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Introducere 

 

Anterior demarării perioadei de programare 2014-2020, au fost întreprinse o serie de 

demersuri pregătitoare la nivel european, în vederea dezvoltării până în anul 2020 a unor 

economii sustenabile și durabile la nivelul fiecărui stat membru, în conformitate cu 

principiile asumate la nivelul Strategiei Europa 2020 și condițiile pieței după momentul 

culminant al crizei economice din perioada 2009-2010.  

Strategia Europa 2020 se adresează deficiențelor structurale identificate în sistemele 

economice ale statelor membre și urmărește dezvoltarea acestora în baza a trei priorități 

care se consolidează reciproc: 

• creștere inteligentă, prin investiții mai eficiente în educație, cercetare și inovare; 

• creștere durabilă, prin orientarea decisivă către o economie cu emisii scăzute de 

dioxid de carbon; 

• creștere favorabilă incluziunii, prin punerea accentului pe crearea de locuri de 

muncă și pe reducerea sărăciei. 

În acest cadru, investițiile sporite pentru cercetare, inovare și dezvoltarea spiritului 

antreprenorial reprezintă unul din punctele de reper trasate la nivelul Strategiei Europa 

2020, urmărindu-se o abordare strategică și integrată a inovării în vederea maximizării 

potențialului de cercetare-dezvoltare la nivel teritorial.  

Conceptul de „specializare inteligentă” nu este unul nou, acesta aflându-se în atenția 

principalelor institutuții financiare internaționale precum Banca Mondială, Organizația 

pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și Fondul Monetar Internațional de peste 15 ani. 

În prezent acesta este abordat și de către Comisia Europeană la nivelul Strategiei Europa 

2020, fiind inclus la nivelul politicii de coeziune 2014-2020 sub forma dezideratului de 

sprijinire a investițiilor în cercetare și dezvoltare, acesta constituindu-se ca o condiție 

prealabilă (condiționalitate ex-ante) pentru utilizarea Fondului European de Dezvoltare 

Regională (FEDR) destinat dezvoltării competitive în perioada 2014-2020. 

În acest context, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de 

promotor al dezvoltării regionale, și-a propus elaborarea Studiului „Strategia regională de 

inovare pentru specializare inteligentă”, urmărindu-se trecerea de la competitivitatea 

bazată pe factori (munca, resursele naturale) sau investiții la cea bazată pe inovare, prin 

implementarea unor măsuri: 



 
 
 

8 
 
 

• de corelare a activității de cercetare, dezvoltare, inovare cu nevoile mediului 

economic; 

• de consolidare a cercetării, dezvoltării tehnologice și inovării; 

• de dezvoltare a infrastructurii de sprijinire a afacerilor; 

• de reducere a decalajului informațional. 

Referitor la metodologia utilizată pentru elaborarea studiului, în vederea obținerii unor 

concluzii și recomandări care să reflecte realitatea din teritoriu, a fost utilizat un mix optim 

de metode și tehnici de analiză, bazat pe utilizarea principiului „triangulării” pentru trei 

tipuri de instrumente metodologice: (a) Metode de colectare a datelor/informațiilor; (b) 

Metode de analiză cantitativă; (c) Instrumente de analiză calitativă. De asemenea, 

activitățile de cercetare și elaborarea studiului au avut în vedere respectarea prevederilor 

cuprinse în cadrul Ghidului pentru Cercetare și Inovare – Strategii de Specializare Inteligentă 

S3, avizat la nivelul Uniunii Europene.  

Au fost analizate o serie de documente relevante pentru contextul actual și viitor de 

dezvoltare a regiunii Sud-Vest Oltenia, prin prisma dezideratului de specializare inteligentă 

regională, iar analiza cantitativă a fost fundamentată în baza unui set vast de informații 

statistice colectate atât de la nivelul instituțiilor județene regionale, cât și naționale. 

Referitor la informațiile statistice, s-a urmărit colectarea acestora la cel mai scăzut nivel 

de agregare - local (acolo unde a fost posibil), pentru a crește relevanța analizei efectuate 

în raport cu specificul zonal. În ceea ce privește analiza calitativă, aceasta s-a bazat pe 

rezultatele cercetării pe teren, respectiv interviurile în profunzime cu actorii regionali 

activi pe domenii prioritare de dezvoltare a clusterelor din regiune, chestionarele aplicate 

în rândul mediului de afaceri regional, chestionarele aplicate în rândul actorilor regionali 

relevanți, precum și pe rezultatele grupurilor de lucru organizate pe parcursul elaborării 

documentului.  
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a.1 Conceptul strategiei de specializare în context european, național, 

regional și local 

a.1.1 Conceptul strategiei de specializare în context european 
 

Conceptul de strategie de specializare inteligentă este definit în cadrul Regulamentului UE 

nr. 1303/2013 ca fiind: „strategia națională sau regională de inovare care stabilește 

priorități pentru a dezvolta un avantaj competitiv, prin dezvoltarea și corelarea rezultatelor 

activităților de cercetare și inovare cu nevoile mediului de afaceri, în scopul de a aborda 

oportunități emergente și nevoile pieței într-un mod coerent, evitându-se în același timp 

dublarea și fragmentarea eforturilor”. De asemenea, elaborarea și implementarea unei 

Strategii de inovare pentru specializare inteligentă reprezintă o condiționalitate ex-ante 

impusă de Comisia Europeană prin intermediul politicii de coeziune 2014-2020 pentru toate 

statele membre. 

Specializarea inteligentă se referă la identificarea caracteristicilor unice și a activelor 

fiecărui teritoriu, subliniind avantajele competitive ale fiecărei regiuni, precum și la 

cooperarea dintre actorii cheie la nivel regional și utilizarea eficientă a resurselor în vederea 

îndeplinirii unei viziuni de dezvoltare. Aceasta înseamnă, de asemenea, consolidarea 

sistemelor regionale de inovare, maximizarea fluxurilor de cunoștințe și răspândirea 

beneficiilor inovării la nivelul întregii economii regionale. 

În context european, în conformitate cu elementele cuprinse la nivelul Strategiei Europa 

2020, autoritățile naționale și regionale din fiecare stat membru vor concepe strategii de 

specializare inteligentă, astfel încât Fondurile Europene Structurale și de Investiții (FESI) să 

poată fi utilizate mai eficient și să asigure o creștere a gradului de sinergie atât între 

diferitele politici naționale și regionale, cât și între investițiile publice și private realizate 

pe teritoriul acestora. 

În aceste condiții a fost elaborat Ghidul Metodologic pentru Elaborarea Strategiilor de 

Specializare Inteligentă, instrument avizat de către Comisia Europeană și care este utilizat 

de către fiecare stat membru în vederea elaborării strategiilor de specializare inteligentă 

atât la nivel național, cât și regional. Acest ghid își propune să evidențieze elemente noi 

care să îmbunătățească procesul de elaborare și conținutul Strategiilor de Specializare 

Inteligentă. Aplicabilitatea ghidului este relevantă atât pentru statele membre și regiunile 

care dețin deja experiență anterioară în proiectarea și implementarea strategiilor de 

inovare (urmărindu-se sprijinirea și consolidarea activităților specifice deja implementate), 
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cât și pentru teritoriile mai puțin familiarizate cu acest proces (în vederea dezvoltării 

propriilor strategii de inovare pentru specializarea inteligentă). 

Partea I a ghidului definește contextul strategiei de specializare inteligentă. Partea a II-a 

prezintă conceptul, motivele și fundamentele economice. În special, abordează procesul de 

descoperire antreprenorială, care este un element cheie al specializării inteligente, acesta 

constând în dezvoltarea de soluții creative la problemele identificate, prin dezvoltarea 

sinergică a partenerilor economici și sociali, asumarea comună a riscurilor, experimentarea 

și identificarea de noi idei pentru generarea condițiilor de dezvoltare economică și pentru 

creșterea numărului de locuri de muncă. 

Ghidul stabilește o serie de măsuri practice pentru a elabora o Strategie de inovare pentru 

specializare inteligentă la nivel național / regional, și anume: 

1. analiza contextului teritorial  și a potențialului de inovare, 

2. crearea unei structuri de guvernare solidă și incluzivă, 

3. elaborarea unei viziuni comune cu privire la viitoarea dezvoltare a teritoriului, 

4. selectarea unui număr limitat de priorități de dezvoltare a teritoriului, 

5. stabilirea unui mix adecvat de politici de dezvoltare, și 

6. integrarea mecanismelor de monitorizare și evaluare. 

 

Precizăm că, la nivel comunitar există o susținere în timp real a teritoriilor care doresc să 

atingă obiectivul de specializare inteligentă, prin intermediul Platformei de Specializare 

Inteligentă1, lansată la jumătatea anului 2011, aflată în gestiunea Centrului Comun de 

Cercetare - Institutul pentru Studii Tehnologice Prospective. Astfel, fiecare teritoriu ce a 

elaborat Strategia de inovare pentru specializarea inteligentă, poate fi înscris la nivelul 

acestei platforme și poate beneficia de asistență gratuită din partea experților în domeniu 

la nivel european în implementarea, revizuirea și monitorizarea strategiei. 

 

Conținutul Strategiilor de inovare pentru specializarea inteligentă a teritoriilor trebuie să 

fie corelat cu mecanismele și procesele de planificare strategică în perioada 2014-2020 

pentru domeniul cercetării, dezvoltării și inovării, la nivel european. Principalele 

instrumente în acest sens sunt: 

- Programul Orizont 2020 (care va finanța investițiile în cercetare și inovare); 

- Instrumentul ERA Chairs (care va asigura tranziția spre programul Orizont 2020, 

asigurând integrarea organizațiilor de cercetare din aria de convergență în Aria 

Europeană a Cercetării și creșterea potențialului inovator); 

 
1 http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/ 
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- Programul South-East Gateway (continuarea Programului de Cooperare 

Transnațională Europa de Sud-Est); 

- Politica de coeziune pentru perioada 2014-2020, respectiv condiționalitățile ex-ante 

impuse statelor membre pentru accesarea fondurilor nerambursabile în perioada 

2014-2020.  

 

Unul dintre principalele instrumente la nivel comunitar de finanțare a investițiilor în 

domeniul cercetării și inovării este programul Orizont 2020. Acesta este cel mai amplu 

program de cercetare și inovare derulat până în prezent la nivelul UE, cu un buget total de 

80 de miliarde de euro pentru perioada de programare 2014-2020. Principalele ținte ale 

programului Orizont 2020 sunt reprezentate de atingerea excelenței științifice, abordarea 

provocărilor societale și asigurarea unei industrii competitive la nivelul teritoriilor 

comunitare. Principalele activități finanțate la nivelul programului Orizont 2020 sunt 

prezentate în cadrul capitolului 6.2. 

 

a.1.2 Conceptul strategiei de specializare în context național 
 

Referitor la contextul național, conceptul de „specializare inteligentă” este cunoscut în 

special la nivelul organizațiilor și agenților economici care activează în sectorul CDI, însă 

impactul activității acestora din punct de vedere al contribuției la PIB este scăzut. Acest 

lucru este confirmat și de procentul redus alocat din PIB pentru desfășurarea activităților 

de cercetare, dezvoltare și inovare, doar 0,5% la nivel național, în anul 2010 și 0,31% 

(indicator GOVERD), în anul 2011. Cu toate acestea, se urmărește alinierea standardelor și 

a gradului de dezvoltare a sectorului CDI de la nivel național cu cel de la nivel comunitar, 

aspect confirmat de inițiativele de reglementare și planificare strategică a acestui tip de 

activități, în cadrul următoarelor documente: 

- Strategia Națională de Cercetare-Dezvoltare-Inovare şi Strategia Naţională pentru 

Specializare Inteligentă a României pentru perioada 2014-2020; 

- Strategia Națională pentru Competitivitate 2014-2020; 

- Planul de măsuri pentru stimularea înființării și dezvoltării IMM prin implementarea 

Small Business Act – SBA; 

- Programele Operaționale ale României conform Acordului de parteneriat pentru 

perioada 2014-2020 cu Uniunea Europeană: 

o Programul Operațional Regional; 

o Programul Operațional Competitivitate; 
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o Programul Operațional Capital Uman; 

o Programul Operațional Infrastructura Mare; 

o Programul Operațional Capacitate Administrativă; 

o Programul Operațional Asistență Tehnică; 

o Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate; 

- Planul național CDI 2014-2020; 

- Planul multianual pentru colectarea şi agregarea la timp a datelor pentru evaluarea 

eficacităţii şi impactului programelor. 

 

i) Strategia Națională CDI 2014-2020 

Strategia Națională CDI 2014-202 reprezintă un document strategic ce este subsumat 

contextului elaborării strategiei Europa 2020. De asemenea, Strategia Națională 2014-2020 

înglobează măsuri de acțiune, principii, obiective, dar și o evaluare prospectivă a 

domeniului cercetare și inovare din România, printr-o analiză a unor factori și tendințe 

actuale.  

Premisele de la care pleacă Strategia Națională CDI 2014-2020 sunt fundamentate pe 

informațiile empirice cu privire la sectorul cercetare și inovare. Datele relevă faptul că deși 

s-au făcut progrese notabile, prin intermediul strategiei precedente (Strategia Națională 

CDI 2007-2014), în continuare nivelul producției CDI rămâne unul atrofiat în raport cu 

standardele internaționale. Astfel că, pentru a atinge tendințele internaționale în acest 

sector, Strategia Națională CDI 2014-2020 propune următoarele priorități: 

• Priorităţile de specializare inteligentă presupun definirea şi consolidarea unor 

domenii de competenţă ridicată, în care există avantaje comparative reale, 

sau potențiale, și care pot contribui semnificativ la PIB. Prin concentrarea de 

resurse şi mobilizarea unei mase critice de cercetători, aceste domenii pot 

asigura, inclusiv în dimensiunea lor regională, competitivitatea pe lanţurile 

de valoare adăugată regionale şi/sau globale.  

• Priorităţile cu relevanţă publică vizează alocarea de resurse în domenii în care 

cercetarea şi dezvoltarea tehnologică răspund unor nevoi sociale concrete şi 

presante. Aceste priorităţi presupun dezvoltarea capacităţii sectorului public 

de a supraveghea spaţiul tehnologiilor emergente şi de a solicita soluţii 

inovatoare de la operatorii CDI publici şi privaţi. Cercetarea fundamentală 

rămâne prioritară în cadrul Strategiei CDI 2014-2020 – incluzând disciplinele 

umaniste şi socio-economice – ca sursă pentru cercetarea de frontieră și 

interdisciplinară.  
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Rolul pe care și-l definește strategia în cauză este acela de a se constitui ca un instrument 

de direcție prin intermediul căruia să fie susținut rolul strategic al cercetării și inovării într-

o societate bazată pe creșterea competitivității economice. De asemenea, strategia are în 

vedere și branșarea la noile direcții specifice pe care acest sector le urmărește în Uniunea 

Europeană. Pentru a defini mai concret contextul în care strategia se înscrie, trebuie 

menționat faptul că aceasta se încadrează în sfera de acțiune a principalului instrument de 

implementare a programelor de cercetare și inovare din UE, programul Orizont 2020.  

În legătură cu elaborarea acestei strategii, este important de menționat faptul că aceasta 

a fost concepută în cadrul unui proiect de anvergura derulat in anul 2013, in coordonarea 

Ministerului Educației Naționale - Activitatea de Cercetare, condus de un consorțiu alcătuit 

din 14 organizații cu profil de cercetare-dezvoltare și cu contribuții din partea a peste 150 

de organizații din categorii reprezentative la nivel național, atât pentru mediul academic 

- universități și institute de cercetare, cât și pentru mediul economic.  

Domeniile de specializare inteligentă identificate prin intermediul strategiei, în urma unui 

amplu proces de consultare și propuse pentru perioada 2014-2020, ținându-se cont de 

potențialul lor științific și economic, sunt: 

• BIOECONOMIA. Acest domeniu are avantajul faptului că poate beneficia de 

potențialul semnificativ al agriculturii românești, dar și ținându-se cont de o 

industrie alimentară locală din ce în ce mai activă. Strategia Națională CDI 2014-

2020 mai menționează ca subdomenii cu potențial pentru dezvoltare: sectoarele 

horticol, forestier, zootehnic şi piscicol sau valorificarea biomasei şi a 

biocombustibililor. 

• TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIILOR, SPAŢIU ȘI SECURITATE. 

Dezvoltarea de software, de tehnologii pentru internetul viitorului și calculul de 

înaltă performanță reprezintă unele dintre cele mai active și dinamice fațete ale 

economiei naționale. De asemenea, Securitatea societală se bazează pe 

dezvoltarea de tehnologii, produse, capacităţi de cercetare şi sisteme pentru 

securitate locală şi regională, protecţia infrastructurilor şi serviciilor critice, 

“intelligence’’, securitate cibernetică, securitatea internă şi a cetăţeanului, 

managementul situaţiilor de urgenţă şi al crizelor de securitate, precum și pentru 

combaterea terorismului, ameninţărilor transfrontaliere, crimei organizate, 

traficului ilegal, toate acestea pe fondul dezvoltării culturii de securitate.  

• ENERGIE, MEDIU ȘI SCHIMBĂRI CLIMATICE. Reducerea dependenței României 

reprezintă o prioritate națională, așadar unele dintre soluțiile propuse prin 
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intermediul strategiei sunt reprezentate de valorificarea superioară a 

combustibililor fosili, diversificarea surselor naționale (nucleară, regenerabile, 

curate), transport multifuncțional (“smart grids”) și mărirea eficienței la 

consumator. Cu privire la protecția mediului înconjurător, strategia pune în 

discuție realizarea unor investiţii masive care urmează să fie făcute în tehnici de 

depoluare şi de reciclare, în administrarea resurselor de apă și a zonelor umede.  

• ECO-NANO-TEHNOLOGII ȘI MATERIALE AVANSATE. Domeniul este antrenat de 

competitivitatea internaţională a industriei auto din România, de infuzia ridicată 

de capital şi de dinamica exporturilor din acest sector. Perspectivele industriei de 

echipamente agricole sunt promiţătoare, iar investiţiile în cercetare pentru 

combustibili, materiale noi și/sau reciclate pot dinamiza activităţile CDI dedicate 

ecotehnologiilor care conservă proprietățile apei, aerului și solului. 

Nanotehnologiile au un mare potential inovativ, susțin IMM-urile și asigură 

competitivitatea tehnologică a României. Cresc șansele de a atrage investitii 

străine si de a dezvolta sectoarele tehnologiilor înalte. Domeniul este susţinut de 

un învăţământ tehnic dezvoltat, cu contribuţii importante la sectoarele industriale 

amintite.    

În vederea atingerii unui nivel optim de dezvoltare a cercetării și inovării, de afirmare și 

poziționare la nivel regional și european, Strategia Națională CDI 2014-2020 propune 

următoarele trei obiective generale: 

• Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin inovare 

• Creşterea contribuţiei româneşti la progresul cunoaşterii de frontieră 

• Creşterea rolului ştiinţei în societate 

 

Aceste obiective generale, împreună cu cele specifice și cele transversale pot fi atinse în 

măsura în care vor fi implementate direcțiile de acțiune ce sunt propuse în cadrul strategiei. 

Acestea vizează crearea unui mediu stimulativ pentru inițiativa sectorului privat, susținerea 

specializării inteligente prin intermediul derulării unor proiecte inițiate de firme, creării 

unor centre de comperențe, al dezvoltării infrastructurii de transfer și a incubatoarelor de 

inovare etc. Totodată, printre direcțiile de acțiune sunt enumerate și soluții inovatoare 

pentru sectorul public dar și acțiuni transversale care vizează capacitatea instituțională, 

infrastructurile majore și clusterele de inovare, internaționalizarea producției de cercetare 

românească prin intermediul sprijinirii participării la proiectele din cadrul Orizont 2020, 

finanțării apelurilor bilaterale, creării de sinergii cu programele UE, înființării unor catedre 

(de tip „ERA chairs”) pentru atragerea cercetătorilor etc.  
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Toate aceste deziderate, obiective și direcții de acțiune constituie un fundament solid pe 

care se poate sprijini viitorul sectorului de cercetare, dezvoltare și inovare în România, în 

perioada 2014-2020. 

 

ii) Planul Național CDI 2014-2020 

În urma identificării obiectivelor și a propunerii principalelor direcții de acțiune care să 

fundamenteze evoluția optimă a sectorului CDI din România, în perioada 2014-2020, a fost 

elaborat și principalul instrument de implementare a strategiei în cauză. Acesta se numește 

Planul Național CDI 2014-2020.  

Sintetizând, poate fi menționat că Planul Național CDI 2014-2020 include: „mecanisme de 

investiții publice prin care se alocă competitiv fonduri pentru proiecte, prin programele 

planului prevederi prin care se operaționalizează mecanismele de monitorizare, arhivare a 

datelor, evaluare, fundamentare a politicilor și funcționare a structurilor necesare bunei 

desfășurări a acestor programe”.  

Corelarea cu Strategia Națională CDI 2014-2020 se realizează prin intermediul sincronizării 

asumpțiilor celor două documente. Așadar, și Planul Național CDI 2014-2020 pornește de la 

constatarea faptului că există decalaje între sistemul național CDI și sistemele din celelalte 

țări din UE, astfel că pentru corectarea acestui decalaj este necesară, în principal, creșterea 

progresivă a alocărilor financiare. Acest lucru poate fi realizat prin intermediul unor măsuri 

„pentru modernizarea și dezvoltarea administrației instituționale și centrale a cercetării, în 

special a capacității de monitorizare, evaluare și optimizare a investițiilor în CDI”. Pentru o 

mai bună implementare planul prevede inclusiv respectarea unui calendar anual.  

Obiectivele generale ale Planului Național CDI 2014-2020 au în vedere: 

1. nivelul și eficiența finanțării 

2. transformarea sistemului CDI într-un subsistem socioeconomic având un nivel de 

performanță și impact de nivel mediu pe plan european 

3. asigurarea masei critice a sistemului 

4. modernizarea administrației cercetării și creșterea capacității administrative, 

instituționale și centrale 

Planul Național CDI 2014-2020 mai prevede și un capitol despre indicatori cheie, pentru 

evaluare cât mai concisă și clară a contextului de acțiune, pentru evaluarea efectelor și 

pentru propunerea măsurilor de acțiune. De asemenea, planul include și descrierea 

programelor PN3, priorități, structura de guvernanță, modele investiționale, precum și un 
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capitol despre monitorizare și evaluare. Toate aceste elemente fac din acest plan un 

instrument esențial pentru creșterea substanțială a domeniului CDI în perioada 2014-2020.  

 

a.1.3 Conceptul strategiei de specializare în context regional și local 
 

Elaborarea acestui studiu are ca referință și context, procesul de elaborare a unei Strategii 

Naționale pentru Specializare Inteligentă pe care România și-a propus să o implementeze în 

perioada 2014-2020. De asemenea, o altă coordonată a introducerii conceptului strategiei 

de specializare inteligentă în contextul regional și local este reprezentată de recomandarea 

CE adresată tuturor regiunilor României care specifică faptul că se recomandă ca fiecare 

regiune să elaboreze acest tip de document. În acest context, ADR Sud-Vest, în calitate de 

promotor al dezvoltării regionale, și-a propus elaborarea acestui studiu. Studiul în cauză 

reprezintă un instrument necesar, o condiție sine qua non pentru realizarea unor investiții 

eficiente și optime, în domeniul CDI.  

Conform Planului de Dezvoltare Regională, principalele probleme și provocări cu care se 

confruntă Regiunea Sud-Vest Oltenia sunt următoarele:  

• PIB regional pe cap de locuitor se situează pe ultimul loc. În anul 2010, PIB-ul pe cap 

de locuitor în regiunea Sud-Vest Oltenia a fost cu 6,68% mai mic decât în regiunea 

Sud-Est, cu 7,65% mai mic decât în regiunea Sud-Muntenia și de 3,10 ori mai mic 

decât în București-Ilfov; 

• în privința disparităților dintre PIB regional pe cap de locuitor și media națională în 

perioada analizată, se remarcă un fenomen de adâncire a acestor disparități, de la 

616,7 RON în anul 2000 la 6.102,8 RON în anul 2008. Anul 2010 a înregistra o scădere 

mai puțin accentuată a PIB pe cap de locuitor în regiunea Sud-Vest Oltenia 

comparativ cu media națională, diferența înregistrată fiind de 5.700,8 RON.  

• dezvoltarea antreprenorială la nivelul regiunii a înregistrat o scădere în perioada 

2008-2011, a numărului de unități locale active, astfel că în anul 2011, regiunea Sud-

Vest Oltenia s-a clasat pe ultimul loc dintre cele opt regiuni din punct de vedere al 

numărului de IMM-uri, cu 32.500 unități locale active.  

• în regiune există doar două parcuri industriale operaționale. 

• infrastructura de cercetare inovare este insuficient dezvoltată și există un grad redus 

de punere în practică a rezultatelor cercetării inovării. 

• nu există centre de cercetare pentru industria textilă, industrie bine dezvoltată la 

nivel regional. 
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• la capitolul atragere de investiții străine directe, regiunea Sud-Vest Oltenia este pe 

penultimul loc între regiunile din România.  

 

În același timp, pentru a avea o imagine mai clară asupra contextului regional și local în 

privința sectorului CDI, trebuie menționate și potențialele elemente de succes în 

implementarea obiectivelor propuse: 

• infrastructura universitară, alături de parcurile științifice și tehnologice sunt actori 

principali în promovarea inovării tehnologice și a transferului tehnologic.  

• 7 clustere în domeniile automotive, turism, IT&C, agro-alimentar, construcții 

• regiunea dispune de capacitatea de cercetare-inovare, prin Universitatea din 

Craiova. 

• mediu și cultură antreprenorială bazate pe diversitatea relațiilor de afaceri și 

conexiuni sociale.  

 

Pentru a asigura o integrare a investițiilor planificate și pentru a asigura un grad ridicat de 

coerența teritorială, la nivel regional a fost elaborat de către ADR Sud-Vest Oltenia Planul 

de Dezvoltare Regională 2014-2020.  

În cadrul documentului antemenționat, sunt incluse o serie de referințe către sectorul CDI 

la nivel regional, atât prin prisma analizei situației actuale de dezvoltare a sectorului, a 

punctelor tari și slabe specifice regiunii, cât și prin prisma acțiunilor propuse pentru 

dezvoltarea viitoare a regiunii (Prioritatea 1 - Creșterea competitivității economice a 

regiunii; Domeniul de intervenție 1.2: Consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice și 

inovării). 

 

În consecință, în vederea asigurării atingerii obiectivelor previzionate și pentru o planificare 

cât mai eficientă a acțiunilor ce urmează a fi întreprinse în domeniul specializării 

inteligente, conținutul prezentului document trebuie să demonstreze o coerență internă cu 

toate programele, planurile, inițiativele, strategiile care vizează conceptul specializării 

inteligente și aplicabilitatea sa la nivel european, național și regional. 
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a.2 Beneficiile elaborării și implementării Strategiei Regionale de 

Inovare pentru Specializarea Inteligentă la nivelul Regiunii 
 

Prin prisma beneficiilor generate de utilizarea unui astfel de document, planificarea 

investițiilor în baza unei strategii de specializare inteligentă va genera o serie de avantaje 

precum: 

- în ceea ce privește politica de dezvoltare implementată: 

o asigurarea unei abordări unitare a investițiilor în domeniu la nivelul tuturor 

teritoriilor comunitare 

o concentrarea investițiilor și crearea de sinergii care să producă o valoare 

adăugată cât mai ridicată; 

o îmbunătățirea procesului de inovare; 

o îmbunătățirea guvernanței la nivel teritorial și crearea unor rețele de 

cooperare la nivelul actorilor cheie în domeniu. 

- în ceea ce privește dimensiunea economică a procesului de dezvoltare: 

o dezvoltarea și implementare unei strategii de „transformare” economică; 

o pregătirea unui răspuns la provocările sociale și economice existente; 

o creșterea gradului de vizibilitate al regiunii pentru potențiali investitori 

străini; 

o evitarea suprapunerilor și repetărilor priorităților strategiilor de dezvoltare 

anterioare implementate la nivel teritorial; 

o acumularea unei „mase critice” de resurse; 

o promovarea diversificării tehnologice și acumularea câtor mai multe 

cunoștințe în domeniu. 

Un element foarte important ce generează valoare adăugată din punct de vedere al 

relevanței strategiei pentru nevoile și potențialul teritoriului este reprezentat de inițiativele 

de consultare a actorilor cheie din teritoriu derulate pe parcursul elaborării documentului. 

Opinia părților interesate și a actorilor cheie pentru specializarea inteligentă a regiunii a 

avut o deosebită importanță în determinarea direcțiilor propuse pentru implementarea și 

asigurarea funcționalității conceptului de „specializare inteligentă”, acestea fiind discutate 

cu precădere în cadrul celor trei grupuri de lucru organizate la nivel regional. De altfel, 

forma finală a viziunii de dezvoltare și a direcțiilor de acțiune propuse a fost agreată în 

cadrul ultimei reuniuni cu părțile interesate, fiind astfel demonstrată perspectiva de 

dezvoltare integrată a sectoarelor cu potențial de specializare inteligentă la nivelul regiunii 

Sud Vest Oltenia. Nu în ultimul rând, ulterior finalizării etapelor de analiză cantitativă și 

calitativă, strategia a parcurs etapa consultării publice cu actorii cheie la nivel regional 
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astfel încât să existe posibilitatea primirii și integrării observațiilor și comentariilor 

relevante transmise de către un spectru extins de  părți interesate la nivel regional de 

dezvoltarea în ansamblu a teritoriului, specializarea inteligentă reprezentând doar o 

dimensiune a acestui proces. 

Beneficiile și avantajele generate de implementarea unei strategii pentru specializare 

inteligentă vor fi cu atât mai mari cu cât concluziile studiului oferă indicații cu privire la 

concentrarea resurselor și focalizarea investițiilor regiunii într-un număr relativ mic de 

domenii dar care prezintă cele mai multe avantaje competitive și care generează cea mai 

mare valoare adăugată.  
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I. Analiza regionala  privind avantajele 
competitive ș i  potent ialul pentru inovare 

    1. Contextul economic în Regiunea Sud-Vest Oltenia 
 

Prezentul subcapitol își propune realizarea unei analize comprehensive a nivelului de 

dezvoltare socio-economică a Regiunii Sud-Vest Oltenia, care să conducă, în baza unui set 

de indicatori macroeconomici relevanți în raport cu obiectivul studiului, la poziționarea 

regiunii în raport cu celelalte regiuni de dezvoltare și, nu în ultimul rând, la identificarea 

avantajelor competitive de care aceasta dispune.   

Competitivitatea regională rezidă, conform definiției propuse de Oficiul de Statistică al 

Uniunii Europene, în capacitatea unei regiuni de a genera, în condiții de concurențialitate, 

un nivel ridicat al gradului de ocupare a populației și a veniturilor pe cap de locuitor. Pentru 

caracterizarea competitivității Regiunii Sud-Vest Oltenia se impune, astfel, necesitatea 

cuantificării și analizei performanțelor economice regionale prin intermediul unor indicatori 

precum:  produsul intern brut, produsul intern brut pe cap de locuitor, investițiile străine 

directe, valoarea adăugată brută și rata de ocupare. 

Valoarea Produsului Intern Brut (PIB), în prețuri curente, înregistrată de Regiunea de 

dezvoltare Sud-Vest, în anul 2012 era de 46. 597,9 milioane lei, ceea ce reprezintă 7,8% din 

PIB al României și 0,98% din PIB al UE 28. 

Analizând evoluția Produsului Intern Brut la nivelul Regiunii Sud-Vest Oltenia, în perioada 

2005-2012, se remarcă un trend fluctuant. Evoluția acestui indicator marchează o creștere 

de 73,37% în intervalul 2005-2008, urmând ca în anul 2009 să se înregistreze o ușoară 

reducere cu 0,83%.  Această dinamică negativă coincide cu tendința înregistrată la nivel 

național și poate fi explicată prin fenomenul de recesiune resimțit la nivel  macroeconomic. 

Datele statistice pun în evidență o redresare economică lentă a regiunii începând cu anul 

2010, când Produsul Intern Brut regional a cunoscut o creștere cu 4,86% comparativ cu anul 

precedent. 
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 Produsul Intern Brut la nivel regional (2005-2012), în prețuri 
curente 

 

                            Sursa: Institutul Național de Statistică, Baza de date Tempo, 2015 

Realizând o analiză comparativă la nivel regional, se observă existența unor disparități 

însemnate.  Regiunea Sud – Vest Oltenia se plasează pe ultimul loc în ceea ce privește PIB-

ul regional, nivelul înregistrat în anul 2012 fiind de 3,4 ori mai mic decât valoarea PIB-ului 

din Regiunea București – Ilfov, cea mai dezvoltată dintre cele opt regiuni ale țării. 

Nivelul redus de dezvoltare al regiunii poate fi explicat prin volumul redus al investițiilor 

străine directe, regiunea Sud – Vest Oltenia reușind să atragă la finele anului 2012 doar 

2.069 milioane euro, ceea ce o situează pe penultima poziție în ierarhia celor opt regiuni 

ale țării, doar în Regiunea Nord-Est existând un nivel mai scăzut al investițiilor, respectiv 

1.621 milioane euro. 
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 Soldul investiţiilor străine directe la 31 decembrie, la nivel regional, în 
perioada 2005-2013 

 

Sursa: Investiţiile directe în România - Rapoarte anuale BNR, 2014 

Referitor la contribuția pe care cele 5 județe o au la formarea produsului intern brut,  se 

remarcă o distribuție diferită, județele Dolj și Gorj deținând, în anul 2012, cea mai mare 

pondere din totalul produsului intern brut înregistrat la nivelul regiunii (31,51%, respectiv 

23,06%), la polul opus situându-se județele Olt și Mehedinți (17,39%, respectiv 9,81%). 

 Produsul Intern Brut la nivel județean (2005-2012), în prețuri curente 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Baza de date Tempo, 2015 
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Realizând o analiză în profil temporal, se observă că în perioada 2005-2012, județul  Gorj  

înregistrează cea mai însemnată creștere a valorii produsului intern brut (114,38%), urmat 

îndeaproape de județele Olt (109,52%) și Dolj (100,29%).  

Valoarea adăugată brută (VAB)  se măsoară ca diferenţa dintre valoarea bunurilor şi 

serviciilor produse şi consumul intermediar, reprezentând deci valoarea nou creată în 

procesul de producţie. 

Conform datelor Eurostat, Valoarea Adăugată Brută înregistrată de Regiunea Sud - Vest 

Oltenia la nivelul anului 2012 atingea pragul de 9.182,11 milioane euro (41.219,49 milioane 

lei), deținând astfel o pondere de 0,076% din Valoarea Adăugată Brută la nivelul UE 28, 

respectiv 7,81% din cea înregistrată la nivel național.  

 Valoarea Adăugată Brută la nivel regional în perioada 2009-2012, mil. 
euro - prețuri curente 

 

Sursa: Baze de date Eurostat, 2015 

Dinamica VAB la nivelul Regiunii Sud Vest Oltenia, în perioada 2008-2012, indică o evoluție 

fluctuantă, astfel că până în anul 2011 acest indicator cunoaște o tendință continuă de 

diminuare, reducându-se cu 19,92% comparativ cu anul 2008. Anul 2012 marchează o ușoară 

tendință de revenire a economiei regionale, valoarea adăugată nou creată de agenții 

economici locali înregistrând o creștere cu 37,61 % față de anul precedent. 

Realizând un clasament al regiunilor din perspectiva contribuției pe care o dețin la VAB 

națională, se remarcă o poziționare a Regiunii Sud - Vest Oltenia pe ultimul loc, cu o pondere 

de 7,81%, primele trei poziții fiind ocupate de  regiunile Bucureşti-Ilfov (27,15%), Sud-

Muntenia (11,75%) și Sud - Est (10,59%).  
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Aprofundând analiza la nivel județean, în anul de referință 2012, se observă că cea mai 

însemnată contribuție la formarea VAB regionale este adusă de județele Dolj și Gorj, cu 

ponderi de 31,68%, respectiv 22,98%. La cealaltă extremă se remarcă județul Mehedinți, cel 

mai slab productiv, având cea mai redusă pondere din VAB totală înregistrată la nivel 

regional (9,81%).   

În ceea ce privește dinamica VAB la nivelul județelor aferente Regiunii Sud-Vest Oltenia, în 

perioada de analiză 2009-2012, se constată, în linii generale, înregistrarea unui trend 

ascendent, singura excepție constituind-o județul Mehedinți, unde VAB a cunoscut o 

reducere cu 4 procente.  

 Valoarea adăugată brută la nivel judeţean în perioada 2009-2012, mil. 
euro - prețuri curente 

 

Sursa: Baze de date Eurostat, 2015 

 

Analizând graficul de mai jos se observă că la nivelul tuturor celor 8 regiuni analizate,  

sectoarele cu cea mai semnificativă contribuție la formarea VAB sunt industria și serviciile. 

În Regiunea Sud - Vest Oltenia se constată că segmentul industrial deține un rol deosebit 

de important în ceea ce privește generarea de plus valoare, deținând o pondere de 

49,90% din totalul VAB realizate la nivelul întregii regiuni. Este de remarcat, de 

asemenea, că sectorul serviciilor aduce un aport semnificativ la VAB, plasându-se pe poziția 

a doua, cu o pondere de 34,21%. O situație similară este prezentă și în regiunile Vest (52,19% 

- industrie, 35,55% - servicii), Sud - Muntenia (54,17% - industrie, 31,11% - servicii) și Centru 

(53,36% - industrie, 34,72% - servicii). 
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 Contribuția sectoarelor economice la Valoarea Adăugată Brută, la nivel 
regional, în anul 2012 (%) 

 

Sursa: Baze de date Eurostat, 2015 

Rata de ocupare a resurselor de muncă, reprezintă, de asemenea, un indicator relevant 

pentru analiza contextului economic regional. 

Din graficul de mai jos, se observă că nivelul ratei de ocupare în Regiunea Sud - Vest Oltenia, 

în intervalul 2005-2013, este unul scăzut comparativ cu celelalte regiuni de dezvoltare ale 

țării.  La nivelul anului 2013, în Regiunea Sud - Vest Oltenia, indicatorul înregistrează o 

valoare relativă de 58,1 procente, situând această regiune, din perspectiva ratei de ocupare 

a resurselor de muncă, pe locul 5 în clasamentul național, la un ecart de 24 de procente de 

București-Ilfov, cea mai dezvoltată regiune a țării. Cu toate acestea, rata de ocupare din 

Regiunea Sud - Vest Oltenia este mai ridicată comparativ cu cea din alte regiuni ale țării 

precum: Sud - Muntenia (56,5%), Sud-Est (54,5%) și Nord - Est (49,6%). 
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 Rata de ocupare a resurselor de muncă pe regiuni de dezvoltare, în 
perioada 2005-2013 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date TEMPO, 2015 

Realizând o analiză comparativă a indicatorului rata de ocupare a resurselor de muncă, la 

nivelul celor 5 județe de pe teritoriul Regiunii de dezvoltare Sud-Vest Oltenia, se observă 

că în anul 2013, județul cu cea mai ridicată rată de ocupare a populației este Vâlcea (65,6%), 

urmat îndeaproape de județul Dolj (58,7%), în timp ce județul Gorj se remarcă prin cel mai 

scăzut nivel de ocupare înregistrat la nivel regional (53,4%). 

 Rata de ocupare a resurselor de muncă la nivel de județe (2005-2013)

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date TEMPO, 2015 

În urma analizei indicatorilor prezentați în cuprinsul prezentului subcapitol, se poate 

concluziona că Regiunea Sud-Vest Oltenia se confruntă cu probleme economice 
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semnificative. Deși evoluția indicatorilor produs intern brut pe cap de locuitor, valoare 

adăugată brută, investiții străine directe și rata de ocupare a forței de muncă se înscrie, cel 

puțin în ultimii ani, într-o dinamică pozitivă, acesta coincide cu trendul  economic național, 

fără a aduce o îmbunătățire semnificativă pentru situația de ansamblu  a regiunii. 

2. Conectivitate şi accesibilitate în regiunea Sud-Vest Oltenia 

 

Accesibilitatea reprezintă o premisă importantă pentru crearea oportunităţilor de 

dezvoltare şi a condiţiilor optime necesare asigurării creşterii economice a regiunii şi 

facilitării raporturilor economico-sociale între diferite zone/regiuni. Aşadar, accesibilitatea 

poate fi definită ca fiind o condiţie esenţială pentru funcţionalitatea regiunii. 

  

Conectivitatea şi accesibilitatea regiunii Sud-Vest Oltenia sunt determinate de gradul de 

dezvoltare a transportului rutier, feroviar şi aerian, precum şi de gradul de acoperire a 

infrastructurii de telecomunicaţii. Astfel, în cele ce urmează sunt analizate fiecare dintre 

aceste dimensiuni, în vederea evidenţierii gradului de conectivitate şi accesibilitate ce 

caracterizează regiunea Sud Vest Oltenia, precum şi a nevoilor care trebuie adresate în 

vederea creşterii accesibilităţii regiunii. 

2.1 Infrastructura de transport rutier 
 

O infrastructură rutieră dezvoltată reprezintă un avantaj competitiv al unei regiuni, fiind 

esenţială pentru atragerea investitorilor şi dezvoltarea oportunităţilor de creştere 

economică. 

Regiunea Sud Vest Oltenia este traversată de 1 Axă prioritară a reţelei europene de transport 

rutier (TEN-T): Axa prioritară 7 rutieră (fostul Coridor Pan-european IV), ramura sudică: 

Lugoj – Drobeta Turnu Severin – Craiova – Calafat, cu varianta Șimian – Maglavit. 

De asemenea, regiunea este traversată şi de 4 drumuri europene, putând afirma că 

infrastructura de transport este relativ bine dezvoltată, deşi nu există  nicio autostradă pe 

teritoriul acesteia: 

1. E70 (Timişoara – Orşova - Drobeta Turnu Severin – Filiaşi – Craiova – Caracal - Roşiori- 

Alexandria – Bucureşti - Giurgiu); 

2. E79 (Oradea – Deva – Târgu Jiu – Filiaşi – Craiova - Calafat); 

3. E81 (Satu Mare – Cluj – Sebeş – Sibiu - Râmnicu Vâlcea - Piteşti);  

4. E574 (Craiova – Slatina – Piteşti – Câmpulung – Braşov - Bacău).  
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În ceea ce priveşte lungimea drumurilor publice, în anul 2013, regiunea Sud Vest Oltenia se 

clasa pe locul 5 la nivel naţional, deţinând o reţea rutieră de 11.228 km, din care 2.178 km 

drumuri naţionale, 4.622 km drumuri judeţene şi 4.428 km drumuri comunale. Comparativ 

cu anul 2005, lungimea drumurilor publice a crescut cu 768 km, din care 135 sunt drumuri 

naţionale. 

O analiză comparativă a lungimii drumurilor naţionale la nivelul fiecărei regiuni, relevă 

faptul că nu există discrepanţe mari între regiuni, lungimea acestor drumuri încadrându-se 

între 18% şi 22% din totalul reţelei de drumuri la nivel regional, excepţie făcând regiunea 

Bucureşti-Ilfov, în cazul căreia peste 38% din reţeaua de drumuri este reprezentată de 

drumuri naţionale. 

 

 Lungimea drumurilor publice, pe categorii de drumuri şi regiuni de 
dezvoltare – Total 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date TEMPO, 2015 

 

Din punct de vedere al lungimii drumurilor judeţene şi comunale, în anul 2013, regiunea Sud 

Vest Oltenia se clasa pe locul 4 la nivel naţional, această categorie de drumuri reprezentând 

aproximativ 80% din totalul drumurilor la nivelul regiunii. 

 

 Lungimea drumurilor publice, pe categorii de drumuri şi regiuni de 
dezvoltare – judeţene şi comunale 
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Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date TEMPO, 2015 

 

Raportându-ne la calitatea drumurilor publice din regiunea Sud Vest Oltenia, la nivelul 

anului 2013, se constată că peste 87% din drumurile naţionale erau modernizate, cele 

mai mari performanţe din acest punct de vedere înregistrând judeţele Vâlcea şi Dolj, pentru 

care ponderea drumurilor naţionale modernizate era de cca. 90%. 

Situaţia drumurilor judeţene şi comunale la nivelul regiunii Sud Vest Oltenia era diferită, 

doar 22% din totalul acestei categorii de drumuri fiind modernizată, în vreme ce o mai mare 

parte a drumurilor era pietruită şi o altă parte de pământ. Cea mai mare pondere a 

drumurilor judeţene şi comunale modernizate era înregistrată în judeţele Gorj (peste 31% 

din total) şi Mehedinţi (peste 23% din total), în vreme ce judeţele Olt şi Vâlcea înregistrau 

cea mai mică pondere a drumurilor judeţene şi comunale modernizate (de circa 17%). 
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 Lungimea drumurilor publice, pe tipuri de acoperământ, la nivel 
judeţean, în anul 2013 

-km- 

Judeţ Drumuri publice 

Total Drumuri naționale Drumuri județene şi comunale 

Total Moderni- 

zate 

Cu îmbrăcă-

minţi uşoare 

rutiere 

Total Moderni- 

zate 

Cu îmbrăcă-

minţi uşoare 

rutiere 

Dolj 2.435 473 421 52 1.962 423 643 

Gorj 2.274 426 355 19 1.848 585 625 

Mehedinţi 1.872 449 381 56 1.423 338 278 

Olt 2.328 301 265 36 2.027 346 768 

Vâlcea 2.319 529 480 24 1.790 308 792 

Total  11.228 2.178 1.902 187 9.050 2.000 3.106 

Sursa: Baza de date INS TEMPO, 2015 

Se poate concluziona că infrastructura de transport rutier din regiunea Sud Vest Oltenia, 

deşi prezintă o serie de avantaje în termeni de accesibilitate şi conectivitate (legate în 

principal de prezenţa Axei prioritare 7 şi prezenţa drumurilor europene), cunoaşte şi 

dezavantaje, cauzate de lipsa unei autostrăzi. 

1.2.2 Infrastructura de transport feroviar 
  

Transportul feroviar reprezintă un important mijloc de transport al persoanelor şi 

mărfurilor, jucând un rol esenţial în procesul de producţie, prin avantajul transportării unei 

cantităţi mai mari de bunuri, cu costuri mai mici, comparativ cu transportul rutier. 

O caracteristică importantă a infrastructurii de transport feroviar din regiune este 

determinată de prezenţa Coridorului de Cale ferată IV, pe ramura Sofia-Salonic, Sofia-

Istanbul, care pune în legătură Arad, Timişoara, Craiova şi Calafat. Acest tronson face parte 

din proiectul prioritar TEN-T 22, Axa de cale ferată Atena – Sofia – Budapesta – Viena – Praga 

- Numberg/Dresden.  

Un eveniment important pentru dezvoltarea infrastructurii de transport, a fost finalizarea, 

în anul 2013, a lucrărilor la podul Vidin-Calafat de pe Dunăre și deschiderea acestuia pentru 

trafic. Podul permite atât circulația autovehiculelor, cât și a trenurilor, şi dispune pe lângă 

cele două benzi de circulație rutieră în fiecare direcție, și de o linie de cale ferată, 

contribuind astfel la asigurarea unui flux direct pentru traficul de călători şi de marfă, la 

creşterea capacităţii de transport feroviar şi la reducerea timpul necesar pentru 

parcurgerea distanţei Craiova - Golenţi - Vidin.  
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Lungimea căilor ferate în exploatare, era, în anul 2013, la nivel naţional, de 10.768 km, în 

scădere comparativ cu anii precedenţi. Din cei 10.768 km cale ferată, cca 37% erau 

electrificaţi. Cea mai vastă reţea de cale ferată era deţinută de regiunea Vest (cu 1.888 km 

cale ferată în exploatare), aceasta fiind urmată de regiunile Sud Est (1.745 km) şi Nord Vest 

(1.668 km). Cu excepţia regiunii Bucureşti-Ilfov, regiunea Sud Vest Oltenia se clasa pe 

ultimul loc, cu o reţea de cale ferată în exploatare de 988 km. 

 

 Lungimea căilor ferate în exploatare, pe categorii de linii de cale ferată 
şi regiuni de dezvoltare – Total 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date TEMPO, 2015 

 

Dacă ne raportăm însă la lungimea reţelei de cale ferată electrificată, regiunea Sud Vest 

Oltenia ocupa în anul 2013 locul 5 la nivel naţional, având o cale ferată electrificată de 507 

km. De asemenea, cu excepţia regiunii Bucureşti – Ilfov, regiunea Sud Vest Oltenia 

înregistra cel mai mare grad de electrificare – de 51,31%, peste media naţională de 

37,41%. 

Analizând evoluţia lungimii căilor ferate electrificate la nivel naţional, se constată că 

aceasta s-a păstrat la un nivel relativ constant, în anul 2013 fiind electrificaţi 9 km în plus, 

comparativ cu perioada 2009 – 2012. 
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 Lungimea căilor ferate în exploatare, pe categorii de linii de cale ferată 
şi regiuni de dezvoltare – Electrificată 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date TEMPO, 2015 

 

În ceea ce priveşte judeţele din regiunea Sud Vest Oltenia, cea mai mare lungime de cale 

ferată este deţinută de judeţele Gorj (239 km), Olt (237 km) şi Dolj (225 km) şi cea mai 

mică de judeţele Vâlcea (163 km) şi Mehedinţi (124 km). 

 Lungimea căilor ferate în exploatare, pe categorii de linii de cale ferată 
şi judeţe – Total 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date TEMPO, 2015 
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La nivelul regiunii, peste 51% din totalul de cale ferată era, în anul 2013, electrificată, 

situaţia la nivel de judeţ fiind diferită. Astfel, în judeţul Gorj, toată lungimea de cale ferată 

era electrificată, iar în judeţul Mehedinţi exista doar un km de cale ferată neelectrificată, 

în vreme ce în judeţul Vâlcea nu exista niciun km de cale ferată electrificată. 

 

 Lungimea căilor ferate în exploatare, pe categorii de linii de cale ferată 
şi judeţe – Electrificată 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date TEMPO, 2015 

 

Se constată aşadar, că deşi regiunea Sud Vest Oltenia înregistrează o lungime relativ mică 

de cale ferată, aceasta se remarcă prin gradul mare de electrificare a reţelei de cale ferată, 

comparativ cu alte regiuni ale ţării. O accesibilitate redusă din punct de vedere feroviar 

este înregistrată în zonele muntoase ale regiunii, în care accesul este dificil chiar şi pentru 

autoturisme. 
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1.2.3 Infrastructura de transport aerian 
 

Infrastructura aeriană din regiunea Sud Vest Oltenia este reprezentată de Aeroportul 

Internațional din Craiova, care deserveşte atât traficului de pasageri, mărfuri şi poştă cât 

şi mişcării aeronavelor în zonă. 
 

Potrivit Directorului general Mircea Dumitru, în anul 2013, Aeroportul din Craiova a 

înregistrat peste 40.000 de pasageri, o creştere semnificativă comparativ cu anul 2012 

(29.232 pasageri). La nivelul acelui an au fost înregistrate  2.246 de aterizări şi decolări, 

incluzând şi zborurile şcoală.2 
 

Potrivit Master Planului de Transport al României, pentru dezvoltarea Aeroportului din 

Craiova sunt prevăzute 80 de milioane de euro, pentru realizarea unui nou terminal de 

22.000 mp şi a unui centru intermodal, prin care să fie utilizată calea ferată ce ajunge la 

aeroport, astfel încât containerele care vin pentru regiune să fie luate pe o zonă de cargo 

pe aeroport.3 
 

În luna iunie 2015, Regia Autonomă Aeroportul Craiova a demarat execuţia lucrărilor pentru 

reabilitarea infrastructurii de mişcare de la nivelul aeroportului, acestea incluzând   

lucrări de reparaţii la structura de beton pentru toată infrastructura de mişcare, aplicarea 

unui covor de mixturi asfaltice pe pista de aterizare – decolare, lărgirea căii de rulare şi a 

platformei de îmbarcare – debarcare pentru aeronave.  Proiectul este selectat în cadrul 

Programului Operațional Sectorial Transport 2007- 2013 şi cofinanţat de Uniunea Europeană 

prin Fondul European de Dezvoltare Regională. În luna noiembrie 2015 se estimează reluarea 

curselor la nivelul Aeroportului Internațional Craiova. 

 

  

 
2 Informaţii oferite de articolul „Aeroportul Craiova a depăşit 40.000 de pasageri în 2013”, disponibil 
online la adresa http://www.newsair.ro/aeroportul-craiova-a-depasit-40-000-de-pasageri-in-
2013.html 
3 Informaţii oferite de articolul „Consiliul Judeţean Dolj va investi 80 milioane de euro pentru 
dezvoltarea Aeroportului Craiova”, publicat în data de 12.05.2015, disponibil online la adresa 
http://www.administratie.ro/articol.php?id=49503 
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1.2.4 Infrastructura de telecomunicaţii 
 

Infrastructura de comunicaţii reprezintă un element cheie în desfăşurarea eficientă a 

activităţilor şi în asigurarea accesului la informaţie în timp real. O infrastructură de 

telecomunicaţii adecvată contribuie la sporirea competitivităţii agenţilor economici, 

reprezentând în acelaşi timp o condiţie pentru o mai bună cooperare. 

La nivelul anului 2011, cel mai mare grad de penetrare a serviciilor de telefonie fixă prin 

linie la nivel de gospodărie, se înregistra în regiunea Bucureşti-Ilfov (97%), urmată de 

regiunile Vest (67%) şi Centru (63%). Regiunea Sud Vest Oltenia ocupa din acest punct de 

vedere poziţia a şasea, cu 49%, sub media la nivel naţional, de 59%. 

