 10,5 9,3 7,6 7,3 7,1 6,9 6,7

Dolj 8,4 11,2 10,0 8,7 8,5 8,2 8,0 7,8
Gorj 7,4 10,9 10,1 7,7 7,5 7,2 6,9 6,7
Mehedinți 9,3 14,1 10,5 9,7 9,5 9,2 8,9 8,7
Olt 5,2 8,8 8,3 6,9 6,6 6,3 6,0 5,8
Vâlcea 4,7 8,1 7,7 5,1 4,9 4,7 4,5 4,3

Sursa: Comisia Națională de Prognoză – ”Proiecția principalilor indicatori socio-economici în 
profil teritorial până în 2015”, 2012 
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Figura nr. 126 Proiecția ratelor șomajului la nivel județean în regiunea Sud-Vest 
Oltenia 

 

Sursa: Comisia Națională de Prognoză – ”Proiecția principalilor indicatori socio-economici în 
profil teritorial până în 2015”, 2012 

 
Conform prognozelor elaborate de Comisia Națională de Prognoză, contribuția 

structurală a regiunii Sud-Vest Oltenia în piața muncii la nivel național nu va suferi modificări 
importante până în anul 2015. Se remarcă totuși, ponderea scăzută a regiunii în formarea 
indicatorului național ”Numărul mediu de salariați”, fapt ce poate fi explicat prin concentrarea 
unui procent semnificativ al populației regionale în practicarea agriculturii de semisubzistență. 

Tabel nr. 195 Proiecția structurii pieței muncii în regiunea Sud-Vest Oltenia, 
comparativ cu situația la nivel național 

- procente - 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ponderea 
numărului 
mediu de 

salariați la 
nivel regional 
în total nivel 

național* 

8,4 8,4 8,3 8,3 8,2 8,2 8,1 8,1 

Ponderea  
numărului de 

șomeri 
înregistrați la 
nivel regional 

în total 
național* 

16,0 13,7 13,5 15,0 15,9 16,0 16,3 16,3 

Sursa: Comisia Națională de Prognoză – ”Proiecția principalilor indicatori socio-economici în 
profil teritorial până în 2015”, 2012 

* Valoarea procentuală a indicatorului la nivel național este considerată 100 
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Figura nr. 127 Dinamica structurii pieței muncii în regiunea Sud-Vest Oltenia, 
comparativ cu nivelul național 

 

Sursa: Comisia Națională de Prognoză – ”Proiecția principalilor indicatori socio-economici în 
profil teritorial până în 2015”, 2012 

* Valoarea procentuală a indicatorului la nivel național este considerată 100 
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12. Principalele concluzii ale anchetei desfășurate în rândul actorilor 

cheie pentru dezvoltarea mediului de afaceri din regiunea Sud‐Vest 

Oltenia 
 

În vederea atingerii obiectivelor asumate în cadrul „Studiului privind dezvoltarea 
mediului de afaceri la nivel regional și impactul crizei economice asupra întreprinderilor” 
şi anume, identificarea nevoilor de dezvoltare a mediului de afaceri la nivelul regional, a 
nevoilor de finanţare pentru următoarea perioadă de programare în vederea sprijinirii 
fundamentării Strategiei de Dezvoltare Regională şi a Planului de Dezvoltare Regională, 
precum şi la evidenţierea contribuţiei investitorilor din diverse surse de finanţare la 
dezvoltarea socio-economică a regiunii Sud-Vest Oltenia, am folosit şi tehnica culegerii 
directe a informaţiilor de la actorii relevanţi în problematica studiului, prin intermediul 
chestionarelor.   

Chestionarele au fost adresate şi completate de două categorii de respondenţi: 
- Instituţiile Administraţiei Publice Locale de la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia; 
- Agenților economici ce activează în regiunea Sud-Vest Oltenia. 

În urma prelucrării statistico-matematice a informaţiilor culese prin intermediul 
chestionarelor, distinct pe cele două categorii de populaţie cercetată, am desprins o serie de 
concluzii pertinente studiului nostru, după cum urmează. 

12.1. Sondaj adresat Administrației Publice Locale 
 

Figura nr. 128 Gradul de importanță acordat de instituții domeniilor: sănătate, 
învățământ, cultură și mediul de afaceri 

 
  

Rugați să noteze pe o scală de la 1 la 10 importanța pe care instituția pe care o 
reprezintă o acordă pentru domeniile sănătate, învățământ, cultură și mediul de afaceri, 
participanții la sondaj au acordat cele mai mari note (95% din punctajul maxim) 
învățământului, mediul de afaceri având, alături de cultură, cel mai mic punctaj. 
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Figura nr. 129  Forme de colaborare între autoritățile locale și mediul de afaceri 

 
  

Dintre formele de colaborare pe care instituțiile din Regiunea Sud-Vest Oltenia le au 
cu mediul de afaceri, cele mai utilizate sunt colaborarea cu structuri asociative ale mediului de 
afaceri, într-un procent de 27,03%, și consultări cu reprezentanți ai mediului de afaceri local 
(21,62%), deci forme de colaborare ”soft”, cu grad redus de impact asupra competitivității 
mediului de afaceri. 
 

Figura nr. 130 Existența la nivelul instituțiilor publice a unor structuri destinate 
monitorizării și sprijinirii mediului de afaceri local 

 
  

Doar în 17% dintre instituțiile participante la sondaj funcționează un departament sau 
serviciu destinat monitorizării și sprijinirii mediului de afaceri local. Printre atribuțiile acestor 
departamente/ servicii existente enumerăm: stimularea dezvoltării parteneriatului dintre 
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instituţie şi mediul economic şi socio-cultural; identificarea nevoilor de formare a 
personalului şi promovarea unor programe de post-universitare care să corespundă 
solicitărilor exprimate de agenţii economici; sprijinirea inserţiei pe piaţa muncii a studenţilor; 
consolidarea rolului instituției în viaţa socio-economică a zonei. 

 
Figura nr. 131 Oportunitatea înființării la nivelul instituțiilor publice a unor structuri 

destinate monitorizării și sprijinirii mediului de afaceri local 

 
  

Este de menționat faptul că 40% dintre instituțiile care au răspuns că nu au un 
departament sau serviciu destinat monitorizării și sprijinirii mediului de afaceri local, nici nu 
consideră oportună înființarea unuia. Cei 60% dintre respondenți care consideră oportună 
înființarea unui astfel de departament/ serviciu au identificat următoarele atribuții principale 
pe care ar trebui să le îndeplinească acesta: întocmirea unei baze de date cu mediul de afaceri 
din municipiu; elaborarea de politici locale, programe, măsuri pentru dezvoltarea mediului de 
afaceri; stabilirea si dezvoltarea permanentă a unei relații durabile între administrația localăși 
mediul de afaceri din municipiu, prin încheierea de acorduri, protocoale, convenții cu 
structurile reprezentative ale mediului de afaceri; sprijinirea oamenilor de afaceri în relaţia cu 
ministerele şi structurile deconcentrate ale acestora; întâlniri de lucru cu reprezentanţii 
mediului de afaceri, pe diverse teme de interes, în vederea sprijinirii acestora în rezolvarea 
diverselor probleme pe care le întâmpină; consilierea oamenilor de afaceri în ceea ce priveşte 
accesarea fondurilor europene, precum şi în întocmirea proiectelor de accesare a acestor 
fonduri. 
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Figura nr. 132 Gradul de dezvoltare a mediului de afaceri, la nivel de sector de 
activitate 

 
 
Tabel nr. 196 Aprecierea gradului de dezvoltare a mediului de afaceri, la nivel de sector 

de activitate 
- procente - 

 Foarte 
dezvoltat

Dezvoltat Mediu 
dezvoltat

Slab 
dezvoltat 

Sub-
dezvoltat

Agricultură, 
silvicultură și pescuit 

0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%

Industrie 0,00% 33,33% 50,00% 16,67% 0,00%
Construcții 0,00% 16,67% 66,67% 16,67% 0,00%
Comerț 0,00% 50,00% 33,33% 16,67% 0,00%
Transport și depozitare 0,00% 0,00% 33,33% 66,67% 0,00%
Hoteluri și restaurante 0,00% 16,67% 50,00% 33,33% 0,00%
Servicii 0,00% 16,67% 33,33% 50,00% 0,00%
IT 0,00% 16,67% 50,00% 33,33% 0,00%
Turism 0,00% 16,67% 33,33% 50,00% 0,00%

 
 În ceea ce privește percepția autorităților publice asupra gradului de dezvoltare a 
diferitelor sectoare de activitate la nivel regional, situația se prezintă astfel: 

- domenii considerate preponderent slab dezvoltate: transport și depozitare, agricultură, 
silvicultură și pescuit, servicii și turism; 

- domenii considerate preponderent dezvoltate: comerț și industrie; 
- domenii considerate preponderent mediu dezvoltate: construcții, hoteluri și restaurante 

și IT. 
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Figura nr. 133 Gradul în care fiecare sector de activitate a fost afectat de criza 
economico-financiară 

 
 

Tabel nr. 197 Aprecierea gradului în care fiecare sector de activitate a fost afectat de 
criza economico-financiară 

- procente - 
 Puternic 

afectat
Afectat Mediu 

afectat
Puțin 

afectat 
Neafectat

Agricultură, silvicultură și 
pescuit 

8,33% 83,33% 8,33% 0,00% 0,00%

Industrie 50,00% 33,33% 16,67% 0,00% 0,00%
Construcții 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Comerț 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%
Transport și depozitare 0,00% 83,33% 16,67% 0,00% 0,00%
Hoteluri și restaurante 0,00% 50,00% 33,33% 16,67% 0,00%
Servicii 16,67% 66,67% 16,67% 0,00% 0,00%
IT 0,00% 66,67% 16,67% 16,67% 0,00%
Turism 0,00% 50,00% 33,33% 0,00% 16,67%
 
 Respondenții la chestionar consideră că domeniile de activitate cele mai afectate de 
criza economică și financiară sunt construcțiile, industria, serviciile și agricultura, silvicultura 
și pescuitul, în timp de domeniile cele mai puțin afectate sunt: hoteluri și restaurante, IT și 
turism. 
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Figura nr. 134 Existența la nivelul instituțiilor publice a unei evaluări a impactului 
crizei economice și financiare asupra mediului de afaceri din Regiunea Sud-Vest 

Oltenia 

 
 
 92% dintre autoritățile publice de la nivelul Regiunii Sud-Vest Oltenia nu au realizat o 
evaluare a impactului crizei economice și financiare asupra mediului de afaceri din regiune. 
 

Tabel nr. 198 Aprecierea evoluției unor indicatori la nivel regional în perioada 2008-
2012 

- procente - 
 A scăzut A scăzut 

ușor
A rămas 

neschimbată
A crescut 

ușor 
A crescut

Rata generală a șomajului 0,00% 0,00% 0,00% 66,67% 33,33%

Rata șomajului în rândul 
tinerilor 

0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

Rata închiderilor de 
întreprinderi 

0,00% 0,00% 8,33% 41,67% 50,00%

Numărul întreprinderilor care 
au dat faliment 

0,00% 0,00% 8,33% 33,33% 58,33%

Numărul întreprinderilor cu 
probleme de lichiditate 

0,00% 16,67% 8,33% 25,00% 50,00%

Numărul IMM-urilor și 
gospodăriilor cu dificultăți de 
accesare a creditelor 

0,00% 16,67% 8,33% 16,67% 58,33%

Numărul de credite 
nerambursate, case scoase la 
licitație etc. 

0,00% 16,67% 0,00% 41,67% 41,67%

Nivelul veniturilor reale ale 
angajaților 

75,00% 16,67% 8,33% 0,00% 0,00%

 
 În ceea ce privește percepția instituțiilor publice de la nivel regional referitor la 
tendințele înregistrate în Regiunea Sud-Vest Oltenia în perioada 2008-2012, ca urmare a 
actualei crize economice și financiare, cele mai mari creșteri le-au avut rata șomajului în 
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rândul tinerilor, rata generală a șomajului, numărul întreprinderilor care au dat faliment și rata 
închiderilor de întrepreinderi. 
 
Figura nr. 135 Principalele cauze pentru accentuarea crizei economice la nivel regional 

 
  

Principalele cauze pentru accentuarea crizei economice sunt considerate a fi: 
instabilitatea politică (29,17% dintre respondenți), criza la nivel global (29,17%), 
direcționarea resurselor financiare disponibile în sistem spre consum și nu spre investiții 
(20,83%) sau instabilitatea fiscală (16,67%). 
 

Figura nr. 136 Gradul de atractivitate al Regiunii Sud-Vest Oltenia pentru 
investitorii străini 

 
 
 Respondenții la sondaj consideră, într-un procent de 33%, că Regiunea Sud-Vest 
Oltenia este foarte puțin atractivă pentru investitorii străini, în timp ce 67% consideră 
regiunea mediu atractivă pentru investitorii străini. 
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Figura nr. 137 Principalele cauze pentru gradul scăzut de atractivitate a Regiunii Sud-
Vest Oltenia față de investițiile străine 

 
 
Tabel nr. 199 Aprecierea cauzelor pentru gradul scăzut de atractivitate a Regiunii Sud-

Vest Oltenia față de investițiile străine 
- procente - 

 Puternic 
afectat

Afectat Mediu 
afectat 

Puțin 
afectat 

Neafectat

Nivelul taxelor și impozitelor locale 0,00% 25,00% 8,33% 0,00% 66,67%
Infrastructura de transport și 
telecomunicații 

50,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00%

Forța de muncă slab calificată 0,00% 0,00% 58,33% 8,33% 33,33%
Dificultăți în colaborarea cu instituțiile 
statului 

25,00% 50,00% 25,00% 0,00% 0,00%

Lipsa de facilități la nivel regional oferite 
investitorilor 

25,00% 50,00% 25,00% 0,00% 0,00%

Lipsa unui ghișeu/ birou unic 25,00% 0,00% 50,00% 25,00% 0,00%
Instabilitatea politică națională 50,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00%
Instabilitate fiscală 50,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00%
Corupția și etica redusă în afaceri 58,33% 16,67% 25,00% 0,00% 0,00%
Slabă promovare a potențialului 
investițional 

16,67% 41,67% 41,67% 0,00% 0,00%
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Principalele cauze identificate pentru gradul scăzut de atractivitate al regiunii față de 
investițiile străine sunt: corupția și etica redusă în afaceri; infrastructura de transport și 
telecomunicații; dificultăți în colaborarea cu instituțiile statului sau lipsa de facilități la nivel 
regional oferite investitorilor. 
 

Figura nr. 138 Gradul de atractivitate al Regiunii Sud-Vest Oltenia pentru investitorii 
români 

 
 
 În ceea ce privește gradul de atractivitate al Regiunii Sud-Vest Oltenia pentru 
investitorii români, 33% dintre respondenți o consideră foarte puțin atractivă, 50% mediu 
atractivă și 17% atractivă. 
 
Figura nr. 139 Principalele cauze pentru gradul scăzut de atractivitate a Regiunii Sud-

Vest Oltenia față de investitorii români 
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Tabel nr. 200 Aprecierea cauzelor pentru gradul scăzut de atractivitate a Regiunii Sud-
Vest Oltenia față de investitorii români 

- procente - 
 Puternic 

afectat
Afectat Mediu 

afectat 
Puțin 

afectat
Neafectat

Infrastructura de transport și 
telecomunicații 

40,00% 20,00% 40,00% 0,00% 0,00%

Lipsa de facilități la nivel regional oferite 
investitorilor 

40,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00%

Forța de muncă slab calificată 0,00% 0,00% 40,00% 20,00% 40,00%
Lipsa unui ghișeu/ birou unic 40,00% 10,00% 10,00% 40,00% 0,00%
Corupția și etica redusă în afaceri 30,00% 10,00% 20,00% 40,00% 0,00%
 
 Cei care consideră Regiunea Sud-Vest Oltenia puțin atractivă pentru investitorii 
români, au menționat ca motive principale: lipsa de facilități la nivel regional oferite 
investitorilor; infrastructura de transport și telecomunicații sau lipsa unui ghișeu/ birou unic. 
 

Figura nr. 140 Existența unor domenii/ sectoare cu potențial de atragere a 
investitorilor, care nu sunt suficient cunoscute și/ sau valorificate 

 
 
 83% dintre respondenții la sondaj consideră că, față de domeniile în care s-au făcut 
deja investiții, există domenii/ sectoare cu potențial de atragere a investitorilor, care nu sunt 
suficient cunoscute și/ sau valorificate. Dintre acestea enumerăm: turismul, agricultura, 
industria chimică, industria alimentară sau structurile de sprijinire a afacerilor. 
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Figura nr. 141 Implementarea de către instituțiile publice a unor seturi de măsuri/ 

strategii/ proiecte care să sprijine atragerea investițiilor străine și române 

 
 
 Doar 33% dintre participanții la sondaj au menționat faptul că instituția pe care o 
reprezintă a implementat deja un set de măsuri/ strategii/ proiecte care să sprijine atragerea 
investițiilor străine și române, printre acestea numărându-se: elaborare strategie pentru 
atragerea investitorilor străini; măsuri de marketing local; proiecte de infrastructură locală; 
proiecte pentru dezvoltarea structurilor de sprijinirea afacerilor; proiecte pentru dezvoltarea 
relației cu mediul de afaceri; extinderea zonei industriale și de servicii la nivelul municipiului 
prin PUG; asigurarea de spații în concesiune, prin licitație, pentru activități industriale și de 
servicii în parcul industrial; posibilitatea cofinanțării în baza hotărârii consiliului local a 
lucrărilor de racord la utilități, în limita proprietății publice. 
 
Figura nr. 142 Intenția instituțiilor publice de a implementa măsuri/ strategii/ proiecte 

care să sprijine investitorii români și străini 

 
 
 Dacă doar 33% dintre participanții la sondaj au menționat faptul că instituția pe care o 
reprezintă a implementat deja un set de măsuri/ strategii/ proiecte care să sprijine atragerea 
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investițiilor străine și române, un procent de 83% dintre respondenți au specificat faptul că 
instituția lor își propune să implementeze astfel de măsuri. Dintre acestea menționăm: 
constituirea Consiliului Consultativ al Oamenilor de Afaceri din județ, prin intermediul căruia 
vor fi stabilite măsurile de sprijinire a investitorilor; extinderea zonei industriale și de servicii 
prin noul PUG; posibilitatea asigurării racordurilor la utilități și amenajarea accesului pe 
proprietatea publică; promovarea potențialului turistic; realizarea unui dialog permanent și 
pro-activ cu investitorii subliniind climatul investițional atractiv, oportunitățile existente și 
facilitățile acordate de municipalitate; acordarea de asistență tehnică de specialitate 
investitorilor în procesul de selecție a locațiilor de implementare a investițiilor, prin oferirea 
de informații privind suprafețele de teren disponibile, parcurile industriale și tehnologice; 
punerea investitorilor străini în contact cu reprezentanții autorităților locale, ori de cate ori 
acest lucru se impune,în vederea soluționării problemelor specifice identificate în cadrul 
procesului de implementare a proiectelor de investiții; menținerea unui dialog continuu cu 
investitorii și furnizarea de informații suplimentare ori de cate se solicită; dezvoltarea 
infrastructurii de transport; facilități fiscale; amenajarea unui parc industrial; calificare 
profesională. 
 

Figura nr. 143 Gradul de competitivitate al mediului de afaceri de la nivel regional 
comparativ cu cel de la nivel național, nivel UE și nivel internațional 

 
 

 În ceea ce privește percepția instituțiilor publice cu privire la gradul de competitivitate 
al mediului de afaceri de la nivel regional, acesta este considerat slab sau mediu competitiv în 
raport cu mediul de afaceri de la nivel UE și nivel internațional și, într-o mică măsură, 
competitiv cu mediul de afaceri de la nivel național, doar 16,67% dintre participanții la sondaj 
considerându-l astfel.  
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Figura nr. 144 Disponibilitatea instituțiilor publice de a adopta măsuri pentru a sprijini 
procesul de internaționalizare a activității firmelor românești din regiune 

 
 
 50% dintre participanții la sondaj consideră că instituția pe care o reprezintă poate să 
adopte măsuri pentru a sprijini procesul de internaționalizare a activității firmelor românești 
din regiune, printre acestea fiind menționate: promovarea turismului și a industriei chimice cu 
tradiție în zonă; organizarea de târguri internaționale de prezentare a produselor autohtone; 
schimburile culturale în cadrul unor festivaluri de muzică, artă plastică, teatru; diseminarea 
informațiilor privind fondurile nerambursabile destinate acestui domeniu; implicarea în 
proiecte; constituirea de clustere CDI.  
 
Figura nr. 145 Disponibilitatea instituțiilor publice de a adopta măsuri pentru a sprijini 

creșterea gradului de inovare la nivelul mediului de afaceri local 

 
 
 Într-un procent mai mare, de 55%, participanții la sondaj consideră că instituția pe care 
o reprezintă poate să adopte măsuri pentru a sprijini creșterea gradului de inovare la nivelul 
mediului de afaceri local. Dintre aceste măsuri menționăm: dezvoltarea infrastructurii de 
transport; promovarea potențialului turistic; calificarea profesională; oferirea de facilități 
fiscale; amenajarea unui parc industrial; diseminarea informațiilor privind fondurile 
nerambursabile destinate acestui domeniu; organizarea de întâlniri și schimburi de experiență 
cu localități din UE, cu participarea Camerei de comerț. 
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Figura nr. 146 Potențialul Regiunii Sud-Vest Oltenia de a excela într-un anumit 
domeniu de activitate 

 
 La întrebarea ”Considerați că Regiunea Sud-Vest Oltenia are potențialul necesar 
excelării într-un anumit domeniu de activitate?”, toți cei chestionați au răspuns afirmativ, 
printre domenii fiind menționate: turismul; agricultura (cele 2 domenii fiind menționate de 
aproape toate persoanele care au răspuns la chestionar); industria automotive; producerea 
energiei electrice; industria alimentară; silvicultură; industria chimică; producerea 
cauciucului; sectorul minier. 
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12.2. Sondaj adresa mediului de afaceri regional  
 

Figura nr. 147 Gradul de dificultate în găsirea de angajași cu nivelul și tipul de 
calificare necesar 

 
  

Un aspect extrem de important al funcționării unei afaceri îl reprezintă disponibilitatea 
resursei umane calificate. La întrebarea referitoare la cât de ușor le este firmelor din regiune 
să găsească angajați cu nivelul și tipul de calificare necesare, 10,87% dintre aceste au răspuns 
că le este foarte dificil, 21,74% că le este dificil, iar 65,22% întâmpină un grad mediu de 
dificultate. Doar un procent de 2,17% au răspuns că le este ușor să găsească angajați cu 
nivelul și tipul de calificare necesar.  
 

Figura nr. 148 Principalele surse de finanțare ale firmelor din Regiunea Sud-Vest 
Oltenia 
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 În ceea ce privește sursele de finanțare a afacerilor, 52,94% dintre firmele de la nivel 
regional se bazează pe fondurile proprii, 35,29% pe credite bancare și doar 5,88% pe fonduri 
publice naționale. Un procent similar consideră fondurile europene între sursele de finanțare. 
 

Figura nr. 149 Gradul de dificultate al accesului firmelor la diferite surse de finanțare 

 
 
 
 
Tabel nr. 201 Aprecierea gradului de dificultate al accesului firmelor la diferite surse de 

finanțare 
- procente - 

 Foarte 
dificil 

Dificil Grad 
mediu de 

dificultate

Ușor Foarte 
ușor 

Nu este 
cazul

Resurse proprii 0,00% 0,00% 38,10% 23,08% 72,00% 17,54%
Credite bancare 26,32% 9,43% 23,81% 57,69% 8,00% 8,77%
Leasing 0,00% 30,19% 26,19% 19,23% 20,00% 17,54%
Fonduri 
nerambursabile 

31,58% 49,06% 11,90% 0,00% 0,00% 10,53%

Piața de capital 42,11% 11,32% 0,00% 0,00% 0,00% 45,61%
 

 Când vine vorba de gradul de dificultate al accesului firmelor la diferite surse de 
finanțare, fondurile nerambursabile sunt considerate cele mai greu accesibile, un procent 
de 80,64% dintre participanții la sondaj considerându-le foarte dificil sau dificil de accesat, 
acestea fiind urmate de finanțarea prin intermediul pieței de capital și credite bancare, cu 
procente de 53,43%, respectiv 35,75%. 
 Cele mai ușor accesibile surse de finanțare sunt resursele proprii, un procent de 
95,08% dintre respondenți considerându-le ușor sau foarte ușor de accesat, și leasing-ul, cu un 
procent de 39,23%. 

 



Studiu privind dezvoltarea mediului de afaceri la nivel regional și  
impactul crizei economice asupra întreprinderilor 

265 
 

Figura nr. 150 Gradul de informare al firmelor privind sursele de finanțare europene 

 
 

 La nivel regional există un grad ridicat de informare a mediului de afaceri în ceea ce 
privește sursele de finanțare europene, 86,96% dintre participanții la sondaj fiind informați în 
acest sens. Un procent destul de ridicat, 65,22%, deși s-au informat, nu au depus vreun efort 
pentru a elabora un proiect. 13,05% nu s-au informat cu privire la sursele de finanțare 
europene. 
 

Figura nr. 151 Sursele de informare ale firmelor în ultimul an privind sursele de 
finanțare europene 

 
 

 34,62% dintre participanții la sondaj au declarat că în ultimul an nu au fost informați 
despre oportunitățile de finanțare europene. Dintre ceilalți, care au fost informați, 19,23% au 
fost informați de către ONG-uri, 16,67% de către mass-media centrală, 15,38% de către ADR, 
iar 7,69% de către mass-media locală. 
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Figura nr. 152 Sursele de informare pe cont propriu ale firmelor în ultimul an privind 
sursele de finanțare europene 

 
 

 În ceea ce privește informare pe cont propriu despre oportunitățile de finanțare 
europene, 12,10% dintre respondenți au declarat că nu s-au informat deloc, 29,84% s-au 
informat de pe diverse site-uri internet, 20,97% de la firme/persoane specializate, 15,32% din 
broșuri/pliante, 11,29% de pe pagina web a Guvernului României și 10,48% de pe paginile 
web ale ministerelor, AM-urilor și OIR-urilor. 
 
Figura nr. 153 Intenția pe termen scurt a firmelor din Regiunea Sud-Vest Oltenia de a 

accesa fonduri europene 

 
  

Referitor la intenția de a accesa fonduri europene în următorii 2 ani, 28,57% dintre 
firmele care au răspuns la chestionar au declarat că nu știu, în timp ce 9,89% nu intenționează 
să facă acest lucru. Dintre cei care intenționează să aplice pentru obținerea de fonduri 
europene, cei mai interesați sunt în ordine de POS CCE, POS DRU, PNDR, programe 
comunitare și POR. 
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Figura nr. 154 Principalele cauze pentru accentuarea crizei economice 
 

 
 

 Principalele cauze identificate de către firmele participante la sondaj pentru 
accentuarea crizei economice au fost: instabilitatea fiscală și financiară (31,18%), lipsa 
implicării statului în sprijinirea mediului de afaceri (20,43%), instabilitatea politică (17,20%), 
lipsa unui program integrat de măsuri pentru stimularea economică (13,98%), propagarea 
crizei la nivel global (11,83%). Cauze de o mai redusă importanță sunt considerate 
necorelarea dintre economia reală și activele financiare transzacționate (3,23%) și 
reglementarea prudențială deficitară la nivelul sistemului bancar (2,15%). 
  

Figura nr. 155 Impactul crizei economice și financiare asupra cererii de bunuri și 
servicii oferite de companii în perioada 2008-2012 
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 În ceea ce privește impactul crizei economice și financiare asupra cererii de bunuri și 
servicii oferite de companii în perioada 2008-2012, 58,69% îl consideră ridicat sau foarte 
ridicat, 23,91% la un nivel mediu, în timp ce doar 17,39% consideră că impactul a fost unul 
scăzut. 
 

Figura nr. 156 Modul cum a afectat criza economică activitatea companiilor 

 
 

Tabel nr. 202 Percepția privind modul cum a afectat criza economică activitatea 
companiilor 

- procente - 
 A crescut A rămas la 

același nivel
A scăzut Nu știu

Accesul la finanțări/credite 10,87% 26,09% 39,13% 23,91%
Cererea pentru produsele/serviciile 
oferite 

0,00% 15,22% 71,74% 13,04%

Posibilitatea de a efectua investiții de 
capital 

0,00% 26,09% 58,70% 15,22%

Profitul 0,00% 17,39% 60,87% 21,74%
Nivelul datoriilor 28,26% 26,09% 21,74% 23,91%
Cashflow-ul companiei 0,00% 19,57% 65,22% 15,22%
Veniturile din vânzări 0,00% 15,22% 71,74% 13,04%
Posibilitatea de a intra pe noi piețe 0,00% 28,26% 56,52% 15,22%
Noi oportunități de afaceri 0,00% 36,96% 41,30% 21,74%
Valoarea de piață a companiei/afacerii 0,00% 56,52% 28,26% 15,22%
Loialitatea consumatorilor 0,00% 58,70% 30,43% 10,87%
Loialitatea angajaților 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
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 Analizând modul cum criza economică și financiară a afectat activitatea companiilor, 
firmele care au răspuns la chestionar au apreciat următoarele: 
 - cele mai mari scăderi s-au înregistrat în ceea ce privește cererea pentru produsele/ 
serviciile oferite (71,74%), veniturile din vânzări (71,74%), cash-flow-ul companiei (65,22%), 
profitul (60,87%), posibilitatea de a efectua investiții de capital (58,70%) și posibilitatea de a 
intra pe noi piețe (56,52%); 
 - aspecte ale activității companiilor care nu s-au modificat din cauza efectelor crizei 
sunt considerate a fi loialitatea angajaților (100%), loialitatea consumatorilor (58,70%) sau 
valoarea de piață a companiei/ afacerii (56,52%). 
 

Figura nr. 157 Elementele de cost care au suferit reduceri în cadrul companiilor în 
perioada 2008-2012 

 
  

Chestionate cu privire la măsurile pe care au trebuie să le ia în perioadă de criză în 
sensul reducerii anumitor elemente de cost, firmele care au participat la sondaj au indicat 
următoarele reduceri efectuate: costurile cu resursele umane (26,42%), investiții de capital 
(18,87%), cheltuieliadministrative (16,98%), costuri cu materii prime și materiale (11,32%) și 
contracte cu furnizorii (10,38%). 16,04% dintre respondenți au declarat faptul că nu au trebuit 
să opereze reduceri ale elementeleor de cost ca urmare a crizei economice și financiare.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Studiu privind dezvoltarea mediului de afaceri la nivel regional și  
impactul crizei economice asupra întreprinderilor 

270 
 

Figura nr. 158 Măsuri pe care firmele din Regiunea Sud-Vest Oltenia intenționează să le 
ia în vederea reducerii efectelor crizei economice 

 
 
 Principalele măsuri pe care firmele care au participat la sondaj doresc să le ia în 
vederea reducerii efectelor crizei economice sunt: accesarea de fonduri europene (28,45%), 
managementul relațiilor cu clienții și atragerea de noi clienți (26,72%), extinderea pe noi piețe 
(14,66%) sau reducerea costurilor (12,07%). Printre măsurile pe care firmele nu le au în 
vedere se numără creșterea prețurilor produselor/ serviciilor oferite (0%), dezvoltarea/ 
lansarea de produse noi (0%), stagnarea înnoirilor de produse tehnologice (0,86%), 
restructurarea (1,72%) sau externalizarea unor activități (2,59%). 
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SECTIUNEA  II. Analiza SWOT 
 

Analiza SWOT este o metodă de planificare structurată folosită în evaluarea 
impactului punctelor forte (strengths) și a slăbiciunilor interne (weaknesses), a oportunităților 
(opportunities) și a amenințărilor (threats) ce provin din mediul extern. O analiză SWOT 
poate fi realizată pentru o afacere, un produs, o persoană sau o regiune. Aceasta presupune 
specificarea obiectivului afacerii sau proiectului și identificarea  factorilor interni și externi 
care pot fi favorabili sau nefavorabili în demersul de atingere al obiectivului. 