 

 Gradul de penetrare a serviciilor  de telefonie fixă prin linie la nivel de 
gospodărie, în anul 2011, la nivel regional 

 

Sursa: date statistice furnizate de ANCOM, 2012 

 La nivel regional, judeţul cu cel mai mare grad de penetrare a serviciilor de telefonie 

fixă prin linie la nivel de gospodărie era judeţul Dolj (grad de penetrare de 60%, situat peste 

media la nivel naţional), urmat de judeţul Mehedinţi (53%). Cel mai mic grad era înregistrat 

în județele Olt (39%) și Gorj (41%). 
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 Gradul de penetrare a serviciilor de telefonie fixă prin linie la nivel de 
gospodărie, în anul 2011, la nivel judeţean 

 

Sursa: date statistice furnizate de ANCOM, 2012 

Un sondaj realizat pentru ANCOM (Autoritatea Națională pentru Administrare și 

Reglementare în Comunicații), de către Gallup Organization România, cu privire la piața 

serviciilor electronice de comunicație, evidențiază faptul că, la nivel național, în anul 2010, 

gradul de penetrare a serviciilor de telefonie mobilă la nivel de gospodărie era superior 

celui aferent serviciilor de telefonie fixă, înregistrând un procent de 83%. Alături de 

regiunea Sud Muntenia (72%), regiunea Sud Vest Oltenia înregistra cele mai slabe 

performanțe din acest punct de vedere (grad de penetrare de 77%), ambele regiuni situându-

se sub media înregistrată la nivel național. 

 Gradul de penetrare a serviciilor de telefonie mobilă la nivel de 
gospodărie, în anul 2010, la nivel regional 

 

Sursa: Sondaj Gallup, 2010 
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În ceea ce privește serviciile de acces la internet la puncte fixe, analiza datelor furnizate 

de ANCOM evidențiază faptul că gradul de penetrare a acestor servicii a crescut constant 

începând cu anul 2007, la nivelul anului 2014, acesta fiind dublu comparativ cu începutul 

perioadei de analiză. Astfel, la nivel național, în anul 2014, gradul de penetrare a serviciilor 

de acces la internet la puncte fixe era de 54%, regiunea Sud Vest Oltenia înregistrând și de 

această dată un procent sub media națională: de doar 41%, în creștere cu 4 puncte 

procentuale comparativ cu anul 2012. 

 Gradul de penetrare a serviciilor  de acces la internet la puncte fixe la 
nivel de gospodărie, pe regiuni de dezvoltare 

 

Sursa: date statistice furnizate de ANCOM, 2015 

La nivelul regiunii Sud Vest Oltenia, județele Dolj și Gorj înregistrau în anul 2014 cel mai 

mare grad de penetrare a serviciilor de acces la internet la puncte fixe la nivel de 

gospodărie: de 47%, respectiv 46%, cel mai redus grad fiind înregistrat în județele Mehedinți 

și Olt (34%). 
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 Gradul de penetrare a serviciilor de acces la internet la puncte fixe la 
nivel de gospodărie, pe județe 

 

Sursa: date statistice furnizate de ANCOM, 2015 

Analiza datelor cu privire la caracteristicile infrastructurii de telecomunicații la nivelul 

regiunii Sud Vest Oltenia evidențiază nevoia dezvoltării acesteia, pornind de la relativ slaba 

dezvoltare a acestei infrastructurii comparativ cu restul regiunilor de dezvoltare ale țării. 

Eforturi trebuie depuse și pentru dezvoltarea infrastructurii de telecomunicații în zonele 

mai puțin accesibile ale regiunii. 

 

3. Tendinţe demografice 
 

Tendinţele demografice joacă un rol important în procesul de elaborare a politicilor de 

dezvoltare, întrucât oferă informaţii relevante cu privire la gradul de atractivitate a unei 

zone/regiuni, atât pentru locuitori cât şi pentru potenţialii investitori. Astfel, indicatorii 

demografici reflectă în mare măsură problemele existente pe piaţa forţei de muncă din 

regiune, disparităţile socio-economice, gradul de acces la servicii de sănătate, sociale, 

educaţionale etc., calitatea vieţii locuitorilor sau calitatea infrastructurii de bază. 

În cele ce urmează sunt analizaţi principalii indicatori demografici – populaţia rezidentă şi 

rata de creştere a populaţiei rezidente, fiind realizată o comparaţie la nivel regional şi 

judeţean. 
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Populația rezidentă reprezintă populaţia care locuiește în mod obișnuit la data 

recensământului într-o localitate /judeţ/regiune de cel puțin 12 luni sau mai puțin dar cu 

intenția de a locui cel puțin 12 luni. 

La nivelul anului 2013, populaţia rezidentă a României era de 19.947.311 locuitori, 

distribuţia pe sexe fiind relativ egală (cca 51% femei şi 49% bărbaţi). Cea mai mare pondere 

a populaţiei se înregistra în regiunile Nord Est şi Sud Muntenia, regiunea Sud Vest Oltenia 

clasându-se pe locul 7 (cu o pondere de 10,19% din totalul populaţiei rezidente existente la 

nivel naţional).  

Din cei 999.568 locuitori rezidenţi ai regiunii Sud Vest Oltenia, 318.534 se înregistrau în 

judeţul Dolj, 208.569 în  judeţul Olt, 178.765 în judeţul Vâlcea, 166.003 în judeţul Gorj şi 

127.697 în judeţul Mehedinţi. Astfel, în regiunea Sud Vest Oltenia, la nivelul anului 2013, 

cea mai mare pondere a populaţiei rezidente era înregistrată în judeţul Dolj (cca 32%), 

urmat de judeţul Olt (cca 21%), Vâlcea (cca 18%), Gorj (cca 16%) şi Mehedinţi (cca 13%). Se 

constată aşadar, o preponderenţă a populaţiei în judeţele de câmpie, care prezintă un grad 

mai ridicat de accesibilitate. 

 Populaţia de sex masculin 
rezidentă la 1 ianuarie, la nivel judeţean 

 
 

 Populaţia de sex feminin 
rezidentă  la 1 ianuarie, la nivel 

judeţean 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date TEMPO, 2015 

 Analiza distribuţiei populaţiei pe medii de rezidenţă, relevă o preponderenţă a 

populaţiei rezidente în mediul urban, la nivel naţional, de cca 54%, cea mai mare pondere 

a populaţiei rurale fiind înregistrată în regiunile Sud Muntenia (60,48%), Nord Est (58,41%) 

şi Sud Vest Oltenia (53,95%).  
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 Populaţia rezidentă la 1 ianuarie în mediul urban, pe regiuni de 
dezvoltare 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date TEMPO, 2015 

 Populaţia rezidentă la 1 ianuarie în mediul rural, pe regiuni de 
dezvoltare 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date TEMPO, 2015 

La nivelul regiunii Sud Vest Oltenia, singurul judeţ care înregistrează o preponderenţă a 

populaţiei rezidente în mediul urban, este judeţul Dolj, unde aproximativ 52% din totalul 

populaţiei are rezidenţa în mediul urban. Cel mai mic procent al populaţiei din mediul urban 

se înregistrează în judeţul Olt (aproximativ 39%), în judeţele Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea, 

ponderea populaţiei rezidente în mediul urban situându-se între 44% şi 46%. În ceea ce 
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priveşte evoluţia populaţiei în perioada 2012 – 2014, se constată că atât populaţia din mediul 

urban cât şi populaţia din mediul rural, au înregistrat o scădere constantă. 

 Populaţia rezidentă la 1 
ianuarie în mediul urban, la nivel 

judeţean 

 

 Populaţia rezidentă la 1 
ianuarie în mediul rural, la nivel 

judeţean 

 
 

Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date TEMPO, 2015 

Analiza tendinţelor demografice existente la nivelul regiunii Sud Vest Oltenia, evidenţiază 

o pondere relativ scăzută a populaţiei rezidente, distribuită relativ egal pe sexe, dar cu o 

preponderenţă a populaţiei în mediul rural, care se păstrează pe întreaga perioadă de 

analiză (2012-2013). 

 

La nivelul regiunii, judeţul Dolj se remarcă atât prin gradul mai mare al populaţiei rezidente 

pe teritoriul său cât şi prin preponderenţa populaţiei rezidente în mediul urban. 
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4. Antreprenoriatul din regiunea Sud-Vest Oltenia 
 

Antreprenoriatul reprezintă unul dintre fenomenele economice deosebit de importante, cu 

rezultate multiple care nu se reflectă doar în bunăstarea economică și financiară a unei 

regiuni, ci este coroborat cu progresul tehnologic, generarea locurilor de muncă și reducerea 

disparităților sociale. 

Efectul conjugat al fenomenului de globalizare și al crizei economice mondiale a condus la 

o serie de schimbări structurale în plan antreprenorial, crescând presiunea competitivității 

și a nevoii de finanțare la nivelul întreprinderilor. 

Numărul întreprinderilor active reprezintă un indicator reprezentativ pentru gradul de 

dezvoltare antreprenorială a unei regiuni. Astfel, în Regiunea Sud-Vest, exista la nivelul 

anului 2013, un număr de 35.360 unități locale active, reprezentând 7,28% din numărul total 

înregistrat la nivel național.  

Analizând gradul de dezvoltare antreprenorială din perspectiva acestui indicator, se observă 

că Regiunea Sud – Vest Oltenia se situează pe ultimul loc  în clasamentul național, numărul 

întreprinderilor active din această regiune reprezentând doar jumătate din cel înregistrat 

în Regiunea București – Ilfov. În profil temporal, dinamica acestui indicator, la nivelul 

Regiunii de dezvoltare Sud-Vest Oltenia, în perioada 2005-2008, relevă o creștere cu 17,63%  

a numărului  total de unități locale active, fenomen ce corespunde creșterii economice 

artificiale înregistrate la nivel național. Anul 2009 marchează însă debutul unui trend 

negativ, în intervalul 2009-2013 înregistrându-se o reducere a numărului de întreprinderi 

active cu 9,25 procente. 
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 Unităţi locale active la nivel de secţiune CAEN Rev.1 și CAEN Rev. 2, pe 
regiuni de dezvoltare  

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date TEMPO, 2015 

Distribuția unităților locale active la nivel județean indică o concentrare a acestora în 

județul Dolj, care deține cel mai ridicat număr de întreprinderi din regiune la nivelul 

ultimului an de referință (2013), respectiv 13.400, aproape dublu comparativ cu cel 

înregistrat în județele Gorj și Olt. Se remarcă, de asemenea, existența unei discrepanțe 

semnificative între județele Dolj, primul în cadrul acestei ierarhii, și Mehedinți, ce deține 

ultima poziție, cu un număr de 3.278 unități locale active. 

 Unități locale active la nivel de secțiune CAEN Rev . 1 și CAEN Rev. 2, pe 
județe  

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date TEMPO, 2015 
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Din perspectiva numărului de unități locale active pe principalele ramuri economice, la 

nivelul Regiunii Sud-Vest Oltenia, în ultimul an de referință, se observă că cea mai 

însemnată podere este deținută de întreprinderile care desfășoară activități în domeniul 

comerțului (42,15% din total), urmate, la o diferență considerabilă,  de unitățile active din 

industria prelucrătoare (9,55%) și sectorul transport și depozitare (8,62%). 

 

Analizând dinamica numărului de întreprinderi active, în intervalul 2005-2008, se 

remarcă o creștere importantă a numărului de unități active în sectorul  construcțiilor 

(+67,88%) și al industriei extractive (+50%), o evoluție cvasisimilară fiind întâlnită și în 

cazul ramurii de transport, depozitare și comunicații (+48,64%), precum și în cel de 

energie electrică și termică, gaze și apă (+46,66%). Pescuitul și piscicultura reprezintă 

singura ramură economică în care se înregistrează o reducere a numărului de unități locale 

active. 

 Unităţi locale active pe activităţi ale economiei naţionale la nivel de 
secţiune CAEN Rev.1, la nivelul Regiunii Sud - Vest Oltenia 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date TEMPO, 2015 

 

Continuând analiza indicatorului număr total de întreprinderi active pe activități ale 

economiei naționale,  în intervalul  2008-2013, se remarcă o reducere cu 88,09% în sectorul 

serviciilor, evoluție întâlnită și în cazul întreprinderilor active în  industrie      (-88,68%) și 

construcții (-82,66%). Singurul sector economic care înregistrează o creștere în această 

perioadă este agricultura (+34,26%). 
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 Unităţi locale active pe activităţi ale economiei naţionale la nivel de 
secţiune CAEN Rev. 2, la nivelul Regiunii Sud - Vest Oltenia 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date TEMPO, 2015 

 

Dinamica întreprinderilor pe clase de mărime, în Regiunea Sud-Vest Oltenia, prezintă o 

evoluție negativă în perioada 2005-2013. Realizând o analiză în structură pentru ultimul an 

de referință,  se observă că întreprinderile mici și mijlocii dețin cea mai însemnată pondere 

din totalul unităților locale active în Regiunea Sud-Vest Oltenia, respectiv  99,72%. Se poate  

observa că IMM-urile deţin o pondere crescândă în numărul total al agenţilor economici care 

operează la nivelul Regiunii de dezvoltare Sud-Vest Oltenia, tendinţă ce poate fi pusă pe 

seama a două influenţe: pe de o parte capacitatea de a absorbi forţa de muncă provenită 

din procesele de privatizare și restructurare  suferite de întreprinderile mai mari, iar pe de 

altă parte competitivitatea crescută a produselor şi serviciilor oferite de acestea în raport 

cu întreprinderile de dimensiuni mari. 
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 Numărul unităților locale active, pe clase de mărime, la nivelul Regiunii 
Sud-Vest Oltenia 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date TEMPO, 2015 

 

Din totalul numărului de IMM-uri, cea mai însemnată podere este reprezentată de 

microîntreprinderi (89,41%), urmată de întreprinderile mici (9,25%) și cele mijlocii (1,33%). 

Analizând dinamica unităților economice la nivel regional, în perioada 2005-2013, se 

remarcă un trend fluctuant. În perioada 2009-2011 numărul total al firmelor active din 

categoria IMM-urilor a avut o tendinţă continuă de diminuare, până la nivelul de 33.157 de 

unităţi, minim atins în anul 2011. Această dinamică negativă coincide cu fenomenul de 

recesiune economică resimțit la nivelul economiei naționale, fapt care a  determinat mulți 

întreprinzători privați să declare starea de faliment și să înceteze activitatea. 

Începând cu anul  2012 se remarcă o ușoară redresare a mediului de de afaceri, ca urmare 

a îmbunătățirii contextului macroeconomic, ceea ce a condus la o creștere a numărului de 

unități economice din categoria întreprinderilor mici și mijlocii cu 4,76%. 
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 Numărul total de IMM-uri la nivel județean  

 

Sursa: Date furnizate de ORC județene, 2015 

 

Situația numărului de IMM-uri la nivel județean înregistrează, la nivelul anului 2014, o 

tendință de scădere, cea mai pronunțată fiind întâlnită în județul Vâlcea  

(-67,27%). Județele cu cel mai scăzut număr de IMM-uri sunt Vâlcea (1.673  de IMM-uri în 

anul 2014)  și Gorj (6.881 de IMM-uri în 2014), plasându-se la o distanță considerabilă de 

media înregistrată la nivel regional (9.750 de IMM-uri). Se observă, de asemenea, că județul 

cu cel mai însemnat număr unități din categoria întreprinderilor și mijlocii este Dolj (14.499 

de IMM-uri). 

Analiza dezvoltării antreprenoriatului prin intermediul sectorului de întreprinderi  mici și 

mijlocii prezintă o relevanță și importanță deosebită, acesta reprezentând, în ultima 

perioadă singurul domeniu care a generat noi locuri de muncă. Din acest motiv, dezvoltarea 

durabilă a acestui sector trebuie să ocupe un loc important, ca alternativă la restructurarea 

întreprinderilor de dimensiuni mari, cu capital majoritar de stat.  
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5. Forţa de muncă: populaţia ocupată, nivelul de pregătire, câştiguri 

salariale 
 

Caracteristicile forţei de muncă dintr-o regiune furnizează informaţii relevante cu privire la 

potenţialul de dezvoltare economică, gradul de atractivitate a regiunii din punct de vedere 

economic, nivelul de dezvoltare economico-socială a acesteia etc. 

În procesul de analiză a forţei de muncă, este importantă prezentarea aspectelor legate de 

nivelul de pregătire a populaţiei, câştigul salarial, populaţia ocupată şi populaţia afectată 

de şomaj, toate acestea reprezentând aspecte esenţiale ale dinamicii forţei de muncă, care 

influenţează productivitatea muncii şi atractivitatea investiţiilor. 

În anul 2013, rata de ocupare a resurselor de muncă la nivel naţional, era de 60,9%, în 

scădere comparativ cu anul 2012. Cea mai mare rată de ocupare se înregistra în regiunea 

Bucureşti-Ilfov (82,1%), care prezintă o atractivitate sporită din punct de vedere economic 

şi care polarizează forţă de muncă din întreaga ţară, urmată de regiunile Nord Vest (66,9%), 

Vest (66,2%) şi Centru (62,8%). Regiunea Sud Vest Oltenia, ocupa din acest punct de vedere 

locul 5, cu o rată de 58,1%. Distribuţia ratei de ocupare a resurselor de muncă pe sexe arată 

în general, o rată de ocupare mai mare în rândul bărbaţilor, excepţie fiind regiunea Nord 

Est, unde, la nivelul anului 2013, rata de ocupare în rândul femeilor era cu 0,3% mai mare 

comparativ cu cea a bărbaţilor.  

 Rata de ocupare a resurselor de muncă pe sexe, la nivel regional - 
masculin 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date TEMPO, 2015 
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Evoluţia ratei de ocupare a resurselor de muncă pe sexe, evidenţiază la nivelul anului 2013, 

comparativ cu anul 2005, o creştere a ratei de ocupare a femeilor, doar în regiunea 

Bucureşti-Ilfov, în vreme ce în rândul bărbaţilor, la nivelul aceluiaşi an, comparativ cu anul 

2005, rata de ocupare a crescut nu doar în regiunea Bucureşti-Ilfov, ci şi în regiunile Centru, 

Nord Vest şi Vest. 

 Rata de ocupare a resurselor de muncă pe sexe, la nivel regional - 
feminin 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date TEMPO, 2015 

În ceea ce priveşte rata şomajului, în România, în anul 2013, aceasta era de 5,7%, fiind în 

creştere comparativ cu perioada 2011-2012, dar semnificativ redusă comparativ cu anii 

2009-2010, la nivelul cărora s-a înregistrat o rată a şomajului de 7,7%, respectiv 7%, pe 

fondul manifestării efectelor cauzate de criza economică. În general, rata şomajului este 

mai ridicată în rândul bărbaţilor decât în rândul femeilor, cu excepţia regiunilor Bucureşti-

Ilfov şi Vest. 

Cea mai mare rată a şomajului se înregistra în anul 2013 în regiunile Sud Vest Oltenia şi Sud 

Muntenia: 8,7%, respectiv 7,5%. În regiunea Sud Vest Oltenia, cea mai mare rată a şomajului 

se înregistra în judeţele Mehedinţi (10,5%) şi Dolj (9,7%), iar cea mai mică în judeţul Vâlcea 

(6,8%). Judeţele Gorj şi Olt înregistrau o rată a şomajului de 8,2%. La nivelul tuturor 

judeţelor, rata şomajului era mai mare în rândul bărbaţilor. 
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 Rata şomajului la nivel judeţean 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date TEMPO, 2015 

 Numărul şomerilor înregistraţi (total) pe nivele de instruire, la nivel 
judeţean 

- număr persoane- 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Dolj: Total 24.310 33.643 29.167 25.395 27.748 28.229 

Din care: Persoane cu 
studii primare, gimnaziale 
şi profesionale 

18.206 22.533 21.207 19.569 21.744 21.995 

Din care: Persoane cu 
studii medii 

5.229 8.799 5.531 4.117 4.268 4.560 

Din care: Persoane cu 
studii superioare 

875 2.311 2.429 1.709 1.736 1.674 

Gorj: Total* 5.332 10.426 9.011 5.654 5.105 5.603 

Din care: Persoane cu 
studii primare, gimnaziale 
şi profesionale 

2.573 4.880 3.611 2.047 1.811 1.862 

Din care: Persoane cu 
studii medii 

2.196 4.286 4.108 2.727 2.547 2.948 

Din care: Persoane cu 
studii superioare 

563 1.260 1.292 880 747 793 

Mehedinţi: Total 11.429 17.363 12.219 11.373 11.445 12.295 

Din care: Persoane cu 
studii primare, gimnaziale 
şi profesionale 

9.532 12.478 8.199 7.906 8.363 9.085 

Din care: Persoane cu 
studii medii 

1.544 4.082 3.280 2.934 2.506 2.667 
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  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Din care: Persoane cu 
studii superioare 

353 803 740 533 576 543 

Olt: Total 9.463 15.694 14.467 11.993 13.979 14.538 

Din care: Persoane cu 
studii primare, gimnaziale 
şi profesionale 

7.801 12.600 11.369 8.300 9.550 9.915 

Din care: Persoane cu 
studii medii 

1.199 2.158 2.142 2.884 3.727 3.974 

Din care: Persoane cu 
studii superioare 

463 936 956 809 702 649 

Vâlcea: Total 8.344 14.359 13.921 9.185 11.149 12.056 

Din care: Persoane cu 
studii primare, gimnaziale 
şi profesionale 

5.242 9.138 8.389 5.076 6.320 6.603 

Din care: Persoane cu 
studii medii 

2.417 4.066 4.233 2.987 3.705 4.323 

Din care: Persoane cu 
studii superioare 

685 1.155 1.299 1.122 1.124 1.130 

* Numărul şomerilor care beneficiau de indemnizaţie de şomaj (nu sunt incluşi şomerii 
care nu beneficiază de drepturi băneşti) 

Sursa: prelucrare informaţii Anuare Statistice Judeţene, 2015 

În ceea ce priveşte nivelul de instruire al şomerilor înregistraţi din regiunea Sud Vest 

Oltenia, se constată că cei mai mulţi şomeri sunt persoane cu studii primare, gimnaziale şi 

profesionale, în vreme ce persoanele cu studii superioare înregistrează cea mai mică 

pondere în rândul şomerilor. Situaţia la nivelul regiunii Sud Vest Oltenia este rezumată în 

cele ce urmează: 

• judeţul Dolj: din totalul şomerilor înregistraţi în anul 2013, cea mai mare pondere 

era deţinută de persoanele cu studii primare, gimnaziale şi profesionale (cca 77%), 

iar cea mai mică de persoanele cu studii superioare (cca 6%). Această situaţie se 

constată pe parcursul întregii perioade de analiză (2008-2013), observându-se că cea 

mai mică pondere a şomerilor cu studii superioare s-a înregistrat în anul 2008 (3,6%). 

• la nivelul judeţului Gorj, datele statistice sunt disponibile doar pentru categoria 

şomerilor înregistraţi care beneficiază de indemnizaţie de şomaj, în rândul acestora, 

observându-se, la nivelul anului 2013, o preponderenţă a şomerilor cu nivel mediu 

de pregătire (de peste 52%). În totalul şomerilor care beneficiau de indemnizaţie de 

şomaj, persoanele cu studii primare, gimnaziale şi profesionale, înregistrau o 

pondere de peste 33%, în vreme ce ponderea persoanelor cu studii superioare era de 

aproximativ 14%. Analiza numărului de şomeri în perioda 2008-2013 scoate în 

evidenţă faptul că în perioada 2008-2009, numărul persoanelor cu studii primare, 
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gimnaziale şi profesionale aflate în şomaj era mai mare decât cel al şomerilor cu un 

nivel de pregătire mediu. 

• în judeţul Mehedinţi, în anul 2013, din totalul şomerilor înregistraţi, 73,89% erau 

persoane cu studii primare, gimnaziale şi profesionale, 21,69% persoane cu studii 

medii şi 4,41% persoane cu studii superioare. 

• judeţul Olt: cei mai mulţi şomeri înregistraţi, erau în anul 2013, persoane cu studii 

primare, gimnaziale şi profesionale (peste 68% din totalul şomerilor), urmate de 

persoanele cu studii medii (peste 27%) şi persoanele cu studii superioare (4,4%). 

Această distribuţie se constată pe parcursul întregii perioade de analiză. 

• judeţul Vâlcea: la nivelul anului 2013, cei mai mulţi şomeri înregistraţi erau 

persoane cu studii primare, gimnaziale şi profesionale (peste 54%), urmate de 

persoanele cu studii medii (35,85%) şi persoanele cu studii superioare (9,37%). Pe 

parcursul întregii perioade de analiză, la nivelul judeţului, ponderea persoanelor cu 

studii primare, gimnaziale şi profesionale în rândul şomerilor, a fost mai mare 

comparativ cu cea a persoanelor cu studii medii şi superioare. 

 

Conform clasificării CAEN Rev.2, în anul 2013, cea mai mare parte a populaţiei României 

era ocupată în agricultură, industrie şi comerţ. În regiunea Sud Vest Oltenia, la nivelul 

aceluiaşi an, populaţia era ocupată în principal în agricultură, urmată de industrie, comerţ 

şi construcţii. Ponderea populaţiei ocupate în agricultură la nivelul regiunii Sud Vest Oltenia 

era mult mai mare decât cea existentă la nivel naţional, respectiv de 38,8%, faţă de 27,9%. 

Cu toate acestea, având în vedere veniturile generate din activitatea în sectorul agricol, se 

constată faptul că, în regiune, cea mai mare parte a populaţiei practică o agricultură de 

subzistenţă, care nu generează venituri şi care afectează economia regiunii. 

Alte categorii de activităţi la nivelul cărora regiunea Sud Vest Oltenia înregistrează o 

pondere mai mare a populaţiei ocupate, comparativ cu nivelul naţional, sunt industria 

extractivă (dezvoltată cu precădere în judeţul Gorj), producţia şi furnizarea de energie 

electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, tranzacţii imobiliare şi învăţământ. 

Dacă ne raportăm la statutul profesional al populaţiei ocupate, în anul 2013, la nivel 

naţional, din cele 8.530,60 mii persoane ocupate, 56,28% erau salariaţi, 26,27% lucrători pe 

cont propriu, 15,57% lucrători familiali neremuneraţi şi 1,87% patroni. O comparaţie pe 

sectoare ale economiei CAEN evidenţiază existenţa unor situaţii particularizate, în funcţie 

de domeniul de activitate. Astfel, majoritatea persoanelor ocupate în agricultură sunt 

lucrători familiali neremuneraţi (50,16%) şi lucrători pe cont propriu (45%), în vreme ce 

restul sectoarelor de activitate se caracterizează prin preponderenţa salariaţilor. În 

domeniul de activitate Intermedieri financiare şi asigurări, patronii înregistrează o pondere 
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mai mare comparativ cu alte sectoare ale activităţii naţionale (18,60% din tortalul populaţiei 

ocupate în acest domeniu). Alte sectoare ale activităţii în care ponderea patronilor este 

relativ mare comparativ cu nivelul naţional sunt Hoteluri şi Restaurante şi Comerţul cu 

ridicata şi amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor. 

La nivelul anului 2013, În România, se înregistrau 4.443.554 salariaţi, cei mai mulţi dintre 

aceştia fiind angajaţi în sectorul industriei, industriei prelucrătoare şi comerţului cu ridicata 

şi amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor. De asemenea, un număr 

semnificativ de salariaţi se înregistra în sectorul învăţământului, construcţiilor, sănătăţii şi 

asistenţei sociale. Din numărul total de salariați la nivel național, cea mai mare pondere 

aparținea regiunii București-Ilfov (peste 20%), urmată de regiunile Nord Vest și Centru (cu 

cca. 13%). Cea mai mică pondere a salariaților se înregistra în regiunea Sud Vest Oltenia 

(doar 8,14%). Situaţia la nivel regional, pe principalele sectoare de activitate, este rezumată 

în cele ce urmează. 

➢ Industrie și industria prelucrătoare: cei mai mulți salariați din aceste sectoare se 

înregistrau în regiunile Centru și Nord Vest și cei mai puțini în regiunea Sud Vest 

Oltenia. 

➢ Comerțul cu ridicata şi amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor: 

cei mai mulți angajați în acest sector se înregistrau în regiunile București-Ilfov (peste 

24% din totalul salariaților în acest sector la nivel național) și Nord Vest și cei mai 

puțini în regiunea Sud Vest Oltenia. 

➢ Învățământ: regiunile Nord Est și Nord Vest prezintă cei mai mulți salariați din 

sectorul învățământului, cei mai puțini salariați din acest sector fiind înregistrați în 

regiunile Vest și Sud Vest Oltenia. 

➢ Construcții: pe lângă regiunea București Ilfov, regiuni cu un număr mare de salariați 

în sectorul construcțiilor sunt și regiunile Nord Vest și Sud Est, în vreme ce regiunea 

Sud Vest Oltenia înregistrează cel mai scăzut număr de salariați în acest sector.  

➢ Sănătate și asistență socială: cei mai mulți salariați în acest sector se înregistrau în 

anul 2013 în regiunile București-Ilfov și Nord Est, regiunea Sud Vest Oltenia clasându-

se pe locul 7, cu un număr de 31.894 salariați. 

 

În regiunea Sud Vest Oltenia, din totalul de 361.793 salariați în anul 2013, 31,86% aparțineau 

județului Dolj, 20,03% județului Vâlcea, 19,69% județului Gorj, 17,26% județului Olt și 

11,14% județului Mehedinți. Clasificarea pe sectoare de activitate relevă o preponderență 

a numărului de salariați în industrie, industria prelucrătoare și comerț. Cei mai mulți 

salariați în industrie se înregistrau în județele Dolj și Gorj, iar în industria prelucrătoare în 
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județele Dolj și Olt. În sectorul comerțului și reparației autovehiculelor și motocicletelor se 

remarcă județele Dolj (cu 23.142 salariați din totalul de 57.007 la nivel regional) și Vâlcea 

(cu 11.736 salariați). 

 Numărul mediu al salariaţilor, pe judeţe 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date TEMPO, 2015 

Câştigul salarial nominal mediu net lunar la nivel național, în anul 2013, era de 1.579 lei, 

înregistrând o ușoară creștere comparativ cu anul precedent și o creștere de 270 de lei față 

de anul 2008. Pe activități ale economiei naționale la nivel de secțiune CAEN Rev. 2, cel 

mai mare câștig nominal mediu net lunar se înregistra în sectorul intermedierilor financiare 

și asigurărilor (3.665 lei) și sectorul informațiilor și comunicațiilor (3.067 lei), iar cel mai 

mic în sectorul hoteluri și restaurante (898 lei). 

Exceptând regiunea București-Ilfov, cel mai mare câștig mediu net lunar se înregistra la 

nivelul anului 2013 în regiunile Sud Muntenia (1.463 lei) și Sud Vest Oltenia (1.433 lei), 

iar cel mai mic în regiunea Nord Est (1.321 lei) dar diferențele între regiuni nu erau 

semnificative. 
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 Câştigul salarial nominal mediu net lunar, pe regiuni de dezvoltare 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date TEMPO, 2015 

La nivelul regiunii Sud Vest Oltenia, în anul 2013, cel mai mare câștig mediu net lunar se 

înregistra în județele Gorj (1.608 lei) și Dolj (1.465 lei) şi cel mai mic în judeţul Vâlcea 

(1.295 lei). 

Pe sectoare de activitate, se constată existenţa unui câştig mediul net lunar mai mare în 

sectorul producţiei şi furnizării de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer 

condiţionat (2.868 lei) şi în sectorul industriei extractive (2.711 lei). Un câștig mediu lunar 

net superior se constată şi în sectoarele: intermedieri financiare şi asigurări (2.264 lei), 

administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public (2.194 lei), informaţii 

şi comunicaţii (2.001 lei). 

Analizând distribuția câștigului mediu net lunar pe sectoare de activitate, la nivelul 

județelor din regiunea Sud Vest Oltenia, se constată următoarele aspecte: 

➢ în județul Dolj, cel mai mare câștig mediu net lunar se înregistrează în industria 

extractivă, producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă 

și aer condiționat, intermedieri financiare și asigurări, precum și în domeniul de 

activitate informații și comunicații; 

➢ în județul Gorj câștigul mediu net lunar înregistrează valori mai mari în domeniile 

producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer 
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condiționat, industrie extractivă, administrație publică și apărare; asigurări sociale 

din sistemul public; 

➢ în județul Mehedinți domeniile care se remarcă prin existența unui câștig mediu net 

lunar mai ridicat sunt: producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, 

apă caldă și aer condiționat, administrație publică și apărare; asigurări sociale din 

sistemul public și intermedieri financiare și asigurări; 

➢ în județul Olt cel mai mare câștig mediu net lunar se înregistrează în producția și 

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

industria extractivă, administrație publică și apărare; asigurări sociale din sistemul 

public și intermedieri financiare și asigurări; 

➢ în județul Vâlcea se remarcă un câștig salarial mediu net lunar mai mare în 

sectoarele: producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă 

și aer condiționat, industria extractivă, intermedieri financiare și asigurări și 

activități profesionale, științifice și tehnice. 

    Câştigul salarial nominal mediu net lunar pe activităţi ale economiei 
naţionale la nivel de secţiune CAEN Rev.2, pe județe  

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date TEMPO, 2015 
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Analiza efectuată cu privire la cei mai relevanți indicatori în domeniul forței de muncă 

evidențiază un decalaj existent la nivelul regiunii Sud Vest Oltenia comparativ cu nivelul 

național, în ceea ce privește rata șomajului și numărul salariaților. Astfel, în anul 2013, rata 

șomajului la nivelul regiunii era de 8,7%, mai ridicată în județele Mehedinți și Dolj. De 

asemenea, cea mai mare parte a populației din regiunea Sud Vest Oltenia este ocupată în 

agricultură, ponderea populației ocupate în acest sector fiind semnificativ mai mare 

comparativ cu nivelul național. Se remarcă însă și un aspect pozitiv în ceea ce privește 

câștigul salarial nominal mediu net lunar, a cărui valoare poziționează regiunea Sud Vest 

Oltenia pe locul 3, după București-Ilfov și Sud Muntenia. 

6. Performanţa firmelor din regiunea Sud Vest Oltenia şi analiza 

potenţialului de clusterizare  
 

6.1 Analiza sectorială 
 

Regiunea Sud - Vest Oltenia reprezintă un important pol de competitivitate economică la 

nivel național a cărui dezvoltare depinde de sprijinirea și stimularea mediului de afaceri 

regional, acesta reprezentând principalul avantaj competitiv al unei economii cu structură 

diversificată și potențial de clusterizare. Prezentul subcapitol își propune realizarea unei 

analize a sectoarelor economice cu cel mai ridicat număr de unități active la nivel regional, 

precum și a celor în curs de dezvoltare, în scopul identificării concentrărilor industriale și a 

sectoarelor cu potențial de clusterizare. 

La nivelul Regiunii Sud-Vest Oltenia se înregistrau la sfârșitul anului 2013 un număr total de 

36.535 de unități locale active, cea mai însemnată pondere fiind deținută de întreprinderile 

care activează în sectorul comerțului cu ridicata și cu amănuntul (42,50%), urmate de cele 

din industria prelucrătoare (9,5%) și transport și depozitare (8,55%). Dintre sectoarele 

reprezentate de un număr scăzut de unități active, se remarcă învățământul (0,57%), 

industria extractivă (0,33%) și producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, 

apă caldă și aer condiționat (0,19%). 

Realizând o analiză în profil temporal, se constată că în perioada 2008-2013, sectorul care 

a cunoscut cea mai importantă dezvoltare este cel al distribuției de apă, salubritate, 

gestionarea deșeurilor și al activităților de decontaminare (+42,35%). Alte sectoare care au 

înregistrat un trend ascendent, din perspectiva numărului de unități economice active, în 
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perioada de analiză, sunt reprezentate de: agricultură, silvicultură și pescuit (32,98%), 

intermedieri financiare și asigurări (17,52%), transport și depozitare (15,83%). 

 Unități locale active pe activități ale economiei naționale la nivel de 
secțiune CAEN Rev 2, în Regiunea Sud-Vest Oltenia  

    -număr-                    

CAEN Rev.2 (activități ale 
economiei naționale - secțiuni) 

Ani 

Anul 
2008 

Anul 
2009 

Anul 
2010 

Anul 
2011 

Anul 
2012 

Anul 
2013 

A Agricultura, silvicultură și 
pescuit 

1058 1206 1225 1206 1330 1407 

B Industria extractivă 136 137 137 134 135 121 

C Industria prelucrătoare 4047 4006 3556 3310 3427 3471 

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

81 76 58 63 73 71 

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

255 253 280 324 359 363 

F Construcții 3535 3667 3136 2793 2913 2909 

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

19476 17927 16685 15233 15653 15529 

H Transport și depozitare 2697 2882 2792 2717 2976 3124 

I Hoteluri și restaurante 2060 2310 2075 1861 2013 2072 

J Informații și comunicații 988 962 857 801 853 859 

K Intermedieri financiare și 
asigurări 

599 691 654 675 700 704 

L Tranzacții imobiliare 611 589 517 472 474 494 

M Activități profesionale, 
științifice și tehnice 

2383 2493 2284 2177 2287 2377 

N Activități de servicii 
administrative și activități de 
servicii suport 

938 906 831 830 910 926 

P Învățământ 184 219 206 196 204 211 

Q Sănătate și asistență socială 711 753 746 697 755 815 

R Activități de spectacole, 
culturale și recreative 

258 292 246 222 262 302 

S Alte activități de servicii 818 797 704 670 724 780 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Baze de date TEMPO, 2015 

A. Agricultura, silvicultura și pescuitul 

La nivelul anului 2012, sectorul agricultură, silvicultură și pescuit concentra un număr total 

de 1.313 unități locale active, ce înregistrau o cifră de afaceri de 1.242 milioane lei și 
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antrenau un număr de 6.415 angajați. Analizând evoluția numărului de întreprinderi  din 

acest sector în perioada 2008-2012, se remarcă o creștere cu 63,85%, această tendință 

putând fi explicată prin suprafața însemnată de teren arabil existentă la nivel regional, 

precum și prin potențialul de dezvoltare al acestui sector. 

 Principalii indicatori ai unităților cu profil agricol în Regiunea Sud – Vest 
Oltenia  

Indicator  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Număr unități 
locale active 

1033 1185 1205 1190 1313  
1407 

Cifra de afaceri 
(mil. lei) 

997 1.251 1.111 1.444 1.580  
: 

Număr de salariați 6.171 6.089 6.259 6.045 6.415 : 
Productivitatea 
muncii (mil 
lei/salariat) 

0,161 0,205 0,177 0,238 0,246 : 

                      Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date TEMPO, 2015 

B. Industria extractivă 

Potrivit datelor preluate din  baza de date Tempo a Institutului Național de Statistică, la nivelul 

anului 2012, în Regiunea Sud-Vest Oltenia, își desfășurau activitatea 94 de întreprinderi, în scădere 

cu 6 procente comparativ cu anul 2008, unități ce generau o cifră de afaceri de 2.156 milioane lei și 

antrenau un număr de 17.747 salariați. Aprofundând analiza la nivel județean, se observă că cel mai 

ridicat număr de agenți economici regionali care activează în acest sector au sediul în județul Gorj.  

 Principalii indicatori ai unităților din industria extractivă în Regiunea Sud 
– Vest Oltenia 

Indicator  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Număr unități 
locale active 

100 106 111 99 94 88 

Cifra de afaceri 
(mil. lei) 

1.752 1.219 1.201 1.562 2.156 1.259 

Număr de salariați 18.829 17.325 16.742 17.787 17.747 13.976 
Productivitatea 
muncii (mil. 
lei/salariat) 

0,093 0,070 0,071 0,087 0,121 0,090 

                                               Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date TEMPO, 2015 
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C. Industria prelucrătoare 

La nivelul Regiunii Sud-Vest Oltenia, în anul 2013, industria prelucrătoare totalizează un 

număr de 3345 unități local active, dintre care cele mai multe își desfășoară activitatea în 

județele Dolj (1276 de întreprinderi) și Vâlcea (662 de întreprinderi). În ceea ce privește 

reprezentativitatea la nivel regional, se observă că ramura industriei prelucrătoare ocupă 

poziția a doua, după sectorul comerțului cu ridicata și cu amănuntul, numărul unităților 

locale reprezentând 9,55% din totalul celor înregistrate la nivel regional. 

 Principalii indicatori ai unităților din industria prelucrătoare în Regiunea 
Sud – Vest Oltenia  

Indicator  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Număr unități 
locale active 

3966 3914 3485 3234 3345                                   
3380      

Cifra de afaceri 
(mil. lei) 

17.081 13.501 14.826 17.490 19.183 20.308 

Număr de 
salariați 

111.176 91.848 82.191 82.660 83.868 80.815 

Productivitatea 
muncii (mil. 
lei/salariat) 

0,153 0,146 0,180 0,211 0,228 0,251 

         Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date TEMPO, 2015 

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

În anul 2013, la nivelul Regiunii Sud-Vest Oltenia existau 46 de unități locale active în această 

industrie, înregistrând o cifră de afaceri de 5.776 milioane lei și un număr de salariați de 

12.865 de persoane. Din perspectivă teritorială, se observă că cele mai multe unități își 

desfășoară activitatea în județele Dolj (36.95%) și Mehedinți (26,08%). 

 Principalii indicatori ai unităților din industria producătoare și furnizoare 
de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat în Regiunea Sud – 

Vest Oltenia  

Indicator  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Număr unități 
locale active 

29 28 28 32 37 46 

Cifra de 
afaceri (mil. 

lei) 

6.386 6.572 5.792 6.863 6.725 5.776 

Număr de 
salariați 

13.000 13.819 12.635 13.783 14.205 12.865 

Productivitatea 
muncii (mil. 
lei/salariat) 

0,491 0,475 0,458 0,497 0,473 0,448 

Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date TEMPO, 2015 
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E. Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare 

Numărul unităților locale active în acest sector, la nivelul Regiunii Sud-Vest Oltenia, în anul 

2013, era de 363 agenți economici, dintre care cei mai mulți își desfășurau activitatea în 

județele Dolj (35,11%) și Gorj (29,15%). Cifra de afaceri generată de sectorul distribuției 

apei, în anul de referință 2013, era de 1.059 milioane lei, iar numărul de salariați era de 

7.797 persoane. Realizând o analiză din perspectiva productivității muncii, se constată că 

valoarea înregistrată de acest indicator este comparabilă cu cea din industria prelucrătoare, 

având o evoluție fluctuantă în perioada 2008-2013. Se observă astfel, că în intervalul 2008-

2013 productivitatea muncii din acest sector a  cunoscut o creștere continuă, tendință 

reluată începând cu anul 2013, când acest indicator a atins valoarea de 207.000 lei/ salariat. 

 Principalii indicatori ai unităților active în distribuția apei în Regiunea 
Sud – Vest Oltenia  

Indicator  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Număr unități 
locale active 

255 253 280 324 359 363 

Cifra de afaceri 
(mil. lei) 

1.160 753 1.246 1.518 1.465 1.059 

Număr de 
salariați 

5.584 5.297 6.960 7.999 8.112 7.797 

Productivitatea 
muncii (mil. 
lei/salariat) 

0,207 0,142 0,179 0,189 0,180 0,207 

        Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date TEMPO, 2015 

F. Construcții 

Din totalul firmelor înregistrate la nivelul Regiunii Sud-Vest Oltenia, 7,96% își desfășoară 

activitatea în domeniul construcțiilor, plasând acest sector pe locul al patrulea în ceea ce 

privește reprezentativitatea la nivel regional, după comerț (42,50%), industria prelucrătoare 

(9,50%) și transport și depozitare (8,55%). Acestea realizau, în anul de referință 2013, o cifră 

de afaceri de 3.245 milioane lei și antrenau un număr de 26.350 salariați. 

Realizând o analiză la nivel județean, se remarcă o concentrare a numărului de unități 

active în domeniul construcțiilor în județul Dolj (34,24%), urmat de Vâlcea (20,58%) și Olt 

(18,76%).  
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 Principalii indicatori ai unităților active din domeniul construcțiilor în 
Regiunea Sud – Vest Oltenia 

Indicator  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Număr unități 
locale active 

3535 3667 3136 2793 2913 2909 

Cifra de afaceri 
(mil. lei) 

4.862 4.361 4.336 4.327 3.992 3.245 

Număr de 
salariați 

44.570 36.924 34.111 33.806 31.077 26.350 

Productivitatea 
muncii (mil. 
lei/salariat) 

0,109 0,118 0,127 0,127 0,128 0,109 

Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date TEMPO, 2015 

G. Comerț cu ridicata și cu amănuntul 

Analizând indicatorii din tabelul de mai jos, se observă că în anul 2013, 14.907 unități 

economice activau în domeniul comerțului, dintre care cele mai multe se regăsesc în 

județele Dolj (39,79%) și Olt (18,66%). Cifra de afaceri generată de aceste firme în anul 2013 

era de 21.218 milioane lei, iar numărul de angajați antrenați era de 68.771 persoane. 

Comerțul reprezintă un sector bine dezvoltat la nivelul Regiunii Sud-Vest Oltenia, totalizând 

o cifră de afaceri de  21.218 milioane lei și un număr de angajați de 68.771 persoane, 

situându-se astfel pe locul al doilea în ierarhia absorbţiei de forţă de muncă a regiunii, după 

industria prelucrătoare. 

 Principalii indicatori ai unităților din comerț în Regiunea Sud – Vest 
Oltenia 

Indicator  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Număr unități 
locale active 

18974 17357 16180 14678 15072 14907 

Cifra de afaceri 
(mil. lei) 

20.739 17.984 18.463 19.702 21.835 21.218 

Număr de 
salariați 

81.736 71.249 67.267 67.802 68.131 68.771 

Productivitatea 
muncii (mil. 
lei/salariat) 

0,253 0,252 0,274 0,290 0,320 0,308 

Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date TEMPO, 2015 

H. Transport și depozitare 

În anul 2013, în acest sector activau la nivelul Regiunii Sud-Vest Oltenia, 3.124 de unități 

locale active, dintre care cele mai multe își desfășurau activitatea în județul Vâlcea 

(30,18%). Cifra de afaceri realizată de acest  sector, în anul de referință, era de 2.506 

milioane lei, iar numărul de salariați antrenați era  de 29.098 persoane. Din perpectiva 
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numărului de salariați concentrat de unitățile economice din acest sector, județul Dolj se 

plasează pe prima poziție (43, 27%), urmat de județele Gorj (21,01%) și Vâlcea (15,44%). 

 Principalii indicatori ai unităților active din  transport și depozitare în 
Regiunea Sud – Vest Oltenia  

Indicator  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Număr unități 
locale active 

2697 2882 2792 2717 2976 3124 

Cifra de afaceri 
(mil. lei) 

2.242 1.997 2.007 2.524 2.607 2.506 

Număr de 
salariați 

26.991 25.874 24.331 26.161 26.865 29.098 

Productivitatea 
muncii (mil. 
lei/salariat) 

0,083 0,077 0,082 0,096 0,097 0,083 

  Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date TEMPO, 2015 

I. Hoteluri și restaurante 

În Regiunea Sud-Vest, în anul 2013, își desfășurau activitatea 2.072 de unități economice 

active, în creștere cu 2,93% comparativ cu anul precedent, unități ce produceau împreună 

o cifră de afaceri de 633 milioane lei, antrenând un număr total de 10.703 salariați. 

Continuând analiza la nivel județean, se constată că cel mai ridicat număr de agenți 

economici care activează în acest sector au sediul în județele Dolj (31,55%) și Vâlcea (24%). 

 Principalii indicatori ai unităților active din sectorul hoteluri și 
restaurante în Regiunea Sud – Vest Oltenia  

Indicator  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Număr unități 
locale active 

2060 2310 2075 1861 2013 2072 

Cifra de afaceri 
(mil. lei) 

705 615 553 648 681 633 

Număr de 
salariați 

9.935 9.859 9.584 10.053 10.485 10.703 

Productivitatea 
muncii (mil. 
lei/salariat) 

0,070 0,062 0,057 0,064 0,064 0,070 

Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date TEMPO, 2015 

J. Informații și comunicații 

Numărul unităților locale active ce își desfășurau activitatea la nivelul Regiunii Sud-Vest 

Oltenia, în anul 2013, era de 859, în scădere cu 13,06% comparativ cu anul 2008. Cifra de 

afaceri generată de agenții economici din sectorul informații și comunicații atingea, în 

același an de referință, pragul de 689 milioane lei, clasându-se alături de  domeniile hoteluri 

și restaurante, distribuția apei și intermedieri financiare și asigurări în rândul celor slab 

performante sectoare economice la nivel regional. 
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 Principalii indicatori ai unităților active din domeniul informații și 
comunicații în Regiunea Sud - Vest, 2008-2013  

Indicator  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Număr unități 
locale active 

988 962 857 801 853 859 

Cifra de afaceri 
(mil. lei) 

593 623 598 577 825 689 

Număr de 
salariați 

5.073 4.715 4.403 4.236 5.019 4.998 

Productivitatea 
muncii (mil. 
lei/salariat) 

0,116 0,132 0,135 0,136 0,164 0,116 

       Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date TEMPO, 2015 

L. Tranzacții imobiliare 

În Regiunea Sud-Vest Oltenia, în anul 2013, își desfășurau activitatea 494 de unități 

economice active, în scădere cu 19,15% față de situația înregistrată în anul 2008. Cifra de 

afaceri înregistrată de agenții economici din domeniul tranzacțiilor imobiliare, a avut în 

perioada 2008-2013 un trend ascendent continuu, de la 1.347 milioane lei la 1.588 milioane 

lei, cunoscând, în termeni relativi, o creștere cu 15,57 de procente. La nivel județean, cea 

mai importantă pondere în cifra de afaceri regională este deținută de unitățile active din 

județele Dolj (40,49%) și Vâlcea (21,15%). 

 Principalii indicatori ai unităților active din sectorul tranzacții imobiliare 
în Regiunea Sud - Vest, 2008-2013  

Indicator  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Număr unități 
locale active 

611 589 517 472 474 494 

Cifra de afaceri 
(mil. lei) 

1.374 1.345 1.302 1.449 1.595 1.588 

Număr de 
salariați 

24.339 25.049 24.146 26.266 27.839 27.013 

Productivitatea 
muncii (mil. 
lei/salariat) 

0,056453 0,053695 0,053922 0,055166 0,057294 0,056453 

                  Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date TEMPO, 2015 

Referitor la indicatorii specifici sectoarelor de sănătate, învățământ, activități de 

spectacole, culturale și recreative, aceștia nu au o contribuție semnificativă la economia 

Regiunii Sud-Vest Oltenia. 
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6.2 Clusterele și potențialul de clusterizare 
 

Clusterele reprezintă concentrări de instituţii şi companii dintr-un anumit domeniu de 

activitate, care cuprind industrii înrudite şi alte entităţi organizaţionale, importante din 

punct de vedere al concurenţei.4 Conform legislației naționale, respectiv HG 918/2006, 

clusterul este definit ca o grupare de producători, utilizatori şi/sau beneficiari, în scopul 

punerii în aplicare a bunelor practici din UE în vederea creşterii competitivităţii 

operatorilor economici. Astfel, în general, clusterele cuprind întreprinderi, universităţi 

şi/sau institute de cercetare şi autorităţi publice.   

Clusterele pot fi orizontale, atunci când sunt constituite din afaceri care activează în acelaşi 

domeniu sau verticale, când sunt constituite din afaceri care activează în domenii diferite 

de producţie. 

O altă clasificare face distincţia între clusterul emergent, organizat informal, fără o entitate 

de management organizată sub o formă juridică, şi clusterul inovativ, organizat sub o formă 

juridică, prin care se urmăreşte stimularea activităţii de inovare, prin interacţiunea 

membrilor săi, contribuţia efectivă la cercetare-dezvoltare-inovare şi diseminarea 

informaţiilor între membrii.5 

În continuare, este realizată o prezentare a celor mai importante clustere din regiunea Sud 

Vest Oltenia.6 

a. Asociaţia Construct Cluster Oltenia 

Asociaţia Construct Cluster Oltenia a fost înfiinţată în decembrie 2013, având ca scop 

dezvoltarea economico-socială regională, cu impact asupra creşterii şi modernizării 

industriei construcţiilor. Aceasta este compusă din 21 de entităţi, desfăşurându-şi 

activitatea în domeniul industriei construcţiilor şi în sectoare adiacente: proiectare, 

inovare-cercetare, formare şi perfecţionare profesională, producţia şi logistica materialelor 

de construcţii. 

 

b. Automotive Sud Vest Oltenia Pole 

 
4 Definiţie dată de Michael Porter, 1998  
5 http://www.fonduri-ue.ro/comunicare/stiri/1700-poscce-2013 
6 Mai multe informaţii cu privire la clusterele prezentate, pot fi consultate prin accesarea site-ului 
http://clustero.eu/ro/ 
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Polul de Competitivitate Automotive Sud-Vest Oltenia a fost înfiinţat în anul 2012, având ca 

entitate de management Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Vest Oltenia. Alături de 

ADR SV Oltenia, alţi membri fondatori ai Clusterului sunt Universitatea din Craiova prin 

Facultatea de Mecanică, Compania Ford şi Primăria Municipiului Craiova. Polul numără peste 

35 de membri, producători de autoturisme şi piese auto, firme de proiectare, unităţi de 

învăţământ, institute de cercetare-dezvoltare, organizaţii non-guvernamentale, autorităţi 

publice. 

Obiectivul general al clusterului este reprezentat de creşterea competitivităţii regiunii Sud 

Vest Oltenia, prin dezvoltarea unui pol Automotive cu activităţi în domeniul formării 

profesionale, dezvoltarea competenţelor înalt calificate necesare Companiei Ford şi 

furnizorilor săi, prin realizarea de noi investiţii, transfer tehnologic şi dezvoltarea de 

proiecte comune de cercetare aplicată în special în domeniul electromobilităţii. 

Printre companiile care fac parte din Cluster, se numără: 

• S.C. International Automotive Components Group S.R.L.; 

• S.C. Kichhoff Automotive Romania; 

• S.C. Altur Slatina S.A.; 

• S.C. Popeci Utilaj Greu S.A; 

• S.C. Parc Industrial Craiova SA; 

• S.C. Polystart Impex S.R.L.; 

• S.C. Tour Impex Mapamond MD S.R.L.; 

• S.C. Cesi Automation S.R.L.; 

• S.C. Romsir Impex S.R.L. etc. 

Institutele și entitățile de cercetare înscrise în cadrul clusterului sunt: 

• Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare şi Încercări pentru Electrotehnică; 

• S.C. IPA S.A. – societate comercială de C&D&I în domeniul automatizărilor; 

• Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Textile şi Pielărie; 

• S.C. INAS SA – institut de cercetare dezvoltare pentru inginerie, proiectare asistată de 

calculator; 

• S.C. Uranus S.R.L. – cercetare dezvoltare şi realizare sisteme de automatizări 

industrial. 