O analiză SWOT este structurată pe următoarele paliere:  
 Puncte forte: caracteristici ale unui proiect sau ale unei afaceri care pot constitui 

avantaje în detrimentul altor proiecte sau afaceri. 
 Slăbiciuni: caracteristici limitative din cadrul proiectului, afacerii sau echipei ce pot 

împiedica realizarea obiectivelor (capacități inferioare, resurse insuficiente etc.) 
 Oportunități: elemente ce pot fi exploatate în avantajul proiectului. 
 Amenințări: elemente externe care pot cauza dificultăți pentru afacere sau proiect. O 

amenințare poate consta într-o situație nefavorabilă, tendință sau modificare iminentă. 
Identificarea elementelor de mai sus este importantă în măsura în care acestea trebuie 

luate în considerare în atingerea unui obiectiv. În primul rând, factorii decizionali trebuie să 
prevadă, pe baza acestora,  dacă obiectivele pot fi atinse. În urma analizei, poate fi stabilit un 
alt obiectiv în cazul în care se consideră că cel inițial nu este fezabil. 

Utilizatorii analizei SWOT trebuie să poată să pună și să răspundă unui număr de 
întrebări care să genereze suficiente informații despre proiectul în cauză, pentru fiecare 
element în parte (puncte forte, slăbiciuni, oportunități și amenințări). 

Unul din modurile în care poate fi aplicată analiza SWOT este prin adaptare și 
conversie. Adaptarea este folosită pentru a identifica avantajele competitive, prin adaptarea 
punctelor forte la oportunități. Conversia se referă la modul în care, pe baza slăbiciunilor și 
amenințărilor identificate, se pot crea puncte forte și oportunități. În cazul în care amenințările 
și slăbiciunile nu pot fi convertite, trebuie să se implementeze o strategie de reducere și 
evitare a riscurilor. 

Scopul analizei SWOT este acela de a identifica factorii cheie, atât interni cât și 
externi, de care depinde atingerea obiectivului avut în vedere. În acest sens, analiza SWOT  
utilizează două tipuri de informații: 

 Factori interni – punctele forte și slăbiciunile; 
 Factori externi – oportunitățile și amenințările. 

Factorii interni pot fi priviți atât ca puncte forte cât și slăbiciuni, în funcție de efectul 
pe care îl pot avea asupra obiectivului avut în vedere. Elementele care pot fi considerate un 
avantaj în atingerea unui obiectiv, pot constitui un dezavantaj într-o situație diferită. Factorii 
interni țin de personal, limite financiare, competențe etc. Factorii externi pot fi constituiți de 
probleme macroeconomice, schimbări la nivel de tehnologie, legislație sau alte chestiuni 
socio-culturale, precum și schimbări în ceea ce privește cererea de pe piață sau 
competitivitatea.  

 
În continuare este prezentată Analiza SWOT generală a mediului de afaceri din 

regiunea Sud-Vest Oltenia, ulterior fiind prezentate analizele SWOT individuale ale 
principalelor sectoare economice. Această analiză a fost elaborată prin implicarea pro-activă a 
tuturor actorilor regionali relevanți pentru dezvoltarea mediului de afaceri astfel încât 
concluziile acesteia reflectă nevoile reale de dezvoltare ale regiunii. 
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Tabel nr. 203 Analiza SWOT generală a mediului de afaceri din regiunea Sud-Vest 
Oltenia 

Puncte tari Puncte slabe 
1. resurse naturale propice pentru o 
agricultură performantă; 
2. terenurile agricole ocupă o mare suprafață 
din totalul terenurilor la nivel regional; 
3. potențial horticol (în special pentru culturi 
de pomi fructiferi), viticol si pentru 
dezvoltarea culturilor cerealiere ridicat; 
4. existența unor institute de cercetare pentru 
activitatea de agricultură; 
5. potențial piscicol si pentru dezvoltarea de 
activități zootehnice ridicat; 
6. resurse energetice importante: petrolul, 
gazele naturale, lignit; 
7. două mari râuri străbat regiunea (Olt şi Jiu) 
asigurând 80% din totalul producţiei 
hidroelectrice din România; 
8. existenta unitătilor economice care 
activează în sectoarele industriei energetice,  
industriei chimice (îngrăşăminte chimice), 
industria producătoare de automobile 
(reprezentată de Ford România si de firmele 
conexe acesteia pentru subansamble auto), 
industria constructoare de maşini (produce 
locomotive, piese şi instalaţii grele, maşini 
agricole); 
9. existenta zonelor de concentrare 
economica: Craiova pentru industria 
producatoare de automobile si industria 
constructiilor de masini, Slatina pentru 
industria metalurgica, Ramnicu Valcea pentru 
industria chimica, Targu Jiu pentru industria 
extractive, Drobeta Turnu Severin pentru 
industria energetica; 
10. existenta de cale navigabila pe teritoriul 
regiunii: acces la Dunăre; 
11. existența Aeroportului din Craiova; 
12. operaționalizarea serviciilor suport pentru 
afaceri si a parcurilor industriale; 
13. aproape jumatate din numarul 
intreprinderilor Regiunii activeaza in 
domeniul serviciilor – comert, constructii, 
inchirieri, servicii prestate in principal 
intreprinderilor, ceea ce reprezinta o 
alternativa in ceea ce priveste crearea de 
locuri de munca; 
14. turismul, ca si serviciu, are un potential 
diversificat: arii protejate, parcuri naturale, 

1. contribuție scăzută a sectorului agricol la 
PIB-ul regiunii; 
2. productivitate scăzută a muncii în sectorul 
agricol; 
3. infrastructură de bază slab dezvoltată în 
mediul rural; 
4. diversificare redusă economiei rurale; 
5. sisteme de irigații ineficiente, cu un grad 
redus de retehnologizare și energofage; 
6. distrugerea/degradarea/valorificarea 
insuficientă a unor culturi viticole și de pomi 
fructiferi pe teritoriul regiunii; 
7. venituri scăzute ale producătorilor agricoli 
datorate lipsei sistemelor de colectare a 
produselor agricole, a pieţelor de ”gros”; 
8. folosirea necontrolată a îngrăşămintelor 
chimice; 
9. grad înalt de fărâmiţare a terenurilor 
agricole și existența unor suprafeţe mari de 
teren rămase necultivate; 
10. pregatire profesionala insuficienta, mai 
ales a celei practice, a lucrătorilor în 
agricultură; 
11. slaba promovarea produselor alimentare 
locale si a celor tradiţionale cu specific 
regional; 
12. număr scăzut de structuri parteneriale și 
de GAL-uri înființate în regiune; 
13. populatia imbatranita in mediul rural; 
14. insuficienta utilizare pe scara larga de 
soiuri si rase performante; 
15. slaba capacitate de atragere a 
investitiilor straine; 
16. prezenta zonelor monoindustriale in 
judetele Gorj, Olt si Valcea; 
17. somajul accelerat din cauza inchiderii 
unor unitati productive; 
18. infrastructura de transport in legatura cu 
competitivitatea insuficient dezvoltata. Lipsa 
transportului intermodal; 
19. discrepanta ridicată între mediul urban și 
mediul rural din punct de vedere al 
dezvoltării economice; 
20. industria bazata înca pe mari unitati 
industriale cu tehnologie învechita si mari 
consumatoare de energie; 
21. lipsa de corelare intre pregatirea fortei de 
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munti, pesteri, zone rurale nepoluate, statiuni 
balneoclimaterice si ape minerale cu 
proprietati curative, posibilitati de agroturism, 
folclor si traditii, gastronomie bazata pe 
produse naturale, un mare numar de 
manastiri; 
15. prezenta unui mare numar de universitati 
publice si private si existenta centrelor de 
formare profesionala a adultilor si a 
furnizorilor de formare profesionala 
acreditati; 
16. existenta unor resurse umane bine 
pregatite ce activeaza in sectorul CDI si IT; 
17. existenta infrastructurii de baza pentru 
cercetare, dezvoltare, inovare si transfer 
tehnologic; 
18. existenta in regiune a unor intreprinderi 
cu activitate de inovare; 
19. existenta in zona a unor firme specializate 
in producerea de software si furnizarea 
serviciilor IT; 
20. infrastructura de telecomunicatii bine 
dezvoltata si cu un grad ridicat de acoperire; 
21. existenta unor domenii de activitate cu 
potential de dezvoltare, inclusiv prin inovare, 
cum ar fi: agricultura, inclusive agricultura 
biologica, industria forestiera, transport si 
comunicatii, industria alimentara, construcţia 
de maşini, produse alimentare, materiale de 
construcţie. 

munca si cerintele de pe piata muncii, tinand 
cont de profilul industrial local/regional;  
22. capacitatea redusa de a cofinanta 
proiectele de investitii; 
23. insuficiente structuri de afaceri in 
Mehedinti, Olt, Gorj; 
24. grad de ocupare scazut a incubatoarelor 
de afaceri; 
25. slaba pregatire teoretica si tehnica a 
absolventilor; 
26. dificultăți ale investitorilor în a găsi 
personal care să aibă calificări specifice; 
27. lipsa de standardizare/eficiență a 
serviciilor suport pentru dezvoltarea 
afacerilor si a serviciilor de consultanta; 
28. servicii de calitate redusa in domeniul 
turismului; lipsa unei monitorizari reale 
privind respectarea legislatiei și a 
standardelor de calitate in domeniu; 
29. lacune majore în colectarea, depozitarea 
si reciclarea deseurilor; 
30. slaba educatie antreprenoriala, 
coroborata cu „munca la negru”; 
31. acces limitat la educatie si la sistemul de 
sanatate in special pentru populatia din 
mediul rural; 
32. servicii logistice inadecvate pentru 
industrie si agricultura; 
33. insuficienta finantare a sectorului CDI 
din surse publice cat si private; 
34. insuficienta colaborare intre centrele de 
cercetare/universitati si mediul de afaceri in 
utilizarea rezultatelor cercetarii si realizarii 
transferului tehnnologic catre economie; 
35. numar redus de intreprinderi certificate 
in sisteme de management. 

Oportunități Amenințări 
1. existența finanțărilor europene 
(instrumente structurale și fonduri 
comunitare) pentru perioada 2014-2020; 
2. dezvoltarea investiţiilor în infrastructură si 
marirea ritmului de refacere a acesteia, dar si 
crearea infrastructurii operationale, ca 
serviciu suport de dezvoltare a afacerilor; 
3. modernizarea Aeroportului International 
Craiova si a retelei de transport rutier vor 
duce la intensificarea schimburilor si la 
cresterea capacitatii de atragere a investitiilor 
straine in unitati productive; 
4. valorificarea podului Calafat – Vidin si 

1. migrarea forței de muncă active, calificate 
și specializate către alte regiuni și țări care 
oferă un salariu și posibilități de dezvoltare a 
carierei mai motivante; 
2. migrarea forței de muncă de la sate; 
3. legislatie fiscala instabila; 
4. fiscalitate excesiva privind forta de 
munca; 
5. privatizări cu efecte nocive asupra marilor 
întreprinderi existente pe teritoriul regiunii; 
6. pericolul închiderii unor capacităţi de 
producţie din industriile extractivă, chimică, 
prelucrarea lemnului; 
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integrarea acesuia in Coridorul IV European 
va duce la facilitarea schimburilor cu partea 
de sud a Europei;  
5. valorificarea podului de la Portile de Fier I, 
respectiv Porțile de Fier II; 
6. dezvoltarea activităţii FORD Romania SA 
in zonă va crea noi locuri de muncă şi va 
stimula înfiinţarea de noi firme pentru servicii 
în domeniul construcţiilor de maşini; 
7. potential de a exploata Dunarea ca un 
coridor de transport cu costuri foarte reduse; 
8. potential pentru producerea de energie din 
surse regenerabile (harta solara indica un 
potential foarte bun in acest sens), 
valorificarea potentialului hidroenergetic; 
9. operationalizarea parteneriatelor publice – 
private; 
10. reabilitarea siturilor industriale ar putea 
crea noi locuri de muncă şi ar stimula 
recalificarea forţei de muncă; 
11. intensificarea contactelor la nivel 
transfrontalier în vederea internaționalizării 
activităților specifice; 
12. crearea de facilitati fiscale pentru 
dezvoltarea investițiilor la nivel regional; 
13. existenta unei forte de munca 
supercalificate in strainatate, care ar putea 
reveni in tara; 
14. investiţii în industria alimentară pentru a 
valorifica terenurile agricole de calitate şi 
potenţialul ridicat în acest domeniu; 
15. gestionarea resurselor de apa; 
16. interes ridicat pentru crearea serviciilor 
suport pentru dezvoltarea afacerilor; 
17. elaborarea și finanțarea unei strategii de 
dezvoltare a turismului; 
18. investitiile in agricultura si practicarea 
agriculturii moderne, de mare productivitate; 
19. atragerea de fonduri pentru dezvoltarea 
comunităților montane; 
20. creşterea valorii adăugate a produselor 
primare din agricultură; 
21. valorificarea potentialului agriculturii bio 
şi eco;  
22. retehnologizarea, eficientizarea sistemelor 
de irigatii, inclusiv prin identificarea de surse 
alternative de energie pentru acestea; 
23. dezvoltarea pescuitului si acvaculturii; 
24. importanța acordată de UE inovarii in 
cadrul politicilor sale – strategia Europa 

7. prioritatile europene privind protectia 
mediului pot intra în conflict cu interesele 
sectoarelor industriale principale (termo-
electric, chimic, apa grea etc.). 
8. costuri ridicate cu investitiile in structurile 
fizice/spatiile de productie comparativ cu 
alte piete; 
9. parteneriat inca ineficient intre autoritatile 
publice locale si investitori (de exemplu cu 
privire la identificarea de resurse umane, 
consiliere privind aspecte legislative, 
dezvoltarea infrastructurii de transport); 
10. ineficienta functionarii cadrului 
legislativ al parteneriatului public-privat; 
11. cresterea decalajului educational intre 
mediul rural si cel urban in paralel cu 
cresterea migratiei si a somajului; 
12. cresterea abandonului scolar; 
13. delocalizarea serviciilor - concurența din 
partea unor state care pot asigura servicii 
similare la costuri mai reduse; 
14. concurenta in domeniul turismului și a 
serviciilor de sanatate pe o piata globala; 
15. fenomene naturale – inundații, 
deșertificare, eroziune, alunecări de teren, 
aciditate; 
16. calitatea solului este grav afectată de 
deşeuri/reziduuri; 
17. barierele legislative și lipsa de 
coordonare intre diferitele politici sectoriale; 
18. reticenta populatiei din mediul rural fata 
de noile tehnologii; 
19. disponibilitate redusa a intreprinderilor 
pentru realizarea de cheltuieli in CDI; 
20. inexistenta unei structuri care sa 
coordoneze într-un mod integrat sistemul și 
direcțiile de inovare la nivel regional. 
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2020; 
25. cresterea gradului de constientizare a 
rolului sectorului CDI in dezvoltarea 
economica a regiunilor; 
26. cresterea interesului companiilor straine 
de a-si localiza filiale pe teritoriul regiunii; 
27. implementarea de proiecte care sa 
intensifice cooperarea in toate domeniile de 
activitate, inclusiv in domeniul cercetarii, 
dezvoltarii si inovarii; 
28. crearea de clustere in regiune. 

 
În continuare au fost identificate, conform aceleiași metodologii utilizate la analiza 

SWOT generală, punctele tari, punctele slabe, oportunitățile și amenințările pentru cele trei 
sectoare economice de bază: agricultură, industrie și servicii, dar și cercetare-inovare. 

Analiza sectoarelor economice de bază prezintă relevanță deoarece pe baza acestora vor 
fi construite scenariile de dezvoltare a mediului de afaceri regional pentru perioada 2014-
2020, în timp ce domeniul cercetare-inovare este relevant datorită importanței acordate 
acestui sector în cadrul Strategiei Europa2020, transpusă în inițiativa emblematică „O Uniune 
a inovării”, parte a priorității ”Creștere inteligentă”. 
 

Tabel nr. 204 Analiza SWOT a mediului de afaceri din regiunea Sud-Vest Oltenia – 
Sectorul primar (agricultura) 

Puncte tari Puncte slabe 
1. resurse naturale propice pentru o 
agricultură performantă; 
2. terenurile agricole ocupă o mare suprafață 
din totalul terenurilor la nivel regional; 
3. potențial ridicat pentru dezvoltarea 
culturilor cerealiere; 
4. potențial horticol ridicat (în special pentru 
culturi de pomi fructiferi); 
5.potențial viticol ridicat; 
6. existența unor institute de cercetare pentru 
activitatea de agricultură; 
7. potențial ridicat pentru dezvoltarea de 
activități zootehnice; 
8. potențial piscicol ridicat; 
 

1. contribuție scăzută a sectorului la PIB-ul 
regiunii; 
2. productivitate scăzută a muncii în sectorul 
agricol; 
3. sisteme de irigații ineficiente, cu un grad 
redus de retehnologizare și energofage; 
4. distrugerea/degradarea/valorificarea 
insuficientă a unor culturi viticole și de pomi 
fructiferi pe teritoriul regiunii; 
5. venituri scăzute ale producătorilor agricoli 
datorate lipsei sistemelor de colectare a 
produselor agricole, a pieţelor de ”gros”; 
6. folosirea necontrolată a îngrăşămintelor 
chimice; 
7. grad înalt de fărâmiţare a terenurilor 
agricole; 
8. folosirea de metode de producție 
ineficiente; 
9. tendinţa scăzută de asociere a 
producătorilor agricoli; 
10. ponderea mare a comercializării 
produselor pe plan local, inexistenta unor 
structuri de valorificare la nivel local; 
11. pregatire profesionala insuficienta, mai 
ales a celei practice, a lucrătorilor în 
agricultură; 
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12. suprafeţe mari de teren rămase 
necultivate; 
13. slaba promovarea produseloralimentare 
locale si a celor tradiţionale cu specific 
regional; 
14. număr scăzut de structuri parteneriale și 
de GAL-uri înființate în regiune; 
15. deficiente mari în alimentarea sistemica 
cu apa potabila si o retea de canalizare slab 
dezvoltata; 
16. diversificare redusa a culturilor agricole; 
17. insuficiente structuri si activitati in 
domenii non-agricole; 
18. insuficienta valorificare a potentialului 
piscicol; 
19. culturi reduse de plante tehnice si 
energetice; 
20. populatia imbatranita in mediul rural; 
21. fenomenul de sărăcie în mediul rural; 
22. insuficiente branduri ce pot fi 
promovate/valorificate; 
23. insuficiente structuri de prelucrare si 
depozitare a produselor agricole; 
24. insuficienta utilizare pe scara larga de 
soiuri si rase performante. 
 

Oportunități Amenințări 
1. investitiile in agricultura si practicarea 
agriculturii moderne, de mare productivitate; 
2. existența unor finanțări europene 
importante pentru agricultura si dezvoltarea 
rurală prin PAC 2014-2020, țintite pe 
categorii specifice; 
3. atragerea de fonduri pentru dezvoltarea 
comunităților montane; 
4. creşterea valorii adăugate a produselor 
primare din agricultură; 
5. valorificarea potentialului agriculturii bio 
şi eco;  
6. utilizarea surselor alternative de energie; 
7. retehnologizarea, eficientizarea sistemelor 
de irigatii, inclusiv prin identificarea de surse 
alternative de energie pentru acestea; 
8. dezvoltarea pescuitului si acvaculturii; 
9. dezvoltarea unui cadru normativ special 
pentru bio-economie; 
10. gestionarea resurselor de apa; 
11. intensificarea contactelor la nivel 
transfrontalier în vederea internaționalizării 
activităților specifice. 

1. calitatea solului este grav afectată de 
deşeuri/reziduuri; 
3. concurența produselor similare din UE; 
4. lipsa de încredere a consumatorilor; 
5. fenomente naturale – inundații, 
deșertificare, eroziune, alunecări de teren, 
aciditate; 
6. migrația forței de muncă de la sate;  
7. barierele legislative, lipsa de corelare intre 
institutiile implicate în domeniul agriculturii 
și dezvoltării rurale; 
8. reticenta populatiei din mediul rural fata 
de noile tehnologii; 
9. braconajul, în special în ceea ce privește 
pescuitul. 
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Tabel nr. 205 Analiza SWOT a mediului de afaceri din regiunea Sud-Vest Oltenia – 
Sectorul secundar (industrie) 

Puncte tari Puncte slabe 
1. resurse energetice importante: petrolul, 
gazele naturale, lignit; 
2. două mari râuri străbat regiunea (Olt şi Jiu) 
asigurând 80% din totalul producţiei 
hidroelectrice din România; 
3. existenta unitătilor economice care 
activează în sectoarele industriei energetice,  
industriei chimice (îngrăşăminte chimice), 
industria producătoare de automobile 
(reprezentată de Ford România si de firmele 
conexe acesteia pentru subansamble auto), 
industria constructoare de maşini (produce 
locomotive, piese şi instalaţii grele, maşini 
agricole); 
4. existenta zonelor de concentrare 
economica: Craiova pentru industria 
producatoare de automobile si industria 
constructiilor de masini, Slatina pentru 
industria metalurgica, Ramnicu Valcea pentru 
industria chimica, Targu Jiu pentru industria 
extractive, Drobeta Turnu Severin pentru 
industria energetica; 
5. pondere mare la export data de singurul 
producator de aluminiu din tara, SC ALRO 
SA din Slatina; 
6. existenta de cale navigabila pe teritoriul 
regiunii; acces la Dunăre; 
7. existența Aeroportului din Craiova; 
8. operaționalizarea serviciilor suport pentru 
afaceri si a parcurilor industriale. 
 

1. slaba capacitate de atragere a investitiilor 
straine; 
2. prezenta zonelor monoindustriale in 
judetele Gorj, Olt si Valcea; 
3. existenta zonelor defavorizate, 
concentrate in zona industriei miniere in 
Bazinul Jiului, in judetul Gorj; 
4. somajul accelerat din cauza inchiderii 
unor unitati productive; 
5. infrastructura de transport slab dezvoltata; 
6. discrepanta ridicată între mediul urban și 
mediul rural din punct de vedere al 
industriei; 
7. lipsa infrastructurii de baza în mediul 
rural, care împiedica dezvoltarea industriala 
în afara oraselor; 
8. porturile nu sunt suficient dezvoltate și 
valorificate; 
9. industria bazata înca pe mari unitati 
industriale cu tehnologie învechita si mari 
consumatoare de energie; 
10. rețea rutieră și feroviară  neintretinuta si 
improprie pentru atragerea de investiții și 
dezvoltarea afacerilor; 
11. capacitate redusa de activitate a 
santierelor navale; 
12. lipsa de corelare intre pregatirea fortei de 
munca si cerintele de pe piata muncii, tinand 
cont de profilul industrial local/regional;  
13. capacitatea redusa de a cofinanta 
proiectele de investitii; 
14. insuficiente structuri de afaceri in 
Mehedinti, Olt, Gorj; 
15. grad de ocupare scazut a incubatoarelor 
de afaceri; 
16. slaba pregatire teoretica si tehnica a 
absolventilor; 
17. dificultăți ale investitorilor în a găsi 
personal care să aibă calificări specifice. 

Oportunități Amenințări 
1. modernizarea Aeroportului International 
Craiova si a retelei de transport rutier vor 
duce la intensificarea schimburilor si la 
cresterea capacitatii de atragere a investitiilor 
straine in unitati productive; 
2. valorificarea podului Calafat – Vidin si 
integrarea acesuia in Coridorul IV European 

1. pericolul închiderii unor capacităţi de 
producţie din industriile extractivă, chimică, 
prelucrarea lemnului; 
2. migrarea masiva a tineretului, atat pentru 
scolarizare/specialzare, cat si a populatiei 
tinere active;  
3. migrarea populatiei active ocupate, inalt 
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va duce la facilitarea schimburilor cu partea 
de sud a Europei;  
3. valorificarea podului de la Portile de Fier I, 
respectiv Porțile de Fier II; 
4. dezvoltarea activităţii FORD Romania SA 
in zonă va crea noi locuri de muncă şi va 
stimula înfiinţarea de noi firme pentru servicii 
în domeniul construcţiilor de maşini; 
5. crearea de facilitati fiscale pentru 
dezvoltarea industriei; 
6. existenta unei forte de munca 
supercalificate in strainatate, care ar putea 
reveni in tara; 
7. reabilitarea siturilor industriale (Rovinari, 
Motru, Babeni, Berbesti, etc.) ar putea crea 
noi locuri de muncă şi ar conduce şi la 
recalificarea forţei de muncă; 
8. dezvoltarea investiţiilor în infrastructură si 
marirea ritmului de refacere a acesteia, dar si 
crearea infrastructurii operationale, ca 
serviciu suport de dezvoltare a afacerilor; 
9. investiţii în industria alimentară pentru a 
valorifica terenurile agricole de calitate şi 
potenţialul ridicat în acest domeniu; 
10. potential de a exploata Dunarea ca un 
coridor de transport cu costuri foarte reduse; 
11. potential pentru producerea de energie din 
surse regenerabile (harta solara indica un 
potential foarte bun in acest sens), 
valorificarea potentialului hidroenergetic; 
12. gestionarea resurselor de apa; 
13. intensificarea contactelor la nivel 
transfrontalier în vederea internaționalizării 
activităților specifice. 

calificata catre alte tari cu potential; 
4. privatizări cu efecte nocive asupra marilor 
întreprinderi existente pe teritoriul regiunii; 
5. prioritatile europene privind protectia 
mediului pot intra în conflict cu interesele 
sectoarelor industriale principale (termo-
electric, chimic, apa grea etc.). 
6. legislatie fiscala instabila; 
7. fiscalitate excesiva privind forta de 
munca. 
8. costuri ridicate cu investitiile in structurile 
fizice/spatiile de productie comparativ cu 
alte piete; 
9. parteneriat inca ineficient intre autoritatile 
publice locale si investitori (de exemplu cu 
privire la identificarea de resurse umane, 
consiliere privind aspecte legislative, 
dezvoltarea infrastructurii de transport); 
10. ineficienta functionarii cadrului 
legislativ al parteneriatului public-privat. 
 
 
 
 

 
Tabel nr. 206 Analiza SWOT a mediului de afaceri din regiunea Sud-Vest Oltenia – 

Sectorul terțiar (servicii) 
Puncte tari Puncte slabe 

1. aproape jumatate din numarul 
intreprinderilor Regiunii activeaza in 
domeniul serviciilor – comert, constructii, 
inchirieri, servicii prestate in principal 
intreprinderilor, ceea ce reprezinta o 
alternativa in ceea ce priveste crearea de 
locuri de munca; 
2. turismul, ca si serviciu, are un potential 
diversificat: arii protejate, parcuri naturale, 
munti, pesteri, zone rurale nepoluate, 
statiuni balneoclimaterice si ape minerale cu 
proprietati curative, posibilitati de 

1. lipsa de standardizare/eficiență a serviciilor 
suport pentru dezvoltarea afacerilor si a 
serviciilor de consultanta; 
2. infrastructura de transport in legatura cu 
competitivitatea insuficient dezvoltata. Lipsa 
transportului intermodal; 
3. servicii de calitate redusa in domeniul 
turismului; lipsa unei monitorizari reale 
privind respectarea legislatiei și a standardelor 
de calitate in domeniu; 
4. lacune majore în colectarea, depozitarea si 
reciclarea deseurilor; 
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agroturism, folclor si traditii, gastronomie 
bazata pe produse naturale, un mare numar 
de manastiri; 
3. prezenta unui mare numar de universitati 
publice si private si existenta centrelor de 
formare profesionala a adultilor si a 
furnizorilor de formare profesionala 
acreditati. 
 
 

5. slaba educatie antreprenoriala, coroborata cu 
„munca la negru”; 
6. deficit de forta de munca specializata si 
calificata in sectorul constructiilor, datorita 
atractivitatii si deschiderii pietelor europene 
ale fortei de munca;  
7. infrastructura medicala precara mai ales in 
zonele rurale, insuficienta si invechirea 
aparaturii medicale; 
8. acces limitat la educatie si la sistemul de 
sanatate in special pentru populatia din mediul 
rural; 
9. servicii logistice inadecvate pentru industrie 
si agricultura; 
10. insuficente parcuri industriale si logistice 
care sa ofere spatii de productie/prestare 
servicii. 

Oportunități Amenințări 
1. interes ridicat pentru crearea serviciilor 
suport pentru dezvoltarea afacerilor; 
3. elaborarea și finanțarea unei strategii de 
dezvoltare a turismului; 
4. operationalizarea parteneriatelor publice – 
private; 
5. alocările din instrumente structurale 
nefolosite pentru perioada 2007-2013 și 
alocările pentru perioada 2014-2020; 
6. îmbunatatirea infrastructurii de sanatate; 
7. reabilitarea siturilor industriale ar putea 
crea noi locuri de muncă şi ar stimula 
recalificarea forţei de muncă; 
8. dezvoltarea investiţiilor în infrastructură 
si marirea ritmului de refacere a acesteia, 
dar si crearea infrastructurii operationale, ca 
serviciu suport de dezvoltare a afacerilor, 
ofera posibilitatea investitorilor straini si 
romani să deschidă firme în zonă fara a mai 
avea probleme în a livra produsele în restul 
ţării sau al Uniunii Europene; 
9. interes din partea mediului privat pentru 
dezvoltarea de proiecte in domeniul 
mediului; 
10. intensificarea contactelor la nivel 
transfrontalier în vederea internaționalizării 
activităților specifice. 
 

1. cresterea decalajului educational intre 
mediul rural si cel urban in paralel cu cresterea 
migratiei si a somajului; 
2. cresterea abandonului scolar; 
3. delocalizarea serviciilor - concurența din 
partea unor state care pot asigura servicii 
similare la costuri mai reduse; 
4. concurenta in domeniul turismului și a 
serviciilor de sanatate pe o piata globala. 
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Tabel nr. 207 Analiza SWOT a mediului de afaceri din regiunea Sud-Vest Oltenia – 
Sectorul de cercetare-dezvoltare 

 
Puncte tari Puncte slabe 

1. existenta unor resurse umane bine 
pregatite ce activeaza in sectorul CDI si IT; 
2. existenta centrelor universitare care au in 
preocuparile de baza si cercetarea stiintifica, 
inventica, inovarea tehnologica, IT; 
3. existenta infrastructurii de baza pentru 
cercetare, dezvoltare, inovare si transfer 
tehnologic; 
4. existenta in regiune a unor intreprinderi cu 
activitate de inovare; 
5. existenta in zona a unor firme specializate 
in producerea de software si furnizarea 
serviciilor IT; 
6. infrastructura de telecomunicatii bine 
dezvoltata si cu un grad ridicat de acoperire; 
7. existenta unor domenii de activitate cu 
potential de dezvoltare, inclusiv prin inovare, 
cum ar fi: agricultura, inclusive agricultura 
biologica, industria forestiera, transport si 
comunicatii, industria alimentara, construcţia 
de maşini, produse alimentare, materiale de 
construcţie. 
 

1. insuficienta finantare a sectorului CDI din 
surse publice cat si private; 
2. nivel redus al investitiilor in modernizare, 
retehnologizare; 
3. insuficienta colaborare intre centrele de 
cercetare/universitati si mediul de afaceri in 
utilizarea rezultatelor cercetarii si realizarii 
transferului tehnnologic catre economie; 
4. existența unor condiții restrictive privind 
finantarea proiectelor dedicate valorificarii in 
practica a rezultatelor cercetarii; 
5. accesarea insuficienta de catre companii a 
finantarilor disponibile (credite, granturi); 
6. numar redus de intreprinderi certificate in 
sisteme de management; 
7. ponderea scazuta a investitiilor straine in 
zona; 
8. nivelul relativ redus al culturii 
antreprenoriale si inovative. 
 

Oportunități Amenințări 
1. importanța acordată de UE inovarii in 
cadrul politicilor sale – strategia Europa 
2020; 
2. oportunitati de finantare a proiectelor CDI 
prin Programul FP7 si prin fondurile 
structurale; 
3. cresterea gradului de constientizare a 
rolului sectorului CDI in dezvoltarea 
economica a regiunilor; 
4. cresterea interesului companiilor straine de 
a-si localiza filiale pe teritoriul regiunii; 
5. implementarea de proiecte care sa 
intensifice cooperarea in toate domeniile de 
activitate, inclusiv in domeniul cercetarii, 
dezvoltarii si inovarii. 
6. Crearea de clustere in regiune; 
7. intensificarea contactelor la nivel 
transfrontalier în vederea internaționalizării 
activităților specifice. 

1. migratia fortei de munca calificate si 
specializate din cercetare-inovare catre alte 
regiuni si tari care ofera un salariu mai 
motivant; 
2. disponibilitate redusa a intreprinderilor 
pentru realizarea de cheltuieli in CDI; 
3. inexistenta unei structuri care sa 
coordoneze într-un mod integrat sistemul și 
direcțiile de inovare la nivel regional; 
4. Lipsa de coordonare intre diferitele politici 
sectoriale cu implicatii in dezvoltarea 
sectorului CDI. 
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  SECTIUNEA III. Principalele masuri  ce trebuie 

intreprinse  pentru dezvoltarea acestui sector pe 

perioada 2014‐ 2020 
 

Corecta definire a unei strategii de dezvoltare se întemeiază pe elaborarea unei analize 
aprofundate a situației economico-sociale existente, a nevoilor și a potențialului de dezvoltare 
pentru perimetrul geografic și administrativ studiat, ținând cont totodată de oportunitățile și 
provocările din mediul extern. 

Secțiunile anterioare ale studiului oferă o bază solidă pentru identificarea elementelor de 
potențial economic, social și tehnologic la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia și, de asemenea, 
pentru definirea nevoilor de dezvoltare.  

Ca urmare a detalierii situaţiei economico-sociale existente, pe baza analizei corelate a 
nevoilor, a potențialului de dezvoltare pentru perimetrul geografic și administrativ și ţinând 
cont de direcţiile de orientare strategică europeană, considerăm că viziunea strategiei la 
nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia trebuie să asigure dezvoltarea durabilă a unui mediu de 
afaceri viabil, deschis și inovativ. Un astfel de mediu de afaceri trebuie să fie caracterizat de 
predictibilitate, susținut de un sistem legislativ clar, stabil, simplu, transparent şi coerent și de 
un cadru instituţional adecvat, care să creeze locuri de muncă, un plus de valoare adăugată și 
să facă față competiției pe piața unică și internațională. 

Direcțiile de dezvoltare a mediului de afaceri regional sunt de o valoare incontestabilă 
în contextul socio-economic actual şi cuprind viziunea pe termen lung asupra dezvoltării 
economice sustenabile a Regiunii Sud-Vest Oltenia. Acestea au fost concepute în raport cu 
legislaţia europeană care va dicta direcţiile strategice de dezvoltare pentru perioada 2014-
2020. 

Viziunea regiunii Sud-Vest Oltenia pentru perioada de programare 2014-2020 este 
aceea de a deveni un promotor al competitivității atât în domeniul industrial, cât și în 
agricultură, dar și al economiei digitale prin dezvoltarea unui mediu de afaceri performant 
bazat pe resurse umane competente, integrarea tehnologiilor inovative şi promovarea 
dezvoltării durabile. 

Obiectivul general este reprezentat de asigurarea creșterii competitivității mediului de 
afaceri regional prin valorificarea integrată a potențialului de dezvoltare la nivel regional și 
reducerea disparităților de dezvoltare față de media de la nivel național. 

Definirea priorităților și măsurilor de dezvoltare a mediului de afaceri la nivel 
regional pentru viitoarea perioadă de programare 2014-2020 a reprezentat un proces 
participativ, realizat prin implicarea actorilor regionali relevanți pentru acest sector, fiind 
astfel create premisele necesare pentru identificare nevoilor reale de dezvoltare ale regiunii 
Sud-Vest Oltenia. 

Într-o primă fază,la nivelul grupurilor de lucru, în cadrul cărora au participat actori 
relevanți pentru obiectul studiului (reprezentanți ai administrațiilor publice locale, instituțiilor, 
asociațiilor, precum și ai agenților economici) au fost puse în discuție concluziile analizei 
situației existente a mediului de afaceri regional actual, fiind supuse dezbaterii avantajele și 
dezavantajele regiunii în acest domeniu. Astfel, a fost creat fundamentul necesar elaborării 
unei liste de propuneri privind politica de dezvoltare a acestui sector în viitoarea perioadă de 
programare. Ulterior, aceasta a fost prezentată și discutată pe parcursul unei noi întâlniri cu 
actorii regionali. În urma discuțiilor, lista de priorități și măsuri propuse pentru dezvoltarea 
mediului de afaceri regional a fost actualizată, varianta finală a acesteia fiind următoarea: 
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Tabel nr. 208 Principalele priorități și măsuri de dezvoltare a mediului de afaceri la 
nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia 

Prioritatea 1. Sprijin pentru valorificarea potențialului agricol, compusă din 
următoarele măsuri: 

a) sprijinirea modernizării fermelor prin mecanizare și tehnologizare 
b) sprijinirea dezvoltării și modernizării unităților de prelucrare și depozitare a produselor 

agricole și piscicole 
c) susținerea înființării de grupuri de producători 
d) susținerea înființării de sisteme de colectare și distribuție a produselor agricole 
e) sprijinirea agriculturii bio 
f) sprijinirea creării și tehnologizării sistemelor de irigații 
g) sprijinirea pregătirii profesionale a lucrătorilor în domeniul agricol 
 
Prioritatea 2. Sprijin pentru diversificarea activităților economice în mediul rural, 

compusă din următoarele măsuri: 
a) sprijin pentru dezvoltarea infrastructurii de bază în mediul rural 
b) sprijinirea înființării de microîntreprinderi în domenii non-agricole 
c) susținerea formării profesionale în domeniul antreprenoriatului în mediul rural 
d) sprijin pentru investiții în agroturism și turismul rural 
e) sprijinirea înființării de grupuri de acțiune locală în mediul rural 
 
Prioritatea 3. Susținerea IMM-urilor și firmelor mari care activează în sectoarele 

industriale competitive, compusă din următoarele măsuri: 
a) sprijinirea investițiilor corporale pentru modernizarea, extinderea afacerii si 

retehnologizarea unităților din sectorul industriei 
b) sprijinirea investițiilor necorporale pentru modernizarea, extinderea afacerii si 

retehnologizarea unităților din sectorul industriei 
c) sprijinirea îmbunătățirii infrastructurii în sprijinul creșterii competitivității în sectorul 

industrial (rețele de transport, utilități, IT&C, parcuri industriale și logistice) 
d) sprijinirea dezvoltării resurselor umane din sectorul industrial 
 
Prioritatea 4. Sprijinirea IMM-urilor din sectoare de activitate inovative, compusă 

din următoarele măsuri: 
a) sprijinirea IMM-urilor pentru investiții corporale 
b) sprijinirea IMM-urilor pentru investiții necorporale 
c) sprijinirea start-up-urilor 
d) sprijinirea dezvoltării infrastructurii pentru start-up-uri (incubatoare de afaceri) 
 
Prioritatea 5. Sprijinirea dezvoltării sectorului serviciilor, compusă din următoarele 

măsuri: 
a) sprijinirea firmelor din sectorul serviciilor pentru realizarea de investiții corporale 
b) sprijinirea firmelor din sectorul serviciilor pentru realizarea de investiții necorporale 
c) sprijinirea îmbunătățirii infrastructurii în sprijinul creșterii competitivității în sectorul 

serviciilor (rețele de transport, utilități, IT&C, centre de afaceri) 
d) sprijinirea dezvoltării resurselor umane din sectorul serviciilor 
  

Prioritatea 6. Atragerea de investiții străine directe (dezvoltarea infrastructurii 
pentru afaceri, promovarea regiunii) 

 

Prioritatea 7. Dezvoltarea infrastructurii de transport (rutieră, feroviară și navală) și 
a sistemelor de transport intermodal în sprijinul creșterii competitivității 

 

Prioritatea 8. Sprijinirea sectorului de cercetare-dezvoltare-inovare 
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Prioritatea 1. Sprijin pentru valorificarea potențialului agricol 

 

 
Regiunea Sud-Vest Oltenia deține numeroase avantaje care, printr-o valorificare 

corespunzătoare, pot asigura încadrarea acesteia în topul regiunilor agricole europene. În 
prezent, deși o mare parte a populației desfășoară activități agricole, și în ciuda abundenței 
resurselor, aportul agriculturii la nivelul PIB regional este foarte scăzut. Pentru a ameliora 
această situație, sunt necesare investiții masive în retehnologizarea acestui sector, precum și 
asigurarea unei pregătiri profesionale adecvate a personalului ce activează în acest domeniu. 

Măsurile propuse pentru creșterea gradului de valorificare a potențialului agricol 
identificat pentru regiunea SV Oltenia, în paralel cu rezolvarea principalelor probleme și 
puncte slabe identificate în acest sector la nivel regional, includ: 

 
a) sprijinirea modernizării fermelor prin mecanizare și tehnologizare 
Direcțiile viitoare de finanțare trebuie să asigure cadrul necesar pentru modernizarea și 

tehnologizarea fermelor din regiune. Producătorii trebuie conștientizați de beneficiile unei 
astfel de acțiuni și, de asemenea, trebuie sprijiniți și îndrumați în acest sens. Pentru a atinge 
acest obiectiv, ar trebui puse în aplicare scheme eficiente de ajutor de stat.  Pentru a evita 
utilizarea ineficientă a fondurilor publice și pentru a încuraja dezvoltarea firmelor, este 
necesară adoptarea unei abordări orientate spre economia de scară largă. De asemenea, 
fondurile ar trebui direcționate către întreprinderile ce nu depășesc o anumită dimensiune 
minimă și, de asemenea, ar trebui limitate pentru investiții ce depășesc un prag valoric minim. 

 
b) sprijinirea dezvoltării și modernizării unităților de prelucrare și depozitare a 

produselor agricole și piscicole 
Pentru a asigura premisele necesare elimării termenului de sezonalitate în agricultură 

sunt necesare investiții care să asigure crearea unor spații de depozitare adecvate. De 
asemenea, pentru a crește valoarea adăugată a produselor agricole, este necesar ca acestea să 
nu mai fie comercializate preponderent în formă brută, ci să fie prelucrate și distribuite ca 
produs intermediar sau final, în acest sens fiind necesare investiții pentru construirea și 
modernizarea unităților de prelucrarea a produselor agricole. În vederea atingerii acestui 
obiectiv ar trebui puse în aplicare scheme de ajutor de stat, care să respecte normele și 
reglementările Policii Agricole Comune a UE.  

 
c) susținerea înființării de grupuri de producători 
În vederea asigurării unui ritm de dezvoltare accelerat al agriculturii regionale, este 

important să se acorde o atenție cuvenită sprijinirii și promovării inițiativelor de cooperare sau 
de asociare  între producătorii agricoli. Astfel, crearea grupurilor de producători va avea un 
impact pozitiv nu numai asupra volumului de produse agricole obținute la nivel regional, ci și 
asupra dezvoltării interdependențelor economice în regiune. În vederea atingerii acestui 
obiectiv ar trebui puse în aplicare scheme de ajutor de stat. De asemenea, măsurile de 
stimulare a comasărilor proprietăților funciare ar putea fi aprobate și puse în aplicare prin 
scheme de ajutor de stat, finanțări europene sau reduceri ale taxelor de transfer de proprietate. 

 
d) susținerea înființării de sisteme de colectare și distribuție a produselor agricole 
Dezvoltarea agriculturii regiunii trebuie să ia în considerare faptul că majoritatea 

populației localizate în mediul rural practică în prezent o agricultură de subzistență, iar 
eventualul surplus de produse agricole nu este comecializat în condiții propice. Astfel, în timp 
ce măsurile de stimulare a economiei de producției la scară largă sunt puse în aplicare,  
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trebuie încurajată modernizarea procesului de colectare și distribuție a produselor agricole 
prin înființarea și permanentizarea unor sisteme în acest sens, care să contribuie la rândul lor 
la creșterea prosperității fermelor de subzistență și transformarea acestora în producători 
agricoli. Acest lucru poate fi realizat prin direcționarea de finanțări, în cadrul schemelor de 
ajutor de stat, asociațiilor de producători sau, prin granturi mai mari acordate organismelor 
publice care preiau responsabilitatea efectuării investițiilor. 

 
e) sprijinirea agriculturii bio 
O nișă de dezvoltare a sectorului agricol al regiunii este reprezentată de practicarea 

agriculturii bio/ecologice. La nivel european acest concept este promovat intens, iar populația 
tinde să adopte acest nou stil de viață mai sănătos prin achiziționarea produselor alimentare 
ecologice certificate în acest sens. Astfel, regiunea Sud-Vest Oltenia poate valorifica 
potențialul deja existent și poate deveni un important furnizor de produse agricole bio, în 
condițiile în care acest concept este promovat corespunzător iar producătorii locali sunt 
sprijiniți în reconversia de la agricultura tradițională la cea ecologică. Acest lucru se poate 
întâmpla prin punerea în aplicare a unor regimuri specifice de ajutor de stat sau prin crearea 
unui sistem de criterii de evaluare care să ofere sprijin pentru agricultura bio, prin intermediul 
acesteia fiind garantată prioritatea investițiilor legate de conversia producției agricole 
tradiționale către producția ecologică. 

 
f) sprijinirea creării și tehnologizării sistemelor de irigații 
Climatul secetos pe timpul verii la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia poate avea 

influențe negative asupra producției agricole. Pentru combaterea acestui efect și pentru 
creșterea productivității regionale, este necesară instalarea unui sistem de irigații modern sau 
retehnologizarea celor deja existente care să asigure condițiile propice de cultivare a 
produselor agricole pe tot parcursul sezonului. Se poate avea în vedere acordarea de granturi 
către asociațiile de producători sau organismele publice responsabile pentru restructurare, 
extinderea sistemului de irigatii existent sau pentru crearea de noi sisteme de irigații. De 
asemenea, se pot aloca granturi către autoritățile publice competente în acest domeniu. 

 
g) sprijinirea pregătirii profesionale a lucrătorilor în domeniul agricol 
Un aspect important pentru desfășurarea unei activități agricole eficiente și productive 

este reprezentat de o formare profesională adecvată a personalului ce activează în acest 
domeniu. Astfel, se impune organizarea unor activități de formare profesională tehnice și 
adaptate specificului agricol regional pentru lucrătorii în acest domeniu, care să furnizeze o 
pregătire practică alături de noțiunile necesare referitoare la economie și antreprenoriat, în 
vederea stimulării mecanismelor de inovare, asociere, restructurare și reconversie în 
agricultură, urmărindu-se astfel reducerea aplicării modelului de producție agricolă de 
semisubzistență pentru uz personal. 
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Prioritatea 2. Sprijin pentru diversificarea activităților economice în mediul rural 

 
O economie durabilă la nivelul regiunii poate fi atinsă prin asigurarea dezvoltării unui 

mediu de afaceri cât mai variat din punct de vedere al activităților economice desfășurate. O 
problemă întâlnită nu numai la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia, ci și la nivel național este 
reprezentată de specializarea anumitor zone într-o activitate economică singulară, în mod 
special fiind observată specializarea mediului rural în activități agricole. Întrucât populația 
majoritară a regiunii este rezidentă în mediul rural, aceasta desfășurând în principal activități 
agricole, apare pericolul creării unui monoclimat economic dependent de o singură activitate 
productivă, mai ales dacă avem în vedere gradul de productivitate și competitivitate scăzut al 
acestui sector și în condițiile în care efectul măsurilor de dezvoltare întreprinse nu este încă 
vizibil. 

Astfel, se impune ca fiind necesară, pentru asigurarea unei dezvoltări adecvate a 
economiei regionale în viitoarea perioadă de programare 2014-2020, sprijinirea inițiativelor 
de diversificare a activităților economice din mediul rural.  

Aceste măsuri ar trebui să garanteze pentru populația din mediul rural atât o gamă mai 
largă de oportunități de creștere a veniturilor, cât și o mai bună calitate a vieții, prin creșterea 
numărului și nivelului de calitate al serviciilor disponibile în aceste zone. 

Strategia de diversificare trebuie să aibă în vedere două elemente importante:  
1) voința clară a nu "dez-agriculturaliza" zonele rurale: ca un aspect cheie al strategiei 

de față, agricultura trebuie relansată, astfel încât să reprezinte un factor modern și competitiv 
în formarea veniturilor locale, și, în această formă, să rămânăprincipala sursă de locuri de 
muncă pentru persoanele rezidente în mediul rural; 

2) măsurile de diversificare nu ar trebui să aibă un efect negativ sau să pună în pericol 
disponibilitatea resurselor naturale utilizate în agricultură, însă, pe de altă parte, ele ar trebui 
dezvoltate în armonie cu modernizarea sectorului primar al economiei - agriultura. 

Măsurile propuse pentru diversificarea activităților economice la nivelul zonelor rurale 
din regiunea SV Oltenia includ: 

 
a) sprijin pentru dezvoltarea infrastructurii de bază în mediul rural 
O premisă esențială pentru asigurarea dezvoltării economice a unei zone, în special din 

mediul rural, este reprezentată de existența unei infrastructuri minime (utilități, acces pe cale 
rutieră, acces la mijloace de telecomunicație) care să permită desfășurarea activităților într-un 
cadru optim. În prezent, gradul de dezvoltare al infrastructurii de bază la nivel regional 
înregistrează discrepanțe semnificative între mediul urban și cel rural, acesta din urmă 
aflându-se într-o postură defavorizată din acest punct de vedere. 

Se impune în viitoarea perioadă de programare acordarea unei atenții sporite 
infrastructurii existente în mediul rural, respectiv dezvoltării acesteia, întrucît potențialul 
zonelor rurale nu a fost valorificat până în prezent decât într-o mică măsură. Un sistem 
adecvat de granturi pentru autoritățile locale pentru extinderea și modernizarea rețelelor de 
infrastructură de bază în zonele rurale va fi o condiție prealabilă esențială pentru dezvoltarea 
unor măsuri de diversificare, precum și pentru modernizarea agriculturii în sine. 

 
b) sprijinirea înființării de microîntreprinderi în domenii non-agricole 
Durabilitatea și impactul social pozitiv al măsurilor de diversificare sunt mai bine 

garantate în cazul în care acestea sunt în principal adresate întreprinderilor mici și micro-
întreprinderilor. Un sprijin printr-o simplă schemă de ajutor de stat poate fi acordat 
întreprinderilor nou-create, considerând prioritare proiectele legate de economia socială și de 
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mediu. Valorificarea surselor de energie regenerabilă poate fi, de asemenea, considerată ca un 
domeniu interesant de diversificare, cu condiția ca dezvoltarea acestora să nu afecteaze 
potențialul agricol.Această măsură poate reprezenta de asemenea un stimulent pentru stoparea 
migrației din mediul rural în mediul urban sau în străinătate.  

 
c) susținerea formării profesionale în domeniul antreprenoriatului în mediul rural 
Dezvoltarea activităților non-agricole în mediul rural presupune crearea și dezvoltarea 

cunoștințelor antreprenoriale ale localnicilor, astfel încât aceștia să poată demara o idee de 
afacere și să o poată susține în perioada de operare a investiției. 

În prezent, programele de formare antreprenorială sunt organizate în special în mediul 
urban. Organizarea bugetară a viitoarei perioade de programare trebuie să ia în considerare 
avantajele dezvoltării unui mediu de afaceri diversificat din punct de vedere al activităților 
economice desfășurate în mediul rural, precum și dezvoltarea cunoștințelor de management, 
planificare și organizare a populației rezidente în mediul rural. 

 
d) sprijin pentru investiții în agroturism și turismul rural 
O direcție de dezvoltare încă nevalorificată la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia este cea 

a turismului rural și a agroturismului. Trendul la nivel european indică o reprofilare a cererii 
turistice dinspre locații consacrate către zone ce pot oferi experiențe individuale unice. În 
acest sens se observă o creștere a activităților economice turistice din mediul rural, turiștii 
fiind dornici de a experimenta specificul locației vizitate, tradițiile și obiceiurile locului.  

Regiunea Sud-Vest Oltenia este o zonă bogată în tradiții și obiceiuri locale, cu o 
varietate gastronomică deosebită, constituind un cadru propice pentru dezvoltarea 
agroturismului și a turismului rural. 

În vederea atingerii acestui scop ar trebui utilizată o schemă de ajutor de stat, care să 
acorde o atenție ridicată sustenabilității proiectelor și criteriilor ce garantează faptul că 
structurile sprijinite sunt compatibile și se respectă modelele arhitecturale locale și 
naturale.Această direcție de dezvoltare se află în strânsă legătură cu prima măsură a acestei 
priorități, calitatea serviciilor turistice fiind direct proporțională cu gradul de dezvoltare a 
infrastructurii de bază în mediul rural. 

 
e) sprijinirea înființării de grupuri de acțiune locală în mediul rural 
Dezvoltarea economică a mediului rural poate fi facilitată prin crearea unor relații de 

cooperare și parteneriat între actorii relevanți pentru acest domeniu. În vederea atingerii 
acestui obiectiv general, se pretează sprijinireaînființării și dezvoltării de grupuri de acțiune 
locală (GAL) în mediul rural, acestea fiind entități ce reprezintă parteneriate public-private ce 
vor implementa strategia integrată pentru dezvoltarea unui anumit teritoriu. În perioada de 
programare 2014-2020, în conformitate cu propunerile de Regulamente europene, GAL-urile 
vor avea oportunitatea de a gestiona fonduri UE adiționale celor provenite din FEADR. 
Această oportunitate ar trebui valorificată în regiunea Sud-Vest Oltenia, fiind creat cadrul 
necesar pentru ca acțiunile întreprinse la nivel local să dispună de mai multe resurse variate 
pentru planificarea dezvoltării locale.  
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Prioritatea 3. Susținerea IMM-urilor și firmelor mari care activează în sectoarele 
industriale competitive 

 
În prezent, urmând trendul ultimilor ani, PIB-ul regiunii Sud-Vest Oltenia este obținut 

în mare parte din activități industriale. De asemenea, se constată faptul că regiunea deține un 
valoros potențial în acest domeniu, exporturile din acest sector urmând un trend ascendent 
chiar și în perioada de criză economică. 

O certitudine ce poate asigura dezvoltarea economică a regiunii într-un orizont de timp 
scurt este reprezentată de sprijinirea sectoarelor deja competitive, astfel încât capacitatea și 
volumul de producție al acestora să fie în măsură să acopere cererea pieței. 

Cu toate acestea, sprijinul amintit mai sus nu poate fi acordat în mod automat și 
necondiționat, ignorându-se amenințările care ar putea afecta competitivitatea viitoare a 
industriei regionale. Strategia Europa 2020, și înainte de aceasta, Strategia de la Lisabona, au 
arătat modalitatea de abordare a piaței globale utilizând o perspectivă pozitivă: o economie 
bazată pe cunoaștere; pentru sectorul industrial; acest tip de economie se bazează pe inovare 
și cercetare. 

Schemele de ajutor de stat pentru sprijinirea industriei regionale ar trebui, ca idee 
generală, să garanteze întotdeauna cel puțin o prioritate clară pentru proiectele inovative, 
astfel încât să fie evitată cheltuirea în mod exclusiv a fondurilor publice pentru menținerea 
nivelului de productivitate și competitivitate, fără a fi luată în calcul îmbunătățirea acestuia. 

 
Măsurile propuse pentru susținerea sectoarelor industriale competitive și inovative la 

nivelul regiunii SV Oltenia, luând în considerare potențialul de dezvoltare și de 
competitivitate al acestora, dar și principalele nevoi cu care se confruntă la nivel regional, 
includ: 

 
a) sprijinirea investițiilor corporale pentru modernizarea, extinderea afacerii si 

retehnologizarea unităților din sectorul industriei 
Activele și investițiile fizice sunt prima direcție în sensul căreia ar trebui acordat sprijin 

pentru industria regională. 
IMM-urile și firmele mari din regiune vor fi sprijinite în creșterea potențialului lor de 

producție sau în dezvoltarea caractersticilor produsele oferite pe piață, în termeni de calitate și 
inovativitate. Modernizarea, extinderea și retehnologizarea structurilor de producție, precum 
și crearea de noi unități de producție vor fi abordate prin măsuri adecvate prin scheme de 
ajutor de stat. 

Direcțiile stabilite în ghidurile și regulamentele specifice vor prevedea ca obligație 
pentru beneficiarul finanțării ca investițiile sprijinite să aibă un impact inovator. Ca 
alternativă, acest aspect va reprezenta un factor important în evaluareapropunerii de proiect. 

 
b) sprijinirea investițiilor necorporale pentru modernizarea, extinderea afacerii si 

retehnologizarea unităților din sectorul industriei 
Competitivitatea întreprinderilor din sectorul industriei poate fi puternic îmbunătățită 

prin achiziționarea de servicii calificate care pot fi asimilate cu termenul de investiții "non-
materiale". 

Achiziția de servicii precum consultanță pentrudesignul produsului, certificări de 
calitate/mediu/sociale, reorganizarea procedurilor de producție, sprijin în vederea 
internaționalizării producției, ar trebui susținută prin intermediul unor scheme de ajutor de stat 
dedicate. 
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Pentru a evita ineficiența în utilizarea fondurilor publice, precum și pentru a garanta cel 
mai mare impact al măsurilor aplicate, o cercetare specifică ar trebui efectuată la nivel 
regional pentru a identifica care sunt nevoile reale de servicii suport în sectorul industrial. 
Rezultatele cercetării ar trebui să fundamenteze pregătirea ghidurilor pentru apelurile de 
proiecte specifice acestei măsuri. 

 
c) sprijinirea îmbunătățirii infrastructurii suport pentru creșterea competitivității în 

sectorul industrial (rețele de transport, utilități, IT&C, parcuri industriale și logistice) 
O infrastructură adecvată, modernă și distribuită echilibrat la nivelul regiunii este un 

aspect fundamental pentru competitivitatea sectorului industrial regional, ce va atrage 
interesul  potențialilor investitori, realizându-se astfel un pas important în dezvoltarea 
economică a regiunii Sud-Vest Oltenia. 

Analiza efectuată în prima parte a acestui studiu, precum și rezultatele interacțiunii cu 
actorii relevanți din regiune au arătat că există un deficit acut de infrastructură de bază pentru 
sectorul industrial. 

- În primul rând, o problemă importantă este reprezentată de infrastructura de transport, 
pentru dezvolatarea căreia această strategie dedică o prioritate specifică (numărul 7, a se 
vedea mai jos); 

- În al doilea rând, rețelele energetice ar trebui să fie modernizate astfel încât să 
garanteze o aprovizionarea cu energie  constantă și de înaltă calitate a site-urilor de producție 
industrială; 

- Rețelele de mediu, inclusiv sistemul de alimentare cu apă și cel de canalizare, urmează 
a fi create sau modernizate, astfel încât să fie asigurată competitivitatea industriilor regionale 
pe piața internațională și din punctul de vedere al sustenabilității ecologice a produselor și 
proceselor oferite de acestea; 

- Deși într-o mică proporție, chiar și rețelele de comunicații au nevoie de îmbunătățiri, 
respectiv extinderea rețelei de distribuție și modernizarea acesteia. 

Pentru rezolvarea aspectelor antemenționate, este extrem de importantă alocarea unui 
nivel considerabil de fonduri pentru acordarea de granturi către administrațiile publice în 
vederea  îmbunătățirii rețelelei de infrastructură. Ca o alternativă, o schemă de ajutor de stat 
pentru asociațiile de întreprinderi sau grupuri de întreprinderi individuale poate fi folosită 
pentru a sprijini crearea de rețele private, în special pentru infrastructura de mediu, care, în 
unele cazuri, pot reprezenta cea mai bună soluție la nevoile firmelor.Adițional infrastructurii 
de bază, o politică eficientă pentru dezvoltarea industrială regională trebuie să ia în 
considerare crearea unor infrastructuri comune pentru afaceri cum ar fi centre logistice, 
parcuri industriale, centre expoziționale, etc 

Infrastructura de afaceri legată în mod direct de inovare și cercetare va fi abordată în 
cadrul Priorității de dezvoltare numărul 8. 

Referitor la alte tipuri de infrastructuri de afaceri, luând în considerare de asemenea și 
investițiile importante realizate deja în acest sens în perioada 2007-2013, într-o fază 
preliminară ar trebui efectuat un studiu de cercetare privind principalele nevoi ale sectorului 
industrial la nivel regional și local, astfel încât pentru perioada 2014-2020 să fie elaborat un 
”Plan regional regional multianual al infrastructurii de afaceri”. 

Planul ar trebui să fundamenteze orientările de finanțare, pentru a maximiza impactul și 
eficiența resurselor publice cheltuite. 

 
 
d) sprijinirea dezvoltării resurselor umane din sectorul industrial 
Factorul uman are o deosebită importanță în dezvoltarea unui sector economic. 

Asigurarea unui background de cunoștințe cât mai complet pentru personalul întreprinderilor 
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va conduce la creșterea productivității muncii și a profitabilității activității economice 
desfășurate în cadrul acestora. 

Astfel, vor trebui sprjinite și promovate inițiativele de formare profesională a resurselor 
umane din sectorul industrial, în viitoarea perioadă de programare. 

Conform opiniei actorilor relevanți pentru dezvoltarea mediului de afaceri la nivel 
regional, colectate pe parcursul grupurilor de lucru organizate, intervențiile pentru dezvoltarea 
resurselor umane ar trebui să fie mai eficient corelate cu nevoile specifice ale operatorilor 
economici. Este recomandabil ca apelurile de proiecte în cadrul programului/programelor de 
sprijin pentru dezvoltarea resurselor umane, din viitoarea perioadă de programare, să fie 
”personalizate” la nivelul regiunii, în baza unei liste a nevoilor de formare convenită între 
actorii economici și administrația publică competentă. 
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Prioritatea 4. Sprijinirea IMM-urilor din sectoare de activitate inovative 

 
Așa cum a fost descrisă și în cadrul primelor secțiuni ale studiului, structura sistemului 

industrial regional se bazează într-o mare măsură pe întreprinderile mari ce activează în 
sectoarele tradiționale.  Astfel, concomitent cu sprijinul acordat acestor întreprinderi pentru 
inovare și investiții pe termen lung care să influențeze competitivitatea sectorului pe piața 
globală, prin intermediul Priorității de dezvoltare nr. 3, ar trebui implementate politici 
moderne pentru crearea și dezvoltarea de IMM-uri în sectoare inovative. 

Regiunea noastră deține un vast potențial pentru dezvoltarea rapidă a clusterelor 
industriale în sectoare ca producerea de energie sau biotehnologii în conexiune cu resursele 
naturale existente. De asemenea, și sectorul IT poate valorifica nivelul înalt al sistemului 
educațional din  acest sector existent la nivelul regiunii. 