 

c. ITC Oltenia Cluster (ICT – Regional Competitiveness Pole Oltenia Cluster) 
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Clusterul a fost înfiinţat în anul 2011 şi cuprinde peste 20 de membri, principalele produse 

şi servicii oferite fiind: 

• Suport în participarea la misiuni economice, evenimente de intermediere pentru 

IMM-uri, brokerage; 

• Internaţionalizarea afacerilor; 

• Servicii în favoarea IMM-urilor innovative, cercetare în favoarea IMM-urilor; 

• Crearea de start-upuri;  

• Transferul rezultatelor cercetării şi tehnologiilor către mediul economic; 

• Consultanţă pentru proprietate intelectuală;  

• Consultanţă pentru accesarea de finanţări; 

• Creare de parteneriate; 

• Formare personal şi formare antreprenorială etc.  

 

d. Inovtrans Pole 

INOVTRANS POLE a fost înfiinţat în anul 2012 în domeniul fabricării materialului rulant. 

Entitatea de management este SC TIMPLEXIM SRL Craiova, polul de competitivitate 

numărând peste 25 de membri şi asociaţi: producători de material rulant, firme de 

proiectare, unităţi de învăţământ, institute de cercetare-dezvoltare, organizaţii non-

guvernamentale, autorităţi publice. Printre aceştia se numără: 

• S.C. TIPLEXIM S.R.L., Craiova  

• RAT CRAIOVA, Dolj  

• S.C. TRANS INOV S.A., Craiova,  

• S.C. DIAVAL S.R.L., Craiova 

• S.C. CESI AUTOMATION S.R.L, Craiova 

• S.C. CADET JUSTCONSULTING S.R.L., Craiova 

• S.C. TOPOSYSTEM S.R.L., Craiova 

• S.C. INDAELTRAC S.R.L., Craiova 

• S.C. MALITEOS TRANS S.R.L., Craiova 

• S.C. SITCO SERVICE S.R.L., Craiova, Dolj 

• S.C. POPECI UTILAJ GREU S.A., Craiova 

• S.C. EUROMET S.R.L., Balş 

• S.C. SERES PROD COM S.R.L., Bumbeşti-Jiu 

• S.C. SOFTRONIC S.R.L., Craiova 

• Universitatea din Craiova 
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• S.C. ICPE SAERP S.A., Bucureşti 

• SC IPA SA Sucursala CIFATT, Craiova 

• INCDIE ICMET, Craiova. 

• Consiliul Judeţean Dolj 

• Primăria Municipiului Craiova 

• Agenţia Pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia etc. 

 

e. Turinn Cluster 

Turinn Cluster a fost înfiinţat în anul 2010, în vederea îmbunătăţirii competitivităţii şi 

poziţionării strategice a serviciilor prezente în sectorul turistic, prin intermediul unei 

platforme de generare şi transmitere a informaţiilor şi cunoştinţelor în baza cercetărilor şi 

inovaţiilor prezente la nivel internaţional cu impact direct asupra dezvoltării sectorului. 

Din membrii clusterului fac parte toate Consiliile Judeţene din regiunea Sud Vest Oltenia, 

ADR SV Oltenia, Departamentul de Geografie al Universităţii din Craiova, Centrul de transfer 

tehnologic în turism şi protecţia mediului TechTEC Vâlcea, filiala Oltenia a Asociaţiei 

Române pentru Industria Electronică şi Software, asociaţii de promovare a turismului, 

pensiuni, agenţii de turism etc. 

 

f. Turism Oltenia Cluster 

Polul de competitivitate Turism Oltenia – Inovare şi Tradiţii în Turism – Tur Olt In, a fost 

înfiinţat în anul 2012 în sectorul turismului, având un număr de peste 60 de membri. 

Obiectivul general al clusterului este reprezentat de creşterea competitivităţii sectorului 

turistic din regiunea SV Oltenia, prin construirea unui brand regional unitar şi inovarea 

produsului turistic, astfel încât până în anul 2020 Oltenia să-şi îmbunătăţească poziţia ca 

destinaţie turistică românească pe plan naţional şi internaţional, iar fluxul turistic anual să 

crească. 

Din Cluster fac parte primării ale municipiilor/oraşelor/comunelor din regiunea Sud Vest 

Oltenia, muzee, asociaţii, Camere de Comerţ şi o serie de firme din judeţele regiunii. 

  

g. Agropro Oltenia Cluster 

Clusterul Agropro Oltenia a devenit activ la data de 20 iunie 2013, având următoarele 

obiective: 
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• Creșterea competitivității în sectorul agricol în regiunea sud-vest Oltenia, prin 

participarea pe piețele de desfacere; 

• Crearea unei abordări comune pentru stabilirea priorităților în vederea asigurării 

dezvoltării întregii regiuni sud-vest Oltenia din punct de vedere economic și social; 

• Susținerea perfecționării profesionale a membrilor clusterului; 

• Creșterea ratei de ocupare a forței de muncă în agricultură prin interconectarea de 

oameni, abilități, competențe și cunoștințe; 

• Asigurarea armonizării și reprezentării intereselor societăților cu profil agricol 

constituite în regiunea sud-vest Oltenia și ale învățământului superior de profil din 

regiune; 

• Colaborarea cu instituțiile, organizațiile, clusterele/polii de competitivitate din țară 

și străinătate specializate în industria agricolă; 

• Dezvoltarea și promovarea serviciilor și produselor membrilor clusterului; 

• Participarea și/sau inițierea de proiecte de inovare, dezvoltare și planuri de afaceri 

în domeniul agricol; 

• Stimularea implicării autorităților locale în valorificarea potențialului agricol 

existent7 

În prezent clusterul are un număr de 24 de membri: autorități publice locale și județene, 

centre de cercetare dezvoltare, instituții de formare, asociații din domeniul agricol și 

producători din sectorul agricol, dintre care amintim: Agenția pentru Dezvoltare Regională 

Sud-Vest Oltenia, Universitatea din Craiova, Facultatea de Agricultură și Horticultură,  

Liceul Tehnologic „Petre Baniță” Călărași, Centrul de Cercetare-Dezvoltare pentru Cultura 

Plantelor pe Nisipuri, Societatea Agricola Călărași, Asociația Crescătorilor și Cultivatorilor 

“Gospodarii Olteniei”. Managementul clusterului este asigurat de Agenția pentru Dezvoltare 

Regională Sud Vest Oltenia. 

 

h. Urban logistic – Logistică urbană, electronică, software și mobilități (Dorothy) 

Clusterul Urban logistic – Logistică urbană, electronică, software și mobilități a devenit activ 

la data de 29 octombrie 2013, având 17 membri: Primăria Municipiului Craiova, Agenția 

pentru Dezvoltare Regională Sud Vest Oltenia, Universitatea din Craiova, ICMET, IPA CIFFAT, 

ARoTT, 11 agenți economici. 

Obiectivul principal este de a îmbunătăți procesul de distribuție a bunurilor la nivelul 

mediului urban prin reducerea numărului de vehicule și consolidarea standardelor de mediu. 

 
7 http://cor.europa.eu/ro/news/regional/Pages/agropro-oltenia-cluster.aspx 
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Activitatea clusterului va stimula competitivitatea celorlalte clustere active la nivel regional 

și va consolida concentrarea lor pe domenii tehnologice avansate cu un potențial ridicat de 

inovare. 

 

***** 

În vederea identificării potențialului de clusterizare la nivel regional este necesară o 

perspectivă multidimensională care să ia în considerare atât activitatea clusterelor 

funcționale la nivel regional, cât și potențialele sectoare de activitate în cadrul cărora 

cooperarea dintre actorii din mediul public, privat și academic ar genera o valoare adăugată 

superioară funcționării individuale a celor trei paliere menționate anterior. 

Regiunea Sud Vest Oltenia, se remarcă prin existenţa clusterelor în sectoare precum 

industria automotive, construcţii, turism, transport și logistică, IT, agricultură. Din 

perspectiva informațiilor cuprinse la nivelul Anexei 2 – Fișe sectoriale și din analiza 

potențialului de inovare generat de existența centrelor de cercetare din mediul academic, 

principalele sectoare a căror dezvoltare ar putea fi sprijinită prin crearea de noi clustere 

sunt: industria energetică, industria chimică și sănătatea. 

Clusterele noi formate ar contribui la creșterea competitivității acestor sectoare, la 

inițierea unor proiecte de dezvoltare economică și la valorificarea corespunzătoare a 

potențialului existent la nivel regional. 
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7. Potențial de specializare  
 

Determinarea avantajelor competitive și a potențialul pentru inovare ale regiunii Sud – Vest 

Oltenia depind și de capacitatea de a identifica potențialul de specializare al activităților 

economice dezvoltate în cadrul regiunii. Astfel, decizia alegerii unor sectoare prioritare 

pentru investiții trebuie să se facă în condiții de certitudine, pe baza unor indicatori 

economici relevanți.  

Pentru programarea intervențiilor de sprijinire a mediului economic în perioada 2014-2020, 

având în vedere necesitatea corelării intervenţiilor dedicate competitivităţii din perspectiva 

dimensiunii teritoriale şi a dezvoltării rurale, a fost elaborată Strategia Națională pentru 

Competitivitate (SNC). În cadrul documentului strategic antemenționat, pentru regiunea 

Sud-Vest Oltenia sunt identificate următoarele sectoare de specializare economică: 

- Dolj (mijloace de transport) 

- Gorj (materiale plastice, cauciuc și articole din acestea) 

- Mehedinţi (mijloace de transport) 

- Olt (metale comune și articole din acestea) 

- Vâlcea (materiale plastice, cauciuc și articole din acestea) 

De asemenea, din perspectiva aglomerărilor industriale relevante la nivel regional, la nivelul 

județelor Mehedinți și Olt a fost identificat un mediu economic activ în domeniul 

„Locomotive și material rulant”.   

Potențialul de specializare al regiunii Sud-Vest Oltenia este determinat având în vedere atât 

informațiile existente în documentele strategice relevante la nivel național și comunitar, 

cât și analiza socio-economică a contextului teritorial actual. Potențialul de specializare 

este analizat în cadrul prezentului capitol, într-o primă fază, din perspectiva condițiilor 

economice existente la nivel regional și, ulterior, este cuantificat în baza metodei utilității 

globale. Astfel, pentru fiecare activitate economică a fost calculată utilitatea globală în 

funcție de mai mulți indicatori economici relevanți: unități locale active, populația ocupată 

civilă, numărul mediu al salariaților, cifra de afaceri, investițiile nete în unități locale. 

Analiza a fost efectuată pentru perioada 2008 – 2013.  
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a. Analiza condițiilor economice existente la nivel regional 

a.1. Sectorul agricol 

Activitatea derulată în sectorul agricol reprezintă, în cazul regiunii Sud-Vest Oltenia, sursa 

de venit principală pentru o mare parte a populației rezidente. Din perspectiva ponderii pe 

care o deține în gradul total de ocupare la nivel regional, sectorul agricol ocupă primul loc 

(38,8%), fiind urmat de industrie, comerț și construcții. De asemenea, ponderea populației 

ocupate în agricultură la nivelul Regiunii Sud-Vest Oltenia excede cu aproape 10 procente 

media înregistrată la nivel național. 

Numărul întreprinderilor active în sectorul agricol a înregistrat o evoluție ascendentă în 

cazul tuturor județelor regiunii Sud Vest Oltenia. Este important de menționat faptul că 

dinamica pozitivă a indicatorului nu a fost influențată de criza economică din perioada 2009-

2011, sectorul agricol prezentând interes pentru investitori chiar și în condiții economice 

mai dificile. Cifra de afaceri a unităților locale active, la nivel regional, a înregistrat o 

creștere semnificativă față de valoarea indicatorului din anul 2008, de aproape 60%. La nivel 

regional, investițiile brute în unitățile locale active au crescut constant începând cu anul 

2009. Balanța comercială a sectorului agricol la nivel regional este una pozitivă, județul 

Dolj remarcându-se prin cea mai însemnată evoluție a exporturilor cu produse rezultate din 

activitatea agricolă. 

Nu în cele din urmă este important a se preciza faptul că județul Dolj deține 4% din 

suprafața totală agricolă a României, ocupând poziția a doua la nivel național. În plus, 

în perioada 2005 – 2012 regiunea Sud-Vest Oltenia s-a plasat pe locul al 2-lea la nivel 

național, în ceea ce privește suprafața ocupată de livezi și pepiniere pomicole, județul 

cu cea mai mare pondere în totalul regiunii fiind Vâlcea. De asemenea, din perspectiva 

specializării inteligente, regiunea deține suprafeţe mari cultivate cu plante energetice, 

în special în judeţele Dolj şi Olt. 

 

a.2. Sectorul industriei și al construcțiilor 

Deși în perioada 2008-2013, la nivelul tuturor judeţelor regiunii, a fost înregistrată o scădere 

a numărului de persoane ocupate în sectorul industriei prelucrătoare, câștigul salarial 

nominal brut lunar pentru angajați a cunoscut o creştere constată la nivelul regiunii Sud 

Vest Oltenia, de cca 38% (în anul 2013, comparativ cu anul 2008). Cifra de afaceri a unităţilor 

locale active la nivel regional a crescut cu aproximativ 19% în perioada 2008-2013. La nivel 
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regional, valoarea exporturilor în sectorul industriei prelucrătoare a crescut în anul 

2013 cu peste 30%, raportat la valoarea exporturilor din anul 2011. 

În ceea ce privește reprezentativitatea la nivel regional, se observă că ramura industriei 

prelucrătoare ocupă poziția a doua, după sectorul comerțului cu ridicata și amănuntul, 

numărul unităților locale reprezentând 9,55% din totalul celor înregistrate la nivel regional. 

Cifra de afaceri generată de agenții economici din sectorul industriei prelucrătoare, în 

același an de referință, atingea pragul de 20 miliarde lei, clasându-se astfel, în rândul celor 

mai performante sectoare economice ale regiunii. 

Industria constructoare de automobile este unul dintre domeniile care prezintă un 

deosebit potențial de dezvoltare la nivel regional. La nivelul anului 2013, industria 

constructoare de automobile concentra la nivelul Regiunii Sud-Vest Oltenia un număr total 

de 27 unități locale active. De asemenea, industria producătoare de material rulant 

deține o tradiție îndelungată la nivel regional, fiind unul dintre sectoarele care 

concentrează un număr important de personal angajat.   

În ceea ce privește industria energetică, numărul întreprinderilor active s-a dublat în anul 

2013 față de valoarea înregistrată în anul 2008 indicând un interes în creștere al 

investitorilor pentru sectorul energetic. Realizând o analiză din perspectiva productivității 

muncii se observă că operatorii economici care activează în sectorul industriei energetice 

înregistrează cel mai ridicat nivel al acestui indicator, aducând astfel un plus de 

competitivitate regiunii. Regiunea Sud-Vest Oltenia este, de altfel, cel mai important 

producător de energie din România, cu resurse energetice refolosite, generând 71,57% 

din totalul producției de energie hidroelectică și 27% din totalul energiei termolectrice 

obținute la nivel național. Evoluția investițiilor brute în unitățile locale active polarizează 

teritoriul regiunii Sud Vest Oltenia în două categorii: județe atractive pentru investitori și 

județe mai puține atractive pentru investitorii în acest domeniu. În prima categorie se 

încadrează în principal județul Dolj, urmat de județul Gorj.  

Numărul unităților locale active în sectorul industriei chimice și metalurgice, la nivelul 

Regiunii Sud-Vest Oltenia, în anul 2013, era de 140, dintre care cele mai multe își desfășurau 

activitatea în județele Dolj (91 de unități) și Vâlcea (86 de unități).  

Sectorul construcțiilor reprezintă un alt domeniu cu potențial de specializare, manifestând 

o tendință de relansare în ultimii ani, după atenuarea efectelor generate de criza 

economică, edificatoare în acest sens fiind evoluția pozitivă a cifrei de afaceri pentru 

firmele care operează pe această piață. 
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a.3. Sectorul serviciilor 

Turismul este unul dintre domeniile ce prezintă un însemnat avantaj competitiv din 

perspectiva resurselor turistice pe care le oferă cadrul natural al regiunii: arii protejate, 

parcuri naturale, munţi, peşteri, zone rurale nepoluate, ape minerale şi staţiuni balneare. 

Numărul salariaților și al unităților locale active din sectorul turismului este într-o ușoară 

creștere la nivel regional, regiunea demonstrând astfel capacitatea de a fructifica și 

valorifica potențialul deja existent. 

Comerțul reprezintă de asemenea o activitate economică importantă la nivelul regiunii Sud-

Vest Oltenia, antrenând peste 57.000 de salariați și peste 15.000 de unități locale active. 

Cu toate acestea, investițiile în acest sector se reduc progresiv, iar evoluția cifrei de afaceri 

nu este una atractivă pentru potențialii investitori. 

Sectorul TIC prezintă un potențial de dezvoltare important la nivelul regiunii, în special din 

perspectiva posibilității de atragere a investițiilor străine. Regiunea beneficiază de 

funcționarea unui important centru de învățământ superior în domeniul IT, respectiv 

Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică din cadrul Universității din Craiova, 

forța de muncă specializată existând astfel la nivel regional. De asemenea, se constată 

faptul că, în ultimii ani, regiunea a reușit să atragă o serie de companii multinaționale care 

și-au dezvoltat componenta de IT pe teritoriul acesteia (de exemplu IT Six Global Services, 

Netrom, Pirelli, etc.).  

 

b. Metoda utilității globale 

 

Identificarea potențialului de specializare al regiunii Sud – Vest Oltenia se poate realiza prin 

mai multe metode de luare a deciziilor. A fost aleasă metoda utilității globale deoarece 

permite măsurarea gradului în care o variabilă decizională este preferabilă în locul alteia.  

Metoda utilității globale presupune parcurgerea următorilor pași: 

- Alegem un interval de variație [0, 1], considerat utilitate, notat cu u (vi); 

- Se va atribui celei mai favorabile consecințe decizionale utilitate 1 notată cu u(vi)=1, 

iar celei mai nefavorabile consecințe decizionale utilitatea 0, u (vi)=0 

- Restul utilităților se vor calcula prin interpolare liniară folosind formula uij= (aij – 

aj0)/ (aj1-aj0).  
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În cazul identificării potențialului de specializare, toate criteriile decizionale au același 

coeficient de importanță și vom calcula utilitatea globală după formula: Ug (vi) = ∑ Uij, unde 

Ug(vi)= utilitatea globală a variantei ”i”, iar Uij= utilitatea variantei ”i” după criteriul ”j”. 

Varianta optimă se va alege după formula Vopt = maxUg(vi).  

Cu ajutorul acestei metode, vom analiza utilitatea globală a fiecărei activități economice 

care se desfășoară în regiune în funcție de mai mulți indicatori economici relevanți: unități 

locale active, populația ocupată civilă, numărul mediu al salariaților, cifra de afaceri, 

investițiile nete în unități locale. Datele analizate au fost furnizate de Institutul Național 

de Statistică – Baza de date TEMPO.  

În urma prelucrării datelor disponibile cu privire la principalele sectoare de activitate 

naționale pentru perioada 2008 - 2013, la nivelul Regiunii Sud-Vest Oltenia se observă o 

serie de tendințe de specializare predominante. Astfel, în toți cei 6 ani analizați, două 

industrii domină activitatea întreprinderilor din regiune: industria prelucrătoare și comerțul 

cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor. 

La nivelul anului 2008, conform codului CAEN Rev.1, cele mai slab reprezentate industrii 

erau ”Pescuit și piscicultură” și ”Intermedierile financiare”. Deși din perspectiva numărului 

persoanelor ocupate, ”Agricultura, vânătoarea și silvicultura” predomină activitatea din 

regiune, analizând unitățile locale active, cifra de afaceri și investițiile nete, acest sector 

nu poate fi considerat cu un potențial de specializare semnificativ. În 2008, activitățile 

economice cu cea mai mare utilitate globală au fost Industria prelucrătoare și Comerțul, 

înregistrând valori semnificative la toți cei cinci indicatori analizați.  
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 Utilitatea globală a sectoarelor de activitate (conform CAEN Rev.1), la 
nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia  – anul 2008 

 

Sursa: Prelucrare date statistice INS, 2009 

În perioada 2009 – 2013, conform datelor INS (CAEN Rev.2) aceleași industrii – ”Industria 

prelucrătoare” și ”Comerțul cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și 

motocicletelor” – au cel mai mare potențial de specializare, utilitatea globală înregistrată 

Ug(vi) fiind peste 3.  

La nivelul anului 2009, cel mai mic potențial de specializare îl au ”Activitățile de spectacole, 

culturale și recreative”, cu o utilitate globală de doar 0,04. La nivel de populație ocupată, 

există un număr foarte mare de forță de muncă în domeniul agricol, domeniu care însă 

înregistrează o utilitate globală medie de 1,32. Potențiale investiții inovative în domeniu și 

încurajarea firmelor din domeniul agricol ar putea fi soluții pentru creșterea potențialului 

de specializare în această activitate economică la nivelul regiunii.  

La nivelul anului 2010, cel mai mare potențial de specializare îl au activitățile economice 

încadrate în secțiunea  ”Comerțul cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și 

motocicletelor”. Industria prelucrătoare înregistrează cea mai mare utilitate din 

perspectiva numărului mediu al salariaților, însă utilitatea globală este mai mică decât cea 

a comerțului. Este important însă să notăm potențialul ridicat în Regiunea Sud – Vest Oltenia 

al acestei activități economice. 

Pentru perioada 2011 – 2013, aceleași industrii (Industria prelucrătoare și Comerțul cu 

ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor) predomină activitatea 

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

Utilitatea globală a sectoarelor de activitate - 2008



 
 
 

78 
 
 

economică. Industria prelucrătoare înregistrează un trend crescător, atât din perspectiva 

numărului mediu de salariați, a cifrei de afaceri și a investițiilor nete în unități locale. De 

asemenea, comerțul se află tot pe un trend crescător, atât în ceea ce privește numărul 

unităților locale active, cât și al cifrei de afaceri înregistrate. Investițiile nete în unitățile 

locale în acest domeniu, deși foarte reduse, înregistrează tot un trend descendent, scăzând 

de la 466 milioane de lei în 2012 la doar 350 milioane de lei în anul 2013.  

Analiza datelor statistice oficiale relevă o creștere a numărului unităților locale active ce 

sunt cuprinse în domeniul activităților profesionale, științifice și tehnice, dar și din 

învățământ. Această tendință poate semnifica o revigorare a domeniilor și o tendință de 

creștere înregistrată în cazul activităților educaționale, de cercetare și inovare.  

De asemenea, în perioada 2011 – 2013, observăm un potențial foarte redus de specializare 

al domeniului ”Activități de spectacole, culturale și recreative”.  

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

condiționat” nu are o utilitate globală maximă în raport cu celelalte sectoare analizate. 

Trebuie însă să observăm că în ceea ce privește cifra de afaceri, aceasta se află pe locul 3 

la nivelul regiunii, iar numărul de salariați este semnificativ. Prin urmare este un domeniu 

cu potențial de dezvoltare inovativă în viitor.  

Deși la nivel național sectorul „Informații și comunicații” înregistrează un puternic trend 

ascendent, la nivelul Regiunii Sud – Vest Oltenia, potențialul de specializare nu este suficient 

valorificat. Cu toate că există peste 800 de unități locale active, cifra de afaceri a înregistrat 

o creștere ușoară în anul 2012, pentru a scădea din nou în 2013. 

În cadrul studiului a fost analizată și utilitatea globală La nivelul județelor din Regiunea Sud 

– Vest Oltenia (informațiile statistice prelucrate pot fi consultate în Anexa 1 la studiu).  

Conform indicatorilor analizați și datelor statistice disponibile, în anul 2013, în județul Dolj 

exista un potențial mare de specializare pentru ”Industria prelucrătoare” și ”Comerțul cu 

ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor”. De altfel, observăm 

numărul mare al unităților locale active din comerț care înregistrează cea mai mare cifră 

de afaceri din județ.  

La nivelul județului Gorj, sectoarele cu cea mai importantă utilitate globală sunt ”Industria 

extractivă” și ”Comerțul cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și 

motocicletelor”. Observăm existența unui număr mediu foarte mare al salariaților din 
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industria extractivă (12.824 persoane) care generează o cifră de afaceri de doar 532 

milioane lei.  

În județul Mehedinți, ”Industria prelucrătoare” și ”Comerțul cu ridicata și cu amănuntul; 

repararea autovehiculelor și motocicletelor” înregistrează cel mai ridicat nivel al utilității 

globale. Atât din perspectiva numărului de unități locale active, a cifrei de afaceri, cât și a 

investițiilor nete în unități locale, sectorul ”Comerțul cu ridicata și cu amănuntul; repararea 

autovehiculelor si motocicletelor” înregistrează o utilitate maximă în raport cu celelalte 

sectoare analizate (egală cu 1).  

Datele statistice analizate pentru județul Olt relevă aceleași sectoare (”Industria 

prelucrătoare” și ”Comerțul cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și 

motocicletelor”) cu potențial de specializare mare. Putem observa numărul mediu mare al 

salariaților din industria prelucrătoare ce generează cea mai mare cifră de afaceri la nivel 

de județ.   

În județul Vâlcea, statisticile relevă potențialul mare de specializare în sectoarele ”Industria 

prelucrătoare” și ”Comerțul cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor si 

motocicletelor”. Unitățile locale active din sectorul comerțului cu ridicata și amănuntul au 

cel mai mare număr mediu al salariaților și generează cea mai mare cifră de afaceri din 

județ. 
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 Utilitatea globală a sectoarelor de activitate, la nivel regional în perioada 2009 – 2013 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, baze de date TEMPO, 2015
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In concluzie, potențialului de specializare al Regiunii Sud – Vest Oltenia a fost identificat 

prin analiza utilității globale a tuturor sectoarelor de activitate pentru care există date 

statistice la nivel de regiune, luându-se în calcul următorii indicatori: unități locale active, 

populația ocupată civilă, numărul mediu al salariaților, cifra de afaceri, investițiile nete în 

unități locale.  

Având în vedere indisponibilitatea unor date statistice la nivel de regiune cu privire la toate 

domeniile economice care ar putea avea potențial de specializare în Regiunea Sud – Vest 

Oltenia, precizăm faptul că anchetele de teren efectuate în rândul actorilor economici 

regionali au furnizat date relevante care au condus la completarea listei domeniilor cu 

potențial de specializare din regiune. Acestea sunt prezentate și discutate în detaliu la 

nivelul capitolelor 3 și 5 din cadrul prezentului document. 
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8. Avantaje comparative 
 

Indicatorii utilizați pentru măsurarea avantajului comparativ al unei țări, regiuni sau sector 

economic, pot fi volumul importurilor și exporturilor, balanța comercială sau calculul 

indicelui de avantaj comparativ – ICA (Revealed Comparative Advantage – RCA) propus de 

Balassa.  

Pentru a măsura și identifica avantajele comparative ale Regiunii Sud – Vest Oltenia, a fost 

utilizat volumul comerțului exterior, balanța comercială și Indicele de avantaj comparativ – 

ICA (Revealed Comparative Advantage – RCA) propus de Balassa. Toate datele necesare în 

calculul indicatorilor au fost preluate de la Institutul Național de Statistică.  

În ceea ce privește comerțul exterior, a fost analizat volumul exporturilor și importurilor din 

Regiunea Sud – Vest Oltenia în perioada 2011 – 2014, conform statisticilor oficiale INS. A fost 

calculată balanța comercială a regiunii, fiind un reper important privind funcționarea 

economiei în regiune.  

În calcularea Indicelui de avantaj comparativ – ICA (Revealed Comparative Advantage – RCA) 

a fost analizat volumul exporturilor (FOB) pe județe și secțiuni ale Nomenclatorului Combinat 

(NC) pentru perioada iulie – decembrie 2014 raportat la volumul exporturilor totale pe 

capitole ale Nomenclatorului Combinat (NC) din România. A fost utilizată formula: 

RCA = ln(xij/Xi)/(xaj/Xa), unde: 

xij= volumul exportului unui produsul din Regiunea Sud - Vest Oltenia 

Xi= volumul exporturilor totale în Regiunea Sud – Vest Oltenia 

xaj=volumul exportului unui produs în România 

Xa=volumul exporturilor totale în România 

 

Conform statisticilor oficiale, în perioada 2011 – 2014, în Regiunea Sud – Vest Oltenia, nivelul 

exporturilor (FOB) se situează pe un trend ascendent în profil temporal, cu o ușoară scădere 

în anul 2014, exporturile crecând de la o valoare de 2.254.707 mii Euro în anul 2011 și 

ajungând la un maxim de 2.973.756 mii Euro în anul 2013.  În anul 2014, volumul exporturilor 

a scăzut la valoare de 2.852.097 mii Euro.  

În ceea ce privește volumul importurilor (CIF), variațiile de la un an la altul nu sunt foarte 

mari, în anul 2011 înregistrânduse importuri în valoare de 1.835.537 mii Euro și ajungând în 

anul 2014 la 1.917.718 mii Euro.  

Balanța comercială, exprimată prin soldul FOB/CIF, prezintă, așa cum se poate observa în 

Figura nr. 40, un excedent în fiecare din anii analizați. De asemenea se poate observa trendul 
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ascendent al balanței comerciale, de la o valoare de doar 419.170 mii Euro în anul 2011, 

ajungând la o valoare de 934.379 mii Euro în anul 2014. Și în luna ianuarie 2015, balanța 

comercială a Regiunii Sud – Vest Oltenia prezintă un excedent de 99.930 mii de euro.  

 

 Balanța comercială a Regiunii Sud – Vest Oltenia, mii euro, 2011 – 2014 

 

Sursa: Prelucrare date statistice INS, 2015 

 

Evoluția exporturilor în perioada 2011 – 2014, pe județe, este evidențiată în Figura nr. 41. 

Statisticile arată o creștere semnificativă a exporturilor în anii 2012 – 2013 în cazul județului 

Dolj și o menținere la aproximativ același nivel a exporturilor din județul Olt. Județele Gorj 

și Mehedinți înregistrează cel mai scăzut volum al exporturilor din Regiune, pe întrega 

perioadă analizată. 
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 Evoluția exporturilor în perioada 2011 – 2014, pe județe 

 

Sursa: Prelucrare date statistice INS, 2015 

 

Evoluția importurilor în perioada 2011 – 2014, pe județe, este evidențiată în Figura nr. 42. 

Observăm o creștere semnificativă a importurilor în județul Dolj și o ușoară scădere în 

județul Vâlcea.  Nivelul cel mai scăzut al importurilor se află în județele Gorj și Mehedinți.  

 

 Evoluția importurilor în perioada 2011 – 2014, pe județe 

 

Sursa: Prelucrare date statistice INS, 2015 

 

La nivelul județelor aparținând Regiunii Sud – Vest Oltenia, în perioada 2011 – 2014, 

balanța comercială a fost excedentară. Județul Olt înregistrează cel mai mare excedent, 

de 2.407.826 mii Euro, iar județul Gorj cel mai mic excedent, de doar 3.392 mii Euro.  
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 Balanța comercială în perioada 2011 – 2014, pe județe 

 

Sursa: Prelucrare date statistice INS, 2015 

 

Avantajele comparative ale regiunii au fost evidențiate și cu ajutorul Indicelui de avantaj 

comparativ – ICA (Revealed Comparative Advantage – RCA) propus de Balassa. În urma 

analizei volumului exporturilor (FOB) la nivel de regiune și la nivel național pe județe și 

secțiuni ale Nomenclatorului Combinat (NC) pentru perioada iulie – decembrie 2014, au fost 

extrase următoarele concluzii: 

- În intervalul de analiză, Regiunea Sud – Vest Oltenia înregistrează avantaje 

comparative pe următoarele grupe de produse conform Nomenclatorului Combinat 

(NC): 11. ”Produse ale industriei morăritului”, 28. ”Produse chimice anorganice”, 40. 

”Cauciuc și articole din cauciuc”, 43. ”Blănuri și articole din blană”, 75. ”Nichel și 

articole din nichel”, 76. ”Aluminiu și articole din aluminiu”.  

- În județul Dolj se înregistrează avantaje comparative în cazul sectoarelor 11. 

”Produse ale industriei morăritului” și 43. ”Blănuri și articole din blană”. 

- În județele Gorj și Mehedinți, observăm că, din perspectiva Indicelui de avantaj 

comparativ – ICA (Revealed Comparative Advantage – RCA) propus de Balassa, nu 

avem niciun sector care să aibă avantaje comparative. 

- În județul Olt se înregistrează avantaje comparative în cazul următoarelor sectoare 

40. ”Cauciuc și articole din cauciuc”, 76. ”Aluminiu și articole din aluminiu”. 

- În județul Vâlcea, analizând Indicele de avantaj comparativ, se înregistrează 

avantaje comparative în sectoarele 28. ”Produse chimice anorganice” și 75. ”Nichel 

și articole din nichel”. 
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Volumul exporturilor și balanța comercială reprezintă indicatori macroeconomici relevanți 

pentru economia unei țări sau regiuni. Statisticile oficiale din perioada 2011 – 2014 relevă 

faptul că la nivelul Regiunii Sud – Vest Oltenia volumul exporturilor a avut un trend 

ascendent, cu o ușoară descreștere în anul 2014. De asemenea, balanța comercială este una 

excedentară, în fiecare an din perioada analizată. La nivel de județe, avem județul Dolj în 

care atât exporturile, cât și importurile au crescut semnificativ din anul 2011 până în 2013, 

cu o ușoară scădere la nivelul anului 2014. În toate celelalte patru județe ale regiunii, 

exporturile și importurile s-au menținut aproximativ la aceleași cote în perioada anlizată. 

De asemenea, semnificativ este și nivelul foarte redus al exporturilor și importurilor în 

județele Gorj și Mehedinți.  

La nivelul județelor, cea mai mare balanță comercială o înregistrează județul Olt, iar cea 

mai redusă județul Gorj.  

În ceea ce privește avantajele comparative pe grupe de produse, în perioada iulie – 

decembrie 2014, regiunea înregistrează avantaje comparative pentru grupele de produse: 

11. ”Produse ale industriei morăritului”, 28. ”Produse chimice anorganice”, 40. ”Cauciuc și 

articole din cauciuc”, 43. ”Blănuri și articole din blană”, 75. ”Nichel și articole din nichel”, 

76. ”Aluminiu și articole din aluminiu”. 
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9. Investiții străine directe 
 

Investițiile străine directe reprezintă un element deosebit de important pentru dezvoltarea 

economică a oricărei regiuni, contribuind la procesul de modernizare a mediului de afaceri, 

prin implementarea de tehnologii avansate, transfer de know-how, modernizarea 

echipamentelor și trecerea la noi standarde de calitate. 

Potrivit Băncii Naționale a României, investițiile străine directe presupun relaţii 

investiţionale de durată între entităţi rezidente şi entităţi nerezidente ce implică, de regulă, 

exercitarea de către investitori a unor influenţe manageriale semnificative în întreprinderile 

în care au investit. 

Investițiile străine directe la nivelul Regiunii Sud - Vest Oltenia, în anul 2013, înregistrau 

valoarea de 1.912 milioane euro, plasându-se din acestă perspectivă, pe penultimul loc la 

nivel național, după Regiunea Nord - Est. Realizând o analiză comparativă cu nivelul 

investițiilor străine directe înregistrate în anul 2005, se remarcă o majorare cu 66,11%, 

situându-se însă deasupra ritmului de creștere înregistrat la nivel național (36,31%). 

 Soldul investițiilor străine directe la  31 decembrie,  la nivel regional, în 
perioada 2005-2013 

 

Sursa: Investiţiile directe în România - Rapoarte anuale BNR, 2014 

 Investiții străne directe în România la 31 decembrie 2013, pe regiuni de 
dezvoltare, % din total ISD (59.958 milioane euro) 
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Sursa: Investiţiile directe în România - Rapoarte anuale BNR, 2014 

 

 

Analizând distribuția investițiilor străine directe la nivel regional, se observă că Regiunea 

București - Ilfov a atras cel mai mare volum de investiții, respectiv 36.808 milioane euro, 

ceea ce reprezintă 61% din total. Locul al doilea în ierarhia regiunilor cu cel mai ridicat nivel 

al investițiilor străine directe este Regiunea Centru, cu o pondere de 9% din totalul 

investițiilor înregistrate la nivel național. 
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10. Avantaje competitive: PIB/capita, productivitatea muncii 
 

Produsul intern brut pe cap de locuitor este un indicator macroeconomic deosebit de 

important pentru evaluarea gradului de dezvoltare și competitivitate regională. 

Din prelucrarea datelor preluate din bazele de date TEMPO ale Institutului Național de 

Statistică, pentru perioada 2005-2008, reiese că Regiune Sud Vest Oltenia se menține, în 

perioada de referință, pe penultima poziție în clasamentul național, PIB-ul pe cap de locuitor 

reprezentând 78% din media națională. 

 Produsul Intern Brut regional pe locuitor – preţuri curente, calculate 
conform CAEN rev. 1 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date TEMPO, 2015 

 

Analizând situația în context european, din perspectiva produsului intern brut pe cap de 

locuitor, la nivelul anului 2011, regiunea Sud-Vest Oltenia se afla poziționată în categoria 

celor mai slab dezvoltate zece regiuni din Uniunea Europeană, alături de regiunile Nord-Est 

și Sud-Est din România, regiunea Paronesna din fosta Republică Iugoslavia și regiunile Yuzhen 

și Severhen din Bulgaria. 
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 Produsul intern brut (PIB) pe locuitor în perioada 2005-2008 - preţuri 
curente, calculat conform CAEN 1 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date TEMPO, 2015 

 

Referitor la evoluția produsul intern brut pe cap de locuitor la nivel județean, în perioada 

de referință, se observă că județele Dolj și Gorj înregistrează cele mai importante rate de 

creștere (89,17%, respectiv 89,09%), la cealaltă extremă aflându-se județul Olt, cu cea mai 

redusă dinamică de creștere și cel mai scăzut nivel de dezvoltare (76%). Județul Olt se 

remarcă prin una dintre cele  mai scăzute valoari ale produsului intern brut pe cap de 

locuitor la nivel național. Conform datelor Eurostat, în ultimul an de analiză, Regiunea Sud 

-Vest Oltenia înregistrează printre cele mai scăzute nivele de dezvoltare din Europa, fiind a 

doua cea mai săracă regiune din România, cu un nivel al produsului intern brut pe cap de 

locuitor de 4.800 euro/locuitor. 

Productivitatea muncii reprezintă unul dintre cei mai importanţi indicatori care definesc 

eficienţa activităţii economice, punând în evidenţă eficacitatea muncii şi rentabilitatea 

acesteia. 

Conform informaţiilor statistice furnizate de Institutul Naţional de Statistică, la nivelul 

anului 2012, cea mai mare productivitate a muncii în unităţile locale active se înregistra, cu 

excepţia regiunii Bucureşti-Ilfov, în regiunile Sud Muntenia (29,55%) şi Sud Est (26,95%). 

Regiunea Sud Vest Oltenia, alături de regiunea Nord Est, înregistra, la nivelul aceluiaşi an, 

cea mai mică productivitate a muncii: 20,29%, respectiv 19,59%. 
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 Productivitatea muncii în unităţile locale active,                             la 
nivel regional (%) 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date TEMPO, 2015 

 

La nivel de secţiune CAEN rev. 2, se observă că cea mai mare productivitate a muncii se 

înregistra în anul 2012, în sectorul producţiei şi furnizării de energie electrică şi termică, 

gaze, apă caldă şi aer condiţionat, urmat de sectorul comerţului cu ridicata şi amănuntul; 

reparării autovehiculelor şi motocicletelor. 

Astfel, la nivel regional, în sectorul producţiei şi furnizării de energie electrică şi termică, 

gaze, apă caldă şi aer condiţionat, cea mai mare productivitate a muncii se înregistra în 

regiunile Bucureşti-Ilfov (2,01 mil lei/salariat) şi Centru (1 mil lei/salariat). Din acest punct 

de vedere, regiunea Sud Vest Oltenia se clasa pe locul 4 la nivel naţional, înregistrând o 

productivitate a muncii de 0,47 mil lei/salariat. Dintre judeţele regiunii Sud Vest Oltenia, 

se remarcă judeţul Dolj, cu o productivitate a muncii în acest sector de 0,91 mil lei/salariat 

şi Gorj (0,47 mil lei/salariat). 

În ceea ce priveşte sectorul comerţului cu ridicata şi amănuntul, regiunile cu cea mai mare 

productivitate a muncii, pe lângă Bucureşti-Ilfov, erau în anul 2012, regiunile Sud Est şi Sud 

Muntenia. Regiunea Sud Vest Oltenia înregistra cea mai mică productivitate a muncii la 

nivelul acestui sector (0,32 mil lei/salariat), cea mai mare productivitate fiind înregistrată 

în judeţele Dolj şi Mehedinţi şi cea mai mică în judeţul Gorj. 
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În vederea completării analizei la nivel județean, s-a considerat oportună centralizarea 

indicatorului productivitatea muncii pentru cei mai importanți agenți economici care 

operează pe piața Regiunii Sud-Vest Oltenia. 

Realizând o analiză a productivității medie a muncii pentru societățile comerciale care 

activează în sectorul agricol, se observă că, la nivelul anului 2013, județele care 

înregistrează cele mai ridicat nivel al productivității sunt reprezentate de Mehedinți, Dolj și 

Gorj, la polul opus plasându-se agenții economici din județele Olt și Vâlcea. 

 

 Productivitatea muncii înregistrată de cele mai importante societăți 
comericiale ce activează în sectorul agricol, în Regiunea Sud-Vest Oltenia  

  -lei/salariat-                                                                                       

Firmă Localitate Județ 2009 2010 2011 2012 2013 

AVICARVIL 
SRL  

FRANCESTI VL 146.111,28 139.331,00 197.382,16 226.920,75 221.455,67 

PORCELLINO 
GRASSO SRL  

FRANCESTI VL : : 30.360,67 1.306.936,71 982.670,67 

BARRET 
FAMILY SRL 

BABENI VL : : : : 3,75 

CIRESUL SRL  STANESTI VL 123.553,93 94.550,26 101.218,84 118.977,91 89.601,24 

ALICO ARGO 
FARM SRL  

BARZA VL : : : 275.223,59 : 

ADVANCED 
DRIP 
IRRIGATION 
TECHNOLOGY 
ADRITEC 
ROMANIA SRL 

BABENI VL 302.541,25 328.473,22 466.277,30 414.427,64 486.228,77 

EUROSPATIAL 
SRL  

TUFENI OT 402.047,09 247.360,40 365.799,47 455.042,98 467.516,98 

LONGIN SRL  SERBANESTI OT 697.312,37 882.951,94 579.047,58 596.813,88 541.765,02 

OLT PIESS SRL SLATINA OT 341.426,76 448.379,47 755.472,96 800.255,44 591.927,13 

ZAHAR 
CORABIA SA 

CORABIA OT 512.190,12 495.604,56 617.734,23 621.663,70 119.777,53 

AGRO CHIREA 
SRL 

RUSANESTI OT 179.232,64 353.029,25 324.170,95 275.016,45 373.475,75 

HASTRO 
SOVARNA SRL  

SOVARNA MH 219.341,75 90.888,50 193.322,83 217.154,00 184.049,33 

PETROLINKS 
FOREST SRL  

ORSOVA MH : : : : 2.291.979,33 

STEGRAL SRL  OSTROVU 
MARE 

MH :  :  345.796,00 817.303,40 1.214.746,40 

FERMA 
GHIDEL SRL 

DROBETA 
TURNU 
SEVERIN 

MH 1.591.479,33 865.917,00 1.162.762,80 1.157.997,40 1.490.573,75 

TRANS EXFOR 
SRL  

BAIA DE 
ARAMA 

MH 66.960,63 42.748,34 55.771,06 47.754,92 61.710,01 

AVI INSTANT 
SMS PROD 
SRL  

TARGU JIU GJ :  957.825,00 4.216.276,25 3.372.454,13 2.735.654,00 

AGRICOLA 
PAGNAN SRL  

CURTISOARA GJ 0,00 201.706,00 342.815,74 474.523,40 478.131,82 

LORGIS SRL  MOTRU GJ 111.889,81 115.088,45 143.529,74 123.843,32 115.424,76 



  
 
 
 

93 

Firmă Localitate Județ 2009 2010 2011 2012 2013 

DASIP PREST 
SRL  

RADOSI GJ 124.081,00 0,00 39.067,00 55.230,00 920.930,25 

FAG 
INTERNATION
AL SRL  

TARGU JIU GJ 0,00 100.963,40 9.823,60 22.659,31 170.808,95 

OLTYRE SRL SEGARCEA DJ 472.056,48 512.499,89 776.214,47 463.173,13 1.160.965,16 

CERVINA SA SEGARCEA DJ 899.304,03 1.270.257,26 3.094.057,79 1.735.086,11 2.802.385,61 

VITALL SRL  COSOVENI DJ 1.207.514,88 2.759.374,50 413.776,70 491.857,57 737.741,19 

REDIAS REDEA 
SA 

SEGARCEA DJ 1.082.154,67 1.669.855,50 981.260,65 483.153,64 953.045,78 

SUD OIL SRL  BISTRET DJ 99.046,92 75.524,92 92.361,23 134.948,46 134.291,74 

DOMENIUL 
COROANEI 
SEGARCEA SRL 

SEGARCEA DJ 78.475,92 130.262,15 185.633,99 224.745,01 271.595,49 

RODESCO 
AGRICULTURE 
SRL  

MOTATEI 
GARA 

DJ 393.180,89 434.290,04 536.674,45 514.146,13 515.079,06 

SOLVENT COM 
SRL 

CRAIOVA DJ 1.597.364,43 1.224.032,00 2.127.720,50 2.205.320,89 1.825.083,33 

ASSANI IMP 
EXP SRL  

CRAIOVA DJ 174.085,79 131.750,50 136.818,60 180.873,21 148.957,57 

Sursa: Prelucrare date listafirme.ro, 2015 

Realizând o analiză comparativă a productivității medii a muncii înregistrate în anul 2013 de 

cele mai reprezentative firme ce activează în industria alimentară și a băturilor, la nivelul 

Regiunii Sud-Vest Oltenia, se observă că județul Dolj înregistrează cel mai ridicat nivel al 

acestui indicator, respectiv 449.761,53 lei/salariat. La cealaltă extremă se plasează județul 

Mehedinți, cu cea mai scăzută productivitate medie a muncii din regiune, la un ecart de 

aproximativ 310.304 lei/salariat comparativ cu județul Dolj, clasat pe prima poziție.  

În profil temporal, la nivelul județului Dolj, cele mai însemnate creșteri ale productivității 

muncii, în intervalul 2008-2013, sunt înregistrate de operatorii economici R.T.D Trading SRL 

(+1.038,38%), MAL Group SRL (+554,79%) și SIC PAN SRL (+456,70%).  

 Productivitatea muncii înregistrată de cele mai importante societăți 
comericiale ce activează în industria alimentară și a băuturilor, în Regiunea Sud-Vest 

Oltenia  

-lei/salariat- 

Firmă Localitate Județ 2009 2010 2011 2012 2013 

TOP GEL PROD 
SRL 

CARCEA DJ 172.859,79 189.684,66 145.482,70 164.368,33 143.041,80 

PAN GROUP SA  CRAIOVA DJ 92.990,08 108.102,55 120.392,92 129.111,12 153.516,23 

IRIAMA ALCOM 
SRL  

CRAIOVA DJ 126.882,32 144.159,63 118.848,86 204.685,36 237.366,46 

SIC PAN SRL  UNIREA DJ 67.050,39 131.279,38 89.986,25 132.545,53 373.267,77 

R.T.D. TRADING 
SRL 

CRAIOVA DJ 122.018,83 124.938,53 152.261,12 151.998,99 1.389.034,0
0 

MAL GROUP SRL MALU MARE DJ 102.050,19 341.821,00 629.047,11 605.539,40 668.219,29 

SECOMBI SA  SEGARCEA DJ 127.221,58 182.478,36 101.525,84 256.823,94 183.885,18 
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Firmă Localitate Județ 2009 2010 2011 2012 2013 

ABATOR 
COSTIPROD 2000 
SRL  

MOTRU GJ : : : 620.268,68 369.408,63 

CONBET PROD 
SRL 

TARGU JIU GJ : : : : 158.330,50 

HALA DE CARNE 
SRL  

TARGU JIU GJ 373.523,00 231.083,67 199.205,37 263.590,41 395.461,04 

ILIADA SRL  MOTRU GJ 579.701,40 1.333.685,2
0 

1.546.968,4
0 

2.520.050,3
3 

881.726,70 

APRILIA SRL  TARGU JIU GJ 175.485,43 152.870,33 163.491,31 182.883,60 194.799,96 

LEURDA IMPEX 
SRL 

INSURATEI GJ 74.751,88 61.512,19 63.502,32 71.484,83 82.979,29 

ANAIRO SRL  TARGU JIU GJ 94.886,04 100.594,22 80.080,47 67.373,83 77.268,20 

POREXIM SRL  DROBETA 
TURNU 
SEVERIN 

MH 327.868,51 337.240,89 297.239,74 303.441,85 286.891,03 

STEFANIA SRL  DROBETA 
TURNU 
SEVERIN 

MH 123.575,44 165.737,04 167.634,32 103.302,55 108.486,90 

TUDOR MIHAI 
SERV SRL 

TRAIAN MH 57.112,79 69.167,28 53.495,24 68.010,07   
107.458,95 

NUTRISOL AGRO 
SRL  

DROBETA 
TURNU 
SEVERIN 

MH : : : : 130.930,86 

SENIC PROD SRL  DROBETA 
TURNU 
SEVERIN 

MH 47.505,42 39.066,78 39.739,38 47.513,64 63.518,25 

HAME ROMANIA 
SRL  

CARACAL OT 133.288,69 162.578,12 206.291,74 264.276,35 252.758,80 

MALINA LUX SRL  CARACAL OT 186.916,50 135.727,72 171.860,70 215.272,30 215.500,60 

MATRA SRL SCORNICESTI OT 412.765,55 365.757,13 358.549,30 409.447,01 450.992,22 

NATURAL SRL  SLATINA OT 103.704,92 129.524,19 132.392,73 : 146.194,05 

SIMONA SRL  BALS OT 510.718,55 496.750,19 479.136,05 552.371,50 914.322,94 

DUTI BELA 
GRANO SRL  

SLATINA OT 119.750,58 132.013,80 210.643,76 254.094,62 242.769,00 

SOEX 93 SRL  SLATINA OT 83.606,32 63.038,20 92.685,13 93.626,22 96.591,04 

DIANA SRL  RAMNICU 
VALCEA 

VL 344.297,43 336.009,84 417.652,22 615.954,52 563.266,63 

VEL PITAR SA  RAMNICU 
VALCEA 

VL 89.157,47 99.106,97 106.133,00 109.182,70 119.466,07 

BOROMIR IND 
SRL 

RAMNICU 
VALCEA 

VL 214.372,00 262.370,45 320.209,27 321.824,91 329.504,41 

SAPTE SPICE SA RAMNICU 
VALCEA 

VL 306.588,07 386.433,74 466.332,48 450.650,99 516.010,24 

FRALVIL SA RAMNICU 
VALCEA 

VL 288.661,87 319.782,69 372.625,07 304.545,79 : 

ANNABELLA 
FABRICA DE 
CONSERVE 
RAURENI SRL 
 

RAMNICU 
VALCEA 

VL 66.351,24 20.291,79 186.726,58 516.586,76 299.810,37 

PANITRANS SRL  BERBESTI VL 125.616,37 139.959,85 132.641,25 136.544,35 123.453,38 

Sursa: Prelucrare date listafirme.ro, 2015 

 

În anul 2013, productivitatea medie a muncii a celor mai importante firme ce operează în 

industria calculatoarelor și a echipamentelor electrice, se plasa în jurul valorii de 112.460 
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lei/salariat. Realizând o ierarhie a agenților economici ce activează pe raza Regiunii Sud-

Vest Oltenia, din perspectiva valorii acestui indicator, se observă că cea mai ridicată 

productivitate a muncii este înregistrată  în județul Dolj, de societatea Smarsoft Electronic 

SRL (171.223,91 lei/salariat), urmată de Omnielectronica Serban Srl din județul Gorj 

(159.265,50 lei/salariat). 

 

 Productivitatea muncii înregistrată de cele mai importante societăți 
comericiale ce activează în industria calculatoarelor și a echipamentelor electronice, 

în Regiunea Sud-Vest Oltenia  

-lei/salariat- 

Firmă Localitate Județ 2009 2010 2011 2012 2013 

SMARSOFT 
ELECTRONIC SRL 

CALAFAT DJ 100.419,00 232.229,67 428.564,33 170.723,63 171.223,91 

R.T.T. ROMANIA 
TELECOMUNICAT
ION TRADING 
SRL 

CRAIOVA DJ 22.936,60 28.649,56 32.725,38 23.139,91 32.674,87 

NETIX 
COMPUTERS SRL  

CRAIOVA DJ 283.381,00 288.146,00 418.067,00 166.433,57 115.591,11 

SYNCHRO COMP 
SRL  

CRAIOVA DJ 70.201,40 113.571,33 125.197,20 152.623,40 122.588,33 

COMRACE 
COMPUTERS SRL  

CRAIOVA DJ 91.900,55 117.940,33 52.953,90 43.588,10 36.799,68 

EPSICOM SRL  CRAIOVA DJ 62.375,67 62.218,83 57.689,57 86.979,83 101.967,67 

SALVARANI ROM 
SRL  

SEGARCEA DJ 73.639,50 164.342,50 113.823,60 113.063,80 97.127,50 

OMNIELECTRONI
CA SERBAN SRL  

TARGU JIU GJ 323.494,00 89.314,75 115.669,67 108.315,33 159.265,50 

MEHRLICHT SRL  TARGU JIU GJ : : 19.135,00 39.868,00 145.135,00 

PEVAS SRL  DRAGASANI VL 133.320,50 185.113,00 169.914,33 201.743,00 132.283,75 

ATEG SRL  RAMNICU 
VALCEA 

VL 36.810,67 48.609,40 43.079,25 36.433,00 44.373,25 

Sursa: Prelucrare date listafirme.ro, 2015 

 

Industria construcțiilor metalice se distinge prin unul dintre cele mai ridicate nivele ale 

productivității muncii, explicat prin valoarea însemnată a cifrei de afaceri generate de 

agenții economici ce activează pe această piață în raport cu numărul angajaților companiilor 

din domeniu. 