 Scopul priorității este să impulsioneze dezvoltarea investițiilor industriale din acest 
sector astfel încât acesta să furnizeze o sursă generatoare de venituri pe termen lung, în plus 
sau ca și alternativă față de cea  a sectorului tradițional. 

Măsurile care pot contribui la punerea în aplicare a acestui deziderat includ: 
 
a) sprijinirea IMM-urilor pentru investiții corporale 
Chiar și pentru IMM-urile din sectoare inovative, sprijinul de bază ar trebui oferit pentru 

achiziția de mijloace de producție și investiții materiale în general. Sprijinul ar trebui acordat 
în special în faza de dezvoltare a firmelor. 

În mod experimental, pe lângă mecanismele clasice de grant, sprijinul acordat de stat ar 
trebui de asemenea să ia forma unor fonduri rotative pentru investiții străine de capital și a 
unor forme de sprijin în vederea accesării de către IMM-uri a creditelor, a fondurilor de 
împrumut, a fondurilor cu capital de risc și a fondurilor de garantare. 

 
b) sprijinirea IMM-urilor pentru investiții necorporale 
Ca și în cazul sectoarelor tradiționale, achiziția serviciilor calificate poate crește nivelul 

de competitivitate al IMM-urilor în sectoarele inovative.  
Pe lângă cele deja menționate la nivelul Priorității 3 (Măsura 3.b), pentru prezenta 

Prioritate aceste servicii pot acoperi și analiza pieței, previziuni economice strategice și 
plasamente tehnologice. 

Serviciile de facilitare a transferului de tehnologie și a relațiilor cu mediul de cercetare 
sunt prevăzute și descrise în cadrul Priorității 8. 

 
c) sprijinirea  start-up-urilor 
Pentru atingerea obiectivului acestei măsuri, este foarte importantă înființarea de IMM-

uri în sectoarele inovatoare. Aceasta presupune investiția în spiritul antreprenorial, inclusiv 
punerea la dispoziție a capitalului de pornire, a garanțiilor, a împrumuturilor prin instrumente 
financiare, precum și acordarea de sprijin pentru dezvoltarea planurilor de afaceri. 

Intervenția va fi în mod exclusiv limitată la sectoarele inovatoare cu potențial de 
dezvoltare, în funcție de rezultatele studiilor și cercetărilor efectuate anterior inițierii 
activităților de sprijin.  

Este foarte importantă crearea unor instrumente eficiente de sprijin care să fie aplicate 
în perioada de lansare a întreprinderilor. Din acest punct de vedere, eficiența superioară a 
instrumentelor de inginerie financiară a fost demonstrată pe întreg teritoriul UE. Pe lângă 
practicile de succes implementate în alte state membre, fondurile aflate în rotație, prin care 
sunt sprijinite inițiativele de înființare a întreprinderilor și care iau forma unor instrumente de 
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sprijin financiar – participare la capital sau credite – împreună cu serviciile de îndrumare și 
instruire în management, par a fi cele mai potrivite elemente pentru atingerea acestui obiectiv  
din cadrul strategiei. 

 
d) sprijinirea dezvoltării infrastructurii pentru start-up-uri (incubatoare de afaceri) 
Investițiile în infrastructura pentru start-up-uri pot fi deosebit de eficiente în domeniul 

cercetării și al inovării și în domeniul TIC, prin sprijinirea clusterelor inovatoare, a centrelor 
de competență și a incubatoarelor de afaceri, precum și a conexiunilor inteligente între 
sectorul întreprinderilor și centrele de cercetare și de învățământ superior. 

Considerând investițiile perioadei de programare anterioare în acest domeniu, este 
necesară formarea unei imagini clare a perspectivelor de dezvoltare a noilor structuri de acest 
tip, precum  și de îmbunătățire a celor deja existente, prin prisma sustenabilității și eficienței 
acestora. 
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Prioritatea 5. Sprijinirea dezvoltării sectorului serviciilor 

 
 
În prezent, sectorul serviciilor reprezintă o importantă, dacă nu cea mai importantă, 

sursă de locuri de muncă și venituri atât la nivelul economiei regionale, cât și la nivelul 
economiei globale. Deși, pentru o dezvoltare consolidată și de lungă durată, politicile 
implementate ar trebui să se adreseze în special sectorului primar și secundar, firmele ce 
activează în sectorul serviciilor și care produc o valoare adăugată ridicată pentru economia 
regiunii, ar trebui sprijinite în vederea dezvoltării și creșterii competitvității.  

Turismul este, din acest punct de vedere, cel mai important sector al serviciilor la nivel 
regional; din acest motiv turismul, în mod individual, face subiectul unei strategii de 
dezvoltare separate. Din acest motiv, prioritatea curentă nu include detalii cu privire la 
inițiativele de sprijin  a sectorului turistic. 

Pe lângă turism, politicile de sprijinire ale sectorului servicii ar trebui să vizeze în mod 
special: 
 servicii calificate și cu o valoare adăugată mare pentru întreprinderile active în 

domeniile industriei și agriculturii, precum servicii de proiectare, consultanță în 
organizare și management, servicii de logistică, servicii legate de resursele umane, 
servicii de IT etc.; 

 afaceri în domeniul economiei sociale, care să aibă în vedere ridicarea standardului de 
calitate al vieții, pe fondul cadrului stabilit la nivel european prin Strategia Europa 2020 
de ”creștere prin coeziune”; 

 servicii de transport și comunicare; 
 servicii de producere a energiei și a bioenergiei; 
 comerț, într-un context limitat la situațiile în care sprijinul oferit activităților comerciale 

are un impact tangibil asupra calității vieții populației, ca de exemplu comerțul 
desfășurat în zonele rurale. 
 
Măsurile propuse în cadrul acestei priorități includ: 
 
a) sprijinirea firmelor din sectorul serviciilor pentru realizarea de investiții corporale 
Firmele din sectorul servicii ar trebui sprijinite în aplicarea planurilor de investiții, în 

special pentru modernizarea echipamentelor și a proceselor operaționale. Un obiectiv esențial 
al acestei măsuri este creșterea utilizării serviciilor electronice în activitatea firmei. În acest 
sens poate fi prevăzută  o schemă de ajutor de stat. 

 
b) sprijinirea firmelor din sectorul serviciilor pentru realizarea de investiții 

necorporale 
Firmele trebuie sprijinite prin scheme de ajutor de stat adecvate și în achiziționarea unor 

servicii calificate. Toate serviciile menționate în cadrul Priorității 3 (Măsura 3b), sunt 
aplicabile și în cadrul întreprinderilor ce activează în sectorul terțiar.  

 
c) sprijinirea îmbunătățirii infrastructurii suport pentru creșterea competitivității în 

sectorul serviciilor (rețele de transport, utilități, IT&C, centre de afaceri) 
În multe cazuri, competitivitatea firmelor din sectorul terțiar are la bază existența și 

eficiența infrastructurilor publice moderne. 
Acest lucru este în special valabil în cazul firmelor care operează în sectorul turism, 

darși pentru cele care operează în sectorul comunicații și transporturi. 
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Pe lângă sprijinul pentru investițiile în infrastructură propus în cadrul prezentei secțiuni 
într-o abordare generală (Prioritatea 7) și specifică sectorului industrial (Prioritatea 3), o 
atenție deosebită trebuie acordată infrastructurii necesare pentru economia serviciilor. 
Rețelele de comunicare de mare capacitate, infrastructura turistică, platformele logistice 
intermodale sunt doar câteva exemple de investiții care ar trebui să fie finanțate printr-un 
sistem adecvat de granturi acordate administrației publice locale. 

 
d) sprijinirea dezvoltării resurselor umane din sectorul serviciilor 
Serviciile reprezintă sectorul economic în care factorul uman are cea mai mare 

importanță. Cheia competitivității în domeniu o reprezintă resursele calificate și competitive. 
Este necesar să fie prevăzută implementarea de programe de formare la standarde înalte 

de calitate, prin care să fie urmărită în special dezvoltarea cunoștințelor profesionale ale 
personalului implicat deja în funcționarea acestui sector de activitate. 

Ca și în cazul industriei, este necesară o planificare adecvată și o identificare în 
prealabil a nevoilor pieței muncii, determinată de cerințele operatorilor economici din sector, 
pentru a crește eficiența măsurilor de intervenție.  
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Prioritatea 6. Atragerea de investiții străine directe (dezvoltarea infrastructurii pentru 
afaceri, promovarea regiunii) 

 
Avantajele competitive ale României ca destinație a investițiilor străine sunt încă 

ridicate și aplicabile în mare măsură și pentru regiunea Sud-Vest Oltenia. 
Sectorul industrial regional cuprinde multe exemple importante de investiții străine care 

au fost și încă sunt esențiale pentru situația economică locală. 
După cum au arătat unele cazuri naționale recente, investițiile străine pot fi în orice 

moment caracterizate printr-o anumită volatilitate datorată politicii aplicate de investitorul 
străin  care poate foarte ușor reconsidera și realoca investițiile către alte teritorii.  

Făcând referire la politicile de dezvoltare, investițiile străine trebuie privite ca un factor 
important care să pună în mișcare dinamica de dezvoltare pe plan local, și nu ca un obiectiv în 
sine. 

Din acest motiv, politicile de atragere a investițiilor străine ar trebui să vizeze în 
principal investitori ce operează în domeniile de activitate cuprinse în viziunea de dezvoltare 
regională pe termen lung: sectoarele industriale și agricole inovatoare. 

Politicile de atragere ar trebui sincronizate cu politici de „răspândire” a investițiilor 
străine, prin care să fie garantată contribuția acestora la implementarea unui sistem de 
parteneriate și relații între actorii publici și cei privați, fiind garantată astfel funcționalitatea 
investițiilor străine în contextul dezvoltării durabile la nivel regional. 

În timp ce sprijinul financiar acordat investițiilor străine va fi garantat prin prioritățile 
relevante (1, 2, 3, 4 sau 5 în funcție de sector), măsurile special previzionate în cadrul 
priorității prezente trebuie să acopere:  
 implementarea unei strategii de marketing pentru investiții străine, care să definească 

prioritățile la un nivel mai detaliat și să propună măsuri de intervenție pentru atragerea 
fondurilor; 

 implementarea măsurilor de intervenție prevăzute în strategie, cuprinzând de exemplu: o 
platformă online de informații adresată potențialului investitor, o bază de date a 
locațiilor disponibile în vederea plasării unor posibile investiții străine, un manual al 
investitorilor în Oltenia, un plan de promovare și marketing care să atragă potențialii 
investitori; 

 modernizarea infrastructurilor de afaceri deja existente și crearea altora noi în cadrul 
priorităților 3, 4 și 8, cu activități specifice, echipamente și proceduri care să valorifice 
investițiile străine. 
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Prioritatea 7. Dezvoltarea infrastructurii de transport (rutieră, feroviară și navală) și a 
sistemelor de transport intermodal în sprijinul creșterii competitivității 

 
Într-o economie mondială în care dinamicile virtuale sunt în creștere din punct de 

vedere al gradului de importanță, a logisticii și a transportului, aceste elemente rămân factori 
cheie ce detremină competitivitatea unei țări și a unei regiuni. Regiunea Sud-Vest Oltenia este 
deficitară în ceea ce privește infrastructura de transport în comparație cu nivelul european și 
cel național. Căile ferate, deși acoperă o mare parte a regiunii, sunt vechi și determină costuri 
de întreținere și operare mari. Deoarece nu există nicio autostrada sau drum expres în regiune, 
drumurile naționale sunt supraîncărcate cu trafic rutier local și internațional. 

Conexiunile traficului aerian nu oferă un sprijin adecvat pentru activitatea mediului de 
afaceri, întucât singurul aeroport din regiune are o singură legătură directă la nivel național și 
o singură legătură directă la nivel internațional. Nu există zboruri directe către/dinspre 
București și alți poli de creștere din țară (cu excepția orașului Timisoara) și nu există 
echipamentul logistic suficient  pentru transportul aerian de marfă. 

În fapt, Craiova este singurul centru major urban al țării la nivelul căruia călătoria unui 
om de afaceri spre București (și de acolo în orice altă locație la nivel global) necesită mai mult 
de 3 ore prin orice mijloc de transport utilizat. 

Facilitatea și rapiditatea circulației persoanelor și bunurilor contribuie în mod 
fundamental la competitivitatea unei regiuni, iar Oltenia trebuie să facă față consecințelor unei 
conexiuni  slab dezvoltate cu piața globală. Pe de altă parte, cel puțin pentru transportul 
bunurilor, regiunea Sud-Vest Oltenia deține un potențial valoros reprezentat de existența 
fluviului Dunărea (canal de navigație trans-europeană) și a altor cursuri regionale importante 
de apă (Jiu, Olt, etc.). Valorificate într-un mod corespunzător (în concordanță cu 
reglementările europene aplicabile), cursurile de apă din regiune pot reprezenta nu numai 
soluția la nevoile de transport ale întreprinderilor în cadrul regiunii, ci și un promițător factor 
de venit, prin dezvoltarea serviciilor de transport naval ce pot asigură circulația bunurilor nu 
numai la nivel regional ci și la nivelul Europei de Sud-Est. 

Această prioritate urmărește rezolvarea situației descrise anterior prin aplicarea 
următoarelor măsuri: 
 Modernizarea și retehnologizarea conexiunilor de cale ferată ce leagă orașele majore ale 

regiunii cu restul țării, având o importanță crucială includerea Olteniei în planurile 
naționale de dezvoltare a acestui sector; 

 Construirea  autostrăzii Bucuresti-Craiova, precum și îmbunătățirea legăturilor rutiere 
dintre alte județe și autostrăzile existente sau cele care urmează a fi create; 

 Îmbunătățirea sistemului de drumuri naționale; 
 Îmbunătățirea dotărilor logistice ale Aeroportului din Craiova, inclusiv echipamente 

tehnice, pentru a garanta o intensitate mult mai mare a traficului de pasageri; 
 Elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru echiparea aeroportului în vederea 

organizării de transporturi aeriene de marfă; 
 Ajutoare financiare publice, prin măsuri ce asigură respectarea normele UE privind 

concurența, pentru stabilirea de conexiuni aeriene regulate pe destinația Craiova-
București și între Craiova și cele mai importante destinații de afaceri internaționale 
pentru economia regională 

 Pregătirea și punerea în aplicare a planurilor de modernizare și îmbunătățire a 
infrastructurilor portuare pe Dunăre și interconectarea acestora cu platformele 
intermodale, pentru a garanta o conexiune rapidă și eficientă între transportul fluvial  și 
cel feroviar / rutier. 
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Prioritatea 8. Sprijinirea sectorului de cercetare-inovare 

 
După modelul deja trasat de Strategia de la Lisabona, Strategia Europa 2020 urmărește 

transformarea Europei într-o putere economică bazată pe cunoaștere. 
În ciuda încadrării inițiale în rândul celor mai puțin dezvoltate regiuni din Europa, 

România și implicit Oltenia pot juca un rol foarte important în cadrul acestei provocări, 
profitând de o dinamică de dezvoltare mai rapidă decât oricare altă țară și care are la bază o 
tradiție a calității sistemelor educaționale și de resurse umane.   

Prin intermediul Priorității numărul 4, se face apel la nevoia de intensificare a 
dezvoltării noilor sectoare economice din regiune, în domeniile inovatoare și bazate pe 
cunoștințe și cercetare. 

În orice caz, este necesar ca această Prioritate de dezvoltare să fie susținută de o acțiune 
de sprijinire a activităților de cercetare în regiune și trebuie să sprijine la rândul său dinamica 
de canalizare a rezultatelor cercetărilor în inovarea produselor și proceselor din întreprinderile 
regionale. 

Dezvoltarea sectorului de cercetare-dezvoltare poate fi sprijinită și prin finanțări 
acordate clusterelor existente la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia (descrise în cadrul Secțiunii 
1, Capitolul 9) în vederea inovării activității productive deja desfășurate. 

Este important să fie susținute nivelul și calitatea ofertei de cercetare din regiune, prin 
sprijinirea activităților întreprinse de universități și centre de cercetare – în domeniile conexe 
afacerilor - și a activității de cercetare primară desfășurată în cadrul firmelor. În cazul 
întreprindeilor, acest deziderat se poate realiza prin finanțări sub formă de granturi sau 
aplicarea unor scheme de ajutor de stat. 

Este de asemenea importantă încurajarea cercetătorilor din cadrul universităților în 
dobândirea de experiență și cunoștințe prin parteneriate și perioade de cercetare în afara țării. 
Spre deosebire trecut,  inițiativele de acest gen ar trebui bazate în prezent prin metoda 
„voucher”-elor, subordonând suma alocată pentru desfășurarea acestor activități unei firme 
din regiunea Sud-Vest Oltenia ce acționează ca sponsor, având în vedere apoi utilizarea 
rezultatelor cercetării la nivel local. 

Pentru a asigura schimburi de experiență constante și vaste din punct de vedere 
informațional la nivelul universităților și centrelor de cercetare, trebuie implementate politici 
eficiente privind transferul de tehnologie. Acestea pot lua forma finanțărilor sub formă de 
granturi pentru proiectele individuale de cooperare, sau a unor măsuri de intervenție 
structurate care să sprijine crearea și dezvoltarea clusterelor și polilor de cercetare.  
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SECTIUNEA IV. Portofoliul regional de proiecte 
 

Ca urmarea a identificării nevoilor reale de dezvoltare ale mediului de afaceri din regiunea 
Sud-Vest Oltenia și a transpunerii acestora în priorități și măsuri de dezvoltare în conformitate cu 
conținutul Secțiunii 3 a studiului, au fost create premisele necesare pentru materializarea ideilor de 
dezvoltare astfel apărute, în proiecte ce pot constitui fundamentul dezvoltării mediului de afaceri al 
regiunii în viitoarea perioadă de programare 2014-2020. 

În vederea inițierii acestui demers, a fost definit un model unitar pentru transpunerea ideilor de 
investiții în fișe de proiect, astfel încât acestea să poată fi centralizate și ulterior ierarhizate în funcție 
de corelarea acestora cu prioritățile formulate în strategia de dezvoltare a mediului de afaceri la nivelul 
regiunii Sud-Vest Oltenia și țintele Strategiei Europa 2020. De asemenea, prioritizarea fișelor de 
proiect colectate va avea în vedere fezabilitate, maturitatea și sustenabilitatea proiectului astfel descris. 

Modelul fișei de proiect este prezentat în continuare: 

Tabel nr. 209 Modelul fișei de proiect inclusă în portofoliu 

FIȘĂ DE PROIECT 

STUDIU PRIVIND DEZVOLTAREA MEDIULUI DE AFACERI LA 
NIVEL REGIONAL SI IMPACTUL CRIZEI ECONOMICE ASUPRA 

INTREPRINDERILOR 

 

I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT 
 
1. Titlul proiectului (Denumirea generică a 

proiectului) 
 

2. Localizarea  proiectului (localitate/localități 
şi judeţ/e) 

 

3. Beneficiarul  proiectului/Parteneri dacă este 
cazul 

 

4. Sediul social al Beneficiarului/Partenerilor 
dacă este cazul 

 

5. Coordonatele de contact ale beneficiarului 
proiectului (persoana de contact: nume, 
telefon, fax şi email) 

 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI 
 
1. Obiectivele proiectului  
2. Scurta descriere a activitatilor proiectului)  
3. Calendar orientativ (durata proiectului si  
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perioada de implementare) 
4. Grupurile tinta, beneficiarii intermediari și 

finali 
 

5. Rezultate estimate: 
- realizări pe termen scurt; 
- rezultate pe termen mediu și lung. 

 

6. Vă rugăm să menţionaţi dacă proiectul se 
integrează cu alte investiţii din zonă şi, 
dacă da, car  ar fi acestea  

 

7. Principalele categorii de acțiuni vizate, care 
vor genera ponderea principală a 
cheltuielilor din proiect: 

- infrastructură publică; 
- scheme de ajutor financiar pentru 

întreprinderi; 
- măsuri de formare profesională; 
- acțiuni de parteneriat/ networking/ 

rețele; 
- măsuri de promovare; 
- altele (specificați). 

 

 

III. FEZABILITATEA, RENTABILITATEA ȘI SUSTENABILITATEA 
PROIECTULUI 

 
 
 

1. Existența unor studii preliminare: 
- studiu de pre-fezabilitate; 
- studiu de fezabilitate; 
- proiect tehnic și detalii de execuție; 
- studii de piață; 
- studii de marketing; 
- sondaje; 
- altele (specificați). 

 

2.  Dreptul de proprietate asupra terenurilor 
sau clădirilor (dacă este cazul) 

 

3. Avize, acorduri, autorizații deja obținute  
4. S-a făcut un calcul fundamentat al costului 

investiției? Vă rugăm să precizați care sunt 
principalele elemente de cost pe care le-ați 
avut în vedere. 

 

5. S-a făcut o estimare bine fundamentată a 
costurilor și veniturilor din operare? Dacă 
da, vă rugăm să precizați care sunt acestea. 

 

6. Au fost identificate și estimate costurile și 
beneficiile financiare? Dacă da, vă rugăm 
să precizați care sunt acestea. 

 

7. Au fost identificate și estimate costurile și 
beneficiile economice și sociale? Dacă da, 
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vă rugăm să precizați care sunt acestea. 
8. Au fost identificate principalele categorii 

de riscuri. Care sunt acestea? 
 

9. Beneficiarul și/sau partenerii au 
capacitatea de a asigura cash flow-ul pe 
perioada de derulare a investiției? Care 
sunt principalele surse identificate? 

 

10. Beneficiarul și/sau partenerii au 
capacitatea de a asigura cash flow-ul pe 
perioada de operare a investiției? Care sunt 
principalele surse identificate? 

 

 
 

IV. COSTUL PROIECTULUI ŞI PLANUL FINANCIAR 
 
Valoarea estimată totală a proiectului:    .................  RON, din care: 

- resurse financiare proprii:     ................. RON; 

- resurse financiare solicitate din finanțări publice:  .................  RON. 

Vă rugăm să atașați devizul general. 

 

Modelul fișelor de proiect a fost transmis către actorii relevanți în domeniul dezvoltării mediului 
de afaceriîn vederea colectării unor idei de proiecte care să valorifice potențialul de dezvoltare al 
regiunii, satisfăcând în același timp principalele nevoi de dezvoltare identificate.  

Fișele de proiect au reflectat viziunea prinvind dezvoltarea mediului de afaceri regional, o 
viziune integrată și corespunzătoare potențialului de dezvoltare economică identificat, creată prin 
implicarea și considerarea input-ului oferit de către actorii relevanți la nivel regional, ce pot asigura 
cadrul administrativ necesar pentru traspunerea în practică a acestei viziuni. 

Fișele de proiect colectate sunt prezentate în continuare: 
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JUDEȚUL GORJ 

FIȘĂ DE PROIECT 

STUDIU PRIVIND DEZVOLTAREA MEDIULUI DE AFACERI LA 
NIVEL REGIONAL SI IMPACTUL CRIZEI ECONOMICE ASUPRA 

INTREPRINDERILOR 

 

I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT 
 
1. Titlul proiectului (Denumirea generică a 

proiectului) 
,,Optimizarea funcţionării sistemelor de 
automatizare în vederea creşterii 
eficienţei grupurilor termoenergetice de 
la Termocentrala Rovinari”: 

2. Localizarea  proiectului (localitate/localități 
şi judeţ/e) 

Loalitatea Rovinari, jud. Gorj 

3. Beneficiarul  proiectului/Parteneri dacă este 
cazul 

S.C.Complexul Energetic Oltenia S.A. – 
Sucursala Electrocentrale Rovinari 

4. Sediul social al Beneficiarului/Partenerilor 
dacă este cazul 

Str. Energeticianului, nr.25,loc.Rovinari, 
jud.Gorj 

5. Coordonatele de contact ale beneficiarului 
proiectului (persoana de contact: nume, 
telefon, fax şi email) 

Irod Bebe Cornel 
Număr de  telefon -0253-372.556, Interior 

: 302, 6070adresa poştă electronică - 
ibebeirod@yahoo.fr 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI 
 
1. Obiectivele proiectului Obiectivulgeneral al proiectului este 

creşterea competitivităţii şi productivităţiila 
Termocentrala Rovinari, pentru optimizarea 
funcţionării sistemelor de automatizare în 
vederea creşterii eficienţei grupurilor 
termoenergetice urmărindu-sereducerea 
decalajelor faţă de productivitatea medie la 
nivelul UE.Obiectivele specifice ale 
proiectului sunt creşterea eficienţei şi 
productivităţii în producţia de energie la 
S.C.CE Oltenia S.A. precum şi a stabilităţii 
procesului de producere a energiei. 

2. Scurta descriere a activitatilor proiectului) Realizarea acestor obiective se va concretiza 
în urma parcurgerii celor 2 componente 
principale ale proiectului, Cercetare 
industrială şi Dezvoltare experimentală. 

În cadrul livrării serviciilor de cercetare 
industrială şidezvoltare experimentală se va 
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urmări concret obţinerea următorului 
rezultat al cercetării: Propunerea unei 
soluţii tehnice pentru îndeplinirea 
obiectivelor generale şi specifice. Soluţia 
tehnică va fi o funcţie matematică sau un 
algoritm de control ce va fi capabil să 
genereze comenzi/decizii în activitatea de 
control automat a procesului real. Acest 
rezultat final presupune atingerea unor 
rezultate parţiale pe parcursul derulării 
proiectului, legate de: obţinerea unui model 
matematic a grupului termoenergetic, 
dezvoltarea unor metode de validare cu 
precizie cât mai mare a modelului 
matematic şi a soluţiei de control propuse, 
precum şi testarea experimentală a 
modelului şi a soluţiei în condiţiile 
funcţionării reale a procesului.   

3. Calendar orientativ (durata proiectului si 
perioada de implementare) 

24 luni 

4. Grupurile tinta, beneficiarii intermediari și 
finali 

Grupurile tinta sunt sistemele de 
automatizare aferente grupurilor 
termoenergetice iar beneficiarul final este 
S.C. Ce Oltenia S.A. – Sucursala 
Electrocentrale Rovinari 

5. Rezultate estimate: 
- realizări pe termen scurt; 
- rezultate pe termen mediu și lung. 

Rezultatele implementării proiectului 
Optimizarea funcţionării sistemelor de 
automatizare în vederea creşterii eficienţei 
grupurilor termoenergetice de la 
Termocentrala Rovinariconcretizate 
princreşterea eficienţei şi productivităţii în 
producţia de energie şi stabilitatea 
procesului de producere a energiei, prin 
optimizarea funcţionării sistemelor de 
automatizare, bazate pe înalte tehnologii de 
control vor contribui substanţial la 
îndeplinirea obiectivelor de bază pe care 
societatea şi le-a fixat.De asemenea, 
implementarea acestui proiect, prin 
obiectivele sale specifice, va contribui la 
îndeplinirea unor obiective de baza ale C.E. 
Rovinari precum păstrarea poziţiei de lider 
în termoenergetica româneasca, 
recunoaşterea pe plan naţional, european şi 
mondial a dezvoltării, promovării sau 
implementării tehnologiilor care utilizează 
,,cărbunele curat” sau motivarea şi 
pregătirea continuă a resurselor umane. 

6. Vă rugăm să menţionaţi dacă proiectul se 
integrează cu alte investiţii din zonă şi, dacă 
da, care ar fi acestea  

Proiectul se integrează cu alte investiţii 
din zonă, dupa cum urmeaza: 
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- Modernizarea blocului energetic nr. 4; 

- Instalaţie de desulfurare a gazelor de 
ardere la blocul energetic nr. 4. 

7. Principalele categorii de actiuni vizate, care 
vor genera ponderea principală a cheltuielilor 
din proiect: 

- infrastructură publică; 
- scheme de ajutor financiar pentru 

întreprinderi; 
- măsuri de formare profesională; 
- actiuni de parteneriat/ networking/ 

retele; 
- măsuri de promovare; 
- altele (specificati). 

 
 

 

 

- actiuni de parteneriat/ 
networking/ retele; 

 

 

III. FEZABILITATEA, RENTABILITATEA ȘI SUSTENABILITATEA PROIECTULUI
 
1. Existența unor studii preliminare: 

- studiu de pre-fezabilitate; 
- studiu de fezabilitate; 
- proiect tehnic și detalii de execuție; 
- studii de piață; 
- studii de marketing; 
- sondaje; 
- altele (specificați). 

Proiect de cercetare 

2.  Dreptul de proprietate asupra terenurilor sau 
clădirilor (dacă este cazul) 

- 

3. Avize, acorduri, autorizații deja obținute - 
4. S-a făcut un calcul fundamentat al costului 

investiției? Vă rugăm să precizați care sunt 
principalele elemente de cost pe care le-ați 
avut în vedere. 

- CHELTUIELI ELIGIBILE si anume: 
1.Cheltuieli pentru achiziţia de servicii  
de cercetare industrială* 
2.Cheltuieli pentru achiziţia de servicii  
de dezvoltare experimentală* 
3.Cheltuieli pentru achiziţia de 
echipamente şi instrumente pentru 
cercetare industrială 
4.Cheltuieli pentru achiziţia de 
echipamente şi instrumente pentru 
dezvoltare experimentală 
5.Cheltuieli pentru obţinerea şi validarea 
drepturilor de proprietate industrială 
(numai pentru beneficiarii tip IMM) 
- CHELTUIELI INTEGRAL 
NEELIGIBILE 
1.Taxa pe valoarea adăugată 
2.Cheltuieli pentru informare şi publicitate 
privind proiectul 
3.Cheltuieli pentru managementul 
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proiectului 
4.Cheltuieli aferente serviciului de realizare 
a raportului independent de audit final

5. S-a făcut o estimare bine fundamentată a 
costurilor și veniturilor din operare? Dacă 
da, vă rugăm să precizați care sunt acestea. 

Costurilor si veniturilor din operare sunt 
prezentate in Anexa 1 - PROIECŢIA 
VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR 

6. Au fost identificate și estimate costurile și 
beneficiile financiare? Dacă da, vă rugăm să 
precizați care sunt acestea. 

Nu. 

7. Au fost identificate și estimate costurile și 
beneficiile economice și sociale? Dacă da, 
vă rugăm să precizați care sunt ace tea. 

Analiza cost beneficiu, elaborată în 
condiţiile în care se consideră că sunt 
alocate fonduri structurale pentru 
implementarea proiectului, pune în evidenţă 
urmatoarele aspecte: 

 în condiţiile acordării unui sprijin 
financiar nerambursabil, indicatorii de 
eficienţă financiară ai proiectului se 
îmbunătăţesc; indicatorul VNAF/K 
cresţe comparativ cu VNAF/C, dar se 
menţine încă negativ. RIRF/K nu poate 
fi calculat întrucât fluxul financiar 
incremental este negativ în fiecare an al 
perioadei de analiză. Cu alte cuvinte 
prin implementarea proiectului nu se 
generează venituri suplimentare pentru 
beneficiarul proiectului. 

 implementarea proiectului este de 
natură să aducă beneficii economice la 
nivel regional prin menţinerea locurilor 
de muncă existente atât în cadrul C.E. 
Rovinari cât şi în cadrul sectorului 
minier care livrează combustibil lignit 
către C.E. Rovinari. 

 rezultatele analizei cost – beneficiu 
economică evidenţiază impactul 
favorabil asupra proiectului determinat 
de cota de finanţare nerambursabilă din 
partea UE. 

 
8. Au fost identificate principalele categorii de 

riscuri. Care sunt acestea? 
Datorită faptului că implementarea 
proiectului aduce doar beneficii financiare 
fără a genera şi cheltuieli, nu există riscuri

9. Beneficiarul și/sau partenerii au capacitatea 
de a asigura cash flow-ul pe perioada de 
derulare a investiției? Care sunt principalele 
surse identificate? 
 

În Anexa 2.-PROIECTIA FLUXULUI DE 
NUMERAR CU AJUTOR 
NERAMBURSABIL 
 se prezintă proiecţia financiară folosind 
metoda fluxului net de numerar actualizat, 
observându-se că la sfârşitul fiecăruia din 
cei 3 ani de operare şi întreţinere a 
proiectului, fluxul net de numerar este de  
3,103,000.00 lei
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10. Beneficiarul și/sau partenerii au capacitatea 
de a asigura cash flow-ul pe perioada de 
operare a investiției? Care sunt principalele 
surse identificate? 

- 

 
IV. COSTUL PROIECTULUI ŞI PLANUL FINANCIAR 

 
Valoarea estimată totală a proiectului: ……………………………………………830.000 RON  
din care: 

- resurse financiare proprii: ………………………………………………….10 %    RON; 

- resurse financiare solicitate din finantări publice/ fonduri europene  .............90 %   
RON. 

Vă rugăm să atasati devizul general. 

- Nu exista. 

ANEXA 1 
PROIECŢIA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR 

NR. 
CRT. 

CATEGORIA 
DE VENITURI
/CHELTUIELI

PRE - 
IMPLEMENTARE

Perioada de implementare a proiectului 
Perioada de operare  si 

intretinere 
(dupa proiect) 

AN  0 
AN 1 AN 2 

TOTAL 
AN 1 

TOTAL 
AN 2 

TOTAL 
AN 3 

TOTAL  
AN 4 

TOTAL 
AN 5 TRIM  

I  
TRIM  

II  
TRIM 

III  
TRIM 

IV  
TRIM

I  
TRIM

II  
TRIM 

III  
TRIM 

IV  

  
Proiectia 
veniturilor 

                

1 
Venituri din 
vanzări produse 

           

2 
Venituri din 
prestări servicii 

           

3 
Venituri din 
vanzări marfuri 

           

4 

Venituri din 
subvenţii de 
exploatare 
aferente cifrei 
de afaceri nete 

           

5 
Venituri din 
subvenţii pentru 
investiţii  

           

6 
Venituri din alte 
activităţi 

           

7 
Variaţia 
stocurilor 

           

8 

Venituri din 
producţia 
realizată pentru 
scopuri proprii 
şi capitalizată 

           545,000.0 545,000.0 545,000.0

9 
Alte venituri din 
exploatare 

           3,150,000.0 3,150,000.03,150,000.0

Total venituri din 
exploatare            

3,695,000.0 3,695,000.0 3,695,000.0

10 
Venituri din 
imobilizări 
financiare 

                       

11 
Venituri din 
diferenţe de 
curs valutar 

              

12 
Venituri din 
dobanzi 

              

13 
Venituri din 
sconturi obţinute 

              

14 
Alte venituri 
financiare  

              

Total venituri 
financiare 

              

15 
Venituri din 

subvenţii 
  258,307.2 155,548.8 65,548.8 65,548.8 65,548.8 65,548.8 65,548.8 479,404.8 262,195.2    

Total venituri 
extraordinare 

  258,307.2 155,548.8 65,548.8 65,548.865,548.8 65,548.8 65,548.8 479,404.8 262,195.2   
 

TOTAL VENITURI   258,307.2 155,548.8 65,548.8 65,548.865,548.8 65,548.8 65,548.8 479,404.8 262,195.23,695,000.0 3,695,000.0 3,695,000.0

   Proiectia                             
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cheltuielilor 

1 
Cheltuieli 
cu 
consumabile 

                  
  

      

2 

Alte cheltuieli 
materiale 
(inclusiv 
cheltuieli cu 
prestaţii externe) 

287,008.0 172,832.0 72,832.0 72,832.0 72,832.0 72,832.0 72,832.0 532,672.0 291,328.0       

3 
Alte 
cheltuieli 
din afara  

                 
  

   

4 
Cheltuieli 
privind 
marfurile  

                 
  

   

Total cheltuieli materiale   287,008.0 172,832.0 72,832.0 72,832.0 72,832.0 72,832.0 72,832.0 532,672.0 291,328.0    

6 
Cheltuieli cu 
personalul 
angajat 

  
         

  

7 
Cheltuieli cu 
asigurările şi 
protectia socială 

  
         

  

Total cheltuieli cu 
personalul

             

8 
Cheltuieli cu 
amortizările 

                 

9 
Alte cheltuieli de
exploatare 

 
1,000.0 

      5,000.00 1,000.00 5,000.00       

Total cheltuieli 
exploatare

 1,000.0 287,008.0 172,832.0 72,832.0 72,832.0 72,832.0 72,832.0 77,832.0 533,672.0 296,328.0    

10 
Cheltuieli din 
diferenţe de curs 
valutar 

  
         

  

11 
Cheltuielile 
privind 
dobanzile 

  
         

  

12 

Cheltuieli 
privind 
sconturile 
acordate 

  

         

  

13 
Alte cheltuieli 
financiare 

             

Total cheltuieli 
financiare 

             

14 

Cheltuieli 
privind 
calamitaţile şi 
alte evenimente  

  

         

  

Total cheltuieli 
extraordinare

             

TOTAL CHELTUIELI  1,000.0 287,008.0 172,832.0 72,832.0 72,832.0 72,832.0 72,832.0 77,832.0 533,672.0 296,328.0    

 
ANEXA 2 

PROIECTIA FLUXULUI DE NUMERAR CU AJUTOR NERAMBURSABIL 
(perioada de operare şi întreţinere a investiţiei) 

 Perioada de operare 

AN 1 AN 2 AN 3 

ACTIVITATEA DE INVESTIŢII ŞI FINANŢARE 

1 Aport la capitalul societatii     

2 Vanzari de active, incl TVA    

 Credite pe termen lung    

4 Ajutor nerambursabil (inclusiv avans)    

Total intrari de lichiditati    

5 
Achizitii de active fixe corporale, incl 
TVA  
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6 
Achizitii de active fixe necorporale, incl 
TVA 

   

7 Cresterea investitiilor in curs     

Total iesiri de lichididati prin investitii    

8 Rambursari de Credite pe termen mediu    

8.1 
      Rate la imprumut - cofinantare la 
proiect 

   

8.2       Rate la alte credite     

9  Plati de dobanzi la Credite     

9.1      La imprumut - cofinantare la proiect    

9.2 
     La alte credite pe termen mediu si 
lung 

   

Total iesiri de lichiditati prin finantare    

Flux de lichiditati din activitatea de investitii si 
finantare

   

ACTIVITATEA DE EXPLOATARE 

10 
Incasari din activitatea de exploatare,incl 

TVA  
        

3,695,000.00 
       
3,695,000.00  

       
3,695,000.00 

11 
 Incasari din activitatea financiara pe 
termen scurt  

   

12  Credite pe termen scurt     

Total intrari de numerar 3,695,000.00 3,695,000.00 3,695,000.00 

13  Materii prime si materiale     

14  Alte materiale     

15  Energia si apa     

16  Marfuri     

17  Aferente personalului angajat     

18  Asigurari si protectie sociala     

19  Prestatii externe     

20  Impozite, taxe si varsaminte asimilate     
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21  Alte plati aferente exploatarii     

 Plati din activitatea de exploatare inclusiv 
TVA 

   

Flux brut inainte de plati pentru impozit pe 
profit /cifra de afaceri si ajustare TVA 

3,695,000.00 3,695,000.00 3,695,000.00 

22  Plati TVA     

23  Rambursari TVA     

24 Impozit pe profit/cifra de afaceri 591,200.00 591,200.00 591,200.00 

Plati/incasari pentru impozite si taxe 591,200.00 591,200.00 591,200.00 

25  Rambursari de credite pe termen scurt     

26 
 Plati de dobanzi la credite pe termen 
scurt  

   

27 
 Dividende (inclusiv impozitele 
aferente)  

   

Total plati exclusiv cele aferente exploatarii 591,200.00 591,200.00 591,200.00 

Flux de numerar din activitatea de exploatare 3,103,800.00 3,103,800.00 3,103,800.00 

 FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW)  

Flux de lichiditati net al perioadei  
3,103,800.00 3,103,800.00 3,103,800.00

Disponibil de numerar al perioadei precedente (88,400.00) (88,400.00) 3,015,400.00 6,119,200.00

Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei  
3,015,400.00 6,119,200.00 9,223,000.00
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JUDEȚUL OLT 

FIȘĂ DE PROIECT 

STUDIU PRIVIND DEZVOLTAREA MEDIULUI DE AFACERI LA 
NIVEL REGIONAL SI IMPACTUL CRIZEI ECONOMICE ASUPRA 

INTREPRINDERILOR 

 

I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT 
 
1. Titlul proiectului (Denumirea generică a 

proiectului) 
PIATA DE GROS  IN  JUDETUL OLT  

2. Localizarea  proiectului 
(localitate/localități şi judeţ/e) 

Corabia – punct principal  
Puncte de colectare – Visina, Ianca, 
Izbiceni, Strejesti, Gradinari,  

3. Beneficiarul  proiectului/Parteneri dacă 
este cazul 

CJ OLT  
Partener : CL Corabia, CL Visina, Ianca, 
Izbiceni, Strejesti, Gradinari, 

4. Sediul social al 
Beneficiarului/Partenerilor dacă este 
cazul 

Slatina, Corabia, Visina, Ianca, Izbiceni, 
Strejesti, Gradinari 

5. Coordonatele de contact ale 
beneficiarului proiectului (persoana de 
contact: nume, telefon, fax şi email) 

Persoana contact: Lungu Daniela , tel . 
0735404898, fax. 0249431122, mail 
danalungu18@yahoo.com 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI 
 
1. Obiectivele proiectului Infiintarea sistemului de colectare a 

produselor agricole in judetul Olt , 
inclusiv puncte de colectare in zonele 
legumicole ale judetului  

2. Scurta descriere a activitatilor proiectului) Creare infrastructura piata ( hala , 
standuri, spatii administartive, grupuri 
sanitare, spatiu depozitare, platforma de 
depozitare deseuri alimentare si 
nealimentare, locuri de parcare,locuri de 
astepare TIR, decantor ape pluviale si 
separator grasimi spatii verzi, iluminat 
platforma 

3. Calendar orientativ (durata proiectului si 
perioada de implementare) 

24 luni  

4. Grupurile tinta, beneficiarii intermediari 
și finali 

Grup tinta:  
Producatori agricoli judet Olt  
Beneficiari intermediari:  
Beneficiari finali : consumatori din 



Studiu privind dezvoltarea mediului de afaceri la nivel regional și  
impactul crizei economice asupra întreprinderilor 

309 
 

judetul Olt 
5. Rezultate estimate: 

- realizări pe termen scurt; 
- rezultate pe termen mediu și lung. 

Rezultate  termen scurt : 

Crearea unui sistem eficient de 
distributie pentru  producatorii agricoli  

Valorificarea potentialului agricol din 
zona  

  Sprijinirea producatorilor agricoli 
organizati in exploatatii agricole, 
asociatii profesionale si interprofesionale 
aprovizionarea mai buna cu fructe si 
legume proaspete a consumatorilor din 
partea de sud a Romaniei   

Rezultate pe termen mediu și lung. 

Crearea unui nume de marca pentru 
produsele agricole din regiune  

Crearea conditiilor de transparenta si 
concurenta loiala intre participantii la 
piata  

Asigurarea unei protectii mai mari a 
consumatorilor si satisfacerea acestora la 
nivel superior 

6. Vă rugăm să menţionaţi dacă proiectul se 
integrează cu alte investiţii din zonă şi, 
dacă da, care ar fi acestea  

Proiecte ale fermierilor din zona 
implementate in cadrul PNDR – masura 
112, 123,  

7. Principalele categorii de acțiuni vizate, 
care vor genera ponderea principală a 
cheltuielilor din proiect: 

- infrastructură publică; 
- scheme de ajutor financiar pentru 

întreprinderi; 
- măsuri de formare profesională; 
- acțiuni de parteneriat/ networking/ 

rețele; 
- măsuri de promovare; 
- altele (specificați). 

- infrastructură publică; 
- acțiuni de parteneriat/ 

networking/ rețele; 
- măsuri de promovare; 
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III. FEZABILITATEA, RENTABILITATEA ȘI SUSTENABILITATEA 
PROIECTULUI 

 
1. Existența unor studii preliminare: 

- studiu de pre-fezabilitate; 
- studiu de fezabilitate; 
- proiect tehnic și detalii de 

execuție; 
- studii de piață; 
- studii de marketing; 
- sondaje; 
- altele (specificați). 

Nu  

2.  Dreptul de proprietate asupra terenurilor 
sau clădirilor (dacă este cazul) 

Da  

3. Avize, acorduri, autorizații deja obținute Nu  
4. S-a făcut un calcul fundamentat al 

costului investiției? Vă rugăm să precizați 
care sunt principalele elemente de cost pe 
care le-ați avut în vedere. 

Nu  

5. S-a făcut o estimare bine fundamentată a 
costurilor și veniturilor din operare? Dacă 
da, vă rugăm să precizați care sunt 
acestea. 

Valoare estimata - 22.900.000 lei  

6. Au fost identificate și estimate costurile și 
beneficiile financiare? Dacă da, vă rugăm 
să precizați care sunt acestea. 

Nu  

7. Au fost identificate și estimate costurile și 
beneficiile economice și sociale? Dacă da, 
vă rugăm să precizați care sunt acestea. 

Nu  

8. Au fost ide tificate principalele categorii 
de riscuri. Care sunt acestea? 

Nu  

9. Beneficiarul și/sau partenerii au 
capacitatea de a asigura cash flow-ul pe 
perioada de derulare a investiției? Care 
sunt principalele surse identificate? 

Da  

10. Beneficiarul și/sau partenerii au 
capacitat a de a asigura cash flow-ul pe 
perioada de operare a investiției? Care 
sunt principalele surse identificate? 

Da  

 
IV. COSTUL PROIECTULUI ŞI PLANUL FINANCIAR 

 
Valoarea estimată totală a proiectului:    22.900.000 RON, din care: 

- resurse financiare proprii:     1.145.000. RON; 

- resurse financiare solicitate din finanțări publice:  21.755.000  RON. 

Vă rugăm să atașați devizul general. 
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FIȘĂ DE PROIECT 

STUDIU PRIVIND DEZVOLTAREA MEDIULUI DE AFACERI LA 
NIVEL REGIONAL SI IMPACTUL CRIZEI ECONOMICE ASUPRA 

INTREPRINDERILOR 

 

I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT 
 
1. Titlul proiectului (Denumirea generică a 

proiectului) 
OLTUL NAVIGABIL 

2. Localizarea  proiectului 
(localitate/localități şi judeţ/e) 

CURSUL RAULUI OLT DE LA 
SLATINA PANA LA DUNARE, 
JUDETUL OLT 

3. Beneficiarul  proiectului/Parteneri dacă 
este cazul 

PRIMARIA SLATINA,CONSILIUL 
JUDETEAN,ALRO SA , PIRELLI SA, 
TMK SA, CORD SA, 
HIDROELECTRICA SA, ETC 

4. Sediul social al 
Beneficiarului/Partenerilor dacă este cazul

SLATINA 

5. Coordonatele de contact ale beneficiarului 
proiectului (persoana de contact: nume, 
telefon, fax şi email) 

 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI 
 
1. Obiectivele proiectului CREAREA UNUI CANAL 

NAVIGABIL PE RAUL OLT DE LA 
SLATINA PANA LA DUNARE 

2. Scurta descriere a activitatilor roiectului) AMENAJAREA  ECLUZELOR LA 
BARAJEL DIN AVAL DE SLATINA 
PANA LA DUNARE 

3. Calendar orientativ (durata proiectului si 
perioada de implementare) 

 

4. Grupurile tinta, beneficiarii intermediari 
și finali 

 

5. Rezultate estimate: 
- realizări pe termen scurt; 
- rezultate pe termen mediu și lung. 

 

6. Vă rugăm să menţionaţi dacă proiectul se 
integrează cu alte investiţii din zonă şi, 
dacă da, care ar fi acestea  

PROIECTUL VIZEAZA 
REALIZAREA UNEI 
INFRASTRUCTURI DE TRANSPORT 
NAVAL SI ESTE INTEGRAT CU 
TOATE PROIECTELE DE 
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DEZVOLTARE ECONOMICA A 
ORASULUI SI JUDETULUI CE 
IMPLICA TRANSPORT DE 
MARFURI, PERSOANE SI CHIAR 
TURISM. 

7. Principalele categorii de acțiuni vizate, 
care vor genera ponderea principală a 
cheltuielilor din proiect: 

- infrastructură publică; 
- scheme de ajutor financiar pentru 

întreprinderi; 
- măsuri de formare profesională; 
- acțiuni de parteneriat/ networking/ 

rețele; 
- măsuri de promovare; 
- altele (specificați). 

-INFRASTRUCTURA PUBLICA 

 

III. FEZABILITATEA, RENTABILITATEA ȘI SUSTENABILITATEA 
PROIECTULUI 

 
 
 

1. Existența unor studii preliminare: 
- studiu de pre-fezabilitate; 
- studiu de fezabilitate; 
- proiect tehnic și detalii de 

execuție; 
- studii de piață; 
- studii de marketing; 
- sondaje; 
- altele (specificați). 

Din datele noastre , au fost realizate 
studii de pre-fezabilitate , mai mult , la 
unele dintre baraje au fost realizate 
ecluzele , fiind in conservare in acest 
moment (Surse din cadrul Hidroelectrica 
au precizat pentru Jurnalul Naţional că 
ecluzele de la Izbiceni sunt gata în 
proporţie de 70% şi se află în 
conservare.Surse din cadrul Hidroelectrica 
au precizat pentru Jurnalul Naţional că 
ecluzele de la Izbiceni sunt gata în 
proporţie de 70% şi se află în conservare)

2.  Dreptul de proprietate asupra terenurilor 
sau clădirilor (dacă este cazul) 

NA 

3. Avize, acorduri, autorizații deja obținute NA 
4. S-a făcut un calcul fundamentat al 

costului investiției? Vă rugăm să precizați 
care sunt principalele elemente de cost pe 
care le-ați avut în vedere. 

NA 

5. S-a făcut o estimare bine fundamentată a 
costurilor și veniturilor din operare? Dacă 
da, vă rugăm să precizați care sunt 
acestea. 

NA 

6. Au fost identificate și estimate costurile 
și beneficiile financiare? Dacă da, vă 
rugăm să precizați care sunt acestea. 

NA 



Studiu privind dezvoltarea mediului de afaceri la nivel regional și  
impactul crizei economice asupra întreprinderilor 

313 
 

7. Au fost identificate și estimate costurile 
și beneficiile economice și sociale? Dacă 
da, vă rugăm să precizați care sunt 
acestea. 

NA 

8. Au fost identificate principalele categorii 
de riscuri. Care sunt acestea? 

NA 

9. Beneficiarul și/sau partenerii au 
capacitatea de a asigura cash flow-ul pe 
perioada de derulare a investiției? Care 
sunt principalele surse identificate? 

FIIND O INVESTITIE IN CARE AR 
PUTEA INTRA IN PARTENERIAT 
FIRMELE PUTERNICE DE PE 
PLATFORMA INDUSTRIALA A 
SLATINEI , VA PUTEA FI 
ASIGURATA SI COFINANTAREA 
ACESTUI PROIECT 

10. Beneficiarul și/sau partenerii au 
capacitatea de a asigura cash flow-ul pe 
perioada de operare a investiției? Care 
sunt principalele surse identificate? 

IDEM 

 
 

IV. COSTUL PROIECTULUI ŞI PLANUL FINANCIAR 
 
Valoarea estimată totală a proiectului:    ...................... RON, din care: 

- resurse financiare proprii:     ...................... RON; 

- resurse financiare solicitate din finanțări publice:  ...................... RON. 

Vă rugăm să atașați devizul general. 
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JUDEȚUL VÂLCEA 

 

FIŞĂ DE PROIECT 
STUDIU PRIVIND DEZVOLTAREA MEDIULUI DE AFACERI LA 

NIVEL REGIONAL SI IMPACTUL CRIZEI ECONOMICE ASUPRA 
INTREPRINDERILOR 

 

I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT 
 
1. Titlul proiectului (Denumirea generică a 

proiectului) 
Amenajare parc fotovoltaic în 
Municipiul Râmnicu Vâlcea pentru 
producerea energiei electrice “verzi” 

2. Localizarea  proiectului 
(localitate/localităţi şi judeţ/e) 

Municipiul Râmnicu Vâlcea, Judeţul 
Vâlcea 

3. Beneficiarul  proiectului/Parteneri dacă 
este cazul 

Unitatea Administrativ Teritorială 
Vâlcea, mediul de afaceri. consiliile 
locale din localitățile limitrofe 

4. Sediul social al Beneficiarului/Partenerilor 
dacă este cazul 

Str. General Praporgescu nr. 14, 
Râmnicu Vâlcea, Judeţul Vâlcea 

5. Coordonatele de contact ale beneficiarului 
proiectului (persoana de contact: nume, 
telefon, fax şi email) 

 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI 
 
1. Obiectivele proiectului Valorificarea potenţialului resurselor 

regenerabile de energie şi protejarea 
mediului înconjurător. 

2. Scurta descriere a activitatilor 
proiectului) 

 Stabilirea amplasamentului în 
funcţie de rezultatele studiilor 
efectuate şi amenajarea terenului; 

 Asigurarea utilităţilor; 
 Achiziţia şi montarea panourilor 

fotovoltaice; 
 Racordarea la reţeaua din Sistemul 

Energetic Naţional (SEN). 
3. Calendar orientativ (durata proiectului 

si perioada de implementare) 
 
2015 - 2018 

4. Grupurile tinta, beneficiarii 
intermediari şi finali 

Aplicant: UAT Râmnicu Vâlcea 
Alţi factori interesaţi: mediul de afaceri, 
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inclusiv companiile care asigură transportul 
şi distribuţiaenergiei electrice. 

5. Rezultate estimate: 
- realizări pe termen scurt; 
- rezultate pe termen mediu şi 

lung. 

Realizări pe termen scurt: 
- Disponibilitatea energiei în cantităţi mari, 
este inepuizabila şi este ecologică. 
Mijloacele de captarea energiei solare nu 
sunt poluante şi nu au efecte nocive asupra 
atmosferei municipiului. 
Rezultate pe termen mediu şi lung: 

- ecologizarea şi crearea unui mediu mai 
sănătos pentru populaţie; 

6. Vă rugăm să menţionaţi dacă proiectul 
se integrează cu alte investiţii din zonă 
şi, dacă da, care ar fi acestea  

 

7. Principalele categorii de acţiuni vizate, 
care vor genera ponderea principală a 
cheltuielilor din proiect: 

- infrastructură publică; 
- scheme de ajutor financiar 

pentru întreprinderi; 
- măsuri de formare profesională; 
- acţiuni de parteneriat/ 

networking/ reţele; 
- măsuri de promovare; 
- altele (specificaţi). 

Principalele categorii de acţiuni vizate: 
- infrastructură publică; 
- măsuri de promovare. 
 

 

III. FEZABILITATEA, RENTABILITATEA ȘI SUSTENABILITATEA 
PROIECTULUI 

 
 
 

1. Existenţa unor studii preliminare: 
- studiu de pre-fezabilitate; 
- studiu de fezabilitate; 
- proiect tehnic şi detalii de 

execuţie; 
- studii de piaţă; 
- studii de marketing; 
- sondaje; 
- altele (specificaţi). 

Pentru moment, nu sunt disponibile 
aceste informaţii. 

2.  Dreptul de proprietate asupra terenurilor 
sau clădirilor (dacă este cazul) 
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3. Avize, acorduri, autorizaţii deja obţinute Pentru moment, nu sunt disponibile 
aceste informaţii. 

4. S-a făcut un calcul fundamentat al 
costului investiţiei? Vă rugăm să precizaţi 
care sunt principalele elemente de cost pe 
care le-aţi avut în vedere. 

20.000.000 euro 

5. S-a făcut o estimare bine fundamentată a 
costurilor şi veniturilor din operare? Dacă 
da, vă rugăm să precizaţi care sunt 
acestea. 

 

6. Au fost identificate şi estimate costurile şi 
beneficiile financiare? Dacă da, vă rugăm 
să precizaţi care sunt acestea. 

 

7. Au fost identificate şi estimate costurile şi 
beneficiile economice şi sociale? Dacă da, 
vă rugăm să precizaţi care sunt acestea. 

 

8. Au fost identificate principalele 
categorii de riscuri. Care sunt acestea? 

 

9. Beneficiarul şi/sau partenerii au 
capacitatea de a asigura cash flow-ul pe 
perioada de derulare a investiţiei? Care 
sunt principalele surse identificate? 

 

10. Beneficiarul şi/sau partenerii au 
capacitatea de a asigura cash flow-ul pe 
perioada de operare a investiţiei? Care 
sunt principalele surse identificate? 

 

 
 

IV. COSTUL PROIECTULUI ŞI PLANUL FINANCIAR 
 
Valoarea estimată totală a proiectului:    ...................... RON, din care: 

- resurse financiare proprii:     ...................... RON; 
- resurse financiare solicitate din finanțări publice:  ...................... RON. 

Vă rugăm să ataşaţi devizul general. 
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FIŞĂ DE PROIECT 
STUDIU PRIVIND DEZVOLTAREA MEDIULUI DE AFACERI LA 

NIVEL REGIONAL SI IMPACTUL CRIZEI ECONOMICE ASUPRA 
INTREPRINDERILOR 

 

I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT 
 
1. Titlul proiectului (Denumirea generică a 

proiectului) 
Amenajarea urbanistică şi hidrotehnică 
a albiei râului Olăneşti 

2. Localizarea  proiectului 
(localitate/localităţi şi judeţ/e) 

Municipiul Râmnicu Vâlcea, Judeţul 
Vâlcea 

3. Beneficiarul  proiectului/Parteneri dacă 
este cazul 

Unitatea Administrativ Teritorială 
Vâlcea, mediul de afaceri. consiliile 
locale din localitățile limitrofe 

4. Sediul social al Beneficiarului/Partenerilor 
dacă este cazul 

Str. General Praporgescu nr. 14, 
Râmnicu Vâlcea, Judeţul Vâlcea 

5. Coordonatele de contact ale beneficiarului 
proiectului (persoana de contact: nume, 
telefon, fax şi email) 

 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI 
 
1. Obiectivele proiectului Îmbunătăţirea imaginii oraşului şi creşterea 

de atractivitate turistică. 
2. Scurta descriere a activitatilor 

proiectului) 
- Amenajarea unei zone de agrement pentru 
locuitorii Municipiului şi turişti – 
promenadă, locuri de joacă pentru copii 

3. Calendar orientativ (durata proiectului 
si perioada de implementare) 

 
2015- 2017 

4. Grupurile tinta, beneficiarii 
intermediari şi finali 

Aplicant: UAT Râmnicu Vâlcea 

5. Rezultate estimate: 
- realizări pe termen scurt; 
- rezultate pe termen mediu şi 

lung. 

Realizări pe termen scurt: 
- amenajare peisagistică a râului 

Olăneşti; 
- promovarea turismului la nivelul 

municipiului. 
Rezultate pe termen mediu şi lung: 
- atragerea unui număr cât mai mare de 
turişti şi îmbunătăţirea calităţii vieţii 
locuitorilor. 

6. Vă rugăm să menţionaţi dacă proiectul 
se integrează cu alte investiţii din zonă 
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şi, dacă da, care ar fi acestea  
7. Principalele categorii de acţiuni vizate, 

care vor genera ponderea principală a 
cheltuielilor din proiect: 

- infrastructură publică; 
- scheme de ajutor financiar 

pentru întreprinderi; 
- măsuri de formare profesională; 
- acţiuni de parteneriat/ 

networking/ reţele; 
- măsuri de promovare; 
- altele (specificaţi). 

Principalele categorii de acţiuni vizate: 
- măsuri de promovare. 
- turim. 

 

III. FEZABILITATEA, RENTABILITATEA ȘI SUSTENABILITATEA 
PROIECTULUI 

 
 

1. Existenţa unor studii preliminare: 
- studiu de pre-fezabilitate; 
- studiu de fezabilitate; 
- proiect tehnic şi detalii de 

execuţie; 
- studii de piaţă; 
- studii de marketing; 
- sondaje; 
- altele (specificaţi). 

Pentru moment, nu sunt disponibile 
aceste informaţii. 

2.  Dreptul de proprietate asupra terenurilor 
sau clădirilor (dacă este cazul) 

 

3. Avize, acorduri, autorizaţii deja obţinute Pentru moment, nu sunt disponibile 
aceste informaţii. 

4. S-a făcut un calcul fundamentat al 
costului investiţiei? Vă rugăm să precizaţi 
care sunt principalele elemente de cost pe 
care le-aţi avut în vedere. 

15.000.000 euro 

5. S-a făcut o estimare bine fundamentată a 
costurilor şi veniturilor din operare? Dacă 
da, vă rugăm să precizaţi care sunt 
acestea. 

 

6. Au fost identificate şi estimate costurile şi 
beneficiile financiare? Dacă da, vă rugăm 
să precizaţi care sunt acestea. 

 

7. Au fost identificate şi estimate costurile şi  
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beneficiile economice şi sociale? Dacă da, 
vă rugăm să precizaţi care sunt acestea. 

8. Au f st identificate principalele categorii 
de riscuri. Care sunt acestea? 

 

9. Beneficiarul şi/sau partenerii au 
capacitatea de a asigura cash flow-ul pe 
perioada de derulare a investiţiei? Care 
sunt principalele surse identificate? 

 

10. Beneficiarul şi/sau partenerii au 
capacitatea de a asigura cash flow-ul pe 
perioada de operare a investiţiei? Care 
sunt principalele surse identificate? 

 

 
 

IV. COSTUL PROIECTULUI ŞI PLANUL FINANCIAR 
 
Valoarea estimată totală a proiectului:    ...................... RON, din care: 

- resurse financiare proprii:     ...................... RON; 
- resurse financiare solicitate din finanțări publice:  ...................... RON. 

Vă rugăm să ataşaţi devizul general. 
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FIŞĂ DE PROIECT 
STUDIU PRIVIND DEZVOLTAREA MEDIULUI DE AFACERI LA 

NIVEL REGIONAL SI IMPACTUL CRIZEI ECONOMICE ASUPRA 
INTREPRINDERILOR 

 

I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT 
 
1. Titlul proiectului (Denumirea generică a 

proiectului) 

Centru comunitar pentru tineret – fabrica 
tinerilor antreprenori 

2. Localizarea  proiectului 
(localitate/localităţi şi judeţ/e) 

Municipiul Râmnicu Vâlcea, Judeţul 
Vâlcea 

3. Beneficiarul  proiectului/Parteneri dacă 
este cazul 

Unitatea Administrativ Teritorială 
Vâlcea, mediul de afaceri. consiliile 
locale din localitățile limitrofe 

4. Sediul social al Beneficiarului/Partenerilor 
dacă este cazul 

Str. General Praporgescu nr. 14, 
Râmnicu Vâlcea, Judeţul Vâlcea 

5. Coordonatele de contact ale beneficiarului 
proiectului (persoana de contact: nume, 
telefon, fax şi email) 

 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI 
 
1. Obiectivele proiectului Constituirea unui centru comunitar care 

să contribuie la dezvoltarea spiritului 
antreprenorial în rândul tinerilor de până 
în 35 de ani; 

2. Scurta descriere a activitatilor proiectului) - Identificarea locaţiei pentru fabrica 
tinerilor antreprenori; 
- Dezvoltare serviciilor de instruire, 
consiliere, asistenţăşi consultanţă pentru 
tineriiantreprenori; 
- Organizarea de competiţii în realizarea 
de planuri de afaceri pentru finanţarea 
ideilor tinerilorîntreprinzători. Oferirea a 
20 de granturi a 5000 de euro pentru 
planuri de afaceri inovative, carepropun 
crearea a noi locuri de munca și sunt 
aliniate la cerințele pieţei; 
- Stabilirea de contacte şi parteneriate cu 
tineri antreprenori din oraşele înfrăţite; 
- Campanii de promovare la nivel local, 
naţionalşi european. 
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3. Calendar orientativ (durata proiectului si 
perioada de implementare) 

 
2019 - 2020 

4. Grupurile tinta, beneficiarii intermediari 
şi finali 

Aplicant: UAT Râmnicu Vâlcea 
Alți factori interesați: Camera de Comerţ 
şi Industrie Vâlcea, ONG-urile pentru 
tineret. 