Comparând valoarea productivității medii a muncii obținute de cele mai importante societăți 

comerciale din regiune, se observă că județul Dolj înregistrează cel mai ridicat nivel al 

acestui indicator (1.907.326 lei/salariat), județele Gorj și Vâlcea ocupând poziția secundă 

în această ierarhie, cu valori ale indicatorului cvasisimilare (493.345 lei/salariat, respectiv 

497.306 lei/salariat). 
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 Productivitatea muncii înregistrată de cele mai importante societăți 
comericiale ce activează în industria construcțiilor metalice, în Regiunea Sud-Vest 

Oltenia  

-lei/salariat- 

Firmă Localitate Județ 2009 2010 2011 2012 2013 

GRAPHIMET 
INTERNATIONAL 
SRL  

BAILESTI DJ 183.588,75 137.730,55 278.182,23 7.072.305,3
3 

14.031.999,
33 

VALCOS 
HOLDING SRL 

LEU DJ 294.357,62 608.759,34 257.842,55 277.032,52 293.066,71 

ROMAFOND SRL  BAILESTI DJ 148.615,50 168.841,61 191.826,00 285.145,45 363.889,77 

ALUC PRODCOM 
SRL 

BAILESTI DJ 136.042,54 148.279,04 179.847,16 186.259,72 203.776,43 

MITLIV SERVICE 
CENTER SRL  

CRAIOVA DJ : : 252.519,00 796.393,40 1.405.345,2
7 

CUPROCAST SRL BAILESTI DJ 358.411,39 440.580,53 387.180,85 394.000,39 392.530,56 

MHB CONSMET 
SRL 

DUDOVICESTI DJ 164.829,10 211.341,67 164.999,32 176.594,86 161.089,49 

DICO ROMANIA 
SRL 

CARCEA DJ 58.996,05 78.881,60 93.789,66 127.827,94 133.511,38 

PRIMASERV SRL  CRAIOVA DJ 260.934,95 195.626,23 174.473,13 165.221,75 180.731,65 

UZINA MECANICA 
SADU 
SA  (Filiala) 

BUMBESTI JIU GJ 28.853,23 30.106,87 : 12.157,01 : 

UMR SA  ROVINARI GJ 96.911,11 96.474,23 68.426,39 61.948,25 71.942,76 

INMELCON PROD 
SA  

BARSESTI GJ 444.948,20 594.266,21 1.032.392,3
3 

688.537,29 917.697,10 

MIRFO TRADING 
SA  

TARGU JIU GJ 312.891,12 125.072,88 128.067,59 140.347,85 490.395,35 

MACCHI 
ROMANIA SRL  

DROBETA 
TURNU 
SEVERIN 

MH 228.232,37 120.269,78 133.001,10 165.003,61 241.364,49 

FORSEV SA DROBETA 
TURNU 
SEVERIN 

MH 139.232,28 143.077,67 164.302,01 185.530,25 175.016,05 

MECANOENERGE
TICA SA 

DROBETA 
TURNU 
SEVERIN 

MH 62.634,94 56.491,43 58.279,65 69.955,96 89.639,66 

CORD ROMANIA 
SRL  

SLATINA OT 519.245,61 708.873,26 837.790,48 733.869,11 692.979,60 

PROLYTE 
PRODUCTS RO 
SRL  

SLATINA OT 136.794,78 137.772,09 181.116,47 256.177,07 278.407,21 

M.T.D. SIMPLU 
CONSTRUCT SRL  

SLATIOARA OT 157.618,06 107.302,70 120.894,04 135.138,29 171.991,89 

VILMAR SA RAMNICU 
VALCEA 

VL 526.106,81 442.894,21 544.292,85 560.684,35 542.436,42 

TOPANEL 
PRODUCTION 
PANELS SA 

STOLNICENI VL 639.005,87 1.104.386,5
2 

1.261.907,2
6 

1.186.437,2
8 

1.142.048,9
8 

UZINA MECANICA 
RAMNICU 
VALCEA SA 

RAMNICU 
VALCEA 

VL 99.132,90 85.340,26 84.251,14 85.185,37 103.055,69 

INTERCOM SA  UZINA 
MECANICA 
RAMNICU 
VALCEA SA 

VL 466.562,67 462.320,85 1.315.216,6
9 

303.025,71 621.964,73 
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Firmă Localitate Județ 2009 2010 2011 2012 2013 

GRIMET IMPEX 
SRL 

RAMNICU 
VALCEA 

VL 91.813,16 72.730,03 79.640,89 84.979,73 77.026,79 

Sursa: Prelucrare date listafirme.ro, 2015 

 

Realizând o analiză a productivității medie a muncii înregistrate în anul 2013 de cele mai 

reprezentative societăți comerciale care operează pe piața industriei de mașini, utilaje și 

echipamente, se remarcă o performață deosebită în cazul agenților economici din județul 

Dolj, unde nivelul indicatorului atingea în anul de referință pragul de 262.163 lei/salariat. 

Productivitatea ridicată înregistrată de firmele care activează în industria de mașini, utilaje 

și echipamente poate fi pusă pe seama unor factori de influentă semnificativi, recte 

progresul tehnic și inovația rapide cunoscute de acest domeniu în raport cu celelalte domenii 

aparținând sectorului primar sau terțiar. 

 

 Productivitatea muncii înregistrată de cele mai importante societăți 
comericiale ce activează în industria de mașini, utilaje și echipamente, în Regiunea 

Sud-Vest Oltenia  

-lei/salariat- 

Firmă Localitate Județ 2009 2010 2011 2012 2013 

POPECI 
UTILAJ 
GREU SA 

CRAIOVA DJ 99.213,77 79.289,46 122.432,32 106.701,51 98.254,94 

AFMECH 
SRL  

MALU MARE DJ 281.980,50 1.099.651,14 292.065,47 803.315,86 935.571,37 

MAT SA 
CRAIOVA  

CRAIOVA DJ 76.681,41 113.056,40 140.469,54 120.196,65 79.939,22 

MONDOPAC
K TRADING 
SRL  

GHERCESTI DJ 249.838,94 436.945,92 258.498,70 369.143,43 305.898,29 

ROMCABLU 
COMPANY 
SRL  

SIMNICU DE 
SUS 

DJ 68.544,40 62.397,05 60.787,17 59.556,56 65.967,76 

NEXTROM 
INDUSTRIES 
SRL  

GHERCESTI DJ : 319.317,40 384.501,60 690.964,17 403.781,75 

TOTALLIFT 
SRL  

CRAIOVA DJ 108.733,00 155.583,50 221.704,25 122.447,50 137.360,80 

TRANS SOL 
STIVUITOAR
E SRL 

CRAIOVA DJ : : : 77.270,50 234.851,40 

MAT 
MAGRIT SA 

CRAIOVA DJ 58.871,68 50.312,71 84.521,35 66.769,17 97.845,45 

GRUPUL 
REPARATII 
INDUSTRIAL
E SI 
MONTAJ 
EXCAVATOA
RE X SRL  

TARGU JIU GJ 123.557,89 109.725,31 131.024,18 143.434,59 96.853,37 

TREFO SRL FARCASESTI GJ 99.213,77 79.289,46 122.432,32 106.701,51 98.254,94 
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Firmă Localitate Județ 2009 2010 2011 2012 2013 

UPSROM 
INDUSTRY 
SRL 

TARGU JIU GJ #DIV/0! 36.106,99 55.322,17 82.263,33 86.113,66 

ROMINEX 
MINING 
ENGINEERIN
G SA 

ROVINARI GJ 51.413,18 58.147,45 57.966,44 49.416,89 73.426,82 

SERES PROD 
COM SRL  

BUMBESTI 
JIU 

GJ 150.928,86 122.556,40 182.735,58 110.545,04 94.823,73 

URESERV 
SA  

BRADET GJ 40.156,26 41.167,71 45.087,63 57.359,14 62.789,34 

DELCASE 
SRL 

TARGU JIU GJ : : : 299.281,50 249.365,25 

REMONT SA ROSIA JIU GJ 137.715,97 234.980,47 102.109,54 80.904,47 65.861,18 

SEVAM SA DROBETA 
TURNU 
SEVERIN 

MH 57.759,39 179.773,64 126.739,28 118.522,11 125.230,22 

INSTIRIG SA  BALS OT 179.618,92 49.939,79 88.357,23 132.836,96 61.764,59 

WIPRO 
INFRASTRUC
TURE 
ENGINEERIN
G SA  

RAMNICU 
VALCEA 

VL 69.726,78 100.240,72 123.683,84 137.399,50 82.426,33 

ALEMAN 
COMP SRL  

VOINEASA VL 51.292,00 45.848,20 53.003,29 58.508,67 83.843,27 

Sursa: Prelucrare date listafirme.ro, 2015 

 

Piața echipamentelor electrice este una reprezentativă pentru Regiunea Sud-Vest Oltenia 

remarcându-se, în general, printr-un nivel crescut al productivității muncii, influențat, pe 

de o parte de progresul tehnic  accelerat caracteristic acestui sector, și pe de alta, de 

sporirea volumului și valorii cifrei de afaceri generate de agenții economici care activează 

în industrie. 

Întocmind o ierarhie la nivelul anului 2013 pentru cele mai productive societăți comerciale, 

din cele cinci județe care compun Regiunea Sud-Vest Oltenia, se observă că prima poziție 

este deținută de operatorul Prysmian Cabluri și Sisteme SA  din județul Olt (1.727.530 

lei/salariat), urmat la un ecart relativ mare de Enth Co Srl din Gorj (902.727 lei/salariat) și 

Cummins Generator Technologies Romania SA din județul Dolj (409.896 lei/salariat). 
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 Productivitatea muncii înregistrată de cele mai importante societăți 
comericiale ce activează în industria echipamentelor electrice, în Regiunea Sud-Vest 

Oltenia  

-lei/salariat- 

Firmă Localitate Județ 2009 2010 2011 2012 2013 

CUMMINS 
GENERATOR 
TECHNOLOG
IES 
ROMANIA 
SA  

CRAIOVA DJ 261.735,97 293.575,08 375.390,58 404.212,38 409.896,90 

ELECTROPU
TERE SA  

CRAIOVA DJ 132.199,43 178.132,01 127.862,76 114.621,30 127.341,23 

LINEX WOLF 
SRL  

CRAIOVA DJ 174.723,21 160.732,85 189.378,26 209.850,22 201.994,16 

ELECTROPU
TERE AIT 
SRL 

CRAIOVA DJ : : : : 212.593,81 

TEHNOIND 
ELECTRIC 
SRL  

CRAIOVA DJ 79.318,11 100.750,52 106.319,54 126.024,16 159.695,56 

INDAELTRA
C SRL  

CRAIOVA DJ 57.415,64 185.938,75 230.514,64 161.296,15 95.767,73 

CELULE 
ELECTRICE 
SA 

BAILESTI DJ 97.354,89 94.102,50 105.997,29 54.709,37 53.064,58 

MOTOARE 
ELECTRICE 
SRL 

CRAIOVA DJ 102.618,20 128.337,43 138.316,03 137.190,52 70.333,76 

INDA SRL  CRAIOVA DJ 95.962,66 60.120,13 63.805,88 29.822,87 47.468,46 

EL NESS 
SRL  

CRAIOVA DJ 190.783,33 509.776,50 183.722,00 198.446,22 187.758,78 

ENOVA 
AUTOMATIO
N & 
SERVICES 
SRL  

ROVINARI GJ 261.735,97 293.575,08 375.390,58 404.212,38 409.896,90 

GEROTA 
SRL  

TARGU JIU GJ 882.377,25 1.000.411,25 583.533,75 : 902.727,25 

NEW CABIT 
SRL  

DROBETA 
TURNU 
SEVERIN 

MH : 146.697,75 169.559,67 136.606,92 120.511,20 

PRYSMIAN 
CABLURI SI 
SISTEME SA  

SLATINA OT 285.506,88 163.022,73 221.295,00 262.183,85 153.845,42 

CPE EAST 
EUROPE SRL 

SLATINA OT : 17.139,76 33.829,48 38.228,11 35.432,86 

Sursa: Prelucrare date listafirme.ro, 2015 

 

La nivelul anului 2013, productivitatea medie a muncii înregistrată de cele mai importante 

companii din Regiunea Sud-Vest Oltenia, ce activau în industria energetică, se situa în jurul 

valorii de 2.452.000 lei/salariat. Aprofundând analiza la nivelul celor cinci județe de pe 

teritoriul regiunii, se observă că județul Dolj deține cel mai ridicat nivel al productivității 

muncii (9.302.169 lei/salariat), urmat, la o diferență semnificativă, de județele Vâlcea 
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(207.603 lei/salariat) și Mehedinți (183.774 lei/salariat). De remarcat este că operatorul 

economic CEZ Vânzare SA  se distinge prin cea mai ridicată valoare a productivității muncii 

înregistrate la nivelul Regiunii Sud Vest Oltenia (34.788.606 lei/salariat). 

 

 Productivitatea muncii înregistrată de cele mai importante societăți 
comericiale ce activează în industria energetică, în Regiunea Sud-Vest Oltenia  

-lei/salariat- 

Firmă Localitate Județ 2009 2010 2011 2012 2013 

CEZ 
VANZARE 
SA  

CRAIOVA DJ 23.068.231,82 25.661.929,44 29.082.809,02 34.678.166,02 34.788.606,27 

CEZ 
DISTRIBUTIE 
SA  (Filiala) 

CRAIOVA DJ 442.644,10 541.955,03 601.778,14 645.719,63 657.047,05 

TERMO 
CRAIOVA 
SRL 

CRAIOVA DJ : : : 40.890,80 123.169,51 

GEKO FAIRY 
LAND SRL 

CRAIOVA DJ : : 6.160,00 2.495.516,00 1.639.854,00 

COMPLEXUL 
ENERGETIC 
OLTENIA SA  

TARGU JIU GJ : : : 119.161,15 142.244,09 

UZINA DE 
AGENT 
TERMIC SI 
ALIMENTAR
E CU APA 
MOTRU SA  

MOTRU GJ 62.668,94 65.958,34 71.412,02 68.178,45 88.090,52 

ALPHA 
PROJECT 
TEHNOLOGY 
SA  

DROBETA 
TURNU 
SEVERIN 

MH : : : 16.750,00 142.274,65 

MEHEDINTI 
GAZ SA  

DROBETA 
TURNU 
SEVERIN 

MH 142.000,75 298.616,46 428.386,15 1.755.874,33 225.273,46 

C.E.T. 
GOVORA SA  

RAMNICU 
VALCEA 

VL 226.964,19 220.119,29 256.691,97 266.143,73 312.334,35 

CORYBELA 
SRL  

BALCESTI VL 135.255,20 112.653,00 84.947,40 114.153,25 102.873,25 

Sursa: Prelucrare date listafirme.ro, 2015 

 

Analizând distribuția la nivel regional a celor mai reprezentative companii care operează pe 

piața industriei metalurgice, se observă o concentrare a acestora în județul Olt, unde 

productivitatea medie a muncii, în ultimul an de analiză, era de 799.588 lei/angajat. 

Realizând un clasament al agenților economici din județul Olt, în funcție de nivelul 

productivității muncii, se remarcă poziționarea pe primul loc a societății comerciale Agrovil 

SRL (2.756.216 lei/salariat), urmată de Prodnef Com SRL (1.545.714 lei/salariat) și Vimetco 

Extrusion SRL (1.021.675 lei/salariat). 

 Productivitatea muncii înregistrată de cele mai importante societăți 
comericiale ce activează în industria metalurgică, în Regiunea Sud-Vest Oltenia  
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-lei/salariat- 

Firmă Localitate Județ 2009 2010 2011 2012 2013 

ANDALIZA 
SRL  

CRAIOVA DJ 159.295,33 293.468,50 148.058,60 188.801,50 235.219,67 

EUROTECRO
M SRL 

TARGU JIU GJ 628.251,00 1.332.029,00 : : : 

LAMDRO SA  DROBETA 
TURNU 
SEVERIN 

MH 63.429,58 58.546,88 6.310,70 3.633,05 9.277,75 

ALRO SA  SLATINA OT 499.285,54 724.294,95 891.918,40 828.727,71 790.879,88 

TMK 
ARTROM SA  

SLATINA OT 407.093,62 629.321,47 750.493,93 769.293,79 721.252,31 

VIMETCO 
EXTRUSION 
SRL  

SLATINA OT 440.535,43 721.499,13 918.404,33 1.053.868,24 1.021.675,88 

PRODNEF 
COM SRL  

SLATINA OT 887.505,73 1.686.834,19 1.787.576,43 1.160.610,15 1.545.714,14 

DELTA 
ALUMINIU 
SRL  

SLATINA OT 136.246,41 161.550,32 194.342,91 194.081,72 220.908,44 

PRODUCT 
NEFER SRL 

PISCANI OT 248.001,86 499.641,30 328.646,70 403.061,03 303.100,21 

TUNC AL 
2003 SRL 

SLATINA OT 250.909,77 383.379,61 385.844,07 404.045,31 503.238,27 

AGROVIL 
SRL 

SLATINA OT : : 4.238.899,00 5.027.123,00 2.756.216,00 

ZIAL SRL  SLATINA OT : : 339.262,19 416.042,72 423.547,09 

TURNCOMSE
RV S & V 
SRL  

SLATINA OT : 888.216,00 306.241,63 661.357,83 605.785,00 

ANDU SRL SLATINA OT 571.106,33 906.356,67 615.521,00 518.540,50 619.725,83 

PRODAL P. 
2003 SRL  

SLATINA OT 131.892,90 120.820,59 75.179,14 96.744,65 83.023,02 

TURBONEF 
SRL  

RAMNICU 
VALCEA 

VL 131.739,13 178.808,89 187.536,10 182.845,25 : 

Sursa: Prelucrare date listafirme.ro, 2015 

 

Analizând productivitatea medie a muncii înregistrată în anul 2013 de cei mai importanți 

agenți economici care activează în industria mobilei, se observă că cel mai ridicat nivel al 

indicatorului este obținut de societățile comerciale din județele Dolj (250.386 lei/salariat) 

și Olt (215.561 lei/salariat). În clasamentul celor mai performanți agenți economici la nivel 

regional, din perspectiva productivității muncii înregistrate, pe primele două poziții se 

înscriu firmele Orobimex Srl din județul Dolj (1.197.583 lei/salariat) și  Discipol SRL din 

județul Olt (504.947 lei/salariat). 
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 Productivitatea muncii înregistrată de cele mai importante societăți 
comericiale ce activează în industria mobilei, în Regiunea Sud-Vest Oltenia  

-lei/salariat- 

Firmă Localitate Județ 2009 2010 2011 2012 2013 

DIGITAL 
GRAFIX 
GRUP SRL  

PREAJBA DJ 173.836,78 187.862,89 136.545,91 123.141,99 115.875,87 

METALCOM 
SRL  

CRAIOVA DJ 107.824,63 91.859,71 97.593,32 117.659,02 118.291,68 

SOGNO 
FLEX SRL  

CRAIOVA DJ 106.323,92 90.647,34 : 106.492,05 106.767,78 

OROBIMEX 
SRL 

CRAIOVA DJ 1.427.748,00 1.890.796,00 1.152.896,20 1.709.766,33 1.197.583,50 

MOBIRA 
PROD SRL 

CRAIOVA DJ 91.770,37 87.836,82 69.965,68 76.932,33 74.428,14 

CLASIC SRL  CRAIOVA DJ 69.366,51 122.626,76 103.923,19 84.030,98 80.942,36 

PENTAMOB 
SRL  

CARCEA DJ 57.807,00 86.680,16 58.645,31 66.393,83 58.817,58 

KONCORD 
TRANS SRL  

TARGU JIU GJ 59.792,31 67.877,87 77.703,93 81.713,38 78.681,80 

TAPITERIA 
DANIELLE 
SRL  

TARGU JIU GJ 22.064,00 80.936,00 35.190,00 44.238,00 111.528,71 

VENOLA 
MOB SRL  

DROBETA 
TURNU 
SEVERIN 

MH 173.836,78 187.862,89 136.545,91 123.141,99 115.875,87 

X IMPEX 
SRL  

DROBETA 
TURNU 
SEVERIN 

MH 48.452,63 51.498,75 : 52.596,22 : 

A.C.A. SRL  SLATINA OT 142.555,14 206.882,68 158.830,90 153.190,52 162.913,46 

FLORES 
SRL  

SLATINA OT 98.368,36 233.014,30 179.481,22 110.599,67 131.068,13 

ARTICUS 
SRL  

BALS OT 105.600,61 84.376,81 64.218,05 51.063,30 63.315,88 

DISCIPOL 
SRL  

SLATINA OT : 262.672,00 331.400,00 312.461,67 504.947,00 

COROM 
EXPORT SRL 

SANBOTIN VL 120.034,66 128.136,93 114.064,06 99.146,16 119.537,76 

CEGIM SRL  OLTENI VL 93.759,50 95.066,32 85.857,16 88.633,62 117.007,55 

LUCKY MAN 
SRL  

DRAGASANI VL 197.636,81 195.475,69 191.576,06 193.679,76 241.462,12 

COMODIM 
SRL  

RAMNICU 
VALCEA 

VL 85.484,88 84.635,64 116.662,36 99.040,09 111.525,00 

MOBIPART 
SRL  

SANBOTIN VL 54.866,56 56.696,61 62.304,12 62.622,72 62.858,06 

Sursa: Prelucrare date listafirme.ro, 2015 

 

Din perspectiva productivității muncii înregistrate de agenții economici care își desfășoară 

activitatea pe piața construcțiilor, județul Vâlcea se remarcă prin cel mai ridicat nivel al 

productivității la nivel regional, respectiv de 513.749 lei /salariat.  De aici rezultă o eficiență 

crescută a muncii depuse de salariații firmelor din județul Vâlcea, reprezentând un element 

de competitivitate pentru firmele din domeniu.  
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 Productivitatea muncii înregistrată de cele mai importante societăți 
comericiale ce activează în construcții, în Regiunea Sud-Vest Oltenia  

  -lei/salariat-                                                                                       

Firmă Localitate Județ 2009 2010 2011 2012 2013 

S.E.CO.L. S.P.A ROMA 
ITALIA SUCURSALA 
ROMANIA  (Sucursala) 

COSOVENI DJ 215.631 1.461.613 543.768 881.232 960.963 

RECON SA  CRAIOVA DJ 93.468 110.872 163.962 211.296 214.958 

DOMARCONS SRL  CRAIOVA DJ 277.884 203.527 187.387 155.725 211.679 

CIVITAS SYSTEMS SRL CRAIOVA DJ 270.692 379.100 675.828 463.690 285.645 

GECOROM SA  CRAIOVA DJ 269.681 90.365 197.993 194.049 158.894 

ERPIA SA  CRAIOVA DJ 274.537 677.305 234.576 257.619 268.085 

POLYSTART IMPEX SRL  CRAIOVA DJ 717.044 1.031.440 1.496.837 1.091.336 574.165 

MAROGAB SRL CRAIOVA DJ 102.489 196.450 183.601 474.367 191.920 

ELPREST SRL  PIELESTI DJ 168.877 154.410 219.540 164.446 185.784 

YDAIL CONSTRUCT SRL MURGESTI GJ 117.816 150.755 338.335 219.684 188.140 

COREMI INTER SA  ROVINARI GJ 75.997 24.510 30.737 108.431 218.356 

INTREPRINDEREA DE 
DRUMURI SI PODURI 
GORJ SA  

TARGU JIU GJ 110.479 86.404 101.807 86.842 75.370 

ARMEANCA PREST COM 
SRL 

TARGU JIU GJ 358.266 330.326 315.320 265.242 251.096 

VIA VITA CONSTRUCTII 
SRL 

DROBETA 
TURNU 
SEVERIN 

MH 391.933 446.323 353.654 337.093 184.748 

CIV GROUP SRL  DROBETA 
TURNU 
SEVERIN 

MH 106.223 176.273 133.834 134.162 120.332 

CONDOR PADURARU 
SRL  

SLATINA OT 118.628 80.451 49.475 71.963 172.941 

PANADRIA SRL  GANEASA OT 234.712 344.381 543.835 378.370 574.093 

GRUP PRIMACONS SRL  SLATINA OT 186.200 303.166 173.589 133.438 110.741 

ROLMIS SRL  SLATINA OT 103.476 178.659 168.053 185.251 200.807 

CONSREP CONSTRUCT 
SRL  

CARACAL OT 175.592 142.539 223.929 167.957 160.233 

ANTREPRIZA DE 
CONSTRUCTII MONTAJ 
ALPHA GRUP SRL  

CARACAL OT 1.314.690 1.486.330 1.600.928 692.721 1.907.025 

RO CONSTRUCT CENTER 
SRL  

SLATINA OT 193.860 285.797 301.800 369.696 519.823 

FERMA FRANCESTI SRL  FRANCESTI VL : : 37.552 5.822.347 2.821.219 

GOVORA SA  RAMNICU 
VALCEA 

VL 89.607 107.248 100.586 90.052 114.799 

PRELCHIM SRL RAMNICU 
VALCEA 

VL 204.656 169.869 163.633 168.301 261.930 

PROTECTCHIM SRL  RAMNICU 
VALCEA 

VL 115.298 125.045 141.755 120.934 123.046 

AUTORO SRL  RAMNICU 
VALCEA 

VL 2.739.478 3.445.146 2.476.113 1.791.837 1.302.747 

Sursa: Prelucrare date listafirme.ro, 2015 

 

  



  
 
 
 

104 

În vederea identificării avantajelor competitive la nivel regional, adițional interpretării 

indicatorului PIB/capita și a nivelului de productivitate a muncii, pentru fiecare secțiune de 

activitate economică definită conform CAEN Rev. 2 a fost realizată o fișă de informații 

statistice și calitative detaliată, denumită în continuare fișă sectorială.  

La nivelul fiecărei fișe sectoriale: 

a. sunt prezentate numeric și grafic o serie de informații statistice colectate la nivel 

județean pentru perioada de analiză 2008-2013 (indicatorii analizați sunt: populația 

ocupată civilă, numărul mediu al salariaților, câștigul nominal brut lunar, numărul 

unităților locale active, cifra de afaceri a unităților locale active, investițiile brute 

în unitățile locale – pentru secțiunile CAEN Rev. 2 A, B, C au fost analizate și 

exporturile FOB și importurile CIF). Sursele de informații utilizate au fost Institutul 

Național de Statistică – baza de date TEMPO și Anuarele statistice județene. 

b. sunt interpretate informațiile statistice colectate din perspectiva evoluției 

indicatorului la nivel județean și la nivel regional 

c. în funcție de evoluția indicatorilor la nivel județean, pentru fiecare județ sunt 

determinați următorii indici: indicele perfomanței, indicele vitalității afacerilor, 

indicele capacității de dezvoltare. În funcție de valorile cumulate ale indicilor este 

determinată importanța sectorului pentru dezvoltarea locală. 

d. este realizată evaluarea competitivității sectorului la nivel regional, în funcție de 

următoarele elemente: 

i. Importanța sectorului pentru dezvoltarea regională – definită în 

funcție de importanța sectorului la nivelul fiecărui județ al regiunii 

ii. Potențialul competitiv – definit în funcție de rezultatele activității de 

cercetare dezvoltare în domeniu și piața de desfacere a 

produselor/serviciilor furnizate/prestate 

iii. Potențialul inovativ – definit în funcție de activitatea institutelor de 

cercetare dezvoltare în domeniu și de existența agenților economici 

care desfășoară activități specifice de cercetare-dezvoltare. 

iv. Potențialul de antrenare a dezvoltării în economia locală – definit în 

funcție de gradul de cooperare existent între mediul public, mediul 

privat și mediul academic ce desfășoară activități în relație cu 

domeniul analizat. 
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Fiecare secțiune CAEN a fost încadrată într-una din următoarele categorii: 

1. Sectorul nu prezintă avantaje competitive 

2. Sectorul nu prezintă avantaje competitive, dar pot fi implementate măsuri de 

dezvoltare în acest sens 

3. Sectorul prezintă anumite avantaje competitive care pot fi valorificate și dezvoltate 

în viitor 

4. Sectorul prezintă avantaje competitive 

În cazul în care un sector a fost identificat ca având cel puțin anumite avantaje competitive 

au fost detaliate principalele activități ale institutelor de cercetare în domeniu și ale 

agenților economici. Analiza detaliată realizată poate fi consultată în Anexa 2 a studiului. 

 

În concluzie sectoarele de activitate economică ce prezintă avantaje competitive la nivelul 

regiunii Sud Vest Oltenia sunt: 

Nr. 

crt. 

Sector de activitate 

economică ce prezintă 

avantaje competitive 

Principalele domenii de cercetare 

ale instituțiilor care activează în 

sector 

Principalele activitati ale 

agenților economici care 

activează în domeniu 

1 Agricultură, 

silvicultură, pescuit 

Cercetare privind ameliorarea 

cerealelor si plantelor tehnice, 

tehnologii de cultura a plantelor, 

de mecanizare, de crestere a 

animalelor (bovine).  

Producerea de semințe din 

categoria biologice superioare. 

Cercetare privind noi soiuri de 

pomi fructiferi (exemplu: nuc, 

castan, alun, prun) 

Ameliorarea sortimentului viticol 

prin crearea de soiuri noi si 

selecții clonale 

Crearea de soiuri de legume 

tolerante la factorii nefavorabili 

de mediu 

Crearea de soiuri la plantele 

specifice solurilor nisipoase 

(pepeni verzi, arahide, etc.) 

Cultivarea cerealelor 

(exclusiv orez), plantelor 

leguminoase și a 

plantelor producătoare 

de semințe oleaginoase  

Exploatarea forestieră 

2 Producția și furnizarea 

de energie electrică și 

termică, gaze, apă 

caldă și aer condiționat 

Cercetare fundamentală, 

aplicativă și dezvoltare privind 

apa grea, procese criogenice de 

separare a izotopilor 

hidrogenului si gazelor rare, 

metode de analiză a apei grele și 

a tritiului, tehnologii de separare 

și purificare a gazelor 

Cercetare – dezvoltare în 

domeniul echipamentelor 

Producția și furnizarea 

de energie electrică 

(termocentrale, 

hidrocentrale, parcuri 

fotovoltaice) 

Furnizarea de energie 

pentru sarcini 

electronice și pentru 

gestionarea și 
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Nr. 

crt. 

Sector de activitate 

economică ce prezintă 

avantaje competitive 

Principalele domenii de cercetare 

ale instituțiilor care activează în 

sector 

Principalele activitati ale 

agenților economici care 

activează în domeniu 

electrotehnice, în domeniul 

forțelor mari, încercări de înaltă 

tensiune și mare putere, calibrări 

managementul site-

urilor 

Furnizarea de apă și gaze 

naturale către 

consumatori, 

distribuția 

combustibililor gazoși, 

prin conducte 

3 Transport și depozitare nu este cazul Transport marfă de mic și 

mare tonaj 

Transport de pasageri 

Depozitare și logistică 

4 Informații și 

comunicații 

Metode avansate de conducere 

cu aplicații în biotehnologie, 

chimie, energetică, aeronautică 

sisteme robotice și mecatronice 

sisteme informatice multimedia 

sisteme inteligente distribuite 

sisteme și tehnologii avansate 

pentru educație (e-learning) 

Editare de produse 

software 

Soluții și servicii web 

Activități de 

telecomunicații prin 

rețele cu cablu 

consultanță în tehnologia 

informației 

Activități de cercetare-

dezvoltare, software, 

automatizări și sisteme 

IT la cheie; unități de 

cercetare-dezvoltare ca 

suport pentru afaceri și 

inovare 

5 Activități profesionale, 

științifice și tehnice 

Cercetare fundamentală, 

aplicativă și dezvoltare privind 

apa grea, procese criogenice de 

separare a izotopilor 

hidrogenului si gazelor rare, 

metode de analiză a apei grele și 

a tritiului, tehnologii de separare 

și purificare a gazelor 

Proiectare și realizare 

echipamente și instalații de 

criogenie și vid înaintat 

Cercetare- dezvoltare în 

alte științe naturale și 

inginerie - domeniul 

medical 

Cercetare-dezvoltare în 

biotehnologie 

Cercetare dezvoltare 

pentru inginerie, 

proiectare asistată de 

calculator 

Activități de consultanță 

pentru afaceri și 

management 

Activități legate de 

bazele de date 

7 Sănătate și asistență 

socială  

Domeniul farmaceutic, respectiv 

mecanismele de acţiune şi 

mecanismele efectelor adverse, 

particularităţile farmacocinetice 

şi farmacodinamice care să 

Servicii de diagnostic și 

tratament 

Servicii de analize 

medicale 
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Nr. 

crt. 

Sector de activitate 

economică ce prezintă 

avantaje competitive 

Principalele domenii de cercetare 

ale instituțiilor care activează în 

sector 

Principalele activitati ale 

agenților economici care 

activează în domeniu 

susţină strategii referitoare la 

terapia medicamentoasă 

personalizată, design-ul şi 

dezvoltarea de noi mijloace 

terapeutice cu eficienţă 

crescută. 

Studiul fenomenului de 

îmbătrânire și bolile asociate 

acestui proces 
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11. Potențialul de inovare 
 

Potențialul de inovare al unei țări influențează capacitatea acesteia de a rămâne 

competitivă prin creșterea productivității companiilor, accesul la piețe noi, valoare 

adăugată mai mare, și în cele din urmă, crearea de locuri de muncă durabile într-un context 

de concurență puternică la nivel mondial (POR 2014 – 2020).  

Pentru perioada de referință 2014 – 2020 la nivel național a fost elaborată Strategia Națională 

de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014 – 2020 care stabilește principiile, obiectivele și o 

serie de măsuri recomandate în vederea realizării unor transformări importante în sistemul 

românesc de cercetare și inovare.  Aceasta propune o serie de investiții care urmăresc 

consolidarea specializării rezultate la nivel local și regional, pentru a se asigura o valorificare 

eficientă a avantajelor comparative, în funcție de resursele naturale și de alți factori 

favorabili, de accesibilitate relativă la piețe și la lanțurile de aprovizionare din Europa de 

Vest (POR 2014 -2020). De altfel, strategia națională propune creșterea cheltuielilor publice 

cu cercetarea – dezvoltarea, ca procent din PIB, de la doar 0.31% în 2011, la 0.63% în 2017 

și 1% în 2020. 

În România se realizează un număr destul de ridicat de activități de cercetare, dar 

conexiunea dintre educație, cercetare și mediul de afaceri rămâne slabă, ceea ce se 

evidenţiază prin transferul redus pe piaţă al ideilor noi. Potrivit POR 2014 – 2020, principalele 

aspecte care caracterizează procesul de inovare şi transfer tehnologic din România sunt: 

• Cooperare redusă între firme şi instituţii de CD 

• Număr mic de IMMuri inovative care participă în activităţi de transfer de cunoştinţe 

• Firmele sunt mai interesate de distribuţie şi asamblare decât de activităţile de 

cercetare 

• Rată scăzută de transfer tehnologic şi cultură antreprenorială slabă.  

Conform Regional Innovation Scoreboard 2014, regiunile Europei sunt clasificate în lideri în 

materie de inovare (34 de regiuni), adepți ai inovării (57 de regiuni), inovatori moderați (68 

de regiuni) și inovatori modești (31 de regiuni). Cu excepția regiunii București-Ilfov, care se 

află în categoria inovatorilor moderați, celelalte regiuni ale României se află în categoria 

inovatorilor modești, așa cum se observă în figura de mai jos. 
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 Harta inovării regionale 

 

                                        Sursa: Regional Innovation Scoreboard 2014, CE 

 

Potrivit Inobarometru 2014, România ocupă penultimul loc în ceea ce privește transferul 

tehnologic și comercializarea inovării, având cel mai mic procent de companii care au 

inovații și le comercializează la nivelul UE. Potrivit ANCSI, în prezent există 42 de entități 

de inovare și transfer tehnologic acreditate, 3 autorizate provizoriu și 4 parcuri științifice și 

tehnologice (PST). 

La nivel național cifra de afaceri a întreprinderilor inovatoare a crescut ușor în perioada 

2006 – 2012, așa cum putem observa în Figura nr. 50, ponderea cea mai semnificativă având-

o întreprinderile mari. În ceea ce privește cifra de afaceri a întreprinderilor inovatoare pe 

activități, observăm în Figura nr. 51 faptul că cea mai mare cifră de afaceri au înregistrat-o 

întreprinderile din  Servicii și Industria prelucrătoare. 
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 Cifra de afaceri a întreprinderilor inovatoare pe clase de mărime, 
perioada 2006 – 2012 (mii lei) 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Baza de date TEMPO, 2015 

 

 Cifra de afaceri a întreprinderilor inovatoare pe activități, perioada 2006 
– 2012, (mii lei) 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică, Baza de date TEMPO, 2015 
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Potrivit INS, la nivel național numărul mediu al salariaților întreprinderilor inovatoare a 

scăzut în perioada 2006 – 2012 de la 2.454.920 în 2006 la 2.035.968 în anul 2012. De 

asemenea, în anul 2012, industria prelucrătoare înregistra cel mai mare număr mediu al 

salariaților întreprinderilor inovatoare (1.074.227 salariați), în servicii fiind 745.800 de 

salariați. 

La nivel național, numărul întreprinderilor inovatoare reprezintă mai puțin de o pătrime din 

numărul întreprinderilor non – inovatoare, așa cum se observă în Figura nr. 52. De altfel, 

începând cu anul 2008, numărul întreprinderilor inovatoare este în scădere, ajungând la 5968 

în anul 2012. Și ponderea întreprinderilor cu inovație de produs și/sau proces care 

cooperează a scăzut de la 17,3% în anul 2006 la doar 7,4% în anul 2012.  

 

 Evoluția întreprinderilor inovatoare în perioada 2006 – 2012 la nivel 
național 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Baza de date TEMPO, 2015 

 

În ceea ce privește ponderea cifrei de afaceri a întreprinderilor cu inovație de produs, în 

cifra de afaceri totală a întreprinderilor, trendul este descendent în perioada 2006 – 2012. 

Astfel, pentru Produse neschimbate sau parțial modificate, ponderea a scăzut de la 23,7% în 

2006 la doar 12,2% în 2012. Pentru Produse noi sau semnificativ îmbunătățite, noi pentru 

întreprindere, ponderea a scăzut de la 13,7% în 2006 la doar 2,8% în 2012, iar pentru Produse 

noi sau semnificativ îmbunătățite, noi pentru piață, ponderea a scăzut de la 4,9% în 2006 la 

doar 0,9% în 2012. 

La nivel național, evoluția ponderii întreprinderilor cu inovație de produs și/sau proces care 

au indicat obiective cu grad ridicat de importanță, în total întreprinderi inovatoare, este 
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prezentată în tabelul nr. 25. Observăm că cele mai multe întreprinderi au declarat 

extinderea gamei de bunuri și servicii și îmbunătățirea calității bunurilor și serviciilor. În 

ceea ce privește ponderea întreprinderilor care au primit fonduri publice, aceasta a crescut 

de la 13,3% în anul 2006 la 17,5% în anul 2012.  

Pe tipuri de inovații, în perioada 2006 – 2012, ponderea întreprinderilor cu inovație de produs 

și/sau proces a scăzut alarmant. Astfel, în cazul inovației de produs – bunuri, ponderea a 

scăzut de la 11,7% la doar 2,8% în anul 2012; în cazul inovației de produs – servicii, ponderea 

a scăzut de la 9,3% în 2006 la doar 1,5% în anul 2012; în ceea ce privește inovația de proces 

– metode de fabricație sau producere de bunuri și servicii, ponderea a scăzut de la 12,5% în 

2006 la doar 3,2% în anul 2012; în cazul inovației de proces – metode logistice, de livrare sau 

de distribuție de bunuri și servicii, ponderea a scăzut de la 9% la doar 1,5% în anul 2012; în 

ceea ce privește inovația de proces – activități suport, ponderea a scăzut de la 10,2% la doar 

1,6% în anul 2012. Același trend descendent poate fi observat și în cazul ponderii 

întreprinderilor cu inovație de organizare în total întreprinderi: procentul a scăzut de la 

32,3% în anul 2006 la doar 14,1% în anul 2012; în cazul întreprinderilor cu inovații de 

marketing, ponderea a crescut de la 4,7% în anul 2006 la 13,8% în anul 2012.   

 

 Ponderea întreprinderilor cu inovație de produs și/sau proces care au 
indicat obiective cu grad ridicat de importanță, în total întreprinderi inovatoare (%)  

Obiective cu grad ridicat de importanță 2008 2010 

Extinderea gamei de bunuri și servicii 29,6 26,9 

Înlocuirea produselor sau proceselor vechi 20,3 19 

Intrarea pe noi piețe 21 NA 

Creșterea ponderii pieței 20,2 NA 

Intrarea pe noi piețe sau creșterea ponderii pieței NA 21,7 

Îmbunătățirea calității bunurilor și serviciilor 32,8 31,2 

Imbunătățirea flexibilității pentru producerea de bunuri și servicii 18,1 17,7 

Creșterea capacității de producere de bunuri și servicii 19,1 19 

Reducerea costurilor forței de muncă pe unitatea de producție NA 12,9 

Reducerea costurilor cu forța de muncă pe unitatea de produs rezultat 14,5 NA 

Reducerea costurilor materiale și de energie pe unitatea de producție NA 14,1 

Reducerea impactului asupra mediului NA 13,8 

Îmbunătăţirea sănătăţii şi gradului de securitate al muncii 16,2 NA 

Îmbunătăţirea sănătăţii şi securităţii angajaţilor NA 17,4 

*NA – date indisponibile                                                                          



  
 
 
 

113 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Baza de date TEMPO, 2015 

 

Conform studiului Regional Innovation Scoreboard 2014, Regiunea Sud – Vest Oltenia este 

considerată o regiune cu un grad redus de inovare, ca de altfel toate regiunile din România 

cu excepția Bucureștiului. Conform ESPON KIT project 2014, regiunea are caracteristicile 

unei regiuni imitative din perspectiva inovării. 

 

În funcție de gradul de inovare al regiunilor de dezvoltare, Regiunea Sud – Vest Oltenia  se 

află pe locul 6 din cele 8 regiuni, cu un scor total de doar 28,75 față de București – Ilfov care 

înregistrează un scor de 72,96 (ANCS, Studiu Inobarometru 2011). Potrivit potențialului de 

conducere a inovării, Regiunea Sud – Vest Oltenia ocupă locul 3 și ultimul loc în funcție 

de capacitatea de inovare și de integrare într-un sistem relațional (scor 21.30) și 

proprietatea intelectuală (scor 4.24) (ANCSI, Studiu Inobarometru 2011).  

Referitor la infrastructura de cercetare și dezvoltare, în Regiunea Sud-Vest Oltenia există 

un singur institut de cercetare – dezvoltare aflat sub coordonarea ANCSI, Institutul Naţional 

de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice şi Izotopice - ICSI Râmnicu Vâlcea. De 

asemenea, în regiune există un singur institut de cercetare aflat sub coordonarea 

Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri în Craiova: INCD şi ÎNCERCĂRI 

pentru ELECTROTEHNICĂ - ICMET Craiova, care are ca domeniu de cercetare: Cercetarea – 

dezvoltarea în domeniul: echipamentului electrotehnic, în domeniul forțelor mari, încercări 

de înaltă tensiune și mare putere, calibrări. 

Conform ANCSI, în Regiunea Sud – Vest Oltenia există 4 entități acreditate de inovare și 

transfer tehnologic (Tabelul nr. 26). 

 

 

 

  

http://www.icsi.ro/
http://www.icsi.ro/
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 Entități acreditate din infrastructura de inovare și transfer tehnologic în 
Regiunea Sud – Vest Oltenia 

Nr. 
Crt. 

Denumire entitate Tipul de 
entitate 

Domeniul pentru care a 
fost acreditată 

Forma de 
organizare 

1.  Centrul de 
Informare 
Tehnologică în 
Turism şi Protecţia 
Mediului Sud-Vest 
Oltenia TechTEC 

Centru de 
Informare 
Tehnologică 
 

Turism și protecția 
mediului 

Fără 
personalitate 
juridică în cadrul 
Camerei de 
Comerţ, 
Industrie  Vâlcea 
– Rm Vâlcea 

2.  Centru de transfer 
tehnologic - CTT 
INCESA 

Centru inter-
universitar 
pilot de 
comunicare şi 
valorificare a 
proprietăţii 
intelectuale 

Energie,  mediu, energii 
regenerabile,  material, 
mecanică, produse 
chimice, comunicații 

Fără 
personalitate 
juridică în cadrul 
Universității din 
Craiova 

3. ITA – ICSI 
 

Incubator  
Tehnologic şi 
de Afaceri 

Chimie, criogenie, 
energie, nuclear, 
ecologie, agroturism, 
turism montan 

Fără 
personalitate 
juridică în cadrul 
INCD pentru 
Tehnologii 
Criogenice și 
Izotopice - ICSI -
Râmnicu Vâlcea 

4. IPA S.A. CIFATT 
Craiova 
 

Incubator 
Tehnologic şi 
de Afaceri 

Automatozări industriale, 
servicii; Software, 
electronică; 
Echipamente, software şi 
servicii 

Fără 
personalitate 
juridică în cadrul 
SC IPA SA 
Bucureşti cu 
sediul în 
municipiul 
Craiova 

Sursa: ANCSI, 2015 

 

Conform PDR SV Oltenia 2014 – 2020, în Regiunea Sud – Vest Oltenia activează următoarele 

unități CDI: 

- În județul Dolj: Institutul Național de Cercetare Dezvoltare și Încercări pentru 

Electrotehnică (ICMET) Craiova, IPA - CIFATT 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;  

- În județul Vâlcea: Institutul de Criogenie și Separări Izotopice în cadrul căruia 

funcționează și Centrul Național de Cercetare pentru Hidrogen și Pile de Combustie, 
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Stațiunea de Cercetare - Dezvoltare în Pomicultură, Stațiunea de Cercetare - 

Dezvoltare Viti-vinicolă Drăgășani;  

- În județul Gorj: Stațiunea de Cercetare și Producție Pomicolă Tg. Jiu, Stațiunea de 

Cercetare Pomicolă Strejești.  

De asemenea, există o serie de societăți comerciale care desfășoară activități de cercetare 

– dezvoltare precum:  (Artego SA Tg Jiu, Popeci Craiova, INDA Craiova, INAS Craiova, 

Softronic Craiova).  

 

Potențialul de inovare al Regiunii Sud – Vest Oltenia a fost identificat prin intermediul 

analizării datelor statistice disponibile la nivel național, regional și județean cu privire la: 

- Numărul întreprinderilor inovatoare și non – inovatoare din Regiunea Sud – Vest 

Oltenia în perioada 2006 – 2012 (Sursa: INS, 2015) 

- Numărul întreprinderilor cu inovare de produs, de proces sau de produs și de proces 

2006 – 2012 (Sursa: INS, 2015) 

- Cheltuieli pentru inovare pe regiuni de dezvoltare în anul 2010, mii lei (Sursa: INS - 

Statistică teritorială, 2013) 

- Cheltuieli pentru inovare pe tipuri de cheltuieli – Regiunea Sud – Vest Oltenia, mii lei 

(Sursa: INS - Statistică teritorială, 2013) 

- Numărul aplicațiilor pentru obținerea de brevete la Oficiul European de Brevete la 

un milion de locuitori (Sursa: Eurostat Database, 2013) 

- Număr de articole ISI publicate în Regiunea Sud – Vest Oltenia, 2007 – 2011 (Sursa: 

Ad Astra, Cartea albă a cercetării din România) 

- Număr de cereri de patente la un milion de locuitori, înregistrate la Oficiul European 

de Patente (Sursa: Eurostat Database, 2013) 
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11.1 Intreprinderile inovative 
 

La nivelul Regiunii Sud – Vest Oltenia, numărul întreprinderilor inovatoare, adică 

întreprinderi care au lansat bunuri sau servicii noi sau semnificativ îmbunătățite, a avut o 

fluctuație semnificativă în perioada 2006 – 2012. Observăm în Figura nr. 53 că numărul 

întreprinderilor inovatoare s-a dublat din anul 2006 până în anul 2010, însă a scăzut 

semnificativ în perioada 2010 – 2012, de la 504 întreprinderi la doar 365. Raportat la numărul 

întreprinderilor non-inovative, la nivelul anului 2012 există o întreprindere inovativă la 4 

întreprinderi non-inovative.  

 

 Numărul întreprinderilor inovatoare și non-inovatoare în Regiunea Sud-
Vest Oltenia în perioada 2006 – 2012 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Baza de date TEMPO, 2015 

 

La nivel de regiuni, Regiunea Sud-Vest Oltenia se situa în anul 2012 pe ultimul loc în ceea ce 

privește numărul întreprinderilor inovatoare, cu un procent de doar 6.11% în totalul 

întreprinderilor inovatoare la nivel național. Din cele 365 de întreprinderi inovatoare care 

existau în anul 2012, 295 erau întreprinderi de mici dimensiuni, 52 de dimensiuni mijlocii și 

doar 18 întreprinderi mari. În ceea ce privește activitățile desfășurate, 206 activau în 

industrie și 159 în servicii.  

În perioada de programare 2007-2013, Programul Operațional Sectorial Creșterea 

Competitivității Economice, prin Axa Prioritară 2 – Competitivitate prin cercetare, 

dezvoltare tehnologică și inovare, Domeniul Major de Intervenție 2.3 – Accesul 

întreprinderilor la activități de cercetare-dezvoltare și inovare, a prevăzut implementarea 

unei măsuri specifice de promovare a inovării în cadrul întreprinderilor. 
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Astfel, prin intermediul operațiunii 2.3.3. Promovarea inovării în cadrul întreprinderilor, s-

a urmărit stimularea inovării în întreprinderi, prin finanţarea unor proiecte care să dezvolte 

produse şi/sau procese noi sau substanţial îmbunătăţite în scopul producţiei şi 

comercializării. Specificul acestor proiecte a constat în valorificarea unor rezultate de 

cercetare-dezvoltare sau idei brevetate, ca bază de pornire pentru dezvoltarea acelor 

procese, bunuri sau servicii propuse în cadrul proiectelor. 

La nivelul regiunii Sud Vest Oltenia, singurele orașe care au beneficiat de finanțare 

nerambursabilă în cadrul POSCCE, operațiunea 2.3.3 sunt Craiova (4 proiecte) și Târgu Jiu 

(1 proiect). În tabelul următor, sunt oferite mai multe detalii privind proiectele 

implementate. 

 Lista proiectelor implementate la nivelul regiunii Sud Vest Oltenia, în 
cadrul POS CCE 2007-2013, DMI 2.3, Operațiunea 2.3.3. Promovarea inovării în cadrul 

întreprinderilor 

Nr. 

crt. 

Localitate Titlul poiectului Valoarea alocată 

1 Craiova Gama de transformatoare inovative pentru 

alimentarea vehiculelor feroviare modernizate cu 

motoare electrice asincrone de tracțiune 

1.097.924 lei 

2 Târgu Jiu Eficientizarea reciclării deșeurilor de cauciuc prin 

inovarea obținerii cauciucului regenerat 

4.488.881,25 lei 

3 Craiova Modernizarea locomotivelor electrice fabricație 

românească tip LE 5100 KW 

1.915.285 lei 

4 Craiova Implementarea în producție a tehnologiei 

produselor de panificație precoapte și congelate 

14.652.844 lei 

5 Craiova Echipament electronic complex pentru creșterea 

eficienței energetice a locomotivelor diesel 

electrice 

359.470 lei 

Sursa: Site-ul AM POSCCE, 2015 

Valoarea totală a proiectelor depuse la nivelul regiunii Sud Vest Oltenia pentru promovarea 

inovării în cadrul întreprinderilor a fost de 22.514.404,25 lei. Se constată că cele mai multe 

proiecte au vizat inovarea în domeniul transportului feroviar, fiind implementat de 

asemenea, un proiect în domeniul industriei alimentare (proiectul cu cea mai mare valoare) 

și un alt proiect, la nivelul municipiului Târgu Jiu, în sectorul gestionării deșeurilor. 
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11.2 Tipuri de inovare 
 

Activitățile de inovare ce pot fi desfășurate de întreprinderi pot fi inovare de produs, inovare 

de proces, inovare organizațională și inovare de marketing. Analiza de mai jos surprinde doar 

situația întreprinderilor care dezvoltă activități inovative de proces sau de produs. 

Inovarea de produs (produse noi sau produse existente sensibil îmbunătăţite) reprezintă 

realizarea şi comercializarea unui produs modificat din punct de vedere tehnologic.  

Schimbările se referă la modificarea caracteristicilor de bază ale produsului, conducând la 

îmbunătăţirea calităţilor şi/sau serviciilor pe care produsul le oferă consumatorului, sau la 

crearea unor funcţiuni noi. 

Inovarea de proces (procese şi procedee tehnologice, noi sau sensibil îmbunătăţite) 

reprezintă o schimbare importantă în tehnologia de prelucrare a unui reper (produs), care 

implică echipament nou, management nou, metode noi de organizare sau toate la un 

loc. (businessinromania.eu) 

Referitor la inovarea de produs sau de proces, observăm în Figura nr. 54 o scădere dramatică 

a numărului întreprinderilor care au realizat atât inovare de produs cât și de proces în 

perioada 2006 – 2012 în Regiunea Sud-Vest Oltenia, de la 160 la doar 11 întreprinderi în 2012. 

De altfel, observăm și o scădere a numărului întreprinderilor care au realizat doar inovare 

de produs, de la 26 în anul 2010, la doar 11 în anul 2012. Același trend descendent se 

identifică și în cazul întreprinderilor cu inovație numai de proces al căror număr a scăzut de 

la 114 în anul 2008 la doar 11 în anul 2012.  
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 Numărul întreprinderilor cu inovare de produs, de proces sau de produs 
și de proces 2006 – 2012 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Baza de date TEMPO, 2015 
 

Din perspectiva cheltuielilor pentru inovare, observăm în Figura nr. 55 faptul că Regiunea 

Sud – Vest Oltenia se afla în anul 2010 pe locul trei, după București - Ilfov și Regiunea Sud – 

Muntenia, cu un volum al cheltuielilor de inovare de 390013 mii lei. Dintre aceste cheltuieli, 

6385 mii lei erau realizate de întreprinderi mici, 8541 mii lei de întreprinderi mijlocii și 

375087 mii lei de întreprinderi mari. În industrie, volumul cheltuielior pentru inovare era de 

382316 mii lei, iar în servicii de doar 7697 mii lei. Putem concluziona faptul că cele mai mari 

cheltuieli pentru inovare sunt realizate de întreprinderi mari care activează în industrie.  