5. Rezultate estimate: 
- realizări pe termen scurt; 
- rezultate pe termen mediu şi lung. 

Realizări pe termen scurt: 
- Instruirea a 150 de tineri pe probleme 

antreprenoriale şi de accesare a 
fondurilor structurale; 

- Sprijinul tinerilor pentru deschiderea 
propriei afaceri. 

Rezultate pe termen mediu şi lung: 
-  Promovarea beneficiilor self- 

employment în rândul tinerilor 
6. Vă rugăm să menţionaţi dacă proiectul se 

integrează cu alte investiţii din zonă şi, 
dacă da, care ar fi acestea  

 

7. Principalele categorii de acţiuni vizate, 
care vor genera ponderea principală a 
cheltuielilor din proiect: 

- infrastructură publică; 
- scheme de ajutor financiar pentru 

întreprinderi; 
- măsuri de formare profesională; 
- acţiuni de parteneriat/ networking/ 

reţele; 
- măsuri de promovare; 
- altele (specificaţi). 

Principalele categorii de acţiuni vizate: 
- măsuri de formare profesională; 
- acţiuni de parteneriat/ 

networking/ reţele. 
 

 

III. FEZABILITATEA, RENTABILITATEA ȘI SUSTENABILITATEA 
PROIECTULUI 

 
1. Existenţa unor studii preliminare: 

- studiu de pre-fezabilitate; 
- studiu de fezabilitate; 
- proiect tehnic şi detalii de 

execuţie; 
- studii de piaţă; 
- studii de marketing; 
- sondaje; 
- altele (specificaţi). 

Pentru moment, nu sunt disponibile 
aceste informaţii. 
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2.  Dreptul de proprietate asupra terenurilor 
sau clădirilor (dacă este cazul) 

 

3. Avize, acorduri, autorizaţii deja obţinute Pentru moment, nu sunt disponibile 
aceste informaţii. 

4. S-a făcut un calcul fundamentat al 
costului investiţiei? Vă rugăm să precizaţi 
care sunt principalele elemente de cost pe 
care le-aţi avut în vedere. 

700.000 euro 

5. S-a făcut o estimare bine fundamentată a 
costurilor şi veniturilor din operare? Dacă 
da, vă rugăm să precizaţi care sunt 
acestea. 

 

6. Au fost identificate şi estimate costurile şi 
beneficiile financiare? Dacă da, vă rugăm 
să precizaţi care sunt acestea. 

 

7. Au fost identificate şi estimate costurile şi 
beneficiile economice şi sociale? Dacă da, 
vă rugăm să precizaţi care sunt acestea. 

 

8. Au fost identific te principalele categorii 
de riscuri. Care sunt acestea? 

 

9. Beneficiarul şi/sau partenerii au 
capacitatea de a asigura cash flow-ul pe 
perioada de derulare a investiţiei? Care 
sunt principalele surse identificate? 

 

10. Beneficiarul şi/sau partenerii au 
capacitatea de a asigura cash flow-ul pe 
perioada de operare a investiţiei? Care 
sunt principalele surse identificate? 

 

 
 

IV. COSTUL PROIECTULUI ŞI PLANUL FINANCIAR 
 
Valoarea estimată totală a proiectului:    ...................... RON, din care: 

- resurse financiare proprii:     ...................... RON; 
- resurse financiare solicitate din finanțări publice:  ...................... RON. 

Vă rugăm să ataşaţi devizul general. 
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FIŞĂ DE PROIECT 
STUDIU PRIVIND DEZVOLTAREA MEDIULUI DE AFACERI LA 

NIVEL REGIONAL SI IMPACTUL CRIZEI ECONOMICE ASUPRA 
INTREPRINDERILOR 

 
I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT 

 
1. Titlul proiectului (Denumirea generică a 

proiectului) 
Centru de afaceri, Râmnicu Vâlcea 
(Sud) 

2. Localizarea  proiectului 
(localitate/localităţi şi judeţ/e) 

Municipiul Râmnicu Vâlcea, Judeţul 
Vâlcea 

3. Beneficiarul  proiectului/Parteneri dacă 
este cazul 

Unitatea Administrativ Teritorială 
Vâlcea, mediul de afaceri. consiliile 
locale din localitățile limitrofe 

4. Sediul social al Beneficiarului/Partenerilor 
dacă este cazul 

Str. General Praporgescu nr. 14, 
Râmnicu Vâlcea, Judeţul Vâlcea 

5. Coordonatele de contact ale beneficiarului 
proiectului (persoana de contact: nume, 
telefon, fax şi email) 

 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI 
 
1. Obiectivele proiectului Dezvoltarea economică a Municipiului prin 

încurajarea spiritului antreprenorial şi 
crearea unuimediu de afaceri favorabil 
creşterii şi dezvoltarii IMM-urilor. 

2. Scurta descriere a activitatilor 
proiectului) 

 Evaluarea/selectarea locaţiei, de 
preferință o zonă industrială abandonată; 
 Evaluarea/selectarea 
domeniului/domeniilor din care vor fi 
selectate cu preponderență 
firmeleînregistrate la nivelul Centrului de 
Afaceri (industria chimică, industria textilă, 
industriaalimentară, IT etc); 
 Reabilitarea locaţieişi amenajarea 
pentru un incubator de afaceri ultra-
modern; 
 Racordarea la utilităţi şi realizarea 
căilor de acces, inclusiv locuri de parcare; 
 Dotarea Centrului de Afaceri şi 
asigurarea de facilităţi moderne, inclusiv 
sală de conferinţe; 
 Activităţi de promovare. 

3. Calendar orientativ (durata proiectului 
si perioada de implementare) 

 
2016 - 2018 
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4. Grupurile tinta, beneficiarii 
intermediari şi finali 

Aplicant: UAT Râmnicu Vâlcea 
Alți factori interesați: mediul de afaceri 

5. Rezultate estimate: 
- realizări pe termen scurt; 
- rezultate pe termen mediu şi 

lung. 

Realizări pe termen scurt: 
o acces la spaţii pentru producţie sau 
prestări servicii la preţuri foarte 
avantajoase 
o diminuarea costurilor investitionale 
în perioada de început a afacerii prin 
folosirea dotărilor aflate în secretariatul 
Centrului de afaceri (telefon, fax, 
calculator, imprimantă, copiator) 

Rezultate pe termen mediu şi lung: 
-  crearea unui mediu favorabil şi sustenabil 
pentru start-up-uri, stimulându-le potenţialul 
de dezvoltare şi sprijinindu-le să devină 
competitive pe piaţă; 
- promovarea antreprenoriatului şi inovării; 
- creşterea locurilor de muncă 

6. Vă rugăm să menţionaţi dacă proiectul 
se integrează cu alte investiţii din zonă 
şi, dacă da, care ar fi acestea  

 

7. Principalele categorii de acţiuni vizate, 
care vor genera ponderea principală a 
cheltuielilor din proiect: 

- infrastructură publică; 
- scheme de ajutor financiar 

pentru întreprinderi; 
- măsuri de formare profesională; 
- acţiuni de parteneriat/ 

networking/ reţele; 
- măsuri de promovare; 
- altele (specificaţi). 

Principalele categorii de acţiuni vizate: 
- măsuri de formare profesională; 
- acţiuni de parteneriat/ networking/ 

reţele; 
- măsuri de promovare. 
 

 

III. FEZABILITATEA, RENTABILITATEA ȘI SUSTENABILITATEA 
PROIECTULUI 

 
1. Existenţa unor studii preliminare: 

- studiu de pre-fezabilitate; 
- studiu de fezabilitate; 
- proiect tehnic şi detalii de 

execuţie; 
- studii de piaţă; 
- studii de marketing; 
- sondaje; 
- altele (specificaţi). 

Pentru moment, nu sunt disponibile 
aceste informaţii. 

2.  Dreptul de proprietate asupra terenurilor 
sau clădirilor (dacă este cazul) 

 

3. Avize, acorduri, autorizaţii deja obţinute Pentru moment, nu sunt disponibile 
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aceste informaţii. 
4. S-a făcut un calcul fundamentat al 

costului investiţiei? Vă rugăm să precizaţi 
care sunt principalele elemente de cost pe 
care le-aţi avut în vedere. 

3.000.000 euro 

5. S-a făcut o estimare bine fundamentată a 
costurilor şi veniturilor din operare? Dacă 
da, vă rugăm să precizaţi care sunt 
acestea. 

 

6. Au fost identificate şi estimate costurile şi 
beneficiile financiare? Dacă da, vă rugăm 
să precizaţi care sunt acestea. 

 

7. Au fost identificate şi estimate costurile şi 
beneficiile economice şi sociale? Dacă da, 
vă rugăm să precizaţi care sunt acestea. 

 

8. Au fost identificate principalele categorii 
de riscuri. Care sunt acestea? 

 

9. Beneficiarul şi/sau partenerii au 
capacitatea de a asigura cash flow-ul pe 
perioada de derulare a investiţiei? Care 
sunt principalele surse identificate? 

 

10. Beneficiarul şi/sau partenerii au 
capacitatea de a asigura cash flow-ul pe 
perioada de operare a investiţiei? Care 
sunt principalele surse identificate? 

 

 
 

IV. COSTUL PROIECTULUI ŞI PLANUL FINANCIAR 
 
Valoarea estimată totală a proiectului:    ...................... RON, din care: 

- resurse financiare proprii:     ...................... RON; 
- resurse financiare solicitate din finanțări publice:  ...................... RON. 

Vă rugăm să ataşaţi devizul general. 
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FIŞĂ DE PROIECT 
STUDIU PRIVIND DEZVOLTAREA MEDIULUI DE AFACERI LA 

NIVEL REGIONAL SI IMPACTUL CRIZEI ECONOMICE ASUPRA 
INTREPRINDERILOR 

 

I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT 
 
1. Titlul proiectului (Denumirea generică a 

proiectului) 
Centru intermodal de transport – 
autogara Râmnicu Vâlcea 

2. Localizarea  proiectului 
(localitate/localităţi şi judeţ/e) 

Municipiul Râmnicu Vâlcea, Judeţul 
Vâlcea 

3. Beneficiarul  proiectului/Parteneri dacă 
este cazul 

Unitatea Administrativ Teritorială 
Vâlcea, mediul de afaceri. consiliile 
locale din localitățile limitrofe 

4. Sediul social al Beneficiarului/Partenerilor 
dacă este cazul 

Str. General Praporgescu nr. 14, 
Râmnicu Vâlcea, Judeţul Vâlcea 

5. Coordonatele de contact ale beneficiarului 
proiectului (persoana de contact: nume, 
telefon, fax şi email) 

 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI 
 
1. Obiectivele proiectului Dezvoltarea conectivităţii teritoriale prin 

asigurarea accesibilităţii, îmbunătăţirea 
mobilităţii spreşi dinspre Municipiul 
Râmnicu Vâlcea şi a fluidizării traficului 
în interiorul acestuia. 

2. Scurta descriere a activitatilor 
proiectului) 

- Achiziţia terenului/ Amenajarea 
terenului; 
- Lucrări de construcții: clădire 
Centru Intermodal, parcare 
supraterană, zone carosabile 
autobuze,scări rulante, amenajare 
spaţiu liber, zonă parcare autobuze, 
staţie carburanţi, staţie spălare,staţie 
ITP și instalaţii, ateliere, anexe, 
vestiare, magazii, zonă circulaţie 
autobuze; 
- Sistemul IT. 

3. Calendar orientativ (durata proiectului si 
perioada de implementare) 

 
2017 - 2019 

4. Grupurile tinta, beneficiarii intermediari 
şi finali 

Aplicant: UAT Râmnicu Vâlcea 
Alți factori interesați: mediul de afaceri. 
consiliile locale din localitățile limitrofe. 

5. Rezultate estimate: Realizări pe termen scurt: 
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- realizări pe termen scurt; 
- rezultate pe termen mediu şi lung.

- posibilitatea expeditorului de a se baza 
pe un singur furnizor de 
logisticăatransporturilor/operator de 
transport care este şi singurul responsabil 
al transportului 
din momentul recepţionării mărfii până în 
momentul livrării acesteia, ceea ce 
înlătură 
riscul împărţirii răspunderii contractuale 
între mai mulţi operatori de transport; 
- grad sporit de atractivitate al 
municipiului pentru firmele private şi/sau 
turişti ori persoanele aflate în tranzit. 
Rezultate pe termen mediu şi lung: 
- descongestionareadrumurilor judeţene şi  
naţionale; 
- se realizează un echilibru între creşterea 
economică şi protecţiamediului; 
- îmbunătăţirea cooperării economice la 
nivel regional, naţional şi chiar 
internaţional 
prin crearea unor poli de distribuţie şiâ 
schimb de mărfuri între sistemele 
detransport de mare distanţă şi cele de 
transport local/regional 

6. Vă rugăm să menţionaţi dacă proiectul se 
integrează cu alte investiţii din zonă şi, 
dacă da, care ar fi acestea  

 

7. Principalele categorii de acţiuni vizate, 
care vor genera ponderea principală a 
cheltuielilor din proiect: 

- infrastructură publică; 
- scheme de ajutor financiar pentru 

întreprinderi; 
- măsuri de formare profesională; 
- acţiuni de parteneriat/ 

networking/ reţele; 
- măsuri de promovare; 
- altele (specificaţi). 

Principalele categorii de acţiuni vizate: 
- infrastructură publică; 
- acţiuni de parteneriat/ networking/ 

reţele; 
- măsuri de promovare. 

 

 

III. FEZABILITATEA, RENTABILITATEA ȘI SUSTENABILITATEA 
PROIECTULUI 

 
1. Existenţa unor studii preliminare: 

- studiu de pre-fezabilitate; 
- studiu de fezabilitate; 
- proiect tehnic şi detalii de 

execuţie; 

Pentru moment, nu sunt disponibile 
aceste informaţii. 
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- studii de piaţă; 
- studii de marketing; 
- sondaje; 
- altele (specificaţi). 

2.  Dreptul de proprietate asupra terenurilor 
sau clădirilor (dacă este cazul) 

 

3. Avize, acorduri, autorizaţii deja obţinute Pentru moment, nu sunt disponibile 
aceste informaţii. 

4. S-a făcut un calcul fundamentat al 
costului investiţiei? Vă rugăm să precizaţi 
care sunt principalele elemente de cost pe 
care le-aţi avut în vedere. 

12.000.000 euro 

5. S-a făcut o estimare bine fundamentată a 
costurilor şi veniturilor din operare? Dacă 
da, vă rugăm să precizaţi care sunt 
acestea. 

 

6. Au fost identificate şi estimate costurile şi 
beneficiile financiare? Dacă da, vă rugăm 
să precizaţi care sunt acestea. 

 

7. Au fost identificate şi estimate costurile şi 
beneficiile economice şi sociale? Dacă da, 
vă rugăm să precizaţi care sunt acestea. 

 

8. Au fost identificate principalele categorii 
de riscuri. Care sunt acestea? 

 

9. Beneficiarul şi/sau partenerii au 
capacitatea de a asigura cash flow-ul pe 
perioada de derulare a investiţiei? Care 
sunt principalele surse identificate? 

 

10. Beneficiarul şi/sau partenerii au 
capacitatea de a asigura cash flow-ul pe 
perioada de operare a investiţiei? Care 
sunt principalele surse identificate? 

 

 
 

IV. COSTUL PROIECTULUI ŞI PLANUL FINANCIAR 
 
Valoarea estimată totală a proiectului:    ...................... RON, din care: 

- resurse financiare proprii:     ...................... RON; 
- resurse financiare solicitate din finanțări publice:  ...................... RON. 

Vă rugăm să ataşaţi devizul general. 
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FIȘĂ DE PROIECT 
STUDIU PRIVIND DEZVOLTAREA MEDIULUI DE AFACERI LA 

NIVEL REGIONAL SI IMPACTUL CRIZEI ECONOMICE ASUPRA 
INTREPRINDERILOR 

 

I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT 
 
1. Titlul proiectului (Denumirea generică a 

proiectului) 
Parc Industrial 

2. Localizarea  proiectului 
(localitate/localități şi judeţ/e) 

Municipiul Drăgășani, Strada Avram 
Iancu, Județul Vâlcea 

3. Beneficiarul  proiectului/Parteneri dacă 
este cazul 

Consiliul Județean Vâlcea în parteneriat 
cu Consiliul Local al Municipiului 
Drăgășani 

4. Sediul social al Beneficiarului/Partenerilor 
dacă este cazul 

Rm. Vâlcea, Strada G-ral Praporgescu nr 
1/ Drăgășani, Strada Pandurilor nr 1 

5. Coordonatele de contact ale beneficiarului 
proiectului (persoana de contact: nume, 
telefon, fax şi email) 

Ion CÎLEA – Președintele Consiliului 
Județean Vâlcea, consiliu@cjvalcea.ro,  
tel: 0250/732901, fax: 0250/735617  

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI 
 
1. Obiectivele proiectului Dezvoltarea de structuri de sprijinire a 

afacerilor, în special în zonele mai puţin 
dezvoltate, care să atragă investiţii şi să 
creeze locuri demuncă. 

2. Scurta descriere a activitatilor proiectului Construirea unui parc industrial prin 
reabilitarea unui sit industrial, inclusiv 
asigurarea utilităților necesare 
(reabilitarea și dezvoltarea rețelelor 
existente) 

3. Calendar orientativ (durata proiectului si 
perioada de implementare) 

12 luni 

4. Grupurile tinta, beneficiarii intermediari și 
finali 

Populația din zonă reprezintă o 
importantă forță de muncă fiind 
pregătită în numeroase domenii de 
activitate și anume: confecții, 
prelucrarea materialelor din cauciuc  și a 
materialelor plastice. 

Agenții economici interni (din 
Municipiul Drăgășani, Județul Vâlcea, 
Oltenia, România) și externi. 

5. Rezultate estimate: 
- realizări pe termen scurt; 
- rezultate pe termen mediu și lung. 

- Pe termen scurt:o zonă industrială în 
suprafață de 16 ha; 

- Pe termen mediu și lung: în parcul 
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industrial creat își vor desfășura 
activitatea numeroase societăți 
comerciale. 

6. Vă rugăm să menţionaţi dacă proiectul se 
integrează cu alte investiţii din zonă şi, 
dacă da, care ar fi acestea  

- Centura Ocolitoare a Municipiului 
Drăgășani, proiect realizat prin axa 
prioritară 2, DMI 2.1 din POR 2007-
2013; 
- Coridorul IV Paneuropean care va 
traversa județul Vâlcea; 
- Accesul facil la calea ferată existentă; 
- Reabilitarea DN64 care se va realiza 
prin POS Transport și va cuprinde și 
partea din sudul județului; 
- Aeroportul de la Craiova reabilitat de 
curând; 
- Agenții economici mari (de ex Uzina 
Ford de la Craiova) care și-a dezvoltat 
activități economice în Oltenia și 
necesită produse/servicii furnizate de 
IMM-uri. 

7. Principalele categorii de acțiuni vizate, 
care vor genera ponderea principală a 
cheltuielilor din proiect: 

- infrastructură publică; 
- scheme de ajutor financiar pentru 

întreprinderi; 
- măsuri de formare profesională; 
- acțiuni de parteneriat/ networking/ 

rețele; 
- măsuri de promovare; 
- altele (specificați). 

- infrastructură publică; 
- scheme de ajutor financiar pentru 

întreprinderi; 
- acțiuni de parteneriat/ networking/ 

rețele; 
- măsuri de promovare. 

 

 

III. FEZABILITATEA, RENTABILITATEA ȘI SUSTENABILITATEA 
PROIECTULUI 

 
1. Existența unor studii preliminare: 

- studiu de pre-fezabilitate; 
- studiu de fezabilitate; 
- proiect tehnic și detalii de 

execuție; 
- studii de piață; 
- studii de marketing; 
- sondaje; 
- altele (specificați). 

Studiu de pre-fezabilitate 

2.  Dreptul de proprietate asupra terenurilor 
sau clădirilor (dacă este cazul) 

Terenul în suprafață de 16 ha se află în 
proprietatea Municipiului Drăgășani 

3. Avize, acorduri, autorizații deja obținute Nu  
4. S-a făcut un calcul fundamentat al Nu  
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costului investiției? Vă rugăm să precizați 
care sunt principalele elemente de cost pe 
care le-ați avut în vedere. 

5. S-a făcut o estimare bine fundamentată a 
costurilor și veniturilor din operare? Dacă 
da, vă rugăm să precizați care sunt 
acestea. 

Nu  

6. Au fost identificate și estimate costurile și 
beneficiile financiare? Dacă da, vă rugăm 
să precizați care sunt acestea. 

Nu  

7. Au fost identificate și estimate costurile și 
beneficiile economice și sociale? Dacă 
da, vă rugăm să precizați care sunt 
acestea. 

Nu  

8. Au fost identificate principalele categorii 
de riscuri. Care sunt acestea? 

Nu  

9. Beneficiarul și/sau partenerii au 
capacitatea de a asigura cash flow-ul pe 
perioada de derulare a investiției? Care 
sunt principalele surse identificate? 

Fonduri externe nerambursabile prin 
FEDER sau alte surse de finanțare 

10. Beneficiarul și/sau partenerii au 
capacitatea de a asigura cash flow-ul pe 
perioada de operare a investiției? Care 
sunt principalele surse identificate? 

Investiția se va autofinanța 

 
 

IV. COSTUL PROIECTULUI ŞI PLANUL FINANCIAR 
 
Valoarea estimată totală a proiectului:  90 milioane RON 
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FIȘĂ DE PROIECT 
STUDIU PRIVIND DEZVOLTAREA MEDIULUI DE AFACERI LA 

NIVEL REGIONAL SI IMPACTUL CRIZEI ECONOMICE ASUPRA 
INTREPRINDERILOR 

 
I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT 

 
1. Titlul proiectului (Denumirea generică a 

proiectului) 
Consumăm produse românești 

2. Localizarea  proiectului 
(localitate/localități şi judeţ/e) 

Județul Vâlcea 

3. Beneficiarul  proiectului/Parteneri dacă 
este cazul 

Consiliul Județean Vâlcea  

4. Sediul social al Beneficiarului/Partenerilor 
dacă este cazul 

Rm. Vâlcea, Strada G-ral Praporgescu nr 
1 

5. Coordonatele de contact ale beneficiarului 
proiectului (persoana de contact: nume, 
telefon, fax şi email) 

Ion CÎLEA – Președintele Consiliului 
Județean Vâlcea, consiliu@cjvalcea.ro,  
tel: 0250/732901, fax: 0250/735617  

 
II. DESCRIEREA PROIECTULUI 

 
1. Obiectivele proiectului Susținerea înființării de sisteme de 

colectare și distribuție a produselor 
agricole 

2. Scurta descriere a activitatilor proiectului Construirea de centre de producție 
(solarii), colectare, depozitare și 
prelucrare primară a produselor agro-
alimentare de origine românească 
(fructe, legume, etc) 

3. Calendar orientativ (durata proiectului si 
perioada de implementare) 

12 luni 

4. Grupurile tinta, beneficiarii intermediari și 
finali 

- Producătorii agricoli; 
- Populația din județul Vâlcea, din 
România și din U.E. care consumă 
produsele agro-alimentare realizate / 
colectate în aceste centre. 

5. Rezultate estimate: 
- realizări pe termen scurt; 
- rezultate pe termen mediu și lung. 

- Pe termen scurt: Construirea unor 
centre de producție (solarii), colectare, 
depozitare și prelucrare primară a 
produselor agro-alimentare de origine 
românească; 

- Pe termen mediu și lung:asigurarea 
depozitării şi păstrării pe termen lung, 
în condiţii de atmosferă controlată, a 
producţiei de legume, fructe și alte 
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produse românești rezultată din 
activitățile agro-alimentare existente și 
solariile înfiinţate. 

6. Vă rugăm să menţionaţi dacă proiectul se 
integrează cu alte investiţii din zonă şi, 
dacă da, care ar fi acestea  

- Toate investițiile realizate prin PNDR, 
atât publice cât și cele private; 
- Sistemul de irigații care se va realiza 
în sudul județului Vâlcea. 

7. Principalele categorii de acțiuni vizate, 
care vor genera ponderea principală a 
cheltuielilor din proiect: 

- infrastructură publică; 
- scheme de ajutor financiar pentru 

întreprinderi; 
- măsuri de formare profesională; 
- acțiuni de parteneriat/ networking/ 

rețele; 
- măsuri de promovare; 
- altele (specificați). 

- infrastructură publică; 
- măsuri de promovare. 

 

 

III. FEZABILITATEA, RENTABILITATEA ȘI SUSTENABILITATEA 
PROIECTULUI 

 
1. Existența unor studii preliminare: 

- studiu de pre-fezabilitate; 
- studiu de fezabilitate; 
- proiect tehnic și detalii de 

execuție; 
- studii de piață; 
- studii de marketing; 
- sondaje; 
- altele (specificați). 

---- 

2.  Dreptul de proprietate asupra terenurilor 
sau clădirilor (dacă este cazul) 

Investiția va fi realizată pe terenuri 
aflate în proprietatea autorităților 
publice locale 

3. Avize, acorduri, autorizații deja obținute Nu  
4. S-a făcut un calcul fundamentat al 

costului investiției? Vă rugăm să precizați 
care sunt principalele elemente de cost pe 
care le-ați avut în vedere. 

Nu  

5. S-a făcut o estimare bine fundamentată a 
costurilor și veniturilor din operare? Dacă 
da, vă rugăm să precizați care sunt 
acestea. 

Nu  

6. Au fost identificate și estimate costurile și 
beneficiile financiare? Dacă da, vă rugăm 

Nu  
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să precizați care sunt acestea. 
7. Au fost identificate și estimate costurile și 

beneficiile economice și sociale? Dacă 
da, vă rugăm să precizați care sunt 
acestea. 

Nu  

8. Au fost identificate principalele categorii 
de riscuri. Care sunt acestea? 

Nu  

9. Beneficiarul și/sau partenerii au 
capacitatea de a asigura cash flow-ul pe 
perioada de derulare a investiției? Care 
sunt principalele surse identificate? 

Fonduri externe nerambursabile prin 
FEDER sau alte surse de finanțare 

10. Beneficiarul și/sau partenerii au 
capacitatea de a asigura cash flow-ul pe 
perioada de operare a investiției? Care 
sunt principalele surse identificate? 

Se va stabili prin Analiza Cost-
Beneficiu, parte componentă a studiului 
de fezabilitate 

 
 

IV. COSTUL PROIECTULUI ŞI PLANUL FINANCIAR 
 
Valoarea estimată totală a proiectului:  9 milioane RON 
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FIȘĂ DE PROIECT 
STUDIU PRIVIND DEZVOLTAREA MEDIULUI DE AFACERI LA 

NIVEL REGIONAL SI IMPACTUL CRIZEI ECONOMICE ASUPRA 
INTREPRINDERILOR 

 
I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT 

 
1. Titlul proiectului (Denumirea generică a 

proiectului) 
Apă pentru terenurile arabile vâlcene 

2. Localizarea  proiectului 
(localitate/localități şi judeţ/e) 

Sudul  Județului Vâlcea 

3. Beneficiarul  proiectului/Parteneri dacă 
este cazul 

Consiliul Județean Vâlcea  

4. Sediul social al Beneficiarului/Partenerilor 
dacă este cazul 

Rm. Vâlcea, Strada G-ral Praporgescu nr 
1 

5. Coordonatele de contact ale beneficiarului 
proiectului (persoana de contact: nume, 
telefon, fax şi email) 

Ion CÎLEA – Președintele Consiliului 
Județean Vâlcea, consiliu@cjvalcea.ro,  
tel: 0250/732901, fax: 0250/735617  

 
II. DESCRIEREA PROIECTULUI 

 
1. Obiectivele proiectului Sprijinirea reabilitării și tehnologizării 

sistemelor de irigații 
2. Scurta descriere a activitatilor proiectului Reabilitarea și modernizarea sistemului 

de irigații pentru exploatațiile nou 
înființate 

3. Calendar orientativ (durata proiectului si 
perioada de implementare) 

12 luni 

4. Grupurile tinta, beneficiarii intermediari și 
finali 

- Exploatațiile agricole nou înființate; 
- Populația din județul Vâlcea, din 
România și din U.E. care consumă 
produsele agro-alimentare realizate în 
fermele deservite de acest sistem de 
irigații. 

5. Rezultate estimate: 
- realizări pe termen scurt; 
- rezultate pe termen mediu și lung. 

- Pe termen scurt:în cadrul exploataţiilor 
nou înfiinţate, se impune amenajarea 
de noi suprafeţe pentru irigat pe 
luncile râurilor Olt, Cerna şi Olteţ, în 
localităţile: Ioneşti, Mihăeşti, Galicea, 
Olanu, Fârtăţeşti, Măciuca, Valea 
Mare, Lăcusteni, Bălceşti, Diculeşti, 
Făureşti, Laloşu; 

-  Pe termen mediu și lung: creșterea 
productivității, dar și a calității 
produselor agricole, cu impact asupra 
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veniturilor populației ocupate în acest 
sector. 

6. Vă rugăm să menţionaţi dacă proiectul se 
integrează cu alte investiţii din zonă şi, 
dacă da, care ar fi acestea  

- Toate proiectele realizate prin PNDR, 
atât publice cât mai ales private; 
- Centrele de colectare, depozitare și 
prelucrare primară a produselor agro-
alimentare care se doresc a fi realizate. 

7. Principalele categorii de acțiuni vizate, 
care vor genera ponderea principală a 
cheltuielilor din proiect: 

- infrastructură publică; 
- scheme de ajutor financiar pentru 

întreprinderi; 
- măsuri de formare profesională; 
- acțiuni de parteneriat/ networking/ 

rețele; 
- măsuri de promovare; 
- altele (specificați). 

- infrastructură publică; 
- măsuri de promovare. 

 

 
III. FEZABILITATEA, RENTABILITATEA ȘI SUSTENABILITATEA 

PROIECTULUI 
 

1. Existența unor studii preliminare: 
- studiu de pre-fezabilitate; 
- studiu de fezabilitate; 
- proiect tehnic și detalii de 

execuție; 
- studii de piață; 
- studii de marketing; 
- sondaje; 
- altele (specificați). 

--- 

2.  Dreptul de proprietate asupra terenurilor 
sau clădirilor (dacă este cazul) 

Investiția va fi realizată pe terenuri 
aflate în proprietatea autorităților 
publice locale 

3. Avize, acorduri, autorizații deja obținute Nu  
4. S-a făcut un calcul fundamentat al 

costului investiției? Vă rugăm să precizați 
care sunt principalele elemente de cost pe 
care le-ați avut în vedere. 

Nu  

5. S-a făcut o estimare bine fundamentată a 
costurilor și veniturilor din operare? Dacă 
da, vă rugăm să precizați care sunt 
acestea. 

Nu  

6. Au fost identificate și estimate costurile și 
beneficiile financiare? Dacă da, vă rugăm 
să precizați care sunt acestea. 

Nu  

7. Au fost identificate și estimate costurile și 
beneficiile economice și sociale? Dacă 

Nu  
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da, vă rugăm să precizați care sunt 
acestea. 