 Cheltuieli pentru inovare pe regiuni de dezvoltare anul 2010, mii lei 

 

Sursa: INS, Repere economice și sociale regionale - Statistică teritorială, 2013 
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Statisticile teritoriale împart cheltuielile pentru inovare în cheltuieli pentru activitatea de 

cercetare – dezvoltare internă, activitatea de cercetare – dezvoltare externă, cheltuieli cu 

achizițiile de mașini, echipament și software și cheltuieli cu achiziții de alte cunoștințe 

externe.  

 

 Cheltuieli pentru inovare pe tipuri de cheltuieli – Regiunea Sud – Vest 
Oltenia, mii lei 

 

Sursa: INS, Repere economice și sociale regionale - Statistică teritorială 2013 

 

Potrivit statisticilor, în Regiunea Sud – Vest Oltenia, o mare parte a cheltuielilor de 

inovare sunt cheltuieli cu achizițiile de mașini, echipament și software, reprezentând 

peste 82% din totalul cheltuielilor de inovare atât în anul 2008, cât și în 2010.  

În urma acestor analize, putem concluziona că atât numărul, cât și activitatea 

întreprinderilor inovatoare din Regiunea Sud – Vest Oltenia au avut de suferit în ultimii ani 

pentru care există date statistice și că sunt necesare măsuri la nivel regional pentru 

revigorarea activității inovative a întreprinderilor. Deși cheltuielile pentru inovare au scăzut 

în perioada 2008 – 2010 de la 418.941 mii lei la 390.013 mii lei, Regiunea Sud – Vest Oltenia 

se află pe al treilea loc în România din perspectiva acestor cheltuieli.  
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11.3 Brevetele și publicațiile științifice 
 

Potrivit Eurostat, Regiunea Sud – Vest Oltenia avea în anul 2012 cel mai mic număr de 

aplicații pentru obținerea de brevete din cele 8 regiuni de dezvoltare din România, cel mai 

bine reprezentată fiind regiunea Bucureși – Ilfov, urmată de Regiunea Vest. Din anul 2010, 

numărul de aplicații din Regiunea Sud – Vest Oltenia a scăzut de la 1.13 aplicații la un milion 

de locuitori, la doar 0.324 aplicații la un milion de locuitori în anul 2012.  

 

 Aplicații pentru obținerea de brevete la Oficiul European de Brevete la 
un milion de locuitori 

 

Sursa: Eurostat, 2013 

La nivel național, în perioada 2002 – 2011, au fost publicate 41.369 de publicații științifice 

cu autori din România, indexate de Thomson ISI în Science Citation Index Expanded, Social 

Sciences Citation Index și Arts and Humanities Citation Index. Dintre acestea, la Craiova au 

fost publicate 1.186 de articole, la Râmnicu Vâlcea 122 de articole, la Târgu Jiu 88 de 

articole, la Slatina 7 articole și la Drobeta – Turnu Severin 4 articole.  

În perioada 2007 – 2011, în Regiunea Sud – Vest Oltenia au fost publicate 1.023 de articole 

cotate ISI, majoritatea (870) în județul Dolj. Deși în perioada 2007 – 2010, numărul 

publicațiilor științifice a crescut semnificativ, ajungând la 290, în anul 2011 a scăzut la doar 

115 publicații.  
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 Număr de articole ISI publicate în Regiunea Sud – Vest Oltenia, 2007 – 
2011 

Județ/An 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL 

Dolj 103 178 236 255 98 870 

Gorj 7 19 12 9 8 55 

Mehedinți 0 0 0 1 2 3 

Olt 2 0 1 1 0 4 

Vâlcea 15 28 17 24 7 91 

Total Regiune Sud – 

Vest Oltenia 

127 225 266 290 115 1023 

Sursa: Ad Astra, Cartea albă a cercetării din România, 2012 

 

Datele statistice de la nivel național ne arată o pondere de doar 3,85% a numărului 

publicațiilor științifice din Regiunea Sud – Vest Oltenia în totalul publicațiilor cu autori 

români din anul 2011. 

 

 Numărul publicațiilor științifice, 2007 – 2011 

 

Sursa: Ad Astra, Cartea albă a cercetării din România, 2012 

 

Oficiul European de Patente este o organizație ce activează la nivel european, în vederea 

sprijinirii inovării, competitivității și dezvoltării economice prin examinarea aplicațiilor 

pentru obținerea de patente și eliberarea de patente. 

Potrivit Eurostat, Regiunea Sud-Vest Oltenia a înregistrat în anul 2011 și în anul 2012 cel mai 

mic număr de aplicații pentru obținerea de patente la Oficiul European pentru Patente dintre 

cele 8 regiuni de dezvoltare, respectiv 0.25 și 0.67 de aplicații, cel mai bine reprezentată 

fiind Regiunea București-Ilfov, urmată de Regiunea Vest. În anul 2009, Regiunea Sud-Vest 
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Oltenia s-a aflat pe locul 3 în rândul celor 8 regiuni, înregistrând un număr de 2.83 de 

aplicații. 

Pe parcursul celor 5 ani de analiză se poate constata o scădere la nivel regional a numărului 

de aplicații pentru obținerea de patente, de la 2.83 de aplicații în anul 2009 la 0.25 de 

aplicații în anul 2011 și 0.67 de aplicații înregistrate în anul 2012. 

 Număr de aplicații pentru obținerea patentelor la Oficiul European 
pentru Patente – nivel regional 

      

Regiuni 2008 2009 2010 2011 2012 

Nord Vest 2.75 0.5 2.65 6.08 3.75 

Centru 1.17 4.5 2.85 2.8 1.4 

Nord Est 2.7 2 2.4 2.73 4 

Sud Est 0.5 0 0.5 1 1.5 

Sud Muntenia 1.31 1.28 0.82 1.67 1.95 

Bucuresti Ilfov 16.17 18.1 17.53 25.43 15.64 

Sud Vest Oltenia 1 2.83 2.5 0.25 0.67 

Vest 6.38 1.33 2.5 9.75 6.08 

                                                                      Sursa: Eurostat, 2015 

 

 Aplicații pentru obținerea de patente la Oficiul European pentru Patente, 
la nivel regional 

 

                                                                                                     Sursa: Eurostat, 2015 
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Referitor la nivelul județean de agregare teritorială, cel mai mare număr de aplicații pentru 

obținerea patentelor la Oficiul European pentru Patente a fost înregistrat în anul 2009 în 

județul Dolj. Cele 2.33 aplicații pentru patente la un milion de locuitori s-au încadrat în 

următoarele clase specifice: Tehnici de comunicare electronică (Secțiunea Electricitate); 

Computere, calculare, numărare (Secțiunea Fizică) și Vehicule (Secțiunea Transporturi). 

Cel mai mic număr al acestor aplicații, respectiv 0.17 aplicații pentru obținerea patentelor 

la Oficiul European pentru Patente, a fost identificat în județul Mehedinți, în anul 2012. 

Aceste aplicații se încadrează în Secțiunea Textile (Fibre naturale și artificiale, țesut). 

La nivelul județului Gorj au fost înregistrate atât în anul 2009, cât și în anul 2010 un număr 

de 0.5 de aplicații pentru patente, acestea referindu-se la: Tehnici de comunicare 

electronică (Secțiunea Electricitate); Instrumente muzicale, acustică (Secțiunea Fizică) și 

Stocarea informației (Secțiunea Fizică). 

În județul Vâlcea, în anul 2011,  a fost identificat un număr de 0.25 de aplicații pentru 

patente. Aceste aplicații s-au încadrat în Secțiunea Fizică (Măsurare, testare) și Secțiunea 

Transporturi (Vehicule). 

În ceea ce privește frecvența înregistrării aplicațiilor pentru patente în conexiuni cu 

teritoriul unui județ la nivel regional, se observă faptul că, în cazul județului Dolj au fost 

înregistrate aplicații pentru patente aproape în fiecare an al perioadei analizate (excepție 

fiind anul 2011), în timp ce la nivelul județului Olt nu au fost înregistrate aplicații pentru 

obținerea patentelor la OEP în perioada 2008-2013. O posibilă explicație a polarizării 

activității de obținere a patentelor la nivelul județului Dolj se referă la faptul că majoritatea 

companiilor de la nivel regional care au declarat desfășurarea de activități de CDI sunt 

localizate în județul Dolj, la nivelul acestuia existând de asemenea și cel mai important 

centru universitar la nivel regional (Universitatea din Craiova) precum și institute naționale 

de cercetare dezvoltare. 
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 Număr de aplicații pentru obținerea patentelor la Oficiul European 
pentru Patente – nivel județean 

Judet 2008 2009 2010 2011 2012 

Dolj 1 2.33 2 : 0.5 

Gorj : 0.5 0.5 : : 

Mehedinți : : : : 0.17 

Olt : : : : : 

Vâlcea : : : 0.25 : 

                                                                           Sursa: Eurostat, 2015 

 

La nivel național, din perspectiva datelor furnizate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, 

regiunea Sud-Vest Oltenia este poziționată pe ultimul loc considerând numărul mediu de 

cereri de brevete de invenție din perioada 2001-2014. În cazul regiunii Sud-Vest Oltenia, 

evoluția indicatorului a fost cu precădere negativă începând cu anul 2001, însă se remarcă 

o tendință similară pentru majoritatea regiunilor de dezvoltare (singurele regiuni care au 

performat mai bine în anul 2014 față de anul 2001 în raport cu valoarea indicatorului 

numărului de cereri de brevete de invenție sunt regiunile Nord-Vest și Centru). 

 Numărul de cereri de brevete de invenție la nivel regional, în perioada 
2001-2014 

 

Sursa: Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, 2015 
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Considerând nivelul județean, în județul Dolj a fost înregistrat cel mai mare număr de cereri 

de brevete de invenție în toată perioada de analiză, urmat de județele Gorj și Vâlcea la o 

diferență considerabilă. Este important de menționat faptul că la nivelul județului Mehedinți 

în anul 2014 nu a fost înregistrată nicio cerere de brevet de invenție, fiind primul an la 

nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia în care un județ raportează valoarea „0” pentru acest 

indicator.  

 Numărul de cereri de brevete de invenție la nivel județean, în perioada 
2001-2014 

 

Sursa: Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, 2015 

În urma acestei analize, putem concluziona că atât la nivel național cât și la nivel de regiune, 

numărul brevetelor și publicațiilor științifice este în scădere, fapt care sugerează o încetinire 

a activității de cercetare și inovare.  

Studiul Inobarometru 2011 ne prezintă o situație comparativă generală a Regiunii Sud-Vest 

Oltenia în raport cu factorii de inovare, reliefată în tabelul de mai jos. 
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 Evaluarea factorilor de inovare la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia și la 
nivelul regiunii București Ilfov 

Regiune  Scorul pe factori de inovare 

Potenţialul 
de conducere 
a inovării  
 

Potenţialul 
de creare a 
cunoş-
tinţelor  
 

Capacitatea 
de inovare şi 
de integrare 
într-un 
sistem 
relaţional  

Performanţa 
activităţilor 
de inovare  
 

Proprietatea 
intelectuală  
 

Sud – Vest 52,61  7,72  21,3  39,6  4,24  

București - 

Ilfov 

62,39  100,00  64,00  66,44  81,04  

Sursa: Studiul Inobarometru, 2011 

 

Conform studiului „Innovation Union Scoreboard” publicat în anul 2015, România este 

încadrată în categoria „Modest Innovator” (Inovator modest), alături de Bulgaria și Letonia. 

Această categorie cuprinde statele membre ale căror nivel de performanță în inovare se 

situează sub media europeană. În același studiu se precizează faptul că, România este 

singurul stat membru al UE la nivelul căruia performanța în inovare s-a înrăutățit în perioada 

2013-2014, cel mai probabil datorită scăderii puternice a vânzărilor de produse inovative. 

De altfel, începând cu anul 2011, performanțele în inovare ale României sunt pe un trend 

descendent. Cu toate acestea, se constată faptul că pentru anumiți indicatori, în special în 

conexiune cu resursele de capital uman, performanțele României sunt în linie cu media 

europeană: noi absolvenți de doctorat, exporturile de servicii pentru cunoaștere intensivă, 

și tineri cu studii de nivel secundar superior. 

În conformitate cu informațiile existente la nivelul Comisiei Europene în cadrul platformei 

„Regional Innovator Monitor Plus”8, regiunea Sud-Vest Oltenia este încadrată în categoria 

inovatorilor modești, potențialul de inovare reflectând dificultățile structurale ale regiunii 

în raport cu provocările economiei de piață: disponibilizări importante de personal în 

sectorul industriei, în special în industria minieră, și revenirea la "agricultura de subzistență" 

în perioada 1995-2000, dependența economiei regiunii de orașe mono-industriale, 

capacitatea relativ scăzută de a atrage investiții străine directe, dezvoltarea tardivă a 

serviciilor financiare pentru IMM-uri, etc. Astfel, pentru a reduce decalajul intra și inter-

regional atât la nivel național cât și comunitar, este important ca, în primul rând, regiunea 

 
8 https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regional-innovation-monitor/base-profile/south-west-oltenia 
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să planifice și să utilizeze o serie de instrumente adecvate pentru adresarea dificultăților 

structurale menționate anterior.  

Activitatea de inovare reprezintă un factor foarte important în dezvoltarea economică a unei 

regiuni, numărul întreprinderilor inovatoare, tipul de inovare desfășurat și rezultatele 

obținute în urma inovării fiind indictori semnificativi ai potențialului de inovare. În urma 

analizei acestor indicatori la nivelul Regiunii Sud – Vest Oltenia, putem concluziona că 

Regiunea Sud – Vest Oltenia se află pe locul 6 din cele 8 regiuni în funcție de gradul de 

inovare (Inobarometru 2011), existând un număr redus și în scădere al întreprinderilor 

inovatoare. Cele mai mari cheltuieli pentru inovare sunt realizate de întreprinderi mari care 

activează în industrie. Potrivit statisticilor, în Regiunea Sud – Vest Oltenia, o mare parte a 

cheltuielilor de inovare sunt cheltuieli cu achizițiile de mașini, echipament și software. Deși 

cheltuielile pentru inovare au scăzut în perioada 2008 – 2010, Regiunea Sud – Vest Oltenia se 

află pe al treilea loc în România din perspectiva acestor cheltuieli. În ceea ce privește 

numărul brevetelor și publicațiilor științifice, trendul este descendent, similar cu cel 

înregistrat la nivel național.  
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12. Potențialul de creștere bazat pe activitatea de cercetare-dezvoltare  
 

Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014 – 2020 are ca priorități 

specializarea inteligentă prin concentrarea de resurse și mobilizarea unei mase critice de 

cercetători în domeniile de competență ridicate, în care există avantaje comparative reale 

sau potențiale, și în același timp, priorități cu relevanță publică ce vizează alocarea de 

resurse în domenii în care cercetarea și dezvoltarea tehnologică răspund unor nevoi sociale 

concrete. Din perspectiva specializării inteligente, Strategia Națională de Cercetare, 

Dezvoltare și Inovare 2014 – 2020 propune ca obiectiv specific:  

”concentrarea resurselor în domenii de cercetare şi inovare cu relevanţă economică şi cu 

potenţial CD demonstrat, prin parteneriate public-public - care să conducă la concentrare, 

eficienţă şi eficacitate -, şi public-privat, care să deblocheze potenţialul identificat.” 

De altfel, la nivel național este vizată atingerea unor obiective specifice transversale în 

domeniul CDI ce presupun o masă critică de cercetători necesară pentru transformarea CDI 

într-un factor al creșterii economice și dezvoltarea unor organizații de cercetare 

performante.  

La nivelul Regiunii Sud – Vest Oltenia, potențialul de creștere bazat pe activitatea de 

cercetare – dezvoltare a fost identificat prin analizarea mărimii și dinamicii cheltuielilor de 

cercetare dezvoltare, a situației întreprinderilor care derulează activități de cercetare și 

dezvoltare și a personalului care există în regiune și care este implicat în activități de 

cercetare.  

Potențialul de creștere bazat pe activitatea de cercetare – dezvoltare în Regiunea Sud – Vest 

Oltenia a fost diagnosticat prin analiza indicatorilor semnificativi de la nivel național, 

regional și județean cu privire la volumul alocat cheltuielilor de cercetare – dezvoltare, 

situația organizațiilor care desfășoară activități de cercetare – dezvoltare și numărul și tipul 

personalului implicat în cercetare – dezvoltare. Astfel, au fost analizați următorii indicatori: 

- Cheltuieli totale interne pentru activitatea de CD, % din PIB (Eurostat, 2015) 

- Cheltuieli totale din activitatea de cercetare-dezvoltare pe tipuri de programe de 

CD, conform NABS 2007 și surse de finanțare – prețuri curente 

- Cheltuieli totale din activitatea de cercetare-dezvoltare pe sectoare de performanță 

și surse de finanțare - prețuri curente (mii lei RON) 

- Cheltuieli totale din activitatea de cercetare – dezvoltare pe județe (INS, Tempo 

Online 2015) 
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- Cheltuieli interne pentru activitatea de cercetare – dezvoltare după sursa de 

finanțare, Regiunea Sud – Vest Oltenia, euro/locuitor (INS, 2015) 

- Unităţi cu activitate de cercetare-dezvoltare pe sectoare de performanţă, la nivel 

naţional (Direcţia Regională de Statistică, 2015) 

- Numărul de unități CDI pe regiuni de dezvoltare în perioada 2007 – 2011, (INS, 2013) 

- Entități de cercetare – dezvoltare în Regiunea Sud – Vest Oltenia (ANCSI, Ministerul 

Educației și Cercetării Științifice, PDR Sud-Vest Oltenia 2014 – 2020) 

- Unități locale active cu activitate de cercetare – dezvoltare, după codul CAEN și 

numărul de salariați (INS, 2015) 

- Resursa umană activă în domeniul științei și tehnologiei la nivel regional NUTS 2, % 

din populația activă (INS, 2015) 

- Salariaţi din activitatea de cercetare-dezvoltare – total, pe regiuni de dezvoltare 

(INS, Tempo Online, 2015) 

- Salariaţi din activitatea de cercetare-dezvoltare – total, pe judeţe (INS, Tempo 

Online, 2015) 

- Tipul salariaților din activitatea de cercetare – dezvoltare, Regiunea Sud-Vest 

Oltenia, 2011 – 2013 (INS, Tempo Online, 2015) 

- Școli doctorale, conducători de doctorat și doctoranzi în Regiunea Sud – Vest Oltenia, 

(http://www.doctoranzi-romania.ro, vizualizat la 15.06.2015) 

Pentru toți acești indicatori au fost sintetizate și reprezentate grafic în special datele 

referitoare la regiunea Sud – Vest Oltenia.  

 

  

http://www.doctoranzi-romania.ro/


  
 
 
 

131 

12.1 Cheltuielile de cercetare-dezvoltare 
 

În perioada 2005 – 2013, cheltuielile totale din activitatea de cercetare dezvoltare la nivel 

național au crescut semnificativ, de la doar 1.183.659 mii lei în anul 2005, la 2.464.779 mii 

lei în anul 2013. Obiectivele Strategiei Naționale de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014 – 

2020 cu privire la cheltuielile cu cercetarea – dezvoltarea sunt reprezentate în tabelul de 

mai jos. Observăm că ținta de a atinge 3% din PIB stabilită prin Strategia Europa 2020 este 

destul de nerealistă, doar creșterea semnificativă a cheltuielilor realizate de sectorul de 

afaceri putând susține acest obiectiv.  

 

 Ținte strategice cu privire la evoluția cheltuielilor cu cercetarea – 
dezvoltarea, % din PIB 

Premise Ultima 
valoare (an) 

Ținta 
2017 

Ținta 
2020 

Cheltuieli publice cu cercetarea – dezvoltarea (% 
din PIB) 

0.31 (2011) 0.63 1.0 

Cheltuieli cu cercetarea dezvoltarea ale 
sectorului de afaceri (% din PIB) 

0.17 (2011) 0.6 1.0 

Sursa: Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014 – 2020 

 

Potrivit INS, numărul proiectelor pentru activitatea de cercetare – dezvoltare, conform 

NABS, a scăzut în perioada 2011 – 2013, de la 9.518 în 2011 la 7.421 în anul 2013. 

În ceea ce privește alocarea cheltuielilor din activitatea de cercetare – dezvoltare pe tipuri 

de programe, observăm că în perioada 2008 – 2013, la nivel național, au avut loc o serie de 

schimbări semnificative. Astfel, dacă în perioada 2008 – 2010, cele mai mari cheltuieli se 

efectuau în domeniul producției și tehnologiei industriale, începând cu anul 2011 acestea au 

scăzut dramatic, crescând însă cheltuielile făcute în Sănătate, Agricultură, iar în anul 2012 

și în Educație. În perioada analizată, cele mai mici cheltuieli au fost alocate Explorării și 

exploatării spațiului.  
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 Cheltuieli totale din activitatea de cercetare – dezvoltare pe tipuri de 
programe de CD, conform NABS 2007 și surse de finanțare – prețuri curente (mii lei 

RON) 

 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Baza de date TEMPO, 2015 

 

Referitor la cheltuielile totale din activitatea de CD din sectorul întreprinderi, în perioada 

2005 – 2013, au avut loc creșteri semnificative, de la doar 588.538 mii lei în anul 2005, 

ajungând la 1.119.435 mii lei în anul 2012. Observăm o scădere relevantă a acestor cheltuieli 

în anul 2013, când totalul acestora a însumat 755.719 mii lei. O alocare a acestor cheltuieli 

în perioada 2008 – 2013  pe activități poate fi observată în Figura nr. 63. 
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 Cheltuieli totale din activitatea de cercetare-dezvoltare din sectorul 
întreprinderi, pe activități CAEN Rev.2 - prețuri curente (mii lei RON) 

 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Baza de date TEMPO, 2015 

 

În perioada 2005 – 2013, cheltuielile totale din activitatea de CD pe surse de finanțare au 

cunoscut o serie de modificări determinate și de contextul economic național. Astfel, așa 

cum se observă și în Figura nr. 64, începând cu anul 2008 cheltuielile de CD din fonduri 

publice au avut un trend descendent, compensat de o ușoară creștere a cheltuielilor 

realizate de agenții economici și de fondurile din străinătate. De asemenea, în ceea ce 

privește cheltuielile din activitatea de CD pe tipuri de cercetare, banii alocați cercetării 

fundamentale au cunoscut un trend ascendent până în anul 2008, crescând de la doar 

248.578 mii lei în 2005 la 1.240.289 mii lei în 2008 și o scădere semnificativă în perioada 

2008 – 2013. Pe de altă parte, cheltuielile alocate cercetării aplicative și pentru dezvoltarea 

experimentală au crescut în perioada 2005 – 2013. 
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 Cheltuieli totale din activitatea de CD pe surse de finanțare – prețuri 
curente (mii lei) 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Baza de date TEMPO, 2015 

 

La nivel național, cheltuielile totale din activitatea de CD pe tipuri de programe de CD, 

conform NABS sunt reprezentate grafic în Figura nr. 65. Se observă faptul că cele mai mari 

cheltuieli au fost realizate pentru programe din Producția și tehnologia industrială și din 

Cercetarea fundamentală.  

 Cheltuieli totale din activitatea de CD pe tipuri de programe de CD, 
conform NABS – prețuri curente mii lei 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Baza de date TEMPO, 2015 
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 Cheltuieli totale interne pentru activitatea de CD, % din PIB 

 

Sursa: Eurostat, 2015 

La nivelul Regiunii Sud – Vest Oltenia, ponderea cheltuielilor totale pentru activitatea de 

cercetare – dezvoltare era de doar 0,28% din PIB în anul 2011, singura regiune cu o pondere 

mai mică fiind Regiunea Sud - Est (Figura nr. 67). Comparativ cu regiunea București – Ilfov 

(care atribuie 1,08 din PIB-ul regional pentru dezvoltarea sectorului de cercetare 

dezvoltare), Regiunea Sud – Vest Oltenia atribuie un procent extrem de mic. În ceea ce 

privește volumul acestor cheltuieli, ele reprezintă doar 6,44% din volumul cheltuielilor cu 

cercetarea-dezvoltarea efectuate în regiunea București – Ilfov.  

 

 Cheltuieli totale din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe regiuni de 
dezvoltare - preţuri curente, mii lei 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Baza de date TEMPO, 2015 
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În ceea ce privește contribuția la aceste cheltuieli pe județe, observăm că cele mai mari 

cheltuieli s-au realizat în județul Dolj (Craiova fiind și centru universitar) și în județul Vâlcea.  

 

 Cheltuieli totale din activitatea de cercetare – dezvoltare pe județe, mii 
lei 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Baza de date TEMPO, 2015 

 

În perioada 2009 – 2011, în Regiunea Sud – Vest Oltenia, sectorul guvernamental deținea cea 

mai mare pondere a cheltuielilor pentru activitatea de cercetare dezvoltare, cu 6.3 

euro/locuitor. În anul 2012, cheltuiala guvernamentală pe cap de locuitor a scăzut la doar 

1,7. O scădere față de anul 2011 a înregistrat și sectorul învățământului superior, ultimele 

date disponibile arătând faptul că în anul 2012 se cheltuiau 2,6 euro/locuitor în activitatea 

de cercetare – dezvoltare. În ceea ce privește contribuția sectorului întreprinderilor, aceasta 

a cunoscut un maxim de 2,8 euro/locuitor în anul 2011, pentru a scădea la 2 euro/locuitor 

în 2012. Pentru contribuția sectorului privat non – profit există date doar pentru anul 2011, 

când s-au cheltuit 0,8 euro/locuitor pentru cercetare – dezvoltare.  
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 Cheltuieli interne pentru activitatea de cercetare – dezvoltare după sursa 
de finanțare, Regiunea Sud – Vest Oltenia, euro/locuitor 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Baza de date TEMPO, 2015 

12.2 Situația întreprinderilor de CD 
 

Din perspectiva Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare, sistemul 

național de cercetare-dezvoltare  este constituit din ansamblul unităților şi instituțiilor de 

drept public şi de drept privat cu personalitate juridică, care au în obiectul de activitate 

cercetarea-dezvoltarea. Din acest sistem, o entitate distinctă este sistemul de cercetare-

dezvoltare de interes național, care cuprinde următoarele categorii de unități de drept 

public, cu personalitate juridică, acreditate în acest sens, conform Legii nr. 324/2003 privind 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea Științifică şi dezvoltarea 

tehnologică: 

a) institute naţionale de cercetare-dezvoltare; 

b) institute, centre sau staţiuni de cercetare ale Academiei Române şi de cercetare-

dezvoltare ale academiilor de ramură; 

c) institute de învăţământ superior acreditate sau structuri ale acestora; 

d) institute sau centre de cercetare-dezvoltare organizate în cadrul societăţilor 

naţionale, companiilor naţionale şi regiilor autonome de interes național. 

În sistemul naţional de cercetare-dezvoltare sunt cuprinse şi următoarele categorii de unităţi 

şi instituţii: 

A. Unităţile şi instituţiile de drept public: 

a) institute, centre sau staţiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca instituţii 

publice; 
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b) institute sau centre de cercetare-dezvoltare organizate în cadrul societăţilor 

naţionale, companiilor naţionale şi regiilor autonome sau ale administraţiei 

publice centrale şi locale; 

c) centre internaţionale de cercetare-dezvoltare înfiinţate în baza unor acorduri 

internaţionale; 

d) alte instituţii publice sau structuri ale acestora, care au în obiectul de activitate 

cercetarea-dezvoltarea. 

B. Unităţile şi instituțiile de drept privat: 

a) unităţi de cercetare-dezvoltare organizate ca societăţi comerciale; 

b) societăţi comerciale, precum şi structurile acestora care au în obiectul de 

activitate cercetarea-dezvoltarea; 

c) instituţii de învățământ superior private acreditate sau structuri ale acestora. 

 

În România, în anul 2013 exista un număr de 1166 unități cu activitate de cercetare – 

dezvoltare, în creștere față de anul 2012 cu 196 de unități. De asemenea, cele mai multe 

unități provin din sectorul mediului de afaceri (884 de unități), 177 aparțin sectorului 

guvernamental, 91 sunt din sectorul învățământ superior și doar 14 din sectorul privat non – 

profit.  

 

 Unităţi cu activitate de cercetare-dezvoltare pe sectoare de performanţă, 
la nivel naţional 

 

Sursa: Direcţia Regională de Statistică, 2015 

 

La nivelul Regiunii Sud – Vest Oltenia, în anul 2011, existau 30 de unități locale care 

desfășurau activități de cercetare – dezvoltare  și inovare, adică doar 4,04% din numărul 
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total înregistrat la nivel național. În comparație cu celelalte regiuni, Regiunea Sud – Vest 

Oltenia se afla pe ultimul loc.  

 

 Numărul de unități CDI pe regiuni de dezvoltare în perioada 2007 – 2011 

Regiunea/Anul 2007 2008 2009 2010 2011 Pondere % 2011 

România 674  777  833  793  710  100,00  
Regiunea Nord – Est 62  74  74  70  61  8,59  
Regiunea Centru 59  62  57  57  52  7,32  
Regiunea Nord Est 60  65  64  57  49  6,9  
Regiunea Sud – Est 28  40  33  33  30  4,16  
Regiunea Sud Muntenia 45  53  52  50  47  6,31  
Regiunea București – Ilfov 360  406  467  441  400  55,61  
Regiunea Sud – Vest 
Oltenia 

25  33  36  32  30  4,04  

Regiunea Vest 35  44  50  53  41  6,68  
Sursa: INS, 2013 

 

Referitor la infrastructura de cercetare și dezvoltare, în Regiunea Sud-Vest Oltenia există 

un singur institut de cercetare – dezvoltare aflat sub coordonarea ANCSI, Institutul Naţional 

de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice şi Izotopice - ICSI Râmnicu Vâlcea și o 

sucursală a Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Ecologie Industrială ECOIND 

(la Râmnicu Vâlcea). De asemenea, în regiune există un singur institut de cercetare aflat sub 

coordonarea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri în Craiova: INCD şi 

ÎNCERCĂRI pentru ELECTROTEHNICĂ - ICMET Craiova, care are ca domeniu de cercetare: 

Cercetarea – dezvoltarea în domeniul: echipamentului electrotehnic, în domeniul forțelor 

mari, încercări de înaltă tensiune și mare putere, calibrări. 

Conform ANCSI, în Regiunea Sud – Vest Oltenia, în luna august 2015, existau 4 entități 

acreditate de inovare și transfer tehnologic Centrul de Informare Tehnologică în Turism şi 

Protecţia Mediului Sud-Vest Oltenia TechTEC, Centrul de Informare Tehnologică INCESA din 

cadrul Universității din Craiova, ITA – ICSI, IPA S.A. CIFATT Craiova. În afară de entitățile  

menționate anterior, la nivelul Regiunii Sud-Vest Oltenia funcționează încă din anul 1992 

Centrul de Inovare și Transfer Tehnologic CITT Craiova, ca unitate autonomă de aplicare a 

invențiilor (în prezent funcționează ca departament al Universității din Craiova). Un rol 

important în procesul de transfer tehnologic la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia este deținut, 

de asemenea, și de Centrul de Informare Tehnologică - C.C.I. Mehedinţi și de Asociația 

Română pentru Transfer Tehnologic (ARoTT). 

http://www.icsi.ro/
http://www.icsi.ro/
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La nivel național, Academia Română are în sistemul său 60 de institute și centre de cercetare 

care contribuie la dezvoltarea științei, literelor și artelor. În regiunea Sud – Vest Oltenia se 

regăsește doar Institutul de Cercetări Socio Umane “C.S. Nicolaescu Plopsor” din Craiova.  

În regiunea Sud – Vest Oltenia există 8 stațiuni de cercetare în domeniul agricol, de altfel 

potențialul regiunii în acest sector fiind foarte mare. Aceste stațiuni de cercetare se ocupă 

în special cu cercetările în domeniul cultivării pomilor fructiferi, viței de vie și legumelor. 

În ceea ce privește sistemul de învățământ superior, la nivelul Regiunii Sud – Vest Oltenia se 

regăsesc 3 instituții de învățământ superioar de stat, 2 în județul Dolj și una în județul Gorj.  

 Entități de cercetare – dezvoltare în Regiunea Sud – Vest Oltenia 

Nr.crt.  Denumire entitate CDI Localizare 

Institute de interes național 

1. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Tehnologii Criogenice şi Izotopice - ICSI 

Râmnicu Vâlcea 

2. INCD şi ÎNCERCĂRI pentru ELECTROTEHNICĂ - ICMET Craiova 

3.  Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru 
Ecologie Industrială ECOIND - Sucursala Vâlcea 

Râmnicu Vâlcea 

Institute, centre de cercetare și stațiuni de cercetare 

4. Stațiunea de Cercetare - Dezvoltare Pomicolă Craiova Craiova 

5. Stațiunea de Cercetări Agricole Șimnicu de Jos Șimnicu de Jos 

6. Stațiunea de Cercetare - Dezvoltare Legumicolă 
Ișalnița 

Ișalnița 

7. Stațiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Cultura 
Plantelor de Nisipuri Dăbuleni 

Dăbuleni 

8. Stațiunea Didactică Experimentală Craiova Craiova 

9. Institutul de Criogenie și Separări Izotopice Râmnicu Vâlcea 

10. Centrul Național de Cercetare pentru Hidrogen și Pile 
de Combustie 

Râmnicu Vâlcea 

11. Stațiunea de Cercetare - Dezvoltare în Pomicultură Râmnicu Vâlcea 

12. Stațiunea de Cercetare - Dezvoltare Viti-vinicolă 
Drăgășani 

Drăgășani 

13. Stațiunea de Cercetare și Producție Pomicolă Tg. Jiu Tg. Jiu 

14.  Stațiunea de Cercetare Pomicolă Strejești Strejești 

15. Institutul de Cercetări Socio Umane “C.S. Nicolaescu 
Plopșor”  

Craiova 

16.  Institutul de Cercetare Științifică, Inginerie 
Tehnologică și Proiectare Mine pe Lignit  

Craiova 

   

Universități 

17. Universitatea din Craiova Craiova 

18. Universitatea de medicină și farmacie din Craiova Craiova 

19. Universitatea ”Constantin Brâncuși” Tîrgu Jiu Tîrgu Jiu 

Societăți comerciale 

20. Artego SA  Tg. Jiu 

21. Popeci Craiova Craiova 

http://www.icsi.ro/
http://www.icsi.ro/
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Nr.crt.  Denumire entitate CDI Localizare 

22. INDA Craiova Craiova 

23.  INAS Craiova Craiova 

24. Softonic Craiova Craiova 
Sursa: ANCSI, Ministerul Educației și Cercetării Științifice, PDR Sud-Vest Oltenia 2014 - 2020 

 

Activitățile de cercetare – dezvoltare sunt împărțite, în funcție de codul CAEN, în Cercetare 

– dezvoltare în științe naturale și inginerie (721) și Cercetare-dezvoltare în științe sociale și 

umaniste (722). Din perspectiva acestui criteriu și al numărului de salariați, unitățile locale 

active care desfășoară activități de cercetare în Regiunea Sud – Vest Oltenia sunt prezentate 

în (Figura nr. 71). Conform statisticilor observăm că ponderea unităților care desfășoară CD 

în științe naturale și inginerie în Regiunea SV-Oltenia în total unități la nivel național este 

foarte mică și la nivelul anului 2013 nu exista nicio unitate locală cu activitate de cercetare 

– dezvoltare în științe sociale și umaniste – cod CAEN 722.  

 

 Unități locale active la nivelul Regiunii Sud-Vest Oltenia, cu activitate de 
cercetare – dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie, după numărul de salariați 

 

              Sursa: Institutul Național de Statistică, baze de date TEMPO, 2015 
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12.3 Personalul din activitatea de CD 
 

Unul dintre obiectivele specifice transversale ale Strategiei Naționale de Cercetare, 

Dezvoltare și Inovare 2014 – 2020 este atingerea până în anul 2020 a masei critice de 

cercetători. Astfel, strategia propune creșterea numărului absolvenților de doctorat la 1000 

de locuitori cu vârsta de 25 – 34 de ani de la 1,4 în 2011 la 1,5 în 2020, creșterea numărului 

de cercetători în sectorul public de la 12.409 în anul 2011 la 17.000 în anul 2020, creșterea 

numărului de cercetători în sectorul privat de la 3.518 în anul 2011 la 14.500 în anul 2020.   

La nivelul anului 2013, datele statistice arătau faptul că dintr-un total de 26.914 cercetători 

la nivel național, 11.107 aveau vârsta de până în 45 de ani și 15.807 peste 45 de ani.  

Datele EUROSTAT arată că resursa umană activă în domeniul științei și tehnologiei din 

Regiunea Sud – Vest Oltenia, ca procent din populația activă era de doar 20,2 în anul 2013, 

în ușoară creștere față de anii 2011 și 2012. Comparând cu regiunea cea mai bine 

reprezentată din România, București – Ilfov (46,5%), procentul este la mai puțin de jumătate. 

La nivel european, cifrele variază în funcție de țară și regiune, de exemplu, în Comunidad 

de Madrid, procentul era de 54,3% în anul 2013, în regiunea Centre din Franța, procentul era 

42,9% în anul 2013, în regiunea Região Autónoma dos Açores, Portugalia, procentul era de 

24.1% în anul 2013.  

Acest procent este justificat și de numărul redus de institute de cercetare și universități din 

Regiunea Sud-Vest Oltenia, dar și de veniturile reduse ale personalului care activează în 

domeniul cercetării și de resursele materiale inadecvate realizării de performanțe în 

domeniu.  
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 Resursa umană activă în domeniul științei și tehnologiei la nivel regional 
NUTS 2, % din populația activă 

 

Sursa: Eurostat , 2015 

 

Conform datelor statistice de la nivelul Regiunii Sud – Vest Oltenia, personalul din activitatea 

de CDI ca procent din populația activă, în Sectorul întreprinderilor și în Sectorul 

guvernamental era de doar 0,03% în anul 2012, într-o ușoară creștere față de anul 2011 când 

înregistra 0,01%, în Sectorul învățământului superior era de 0,14% în anul 2012, iar în 

Sectorul privat non – profit de 0% în anul 2011. În ceea ce privește numărul de cercetători la 

nivel regional, ca procent din total angajați, Regiunea Sud – Vest Oltenia avea un procent de 

doar 0,12%. După cum se observă în Figura nr. 73 numărul salariaților din activitate de 

cercetare – dezvoltare de la nivelul Regiunii Sud- Vest Oltenia a scăzut în perioada 2005 – 

2013, de la 2.569 la 2.058 de persoane. În comparație cu celelalte regiuni de dezvoltare ale 

României, doar Regiunea Sud – Est avea un număr mai mic de cercetători în anul 2013 (1.583 

de salariați).  
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 Salariaţi din activitatea de cercetare-dezvoltare – total, pe regiuni de 
dezvoltare 

 

Sursa: Prelucrare date statistice INS, 2015 

 

În ceea ce privește repartizarea salariaților din activitate de cercetare pe județe, putem 

observa în Figura nr. 74 că majoritatea își desfășoară activitatea în județul Dolj (1.764 de 

persoane), 208 în județul Vâlcea, 85 în Gorj și doar una în județul Olt.  

 

 Salariaţi din activitatea de cercetare-dezvoltare – total, pe judeţe 

 

Sursa: Prelucrare date statistice INS, 2015 

 

Referitor la tipul salariaților din activitatea de cercetare – dezvoltare, aceștia pot fi împărțiți 

în cercetători, tehnicieni și asimilați și alte categorii de salariați. La nivelul Regiunii Sud – 

Vest Oltenia, în anul 2013, cei mai mulți salariați sunt cercetători (1.612 persoane), 273 de 

salariați erau alte categorii de salariați din cercetare și 173 de salariați erau tehnicieni și 

asimilați.  
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 Tipul salariaților din activitatea de cercetare – dezvoltare, Regiunea Sud-
Vest Oltenia, 2011 – 2013 

 

Sursa: INS, Tempo Online, 2015 

 

Potențialul de creștere bazat pe activitatea de cercetare – dezvoltare al Regiunii Sud – Vest 

Oltenia poate fi surprins și prin analiza școlilor doctorale existe și a numărului de doctoranzi. 

În cadrul Universității din Craiova există 3 școli doctorale: Școala Doctorală de Științe Exacte, 

Școala Doctorală de Științe Inginerești și Școala doctorală de Științe Socio-Umane. În cadrul 

Universității de Medicină și Farmacie din Craiova funcționează o singură școală doctorală: 

IOSUD UMF Craiova. În cadru Universității ”Constantin Brâncuș” din Targu Jiu nu 

funcționează nicio școală doctorală. 

 

 Școli doctorale, conducători de doctorat și doctoranzi în Regiunea Sud – 
Vest Oltenia 

Universitate Localizare Număr de 
școli 
doctorale 

Număr de 
conducători de 
doctorat 

Număr de 
doctoranzi 

Universitatea din 
Craiova 

Craiova 3 92 609 

Universitatea de 
Medicină și Farmacie din 
Craiova 

Craiova 1 42 382 

Sursa: http://www.doctoranzi-romania.ro, 2015 

 

În ceea ce privește repartizarea temelor de doctorat pe școli doctorale, în regiunea Sud – 

Vest Oltenia, în cadrul Universității din Craiova, din cele 86 de teme de doctorat descrise pe 

site-ul http://www.doctoranzi-romania.ro, 49 aparțineau Școlii Doctorale de Științe 

Inginerești, 25 de teme Școlii doctorale de Științe Socio-Umane și 12 teme Școlii Doctorale 

de Științe Exacte. 

http://www.doctoranzi-romania.ro/
http://www.doctoranzi-romania.ro/
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12.4. Activitatea de cercetare dezvoltare la nivel regional în mediul academic 
 

Specializarea inteligentă a regiunii Sud – Vest Oltenia este un deziderat a cărui îndeplinire 

presupune, printre altele, o strânsă cooperare între mediul privat și mediul academic.  

La nivel regional activează 3 Universități de stat (Universitatea din Craiova – județe Dolj și 

Mehedinți, Universitatea Constantin Brâncuși Tg. Jiu – județ Gorj, Universitatea de Medicină 

și Farmacie Craiova – județ Dolj), 2 filiale locale ale altor Universități de stat din țară (USAMV 

București și Universitatea din Pitești – județul Olt) și 2 Universități particulare (Universitatea 

Spiru Haret – județe Dolj, Vâlcea; Universitatea Constantin Brâncoveanu – județ Vâlcea). 

În tabelul de mai jos sunt prezentate facultățile înscrise în cadrul universităților de stat la 

nivel regional. 

 Lista facultăților încadrate la nivelul Universităților de stat din regiunea 
Sud Vest Oltenia 

Nr. 

crt. 

Județ Universitate de stat Facultăți 

1 Dolj Universitatea din 

Craiova 

1. Facultatea de Agricultură 
2. Facultatea de Automatică, Calculatoare și 

Electronică 
3. Facultatea de Chimie 
4. Facultatea de Drept și Științe 

Administrative 
5. Facultatea de Economie și Administrarea 

Afacerilor 
6. Facultatea de Educație Fizică și Sport 
7. Facultatea de Electrotehnică 
8. Facultatea de Fizică 
9. Facultatea de Horticultură 
10. Facultatea de Litere 
11. Facultatea de Inginerie în 

Electromecanică, Mediu, Informatică 
Industrială 

12. Facultatea de Matematică și Informatică 
13. Facultatea de Mecanică 
14. Facultatea de Teologie 
15. Facultatea de Știinte Sociale 

Universitatea de 

Medicină și Farmacie 

Craiova 

1. Facultatea de Medicină 

2. Facultatea de Medicină Dentară 

3. Facultatea de Farmacie 

4. Facultatea de Moașe și Asistență Medicală 

2 Gorj Universitatea 

Constantin Brâncuși Tg. 

Jiu 

1. Facultatea de Inginerie 

2. Facultatea de Știinte Juridice și Litere 

3. Facultatea de Științe Economice și 

Gestiunea Afacerilor 
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Nr. 

crt. 

Județ Universitate de stat Facultăți 

4. Facultatea de Administrație Publică și 

Studii Politice Comparate 

5. Facultatea de Asistență Medicală, Tehnică 

Dentară, Artă și Cultură Fizică 

3 Mehedinți Universitatea din 

Craiova – Filiala 

Drobeta Turnu Severin 

1. Facultatea de Drept și Științe 

Administrative  

2. Facultatea de Economie și Administrarea 

Afacerilor 

3. Facultatea de Educație Fizică și Sport  

4. Facultatea de Ingineria și Managementul 

Sistemelor Tehnologice  

5. Facultatea de Litere 

4 Olt Universitatea de Științe 

Agronomice și Medicină 

Veterinară București – 

Filiala Slatina 

1. Facultatea de Management, Inginerie 
Economică și Agricultură și Dezvoltare Rurală 
 

Universitatea din 

Pitești – Filiala Slatina 

1. Facultatea de Științe ale Educației 

 Total număr facultăți 31 

 

În tabelul de mai jos sunt prezentate facultățile înscrise în cadrul universităților particulare 

la nivel regional. 
 

 Lista facultăților încadrate la nivelul Universităților de stat din regiunea 
Sud Vest Oltenia 

Nr. 

crt. 

Județ Universitate 

particulară 

Facultăți 

1 Dolj Universitatea Spiru 

Haret 

1. Facultatea de Drept și Administrație 

Publică 

2. Facultatea de Management Financiar 

Contabil 

2 Gorj Universitatea Titu 

Maiorescu 

1. Facultatea de Drept și Ştiinţe Economice 

3 Valcea Universitatea Spiru 

Haret 

1. Facultatea de Drept și Administrație 

Publică 

2. Facultatea de Contabilitate și Finanțe 

Universitatea 

Constantin 

Brâncoveanu 

1. Facultatea de Management și Marketing în 

Afaceri Economice 

 Total număr facultăți 6 

În concluzie, la nivelul regiunii Sud Vest Oltenia există 37 de facultăți, fie din mediul public 

fie din mediul privat, care reprezintă centrele de învățământ superior și la nivelul cărora 

sunt desfășurate și activități de cercetare-dezvoltare.  
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Din totalul facultăților existente, mai mult de jumătate, respectiv 22 din 37 de unități, sunt 

localizate pe teritoriul județului Dolj. Însă este important faptul că există o acoperire la 

nivelul tuturor județelor regiunii, din punct de vedere al centrelor universitare funcționale. 

Principalele domenii de cercetare ale mediului academic la nivel regional sunt: agricultură, 

horticultură, resurse ecologice, industria alimentară, cadastru, automatică, robotică, 

aplicații multimedia IT, industria energetică, protecția mediului, imunologie, medicamente, 

medicină experimentală, aplicații informatice în economie, electrotehnică, mecanică 

(biomecanică, microtehnologii, inginerie avansată în domeniul transporturilor și 

autovehiculelor), etc. 

Principalul actor al mediului academic la nivel regional prin prisma activităților de cercetare 

dezvoltare derulate este Universitatea din Craiova, în cadrul căreia activează 32 de centre 

de cercetare asimilate facultăților sale.  

În tabelul de mai jos sunt descrise principalele activități ale centrelor de cercetare care 

activează la nivel regional: 

Nr. 

crt. 

Universitate Domenii de 

cercetare 

Teme de cercetare 

1 Universitatea 

din Craiova 

Horticultură Monitorizarea şi evaluarea multicriterială a 

indicatorilor ecologici şi bioeconomici 

 Agricultură Cartarea vegetaţiei pajiştilor şi strategii privind 

introducerea şi aplicarea tehnicilor de cultură şi 

gestiune moderne 

 Resurse 

ecologice 

Cuantificarea parametrilor interrelaţiilor dintre 

elementele biocenozei (resurse genetice) şi 

biotopului 

 Industria 

alimentară 

Evaluarea chimică, biochimică şi microbiologică a 

calităţii alimentelor; cercetări fundamentale 

pentru proiectarea de produse şi tehnologii în 

industria alimentară 

 Cadastru și 

măsurători 

terestre 

Automatizarea lucrărilor topo-cadastrale şi 

fotogrammetrice; realizarea modelului digital de 

altitudini (DEM) al terenului și produse derivate 

(pante, expuneri, etaje altitudinale, profile 

topografice etc) 

 Automatică Stabilitate și oscilații neliniare, sisteme cu 

întârziere, aplicații industriale ale conducerii 

robuste și adaptive 

 Robotică Mecatronică, sisteme electronice avansate  

 Științe juridice Drept privat și cercetări juridice fundamentale  
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Nr. 

crt. 

Universitate Domenii de 

cercetare 

Teme de cercetare 

 Științe 

economice 

Inteligenţă computaţională, data mining, 

modelarea bazată pe agenţi, sisteme multiagent, 

econometrie, cibernetică, soft computing 

 Motricitate 

umană 

Biomecanică, kinetoterapie 

 Electrotehnică Inginerie aerospațială, transporturi şi sisteme de 

energie, tehnologii ecologice 

 Informatică 

aplicată 

Inteligenţă artificială, bioinformatică, ingineria şi 

arhitectura calculatoarelor, grafică şi vizualizare, 

securitatea calculatoarelor şi criptografie, 

informatică aplicată în medicină, multimedia, 

reţele de calculatoare și sisteme de operare, 

inginerie software, data mining, tehnologii Web, 

managementul datelor, medii de afaceri pe 

internet. 

 Mecanică Sinteză și elaborare de noi materiale, depunere a 

straturilor subțiri, microtehnologii, inginerie 

avansată în domeniul autovehiculelor și 

transporturilor, încercări mecanice și tehnologii 

inovative de prelucrare a materialelor, 

biomecanică 

 Științe sociale Monografii sociologice; cercetări sociologice de 

teren; studii de ontologie şi metafizică formală; 

studii de imagologie, argumentare vizuală, retorică 

şi comunicare; Pragmatism şi neopragmatism în 

ştiinţele socio-umaniste; culturi argumentative şi 

retorice; studii de psihologia argumentării şi 

retoricii 

2 Universitatea 

de Medicină 

și Farmacie 

Craiova 

Imunologie Morfologie microscopică și imunologie 

 Gastroenterolo

gie 

Managementul bolilor digestive 

 Reumatologie Utilizarea ultrasonodensitometriei și ecografiei 

musculoscheletale 

 Farmaceutică Tehnici experimentale de farmacologie, 

toxicologie și tehnici bioanalitice 

 Medicină 

clinică și 

experimentală 

Studiul fenomenului de îmbătrânire 

3 Universitatea 

Constantin 

Industria 

energetică 

Controlul proceselor din industria energetică; 

masurători și analize complexe privind stabilirea 

duratei de viață a utilajelor tehnologice 
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Nr. 

crt. 

Universitate Domenii de 

cercetare 

Teme de cercetare 

Brâncuși Tg. 

Jiu 

 Protecția 

mediului 

Retehnologizarea și perfectionarea unor procese în 

scopul micșorării emisiilor de noxe; elaborarea 

unor tehnologii cu grad redus de poluare 

 Matematică Analiză funcțională, teoria operatorilor, analiză 

matematică  

Geometrie diferențială, Ecuații și incluziuni 

diferențiale, Ecuații cu derivate parțiale, 

Stabilitate stocastică și control stocastic 

Probabilități, Statistică și Cercetări operaționale 

 Economie 

fundamentală 

și aplicată 

Modelare și prognoză economică; microeconomie 

și macroeconomie 

 

 

Din interpretarea informațiilor prezentate în tabelul anterior rezultă că, la nivel regional, 

cele mai importante sectoare de cercetare dezvoltare în mediul academic sunt aferente 

domeniilor agricultură, inginerie, medicină și științe economice.  

În urma analizei indicatorilor relevanți pentru identificarea potențialului de creștere al 

regiunii Sud – Vest Oltenia bazat pe activitatea de cercetare – dezvoltare putem concluziona 

faptul că regiunea deține un potențial scăzut, activitatea de cercetare dezvoltare fiind 

concentrată în special în județul Dolj, orașul Craiova.  

Procentul din PIB al cheltuielilor totale interne pentru activitatea de CD în regiunea Sud – 

Vest Oltenia este unul foarte mic, de doar 0,28% din PIB, în anul 2013 cheltuielile totale 

interne pentru CD din regiune fiind de 89023 mii lei.  

În regiune, la nivelul anului 2011 existau 30 de unități locale care desfășurau activități de 

cercetare – dezvoltare  și inovare, dintre care un singur institut aflat sub coordonarea ANCS 

și doar unul aflat sub coordonarea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri.  

Analiza efectuată relevă existența unui număr semnificativ de stațiuni de cercetare în 

domeniul agricol, în special în cultivarea pomilor fructiferi.  

Resursa umană activă în domeniul științei și tehnologiei din Regiunea Sud – Vest Oltenia, ca 

procent din populația activă era de doar 20,2. În 2013 în regiune erau 2058 de salariați cu 
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activități de cercetare – dezvoltare, majoritatea (1764) desfășurându-și activitatea în 

județul Dolj.  

La nivelul regiunii există 3 universități de stat acreditate. Dintre acestea, doar 2 au școli 

doctorale în cadrul cărora activează 134 de conducători de doctorat care în prezent 

coordonează 991 de lucrări de doctorat.  
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II. Analiza SWOT 

Conform condiționalității RIS3 ex-ante impusă statelor membre UE prin intermediul politicii 

de coeziune pentru perioada 2014-2020, existența strategiilor de specializare inteligentă la 

nivelul fiecărui teritoriu reprezintă un instrument necesar pentru realizarea unor investiții 

eficiente și eficace în materie de cercetare, dezvoltare și inovare. De altfel, sprijinirea 

investițiilor în cercetare și inovare reprezintă o condiție prealabilă pentru utilizarea Fondului 

European de Dezvoltare Regională destinat dezvoltării competitive în perioada 2014-2020. 

În vederea maximizării impactului investițiilor în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării, 

este esențial ca strategia de specializare inteligentă la nivelul unui teritoriu să fie bazată pe 

o analiză SWOT în vederea concentrării resurselor pe un set limitat de priorități în materie 

de cercetare și inovare. 

Analiza SWOT reprezintă o analiză a punctelor tari, punctelor slabe, oportunităților și 

amenințărilor existente în raport cu un element analizat, fiind folosită în mod curent ca 

instrument pentru facilitarea planificării politicilor aplicate la nivelul unui teritoriu. 