8. Au fost identificate principalele categorii 
de riscuri. Care sunt acestea? 

Nu  

9. Beneficiarul și/sau partenerii au 
capacitatea de a asigura cash flow-ul pe 
perioada de derulare a investiției? Care 
sunt principalele surse identificate? 

Fonduri externe nerambursabile prin 
FEDER sau alte surse de finanțare 

10. Beneficiarul și/sau partenerii au 
capacitatea de a asigura cash flow-ul pe 
perioada de operare a investiției? Care 
sunt principalele surse identificate? 

Se va stabili prin Analiza Cost-
Beneficiu, parte componentă a studiului 
de fezabilitate 

 
 

IV. COSTUL PROIECTULUI ŞI PLANUL FINANCIAR 
 
Valoarea estimată totală a proiectului:  nu se cunoaște 
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FIŞĂ DE PROIECT 
STUDIU PRIVIND DEZVOLTAREA MEDIULUI DE AFACERI LA 

NIVEL REGIONAL SI IMPACTUL CRIZEI ECONOMICE ASUPRA 
INTREPRINDERILOR 

 

I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT 
 
1. Titlul proiectului (Denumirea generică a 

proiectului) 
Înfiinţarea unui “info-center” pentru 
tinerii şomeri 

2. Localizarea  proiectului 
(localitate/localităţi şi judeţ/e) 

Municipiul Râmnicu Vâlcea, Judeţul 
Vâlcea 

3. Beneficiarul  proiectului/Parteneri dacă 
este cazul 

Unitatea Administrativ Teritorială 
Vâlcea, mediul de afaceri. consiliile 
locale din localitățile limitrofe 

4. Sediul social al Beneficiarului/Partenerilor 
dacă este cazul 

Str. General Praporgescu nr. 14, 
Râmnicu Vâlcea, Judeţul Vâlcea 

5. Coordonatele de contact ale beneficiarului 
proiectului (persoana de contact: nume, 
telefon, fax şi email) 

 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI 
 
1. Obiectivele proiectului Scaderea ratei şomajului în rândul tinerilor 

şi prevenirea migraţiei tinerilor valoroşi 
înMunicipiul Râmnicu Vâlcea prin 
dezvoltarea spiritului antreprenorial şi 
asigurarea condiţiilor deinserţie pe piaţa 
locală a muncii. 

2. Scurta descriere a activitatilor 
proiectului) 

- Identificarea unui spaţiu de 500 mp 
pentru înfiinţare Centrului de informare și 
consiliere; 
- Reabilitarea şi dotarea cu mobilier şi 
tehnică de calcul; 
- Înfiinţarea unui help - desk în cadrul 
centrului; 
- Amenajarea unei săli de calculatoare cu 
acces la internet; 
- Actualizarea unei baze de date cu cererea 
şi oferta de pe piaţa muncii; 
- Organizarea de activități tip job club; 
- Organizarea de cursuri de antreprenoriat. 

3. Calendar orientativ (durata proiectului 
si perioada de implementare) 

 
2014 

4. Grupurile tinta, beneficiarii intermediari 
şi finali 

Aplicant: UAT Râmnicu Vâlcea 
Alți factori interesați: AJOFM Vâlcea, 
CRFPA Vâlcea, Camera de Comerţ şi 
Industrie Vâlcea,furnizorii privaţi de 
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servicii de formare, informare şi consiliere 
profesională. 

5. Rezultate estimate: 
- realizări pe termen scurt; 
- rezultate pe termen mediu şi 

lung. 

Realizări pe termen scurt: 
- crearea unei baze de date cu cererea şi 
oferta de pe piaţa muncii; 
- organizarea de cursuri de specialitate care 
să ofere tinerilor şomeri capacitatea de 
reconversie profesională şi know-how în 
obţinerea unui loc de muncă. 
Rezultate pe termen mediu şi lung: 
- crearea de noi posibilităţi de 
angajarepentru tinerii şomeri. 

6. Vă rugăm să menţionaţi dacă proiectul 
se integrează cu alte investiţii din zonă 
şi, dacă da, care ar fi acestea  

 

7. Principalele categorii de acţiuni vizate, 
care vor genera ponderea principală a 
cheltuielilor din proiect: 

- infrastructură publică; 
- scheme de ajutor financiar 

pentru întreprinderi; 
- măsuri de formare profesională; 
- acţiuni de parteneriat/ 

networking/ reţele; 
- măsuri de promovare; 
- altele (specificaţi). 

Principalele categorii de acţiuni vizate: 
- măsuri de formare profesională. 
- acţiuni de parteneriat/ networking/ 

reţele; 
- măsuri de promovare. 

 

III. FEZABILITATEA, RENTABILITATEA ȘI SUSTENABILITATEA 
PROIECTULUI 

 
1. Existenţa unor studii preliminare: 

- studiu de pre-fezabilitate; 
- studiu de fezabilitate; 
- proiect tehnic şi detalii de 

execuţie; 
- studii de piaţă; 
- studii de marketing; 
- sondaje; 
- altele (specificaţi). 

Pentru moment, nu sunt disponibile 
aceste informaţii. 

2.  Dreptul de proprietate asupra terenurilor 
sau clădirilor (dacă este cazul) 

 

3. Avize, acorduri, autorizaţii deja obţinute Pentru moment, nu sunt disponibile 
aceste informaţii. 

4. S-a făcut un calcul fundamentat al 
costului investiţiei? Vă rugăm să precizaţi 
care sunt principalele elemente de cost pe 

500.000 euro 
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care le-aţi avut în vedere. 
5. S-a făcut o estimare bine fundamentată a 

costurilor şi veniturilor din operare? Dacă 
da, vă rugăm să precizaţi care sunt 
acestea. 

 

6. Au fost identificate şi estimate costurile şi 
beneficiile financiare? Dacă da, vă rugăm 
să precizaţi care sunt acestea. 

 

7. Au fost identificate şi estimate costurile şi 
beneficiile economice şi sociale? Dacă da, 
vă rugăm să precizaţi care sunt acestea. 

 

8. Au fost identificate principalele categorii 
de riscuri. Care sunt acestea? 

 

9. Beneficiarul şi/sau partenerii au 
capacitatea de a asigura cash flow-ul pe 
perioada de derulare a investiţiei? Care 
sunt principalele surse identificate? 

 

10. Beneficiarul şi/sau partenerii au 
capacitatea de a asigura cash flow-ul pe 
perioada de operare a investiţiei? Care 
sunt principalele surse identificate? 

 

 
 

IV. COSTUL PROIECTULUI ŞI PLANUL FINANCIAR 
 
Valoarea estimată totală a proiectului:    ...................... RON, din care: 

- resurse financiare proprii:     ...................... RON; 
- resurse financiare solicitate din finanțări publice:  ...................... RON. 

Vă rugăm să ataşaţi devizul general. 
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FIŞĂ DE PROIECT 
STUDIU PRIVIND DEZVOLTAREA MEDIULUI DE AFACERI LA 

NIVEL REGIONAL SI IMPACTUL CRIZEI ECONOMICE ASUPRA 
INTREPRINDERILOR 

 

I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT 
 
1. Titlul proiectului (Denumirea generică a 

proiectului) 
Utilizarea surselor de apă geotermală 
pentru producerea de energie termică şi 
apă caldă menajeră 

2. Localizarea  proiectului 
(localitate/localităţi şi judeţ/e) 

Municipiul Râmnicu Vâlcea, Judeţul 
Vâlcea 

3. Beneficiarul  proiectului/Parteneri dacă 
este cazul 

Unitatea Administrativ Teritorială 
Vâlcea, mediul de afaceri. consiliile 
locale din localitățile limitrofe 

4. Sediul social al Beneficiarului/Partenerilor 
dacă este cazul 

Str. General Praporgescu nr. 14, 
Râmnicu Vâlcea, Judeţul Vâlcea 

5. Coordonatele de contact ale beneficiarului 
proiectului (persoana de contact: nume, 
telefon, fax şi email) 

 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI 
 
1. Obiectivele proiectului Exploatarea apei geotermale pentru 

asigurarea cu energie termică şi apă caldă 
menajeră a sediilorinstituţiilor APL şi a 
locuinţelor racordate la sistemul centralizat 
de alimentare cu energie termică. 

2. Scurta descriere a activitatilor 
proiectului) 

- Cercetarea şi evaluarea rezervorului 
geotermal; 
- Realizare studiilor geologice şi hidro-
geologice; 
- Obţinerea unei soluţii de integrare a 
resurselor geotermale în sistemul existent 
de alimentare cucăldură; 
- Realizarea de sonde de foraj, staţie 
geotermală centrală, instalaţie de captare; 
- Instalarea conductelor de transport şi 
reacoradarea acestora la sistemul 
centralizat de încălziretermică. 

3. Calendar orientativ (durata proiectului 
si perioada de implementare) 

 
2017 - 2020 

4. Grupurile tinta, beneficiarii 
intermediari şi finali 

Aplicant: UAT Râmnicu Vâlcea 
Alți factori interesați: mediul de afaceri. 
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5. Rezultate estimate: 
- realizări pe termen scurt; 
- rezultate pe termen mediu şi 

lung. 

Realizări pe termen scurt: 
- Obţinerea unei soluţii de integrare a 
resurselor geotermale în sistemul existent 
de alimentare cucăldură; 

6. Vă rugăm să menţionaţi dacă proiectul 
se integrează cu alte investiţii din zonă 
şi, dacă da, care ar fi acestea  

 

7. Principalele categorii de acţiuni vizate, 
care vor genera ponderea principală a 
cheltuielilor din proiect: 

- infrastructură publică; 
- scheme de ajutor financiar 

pentru întreprinderi; 
- măsuri de formare profesională; 
- acţiuni de parteneriat/ 

networking/ reţele; 
- măsuri de promovare; 
- altele (specificaţi). 

Principalele categorii de acţiuni vizate: 
- infrastructură publică. 

 

III. FEZABILITATEA, RENTABILITATEA ȘI SUSTENABILITATEA 
PROIECTULUI 

 
1. Existenţa unor studii preliminare: 

- studiu de pre-fezabilitate; 
- studiu de fezabilitate; 
- proiect tehnic şi detalii de 

execuţie; 
- studii de piaţă; 
- studii de marketing; 
- sondaje; 
- altele (specificaţi). 

Pentru moment, nu sunt disponibile 
aceste informaţii. 

2.  Dreptul de proprietate asupra terenurilor 
sau clădirilor (dacă este cazul) 

 

3. Avize, acorduri, autorizaţii deja obţinute Pentru moment, nu sunt disponibile 
aceste informaţii.

4. S-a făcut un calcul fundamentat al 
costului investiţiei? Vă rugăm să precizaţi 
care sunt principalele elemente de cost pe 
care le-aţi avut în vedere. 

9.000.000 euro 

5. S-a făcut o estimare bine fundamentată a 
costurilor şi veniturilor din operare? Dacă 
da, vă rugăm să precizaţi care sunt 
acestea. 

 

6. Au fost identificate şi estimate costurile şi 
beneficiile financiare? Dacă da, vă rugăm 
să precizaţi care sunt acestea. 

 

7. Au fost identificate şi estimate costurile şi 
beneficiile economice şi sociale? Dacă da, 
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vă rugăm să precizaţi care sunt acestea. 
8. Au fost identificate principalele categorii 

de riscuri. Care sunt acestea? 
 

9. Beneficiarul şi/sau partenerii au 
capacitatea de a asigura cash flow-ul pe 
perioada de derulare a investiţiei? Care 
sunt principalele surse identificate? 

 

10. Beneficiarul şi/sau partenerii au 
capacitatea de a asigura cash flow-ul pe 
perioada de operare a investiţiei? Care 
sunt principalele surse identificate? 

 

 
IV. COSTUL PROIECTULUI ŞI PLANUL FINANCIAR 

 
Valoarea estimată totală a proiectului:    ...................... RON, din care: 

- resurse financiare proprii:     ...................... RON; 
- resurse financiare solicitate din finanțări publice:  ...................... RON. 

Vă rugăm să ataşaţi devizul general. 
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FIȘĂ DE PROIECT 
STUDIU PRIVIND DEZVOLTAREA MEDIULUI DE AFACERI LA 

NIVEL REGIONAL SI IMPACTUL CRIZEI ECONOMICE ASUPRA 
INTREPRINDERILOR 

 

I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT 
 
1. Titlul proiectului (Denumirea generică a 

proiectului) 
Parc Industrial 

2. Localizarea  proiectului 
(localitate/localități şi judeţ/e) 

Berbești, Județul Vâlcea 

3. Beneficiarul  proiectului/Parteneri dacă 
este cazul 

Consiliul Județean Vâlcea în parteneriat 
cu Consiliul Local Berbești 

4. Sediul social al Beneficiarului/Partenerilor 
dacă este cazul 

Rm. Vâlcea, Strada G-ral Praporgescu nr 
1/ Principală, nr. 35 

5. Coordonatele de contact ale beneficiarului 
proiectului (persoana de contact: nume, 
telefon, fax şi email) 

Ion CÎLEA – Președintele Consiliului 
Județean Vâlcea, consiliu@cjvalcea.ro,  
tel: 0250/732901, fax: 0250/735617  

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI 
 
1. Obiectivele proiectului Dezvoltarea de structuri de sprijinire a 

afacerilor, în special în zonele mai puţin 
dezvoltate, care să atragă investiţii şi să 
creeze locuri demuncă. 

2. Scurta descriere a activitatilor proiectului Construirea unui parc industrial, inclusiv 
asigurarea utilităților necesare 
(reabilitarea și dezvoltarea rețelelor 
existente) 

3. Calendar orientativ (durata proiectului si 
perioada de implementare) 

12 luni 

4. Grupurile tinta, beneficiarii intermediari și 
finali 

Populația din zonă reprezintă o 
importantă forță de muncă fiind pregătită 
în numeroase domenii de activitate și 
anume: minerit, agricultură, zootehnie, 
pomicultură, apicultură, etc. 

Agenții economici interni (din 
Berbești și localitățile apropiate, județul 
Vâlcea, Oltenia, România) și externi. 

5. Rezultate estimate: 
- realizări pe termen scurt; 
- rezultate pe termen mediu și lung. 

- Pe termen scurt:o zonă industrială în 
suprafață de 12 ha; 

- Pe termen mediu și lung: în parcul 
industrial creat își vor desfășura 
activitatea numeroase societăți 
comerciale. 
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6. Vă rugăm să menţionaţi dacă proiectul se 

integrează cu alte investiţii din zonă şi, 
dacă da, care ar fi acestea  

- Investițiile agenților economici în 
industria extractivă (lignit), apicultură, 
zootehnie, etc.

7. Principalele categorii de acțiuni vizate, 
care vor genera ponderea principală a 
cheltuielilor din proiect: 

- infrastructură publică; 
- scheme de ajutor financiar pentru 

întreprinderi; 
- măsuri de formare profesională; 
- acțiuni de parteneriat/ networking/ 

rețele; 
- măsuri de promovare; 
- altele (specificați). 

- infrastructură publică; 
- scheme de ajutor financiar pentru 

întreprinderi; 
- acțiuni de parteneriat/ networking/ 

rețele; 
- măsuri de promovare. 

 

 

III. FEZABILITATEA, RENTABILITATEA ȘI SUSTENABILITATEA 
PROIECTULUI 

 
1. Existența unor studii preliminare: 

- studiu de pre-fezabilitate; 
- studiu de fezabilitate; 
- proiect tehnic și detalii de 

execuție; 
- studii de piață; 
- studii de marketing; 
- sondaje; 
- altele (specificați). 

- 

2.  Dreptul de proprietate asupra terenurilor 
sau clădirilor (dacă este cazul) 

Parcul Industrial va fi ridicat pe o 
suprafață aflată în administrare 
Autorității Publice Locale 

3. Avize, acorduri, autorizații deja obținute Nu  
4. S-a făcut un calcul fundamentat al costului 

investiției? Vă rugăm să precizați care 
sunt principalele elemente de cost pe care 
le-ați avut în vedere. 

Nu  

5. S-a făcut o estimare bine fundamentată a 
costurilor și veniturilor din operare? Dacă 
da, vă rugăm să precizați care sunt 
acestea. 

Nu  

6. Au fost identificate și estimate costurile și 
beneficiile financiare? Dacă da, vă rugăm 
să precizați care sunt acestea. 

Nu  

7. Au fost identificate și estimate costurile și 
beneficiile economice și sociale? Dacă da, 
vă rugăm să precizați care sunt acestea. 

Nu  

8. Au fost identificate principalele categorii 
de riscuri. Care sunt acestea? 

Nu  
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9. Beneficiarul și/sau partenerii au 
capacitatea de a asigura cash flow-ul pe 
perioada de derulare a investiției? Care 
sunt principalele surse identificate? 

Fonduri externe nerambursabile prin 
FEDR sau alte surse de finanțare 

10. Beneficiarul și/sau partenerii au 
capacitatea de a asigura cash flow-ul pe 
perioada de operare a investiției? Care 
sunt principalele surse identificate? 

Investiția se va autofinanța 

 
 

IV. COSTUL PROIECTULUI ŞI PLANUL FINANCIAR 
 
Valoarea estimată totală a proiectului:  60 milioane RON 

 
În vederea prioritizării proiectelor enumerate anterior, a fost elaborată o fișă de criterii de 

prioritizare. Metodologia astfel definită a fost materializată sub forma unei grile de evaluare, 
prezentată în continuare: 

Tabel nr. 210 Metodologia de prioritizarea a proiectelor incluse în portofoliu 

Fiecare proiect va primi un scor cuprins între 0 și 100 de puncte pe baza următoarelor criterii: 

A. Corelarea cu prioritățile formulate în strategia de 
dezvoltare a mediului de afaceri la nivelul regiunii 
SV Oltenia 

40 puncte 

B. Corelarea cu țintele formulate în strategia 
Europa 2020  

20 puncte 

C. Fezabilitatea, maturitatea și sustenabilitatea 
proiectului  

40 puncte 

 

A. Pentru primul criteriu, “Corelarea cu prioritățile formulate în strategia de dezvoltare a 
mediului de afaceri la nivelul regiunii SV Oltenia”, scorul va fi acordat după următorul algoritm: 

 Grad 
mare de 
corelare 

Grad 
mediu de 
corelare 

Grad mic 
de 
corelare 

Nu este 
corelat 

Proiect corelat cu una dintre prioritățile/acțiunile 
strategiei care au fost calificate ca având 
importanță strategică majoră  

40 30 20 Proiectul 
nu este 
admis 

Proiect corelat cu una dintre prioritățile/acțiunile 
strategiei care au fost calificate ca având 
importanță strategică normală 

20 10 0 Proiectul 
nu este 
admis 
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B. Pentru al doilea criteriu, “Corelarea cu țintele formulate în strategia Europa 2020”, scorul va fi 
acordat după următorul algoritm: 

 Da Nu 
Proiect cu impact pozitiv în privința reducerii emisiilor de CO2  5 0 
Proiect cu impact pozitiv în privința reducerii sărăciei și a excluziunii 
sociale 

5 0 

Proiect cu impact pozitiv în privința utilizării resurselor regenerabile 
de energie și a reducerii consumului de resurse 

5 0 

Proiect cu impact pozitiv în privința creșterii ratei de ocupare a forței 
de muncă 

5 0 

 

C. Pentru al treilea criteriu, “Fezabilitatea, maturitatea și sustenabilitatea proiectului”, scorul va fi 
acordat după următorul algoritm: 

  Într-o 
mare 
măsură 

Aproximativ Într-o 
micămăsură

Claritatea 
asumării 
proiectului de 
către factorii 
interesați 

- Identificarea clară a distribuției 
responsabilităților între diferite entități 
adecvate pentru realizarea proiectului; 
- Existența unei intenții clare din partea 
fiecărei entități; 
- Existența unui acord de parteneriat 
preliminar; 
-  Existența dreptului de proprietate 
asupra activelor (acolo unde este cazul). 

8 4 0 

Fezabilitatea și 
maturitatea din 
punct de vedere 
tehnic 

- Demonstrată printr-un memoriu tehnic 
(faza SF); 
- Demonstrată printr-un proiect tehnic 
și detalii de execuție; 
- Avize, acorduri și autorizații obținute. 

8 4 0 

Fezabilitatea și 
maturitatea din 
punct de vedere 
economic și 
financiar 

- Rezultă cu claritate din analiza cost-
beneficiu elaborată; 
- Rezultă din planuri de afaceri, studii 
de marketing, analize de rentabilitate; 
- Rezultă din proiecții de cash flow; 
- Demonstrarea resurselor proprii 
pentru avansarea cheltuielilor și pentru 
cofinanțare. 
 

8 4 0 

Calitatea ideii 
de proiect 

- Obiective clar definite; 
- Activități clar definite cu alocare clară 
de responsabilități; 
- Rezultate așteptate clare și un impact 
așteptat ridicat. 

8 4 0 

Sustenabilitatea 
proiectului 

- Analize cuprinzătoare de risc 
efectuate; 
- Analize de senzitivitate efectuate; 
- Demonstrarea asumări 
responsabilităților din punct de vedere 

8 4 0 
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instituțional, tehnic și financiar pe 
perioada de operare a investiției/ideii de 
proiect.  

 

 

Așa cum se poate observa și din conținutul grilei de evaluare, fiecare proiect va fi 
raportat la 3 elemente considerate esențiale pentru stabilirea relevanței acestuia față de 
dezvoltarea mediului de afaceri la nivelul regiunii. Astfel proiectele vor fi evaluate în funcție 
de: 

A. Corelarea cu prioritățile formulate în strategia de dezvoltare a mediului de afaceri la 
nivelul regiunii SV Oltenia 
Prioritățile privind principalele măsuri ce trebuie întreprinse pentru o valorificare 
corespunzătoare a mediului de afaceri regional definite la nivelul prezentei strategii, 
reflectă o viziune generală și integrată a acțiunilor ce vor determina dezvoltarea unui 
mediu de afaceri durabil și sustenabil în regiunea Sud-Vest Oltenia. 
Prioritățile formulate în cadrul prezentei strategii sunt: 
 P1. Sprijin pentru valorificarea potențialului agricol 
 P2. Sprijin pentru diversificarea activităților economice în mediul rural 
 P3. Susținerea IMM-urilor și firmelor mari care activează în sectoarele industriale 

competitive 
 P4. Sprijinirea IMM-urilor din sectoarele de activitate inovative 
 P5. Sprijinirea dezvoltării sectorului serviciilor 
 P6. Atragerea de investiții străine directe (dezvoltarea infrastructurii pentru afaceri, 

promovarea regiunii) 
 P7. Dezvoltarea infrastructurii de transport (rutieră, feroviară și navală) și a sistemelor 

de transport intermodal în sprijinul creșterii competitivității 
 P8. Sprijinirea sectorului de cercetare-inovare 
 

B.   Corelarea cu țintele formulate în strategia Europa 2020  
Este esențială formularea unor idei de proiecte care să răspundă la țintele exprimate în 
cadrul  Strategiei Europa 2020, întrucât aceasta din urmă reprezintă documentul 
fundamental ce va reglementa cadrul legislativ de finanțare din fonduri europene în 
viitoarea perioadă de programare 2014-2020, nu numai la nivelul României ci la nivelul 
întregii Uniuni Europene. 
Strategia Europa 2020 propune 5 obiective care au fost considerate în formularea grilei 
de evaluare : 
a. Creșterea ratei de ocupare a forței de muncă 
b. Alocarea unui buget mai ridicat pentru cercetare și dezvoltare 
c. Utilizarea durabilă a energiei 
d. Imbunătățirea nivelului de educație 
e. Lupta împotriva sărăciei și a excluziunii sociale 
 

C.    Fezabilitatea, maturitatea și sustenabilitatea proiectului 
Considerând experiența acumulată în perioada curentă de programare, ideile de proiecte 
ce vor fi aplicate în viitoarea perioadă de programare trebuie să ofere o imagine 
complexă și documentată cu privire la costurile implicate, sursele de finanțare 
potențiale, sustenabilitatea proiectului, obiectivele sale, etc. Acest aspect demonstrează 
abilitatea potențialilor beneficiari de a crea o idee de proiect care să reflecte nevoile 
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reale de dezvoltare ale regiunii, și nu măsurile impuse la nivelul unui anumit apel de 
proiecte.  
Dacă acest aspect va fi conștientizat de către toți actorii relevanți pentru dezvoltarea 
mediului de afaceri la nivel regional, proiectele implementate în viitoarea perioadă de 
programare vor reprezenta un salt uriaș pentru dezvoltarea mediului de afaceri existent 
la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia. 

În urma aplicării metodologiei de prioritizare asupra tuturor fișelor de proiect colectate, 
pentru fiecare proiect a fost acordat un punctaj obținându-se astfel un clasament al acestora ce 
reflectă relevanța față de: 

A. Prioritățile formulate în strategia de dezvoltare a mediului de afaceri la nivelul 
regiunii SV Oltenia 
B. Țintele formulate în strategia Europa 2020  
C. Fezabilitatea, maturitatea și sustenabilitatea proiectului 
 
Lista proiectelor prioritizate este prezentată în continuare: 

Tabel nr. 211 Lista proiectelor prioritizate 
Nr. 
crt 

Titlu proiect Judet  Punctaj

1 Parc industrial Vâlcea 73 

2 
Optimizarea funcționării sistemelor de automatizare în 

vederea creșterii eficienței grupurilor termoene 
Gorj 72 

3 Piața de gros în județul Olt Olt 69 

4 Consumăm produse românești Vâlcea 65 

5 
Centru comunitar pentru tineret - fabrica tinerilor 

antreprenori 
Vâlcea 61 

6 Oltul navigabil Olt 60 

7 Apă pentru terenurile arabile vâlcene Vâlcea 60 

8 Centru intermodal de transport - autogara Râmnicu Vâlcea Vâlcea 56 

9 
Utilizarea surselor de apă geotermală pentru producerea de 

energie termică și apă caldă menajeră 
Vâlcea 51 

10 Înființarea unui „info-center” pentru tinerii șomeri Vâlcea 51 

11 
Amenajarea urbanistică și hidrotehnică a albiei râului 

Olănești 
Vâlcea 42 

12 Centru de afaceri, Râmnicu Vâlcea (Sud) Vâlcea 41 

13 
Amenajare parc fotovoltaic în municipiul Râmnicu Vâlcea 

pentru producerea energiei electrice „verzi” 
Vâlcea 41 

14 Parc Industrial Berbești Vâlcea 41 
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SECȚIUNEA  V. Concluzii și recomandări. 
 

Pe lângă finalitatea strategică – aceea de a defini pe baze bine fundamentate, 
consultative, lista de priorități și măsuri pentru dezvoltarea mediului de afaceri în perioada 
următoare de programare și, respectiv, aceea pragmatică – de a colecta și prioritiza un 
portofoliu de proiecte mature pentru finanțarea dezvoltării mediului de afaceri în regiunea 
Sud-Vest Oltenia, studiul de față aduce plus valoare și printr-un set sintetic de concluzii ce au 
reieșit din analizele efectuate și de recomandări pe care le considerăm utile pentru viitoarea 
perioadă de programare.  

 
(I) Plasarea în contextul regional, național și european a analizei pe care am efectuat-o la 
nivelul mediului de afaceri din regiunea Sud-Vest Oltenia a scos în evidență următoarele 
concluzii: 
 
(1) Criza economico-financiară instalată în ultimii ani a afectat pe mai multe paliere, pur 
financiare, dar și administrativ-instituționale, mediului de afaceri regional, cu implicații 
asupra competitivității firmelor. Comportamentul mai prudent al băncilor şi instituţiilor 
financiare, mai ales în relația cu IMM-urile a condus la limitarea accesului la sursele de 
finanțare disponibile, generând o stagnare sau chiar o involuție a posibilităților de dezvoltare a 
activităților desfășurate de întreprinderi, cu reduceri masive ale alocărilor bugetare destinate 
investițiilor în anii 2009 și 2010; situația a început să se redreseze începând cu anul 2011; 
 
(2) Era globalizării, alături de evoluția extrem de rapidă a noilor tehnologii, impune adaptarea 
permanentă a mediului de afaceri la noile condiții de acces pe piețe, la noile reglementări, 
precum și la noile modele de afaceri care sunt axate pe tehnologia informației; 
 
(3) Eficiența aplicării strategiilor guvernamentale pentru dezvoltarea mediului de afaceri a 
fost dovedită în numeroase state dezvoltate din UE, însă mai puțin spectaculoase au fost 
rezultatele strategiilor de dezvoltare aplicate în România. Principalele limitări au fost generate 
de gradul de aplicabilitate destul de restrâns a restructurărilor propuse, în paralel cu 
instabilitatea politică și economică care a generat volatilități destul de mari în privința 
perspectivelor de evoluție a pieței interne de desfacere; 
 
(4) Cadrul strategic propus de către Comisia Europeană a vizat în permanență facilitarea 
procesului de înființare și dezvoltare a unei întreprinderi, promovarea inovării și adaptării 
permanente, precum și crearea unui liant între politicile UE și politica dezvoltării și creșterii 
competitivității mediului de afaceri, aspecte care nu s-au regăsit cu acuratețe în planurile de 
guvernare din România; 
 
(5) Decalajele înregistrate în ceea ce privește slaba competitivitate a firmelor românești pe 
piața unică, infrastructura slab dezvoltată, capacitatea antreprenorială limitată, precum și lipsa 
interesului pentru a investi în dezvoltarea capitalului uman și în cercetare-dezvoltare 
reprezintă câteva dintre aspectele care ar trebui luate în considerare pentru a putea deveni mai 
competitivi pe piețele externe;   
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(6) Relațiile comerciale cu regiunile învecinate au adus un plus de valoare mediului de afaceri 
în privința creării de parteneriate și extinderii posibilităților de dezvoltare peste granițe, însă 
acestea au un caracter limitat și sporadic; 
 
(7) Responsabilitatea socială a întreprinderilor și abordarea cu privire la dezvoltarea durabilă 
nu fac încă parte integrantă din conceptele economice utilizate de către mediul de afaceri la 
nivel național. 
 
 
(II) Analizând profilul regiunii Sud-Vest Oltenia, pe baza cercetării de birou și de teren, am 
extras următoarele concluzii: 
 
(8) Varietatea și disponibilitatea resurselor naturale ale regiunii conferă un avantaj 
incontestabil pentru diferite domenii de activitate, cu potențial de dezvoltare pentru mediul de 
afaceri regional; 
 
(9) Au fost sesizate importante decalaje între mediul urban şi rural, în principal datorită 
faptului că în mediul rural există probleme de adaptare la noua tehnologie, precum şi un nivel 
redus de pregătire a resurselor umane; 
 
(10) La nivelul regional, aproape jumătate din populație desfășoară activități agricole, însă 
agricultura furnizează decât o zecime din PIB-ul regional. Cea mai mare pondere a PIB 
regional este generată în județele Dolj și Gorj; 
 
(11) Contribuția sectorul primar și industrial la formarea PIB-ului regional, depășește media 
națională în toată perioada analizată; 
 
(12) Sectorul terțiar, respectiv comerțul și serviciile, crează cea mai ridicată valoare adăugată 
brută la nivel regional, începând cu anul 2005; 
 
(13) La nivelul regiunii se manifestă fenomene negative legate de reducerea gradului de 
ocupare a forței de muncă și accentuarea dezechilibrelor structurale, cu consecințe privind 
reducerea calității vieții; 
 
(14) Poziția geografică a regiunii Sud-Vest Oltenia, prin prisma proximității cu Dunărea și 
statele Bulgaria și Serbia, îi conferă acesteia un semnificativ avantaj economic și de 
accesibilitate; 
 
(15) Regiunea Sud-Vest Oltenia este regiunea europeană cu cel mai înalt grad de specializare 
în domeniul Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer 
condiționat, cu un nivel de ocupare a forței de muncă regionale în acest sector la nivelul 
anului 2007 de 3,8%, față de media europeană de 0,9%; 
 
(16) Regiunea Sud-Vest Oltenia este străbătută de două coridoare Pan – Europene (IV și VII). 
Totuși, infrastructura feroviară și rutieră sunt insuficient dezvoltate în raport cu necesitățile 
economice actuale. Accesul regiunii la Dunăre reprezintă o oportunitate şi un argument pentru 
a creşte volumul transporturilor pe apă, luându-se în considerare costurile scăzute ale acestui 
tip de transport, comparativ cu transportul pe uscat sau aerian; 
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(17) Cu toate că rețeaua de tetelecomunicații nu este foarte dezvoltată iar gradul de acces la 
internet nu înregistrează o valoare foarte ridicată, viteza de internet este una foarte ridicată 
comparativ cu celelalte țări din estul Europei; 
 
(18)  Regiunea Sud-Vest Oltenia deţine 27% din totalul producţiei termoelectrice şi 71,5% din 
totalul producţiei de energie hidroelectrică a României.  
 