Astfel, în baza analizei contextului regional și a potențialului de inovare, a fost posibilă 

elaborarea unei analize SWOT în raport cu situația actuală de funcționare a sectorului de 

CDI, aceasta fiind prezentată în continuare. 
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2.1. Puncte tari 
• Grad relativ ridicat de accesibilitate rutieră la nivelul centrelor urbane principale din 

regiune (regiunea este traversată de axa prioritară 7 TEN-T de transport rutier, 4 

drumuri europene și de axa prioritară 22 TEN-T de transport feroviar) 

• Prezența Aeroportului Internațional Craiova (deservește traficului de pasageri, 

mărfuri și poștă, precum și mișcării aeronave în zonă) 

• Grad ridicat de electrificare a rețelei de cale ferată comparativ cu celelalte regiuni 

ale țării (51% din totalul de cale ferată era, în anul 2013, electrificată) 

• Regiunea Sud Vest Oltenia înregistrează un câștig salarial nominal mediu net lunar  

relativ ridicat, comparativ cu alte regiuni din țară (locul 3 la nivel național în anul 

2013 – 1.433 lei). 

• Existența clusterelor funcționale la nivel regional axate pe diverse sectoare de 

activitate (clustere funcționale în domeniile construcții, automotive, turism, 

agricultură, IT, logistică, transport, etc.) 

• Trend crescător al PIB-ului la nivel regional (PIB-ul înregistrat în anul 2012 avea o 

valoare dublă față de anul 2005) 

• Trend crescător al numărului de IMM-uri la nivel regional (creștere a numărului de 

unități economice din categoria întreprinderilor mici și mijlocii cu 4,76% în anul 2012 

după perioada de recesiune economică 2009-2011) 

• Potențialul crescut de specializare al Regiunii Sud – Vest Oltenia în domeniul 

Industriei prelucrătoare (indicele utilități globale a crescut în perioada 2009 – 2013 

de la 3.19 la 3.52) 

• Potențialul crescut de specializare al Regiunii Sud – Vest Oltenia în domeniul 

Comerțul cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor, 

(indicele utilității globale calculat pentru perioada 2009 – 2013 a crescut de la 3.33 

la 3.35) 

• Volumul crescut al exporturilor din Regiunea Sud – Vest Oltenia, în special în județele 

Dolj și Olt (soldul exporturilor s-a situat în jurul valorii de 1.200.000 lei) 

• Soldul excedentar al balanței comerciale în perioada 2011 – 2014 (sold excedentar 

înregistrat în fiecare județ al regiunii) 

• Avantaje comparative la nivel de regiune pentru grupele de produse 11. ”Produse ale 

industriei morăritului” (indice RCA=1,22066, Dolj), 28. Produse chimice anorganice 

(indice RCA=1,67683, Vâlcea), 40. ”Cauciuc și articole din cauciuc” (indice 

RCA=1,39110, Olt), 43. ”Blănuri și articole din blană” (indice RCA=1,29791, Dolj), 75. 
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”Nichel și articole din nichel” (indice RCA=2,25201, Vâlcea), 76. ”Aluminiu și articole 

din aluminiu” (indice RCA=2,21546, Olt) 

• Regiunea Sud – Vest Oltenia se află pe locul 3 din cele 8 regiuni de dezvoltare potrivit 

potențialului de conducere a inovării (scor 21,30 conform Studiu Inobarometru 2011); 

• Ponderea mare a cheltuielilor de inovare destinate achizițiilor de mașini, echipament 

și software (peste 82% din totalul cheltuielilor de inovare atât în anul 2008, cât și în 

2010) 

• Existența unui număr ridicat de centre de cercetare în mediul academic (peste 25 de 

departamente de cercetare în mediul academic la nivel regional) 

• Numărul ridicat al stațiunilor de cercetare din domeniul agricol (8 stațiuni de 

cercetare funcționale pe teritoriul regiunii) 

• Poziționerea pe teritoriul regiunii a unor agenți economici importanți din perspectiva 

activităților de cercetare – dezvoltare derulate (care activează cu precădere în 

domeniul ingineriei și mecanicii). 
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2.2. Puncte slabe 

• Lipsa unei autostrăzi pe teritoriul regiunii. 

• Grad scăzut de penetrare a serviciilor de telefonie fixă și mobilă, la nivel de 

gospodărie, comparativ cu celelalte regiuni de dezvoltare ale țării (telefonie fixă – 

49%, medie națională – 59%; telefonie mobilă – 77%, medie națională – 83%). 

• Grad ridicat de ocupare în agricultură (38,8% la nivelul anului 2013). 

• Regiunea Sud Vest Oltenia înregistrează cea mai ridicată rată a șomajului la nivel 

național (8,7% în anul 2013). 

• Tendință de scădere a populației la nivel regional (locul al doilea din punct de vedere 

al celei mai semnificative scăderi ale populației în perioada 2012-2015) 

• Nivel redus de investiții străine directe atrase la nivel regional (1.912 milioane euro, 

în anul 2013 - penultimul loc la nivel național) 

• Valoarea PIB per capita la nivel regional redusă (78% din media națională, regiunea 

Sud-Vest Oltenia fiind clasată între ultimele 10 regiuni la nivel european prin prisma 

acestui indicator) 

• La nivelul regiunii Sud Vest Oltenia se înregistrează cel mai mic număr de unități 

locale active, comparativ cu alte regiuni de dezvoltare (35.360 unități reprezentând 

7,28% din totalul de la nivel național) 

• Potențialul scăzut de specializare al Regiunii Sud – Vest Oltenia în domeniul Activitati 

de spectacole, culturale si recreative, în perioada 2009 – 2013 (indicele utilității 

globale a crescut de la o valoare de 0.04 la doar 0.05) 

• Potențialul scăzut de specializare al Regiunii Sud – Vest Oltenia în domeniul Informații 

și comunicații (indicele utilității globale crescând de la o valoare de 0.13 la doar 

0.14) 

• Volumul redus al exporturilor în județele Gorj, Mehedinți (sub 200.000 lei/an) și 

Vâlcea (sub 400.000 lei/an) în perioada 2011-2014 

• În județele Gorj și Mehedinți nu există niciun sector care să aibă avantaje 

comparative în perioada iulie – decembrie 2014 (indicele RCA calculat pentru toate 

bunurile cuprinse în Nomenclatorul Combinat are valori negative) 

• Regiunea Sud – Vest Oltenia se află pe locul 6 din cele 8 regiuni de dezvoltare în 

ceea ce privește gradul de inovare (conform studiu Inobarometru 2011); 

• Numărul redus de institute de cercetare – dezvoltare (doar 2 institute de cercetare 

de interes național); 

• Numărul redus de entități acreditate de inovare și transfer tehnologic (3 entități 

acreditate de inovare și transfer tehnologic); 
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• Numărul redus al întreprinderilor inovatoare (pe teritoriul regiunii activau 6,11% din 

totalul întreprinderilor inovatoare la nivel național în anul 2012); 

• Numărul întreprinderilor care au realizat atât inovare de produs, cât și de proces 

(scădere dramatică a numărului întreprinderilor care au realizat atât inovare de 

produs cât și de proces în perioada 2006 – 2012 în Regiunea Sud-Vest Oltenia, de la 

160 la doar 11 întreprinderi în 2012);  

• Regiunea Sud – Vest Oltenia înregistrează cel mai mic număr de aplicații pentru 

obținerea de brevete din cele 8 regiuni de dezvoltare din România în anul 2012; 

• Număr redus al publicațiilor științifice (pondere de doar 3.85% la nivelul Regiunii Sud 

– Vest Oltenia în totalul publicațiilor cu autori români din anul 2011); 

• Numărul redus al aplicațiilor pentru obținerea de brevete (din anul 2010, numărul de 

aplicații din Regiunea Sud – Vest Oltenia a scăzut de la 1.13 aplicații la un milion de 

locuitori, la doar 0.324 aplicații la un milion de locuitori în anul 2012) 

• Ponderea redusă a cheltuielilor totale pentru activitatea de cercetare – dezvoltare 

în regiune (0,28% din PIB în anul 2011, singura regiune cu o pondere mai mică fiind 

Regiunea Sud – Est); 

• Numărul redus de unități locale active care desfășoară activități de CDI existente la 

nivelul regiunii (în anul 2011, existau 30 de unități locale care desfășurau activități 

de cercetare – dezvoltare  și inovare, adică doar 4,04% din numărul total înregistrat 

la nivel național); 

• Numărul redus de salariați în activitatea de cercetare – dezvoltare (numărul 

salariaților din activitate de cercetare – dezvoltare de la nivelul Regiunii Sud- Vest 

Oltenia a scăzut în perioada 2005 – 2013, de la 2.569 la 2.058 de persoane, regiunea 

clasându-se pe penultimul loc la nivel național) 

• Industria textilă nu este sprijinită prin activități de cercetare la nivel regional (nu 

există institute de cercetare specializate în acest domeniu la nivel regional) 

• Industria auto nu este sprijinită prin activități de cercetare la nivel regional (nu există 

institute de cercetare specializate în acest domeniu la nivel regional). 
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2.3. Oportunități 
• Facilități fiscale oferite agenților economici care desfășoară activități în domeniul 

cercetării-dezvoltării 

• Implementarea Strategiei Naționale de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-2020 

• Fonduri de finanțare a proiectelor de infrastructură rutieră prin intermediul 

Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 

• Disponibilitatea relativă și costul scăzut al forței de muncă care se regăsește în 

exportul de autoturisme, îmbrăcăminte și încălțăminte (AID Oltenia, 2011)  

• Fonduri nerambursabile prin intermediul POR 2014-2020, pentru sporirea 

competitivității IMM-urilor și prin intermediul PNDR, pentru creșterea competitivității 

sectorului agricol. 

• Finanțări nerambursabile pentru întreprinderi nou înființate prin intermediul unor 

proiecte finanțate prin Fondul Social European precum CCP 176 – România Start – Up 

– DMI 3.1 

• Oportunități de finanțare în vedere îmbuntățirii transferului tehnologic prin 

Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară nr. 1  

• Oportunități de finanțare în vederea îmbunătățirii competitivității întreprinderior 

mici și mijlocii prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară nr. 2, 

Prioritatea de investiții 2.1 Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin 

facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi 

întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri,  și Prioriatea de investiții 2.2. 

Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea 

serviciilor. 

• Finanțări nerambursabile prin intermediul Programului Operațional Competitivitate 

2014 – 2020 – Axa prioritară 1. Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în 

sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor 

• Posibilități de finanțare a activităților de cercetare în instituțiile de învățământ 

superior și centrele de cercetare prin apelurile deschise de UEFISCDI: Apel BiodivERsa 

2015, Program CAPACITATI - Proiecte de co-finantare a participarii Romaniei la PC 7; 

• Oportunități de finanțare pentru reîntoarcerea în țară a cercetătorilor români (de 

exemplu apelul UEFISCDI Tinere echipe) 
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2.4. Amenințări 

• Potențialul crescut de specializare al altor regiuni (Centru, București – Ilfov, Nord – 

Vest) în domenii competitive la nivel național și internațional precum Informații și 

comunicații. 

• Reducerea exporturilor determinată de contextul economic  

• Ponderea redusă a cheltuielilor publice cu cercetarea – dezvoltarea la nivel național 

în PIB. 

• Nivel redus de experiență în accesarea și implementarea proiectelor CDI cu finanțare 

internațională. 

• Emigrarea unui număr foarte mare de cercetători la nivel național; 

• Nivelul redus al veniturilor personalului implicat în activități de cercetare – 

dezvoltare la nivelul instituțiilor publice. 

• Reticența investitorilor străini  
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III. Domeniile prioritare de șpecializare 
inteligenta  ale Regiunii Sud-Veșt Oltenia 

 

Metodologia de selecție a sectoarelor de specializare inteligentă descrie modalitatea și pașii 

realizați în vederea selecției principalelor sectoare de specializare inteligentă în Regiunea 

Sud – Vest Oltenia.  

Metodologia de selecție a sectoarelor de specializare inteligentă de la nivelul Regiunii Sud – 

Vest Oltenia a presupus mai multe etape: 

 

A. Alegerea sectoarelor cu potențial de specializare inteligentă în funcție de informațiile 

cantitative și calitative desprinse din Analiza regională privind avantajele competitive și 

a potențialului de inovare și  Analiza SWOT a regiunii Sud – Vest Oltenia.  

În această etapă sectoarele cu potențial de specializare inteligentă (domeniile candidate) 

au fost identificate ținând cont concomitent de rezultatele mai multor analize efectuate cu 

privire la: 

- Tendințele antreprenoriale din Regiunea Sud – Vest Oltenia 

- Performanța firmelor din Regiunea Sud – Vest Oltenia, potențialul de clusterizare și 

existența unor clustere care cuprind producători, utilizatori și/sau beneficiari dintr-

un anumit domeniu sau din domenii diferite care au scopul punerii în aplicare a 

bunelor practici din UE în vederea creşterii competitivităţii operatorilor economici 

din regiune. 

- Existența unor tendințe de specializare predominante în regiune, în urma analizei 

unor indicatori economici relevanți: unități locale active, populația ocupată civilă, 

numărul mediu al salariaților, cifra de afaceri, investițiile nete în unități locale. 

- Indicele de avantaj comparativ – ICA (Revealed Comparative Advantage – RCA) propus 

de Balassa.  

- Infrastructura de cercetare – dezvoltare și inovare din Regiunea Sud – Vest Oltenia și 

personalul implicat în CDI. 

- Rezultatele activității de cercetare – dezvoltare și inovare: brevete, patente, articole 

științifice cotate ISI, lucrări de doctorat.  
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În urma acestor analize, în funcție și de codurile CAEN, au fost identificate 7 sectoare 

tradiționale cu potențial de specializare inteligentă: 

• Industria automotive 

• Agricultura și industria alimentară 

• Industria chimică 

• Industria metalurgică 

• Producția și furnizarea de energie electrică 

• Construcții 

• Turism 

 

B. Identificarea sectoarelor cu potențial de specializare inteligentă în urma analizării 

rezultatelor cercetării de teren efectuate prin intermediul interviurilor cu actorii 

regionali activi pe domenii de dezvoltare a clusterelor din regiune și a rezultatelor 

sondajelor efectuate în rândul mediului de afaceri regional și în rândul actorilor regionali 

relevanți pentru domeniul specializării inteligente.  

Selecția sectoarelor de specializare inteligentă a fost realizată ținând cont de: 

- Numărul persoanelor intervievate în cadrul analizei calitative efectuată prin 

interviurile derulate cu actori regionali relevanți în sectorul de cercetare, dezvoltare 

și inovare. 

- Analiza cantitativă efectuată prin intermediul unei anchete pe bază de chestionar în 

rândul mediului de afaceri regional și actorilor regionali relevanți pentru 

specializarea inteligentă. 

- Prezența printre respondenții anchetei ai unor beneficiari ai proiectelor finanțate 

prin intermediul PN II la nivelul Regiunii Sud – Vest Oltenia. 

- Prezența printre respondenți ai unor reprezentați ai clusterelor dezvoltate în 

regiune. 

În urma acestei analize, au fost identificate 6 sectoare tradiționale cu potențial de 

specializare inteligentă (domenii candidate): 

• Industria automotive 

• Agricultura și industria alimentară 

• Producția și furnizarea de energie electrică 

• Industria metalurgică 

• Industria chimică 

• Construcții 
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C. Consultarea actorilor relevanți în domeniul specializării inteligente în cadrul 

grupurilor de lucru constituite.  

Astfel, sectoarele cu potențial de specializare inteligentă au fost identificate în urma 

consultării din cadrul grupurilor de lucru organizate în Regiunea Sud-Vest Oltenia și prin 

centralizarea fișelor de lucru completate de participanții la aceste reuniuni. 

În urma acestei analize au fost identificate următoarele sectoare cu potențial de specializare 

inteligentă (domenii candidate): 

• Industria automotive 

• Agricultura și industria alimentară 

• Producția și furnizarea de energie electrică 

• Construcții 

• Industria electrotehnică 

• Industria feroviară 

• Biotehnologii 

• Patrimoniul cultural 

• Sănătate 

• ITC 

• ECO - tehnologii 
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În consecință, în urma agregării informațiilor colectate din 

cele trei surse de informații prezentate anterior, domeniile 

propuse, cu potențial de dezvoltare care pot asigura o 

specializare inteligentă a regiunii Sud-Vest Oltenia sunt: 

1. Inginerie industrială și transporturi 

2. Energie durabilă și mediu 

3. Medicină inovativă fundamentală și aplicativă 

4. Agricultură și industrie alimentară 

5. Turism și identitate culturală 

 

Sectoarele ITC și eco-tehnologii sunt considerate ca fiind 

două domenii transversale de interes, evoluțiile lor 

condiționând funcționarea corespunzătoare a sectoarelor 

de specializare inteligentă propuse anterior. 

 

Sectoarele de specializare inteligentă identificate la nivel 

regional au fost verificate încrucișat cu cele 4 domenii 

identificate la nivelul Strategiei Naționale CDI 2014-2020 

pentru a identifica inițiativele ce vor beneficia de o 

susținere dublă (atât de la nivel regional, cât și de la nivel 

național). 

Sectoarele propuse care prezintă potențial de specializare inteligentă sunt sectoare 

economice reprezentative ale regiunii Sud-Vest Oltenia, existând deja o tradiție în acest 

domeniu la nivelul teritoriului și, implicit, forță de muncă specializată. De asemenea, aceste 

sectoare furnizează locuri de muncă pentru majoritatea persoanelor ocupate la nivel 

regional, astfel încât dezvoltarea acestora ar conduce automat la creșterea nivelul de 

venituri și îmbunătățirea condițiilor de trai pentru populație.  

3.1. Descrierea domeniilor de specializare inteligentă identificate la 

nivel regional 
 

1. Inginerie industrială și transporturi  

Domeniul inginerie industrială și transporturi este unul reprezentativ pentru Regiunea Sud-

Vest Oltenia, industriile automotive, electrotehnică și feroviară înregistrând cel mai ridicat 



  
 
 
 

163 

nivel al productivității muncii. Performanța deosebită a agenților economici este explicată 

prin influența progresului tehnologic și a inovării caracteristice acestui sector. 

Industria constructoare de automobile inteligente și mecatronizate este unul dintre 

domeniile care prezintă un deosebit potențial de dezvoltare la nivel regional. Avantajele 

competitive și comparative ale acestui sector derivă, cu precădere, din caracterul inovator 

al tehnologiei de care dispune și nivelul înalt de calificare al resursei umane angajate.  La 

nivelul anului 2013, industria constructoare de automobile concentra la nivelul Regiunii Sud-

Vest Oltenia un număr total de 27 unități locale active, cea mai ridicată valoare a cifrei de 

afaceri fiind înregistrată de întreprinderile Ford România SA și Kirchhoff Automotive România 

SRL, ambele situate în județul Dolj.  

Industria producătoare de material rulant deține o tradiție îndelungată la nivel regional, 

fiind unul dintre sectoarele care concentrează un număr important de personal angajat.  O 

particularitate notabilă a acestui sector constă în dependența de tehnologii inovatoare, 

intensiv consumatoare de capital, care generează mai departe nevoia de investiții 

semnificative în vederea dezvoltării și sporirii competitivității întreprinderilor din domeniu. 

Sectorul construcțiilor reprezintă un alt domeniu cu potențial de specializare, manifestând 

o tendință de relansare în ultimii ani, după atenuarea efectelor generate de criza econmică, 

edificatoare în acest sens fiind evoluția pozitivă a cifrei de afaceri pentru firmele care 

operează pe această piață. 

În  sfera academică și a cercetării din domeniul inginerie mecanică și transporturi, regiunea 

dispune de mai multe centre de cercetare, cele mai multe înființate în cadrul Universității 

din Craiova: Centrul de Cercetări în Domeniul Inginerie Aerospaţială - CERDIAS, 

Electrotehnică în Transporturi şi Sisteme de Energie - ELTRES, Inginerie Electrică, 

Electroenergetică şi Tehnologii Ecologice - IEETE, Centrul de Inovare şi Transfer Tehnologic 

- CITT, Centrul de Cercetare Ştiinţifică Sisteme Electromecanice şi Calitate - SEMEQ etc. 

Alte entități de cercetare relevante pentru domeniul inginerie și mecanică sunt: Institutul 

Național de Cercetare-Dezvoltare și Încercări pentru Electrotehnică - ICMET Craiova, S.C. 

IPA S.A. – societate comercială de CDI în domeniul automatizărilor, S.C. INAS SA – institut de 

cercetare dezvoltare pentru inginerie, proiectare asistată de calculator și S.C. Uranus S.R.L. 

– cercetare dezvoltare şi realizare sisteme de automatizări industriale. 

Industria prelucrătoare chimică și metalurgică este una dintre cele mai dinamice și 

competitive din Regiunea Sud-Vest Oltenia, domeniile cu potențial de specializare și inovare 
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fiind reprezentate de tehnolgiile criogenice și izotopice și producția materialelor de 

substituție a componentelor grele.  

Numărul unităților locale active în sectorul industriei prelucrătoare chimice și metalurgice, 

la nivelul Regiunii Sud-Vest Oltenia, în anul 2013, era de 140 agenți economici, dintre care 

cei mai mulți își desfășurau activitatea în județele Dolj (91 de întreprinderi) și Vâlcea (86 de 

întreprinderi). În ceea ce privește reprezentativitatea la nivel regional, se observă că ramura 

industriei prelucrătoare ocupă poziția a doua, după sectorul comerțului cu ridicata și  

amănuntul, numărul unităților locale reprezentând 9,55% din totalul celor înregistrate la 

nivel regional. Cifra de afaceri generată de agenții economici din domeniul industriei 

prelucrătoare, în același an de referință, atingea pragul de 20 mlrd lei, clasându-se astfel, 

în rândul celor mai performante sectoare economice ale regiunii.  

Industria metalurgică este unul dintre sectoarele care concentrează cel mai însemnat număr 

de angajați la nivel regional, fiind reprezentată de cel mai mare producător de aluminiu din 

Europa Centrală și de Est, și  totodată, singurul producător de aluminiu din țară - ALRO 

Slatina.  

Din perspectiva dimensiunii academice și de cercetare, regiunea dispune un Institut Naţional 

de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice şi Izotopice în Râmnicu Vâlcea, 

reprezentativ pentru cercetarea în domeniul proceselor criogenice, precum și de trei centre 

de cercetare dezvoltate în cadrul Universității din Craiova în domeniile chimie analitică, 

chimie aplicată, electrochimie și coroziune. 

Câteva exemple ale direcțiilor de inovare și specializare inteligentă oportune pentru 

dezvoltarea și sporirea competitivității domeniului inginerie industrială și transporturi sunt 

prezentate în continuare: 

• Proiectarea și dezvoltarea conceptului de bio-vehicul, funcționabil pe bază de 

biocombustibili din resurse regenerabile 

• Dezvoltarea de noi generații de vehicule feroviare și tehnologii ecologice și eficiente 

energetic 

• Proiectarea de sisteme și tehnici utilizate în construcții pentru reducerea costurilor 

lucrărilor 

• Dezvoltarea de studii și cercetări în domeniul proceselor criogenice, materialelor și 

echipamentelor specifice 

• Dezvoltarea de materiale noi și competitive pentru componentele pilelor de combustibili 

• Dezvoltarea cercetării în domeniul petrochimiei 
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• Proiectarea și dezvoltarea de sisteme de producere a hidrogenului din resurse 

regenerabile: biomasă, hidrocarburi, solar etc. 

• Cercetări experimentale privind transferul termic și analiza ciclurilor criogenice 

specifice instalațiilor de lichefiere a heliului 

• Cercetări pentru valorificarea biotehnologică a zăcămintelor și a deșeurilor (halde și 

iazuri de decantare etc.) cu conținut redus de compuși utili (metale, țiței etc) 

• Crearea și dezvoltarea de aplicații, tehnologii și metode de producție industriale cu un 

consum scăzut de energie 

• Calcule de înaltă performanță și noi modele computaționale  

• Noi algoritmi de calcul paralel pentru proiectare industrială 

• Dezvoltarea și implementarea unor softuri specializate domeniului mecatronică 

• Dezvoltarea și implementarea unor aplicații și softuri specializate pentru producția de 

vehicule feroviare 

• Proiectarea și dezvoltarea de vehicule utilizate în domeniul construcțiilor (pentru 

tuneluri, infrastructură tehnico-edilitară, etc.) 

• Dezvoltarea și implementarea unor softuri specializate domeniului industriei chimice și 

metalurgice 

• Proiectarea și dezvoltarea de vehicule inovatoare, cu un consum redus de combustibil și 

impact minim asupra mediului 

• Investiții în aplicații industriale care necesită un consum scăzut de energie 

• Proiectarea și dezvoltarea de vehicule feroviare și tehnologii pentru transport feroviar 

eficiente energetic și cu impact redus asupra mediului 

• Proiectarea unor sisteme inovative de construcție a clădirilor, pe bază de materiale 

reciclabile și reutilizabile, în vederea reducerii consumului de energie și a minimizării 

impactului asupra mediului 

• Depoluarea apelor reziduale industriale cu conținut de compuși organici clorurati prin 

oxidare avansată pe catalizatori hidrofili și hidrofobi 

• Proiectarea și dezvoltarea de vehicule inovatoare, cu un consum redus de combustibil și 

impact minim asupra mediului 

• Investiții în aplicații industriale care necesită un consum scăzut de energie 

• Proiectarea și dezvoltarea de vehicule feroviare și tehnologii pentru transport feroviar 

eficiente energetic și cu impact redus asupra mediului 

• Proiectarea unor sisteme inovative de construcție a clădirilor, pe bază de materiale 

reciclabile și reutilizabile, în vederea reducerii consumului de energie și a minimizării 

impactului asupra mediului 
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• Depoluarea apelor reziduale industriale cu conținut de compuși organici clorurati prin 

oxidare avansată pe catalizatori hidrofili și hidrofobi 

• Proiectarea de vehicule și tehnologii pentru transport ecologice și eficiente energetic 

• Dezvoltarea de componente micro- și nano-electronice inovative: 

− Dezvoltarea de noi materiale și tehnologii pentru nanostructuri și circuite 

integrate la scară nano 

− Dezvoltarea de noi concepte de dispozitive nanoelectrice 

− Dezvoltarea tehnologiilor convergente: micro-nano-bio-info 

• Experimentarea și dezvoltarea de noi materiale fotonice 

• Proiectarea și dezvoltarea de compoenente micro- și nano- electronice inovative cu 

aplicabilitate în producția de material rulant de cale ferată 

• Cercetare în vederea îmbunătățirii rezistenței materialelor utilizate în construcții 

Lista prezentată anterior nu are un caracter exhaustiv, prezentând doar câteva inițiative cu 

titlu de exemplu, specifice domeniului de specializare inteligentă analizat. 

2. Energie durabilă și mediu  

Sectorul energiei durabile prezintă un potențial de dezvoltare însemnat, având la bază 

disponibilitatea pe termen mediu și lung a a resurselor, precum și ampla activitate de 

cercetare desfășurată de institutele și centrele de specialitate. 

Realizând o analiză din perspectiva productivității muncii se observă că operatorii economici 

care activează în sectorul industriei energetice înregistrează cel mai ridicat nivel al acestui 

indicator, aducând astfel un plus de competitivitate regiunii. Regiunea Sud-Vest Oltenia 

este, de altfel, cel mai important producător de energie din România, cu resurse energetice 

refolosite, generând 71,57% din totalul producției de energie hidroelectică și 27% din totalul 

energiei termolectrice obținute la nivel național.  

Dezvoltarea și consolidarea sectorului energetic și în special cel al energiei durabile implică 

încurajarea cooperării între institutele de cercetare și agenții economici de profil și 

stimularea dezvoltării tehnologice în vederea generării de alternative energetice inovative 

și competitive. În continuare sunt prezentate câteva exemple privind direcțiile de inovare și 

specializare inteligentă necesare în vederea dezvoltării și a amplificării competitivității 

acestui domeniu: 

• Cercetarea și dezvoltarea de biocombustibili cu valoare energetică ridicată, ca 

alternativă la combustibilii fosili 
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• Producția de bioenergie – biogaz, biomasă, biocombustibil 

• Producerea surselor auxiliare de energie pe baza deșeurilor organice rezultate din 

agricultură, silvicultură, zootehnie, industria alimentară etc.  

• Proiectarea de softuri specializate domeniului producției și frunizării de energie durabilă

  

• Dezvoltarea de sisteme și modele de degradare microbiologică a poluanților 

• Creșterea eficienței energetice la consumator, producător și distribuitor 

• Crearea  de sisteme biotehnlogice inovative pentru dezvoltarea energetică durabilă 

• Utilizarea optimă a resurselor convenționale și neconvenționale de apă 

• Evaluarea și reducerea riscului la dezastre 

Lista prezentată anterior nu are un caracter exhaustiv, prezentând doar câteva inițiative cu 

titlu de exemplu, specifice domeniului de specializare inteligentă analizat. 
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3. Medicină inovativă fundamentală și aplicativă 

Cercetarea fundamentală și aplicativă din domeniul medical deține o importanță deosebită, 

influențând nu numai starea generală de sănătate a populației, dar și perspectivele de 

dezvoltare economică ale Regiunii Sud-Vest Oltenia.  

Activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare în domeniul medical, desfășurată la nivel 

regional, este susținută cu precădere de centrele de specialitate din cadrul Universității de 

Medicină și Farmacie din Craiova, respectiv: Centrul de Cercetare în Gastroenterologie și 

Hepatologie, Centrul pentru Studii de Morfologie Microscopică și Imunologie și Centrul de 

Cercetare a Medicamentului. 

Câteva exemple ale direcțiilor de inovare și specializare inteligentă oportune pentru 

dezvoltarea și sporirea competitivității domeniului de medicină inovativă fundamentală și 

aplicativă sunt prezentate în continuare:  

• Evaluarea in vitro/ in vivo în procesul de proiectare a medicamentelor generice 

• Dezvoltarea unor sisteme de diagnostic precoce, tratament personalizat, 

monitorizare și prognostic 

• Studiul celor mai răspândite cauze de mortalitate și morbiditate din Regiunea Sud -

Vest Oltenia 

• Monitorizarea răspândirii microorganismelor înalt patogene cu potențial de 

răspândire în masă 

• Dezvoltarea de softuri și tehnologii inovative în domeniul medical  

• Evaluarea de impact a mediului și ocupațiilor asupra sănătății populației 

• Cercetare și producție a echipamentelor, protezelor si soft-urilor necesare 

persoanelor cu dizabilități 

Lista prezentată anterior nu are un caracter exhaustiv, prezentând doar câteva inițiative cu 

titlu de exemplu, specifice domeniului de specializare inteligentă analizat. 
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4. Agricultură și industrie alimentară  

În anul 2013, sectorul agricol concentra la nivelul Regiunii Sud-Vest Oltenia un număr total 

de 1.313 unități locale active, ce înregistrau o cifră de afaceri de 1.242 milioane lei. Din 

perspectiva ponderii pe care o deține în gradul total de ocupare la nivel regional, sectorul 

agricol ocupă primul loc (38,8%), fiind urmată de industrie, comerț și construcții. De 

asemenea, ponderea populației ocupate în agricultură la nivelul Regiunii Sud-Vest Oltenia 

excede cu aproape 10 procente media înregistrată la nivel național. 

Balanța comercială a sectorului agricol la nivel regional este una pozitivă, județul Dolj 

remarcându-se prin cea mai însemnată evoluție a exporturilor cu produse rezultate din 

activitatea agricolă. 

Activitatea de cercetare în sectorul agricol este bine reprezentată la nivelul Regiunii Sud - 

Vest Oltenia, aici desfășurându-și activitatea 8 stațiuni de cercetare în domeniul cultivării 

cerealelor, plantelor tehnice, pomilor fructiferi, viței de vie, legumelor, ameliorării solului 

și cultivării plantelor pe nisipuri, unități de cercetare aflate în subordinea Academiei de 

Științe Agricole și Silvice București sau a Universității din Craiova. În ceea ce privește 

componenta academică, în cadrul Facultății de Agricultură și Horticultură din Craiova există 

mai multe departamente de cercetare reprezentative pentru domeniul agricol, printre care 

se numără: Departamentul de cercetare pentru valorificarea terenurilor nisipoase din 

Regiunea Oltenia, Departamentul de cercetare pentru calitatea și siguranța alimentelor, 

Departamentul de cercetare și consultanță agricolă etc. 

Regiunea Sud-Vest Oltenia dispune, de asemenea, și de un cluster specializat în domeniul 

agricol, Agropro Oltenia Cluster, ce reunește 24 de membri formați din autorități publice 

locale și județene, centre de cercetare dezvoltare, instituții de formare, asociații și 

producători din sectorul agricol. 

Câteva exemple privind direcțiile de inovare și specializare inteligentă considerate oportune 

în vederea dezvoltării și a sporirii competitivității acestui domeniu sunt prezentate în 

continuare: 

• Produse alimentare sigure, accesibile și optimizate nutrițional: 

− Cercetări pentru îmbunătățirea calității nutritive a alimentelor 

− Stimularea producției durabile de alimente sigure și sănătoase 

− Dezvoltarea de noi produse tradiționale românești 

− Studii privind modelele de consum alimentar 



  
 
 
 

170 

• Produse, practici, procese și tehnologii inovative în culturile cerealiere, legumicultură, 

horticultură, silvicultură 

• Producția de semințe pentru culturi de câmp adaptate fenomenelor meteorologice 

extreme - secetă, inundații 

• Dezvoltarea de biotehnologii industriale agro-alimentare: 

− Cercetări pentru reducerea necesaruluii de input-uri 

− Dezvoltarea de procese fermentative inovative 

• Biofertilizatori cu efecte benefice asupra proceselor de creștere, supraviețuire, 

dezvoltare la plante, precum și asupra sporirii producției și productivității în 

agroecosistemele durabile. 

• Biocatalizatori pentru aplicații industriale 

• Sisteme eficiente/integrate de irigație pentru prevenirea efectului de deșertificare în 

sud-vestul țării 

• Cercetări pentru dezvoltarea de produse farmacologice bazate pe culturi naturale și 

plante utilizate in medicamentația bolilor terminale 

• Dezvoltarea de produse, practici, procese și tehnologii inovative în sectorul horticol 

− Implementarea unor softuri specializate domeniului agricol și industriei 

alimentare 

− Identificarea și dezvoltarea unor soluții de adaptare a soiurilor de cereale, legume 

etc. la condițiile climatice ale regiunii 

• Stimularea și dezvoltarea cercetării în domeniul agricol, respectiv testarea soiurilor 

hibride în loturi experimentale pentru facilitarea transferului ulterior către cultivarea în 

masă 

• Îmbunătățirea eficienței energetice a tehnologiei utilizate în exploatațiile agricole 

• Susținerea dezvoltării durabile a producției culturilor de câmp adaptate schimbărilor 

climatice. 

 

Lista prezentată anterior nu are un caracter exhaustiv, prezentând doar câteva inițiative cu 

titlu de exemplu, specifice domeniului de specializare inteligentă analizat. 
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5. Turism și identitate culturală 

Turismul este unul dintre domeniile ce prezintă un însemnat avantaj competitiv din 

perspectiva resurselor turistice pe care le oferă cadrul natural al regiunii. 

Ecoturismul reprezintă una dintre formele de valorificare eficientă a patrimoniului natural 

și antropic de care dispune Regiune Sud-Vest Oltenia, având un potențial semnificativ de 

contribuție la dezvoltarea economică și socială a a comunităților locale din zonele rurale.  

O particularitate deosebită a acestei categorii de turism rezidă în efectele negative minime  

asupra mediului și favorizarea conservării și protejării patrimoniului natural și antropic de 

care dispune regiunea. 

Tendința de creștere a numărului de turiști preocupați de problemele de mediu, manifestată 

în ultimii ani, constituie unul dintre factorii care favorizează dezvoltarea ecoturismului, 

transformându-l dintr-o nișă de piață, într-un segment aflat într-o continuă expansiune. 

Turismul balnear, medical și de wellness prezintă un potențial apreciabil de dezvoltare, 

constituind unul dintre punctele forte ale economiei regionale, prin stațiunile balneo-

climaterice de renume de care dispun județele Vâlcea, Mehedinți și Gorj. O particularitate 

deosebită a acestui tip de turism este reprezentată de potențialul constant și practic 

inepuizabil al resurselor hidrologice cu caracteristici minerale și termale, dar care din cauza 

lipsei unei infrastructuri adecvate, nu sunt valorificate și promovate corespunzător. 

Turismul cultural a cunoscut în ultimii ani o dinamică ascendentă în ceea ce privește cererea 

și consumul de servicii turistice culturale, ca urmare a interesului crescând al populației 

pentru evenimentele artistice, literare, științifice, religioase etc., Regiunea Sud-Vest 

Oltenia remarcându-se printr-o intensă activitate culturală, susținută de instituțiile de 

profil. 

Dezvoltarea acestui segment de servicii turistice este susținută de diversitatea patrimoniului 

cultural regional, material și imaterial, ce prezintă elemente unice la nivel național și chiar 

internațional, care promovate în mod corespunzător, pot  contribui semnificativ la 

conturarea și definirea unei identități culturale a zonei de Sud-Vest.  Oltenia este astfel o 

regiune ce reunește nu doar edificii și monumente istorice, ci și valori cultural - istorice, 

etnografice, artistice și religioase, reprezentate prin diverse tradiții și forme de exprimare 

artistică. 
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La nivelul Regiunii Sud-Vest Oltenia există două clustere specializate în domeniul turismului, 

Turinn Cluster și Turism Oltenia Cluster, ambele având ca obiective îmbunătățirea 

competitivității și poziționării strategice a serviciilor din sectorul turistic regional.  

În continuare sunt prezentate câteva exemple ale direcțiilor de inovare și specializare 

inteligentă oportune pentru dezvoltarea și accentuarea competitivității acestui domeniu: 

- Dezvoltarea unor aplicații și sisteme informatice specifice activității turistice 

- Dezvoltarea unor aplicații informatice referitoare la patrimoniul cultural al regiunii 

- Promovarea ecoturismului, ca măsură de conservare și protejare a naturii 

- Planificarea creativă  în cadrul planurilor de dezvoltare urbană 

Lista prezentată anterior nu are un caracter exhaustiv, prezentând doar câteva inițiative cu 

titlu de exemplu, specifice domeniului de specializare inteligentă analizat. 

 

→Tehnologia informației  și a comunicațiilor (IT&C) 

Industria tehhnologiei informației și a comunicațiilor a cunoscut în ultimii ani o dezvoltare 

însemnată  din perspectiva numărului de unități locale active și a cifrei de afaceri generate, 

reprezentând unul dintre cele mai competitive sectoare ale economiei regionale.  Astfel, la 

nivelul anului 2013, sectorul tehnologiei informațiilor și comunicațiilor concentra în 

Regiunea Sud-Vest Oltenia, 647 unități locale active, cele mai multe dintre acestea 

desfășurându-și activitatea în județele Dolj (293) și Vâlcea (131).  Realizând o ierarhie a 

firmelor din domeniu, în funcție de obiectul de activitate, se observă că pe prima poziție se 

plasează societățile care furnizează servicii informatice, acestea deținând o pondere de 

72,48% din total, acesta reprezentând de altfel și segmentul cel mai performant al industriei 

ITC la nivel regional. 

Este de remarcat că între particularitățile acestui sector, generatoare de avantaje  

comparative, se numără costurile unitare scăzute cu forța de muncă  și înalta calificare a 

personalului existent, elemente ce asigură competitivitatea companiilor din domeniu pe 

piețele externe. 

Stumularea dezvoltării sectorului ITC poate aduce o valoare adăugată însemnată la economia 

regiunii, aducând efecte pozitive în ceea ce privește rata de ocupare a tinerilor, precum și 

sporirea gradului de inovare  și creșterea productivității industriilor care concentrează în 

activitatea curentă aplicații informatice. 

Din perspectiva dimensiunii academice și de cercetare, Regiunea Sud-Vest Oltenia dispune 

de mai multe centre de cercetare, majoritatea înființate în cadrul Universității din Craiova, 
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Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică: Centrul de cercetare Automatică 

Neliniară, stabilitate și oscilații (ANSO), Centrul de cercetare Dezvoltarea de aplicații 

multimedia (DAM), Centrul de cercetare Mecatronică și robotică (CCMR), Centrul de 

cercetare Sisteme electronice avansate (SEA). 

În vederea dezvoltării sectorului TIC la nivel regional sunt propuse următoarele direcții de 

specializare inteligentă: 

• Dezvoltarea și implementarea unor aplicații și softuri specializate pentru producția 

de vehicule feroviare; 

• Proiectarea și dezvoltarea de vehicule utilizate în domeniul construcțiilor (pentru 

tuneluri, infrastructură tehnico-edilitară, etc.) 

• Proiectarea de softuri specializate domeniului producției și furnizării de energie 

durabilă 

• Dezvoltarea și implementarea de programe informatice aplicabile domeniului 

industriei chimice și metalurgice 

• Implementarea unor softuri specializate domeniului agricol și industriei alimentare 

Lista prezentată anterior nu are un caracter exhaustiv, prezentând doar câteva inițiative cu 

titlu de exemplu, specifice domeniului de specializare inteligentă analizat. 

 

→Eco-tehnologii 

Dezvoltarea sectorului industriei ecologice și al eco-tehnologiilor la nivelul Regiunii Sud-Vest 

Oltenia poate constitui o soluție viabilă  pentru combaterea problemelor de mediu, 

contribuind la protejarea și conservarea acestuia, precum și la o mai bună utilizare a 

resurselor. Tranziția de la tehnologii tradiționale la eco-tehnologii este însă un proces amplu 

ce implică o serie de bariere economice, precum costurile de investiții și cheltuielile ridicate 

asociate demarării activităților.  

Provocarea actuală constă în adoptarea și implementarea unor măsuri financiare de sprijin 

pentru partajarea riscurilor implicate de investițiile în ecotehnologie și susținerea 

întreprinderilor inovatoare din domeniu.  

Activitatea de cercetare - dezvoltare - inovare și transferul eco-tehnologiilor în procesele 

de producție ale operatorilor economici dețin, de asemenea, un rol crucial  în valorificarea 

întregului potențial al domeniului, crearea avantajelor competitive pentru întreprinderi și 

generarea de noi locuri de muncă. 
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Mai mult, stimularea consumului și a producției sustenabile poate transforma provocările 

legate de  mediu în oportunități și noi practici de afaceri, maximizând capacitatea de 

răspuns a întreprinderilor la tendințele în materie de ecoinovație.  

Câteva exemple ale direcțiilor de inovare și specializare inteligentă oportune pentru 

dezvoltarea domeniului de eco-tehnologie sunt prezentate în continuare: 

− Dezvoltarea tehnologiilor cu impact durabil 

− Creșterea calității, disponibilității și fiabilității echipamentelor, utilajelor, 

instalațiilor 

− Dezvoltarea de noi generații de vehicule și tehnologii pentru transport ecologice și 

eficiente energetic 

− Dezvoltarea de tehnologii, echipamente și sisteme tehnice inovatoare pentru 

producția de bioresurse alimentare și non-alimentare 

− Susbstituția materialelor critice și creșterea duratei de funcționare a materialelor , 

echipamentelor, utilajelor și instalațiiilor 

− Dezvoltarea sistemelor de producere a energiei din surse alternative 

− Sporierea eficienței energetice și dezvoltarea unor modele de consum mai sustenabil. 

Lista prezentată anterior nu are un caracter exhaustiv, prezentând doar câteva inițiative cu 

titlu de exemplu, specifice domeniului de specializare inteligentă analizat. 
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3.2. Corelarea domeniilor de specializare inteligentă identificate la 

nivel regional cu Strategia națională CDI 2014-2020 
 

Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2014 – 2020 reține, drept domenii de 

specializare inteligentă pentru ciclul strategic 2014 – 2020, patru domenii majore: 1. 

Bioeconomia, 2. Tehnologia informațiilor și a comunicațiilor, spațiu și securitate, 3. Energie, 

mediu și schimbări climatice, 4. Eco-nanotehnologii și materiale avansate, identificate pe 

baza potențialului științific și al relevanței pe care o prezintă în raport cu direcțiile de 

dezvoltare economică stabilite la nivel național. 

În scopul coordonării integrate a procesului de planificare strategică, domeniile prioritare 

de specializare inteligentă, identificate la nivelul Regiunii Sud-Vest Oltenia, au fost corelate 

cu domeniile strategice incluse în Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare, 

după cum urmează: 

1. Bioeconomia 

• Raportat la domeniul inginerie industrială și transporturi, Regiunea Sud-Vest se 

remarcă printr-un potențial însemnat de dezvoltare al industriei constructoare de 

automobile, care, prin canalizarea investițiilor către inovare și retehnologizare, 

poate creea condițiile optime proiectării și dezvoltării conceptului de bio-vehicul pe 

bază de combustibili din resurse regenerabile. Referitor laindustria chimică și 

metalurgică, centrele și institutele de cercetare din regiune susțin o amplă activitate 

de cercetare fundamentală și aplicată pentru dezoltarea tehnologiilor și proceselor 

criogenice și izotopice, dezvoltarea cercetării în domeniul petrochimiei și 

proiectarea de tehnologii pentru valorificarea biotehnologică a zăcămintelor și 

deșeurilor. 

• În ceea ce privește domeniul energie durabilă și mediu, Regiunea Sud-Vest Oltenia 

beneficiază de potențialul deosebit al agriculturii, ca sursă de generare a energiilor 

alternative. Criza energetică mondială generată de volatilitatea accentuată a 

prețului combustibililor convenționali impune necesitatea căutării unor metode de 

obținere a combustibililor din resurse regenerabile, cele mai accesibile din 

perspectiva costurilor implicate fiind plantele, care înmagazinează în creșterea și 

dezvoltarea lor cantități mari de energie. Prin poziționarea geografică, Regiunea 

Sud-Vest Oltenia, dispune de condiții climatice propice pentru cultivarea unui număr 

însemnat de plante cu potențial energetic și plante cu un conținut ridicat de hidrați 
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de carbon, fiind una dintre regiunile cu cel mai mare biopotențial energetic la nivel 

național. 

• Raportat la domeniul medicină inovativă fundamentală și aplicativă, dimensiunea 

academică și de cercetare este bine reprezentată, în Regiunea Sud-Vest Oltenia 

existând trei importante centre de cercetare în domeniile gastroentorolgie și 

hepatologie, morfologie microscopică și știința medicamentului. 

• Din perspectiva domeniului agricultură și industrie alimentară se observă că 

Regiunea Sud Vest Oltenia dispune o suprafață agricolă însemnată (aproximativ 12% 

din suprafața agricolă totală a țării), iar activitatea de cercetare cunoaște o 

dezvoltare considerabilă, cele două elemente având potențialul de a contribui la 

proiectarea și dezvoltarea de biotehnologii agro-alimentare inovative și obținerea 

de produse alimentare sigure, accesibile și cu un aport nutrițional optim. 

 

2. Tehnologia informațiilor și a comunicațiilor, spațiu și securitate 

• Regiunea Sud-Vest Oltenia poate deveni un centru de competență în cercetarea și 

dezvoltarea privind calculul de înaltă performanță,  modelele computaționale 

inovatoare și algoritmii de calcul paralel cu aplicabilitate în proiectarea industrială 

și modelarea sistemelor complexe din domeniul fizicii, chimiei, ingineriei și 

materialelor. Acest deziderat este susținut de calitatea ridicată a învățământului 

superior și a cercetării academice din disciplinele tehnice relevante pentru 

segmentul informatic, precum și de prezența unor companii importante din domeniul 

TIC. 

 

3. Energie, mediu și schimbări climatice 

• Din perspectiva domeniului inginerie industrilă și transporturi se remarcă necesitatea 

orientării către soluții de recuperare energetică și reducere a risipei. Se consideră astfel 

oportună canalizărea investițiilor viitoare către aplicații și tehnologii industriale care 

minimizează consumul de energie și exploatează, pe cât posibil, resurse regenerabile 

sau energie produsă în instalații de înaltă eficiență energetică. Sectorul construcțiilor 

este unul dintre domeniile care poate contribui, de asemenea, la atingerea obiectivelor 

de sporirea a eficienței energetice și minimizare a impactului asupra mediului prin  

proiectarea unor sisteme inovative de construcție a clădirilor și utilizare a materialelor 

reciclabile. 
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În ceea ce privește industria chimică și metalurgică, activitatea de cercetare desfășurată 

de centrele de profil existente la nivel regional a dezvoltat o serie de studii pentru 

combaterea efectelor generate de poluarea industrială, dintre acestea remarcându-se 

cercetarea în domeniul depoluării apelor reziduale industriale prin oxidare avansată pe 

catalizatori hidrofili și hidrofobi. 

• Din perspectiva agriculturii, având în vedere efectele schimbărilor climatice ce se resimt 

la nivel regional, considerând în special deșertificarea teritoriului, este importantă 

identificarea unor soluții de adaptare a soiurilor de cereale, legume, etc. la condițiile 

climatice ale regiunii. În acest sens este esențială cercetarea derulată în domeniu, 

precum și testarea soiurilor hibride în loturi experimentale pentru a facilita transferul 

ulterior al acestora către agricultorii locali, în vederea cultivării. 

• În ceea ce privește domeniul turismului, Regiunea Sud-Vest Oltenia se remarcă printr-

un potențial semnificativ de dezvoltare a ecoturismului, ca formă de promovare a 

patrimoniului natural și antropic din zonele rurale, dar și ca măsură de conservare și 

protejare a mediului înconjurător. Turismul balnear, medical și de wellness constituie 

de asemenea unul dintre punctele forte ale economiei regionale, dezvoltarea sa fiind 

însă condiționată de investițiile în infrastructură, precum și de promovarea și 

valorificarea corespunzătoare a stațiunilor balneoclimaterice.   

 

4. Eco-nano-tehnologii și materiale avansate 

• Dezvoltarea domeniului de inginerie industrială și transporturi și a domeniulul energie 

durabilă și mediu la nivel regional poate fi impulsionată prin implementarea eco-

nanotehnologiilor inovatoare, care să crească eficiența energetică a vehiculelor de 

transport rutier și feroviar, concomitent cu reducerea nivelului de zgomot și diminuarea 

emisiilor de carbon.  

 

Având în vedere prioritățile identificate la nivel național și domeniile cu potențial de 

specializare identificate la nivelul Regiunii Sud – Vest Oltenia, a fost construită o matrice a 

specializării inteligente la nivelul regiunii. Inițiativele prezentate în matricea specializării 

inteligente reprezintă doar câteva exemple pentru definirea unor direcții de aprofundare, 

nefiind o listă cu caracter exhaustiv. 
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 Matricea încrucișată a specializării inteligente la nivelul Regiunii Sud-Vest Oltenia și la nivel național 

Domenii Regiunea 
Sud-Vest 
Oltenia/Domenii la 
nivel național 

Bioeconomia Tehnologia informațiilor și a 
comunicațiilor, spațiu și securitate 

Energie, mediu și schimbări 
climatice 

Eco-nanotehnologii și materiale 
avansate 

Inginerie 
industrială și 
transporturi   

• Proiectarea și dezvoltarea conceptului de bio-vehicul, 
funcționabil pe bază de biocombustibili din resurse 
regenerabile 

• Dezvoltarea de noi generații de vehicule feroviare și 
tehnologii ecologice și eficiente energetic 

• Proiectarea de sisteme și tehnici utilizate în construcții 
pentru reducerea costurilor lucrărilor 

• Dezvoltarea de studii și cercetări în domeniul proceselor 
criogenice, materialelor și echipamentelor specifice 

• Dezvoltarea de materiale noi și competitive pentru 
componentele pilelor de combustibili 

• Dezvoltarea cercetării în domeniul petrochimiei 

• Proiectarea și dezvoltarea de sisteme de producere a 
hidrogenului din resurse regenerabile: biomasă, hidrocarburi, 
solar etc. 

• Cercetări experimentale privind transferul termic și analiza 
ciclurilor criogenice specifice instalațiilor de lichefiere a 
heliului 

• Cercetări pentru valorificarea biotehnologică a zăcămintelor 
și a deșeurilor (halde și iazuri de decantare etc.) cu conținut 
redus de compuși utili (metale, țiței etc) 

• Crearea și dezvoltarea de aplicații, tehnologii și metode de 
producție industriale cu un consum scăzut de energie. 
 

• Calcule de înaltă performanță 
și noi modele computaționale  

• Noi algoritmi de calcul paralel 
pentru proiectare industrială 

• Dezvoltarea și implementarea 
unor softuri specializate 
domeniului mecatronică 

• Dezvoltarea și implementarea 
unor aplicații și softuri 
specializate pentru producția 
de vehicule feroviare 

• Proiectarea și dezvoltarea de 
vehicule utilizate în domeniul 
construcțiilor (pentru 
tuneluri, infrastructură 
tehnico-edilitară, etc.) 

• Dezvoltarea și implementarea 
unor softuri specializate 
domeniului industriei chimice 
și metalurgice 
 
 

 
 
 

• Proiectarea și 
dezvoltarea de vehicule 
inovatoare, cu un 
consum redus de 
combustibil și impact 
minim asupra mediului 

• Investiții în aplicații 
industriale care necesită 
un consum scăzut de 
energie 

• Proiectarea și 
dezvoltarea de vehicule 
feroviare și tehnologii 
pentru transport 
feroviar eficiente 
energetic și cu impact 
redus asupra mediului 

• Proiectarea unor 
sisteme inovative de 
construcție a clădirilor, 
pe bază de materiale 
reciclabile și 
reutilizabile, în vederea 
reducerii consumului de 
energie și a minimizării 
impactului asupra 
mediului 

• Depoluarea apelor 
reziduale industriale cu 
conținut de compuși 
organici clorurati prin 
oxidare avansată pe 
catalizatori hidrofili și 
hidrofobi 

• Proiectarea de vehicule și 
tehnologii pentru transport 
ecologice și eficiente 
energetic 

• Dezvoltarea de componente 

micro- și nano-electronice 

inovative: 

− Dezvoltarea de noi 

materiale și tehnologii 

pentru nanostructuri și 

circuite integrate la 

scară nano 

− Dezvoltarea de noi 

concepte de dispozitive 

nanoelectrice 

− Dezvoltarea tehnologiilor 

convergente: micro-

nano-bio-info 

• Experimentarea și 
dezvoltarea de noi materiale 
fotonice 

• Proiectarea și dezvoltarea de 
compoenente micro- și nano- 
electronice inovative cu 
aplicabilitate în producția de 
material rulant de cale ferată 

• Cercetare în vederea 
îmbunătățirii rezistenței 
materialelor utilizate în 
construcții 

 Energie durabilă  și 
mediu 

• Biocombustibili cu valoare energetică ridicată, ca alternativă 
la combustibilii fosili 

• Producția de bioenergie – biogaz, biomasă, biocombustibil 

• Producerea surselor auxiliare de energie pe baza deșeurilor 
organice rezultate din agricultură, silvicultură, zootehnie, 
industria alimentară etc. 

• Proiectarea de softuri 
specializate domeniului 
producției și furnizării de 
energie durabilă 

• Dezvoltarea de sisteme 
și modele de degradare 
microbiologică a 
poluanților 

• Creșterea eficienței 
energetice la 
consumator, producător 
și distribuitor 

- 
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Domenii Regiunea 
Sud-Vest 
Oltenia/Domenii la 
nivel național 

Bioeconomia Tehnologia informațiilor și a 
comunicațiilor, spațiu și securitate 

Energie, mediu și schimbări 
climatice 

Eco-nanotehnologii și materiale 
avansate 

• Crearea  de sisteme 
biotehnlogice inovative 
pentru dezvoltarea 
energetică durabilă 

• Utilizarea optimă a 
resurselor convenționale 
și neconvenționale de 
apă 

• Evaluarea și reducerea 
riscului la dezastre 

Medicină inovativă 
fundamentală  și 
aplicativă 

• Evaluarea in vitro/ in vivo în procesul de proiectare a 
medicamentelor generice 

• Dezvoltarea unor sisteme de diagnostic precoce, tratament 
personalizat, monitorizare și prognostic 

• Monitorizarea răspândirii microorganismelor înalt patogene 
cu potențial de răspândire în masă 

• Dezvoltarea de softuri și 
tehnologii inovative în 
domeniul medical 

• Evaluarea de impact a 
mediului asupra 
sănătății populației 

- 

Agricultură și 
industrie 
alimentară  

• Produse alimentare sigure, accesibile și optimizate 
nutrițional: 

− Cercetări pentru îmbunătățirea calității nutritive a 
alimentelor 

− Stimularea producției durabile de alimente sigure și 
sănătoase 

− Dezvoltarea de noi produse tradiționale românești 

− Studii privind modelele de consum alimentar 

• Produse, practici, procese și tehnologii inovative în culturile 
cerealiere, legumicultură, horticultură, silvicultură 

• Producția de semințe pentru culturi de câmp adaptate 
fenomenelor meteorologice extreme - secetă, inundații 

• Dezvoltarea de biotehnologii industriale agro-alimentare: 

− Cercetări pentru reducerea necesaruluii de input-uri 

− Dezvoltarea de procese fermentative inovative 

• Biofertilizatori cu efecte benefice asupra proceselor de 
creștere, supraviețuire, dezvoltare la plante, precum și 
asupra sporirii producției și productivității în 
agroecosistemele durabile. 

• Biocatalizatori pentru aplicații industriale 

• Sisteme eficiente/integrate de irigație pentru prevenirea 
efectului de deșertificare în sud-vestul țării 

• Implementarea unor softuri 
specializate domeniului 
agricol și al industriei 
alimentare 

 
 

• Identificarea și 
dezvoltarea unor soluții 
de adaptare a soiurilor 
de cereale, legume etc. 
la condițiile climatice 
ale regiunii 

• Stimularea și 
dezvoltarea cercetării în 
domeniul agricol, 
respectiv testarea 
soiurilor hibride în loturi 
experimentale pentru 
facilitarea transferului 
ulterior către cultivarea 
în masă 

• Îmbunătățirea eficienței 
energetice a tehnologiei 
utizate în exploatațiile 
agricole 

• Susținerea dezvoltării 
durabile a producției 
culturilor de câmp 

- 
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Domenii Regiunea 
Sud-Vest 
Oltenia/Domenii la 
nivel național 

Bioeconomia Tehnologia informațiilor și a 
comunicațiilor, spațiu și securitate 

Energie, mediu și schimbări 
climatice 

Eco-nanotehnologii și materiale 
avansate 

• Cercetări pentru dezvoltarea de produse farmacologice 
bazate pe culturi naturale și plante utilizate in 
medicamentația bolilor terminale 

• Dezvoltarea de produse, practici, procese și tehnologii 
inovative în sectorul horticol 

adaptate schimbărilor 
climatice. 

 

Turism și identitate 
culturală 

- • Dezvoltarea unor aplicații și 
sisteme informatice specifice 
activității turistice 

• Dezvoltarea unor aplicații 
informatice referitoare la 
patrimoniul cultural al 
regiunii 

• Promovarea 
ecoturismului, ca 
măsură de conservare și 
protejare a naturii 

• Planificarea creativă9 în 
cadrul planurilor de 
dezvoltare urbană 

- 

 

  

 
9 Mai multe informații cu privire la conceptul „Creative placemaking” pot fi consultate prin accesarea link-ului http://jnowakassociates.com/what-is-creative-placemaking/ 
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 Principalele concluzii ale întâlnirilor cu structurile parteneriale înființate la nivel regional cu privire la sectoarele de 
specializare inteligentă 

Domeniu Argumente în favoarea selectării domeniului Principalele probleme Soluții identificate pentru remedierea 

problemelor 

Inginerie 

industrială și 

transporturi  

• producție de înaltă calitate dovedită și de aportul 
semnificativ la exporturi 

• unități de producție retehnologizate 

• existența clusterelor în domeniu 

• existența parcurilor industriale 

• capacitate crescută de producție 

• tradiție îndelungată în domeniul industriei 
automotive 

• existența centrelor de cercetare specializate în 
domeniile mecatronică și robotică 

• tradiție îndelungată în domeniul producției de 
material rulant de cale ferată 

• existența unui cluster în domeniul fabricării 
materialului rulant 

• relansarea domeniului și evoluția pozitivă a cifrei 
de afaceri pentru firmele din sector, după 
diminuarea efectelor generate de criza economică 

• prezența Institutului Național de Cercetare-
Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și 
Izotopice, unul dintre cele mai importante 
institute de profil din țară 

• forța de muncă specializată, înalt calificată care 
activează în domeniu 

• prezența pe teritoriul regiunii a unora dintre cei 
mai mari producători din țară, în sectorul industriei 
metalurgice 

• prezența pe teritoriul regiunii a celui mai mare 
producător de aluminiu din Europa Centrală și de 
Est și, totodată, a singurului producător de 
aluminiu din țară (ALRO Slatina) 

• prezența pe teritoriul regiunii a uneia dintre cele 
mai mari companii producătoare de produse 
chimice din Europa de Sud-Est, Oltchim Râmnicu 
Vâlcea 

• forță de muncă îmbătrânită 

• transport greoi al materiei prime și produselor 
finite din cauza infrastructurii rutiere existente la 
nivel regional 

• resurse financiare limitate pentru derularea 
proiectelor de cercetare în domeniu 

• slaba colaborare și transferul redus tehnologic și de 
know-how între institutele de cercetare și 
operatorii economici privați 

• dependența industriei de tehnologii inovatoare și 
consum intens de capital 

• slaba dezvoltare a infrastructurii feroviare la nivel 
național generează probleme în ceea ce privește 
piața de desfacere internă 

• competitivitatea redusă a produselor fabricate de 
întreprinderile autohtone pe piețele internaționale 
dominate de companii importante, intens 
capitalizate 

• necesitatea unor investiții inițiale ridicate pentru 
achiziționarea de echipamente 

• gradul scăzut de transfer al rezultatelor obținute 
în urma activității de cercetare în procesele de 
producție ale agenților economici 

• necesitatea realizării unor investiții inițiale 
substanțiale și costurile ridicate asociate 
transferului de tehnologie și know-how 

• lipsa investițiilor care să conducă la restructurarea 
și retehnologizarea companiilor de stat din 
domeniul metalurgic 

• consum mare de energie (ALRO Slatina), 
aproxmativ 10% din consumul de energie electrică 
al țării 

• lipsa unor investitori  care să se îndrepte procesul 
de privatizare 

• risc de insolvență crescut al companiilor cu profil 
petro-chimic 

• implicarea tinerilor absolvenți în programe de 
practică și internshipuri 

• investiții sporite în crearea unei infrastructuri 
adecvate pentru transport rutier 

• promovarea programelor europene de finanțare 
a activităților de cercetare în rândul centrelor 
de cercetare de profil 

• stimularea investițiilor și oferirea de facilități 
fiscale pentru întreprinderile care adoptă 
procese de producție sau dezvoltă produse 
inovative, bazate pe rezultatele cercetării în 
domeniu 

• atragerea și sprijinirea  investițiilor străine prin 
oferirea de facilități fiscale pentru 
întreprinderile  care activează în domeniu 

• existența unei mai bune colaborări între bănci 
și firmele de profil 

• dezvoltarea de parteneriate între firme, 
institute, universități, pentru facilitarea 
transferului tehnologic și dezvoltarea de 
produse si servicii inovative 

• sprijinirea IMMN-urilor având ca domeniu de 
activitate CDI; 

• asigurarea de facilități de finanțare  și facilități 
fiscale pentru agenții economici care 
implementează și aplică rezultate ale CDI. 

• atragerea investițiilor străine și autohtone 
pentru dezvoltarea tehnologică a 
întreprinderilor din domeniul chimic și 
metalurgic  

• eficientizarea procesului de producție, fapt 
care va duce și la scăderea consumului de 
combustibil 

• reluarea eforturilor de a identifica posibili 
investitori calificați pentru a prelua companiile 
de profil care aparțin statului 
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problemelor 

• cercetări pentru dezvoltarea de structuri, produse 
și materiale ușoare de substituție a componentelor 
grele   

• un procent semnificativ din companiile de profil 
înregistrează datorii la bugetul de stat 

• gradul scăzut de transfer al rezultatelor obținute 
în urma activității de cercetare în procesele de 
producție ale operatorilor economici 

 

• diversificarea activităților 

• contractarea unor linii de credit care să permită 
revitalizarea activităților 

• acordarea de stimulente pentru întreprinderile 
inovative, care dezvoltă produse competitive, 
cu valoare adăugată mare, prin substituția 
resurselor și materialelor critice. 

Energie durabilă  

și mediu  

 

• regiunea este cel mai mare producător de energie 
din România cu resurse energetice refolosite 

• 71,57% din totalul producției de energie 
hidroelectrică din România 

• 27% din totalul energiei termoelectrice 

• resursele de apă din regiune permit creşterea 
producţiei de hidroenergie cu 30% 

• disponibilitate pe termen mediu și lung a resurselor  

• transferul redus al rezultatelor activității de 
cercetare - dezvoltare în domeniul energetic 

• procesul lent de restructurare și  privatizare al 
companiilor de stat din industria energiei 
electrice, termice și a gazelor naturale 

• lipsa dotărilor tehnologice inovatoare  

• structura existentă în Regiunea Sud-Vest Oltenia 
arată un sistem energetic format din societăți de 
producere a energiei electrice monocolore 
(utilizând un singur fel de resursă primară), extrem 
de vulnerabile la variații climatice (hidro – ani 
secetoşi) 

• susținerea activitătilor de cercetare-dezvoltare 
si diseminare a rezultatelor cercetărilor 
aplicabile în domeniul energetic 

• atragerea capitalului străin și autohton pentru 
privatizarea și restructurarea companiilor de 
stat din sectorul energetic și stimularea 
investițiilor în dezvoltarea tehnologică 

• dezvoltarea tehnologică a sectorului energetic 
prin sprijinirea inovării și cercetării 

• sporirea gradului de valorificare a resurselor 
energetice regenerabile prin oferirea de 
facilități fiscale în etapa investițională 

Medicină 

inovativă  

fundamentală și 

aplicativă 

• existenta în regiune a unor centre de cercetare   de 
renume: Centrul de Cercetare in Gastroenterologie 
si Hepatologie, Centrul pentru Studii de Morfologie 
Microscopică şi Imunologie și Centrul de Cercetare 
a Medicamentului Craiova  

• forța de muncă specializată, înalt calificată, care 
activează în domeniu 
 

• infrastrucra medicala de cercetare slab 
dezvoltată, ca urmare a finanțării reduse pentru 
activitatea de cercetare 

• sprijinirea activităților de cercetare-
dezvoltare-inovare din domeniul științelor 
medicale  și a transferului rezultatelor obținute 
către agenții economici din industria medicală 

• promovarea oportunităților de finanțare a 
activităților de cercetare în rândul centrelor de 
profil 

• facilitarea parteneriatelor cu institute de la 
nivel național sau internațional care activează 
în cercetare medicală 

Agricultură și 

industrie 

alimentară  

• suprafețe întinse de terenuri agricole (peste 
1.800.000 de ha, reprezentând peste 12% din 
suprafața agricolă a țării) 

• diversitate a tipurilor de producții agricole pentru 
care există sol propice 

• condițiile climatice oferă un bun potențial pentru 
dezvoltarea propice a agriculturii 

• prezența solurilor cernoziomice 

• infrastructură de irigare slab dezvoltată 

• migrația forței de muncă 

• practicarea unei agriculturi de subzistență 

• fragmentarea excesivă a terenurilor agricole 

• efectele schimbărilor climatice și tendința 
accentuată de aridizare a solurilor 

 
 
 

• crearea unor programe pentru stimularea 
activității agricole productive 

• investițiilor în dezvoltarea infrastructurii de 
irigare 

• măsuri care să stopeze fenomenul de migrare a 
forței de muncă și să încurajeze inițiativa 
personală în domeniul agriculturii  

• crearea unor asociații de producători agricoli 
care să faciliteze pătrunderea pe piață și, 
astfel, ieșirea din zona de practicare a 
agirculturii de subzistență 
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problemelor 

• crearea unor asociații ar putea, de asemea, să 
ajute și la eliminarea fenomenului de 
fragmentare excesivă a terenurilor agricole 

• implementarea unor politici de orientare a 
producătorilor 

• îmbunătățirea rețelelor de distribuție 

• investiții sporite în dotările tehnice 

• dezvoltarea și aplicarea de noi metode de 
cultivare a plantelor adaptate mofidicărilor 
climatice 

Turism și 

identitate 

culturală 

• existența unui patrimoniu natural cu potențial 
ridicat pentru atragerea turiștilor 

• existența unui patrimoniu cultural bogat 

• potențial pentru dezvoltarea turismului balnear, 
medical și de wellness 

• vizibilitate turistică redusă 

• clasificarea structurilor de cazare este redusă 

• infrastructura turistică slab dezvoltată 

• infrastructură de transport insuficient dezvoltată 

• conceperea unor mai bune campanii de 
promovare, cu rolul de creștere a vizibilității 

• derularea unui proces amplu de clasificare a 
structurilor de cazare 

• investiții în infrastructura turistică 

• cercetări în domeniul turismului pentru analiza 
cererii turistice și a modelelor 
comportamentale ale turiștilor. 
 

Tehnologia 

informației și a 

comunicațiilor 

(IT&C) 

• competitivitatea ridicată a firmelor din sector, 
bazată pe costurile scăzute cu forța de muncă și 
înalta calificare a personalului 

• calitatea ridicată a învățământulu superior și a 
cercetării academice, cea din urmă fiind 
reprezentată de activitatea centrelor de cercetare 
din cadrul Universității din Craiova, Facultatea de 
Automatică, Calculatoare și Electronică 

• transferul redus de know-how între centrele de 
cercetare și agenții economici privați 

• nivelul redus al investițiilor realizate de operatorii 
economici străini care activează în domeniu 

• încurajarea, sprijinirea și finanțarea 
întreprinderilor care dezvoltă produse și servicii 
IT inovative, bazate pe rezultatele obținute din 
activitatea de cercetare 

• stimularea și sprijinirea investițiilor străine în 
sectorul ITC, prin oferirea de facilități fiscale 
pentru întreprinderile din domeniu. 

Eco-tehnologii • necesitatea dezvoltării unor sisteme și tehnologii 
care să limiteze impactul poluării industriale 
asupra mediului 
 

• trecerea de la tehnologiile tradiționale la 
ecotehnologii presupune costuri de investiție 
însemnate și costuri ridicate la demararea 
activității pentru agenții economici 

• sisteme de sprijin insuficiente pentru 
întreprinderile inovatoare 

• sprijinul insuficient acordat cercetării aplicative și 
cooperării între institutele de cercetare și 
sectoarele industriale 

• adoptarea unor măsuri de susținere financiară  
și partajare a ricurilor specifice investițiilor în 
ecoinovație 

• stimularea și sprijinirea investițiilor 
întreprinderilor in ecotehnologii și procese 
ecologice de fabricație 

• acordarea de facilități fiscale pentru  
întreprinderile care adoptă ecotehnologii sau 
rezultate ale cercetării-dezvoltării - inovării în 
domeniul ecotehnologiei 
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IV. Viziunea globala  pentru dezvoltarea 
economica  șpecializata  a Regiunii Sud-Veșt 
Oltenia pe orizontul de timp 2020 

 

Procesul de specializare inteligentă la nivelul unui teritoriu reprezintă un demers de durată 

ale cărui efecte sunt vizibile și pot fi cuantificate la nivelul indicatorilor economici specifici 

în mod gradual, considerând un orizont de timp pe termen mediu si lung. De asemenea, din 

punct de vedere conceptual și procedural, procesul de specializare inteligentă este un 

demers colectiv al cărui succes este condiționat de capacitatea de a absorbi, genera și 

transfera informația și cunoștințele la nivelul actorilor cheie implicați, în baza principiilor 

de eficiență și eficacitate. 

Specializarea inteligentă implică efectuarea alegerilor optime în raport cu selectarea 

priorităților strategice pentru regiune, considerând abordarea nișelor de specializare și a 

posibilităților de experimentare și dezvoltare viitoare rezultate din activitatea de 

descoperire a actorilor antreprenoriali. Pentru a genera un impact semnificativ asupra 

dezvoltării economice a teritoriului este esențial ca strategia propusă să se concentreze pe 

un număr limitat de inovații și priorități de cercetare, conform potențialului identificat în 

etapa de analiză socio-economică a contextului actual de dezvoltare, aceste priorități fiind 

ariile unde teritoriul poate genera un plus de valoare. 

În consecință, prezenta strategie identifică zonele în care Regiunea Sud-Vest Oltenia poate 

avea contribuții semnificative și, în același timp, prin care regiunea poate beneficia de 

rezultatele științei și ale inovării în creșterea competitivității. Strategia propune o serie de 

priorități de specializare inteligentă care presupun definirea și consolidarea unor domenii 

de competență ridicată în care există avantaje comparative reale sau potențiale și care pot 

contribui la creșterea PIB-ului regional. Prin concentrarea de resurse și mobilizarea unei 

mase critice de cercetători, aceste domenii pot asigura, inclusiv în dimensiunea lor 

regională, competitivitatea pe lanțurile de valoarea adăugată regionale și/sau globale. 
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Elaborarea unei strategii relevante de inovare pentru specializarea inteligentă a unui 

teritoriu se bazează pe parcurgerea unei serii de etape după cum urmează: 

1. Analiza contextului regional și a potențialului de inovare 

2. Stabilirea backgroundului și a structurii de guvernare 

3. Elaborarea unei viziuni despre viitorul regiunii 

4. Selectarea unui număr redus de priorități pentru dezvoltarea regională 

5. Stabilirea mix-ului adecvat de politici 

6. Integrarea mecanismelor de monitorizare și evaluare 

Impactul și relevanța pe care viziunea de dezvoltare a regiunii în sensul specializării 

inteligente le are asupra strategiei în ansamblu sunt de natură să creeze contextul optim 

astfel încât factorii de decizie să planfice acțiunile necesare pe o perioadă de timp 

determinată având instrumentele și tehnicile adecvate care să asigure canalizarea 

eforturilor întreprinse spre îndeplinirea scenariului de dezvoltare anticipat. În acest sens, 

evidența analitică este utilizată pentru descrierea unui scenariu complet al economiei 

regionale, societății și mediului împărtășit și acceptat la nivelul tuturor părților interesate 

și actorilor cheie relevanți pentru domeniul specializării inteligente.  

Scenariul descris în cele ce urmează constituie baza pentru crearea unei viziuni 

comprehensive și holistice a viitorului Regiunii Sud-Vest Oltenia, respectiv care sunt 

obiectivele principale vizate și care este importanța acestora în contextul teritorial. 

În baza scenariului antemenționat a fost sintetizat obiectivul general al strategiei de inovare 

pentru specializarea inteligentă a Regiunii Sud-Vest Oltenia, acesta fundamentând 

prioritățile de specializare inteligentă propuse, respectiv obiectivele specifice asociate 

acestora. În vederea furnizării unor instrumente de planificare cât mai detaliate, în baza 

fiecărei priorități definite este detaliat planul de evaluare și monitorizare a strategiei.  

Nu în cele din urmă, pentru a asigura condițiile optime în vederea concretizării viziunii de 

dezvoltare, la finalul prezentului capitol sunt detaliate o serie de ipoteze care condiționează 

îndeplinirea scenariului propus, respectiv condiționalitățile a căror îndeplinire va asigura 

succesul strategiei propuse.  
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4.1. Prezentarea scenariului de dezvoltare previzionat la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia 
 

Specializarea inteligentă a regiunii reprezintă doar o dimensiune a procesului evolutiv specific teritoriului analizat. Prin prisma dimensiunii 

analizate, în cele ce urmează este detaliat scenariu de dezvoltare al regiunii Sud-Vest Oltenia din perspectiva economică, socio-demografică 

și de mediu, considerând inițiativele ce urmează a fi implementate în direcția specializării inteligente. Menționăm faptul că scenariul 

previzionat pentru anul 2020 prezintă obiective realiste, previziunile de dezvoltare fiind fundamentate de analiza trendului determinat de 

evoluția valorilor indicatorilor socio-economici, analizate până la ultimul an disponibil, și de impactul previzionat al implementării strategiei10. 

Astfel rezultatele previzionate pentru anul 2020 nu se încadrează în sfera imaginarului, ci reprezintă obiective tangibile și concrete, a căror 

materializare depinde de voința colectivă de a realiza schimbările și acțiunile necesare în acest sens. De asemenea, așa cum poate fi observat 

în continuare, în stabilirea obiectivelor previzionate pentru anul 2020 a fost luat în considerare potențialul efectiv de dezvoltare la nivel 

regional, țintele stabilite indicând o evoluție normală și posibilă a indicatorilor, evitându-se ancorarea într-un scenariu fictiv conform căruia, 

în decursul a 5 ani, regiunea ar înregistra un „boom” socio-economic. În acest context, anul 2020 reprezintă doar primul punct de reper al 

procesului de specializare inteligentă a regiunii Sud-Vest Oltenia. 

 Situația curentă Situația previzionată în anul 2020 Principalele aspecte vizate în 

dezvoltarea viitoare 

Situația 

economiei la 

nivel regional 

Regiunea Sud-Vest Oltenia a cunoscut în 

perioada 2005-2012 o creștere substanțială a 

PIB-ului la nivel regional, acesta înregistrând în 

anul 2012 o valoare dublă față de anul 2005. 

Sprijinirea inițiativelor în direcția 

specializării inteligente a regiunii Sud-Vest 

Oltenia va contribui la dezvoltarea 

economică a regiunii Sud-Vest Oltenia nu 

Pentru a asigura succesul 

strategiei de inovare pentru 

specializarea inteligentă a 

regiunii Sud-Vest Oltenia, din 

perspectiva macro-economică a 

 
10 În ceea ce privește prognoza evoluției PIB la nivel regional, aceasta a fost realizată în baza evoluției PIB regional în raport cu media europeană 
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 Situația curentă Situația previzionată în anul 2020 Principalele aspecte vizate în 

dezvoltarea viitoare 

O creștere similară a fost înregistrată însă la 

nivelul tuturor regiunilor de dezvoltare, 

regiunea Sud-Vest Oltenia clasându-se în 

întregul interval 2005-2012 pe ultimul loc 

considerând valoarea PIB-ului regional, 

respectiv pe penultimul loc din punct de vedere 

al PIB/capita. 

Din punct de vedere al numărului de unități 

locale active, regiunea Sud-Vest Oltenia era 

clasată pe ultimul loc la nivel național în anul 

2013 (35.360 unități reprezentând 7,28% din 

totalul de la nivel național), peste 99,72% din 

acestea încadrându-se în categoria IMM-urilor. 

La nivelul Regiunii Sud – Vest Oltenia, ponderea 

cheltuielilor totale pentru activitatea de 

cercetare – dezvoltare era de doar 0,28% din 

PIB în anul 2011, singura regiune cu o pondere 

mai mică fiind Regiunea Sud – Est. 

La nivelul Regiunii Sud – Vest Oltenia, în anul 

2011, existau 30 de unități locale care 

numai în sectoarele activităților de CDI, ci 

și în sectoarele conexe acestora. 

Prin focalizarea investițiilor la nivelul 

domeniilor de specializare selectate în 

cadrul strategiei va fi generată o valoare 

adăugată semnificativă care va reprezenta 

fundamentarea etapelor parcurse pe 

termen lung în sensul creșterii importanței 

activităților CDI în economia regiunii. 

În urma implementării inițiativelor propuse 

prin prezenta strategie, la nivelul anului 

2020 vor exista următoarele condiții 

economice regionale: 

- PIB-ul anului 2020 va înregistra o creștere 

de cel puțin 85% față de valoarea 

înregistrată în anul 2012. 

- numărul unităților locale active va crește 

cu aproximativ 25% față de valoarea 

înregistrată în anul 2013; 

teritoriului vizat, este 

importantă acodarea unei 

atenții deosebite inițiativelor de 

cooperare la nivel teritorial și, 

de asemenea, acțiunilor de 

creștere a vizibilității 

teritoriului prin prisma 

oportunității de investiții 

existente pentru agenții 

economici.  

O creștere economică reală și 

sustenabilă este generată de 

existența unei continuități a 

investițiilor în domeniile 

competitive la nivel regional, în 

acest sens potențialii investitori 

(fie întreprinderi 

multinaționale/ naționale, fie 

întreprinderi start-up) trebuind 

a fi inițial informați, iar ulterior 
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 Situația curentă Situația previzionată în anul 2020 Principalele aspecte vizate în 

dezvoltarea viitoare 

desfășurau activități de cercetare – dezvoltare  

și inovare, adică doar 4,04% din numărul total 

înregistrat la nivel național. În comparație cu 

celelalte regiuni, Regiunea Sud – Vest Oltenia 

se afla pe ultimul loc. 

- ponderea cheltuielilor totale pentru 

activitatea de cercetare-dezvoltare va fi de 

cel puțin 0,6% din PIB-ul regional; 

- numărul unităților locale active ce 

desfășoară activități de CDI se va dubla față 

de valoarea indicatorului înregistrată în 

anul 2011. 

sprijiniți în implementarea 

investițiilor planificate. 

Fidelizarea investitorilor și 

imaginea teritoriului depind în 

mare măsură de sprijinul, 

cooperarea și transparența 

decizională existente la nivel 

regional, atât din partea 

entităților publice, cât și a celor 

private.  

Situația socio-

demografică a 

regiunii 

La 1 ianuarie 2015, în regiunea Sud-Vest 

Oltenia își aveau reședința aproximativ 

2.014.000 persoane. Populația rezidentă a 

scăzut constant în perioada 2012-2015, 

regiunea clasându-se pe locul 7 la nivel 

național (cu o pondere de 9,86% din totalul 

populaţiei rezidente existente la nivel 

naţional). Regiunea s-a clasat pe locul al doilea 

din punct de vedere al celei mai semnificative 

Prin intermediul implementării inițiativelor 

specifice procesului de specializare 

inteligentă a regiunii Sud-Vest se așteaptă 

influențarea, într-o anumită măsură, a 

evoluției indicatorilor socio-demografici. 

Astfel, impactul implementării procesului 

de inovare la nivel regional poate avea un 

efect ușor pozitiv asupra indicatorilor 

raportați la forța de muncă, precum 

Din perspectiva evoluției socio-

demografice a regiunii, impactul 

procesului de specializare 

inteligentă privit doar prin 

prisma activităților de CDI, nu 

este unul semnificativ (numărul 

de locuri de muncă create în 

domeniul cercetării este unul 

relativ redus și se adresează 

doar forței de muncă 
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 Situația curentă Situația previzionată în anul 2020 Principalele aspecte vizate în 

dezvoltarea viitoare 

scăderi ale populației în perioada 2012-2015, 

fiind devansată doar de regiunea Sud Muntenia.  

De asemenea, peste jumătate din populația 

regiunii are rezidența în mediul rural. 

Din punct de vedere al forței de muncă, în anul 

2013 la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia se 

înregistra cea mai mare rată a șomajului (8,7%) 

și ponderea cea mai redusă a numărului de 

salariați înregistrați la nivel național (8,14%). 

Cu toate acestea, din punct de vedere al 

câștigului salarial mediu net lunar, regiunea 

Sud-Vest se situează pe locul al patrulea în 

clasamentul regional la nivel național în anul 

2013. 

În ceea ce privește numărul de cercetători la 

nivel regional, regiunea Sud – Vest Oltenia se 

clasa pe locul 6 la nivel național în anul 2013, 

înregistrând 1.612 cercetători, valoarea 

indicatorului fiind mai ridicată decât la nivelul 

regiunilor Sud-Est și Centru. 

numărul de salariați, rata șomajului și 

numărul de cercetători la nivel regional.  

Nu se estimează un impact major al acestui 

proces asupra numărului total de persoane 

rezidente la nivel regional sau asupra 

mediului de rezidență al acestora. 

Considerând și contribuția  procesului de 

specializare inteligentă la dezvoltarea 

economică a regiunii Sud-Vest Oltenia, în 

anul 2020, piața forței de muncă la nivel 

regional se previzionează a fi caracterizată 

de următoarele condiții: 

- rata șomajului înregistrată la nivel 

regional se va situa în jurul valorii de 7,5%; 

- vor exista aproximativ 400.000 de salariați 

înregistrați, cu aproximativ 10,5% mai mulți 

salariați decât în anul 2013; 

- numărul cercetătorilor va crește cu 

aproximativ 30% față de anul 2013. 

specializate în domeniu). Însă, 

privind în perspectiva 

dezvoltării activităților conexe 

sectorului de CDI, impactul 

poate fi unul important. Astfel 

este esențial ca inițiativele 

implementate în sensul 

specializării inteligente să nu 

vizeze exclusiv activitățile 

specifice de CDI, ci să aibă în 

vedere un spectru mai larg de 

dezvoltare (de exemplu, 

materia primă pentru 

activitățile de CDI să poată fi 

furnizată, cel puțin într-o 

anumită măsură, de agenți 

economici care activează în 

sectoare de activitate conexe, 

pe teritoriul regiunii Sud-Vest 

Oltenia). 
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 Situația curentă Situația previzionată în anul 2020 Principalele aspecte vizate în 

dezvoltarea viitoare 

Aspecte de 

mediu la nivel 

regional 

Teritoriul regiunii Sud-Vest Oltenia cuprinde 21 

de situri Natura 2000, majoritate situate în 

zona județului Olt.  De asemenea se regăsesc 

17 parcuri și rezervații naturale, majoritatea 

pe teritoriului județului Vâlcea.  

Pe teritoriul regiunii Sud Vest Oltenia se 

regăsesc 30 de complexe industriale, 

reprezentând aproximativ 18% din totalul 

existent la nivel național, regiunea situându-se 

pe penultimul loc prin prisma acestui indicator. 

Prin prisma impactului asupra mediului, 

regiunea este avantajată de existența unui 

număr mai mic de complexe industriale. 

Referitor la degradarea solurilor prin exploatări 

miniere la zi, balastiere, cariere, regiunea Sud-

Vest Oltenia este cea mai afectată, pe 

teritoriul acesteia regăsindu-se peste 60% din 

suprafața afectată la nivel național (cele mai 

afectate județe sunt Gorj și Mehedinți). 

O dimensiune esențială a specializării 

inteligente este reprezentată de contribuția 

la dezvoltarea durabilă a unui teritoriu. În 

acest context, inovarea trebuie să asigure 

un impact cât mai redus asupra mediului.  

Astfel, prin prisma inițiativelor de 

specializare inteligentă la nivelul regiunii 

Sud-Vest, se previzionează ca anul 2020 să 

fie caracterizat de următoarele aspecte: 

- complexele industriale existente pe 

teritoriul regiunii vor implementa o serie de 

tehnologii care să contribuie la sporirea 

productivității concomitent cu reducerea 

impactului asupra mediului (reducerea 

emisiilor de GES în atmosferă, creșterea 

gradului de reciclare a deșeurilor rezultate 

din activitate, etc.) 

- stațiile de reciclare a deșeurilor existente 

pe teritoriul regiunii vor procesa o cantitate 

mai mare de deșeuri colectate la nivel 

Din perspectiva aspectelor de 

mediu, inovarea trebuie 

integrată la nivelul activității 

agenților economici, în special 

prin prisma implementării de 

acțiuni pentru eficientizarea 

consumului de resurse.  

De asemenea, o importanță 

deosebită trebuie acordată 

implementării de inițiative care 

să crească gradul de reciclare a 

deșeurilor rezultate din 

activitatea de producție, în 

special în cazul agenților 

economici din industria 

prelucrătoare. 

Nu în ultimul rând, din 

perspectiva inițiativelor de 

combatere a degradării mediului 

ca urmare a activităților 
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 Situația curentă Situația previzionată în anul 2020 Principalele aspecte vizate în 

dezvoltarea viitoare 

Regiunea Sud-Vest Oltenia se situează pe 

ultimul loc la nivel național din punct de vedere 

al cantității de deșeuri colectate la nivel 

municipal, în anul 2011 cantitatea colectată la 

nivel regional reprezentând 14% din totalul 

național. 

Considerând transportul public, în anul 2013 în 

regiunea Sud-Vest Oltenia a fost înregistrat cel 

mai redus număr de pasageri-kilometru, 

generându-se astfel un impact mai redus 

asupra mediului prin prisma noxelor produse de 

mijloacele de transport public.   

municipal, crescând astfel gradul de 

colectare a deșeurilor din mediul urban 

- sunt în curs de implementare o serie de 

acțiuni și inițiative prin care solurile 

degradate sunt repuse în circuitul 

economic, funcționalitatea acestora fiind 

reasimilată unor alte activități economice 

(de exemplu pentru producere de energie 

fotovoltaică, pentru construirea unor stații 

de reciclare a deșeurilor, etc.)  

economice desfășurate până în 

prezent, este deosebit de 

importantă revalorificarea 

solurilor scoase din circuitul 

economic prin atribuirea unor 

noi funcționalități (de exemplu 

crearea de parcuri fotovoltaice, 

reîmpaduriri, etc.) 
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Pentru a asigura un ritm de dezvoltare cât mai alert la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia, 

procesul de specializare inteligentă trebuie să fie caracterizat, în primul rând, de o 

coordonare strânsă între actorii cheie relevanți la nivel regional. În acest sens, un rol 

deosebit de important este atribuit Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, 

organizația reprezentând un promotor al dezvoltării teritoriului și fiind integrată în 

majoritatea clusterelor funcționale și emergente la nivel regional. Din această postură ADR, 

în parteneriat cu entități publice sau private relevante, poate fi inițiatorul proiectelor de 

cooperare între actorii cheie regionali pentru domeniul de CDI și poate superviza 

concretizarea și funcționalitatea parteneriatelor create în acest sens. De asemenea, în 

măsura în care este posibil, ADR ar putea implementa și derula campanii de informare pentru 

mediul de afaceri la nivel regional cu privire la potențialul de dezvoltare asimilat procesului 

de specializare inteligentă, respectiv avantajele și beneficiile generate de furnizarea și 

prestarea unor produse și servicii inovative.  

4.2. Obiectivul general al strategiei 
 

Obiectivul general al strategiei de inovare pentru specializare inteligentă a regiunii Sud 

Vest Oltenia este reprezentat de asigurarea cadrului optim de dezvoltare și 

implementare a inițiativelor inovatoare la nivel regional, prin crearea precondițiilor care 

să asigure sustenabilitatea acestora pe termen mediu și lung, cu efecte pozitive asupra 

dezvoltării durabile a regiunii, considerând cele 3 dimensiuni cheie ce caracterizează 

acest proces, respectiv: economie, societate și mediu.      

4.3. Identificarea priorităților strategice pentru specializarea 

inteligentă 
 

În vederea asigurării condițiilor optime care să permită dezvoltarea adecvată a sectoarelor 

de activitate menționate anterior, din perspectiva specializării inteligente, au fost definite 

o serie de priorități strategice a căror implementare să conducă la îndeplinirea obiectivului 

general determinat la nivelul strategiei: 

1. Susținerea întreprinderilor inovative  

2. Sprijinirea clusterelor inovative  

3. Sprijinirea instituțiilor și entităților publice și private ce derulează activități CDI în 

domeniu 
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4. Susținerea și dezvoltarea capitalului uman specializat implicat în activități CDI în 

domeniu 

5. Eficientizarea și sprijinirea concretizării transferului de know-how între centrele de 

transfer tehnologic, entitățile de cercetare și agenții economici care activează în 

domeniu  

6. Sprijinirea întreprinderilor care activează în sectoare de activitate conexe și care 

influențează rezultatele activității de CDI în domeniu 

 

Prioritățile au fost definite în urma selectării domeniilor de specializare inteligentă, așa cum 

au fost acestea prezentate la nivelul capitolului 3. 

În vederea asigurării consonanței între obiectivul general al strategiei și prioritățile de 

specializare inteligentă definite, la nivelul fiecărei priorități identificate a fost determinat 

un obiectiv specific: 

Prioritate strategică Obiectiv specific 

1. Susținerea întreprinderilor inovative  Creșterea ponderii cheltuielilor de CDI în 

PIB regional.  

2. Sprijinirea clusterelor inovative Dezvoltarea și consolidarea rețelelor 

parteneriale existente sau nou-create la 

nivelul regiunii 

3. Sprijinirea instituțiilor și entităților 

publice și private ce derulează 

activități CDI în domeniu 

Extinderea și eficientizarea activităților de 

cercetare-dezvoltare și inovare desfășurate 

în cadrul institutelor și entităților publice și 

private de cercetare.  

4. Susținerea și dezvoltarea capitalului 

uman specializat implicat în activități 

CDI în domeniu 

Creșterea numărului de cercetători și de 

personal asimilat la nivelul institutelor de 

cercetare și agenților economici care 

desfășoară activități CDI 

5. Eficientizarea și sprijinirea 

concretizării transferului de know-

how între centrele de transfer 

tehnologic, entitățile publice de 

cercetare și agenții economici care 

activează în domeniu  

Crearea unui mecanism optim de transfer al 

rezultatelor cercetării către mediul privat, 

care să sprijine aplicabilitatea acestora și 

furnizarea de produse și servicii inovative 

pe piață 
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Prioritate strategică Obiectiv specific 

6. Sprijinirea întreprinderilor care 

activează în sectoare de activitate 

conexe și care influențează 

rezultatele activității de CDI în 

domeniu 

Dezvoltarea sectoarelor economice conexe 

sectorului de cercetare-dezvoltare care să 

furnizeze serviciile și produsele necesare 

implementării activităților de CDI. 

 

Prioritățile de specializare propuse au fost de asemenea analizate prin prisma potențialului 

de valorificare a condițiilor economice existente la nivelul fiecărui județ al regiunii Sud-Vest 

Oltenia, descrise în cadrul capitolului 1 al prezentei strategii, determinându-se astfel, 

pentru fiecare prioritate, teritoriile la nivelul cărora ar putea fi generată cea mai 

semnificativă valoare adăugată: 

 Prioritate strategică Arii de specializare 

influențate în principal de 

implementarea priorității 

Județe la nivelul cărora 

s-ar genera o valoare 

adăugată semnificativă 

Susținerea întreprinderilor 

inovative  

Inginerie industrială și 

transporturi 

Energie durabilă și mediu 

Medicină inovativă 

fundamentală și aplicativă 

Agricultură și industrie 

alimentară 

Turism și identitate culturală 

Dolj, Gorj, Mehedinți, 

Olt, Vâlcea 

Sprijinirea clusterelor inovative Inginerie industrială și 

transporturi 

Agricultură și industrie 

alimentară 

Dolj, Olt, Vâlcea 

Sprijinirea instituțiilor și 

entităților ce derulează activități 

CDI în domeniu 

Inginerie industrială și 

transporturi 

Medicină inovativă 

fundamentală și aplicativă 

Agricultură și industrie 

alimentară 

Dolj, Vâlcea 
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 Prioritate strategică Arii de specializare 

influențate în principal de 

implementarea priorității 

Județe la nivelul cărora 

s-ar genera o valoare 

adăugată semnificativă 

Susținerea și dezvoltarea 

capitalului uman specializat 

implicat în activități CDI în 

domeniu 

Inginerie industrială și 

transporturi 

Medicină inovativă 

fundamentală și aplicativă 

Agricultură și industrie 

alimentară 

Dolj, Gorj, Olt, Vâlcea 

Eficientizarea și sprijinirea 

concretizării transferului de 

know-how între entitățile 

publice de cercetare și agenții 

economici care activează în 

domeniu și sprijinirea 

transferului tehnologic 

Inginerie industrială și 

transporturi 

Medicină inovativă 

fundamentală și aplicativă 

Agricultură și industrie 

alimentară 

Dolj, Gorj, Vâlcea 

Sprijinirea întreprinderilor care 

activează în sectoare de 

activitate conexe și care 

influențează rezultatele 

activității de CDI în domeniu 

Inginerie industrială și 

transporturi 

Agricultură și industrie 

alimentară 

Turism și identitate culturală 

Dolj, Mehedinți, Vâlcea 

 

 

Propunerile regăsite în tabelul anterior nu limitează aplicabilitatea unei priorități propuse 

la nivelul teritoriului indicat, ci reprezintă sugestii care pot fi considerate în momentul 

definirii deciziilor de finanțare, în cazul în care acestea nu pot acoperi tot teritoriul regional. 

În capitolul 5 este realizată o descriere detaliată a fiecărei priorități de specializare propusă.  
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4.4. Ipotezele care condiționează îndeplinirea viziunii de dezvoltare 
 

Concretizarea viziunii globale pentru dezvoltarea economică specializată a Regiunii Sud-Vest 

Oltenia în orizontul de timp 2020 depinde de o serie de condiționalități a căror implementare 

trebuie realizată în consonanță cu inițiativele specifice propuse la nivelul strategiei, aceste 

precondiții fiind prezentate în continuare: 

a. Integrarea activităților entităților publice și private în vederea creșterii cheltuielilor 

pentru activitățile de CDI 

b. Promovarea facilităților fiscale oferite agenților economici care declară desfășurarea 

de activități de CDI 

c. Motivarea corespunzătoare a resurselor umane implicate în activități CDI (atât 

cercetătorii cu experiență în domeniu, cât și tinerii cercetători) 

d. Promovarea și mediatizarea rezultatelor activităților de CDI și a produselor inovative 

e. Crearea de parteneriate public-private care să asigure aplicabilitatea rezultatelor 

cercetării 

f. Comunicarea eficientă a entităților din cadrul clusterelor funcționale și emergente 

g. Studierea și cunoașterea pieței pentru previzionarea impactului produselor inovative 

asupra indicatorilor financiari ai agenților economici  

h. Integrarea principiului de dezvoltare durabilă în ințiativele implementate în 

contextul specializării inteligente a Regiunii Sud-Vest Oltenia  
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V. Priorita t i tematice ștrategice 

 

Fundamentarea procesului de specializare inteligentă a regiunii Sud-Vest Oltenia este 

reprezentată de funcționalitatea și aplicabilitatea activităților de CDI derulate de către 

mediul public și cel privat la nivelul celor 5 domenii de specializare selectate, și anume: 

inginerie industrială și transporturi, energie durabilă și mediu, medicină inovativă 

fundamentală și aplicativă, agricultură și industrie alimentară, turism și identitate culturală. 

De asemenea, considerând caracterul și importanța transversală a sectorului IT  și a eco-

tehnologiilor pentru funcționarea, organizarea și dezvoltarea tuturor ramurilor economiei, 

toți agenții economici care activează în aceste domenii se încadrează în rândul factorilor 

cheie care pot contribui la progresul regiunii Sud-Vest Oltenia.    

În acest context, cele 6 priorități strategice definite se raportează la cele 5 domenii de 

specializare identificate anterior, la care se adaugă domeniile IT și ecotehnologii, ca fiind 

teme orizontale de interes. În vederea atingerii obiectivului general definit în cadrul 

strategiei de inovare pentru specializare inteligentă, fiecărei priorități strategice îi este 

atribuit un obiectiv specific, concretizarea cumulată a acestora asigurând succesul 

strategiei.  
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Prioritatea strategică 1. Susținerea întreprinderilor inovative  

Obiectivul specific al acestei priorități strategice este reprezentat de creșterea ponderii 

cheltuielilor aferente CDI în PIB-ul regional. 

Obiectivului specific menționat este în concordanță cu politica aplicată la nivel european 

în perioada 2014-2020 și  care vizează creșterea alocării din PIB pentru activitățile de 

cercetare, dezvoltare și inovare.  

Nivelul de cheltuieli realizate la nivel regional și valoarea PIB sunt dependente de 

activitatea agenților economici localizați pe teritoriul analizat. Astfel, în condițiile în 

care agenții economici ce activează într-un anumit sector sunt sprijiniți în demersurile 

de dezvoltare, extindere și diversificare a activităților proprii, evoluția și dezvoltarea 

mediului de afaceri va avea un impact direct în sensul creșterii PIB și a nivelului de 

cheltuieli realizate în sectoarele economice stimulate. 

În consecință, creșterea ponderii cheltuielilor aferente CDI în PIB-ul regional este un 

obiectiv care poate fi atins doar în condițiile în care activitatea agenților economici care 

desfășoară activități de cercetare, dezvoltare și inovare, în special în conexiune cu 

domeniile de specializare selectate la nivel regional, este sprijinită și stimulată prin 

inițiative specifice la nivel regional.  

Întrucât contribuția la creșterea economică nu poate fi atribuită unei singure tipologii de 

întreprinderi (dacă se consideră criterii precum dimensiunea, anul înființării, etc.) 

măsurile implementate la nivel regional trebuie să se adreseze tuturor întreprinderilor 

existente sau în curs de înființare, care își propun integrarea componentei de inovare în 

activitatea curentă (de tip „start-up”, de tip „spin-off”, care activează în domeniu, care 

diversifică activitatea existentă). Acest sprijin este cu atât mai important cu cât 

întreprinderile care inovează trebuie ajutate să depășească momentul de incertitudine a 

pieței de la lansarea produsului, astfel încât produsul inovativ lansat să treacă la 

următoarea etapă a ciclului său de viață, respectiv „creșterea”, și să se poată auto-

susține din punct de vedere al producției. 

Sprijinul acordat întreprinderilor inovative poate veni în diverse forme, respectiv se 

poate constitui într-o serie de măsuri specifice, câteva exemple în acest sens fiind 

prezentate în continuare: 

1. Sprijinirea investițiilor pentru procurarea utilajelor, echipamentelor hardware și 

instrumentelor software necesare în vederea inovării și/sau cercetării/ dezvoltării 

2. Suport pentru activități de formare profesională a personalului angajat în vederea 

dezvoltării competențelor necesare în procesul de inovare 
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3. Sprijin pentru derularea activităților de marketing în vederea identificării ofertei 

și accesării cererii existente pentru produsul inovativ planificat sau nișelor de 

piață care pot fi accesate prin inovare în procesul de producție 

4. Informarea mediului de afaceri cu privire la sursele de finanțare naționale și 

internaționale utilizabile pentru implementarea ideilor inovatoare 

5. Promovarea avantajelor și facilităților fiscale pentru întreprinderile care 

derulează activități încadrate în sfera CDI  

6. Facilitarea parteneriatelor cu entități de la nivel național sau internațional care 

activează în domenii de activitate similară în care este integrat elementul de CDI, 

pentru asigurarea unui schimb de experiență și/sau personal specializat 

 

 

Prioritatea strategică 2. Sprijinirea clusterelor inovative  

Obiectivul specific al acestei priorități este reprezentat de dezvoltarea și consolidarea 

rețelelor parteneriale existente sau nou-create la nivelul regiunii.  

În prezent, la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia funcționează opt clustere care sunt 

specializate în diverse domenii precum industria automotive, construcţii, turism, 

transport și logistică, IT, agricultură. În concordanță cu domeniile de specializare 

inteligentă identificate se consideră a fi utilă dezvoltarea unor noi clustere funcționale 

în domeniile energiei și chimiei în vederea creșterii interacțiunii dintre agenții economici 

care activează în domeniu și entitățile care implementează activități de CDI specifice.  

De asemenea, este importantă consolidarea rețelelor parteneriale existente prin 

creșterea numărului de proiecte de cooperare implementate și prin consolidarea 

capacității de administrare și comunicare la nivelul clusterelor funcționale.  

Importanța clusterului este conferită de oportunitățile pe care acesta le crează pentru 

membrii săi, respectiv schimburile de experiență, diseminarea facilă a informațiilor 

relevante pentru domeniul de specializare al rețelei create, accesul la o platformă de 

comunicare cu potențiali parteneri relevanți pentru implementarea de proiecte 

specifice, etc.  

În vederea sprijinirii activităților clusterelor funcționale și pentru dezvoltarea 

activităților clusterelor emergente, pot fi implementate o serie de măsuri specifice 

precum: 

1. Promovarea activității clusterelor inovative pentru extinderea rețelei 

parteneriale cu noi membri 
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2. Sprijinirea utilizării unor instrumente de management specifice care să sporească 

gradul de implicare al membrilor în vederea implementării de acțiuni specifice 

transferului tehnologic și de know-how 

3. Sprijinirea clusterelor pentru dezvoltarea de noi servicii și facilități pentru 

membrii activi 

4. Sprijinirea implementării de proiecte de cooperare transregională sau 

transnațională cu alte structuri parteneriale funcționale 

 

 

Prioritatea strategică 3. Sprijinirea instituțiilor și entităților publice și private ce 

derulează activități CDI în domeniu 

Obiectivul specific al acestei priorități este reprezentat de extinderea și eficientizarea 

activităților de cercetare-dezvoltare și inovare desfășurate în cadrul institutelor și 

entităților de cercetare. 

În prezent, la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia activează două institute de cercetare de 

interes național, 8 stațiuni agricole de cercetare și o serie de departamente de cercetare 

pe diverse teme științifice înființate la nivelul Universității din Craiova. Deși numărul 

entităților de cercetare este unul relativ redus în comparație cu fondul de cercetare 

existent, activitatea și rezultatele cercetării sunt notabile atât la nivel național, cât și 

internațional. Astfel, putem concluziona faptul că la nivel regional, există un fond al 

cunoașterii consistent, precum și resursă umană specializată.  

În vederea sprijinirii continuității și diversificării activității de cercetare la nivel regional 

este necesară implementarea unor măsuri de sprijin care să vizeze următoarele aspecte: 

1. Sprijinirea investițiilor pentru procurarea utilajelor, echipamentelor hardware și 

instrumentelor software necesare pentru activități de CDI 

2. Sprijinirea organizării unor schimburi de experiență cu alte entități de cercetare 

din domenii similare sau complementare de la nivel național sau internațional 

3. Promovarea cercetării și rezultatelor obținute în vederea atragerii tinerilor 

cercetători sau a personalului specializat din teritoriu, inclusiv prin diseminarea 

rezultatelor acestora 

4. Suport acordat pentru aderarea la rețele parteneriale specifice domeniului de 

cercetare 
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5. Informarea entităților publice și private de cercetare cu privire la sursele de 

finanțare naționale și internaționale disponibile pentru dezvoltarea și 

consolidarea activităților de CDI 

 

 

Prioritatea strategică 4. Susținerea și dezvoltarea capitalului uman specializat implicat 

în activități CDI în domeniu 

Obiectivul specific al acestei priorități este reprezentat de creșterea numărului de 

cercetători și de personal asimilat la nivelul institutelor de cercetare și agenților 

economici care desfășoară activități CDI. La nivel regional, numărul de cercetători și 

personal asimilat s-a redus simțitor în perioada 2009-2012, însă prin implementarea 

priorităților descrise anterior ce vizează consolidarea sectorului de cercetare, dezvoltare 

și inovare atât în mediul public, cât și cel privat, se previzionează creșterea numărului 

de locuri de muncă în domeniul CDI.  

În vederea stimulării resursei umane care activează în domeniul CDI pot fi implementate 

o serie de măsuri specifice precum: 

1. Sprijinirea organizării de cursuri de specializare în vederea extinderii fondului de 

cunoștințe pentru cercetători și personalul asimilat 

2. Sprijinirea realizării de schimburi temporare de personal între entitățile de 

cercetare din mediul public și cel privat 

3. Suport acordat pentru cooptarea de specialiști (cercetători cu recunoaștere 

internațională) în vederea coordonării echipelor de cercetare 

4. Sprijin pentru implementarea unui sistem integrat la nivel regional de premiere 

și recunoaștere a rezultatelor notabile din activitatea de CDI obținute de 

cercetătorii și personalul asimilat 

5. Stimularea interesului elevilor și studenților pentru sectorul CDI prin vizite de 

studiu, stagii de practică și prin implicarea lor în activități și proiecte de 

cercetare, în cadrul entităților ce derulează activități în domeniu 

6. Sprijinirea formării profesionale științifice a personalului care desfășoară 

activități de cercetare. 
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Prioritatea strategică 5. Eficientizarea și sprijinirea concretizării transferului de know-

how între centrele de transfer tehnologic, entitățile de cercetare și agenții economici 

care activează în domeniu  

Obiectivul specific al acestei priorități este reprezentat de crearea unui mecanism optim 

de transfer al rezultatelor cercetării și al tehnologiilor inovative către mediul privat care 

să sprijine aplicabilitatea acestora și furnizarea de produse și servicii inovative pe piață. 

La momentul actual există o reticență a mediului de afaceri în raport cu utilizarea 

rezultatelor cercetării, datorată în egală măsură temerii existente față de reacția pieței 

la  produse inovative și informării deficitare cu privire la avantajele și beneficiile 

generate de inovarea în activitatea curentă.  