 
(III) Analiza competitivităţii la nivel judeţean şi regional în funcţie de indicatorii 
economici, sociali și tehnologici a scos în evidență următoarele aspecte: 
 
(19) Criza economică şi financiară şi-a pus amprenta în economia României. Dacă analizăm 
pe baza nomenclatorului CAEN2, se observă că toate regiunile de dezvoltare au avut de 
suferit reduceri ale indicatorului PIB regional, la valori nominale. La nivelul regiunii Sud-
Vest Oltenia, indicatorul PIB regional a suferit o ușoară scădere în anul 2009 de 0,95%, în 
următorii ani trendu devenind crescător. Analizând dinamica PIB pe regiuni de dezvoltare, 
regiunea Sud-Vest Oltenia a ocupat în fiecare din anii supuși analizei ultimul loc între 
regiunile de dezvoltare ale României. În ceea ce privește dinamica PIB pe capita la nivelul 
județelor din Sud-Vest Oltenia, în perioada 2005-2009, județul Gorj a înregistrat o creștere 
continuă și susținută, în timp ce județele Dolj și Mehedinți au înregistrat o stagnare, iar 
județele Vâlcea și Olt o scădere însemnată.; 
 
(20) Regiunea Sud-Vest Oltenia a reușit să atenueze impactul crizei economice în perioada 
2009-2011 în ceea ce privește nivelul real al PIB, însă dinamica populației ocupate, a 
înregistrat un trend negativ în creștere pe parcursul anilor 2009 și 2010. 
 
(21) Regiunea Sud-Vest Oltenia a înregistrat o creștere continuă a productivității muncii în 
intervalul de analiză 2000-2009, acest lucru datorându-se în principal creșterilor valorii 
adăugate brute din industrie, construcții, comerț și servicii. Deși a fost considerat primul an al 
crizei economice, în 2009, nivelul cel mai ridicat al productivității muncii din regiune a fost 
înregistrat în domeniul construcțiilor, acesta crescând cu peste 10 procente față de nivelul 
anului 2008 (anul de ”boom” economic la nivel global); 
 
(22) Toate cele cinci județe care formează regiunea Oltenia trec printr-o perioadă dificilă din 
punct de vedere socio-economic: dacă județele industrializate din nord (Gorj și Vâlcea) au 
fost puternic afectate de restructurarea industrială, ducând la o creștere corespunzătoare a 
șomajului, zona agricolă din sud, cuprinzând județele Dolj, Olt și Mehedinți este puternic 
afectată de nivelul scazut al productivității, având ca rezultat adâncirea sărăciei de-a lungul 
acestor zone tradițional subdezvoltate. 
 
(23) Industria contribuie la realizarea Produsului Intern Brut al Regiunii Sud-Vest Oltenia cu 
35,6% față de 23,7% la nivel național (2009), din acest punct de vedere regiunea fiind 
preponderent industrială. Astfel, specific regiunii Sud-vest Oltenia este gradul ridicat de 
industrializare, motiv pentru care toate oscilațiile acestui domeniu au avut efecte puternice și 
asupra populației. Închiderea unor unităţi industriale în zonele monoindustriale a determinat 
apariţia unor grave probleme economice şi sociale, în special în zonele urbane 
monoindustriale. 
 
(24) În perioada 2005-2011, în Regiunea Sud-Vest Oltenia s-au înregistrat cele mai ridicate 
rate ale șomajului, trendul general fiind similar cu cel  înregistrat la nivel național. În anul 
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2009, anul în care s-au resimțit cel mai intens efectele crizei economice și financiare, rata 
șomajului în Regiunea Sud-Vest Oltenia a înregistrat o valoare de 10,4%, maximul la nivel 
național din întreaga perioadă 2005-2011. Ultimii ani au cunoscut o scădere a acestui 
indicator până la 7,7% în 2011, valoare cu 2,5 puncte procentuale mai mare decât media 
națională; 
 
(25) În ceea ce privește situația ratei șomajului pe județe, cele mai mici valori, sub media 
regională, au fost înregistrate în Olt și Vâlcea, în timp ce cele mai mari rate ale șomajului au 
fost în județul Mehedinți.  
 
(26) Regiunea SV Oltenia se caracterizează printr-un nivel redus al activităților de CDI, 
ocupand locul al șaptelea între regiunile de dezvoltare după cheltuielile pentru activitatea de 
cercetare-dezvoltare (0,19% în 2009); regiunea Sud Vest Oltenia a avut un nivel constant de 
cheltuieli în ultimii 10 ani, clasându-se pe ultimele locuri ca procent al cheltuielilor totale 
pentru cercetare în  PIB-ul regional.; 
 
(27) Din analiza dinamicii resurselor de muncă și a populației active civile pentru perioada 
2000-2010 rezultă o creștere importantă a populației aflate în pregătire profesională și în afara 
sistemului economic național (persoane apte de muncă, dar care nu au o ocupație aducătoare 
de venit și nu sunt înregistrate ca șomeri), la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia. Astfel, în anul 
2010, comparativ cu anul 2000, acest număr a crescut cu 66,13%, de la 312.400 persoane la 
519.500 persoane. 
 
(28) În prezent, în regiunea Sud-Vest Oltenia activează 12 centre de cercetare-dezvoltare-
inovare din care 8 desfășoară activități de CDI în domeniul agriculturii; 
 
(29) Regiunea Sud-Vest Oltenia prezintă anumite avantaje competitive, cum ar fi resursa 
umană calificată, resursele bogate ale solului, gradul ridicat de industrializare, avantaje ce pot 
fi decisive în atragerea investiţiilor străine.  Pe de altă parte, resursele naturale şi agricole 
oferă regiunii posibilitatea de dezvoltare pe mai multe planuri. Am putea spune că, pe termen 
lung, regiunea Sud-Vest Oltenia şi-ar putea concentra dezvoltarea, având în vederea avantajul 
reprezentat de gradul ridicat de industralizare și  dezvoltarea sectorului terțiar, dar şi resursele 
agricole semnificative; 
 
(30) Indicii producției industriale arată faptul că în regiunea Sud-Vest Oltenia producția este 
în creștere pe seama industriei prelucrătoare. Domeniile industriale cele mai importante din 
regiune sunt: industria prelucrătoare care realizează 47% din cifra de afaceri de la nivel 
regional, cea a producerii energiei care realizează 18,5% și industria extractivă care realizează 
6%. 
 
(31) Analizând concentrarea salariaților pe principalele ramuri ale economiei în anul 2010, 
observăm faptul că agricultura ocupă locuri fruntașe în toate județele regiunii. Din acest punct 
de vedere județul Olt iese în evidență printr-o diferență mai mică între personalul anajat în 
agricultură și cel angajat în industrie. În opinia noastră, specializarea unor judeţe în 
agricultură nu este un dezavantaj major, în condiţiile în care şi contribuţia aceste ramuri la 
produsul intern brut al judeţului este pe măsură. 
 
(32) Începând cu anul 2006, este identificabilă o scădere a numărului de persoane ocupate în 
agricultură și o creștere constantă, a sectorului comercial în regiunea Sud-Vest Oltenia, fapt 
atestat și de contribuția acestui sector în formare PIB-ului regional; 
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(IV) Din analiza evoluţiei şi a dinamicii firmelor regionale, a rezultatelor economice ale 
firmelor regionale, au reieșit următoarele concluzii: 
 
(33) La nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia, din punct de vedere al cifrei de afaceri obținute de 
unitățile active în funcție de activitățile prestate, se constată faptul că cea mai ridicată cifră de 
afaceri s-a obținut în activitățile de comerț, respectiv 35,46% din totalul cifrei de afaceri în 
2010 față de 35,41% în 2009. Microîntreprinderile active în comerț au obținut 35,7% din 
totalul cifrei de afaceri pe această activitate, urmate de întreprinderile mici cu 35,6%;  

(34) Rolul cel mai important în realizarea cifrei de afaceri a regiunii Sud-Vest Oltenia îl are 
categoria de întreprinderi mari, care contribuie cu 33,4% la cifra de afaceri regională; 
 
(35) În regiune Sud-Vest Oltenia, din punct de vedere al cifrei de afaceri grupată după forma 
de proprietate, unitățile locale active cu capital majoritar privat se detașează în mod clar de 
cele cu capital de stat, reprezentând 85% din totalul cifrei de afaceri obținute în anul 2010. 
Conform cifrei de afaceri clasificată după forma juridică, 57% din totalul cifrei de afaceri 
obținută în 2010 a revenit Societăților cu Răspundere Limitată față de 56% în 2009; 

 
(36) Se constată că regiunea SV Oltenia se situează pe locul 7 între regiuni în ceea ce privește 
densitatea întreprinderilor, fiind devansată de regiunea Nord Est. Densitatea întreprinderilor 
din regiune se situeză sub media națională; 

 
(37)  Dacă, în cazul agriculturii, un număr ridicat de angajați au o contribuție scăzută la cifra 
de afaceri generală, în cadrul unităților active din sectorul industrial, un număr scăzut de 
angajați contribuie la obținerea de cifre de afaceri ridicate; 
 
(38) La nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia, unitățile locale din domeniul construcțiilor au 
înregistrat o creștere până în anul 2008, iar apoi o ușoară scădere. Turismul a avut o 
dezvoltare relativ constantă, în timp ce agricultura a cunoscut o creștere continuă, însă cifra de 
afaceri totală obținută de unitățile locale din acest domeniu are în continuare o contribuție 
mult prea scăzută la cifra de afaceri la nivel regional, ținând cont de potențialul de dezvoltare 
pe care îl are acest sector; 
 
(39) Cele mai importante obstacole identificate în calea dezvoltării activității întreprinderilor 
regionale sunt: inflația, fiscalitatea, accesul dificil la finanțare, birocrația, corupția, scăderea 
cererii interne, concurența produselor din import, precum și pregătirea insuficientă a 
resurselor umane; 
 
(40) Numărul întreprinderilor active la nivel regional a crescut constant în perioada 2005-
2008. Odată cu manifestarea efectelor crizei financiare la nivel regional și a măsurilor luate de 
Guvern (în special introducerea impozitului forfetar), numărul întreprinderilor active a scăzut; 
 
(41) Analizând în dinamică numărul de întreprinderi active în fiecare din cele 5 județe din 
regiunea Sud-Vest Oltenia, se remarcă faptul că trendul înregistrat la nivel regional a fost 
urmat aproape identic în fiecare din cele 5 județe: o creștere consistentă a numărului de 
întreprinderi active în anul 2005 față de anul 2000, urmată de ușoare creșteri în perioada 
2005-2008, o ușoară scădere în anul 2009 și o scădere mai consistentă în anul 2010. Singura 
excepție a fost înregistrată la nivelul județului Olt, unde, în anul 2009, numărul de 
întreprinderi active a crescut cu 21 față de anul 2008. Analizând distribuția întreprinderilor 
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active pe județe, observăm faptul că cele mai multe sunt localizate în județul Dolj, urmat fiind 
de Vâlcea, Olt, Gorj și Mehedinți; 
 
(42) Efectele crizei economice și financiare au fost resimțite cel mai mult de către 
întreprinderile cu până la 9 angajați, al căror număr a scăzut de la 35.793 în anul 2008 la 
29.318 în 2011;  
 
(43) După activităţile economiei naţionale, cele mai ridicate niveluri ale cifrei de afaceri au 
fost obținute în industrie (46,6% din totalul cifrei de afaceri la nivel regional în anul 2011) și 
comerț (33,5% din totalul cifrei de afaceri la nivel regional în anul 2011); 
 
(44) În ceea ce privește dinamica numărului societăților comerciale cu participare străină la 
capitalul social existente la sfârșitul anului în Regiunea Sud-Vest Oltenia, pentru perioada 
2004-2011 se remarcă o creștere constantă a acestora în prima parte a intervalului (2004-
2009), urmată în anii 2010 și 2011 de o încetinire a acestei creșteri. Pe întreaga perioadă de 
analiză, cele mai multe societăți comerciale cu participare străină la capitalul social au fost 
înregistrate în județul Dolj. Totodată, județul Dolj a cunoscut și cele mai consistente creșteri 
ale dinamicii numărului acestora, decalajele existente față de celelalte patru județe crescând 
an de an. În perioada de analiză 2004-2011 singurele județe cu creșteri continue ale valorilor 
capitalului social subscris de societățile comerciale cu participare străină la capitalul social au 
fost Olt și Vâlcea, județul Olt înregistrând valori mult superioare județului Vâlcea; 
 
(45) În ceea ce privește utilizarea infrastructurii IT în cadrul firmelor. Se poate observa o 
detaşare netă a regiunii Bucureşti – Ilfov în ceea ce priveşte ponderea personalului care a 
utilizat PC şi respectiv PC conectate la Internet. Regiunea Sud-Vest Oltenia se afla pe ultimul 
loc in cazul ambilor indicatori cu 16,4% personal care a utilizat PC-ul si 13,8% personal care 
a utilizat PC conectat la internet din total personal angajat; 
 
(46) În ceea ce privește numărul întreprinderilor care dețin webite propriu din totalul 
întreprinderilor active regiunea Sud-Vest Oltenia se află pe ultimul loc cu un procent de 
20,8%. Pe primul loc se află București-Ilfov cu 51,8%.; 
 
(47) Cele mai multe firme din Regiune utilizează internetul pentru a facilita comunicarea cu 
furnizorii și/sau clienții, obținerea de informații despre mediul de afaceri și realizarea de 
tranzacții, încheierea de contracte, precum și efectuarea de plăți online. În acest context multe 
companii au dezvoltate diferite modele de e-business pentru a profita de beneficiile și 
avantajele oferite de lumea virtuală online. Dovadă în acest sens este volumul tranzacțiilor 
electronice care este în continuă creștere de la an la an; 
 
(48) La nivelul județelor Mehedinți și Olt nu au fost înregistrate exporturi de bunuri și servicii 
provenind din activități desfășurate în sectoare de înaltă tehnologie. Județul Olt compensează 
acestă lipsă printr-un nivel relativ ridicat al exporturilor provenite din activități desfășurate în 
sectoare de tehnologie medie joasă ; 

 
 

(V) Analizând modalitățile de finanțare a firmelor regionale, am desprins următoarele 
concluzii: 
 
(49) Finanțările oferite prin intermediul Programelor Operaționale în perioada 2007-2013 au 
reprezentat o importantă oportunitate de dezvoltare a mediului de afaceri din regiunea Sud-
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Vest Oltenia. Referitor la nivelul fondurilor atrase din POR în perioada 2008 – 2011, regiunea 
Sud-Vest Oltenia a înregistrat cea mai ridicată valoare a indicatorului ”Investiţie per capita” - 
valoarea efectivă a investiţiilor realizate din POR pe cap de locuitor; 
 
(50) Până la momentul instalării crizei economico-financiare, volumul creditelor acordate a 
înregistrat un trend ascendent de la an la an, având în vedere liberalizarea excesivă și ușurința 
obținerii unui credit. Ulterior, condițiile au fost înăsprite foarte mult, iar costurile de 
împrumut au crescut substanțial, motiv pentru care accesul întreprinzătorilor la credite 
bancare a scăzut drastic, iar  planurile acestora privind dezvoltarea activităților companiilor s-
au ponderat; 
 
(51) În prezent rețeaua teritorială bancară acoperă în mod adecvat teritoriul regional, iar sfera 
serviciilor oferite de bănci include numeroase elemente dedicate dezvoltării mediului de 
afaceri; 
 
(52) În ceea ce privește accesarea fondurilor prin POR comparativ cu POSCCE de către 
mediul de afaceri, putem observa că numărul și nivelul fondurilor atrase prin POR este mai 
mare decât prin POSCCE, fapt explicabil prin interesul sporit al microîntreprinderilor pentru 
schemele de ajutor de minimis cu rată 0 de contribuție proprie, precum și prin gradul ridicat 
de atractivitate al domeniilor majore de intervenție lagate de turism și de infrastructura de 
afaceri; De asemenea, un rol important în acest sens a fost deținut de faptul că POR 2007-
2013 a avut alocare regională. 
 
(53) Nu toate proiectele aprobate cofinanțate din fonduri europene au fost implementate. 
Dintre motivele rezilierii contractelor de finanțare nerambursabilă putem enumera: renunțarea 
unilaterală din partea beneficiarilor ca urmare a faptului că nu au avut capacitatea financiară, 
logistică și umană necesară derulării proiectului așa cum și-au asumat prin cererea de 
finanțare depusă; intrarea în colaps a unor beneficiari ca urmare a întârzierilor masive în 
rambursarea cheltuielilor solicitate; 
 
(54) Întreprinderile din regiunea Sud-Vest Oltenia, ca de altfel la nivel național, nu au 
beneficiat, în perioada de programare 2007-2013, de scheme de finanțare pentru accesarea 
unor fonduri de tip revolving și nici de alte măsuri specifice de sprijin în vederea accesării 
creditelor bancare. 
 

Pe baza radiografiei punctate anterior, la nivelul studiului se pot formula următoarele 
recomandări, ca puncte de plecare în conturarea documentelor de programare pentru 
perioada 2014-2020: 

 
(1) Regiunea Sud-Vest Oltenia poate beneficia de punctele de interes ale Strategiei Europa 
2020, valorificându-și potențialul competitiv și de inovare pe care le deține; 
 
(2) Este dezirabil ca regiunea să manifeste o deschidere cât mai mare față de implicarea în 
programe și rețele europene de dezvoltare a mediului de afaceri, precum și față de promovarea 
și extinderea relațiilor de cooperare transfrontalieră; 
 
(3) Dezvoltarea cooperării cu țările riverane fluviului Dunărea prin crearea/consolidarea de 
parteneriate în dezvoltarea mediului de afaceri regional; în acest sens se poate valorifica și 
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potențialul turistic specific zonei care până în prezent nu s-a bucurat de atracția turiștilor din 
cauza investițiilor scăzute în dezvoltarea infrastructurii corespunzătoare; 
 
(4) Îmbunătățirea cooperării între universitățile și institutele de cercetare-dezvoltare și mediul 
de afaceri pentru facilitarea aplicabilității practice a rezultatelor activităților de cercetare-
dezvoltare; acest deziderat va spori competitivitatea întreprinderilor și le va ajuta să lanseze 
noi produse/servicii pe piață; 
 
(5)  Fructificarea potențialului agricol specific Regiunii prin favorizarea investițiilor în 
dezvoltarea competitivității întreprinzătorilor regionali;  
 
(6) Dezvoltarea infrastructurii urbane și rurale pentru a facilita dezvoltarea mediului de 
afaceri regional; 
 
(7) Valorificarea potențialului numeroaselor structuri de sprijinire a afacerilor din regiune 
(parcuri industriale, incubatoare de afaceri, centre de cercetare-dezvoltare) prin facilitarea 
accesului întreprinzătorilor la serviciile oferite de acestea; 
 
(8) Orientarea regiunii către valorificarea potențialului existent în domeniul producerii 
energiei regenerabile; 
 
(9) Realizarea de investiții majore pentru dezvoltarea sectorului serviciilor (sănătate și 
asistență socială, hoteluri și restaurante, învățământ, , transport depozitare și comunicații,); 
 
(10) Realizarea de investiții în sectorul secundar, atât din punct de vedere al modernizării 
structurilor prezente, dar și prin dezvoltarea unor noi zone industriale la nivelul regiunii; 
 
(11) Pentru perioada 2014-2020 se recomandă realizarea unor investiții majore la nivelul 
rețelelor de drumuri publice (mai ales autostrăzi, drumuri expres și drumuri județene), la 
nivelul rețelei de transport feroviar (de marfă și călători) și la nivelul rețelei de transport 
naval, precum și crearea punctelor de transport intre-modale si dezvoltarea logisticii urbane;  
 
(12) Creșterea numărului de conexiuni la zboruri naționale si internaționale în cadrul 
aeroportului din Craiova; 
 
(13) Asigurarea unui nivel cât mai ridicat de calificare pentru forța de muncă tânără; 
 
(14) Asigurarea accesului la investiții pentru retehnologizarea și eficientizarea proceselor de 
producție agricolă, precum și dezvoltarea structurilor și a proceselor de valorificare a 
producției agricole; 
 
(15) Pentru perioada 2014 – 2020 este dezirabilă realizarea unor investiții majore în ceea ce 
privește sprijinirea dezvoltării IMM-urile nou create în regiune; 
 
(16) Creșterea atractivității regiunii pentru investiții străine greenfield prin oferirea de 
facilități, forță de muncă înalt calificată și acces la servicii de cercetare-dezvoltare-inovare de 
calitate; 
 
(17) Crearea unui climat investițional favorabil la nivelul județelor din sudul regiunii în 
principal în agricultură, dar și în industrie; 
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(18) Asigurarea de investiții care să sprijine competitivitatea centrelor universitare din regiune 
pentru a face față concurenței centrelor universitare de la nivel național precum București, 
Iași, Cluj sau Timișoara; 
 
(19) Valorificarea adecvată a potențialului turistic existent la nivelul regiunii; 
 
(20) Dezvoltarea infrastructurii transfrontaliere în vederea facilitării schimburilor comerciale; 
 
(21) Extinderea sferei de acoperire a serviciilor de telecomunicații, mai ales în orașele mici și 
în mediul rural; implementarea de proiecte de investiții prin care să se asigure o securitate a 
bazelor de date pentru utilizatorii din mediul de afaceri, astfel încât gradul acestora de 
încredere în TIC să crească; 
 
(22) Pentru perioada următoare trebuie anihilate pe cât este posibil, efectele crizei economice 
care influenţează gradul de ocupare a forţei de muncă. Este necesară crearea de locuri de 
muncă pentru a creşte gradul de ocupare, în special prin realizarea de investiţii în 
infrastructură şi în domenii industriale specifice regiunii; 
 
(23) Principalele sectoare din regiune care ar trebui reformate sunt sănătatea şi educaţia 
pentru, mai ales în zonele rurale. Totodată, este necesară acordarea unei atenții sporite pentru 
reducerea noxelor în localități prin crearea de rute ocolitoare a acestora, crearea de zone 
industriale numai în afara localităţilor, strămutând firmele existente generatoare de substanţe 
poluante în afara localităţilor; 
 
(24) În corelare cu ceea ce menţionează şi Comisia Europeană, în perioada următoare ar trebui 
să se aloce un procent mult mai ridicat din PIB-ul regional pentru cercetare-dezvoltare, astfel 
încât regiunea să fie pregătită să contribuie la realizarea ţintelor propuse la nivel european 
prin Strategia 2020, la nivel naţional în Programul Naţional de Reformă şi în celelalte 
documente strategice ce vor fi condiţionalităţi ex-ante pentru Acordul de parteneriat încheiat 
de către România şi Comisia Europeană pentru perioada 2014-2020; 
 
(25) Ar trebui să se dezvolte sectoarele de înaltă tehnologie pentru a crea dezvoltare 
economică; 
 
(26) Pentru a deveni mai competitivă făţă de celelalte regiuni din România sau din Uniunea 
Europeană, sau pentru a-și reduce decalajul faţă de acestea, este necesar ca valoarea 
productivităţii muncii în regiunea Sud Muntenia să se îmbunătăţeasă, alături de gradul de 
ocupare al forţei de muncă; 
 
(27) Este necesară încurajarea dezvoltării mediului de afaceri în județele care au  înregistrat o 
evoluție mai slabă în acest domeniu (ex. județul Mehedinți ), prin susținerea creării de firme şi 
acordarea de stimulente şi facilităţi firmelor existente. Printre acestea se poate număra și 
realizarea de către autorităţile publice locale a unor incubatoare de afaceri pentru susţinerea 
noilor afaceri şi crearea de noi locuri de muncă. Acest aspect este susţinut şi de către Comisia 
Europeană pentru două teme prioritate, conform documentului de poziţie pentru România.  
 
(28) Este necesară acordarea de reduceri de taxe şi impozite de către autorităţile locale pentru 
stimularea afacerilor și a investițiilor, atât autohtone, cât și străine, cu respectarea legislației în 
materia ajutorului de stat; 
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(29) Susţinerea întreprinderilor mari ce activează pe piață, prin programe diverse şi acordarea 
de ajutoare de stat de către autorităţile locale şi centrale pentru investiţii şi nu numai, întrucât 
această categorie de firme sunt cele care aduc valoarea adăugată cea mai mare la economia 
regiunii Sud-Vest Oltenia; 
 
(30) Susţinerea firmelor productive şi inovative, prin diverse programe, mai ales de 
promovare; 
 
(31) Finanțarea proiectelor destinate dezvoltării resurselor umane prin desfășurarea de cursuri 
de calificare, specializare etc., dar care să contribuie la corelarea și sincronizarea cererii și 
ofertei pe piața muncii; 
 
(32) Promovarea culturii intreprenoriale este o modalitate de îmbunătățire a cunoștințelor și 
aptitudinilor în domeniul administrării și creșterii unei afaceri; 
 
(33) Diversificarea domeniilor de activitate, pe măsura specializărilor și experienței dobândite 
poate reprezenta un atu în privința asigurării unei dezvoltări durabile; 
 
(34) Dobândirea unei mentalități de evoluție continuă prin fructificarea oportunităților de 
finanțare puse la dispoziție de UE în vederea realizării de investiții în noile tehnologii pentru a 
menține un grad sporit de competitivitate; gradul de informatizare al activității reprezintă un 
obiectiv obligatoriu pentru orice întreprinzător care dorește să poate concura la nivel național 
și internațional; 
 
(35) Concentrarea eforturilor pe introducerea unor noi modalități de inovare în activitatea 
întreprinderilor regionale, cum ar fi noi abordări de management și marketing ar putea crea 
beneficii și avantaje concurențiale pozitive la nivelul mediului de afaceri din Regiune.   

 
(36) Încurajarea asocierii întreprinzători agricoli în cadrul unor cooperative. Succesul 
Germaniei şi Poloniei, precum şi al altor state din Europa dezvoltate stă într-un sistem 
cooperatist puternic; 
 
(37) Îmbunătățirea cadrului și condițiilor de accesare a creditelor bancare este un deziderat de 
o importanță majoră; 
 
(38) Deschiderea de alternative sau de instrumente care să faciliteze finanțarea bancară 
(fondurile revolving); 
 
(39) Simplificarea procedurilor de accesare a fondurilor nerambursabile (structurale sau din 
bugetul național) și monitorizarea asistată a proiectelor implementate; 
 
(40) Impulsionarea companiilor din regiune spre inițierea procesului de certificare în diferite 
domenii; 
 
(41) Dezvoltarea cât mai multor proiecte de cercetare-dezvoltare în rândul întreprinzătorilor 
regionali; facilitarea comunicării și creării de parteneriate cu institute de cercetare-dezvoltare 
și universități favorizează implementarea proceselor inovative în întreprinderi; 
 
(42) Creșterea gradului de informatizare prin implementarea de proiecte de investiții în 
dezvoltarea bazei patrimoniale privind echipamentele IT, dotările si softurile utilizate;  
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(43) Implementarea de soluții tip e-business în cât mai multe companii în vederea creșterii 
operativității și eficienței în derularea/exercitarea activităților; menținerea unui contact 
permanent cu trendul evolutiv al tehnologiei informației; 
 
(44) Constituirea unor structuri de sprijin în inițierea procesului de internaționalizare prin 
oferirea de servicii specializate de consultanță pentru întreprinzătorii regionali; 
 
(45) Promovarea mai intensă a anumitor evenimente de genul târgurilor și expozițiilor 
internaționale, subvenționarea participării la acestea din partea autorităților publice 
locale/județene sau chiar organizarea unor astfel de evenimente la nivelul regiunii ar 
impulsiona dezvoltarea de parteneriate și implicit accederea pe noi piețe de desfacere; 
 
(46) Regiunea poate fi promovată ca motor al unei dezvoltări economice bazate pe capital 
uman, inovaţie tehnologică, agricultură, industrie şi potenţial turistic. 

 
Pentru acele recomandări – enumerate anterior - care se pot materializa în termen 

mediu, prin finanțări publice, considerând viitorul regulament și cadrul de acțiune pentru 
perioada 2014-2020 definite la nivelul UE, prin strategia prezentată în cadrul Secțiunii 3 a fost 
definit un set de priorități și măsuri de dezvoltare a mediului de afaceri regional, construite 
pentru a se potrivi cu ușurință cu posibila structură a programelor operaționale viitoare. 

Perioada de programare 2014-2020 reprezintă a doua mare șansă, după cea oferită în 
perioada 2007-2013, pentru impulsionarea dezvoltării și competitivității României și a 
regiunilor sale, inclusiv Sud-Vest Oltenia. 

În cazul în care prioritățile și măsuri identificate în prezenta strategie vor fi, în mare 
măsură, transpuse în documentele de programare viitoare construite în concordanță cu nevoile 
specifice ale regiunii, primul pas important în direcția potrivită va fi efectuat. 
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ANEXA 1 ‐ Hărți 
 

a. Activități economice/sectoare 
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b. Poli de dezvoltare, investiții 
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c. Zone şi centre de concentrare a activităţii economice; zone şi centre care 
înregistrează o dinamică a dezvoltării economice pe sectoare de activitate; zone 

monoindustriale, de declin industrial,  zone defavorizate din punct de vedere 
economic 
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d. Infrastructura de transport în regiunea Sud-Vest Oltenia 
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ANEXA 3 – Portofoliul de proiecte – Lista 
 

Nr. crt Titlu proiect Judet  

1 
Optimizarea funcţionării sistemelor de automatizare 
în vederea creşterii eficienţei grupurilor 
termoenergetice de la Termocentrala Rovinari 

Gorj 

2 Oltul navigabil Olt 

3 Piața de gros în județul Olt Olt 

4 
Amenajare parc fotovoltaic în municipiul Râmnicu 
Vâlcea pentru producerea energiei electrice „verzi” 

Vâlcea 

5 
Amenajarea urbanistică și hidrotehnică a albiei râului 
Olănești 

Vâlcea 

6 Apă pentru terenurile arabile vâlcene Vâlcea 

7 
Centru comunitar pentru tineret - fabrica tinerilor 
antreprenori 

Vâlcea 

8 Centru de afaceri, Râmnicu Vâlcea (Sud) Vâlcea 

9 
Centru intermodal de transport - autogara Râmnicu 
Vâlcea 

Vâlcea 

10 Consumăm produse românești Vâlcea 

11 Înființarea unui „info-center” pentru tinerii șomeri Vâlcea 

12 Parc industrial Vâlcea 

13 Parc Industrial Berbești Vâlcea 

14 
Utilizarea surselor de apă geotermală pentru 
producerea de energie termică și apă caldă menajeră 

Vâlcea 
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