În vederea transcendenței acestor obstacole, pot fi implementate o serie de măsuri 

precum: 

1. Sprijinirea centrelor de transfer tehnologic 

2. Sprijin pentru organizarea de workshop-uri demonstrative la intervale de timp 

determinate (semestriale sau trimestriale) cu invitați din mediul de afaceri de la 

nivel regional și național 

3. Sprijin pentru crearea și asigurarea funcționării de platforme electronice 

integrate la nivel regional prin care să se asigure diseminarea rezultatelor 

activităților de CDI și care să permită postarea anunțurilor pentru identificarea a 

potențialilor parteneri pentru depunerea de proiecte de CDI 

 

 

Prioritatea strategică 6. Sprijinirea întreprinderilor care activează în sectoare de 

activitate conexe și care influențează rezultatele activității de CDI în domeniu 

Obiectivul specific al acestei priorități este reprezentat de dezvoltarea sectoarelor 

economice conexe sectorului de cercetare-dezvoltare care să furnizeze serviciile și 

produsele necesare implementării activităților de CDI. 

Adițional dezvoltării orizontale a activităților de CDI în domeniile de specializare 

inteligentă identificate la nivelul regiunii este importantă considerarea perspectivei de 

dezvoltare verticală a mediului economic, astfel încât regiunea să poată să își auto-

furnizeze materialul necesar pentru activitățile de CDI, creându-se astfel un nucleu de 

dezvoltare autosustenabil și reducându-se dependența de import. 

În acest sens, pot fi implementate o serie de măsuri precum: 
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1. Sprijin pentru analiza domeniilor de specializare propuse la nivel regional pentru 

delimitarea sectoarelor conexe de activitate interconectate 

2. Sprijinirea investițiilor pentru procurarea utilajelor, echipamentelor hardware și 

instrumentelor software necesare pentru furnizarea produselor și serviciilor 

utilizate în activitatea de CDI 

3. Sprijin pentru crearea și dezvoltarea unor structuri parteneriale care să implice 

atât entități din domeniul CDI cât și din sectoarele conexe identificate. 

 

VI. Planul de Act iune Regional 

 

Planul de acțiune al Regiunii Sud – Vest Oltenia are ca principal scop prezentarea 

modalităților și instrumentelor prin intermediul cărora obiectivele specifice stabilite în 

strategia de specializare inteligentă a regiunii pot fi îndeplinite și transformate în rezultate 

concrete.  

Planul de acțiune regional cuprinde propuneri de proiecte pilot de specializare inteligentă a 

Regiunii Sud – Vest Oltenia pentru perioada de programare 2014 - 2020, relevante pentru 

principalii actori economici implicați în activități de cercetare – dezvoltare și inovare în 

regiune și care pot contribui la implementarea cu succes a strategiei de specializare 

inteligentă. Propunerile de proiecte pilot de specializare inteligentă au fost selectate în 

urma consultării publice și în funcție de relevanța lor pentru prioritățile strategiei de 

specializare inteligentă a Regiunii Sud – Vest Oltenia. Aceste proiecte au rolul de a furniza 

strategiei noi informații cu privire la potențialul de inovare al regiunii ca parte a procesului 

de dezvoltare antreprenorială și de a fi un indicator al implementării corecte și concrete a 

acesteia. De asemenea, planul de acțiune regional identifică sursele de finanțare potențiale 

și beneficiarii eligibili și analizează riscurile ce pot afecta implementarea proiectelor pilot 

propuse și soluțiile de minimizare sau eliminare a acestor riscuri.  

6.1. Obiective specifice de specializare inteligentă – relevanța în 

contextul național și internațional 
 

Cercetarea empirică efectuată în cadrul strategiei și analiza principalilor indicatori 

economici de la nivelul Regiunii Sud – Vest Oltenia au evidențiat 5 domenii cuprinzătoare, 
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cu potențial de dezvoltare, care pot asigura o specializare inteligentă a regiunii: inginerie 

industrială și transporturi, energie durabilă și mediu, medicină inovativă fundamentală și 

aplicativă, agricultură și industrie alimentară, turism și identitate culturală. Adițional celor 

5 domenii precizate anterior, sectoarele IT&C si eco-tehnologii reprezintă elemente de 

interes transversal în cadrul procesului de specializare inteligentă, considerând influența și 

importanța acestora pentru funcționarea corespunzătoare a economiei, nu numai la nivel 

regional, ci și la nivel global. Pentru aceste domenii au fost determinate priorități de 

specializare inteligentă, iar la nivelul fiecărei priorități a fost determinat un obiectiv specific 

încadrat într-un termen de  timp mediu sau lung.  

 Orizontul de timp necesar pentru îndeplinirea dezideratelor specifice 
procesului de specializare inteligentă 

Obiectiv  Termen de realizare 

Creșterea ponderii cheltuielilor de CDI în PIB regional.  > 5 ani 

Dezvoltarea și consolidarea rețelelor parteneriale existente 

sau nou-create la nivelul regiunii 

< 3 ani 

 

Extinderea și eficientizarea activităților de cercetare-

dezvoltare și inovare desfășurate în cadrul institutelor și 

entităților publice de cercetare.  

3 – 5 ani 

Creșterea numărului de cercetători și de personal asimilat la 

nivelul institutelor de cercetare și agenților economici care 

desfășoară activități CDI 

> 5 ani 

Crearea unui mecanism optim de transfer al rezultatelor 

cercetării către mediul privat care să sprijine aplicabilitatea 

acestora și furnizarea de produse și servicii inovative pe piață 

> 5 ani 

Dezvoltarea sectoarelor economice conexe sectorului de 

cercetare-dezvoltare care să furnizeze serviciile și produsele 

necesare implementării activităților de CDI. 

< 3 ani  

 

Creșterea ponderii cheltuielilor de CDI în PIB regional reprezintă un obiectiv specific extrem 

de important pentru Regiunea Sud – Vest Oltenia, atât în context național, cât și 

internațional. Astfel, deși Strategia Europa 2020 propune o țintă de 3% din PIB, la nivelul 

țării noastre, Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014 – 2020 are ca ținte 

strategice atingerea pragului de 1% din PIB, atât în ceea ce privește cheltuielile publice cu 

cercetarea dezvoltarea, cât și în cazul cheltuielilor cu cercetarea – dezvoltarea ale 

sectorului de afaceri. Prin urmare, putem concluziona că obiectivul specific de creștere a 

ponderii cheltuielilor de CDI în PIB-ul regional va contribui la îndeplinirea acestui obiectiv 

național și va crea pârghiile dezvoltării inovării în regiune și implicit ale specializării 

inteligente.  
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Totodată, experiența unor țări cu rezultate semnificative în domeniul inovării demonstrează 

necesitatea creării unor parteneriate solide între instituțiile cu activități CDI. Parteneriatele 

contribuie, pe de o parte  la canalizarea comună a eforturilor de CDI către un obiectiv final, 

iar pe de altă parte, facilitează accesul la finanțare al tuturor actorilor implicați, indiferent 

de mărime. Implicarea mediului de afaceri în rețelele parteneriale crează avantaje 

competitive de ambele părți – atât în sistemul public, cât și în mediul de afaceri - rezultatele 

inovării unor institute de cercetare, universități, stații de cercetare putând fi mult mai ușor 

adaptate cerințelor beneficiarilor din mediul privat. De aceea, un alt obiectiv specific al 

regiunii trebuie să fie dezvoltarea și consolidarea rețelelor parteneriale existente sau nou-

create. Acest obiectiv este susținut de măsuri concrete declarate în Strategia Națională de 

Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014 – 2020 privind finanțarea proiectelor tematice printr-

un ansamblu de instrumente concentrate pe domenii prioritare și finanțarea de proiecte CDI 

derulate de întreprinderi, individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități.  

De asemenea, în urma consolidării parteneriatelor, institutele de cercetare existente sau 

nou create și celelalte entități publice de cercetare își pot extinde și eficientiza activitatea, 

putând contribui la creșterea numărului de cercetători și personal asimilat implicat în 

activități CDI. Este esențial ca la nivelul Regiunii Sud-Vest Oltenia să existe un număr adecvat 

de profesioniști care să faciliteze trasferul de tehnologie și cunoaștere între spațiul public și 

cel privat. Un mecanism optim de transfer presupune personal specializat, dezvoltarea 

capacității de comercializare în universități, cu accent pe formarea resurselor umane, 

dezvoltarea unor incubatoare și centre de transfer la nivelul Regiunii Sud – Vest Oltenia.  

Dezvoltarea sectoarelor economice conexe sectorului de cercetare-dezvoltare care să 

furnizeze serviciile și produsele necesare implementării activităților de CDI reprezintă un alt 

obiectiv specific al strategiei, care pune accent pe interdependența dintre sectoarele 

economice.  

De exemplu, cercetările inovative în domeniul energiei durabile vor avea o finalitate din 

perspectiva consumatorului final dacă rețelele de energie electrică vor fi capabile să 

distribuie această energie consumatorilor sau să acopere energia electrică necesară 

(biomasă, eoliană) în situațiile în care cele anterioare nu sunt disponibile. Un alt exemplu 

relevant pentru Regiunea Sud-Vest Oltenia se referă la agricultură. Unele produse ecologice 

(de exemplu, lactatele) au termene de valabilitate reduse și necesită condiții de transport 

și depozitare speciale pentru a ajunge la consumatorul final în condiții optime.  
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6.2. Surse de finanțare ale activităților de cercetare – dezvoltare și 

inovare în perioada 2014 – 2020 
 

Activitatea de cercetare – dezvoltare și inovare reprezintă o prioritate a țărilor din Uniunea 

Europeană, fiind finanțată printr-o multitudine de programe internaționale și naționale. La 

nivel european, principalul program – cadru de finanțare al activităților CDI este ”Orizont 

2020”, dispunând de un buget de 80 de miliarde de euro și urmărește în mod 

sistematic  finanţarea proiectelor capabile să ducă la îndeplinire obiectivele tehnice, 

ştiinţifice, educaţionale şi sociale asumate de statele membre prin intermediul Strategiei 

„Europa 2020". Programul «Orizont 2020» este un tip de program total nou pentru Uniunea 

Europeană,  gândit să obțină rezultate care pot aduce schimbări concrete în viaţa oamenilor. 

Până în prezent este cel mai mare program de cercetare al Uniunii Europene și unul dintre 

cele mai mari din lume. Orizont 2020 este singurul program din bugetul UE care a cunoscut 

o creștere a finanțării, acest fapt demonstrând importanța acordată activității CDI.  

La nivelul României, activitățile de cercetare – dezvoltare și inovare sunt finanțate prin mai 

multe programe gestionate de Ministerul Educației și Cercetării Științifice și Ministerul 

Fondurilor Europene. Principalul plan de finanțare este Planul naţional de cercetare-

dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III). Pricipiile de bază ale constituirii 

și implementării PNCDI III privesc asigurarea anuală a resurselor publice de CDI, antrenarea 

investițiilor în domeniul CDI din partea sectorului privat, respectarea domeniilor prioritare 

specificate în SNCDI 2020, consolidarea domeniilor de cercetare în care România are 

rezultate vizibile, predictibilitatea cadrului de reglementare,  sustenabilitatea investiţiei în 

resursa umană, transparenţa şi accesibilitatea informaţiei și evaluarea independentă, în 

interesul public. Activitatea de cercetare – dezvoltare și inovare din România mai este 

susținută și prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 (POR 2014 – 2020) prin axa 

prioritară numărul 1: Promovarea transferului tehnologic și Programul Operațional 

Competitivitate 2014 – 2020 (POC 2014 – 2020) prin axa prioritară numărul 1: Cercetare, 

dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării 

afacerilor, sursa de finanțare fiind Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR). 

Finanțarea activităților de CDI este completată și de Programul Operațional Capital Uman 

2014 – 2020 (PO CU 2014 – 2020) prin axele prioritare 3 și 6. Axa prioritară AP 3 sprijină 

creșterea numărului de angajați ce beneficiază de noi instrumente, metode, practici etc. de 

management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării 

activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform 

SNC/ domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI, respectiv de a crește șansele de 
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reintegrare pe piața muncii a lucrătorilor care urmează să fie disponibilizați/ concediați prin 

furnizarea de măsuri de outplacement. Axa prioritară AP 6, prin obiectivele specifice, 

contribuie la creșterea participării la învățământul terțiar universitar și non-universitar, la 

implementarea unor măsuri sistemice și la îmbunătățirea nivelului de competențe al 

personalului didactic universitar. De asemenea, AP 6 susține diversificarea ofertelor 

educaționale în învățământul terțiar universitar și non-universitar tehnic organizat în cadrul 

instituțiilor de învăţământ superior acreditate corelate cu nevoile pieței muncii din 

sectoarele economice/ domeniile identificate prin SNC şi SNCDI și creșterea numărului 

absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de 

muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ 

inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform 

SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.  

În ceea ce privește agricultura, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale susține activitățile 

de cercetare – dezvoltare în domeniu prin intermediul Planului sectorial pentru cercetare – 

dezvoltare din domeniul agricol și de dezvoltare rurală pe anii 2015 – 2018, ”Agricultură și 

Dezvoltarea Rurală – ADER 2020”, elaborat de Direcția Generală Industrie Alimentară. ADER 

2020 își propune să găsească rezolvări și să ofere soluții adaptate condițiilor agro-eco-

climatice regionale specifice, care să corespundă stadiului actual de dezvoltare rurală a 

României. Planul se va derula pe o perioadă de 4 ani, în perioada 2015 – 2018. 11 

O soluție de finanțare a activității de cercetare – dezvoltare și inovare la nivelul Regiunii Sud 

– Vest Oltenia pot fi și instituțiile financiar – bancare care pot furniza credite/linii de credite 

dedicate susținerii unor activități CDI. 

În continuare, sunt prezentate schematic principalele surse de finanțare a activității de 

cercetare – dezvoltare și inovare din România, informații detalitate privind programele și 

schemele de finanțare regăsindu-se pe site-urile dedicate programelor de finanțare (Comisia 

Europeană, Ministerul Fondurilor Europene, Autoritatea Națională pentru Cercetare 

Științifică și Inovare, Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a 

Cercetării – Dezvoltării și Inovării, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale): 

  

 
11 http://www.madr.ro/docs/cercetare/ordin-plan-sectorial-2015-2018.pdf 
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a) Orizont 2020 

b) Planul Național de Cercetare – Dezvoltare și Inovare 2015 – 2020 (PNCDI III) 

c) Programul Operațional Regional 2014 – 2020 (POR 2014 – 2020) 

d) Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020 (POC 2014 – 2020) 

e) Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (PO CU 2014 – 2020) 

f) Planul Sectorial Agricultură și Dezvoltare Rurală - ADER 2020 

g) Programul Interreg V-A România – Bulgaria 

h) Programul IPA de cooperare transfrontalieră România - Republica Serbia 2014-

2020 

i) Programul Transnațional ”Dunărea” 2014 - 2020 

 

Orizont 202012 

 

Orizont 2020 este programul cadru al Uniunii Europene dedicat cercetării și inovării. 

Programul sprijină dezvoltarea de activități din stadiul de idee până la intrarea pe piață, 

punând accentul pe proiectele de excelență indiferent de localizarea geografică 

Structura programului cadru Orizont 2020: 

 

Obiectiv 

principal 

Acțiuni finanțate Descriere succintă Buget alocat 

Excelența 

științifică 

Cercetarea de 

frontieră finanțată de 

Consiliul European 

pentru Cercetare (ERC) 

Prin intermediul ERC, UE dorește să 

stimuleze nivelulinvestițiilor. Excelența 

este aici singurul criteriu pentru 

finanțarea din partea UE, acordată 

cercetătorilor individuali sau echipelor 

de cercetători. 

13,095 

miliarde EUR 

Acțiunile Marie 

Skłodowska-Curie 

Se oferă sprijin cercetătorilor tineri și cu 

experiență pentru a-și consolida cariera 

și competențele prin formare sau 

perioade de stagii în alte țări sau în 

sectorul privat. Astfel, ei obțin noi 

cunoștințe și experiențe, care le permit 

să-și dezvolte deplin potențialul 

6,162 miliarde 

EUR 

Tehnologii viitoare și 

emergente 

Menținerea abilității de dezvoltare a 

noilor tehnologii de vârf va ajuta Europa 

să-și păstreze competitivitatea și să 

2,696 miliarde 

EUR 

 
12 http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020  

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020
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creeze noi locuri de muncă de înaltă 

calificare. 

Infrastructură de clasă 

mondială 

Finanțarea UE ajută la gruparea 

resurselor pentru proiecte de mare 

amploare, oferind cercetătorilor din 

Europa acces la o infrastructură 

ultramodernă de ultimă generație 

pentru a face posibile acțiunile de 

cercetare noi și fascinante. 

2,488 miliarde 

EUR 

Poziția de 

lider în 

sectorul 

industrial 

Poziția de lider în 

materie de tehnologii 

generice și industriale 

Orizont 2020 sprijină tehnologiile 

revoluționare necesare pentru 

stimularea inovării în toate sectoarele, 

inclusiv tehnologiile informațiilor și 

comunicațiilor (TIC) și domeniul spațial. 

13,557 

miliarde EUR 

 Va fi acordat sprijin IMM-urilor 

individuale sau consorțiilor de IMM-uri 

pentru a-și evalua viabilitatea de piață a 

ideilor lor în etapa de risc ridicat și 

pentru a le ajuta să își dezvolte mai apoi 

aceste idei. De asemenea, este 

disponibilă finanțare pentru consilierea 

și îndrumarea întreprinderilor în vederea 

identificării și atragerii investitorii 

privați. 

cel puțin 3 

miliarde EUR 

alocați 

instrumentului 

pentru IMM-uri 

Accesul la finanțarea 

de risc 

Orizont 2020 contribuie la finanțarea 

ideilor noi cu riscuri înalte prin 

împrumuturi și garanții, precum și prin 

investiții în IMM-urile inovatoare și în 

întreprinderile mici cu capitalizare 

medie. Sprijinul acordat acționează ca 

un catalizator pentru atragerea de 

finanțare privată și capital de risc pentru 

cercetare și inovare. 

2,842 miliarde 

EUR 

Provocările 

societale 

Sănătate și bunăstare Investițiile în cercetarea și inovarea în 

domeniul sănătății vor oferi medicilor 

instrumentele necesare pentru o 

medicină mai personalizată și vor duce la 

7,472 miliarde 

EUR 
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progrese în prevenirea și tratamentul 

bolilor cronice și infecțioase. 

Securitatea alimentară 

și utilizarea durabilă a 

resurselor biologice 

Vor fi realizate investiții pentru găsirea 

unui echilibru între utilizarea resurselor 

regenerabile și neregenerabile de 

origine terestră, maritimă sau oceanică, 

transformarea deșeurilor în resurse 

valoroase și o producție durabilă de 

alimente, hrană pentru animale, 

bioproduse și bioenergie. 

3,851 miliarde 

EUR 

Energie durabilă UE și-a stabilit obiective climatice și 

energetice ambițioase. Finanțarea UE 

prin intermediul Orizont 2020 va avea un 

rol-cheie în atingerea acestor obiective. 

5,931 miliarde 

EUR 

O mobilitate ecologică 

și integrată 

Orizont 2020 contribuie la crearea unui 

sistem de transport sustenabil adecvat 

unei Europe moderne și competitive.  

6,339 miliarde 

EUR 

Combaterea 

schimbărilor climatice, 

mediu, utilizarea 

eficientă a resurselor și 

materiile prime 

Vor fi realizate investiții în inovare 

pentru a sprijini o economie ecologică – 

o economie în armonie cu mediul 

natural. 

3,081 miliarde 

EUR 

Europa într-o lume în 

schimbare – societăți 

favorabile 

incluziunii, inovatoare 

și reflexive 

Orizont 2020 finanțează acțiunile de 

cercetare în materie de noi strategii și 

structuri de guvernanță pentru a depăși 

instabilitatea economică predominantă 

și a asigura reziliența Europei la 

viitoarele crize, schimbări demografice 

și tendințe de migrație. 

1,309 miliarde 

EUR 

Societăți sigure – 

protejarea libertății și 

securității Europei și a 

cetățenilor săi 

Acțiunile de cercetare și inovare ale UE 

dezvoltă noi tehnologii pentru 

protejarea societăților noastre, 

respectând, în același timp, viața privată 

și drepturile fundamentale – două valori 

esențiale aflate în centrul cercetării UE 

în materie de securitate. 

1,695 miliarde 

EUR 

Răspândirea 

excelenței 
- 

Cercetarea și inovarea sunt esențiale 

pentru prosperitatea economică, astfel 

816 milioane 

EUR 
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și 

extinderea 

participării 

că sunt necesare măsuri pentru a asigura 

convergența și ameliorarea 

performanțelor în materie de inovare ale 

tuturor statelor membre și ale regiunilor 

lor. 

Știința cu și 

pentru 

societate 
- 

Orizont 2020 sprijină proiectele care 

implică cetățenii în procesele de definire 

a naturii cercetării care afectează viața 

cotidiană. 

462 milioane 

EUR 

Cercetarea 

nucleară în 

beneficiul 

tuturor 

cetățenilor 
- 

Acțiunile de cercetare ale UE în 

domeniul fisiunii nucleare se axează pe 

siguranță și securitate, cercetare 

medicală, protecția radiologică, 

gestionarea deșeurilor, utilizările 

industriale ale radiațiilor, incluzând 

multe alte domenii precum utilizarea 

radiațiilor în sectorul agricol. 

1,603 miliarde 

EUR 

 

Buget total: 80 miliarde EURO 

Orizont 2020 – Excelență științifică 

 
Orizont 2020 – Poziția de lider in sectorul industrial 

 
Orizont 2020 – Provocări societale 
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Planul Național de Cercetare – Dezvoltare și Inovare 2015 – 2020 (PNCDI III)13 

 

Planul național de cercetare-dezvoltare si inovare este instrumentul principal de 

implementare a strategiei nationale in domeniul cercetării si inovării. 

 

PNCDI III susţine domeniile prioritare identificate în cadrul SNCDI 2020: domenii prioritare 

de specializare inteligentă şi domenii de prioritate publică; cercetarea fundamentală este 

considerată activitate orizontală, prioritară pentru orice domeniu. 

 

Domeniile prioritare de specializare inteligentă sunt domenii în care se anticipează interes 

mai mare al investiţiilor în cercetarea ştiinţifică din partea industriei: 

a) bioeconomie; 

b) tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, spaţiu şi securitate; 

c) energie, mediu şi schimbări climatice; 

d) eco-nanotehnologii şi materiale avansate. 

(3) Domenii de prioritate publică sunt domenii care corespund atribuţiilor generale ale 

statului şi care necesită o susţinere substanţială din partea acestuia: 

a) sănătate; 

b) patrimoniu şi identitate culturală; 

c) tehnologii noi şi emergente. 

Bugetul total al PNCDI III pentru întreaga perioadă de implementare este de maximum 

15.000 milioane lei şi se asigură din sume de la bugetul de stat, fonduri externe 

nerambursabile şi contribuţii ale partenerilor la proiecte. 

Obiective generale:  

a. creşterea competitivităţii economiei româneşti prin inovare 

b. creşterea contribuţiei româneşti la progresul cunoaşterii; 

c. creşterea rolului ştiinţei în societate. 

 

Obiective specifice: 

a) transformarea sistemului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare în subsistem 

socioeconomic cu performanţe şi impact la nivelul mediei europene; 

b) asigurarea masei critice de cercetători din sistem; 

 
13 http://www.research.ro/ro/articol/1434/programe-nationale  

http://www.research.ro/ro/articol/1434/programe-nationale
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c) stimularea activităţilor CDI în sectorul privat şi susţinerea procesului de specializare 

inteligentă în economie; 

d) creşterea nivelului şi a eficienţei finanţării publice; 

e) modernizarea administraţiei cercetării; 

f) creşterea capacităţii administraţiei centrale din domeniul cercetării, dezvoltării şi 

inovării. 

 

Programele PNCDI III: 

 

Programul 1: Dezvoltarea sistemului naţional de cercetare-dezvoltare – pentru creşterea 

capacităţii sale în resurse, performanţe şi calitate a activităţilor CDI; 

 

Programul 2: Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin cercetare, dezvoltare 

şi inovare – pentru creşterea productivităţii întreprinderilor prin CDI în cadrul unui sistem 

naţional de inovare; 

 

Programul 3: Cooperare europeană şi internaţională – pentru circulaţia cunoştinţelor şi 

ideilor, prin participare la programe şi instituţii internaţionale de cercetare şi acces la 

resurse de cercetare care nu sunt disponibile în România; 

 

Programul 4: Cercetare fundamentală şi de frontieră – pentru menţinerea domeniilor de 

nişă unde cercetarea fundamentală românească are avantaj comparativ şi masă critică 

de cercetători sau unde există posibilităţi de colaborare internaţională, care să adauge 

cercetării fundamentale româneşti dimensiunea „de frontieră“, prin obţinerea unor 

rezultate ştiinţifice şi tehnologice de vârf, cu perspective de comercializare; 

 

Programul 5: Cercetare în domenii de interes strategic – programe-suport conduse de 

instituţii cu relevanţă ştiinţifică, cu rol de coordonare ştiinţifică în domenii de interes 

strategic, pentru formarea şi dezvoltarea instituţiilor de cercetare şi a competenţelor 

naţionale în domeniile de interes strategic pentru România. 

 

Programul 1 - Dezvoltarea sistemului naţional de cercetare- dezvoltare - pentru creşterea 

capacităţii sistemului naţional de cercetare-dezvoltare în resurse, performanţe şi 

calitate a activităţilor CDI, în special a acelor structuri care au relevanţă în sistemul 

naţional de cercetare 

 

Obiective specifice: 

- Dezvoltarea resurselor umane, a infrastructurii și a instituțiilor de profil 

- Creșterea eficienței utilizării resurselor în organizațiile publice, prin dezvoltarea 

mecanismelor de monitorizare și evaluare a calității și relevanței activităților CDI 

- Creșterea atractivității sistemului și deschiderea organizațiilor de cercetare către 

comunitatea internațională 

- Modernizarea administrației publice din sectorul cercetării 

 

Beneficiari: 

- De drept privat: 
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- Unități de cercetare – dezvoltare organizate ca întreprinderi 

- Întreprinderi, precum și structurile acestora, care realizează activități de 

cercetare – dezvoltare 

- Instituții de învățământ superior private acreditate, sau structuri ale acestora 

- Organizații neguvernamentale care realizează activități de cercetare – dezvoltare 

 

- De drept public: 

- Institute sau centre de cercetare – dezvoltare organizate în cadrul societăților 

naționale, companiilor naționale și regiilor autonome 

- Centre internaționale de cercetare – dezvoltare înființate în baza unor acorduri 

internaționale 

 

Bugetul schemei de ajutor de stat: 3.600 mil lei pentru perioada 2015 – 2020 

 

Tipuri de proiecte ce vor fi finanțate în cadrul schemei: 

Tip de proiect CDI  Descriere  Activități eligibile 

Proiecte de cercetare Doctorat/post-doctorat, 

inclusiv doctoratul 

industrial 

Stimulare constituire tinere 

echipe independente 

Burse pentru cercetători 

debutanți 

Mobilitatea cercetătorilor 

Premiere rezultate 

cercetare 

Cercetare fundamentală 

Cercetare industrială 

Suport CDI Dezvoltare instituțională 

Investiții 

Integrare și interconectare 

Cercetare industrială 

Dezvoltare experimentală 

Studii de fezabilitate 

Activități de inovare 
 

 

Programul 2 - Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin cercetare, dezvoltare 

şi inovare - pentru a sprijini creşterea productivităţii întreprinderilor şi progresul pe 

lanţurile de valoare, prin CDI, în cadrul unui sistem naţional de inovare şi prin 

parteneriate dintre întreprinderi şi organizaţii publice de cercetare performante. 

 

Obiective specifice: 

- stimularea progresului întreprinderilor pe lanţurile de valoare şi a parteneriatelor 

cu universităţile publice, prin maximizarea valorii adăugate din producţia de 

bunuri inovatoare (tehnologii, produse, servicii) bazate pe cercetare ştiinţifică 

(proprie sau externalizată);  

- creşterea capacităţii întreprinderilor de a absorbi tehnologie de ultimă generaţie 

şi de a adapta aceste tehnologii la nevoile pieţelor-ţintă;  

- crearea unui mediu stimulativ pentru iniţiativa sectorului privat, prin instrumente 

de antrenare a antreprenoriatului, de sprijin pentru comercializarea rezultatelor 

de cercetare- dezvoltare şi de constituire a parteneriatelor dintre operatorii 
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economici, organizaţiile de cercetare şi diseminare a cunoştinţelor, şi, eventual, 

autorităţile publice locale;  

- susţinerea proceselor de specializare inteligentă, prin concentrarea resurselor în 

sectoare cu relevanţă economică şi cu potenţial de cercetare demonstrat, prin 

parteneriate public- public şi public-privat - care să conducă la concentrare, 

eficienţă şi eficacitate şi la deblocarea potenţialului identificat;  

- dezvoltarea activităţilor CDI în domenii de interes social general, pentru a mări 

capacitatea sectorului public de cercetare de a răspunde provocărilor globale care 

afectează economia României. 

 

Beneficiari: 

- De drept privat: 

- Unități de cercetare – dezvoltare organizate ca întreprinderi 

- Întreprinderi, precum și structurile acestora, care realizează activități de 

cercetare – dezvoltare 

- Instituții de învățământ superior private acreditate, sau structuri ale acestora 

- Organizații neguvernamentale care realizează activități de cercetare – dezvoltare 

 

- De drept public: 

- Institute sau centre de cercetare – dezvoltare organizate în cadrul societăților 

naționale, companiilor naționale și regiilor autonome 

- Centre internaționale de cercetare – dezvoltare înființate în baza unor acorduri 

internaționale 

 

Bugetul schemei de ajutor de stat: 1.500 mil lei pentru perioada 2015 – 2020 

 

Tipuri de proiecte ce vor fi finanțate în cadrul schemei: 

- Proiecte experimental demonstrative (demonstrare concept) 

- Proiecte de dezvoltare experimentală 

- Proiecte de transfer la operatorul economic 

- Proiecte de valorificare la operatorul economic 

- Cercuri de inovare 

- Parteneriate orientate 

- Clustere inovative 

- Centre de competență 

- Concursuri 

- Platforme tehnologice 

- Centre de transfer tehnologic 

- Formarea resursei umane pentru transfer tehnologic 

- Parc științific 

Programul 3 - Cooperare europeană şi internaţională - participarea la programe 

internaţionale de cercetare care facilitează mobilitatea cercetătorilor, circulaţia ideilor 

şi a cunoştinţelor, accesul la reţele transnaţionale de colaborare, la programe şi instituţii 

de cercetare care nu sunt disponibile în România 

 

Obiective specifice: 
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- Creșterea competitivității internaționale a cercetării românești în atragerea 

finanțării externe pentru cercetare 

- Consolidarea sistemului național de cercetare – dezvoltare și inovare prin 

intensificarea cooperării științifice internaționale 

- Participarea României la Programul Cadru de cercetare și inovare al UE – Orizont 

2020, la Inițiativele Comune de Programare (JPI), la Parteneriatele Europene 

pentru Inovare (EIP), la alte inițiative, programe, organizații și convenții europene 

și internaționale bi- și multilaterale 

- Reprezentarea României în organizații și programe pan – europene și internaționale 

de cercetare 

- Creșterea vizibilității României în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării 

 

Beneficiari: 

 

- De drept privat: 

- Unități de cercetare – dezvoltare organizate ca întreprinderi 

- Întreprinderi, precum și structurile acestora, care realizează activități de 

cercetare – dezvoltare 

- Instituții de învățământ superior private acreditate, sau structuri ale acestora 

- Organizații neguvernamentale care realizează activități de cercetare – dezvoltare 

 

- De drept public: 

- Institute sau centre de cercetare – dezvoltare organizate în cadrul societăților 

naționale, companiilor naționale și regiilor autonome 

- Centre internaționale de cercetare – dezvoltare înființate în baza unor acorduri 

internaționale 

 

Bugetul schemei de ajutor de stat: 3.000 mil lei pentru perioada 2015 – 2020 

 

Tipuri de proiecte ce vor fi finanțate în cadrul schemei: 

Tip de proiect CDI  Descriere  Activități eligibile 

Proiecte demonstrative, 

integrate, inovative 

Sprijinirea participării 

entităților din România la 

inițiativele tehnologice 

comune cu scopul de 

dezvoltare a unor condiții 

favorabile investițiilor în 

domeniul cunoașterii și al 

inovației la nivel național, 

pentru a stimula 

competitivitatea la nivel 

european, creșterea 

economică și ocuparea 

forței de muncă 

Cercetare industrială 

Dezvoltare experimentală 

Studii de fezabilitate 

Activități de inovare  

Proiecte CD și suport 

specifice 

Proiecte care se derulează, 

de regulă, pe o perioadă 

Cercetare fundamentală 

Cercetare industrială 
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limitată și care sunt 

selectate de întreprinderea 

comună în urma unor 

apeluri deschise și 

competiții de propuneri 

Dezvoltare experimentală 

 

Proiecte suport specifice Colaborare și integrare în 

parteneriat proiect, în 

cadrul domeniilor tematice 

Cercetare industrială 

Dezvoltare experimentală 

 
 

 

Programul 4 - Cercetare fundamentală şi de frontieră - pentru a menţine şi dezvolta 

domeniile de nişă unde cercetarea fundamentală românească are avantaj comparativ şi 

masă critică de cercetători sau unde există posibilităţi de colaborare internaţională, care 

să adauge cercetării fundamentale româneşti dimensiunea "de frontieră", prin obţinerea 

unor rezultate ştiinţifice şi tehnologice de vârf, cu perspective de comercializare 

 

Obiective specifice: 

 

- dezvoltarea cercetării fundamentale în domeniile în care România şi-a stabilit 

priorităţi naţionale prin SNCDI 2020;  

- creşterea performanţelor calitative şi îmbunătăţirea vizibilităţii internaţionale a 

rezultatelor ştiinţifice în domeniile în care România are potenţial de cercetare şi 

în care au fost obţinute rezultate comparabile cu cele ale ţărilor UE - creşterea 

contribuţiei României la dezvoltarea Spaţiului European al Cercetării (ERA);  

- dezvoltarea domeniilor în curs de apariţie în care România are interes să 

desfăşoare activităţi de cercetare ştiinţifică de frontieră, cu contribuţii la 

dezvoltarea tehnică şi tehnologică şi la îmbunătăţirea calităţii vieţii;  

- adoptarea standardelor internaţionale de evaluare pentru proiectele de cercetare 

fundamentală. 

 

Principalele tipuri de proiecte utilizate sunt: 

- proiecte de cercetare fundamentală;  

- şcoală de studii avansate;  

- proiecte de cercetare de frontieră - instrument de susţinere a rezultatelor 

ştiinţifice cu potenţial aplicativ, pentru accelerarea transformării în tehnologii noi, 

cu valoare economică sau socială;  

- proiecte complexe de cercetare de frontieră (inclusiv ERC- like, cu menţinerea 

instituţiei gazde româneşti şi a bugetului propus, condiţie de păstrare a valabilităţii 

evaluării ERC);  

- "Workshop"-uri exploratorii - destinate identificării nişelor de cercetare. 

 

Programul 5 - Cercetare în domenii de interes strategic - Program-suport condus de 

instituţii cu rol de coordonare ştiinţifică în domenii de interes strategic, pentru formarea 

şi dezvoltarea instituţiilor de cercetare şi a competenţelor naţionale în domeniile de 

interes strategic pentru România, menţionate ca atare în acte normative, atât prin 

cooperare internaţională, cât şi prin sprijin intern, cu efecte asupra vizibilităţii 
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ştiinţifice, a potenţialului tehnologic şi competitivităţii economiei naţionale, a 

valorificării şi comunicării rezultatelor cercetării în societate 

 

 

Obiective specifice: 

- susţinerea participării instituţiilor de cercetare din România la instituţiile şi 

programele ştiinţifice internaţionale pentru creşterea capacităţii naţionale de 

cercetare în domeniile de interes strategic;  

- identificarea de nişe de cercetare, tehnologice şi industriale la nivel naţional, 

european şi mondial;  

- utilizarea resurselor internaţionale de cercetare-dezvoltare prin participarea în 

comun, în cadrul organizaţiilor şi programelor ştiinţifice europene, la soluţionarea 

problemelor de interes strategic pentru România;  

- obţinerea de rezultate ştiinţifice vizibile şi cu impact, prin cooperare 

internaţională, transfer de cunoştinţe şi tehnologii cu aplicaţii strategice;  

- promovarea inovării industriale în sectoarele de interes strategic, dezvoltarea şi 

diversificarea de aplicaţii ale cercetărilor în activităţi industriale;  

- comunicarea eficientă între instituţiile de cercetare, de învăţământ, industriale şi 

economice din România, prin popularizarea rezultatelor ştiinţifice în domeniile şi 

sectoarele de interes strategic. 

 

Tipuri de proiecte: 

• proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare;  
• experimente, modelări, măsurători sau analize specifice (neincluse în categoria 

proiecte CDI);  
• proiecte-suport pentru cercetare; 
• proiecte-suport de management. 

 

Structura programului  

 

Subprogramul 5.1. Programul de cercetare, dezvoltare şi inovare pentru tehnologii în 

domeniul laserilor de ultra-înaltă putere - ELI-RO 

Tipuri de proiecte: 

• proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare;  

• experimente, modelări, măsurători sau analize specifice (neincluse în categoria proiecte 

CDI);  

• proiecte-suport pentru cercetare;  

• proiecte-suport de management. b) 

 

 Subprogramul 5.2. Participare la organismele şi programele internaţionale de cercetare 

în domeniul atomic şi subatomic 

Tipuri de proiecte: 

• proiecte de cercetare-dezvoltare (F4E, CERN-RO, FAIR-RO, CEA-RO etc.); 

• proiecte de cercetare-dezvoltare - proiecte finanţate mixt de la bugetul de stat şi de 

organizaţii partenere la nivel internaţional (de exemplu, CEA);  

• proiecte-suport de management (F4E, CEA-IFA, altele similare). 
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Subprogramul 5.3. Programul de cercetare, dezvoltare şi inovare pentru tehnologie 

spaţială şi cercetare avansată – STAR 

 

Subprogramul 5.4. Programul de cercetare, dezvoltare şi inovare pentru sistemele fluvii, 

delte, mări - "Danubius" 

Obiectivele subprogramului: 

• dezvoltarea activităţilor de cercetare-dezvoltare-inovare, în vederea întăririi 

competenţelor în domeniile specifice studiului sistemelor fluvii-delte-mări, în 

corelare cu cerinţele viitoarei infrastructuri paneuropene DANUBIUS-RI (Centrul 

internaţional pentru cercetări avansate "Fluvii, Delte, Mări «Danubius»"); 

• pregătirea programelor de cercetare-dezvoltare-inovare care se vor derula în 

cadrul viitoarei infrastructuri paneuropene DANUBIUS-RI;  

• creşterea potenţialului ştiinţific românesc prin infrastructura paneuropeană 

DANUBIUS-RI, prin proiecte de cercetare şi activităţi-suport derulate cu alte 

organizaţii membre din România sau alte ţări membre ale UE;  

• dezvoltarea cooperării cu organizaţii de cercetare ştiinţifică, organizaţii de 

învăţământ superior şi utilizatori din consorţiul DANUBIUS-RI şi din afara lui, din 

Uniunea Europeană şi din alte zone geografice, în vederea realizării de noi sisteme 

de management durabil şi adaptativ al macrosistemelor fluvii- delte-mări pentru a 

asigura dezvoltarea socioeconomică a acestor regiuni, incluzând şi utilizarea 

raţională a resurselor naturale biologice, geologice şi energetice, convenţionale 

sau neconvenţionale, în condiţiile schimbărilor climatice globale, precum şi pentru 

creşterea vizibilităţii internaţionale;  

• asigurarea comunicării între instituţiile de cercetare, învăţământ, industriale şi 

economice din România şi organismele internaţionale de cercetare în domeniile 

specifice sistemelor fluvii-delte-mari. 

 

Bugetul schemei de ajutor de stat Programul de cercetare, dezvoltare şi inovare pentru 

sistemele fluvii, delte, mări - "Danubius"  : 300 mil lei pe perioada 2015 – 2020.  

 

Programul Operațional Regional 2014 – 2020 (POR 2014 – 2020)14 

 

 

Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 este unul dintre programele prin care 

România va putea accesa fondurile europene structurale și de investiții provenite din 

Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), în perioada 2014-2020. 

Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, gestionat de Ministerul Dezvoltării 

Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, a fost 

adoptat de Comisia Europeană (CE) pe data de 23 iunie 2015. 

 

Fond : FEDR (Fondul European pentru Dezvoltare Regională) 

AP 1 Promovarea transferului tehnologic 

 

 
14 Ministerul Fondurilor Europene, http://www.fonduri-ue.ro/  

http://www.fonduri-ue.ro/
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Prioritate de investiții 1.1. Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și 

sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, 

în special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de 

tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii publice, stimularea 

cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, 

precum și sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor-pilot, 

acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților de producție avansate și de 

primă producție, în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării 

tehnologiilor de uz general 

 

Obiectiv specific: Creşterea inovării în firme prin susţinerea entităților de inovare şi 

transfer tehnologic în domenii de specializare inteligentă 

 

Valoare alocată 165 mil. EURO (FEDR) 

 

Tipuri de activități  

Crearea, modernizarea și extinderea infrastructurilor de inovare și transfer tehnologic, 

inclusiv dotare 

 

Potențiali beneficiari 

Entități juridic construite care desfășoară sau își crează o infrastructură cu rol de transfer 

tehnologic 

 

 

Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020 (POC 2014 – 2020)15 

 

 

Programul Operațional Competitivitate (POC) susține investiții menite să răspundă 

nevoilor și provocărilor legate de nivelul redus al competitivității economice, în special în 

ceea ce privește (a) sprijinul insuficient pentru cercetare, dezvoltare și inovare (CDI) și 

(b) infrastructura subdezvoltată de TIC și implicit servicii slab dezvoltate, poziționându-

se astfel ca un factor generator de intervenții orizontale în economie și societate, de 

natură să antreneze creștere și sustenabilitate. 

 

Fond : FEDR (Fondul European pentru Dezvoltare Regională) 

AP 1 ‐ Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii 

economice și dezvoltării afacerilor 

 

1.1. Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între 

întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special 

promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de tehnologii, 

inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea 

de rețele și de grupuri și inovarea deschisă  prin specializarea inteligentă, precum și 

 
15 Ministerul Fondurilor Europene, http://www.fonduri-ue.ro/ 

http://www.fonduri-ue.ro/
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sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor pilot, acțiunilor de 

validare precoce a produselor, capacităților de producție avansate și de primă producție, 

în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz 

general 

 

OS 1.1 Creșterea capacității de CDI în domeniile de specializare inteligentă și în sănătate 

OS 1.2 Creşterea participării româneşti în cercetarea la nivelul UE 

OS 1.3 Creșterea investiţiilor private în CDI 

OS 1.4 Creșterea transferului de cunoștințe, tehnologie și personal cu competențe CDI 

între mediul public de cercetare și cel privat 

 

Acțiunea 1.1.1: Mari infrastructuri de CD 

 

Beneficiari: 

• institute publice CD sau universități - pentru proiectele tip “a”  

• firme cu activitate CD menţionată în statut - in cazul proiectelor tip “b” 

• entități care administrează structuri de tip cluster inovativ pentru proiectele tip “c”. 

 

Acțiunea 1.1.2: Dezvoltarea unor reţele de centre CD, coordonate la nivel naţional şi 

racordate la reţele europene şi internaţionale de profil și asigurarea accesului 

cercetătorilor la publicații științifice și baze de date europene și internationale 

 

Beneficiari: 

• Organizaţiile de cercetare de drept public și/sau privat (instituții CD și de învățământ 

superior) - pentru proiectele de tip GRID 

• Agenția de Administrare a RoEduNet - pentru proiectul dedicat continuarii dezvoltarii 

RoEduNet  

• ANELIS PLUS pentru proiectul dedicat accesului cercetătorilor la bazele de date 

științifice internaționale. 

 

Acțiunea 1.1.3 Crearea de sinergii cu acţiunile de CDI ale programului‐cadru ORIZONT 

2020 al Uniunii Europene şi alte programe CDI internaționale 

 

Beneficiari: 

Organizaţii de cercetare de drept public şi/sau privat şi întreprinderi mari, mijlocii sau 

mici, care doresc să aplice şi/sau au o participare constantă la programele-cadru de 

cercetare ale UE sau alte programe internaţionale de CDI. 

 

Acțiunea 1.1.4 Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate pentru 

consolidarea capacității CD 

 

 

Beneficiari:  

Organizaţii de cercetare de drept public şi/sau privat şi întreprinderile mari, mijlocii sau 

mici, cu activitate CD menţionată în statut 
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Acțiunea 1.2.1: Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI 

derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și 

universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care 

prezintă potențial de creștere 

 

Beneficiari: 

Acțiunea se adresează cu precădere următoarelor categorii de solicitanți: 

• Întreprinderile mari, mijlocii sau mici pentru care activitatea de CD nu constituie 

obiectul principal de activitate. Activitatea de CD poate să nu existe în obiectul de 

activitate al întreprinderii 

• Spin-off-uri: întreprinderi care urmează să se înfiinţeze pe baza unui rezultat obţinut 

dintr-un proiect de cercetare al unei organizaţii de cercetare de drept public 

(instituţie de CD sau de învăţământ superior). Prin această acţiune se vor finanţa 

proiectele de tip „spin-off” care asigură unui cercetător sau unui grup de cercetători 

posibilitatea să se desprindă din instituţia publică, unde a dezvoltat un proiect de 

cercetare şi a obţinut un rezultat, în scopul continuării în cadrul firmei proprii a 

soluţiei cercetate până la finalizarea ei, în vederea producerii şi comercializării 

rezultatelor pe piaţă 

• Start-up-uri inovatoare: întreprinderi care înregistrează o vechime de maximum 3 ani 

în anul depunerii proiectului şi au un plan de afaceri bazat pe un rezultat CD sau un 

drept de proprietate industrial 

• Întreprinderi nou-înființate inovatoare (definite conform Reg. de exceptare in bloc de 

la notificare Nr.651/2014 art.22, alin.(2), combinat cu art. 2, alin.(80)). 

 

Acțiunea 1.2.2: Instrumente de creditare și măsuri de capital de risc în favoarea IMM‐

urilor inovative și a organizațiilor de cercetare care răspund cererilor de piață 

 

Beneficiari:  

Conform evaluării ex-ante în conformitate cu art.37 din Regulamentul (UE) nr.1303/2013 

 

Acțiunea 1.2.3: Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe (Knowledge Transfer 

Partnerships) 

 

Beneficiari: 

Organizaţiile de cercetare (instituţii de CD şi de învăţământ superior) a căror activitate 

are potenţial de comercializare sunt beneficiarii proiectului (aplicanții), iar 

întreprinderile care accesează oferta acestor organizații sunt beneficiarii efectivi ai 

activităților proiectului. 

 

Valoare alocată AP 1: 952,57 mil. EURO  

 

 

Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (PO CU 2014 – 2020) 
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Programul Operațional Capital Uman (PO CU) stabilește prioritățile de investiții, 

obiectivele specifice și acțiunile asumate de către România în domeniul resurselor umane, 

continuând astfel investițiile realizate prin Fondul Social European în perioada 2007-2013 

și contribuind, totodată, la atingerea obiectivului general al Acordului de Parteneriat (AP 

2014-2020) - implicit al Fondurilor Europene Structurale și de Investiții din România, şi 

anume, de a reduce disparităţile de dezvoltare economică şi socială dintre România şi 

Statele Membre ale UE. 

 

 

Fond: FSE (Fondul Social European) 

 

AP 3 Locuri de muncă pentru toți 

 

Suma totală alocată: 

1.270.959.911 Euro pentru regiunile mai puțin dezvoltate 

24.853.622 Euro pentru Regiunea București-Ilfov 

Prioritatea de investiții 8iii. Activități independente, antreprenoriat și înființare de 

întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii 

inovatoare 

 

Obiectiv specific 3.7 Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-

agricol din zona urbană 

 

Activități 

Sprijin acordat persoanelor fizice pentru deschiderea unei afaceri 

o Acordarea de sprijin financiar persoanelor fizice pentru înființarea de afaceri – 

sumă nerambursabilă care poate fi completată de posibilitatea apelării la produse 

financiare (tipul acestora va fi evidențiat prin analiza ex-ante  

o Furnizarea de servicii personalizate de consiliere/ consultanță (ex. elaborare plan 

de afaceri, consultanță juridică, contabilitate, marketing, îmbunătățirea 

practicilor și dezvoltarea afacerilor etc.), formare profesională antreprenorială şi 

alte forme de sprijin (de exemplu, mentorat), atât în faza de înființare a afacerii, 

cât și post înființare. 

Sprijin acordat IMM-urilor deja înființate (cu un istoric de funcționare până la un an) 

pentru a crea noi locuri de muncă 

o Acordarea de subvenții pentru a crea noi locuri de muncă în IMM-urile existente 

o Furnizarea de servicii de consiliere/ consultanță (ex. elaborare planuri de afaceri, 

consultanță juridică, contabilitate, marketing, îmbunătățirea practicilor și 

dezvoltarea afacerilor etc.), formare profesională antreprenorială şi alte forme 

de sprijin (de exemplu, mentorat) pentru dezvoltarea afacerii. 

Potențiali beneficiari 

➢ Administratorii schemei/ schemelor de antreprenoriat (în situația în care se optează 

pentru acest mecanism de implementare) 

➢ Pentru instrumente financiare, beneficiarii potențiali ar putea fi evidențiați prin 

analiza ex-ante în conformitate cu art. 37 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 
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➢ Persoane fizice care intenționează să înființeze o afacere  

➢ IMM-uri non agricole din mediul urban 

 

AP 6 Educație și competențe 

 

Sumă totală alocată: 

1.393.631.965 Euro pentru regiunile mai puțin dezvoltate 

85.004.079 Euro pentru Regiunea București-Ilfov 

Prioritatea de investiții 10ii. Îmbunătățirea calității și eficienței și acces la educația 

terțiară și echivalentul acesteia, în vederea creșterii participării și nivelurilor de 

educație, în special pentru grupurile dezavantajate. 

  

Obiective specifice:  

 

6.7. Creșterea participării la învăţământul terțiar universitar și non-universitar organizat 

în cadrul instituțiilor de învăţământ superior acreditate în special pentru cei care provin 

din grupuri vulnerabile. 

 

Activități 

o Instituirea şi utilizarea unor pachete integrate de măsuri de asistenţă educațională și 

sprijin financiar care să includă, de exemplu: burse de studii, mobilități, constituirea 

de reţele şi comunităţi virtuale de studii la distanţă etc., a căror acordare va fi 

condiționată de absolvirea studiilor terțiare/ continuarea studiilor, în vederea 

creşterii numărului de cursanţi şi de absolvenți din învăţământul terţiar; 

o  Sprijinirea accesului la învățământul terțiar prin activități comune derulate cu elevi, 

studenți și personal didactic (ex. activități de consiliere, activități de informare, 

organizarea unor vizite la universități etc.), precum şi campanii de conştientizare în 

vederea creşterii ratei de participare la învăţământul terţiar şi pentru asigurarea 

înţelegerii beneficiilor pe care le oferă educaţia de nivel superior cu privire la şansele 

de ocupare a unui loc de muncă; 

o  Alte acțiuni inovative care sprijină participarea la învăţământul terțiar, inclusiv 

activități de cooperare transnațională. 

 

Potențiali beneficiari: 

o Ministerul Educației Naționale; 

o Agenţii, structuri aflate în coordonarea/subordonarea MEN şi alte organisme publice cu 

atribuţii în domeniul învăţământului superior; 

o Instituţii de învăţământ superior acreditate, publice şi private; 

o Parteneri sociali din învăţământul superior; 

o ONG-uri, inclusiv asociaţiile studenţeşti. 

 

6.8 Implementarea de măsuri sistemice în învățământul terțiar universitar și non-

universitar organizat în cadrul instituțiilor de învăţământ superior acreditate pentru a 

facilita adaptarea la cerințele pieței muncii. 
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Activități: 

o Actualizarea sistemului naţional de asigurare/evaluare externă a calităţii inclusiv prin 

implicarea partenerilor sociali. Analizarea și valorificarea rezultatelor studiilor/ 

analizelor anterioare privind inserția-socio-profesională a absolvenților; 

o Dezvoltarea şi implementarea unui sistem de calificare pe mai multe niveluri bazat pe 

promovarea rutelor flexibile de progres în cariera profesională, cu un accent pe 

dobândirea de abilităţi şi competenţe relevante pentru piaţa muncii; 

o Alte acțiuni inovative care sprijină accesul la învățământul terțiar, inclusiv activități 

de cooperare transnațională. 

 

Potențiali beneficiari: 

 

o Ministerul Educației Naționale și autoritățile din subordinea sa; 

o Agenţii, structuri aflate în coordonarea/subordonarea MEN şi alte organisme publice 

cu atribuţii în domeniul învăţământului superior, inclusiv în asigurarea şi 

managementul calităţii şi a Cadrului Naţional al Calificărilor în Învăţământul Superior; 

o Instituţii de învăţământ superior acreditate, publice şi private; 

o Parteneri sociali din învăţământul superior (ex. organizaţii sindicale)/ Parteneri 

sociali/ sindicate/ comitete sectoriale/ instituții și organizații membre ale Pactelor 

Regionale și Parteneriatelor Locale pentru Ocupare și Incluziune Socială; 

o ONG-uri, inclusiv asociaţiile studenţeşti. 

 

6.9 Îmbunătățirea nivelului de competențe al personalului didactic din învățământul 

terțiar universitar și non-universitar organizat în cadrul instituțiilor de învăţământ 

superior acreditate în ceea ce priveşte conţinutul educaţional inovator şi resursele de 

învăţare moderne şi flexibile. 

 

Activități 

o Perfecționarea profesională specializată pentru personalul didactic din învățământul 

terțiar universitar și non-universitar organizat în cadrul instituțiilor de învăţământ 

superior acreditate în ceea ce priveşte conţinutul educaţional inovator şi resursele de 

învăţare moderne şi flexibile, inclusiv prin parteneriate cu agenți economici, stagii de 

pregătire la agenți economici, programe de schimb de experienţă şi diseminare de 

bune practici; 

o Valorificarea rezultatelor programelor anterioare de mobilitate ale personalului 

didactic susținute din ERASMUS+ în vederea completării formării inițiale/continue a 

acestuia în relație cu domeniile de formare stabilite în cadrul prezentei PI. Acțiunile 

avute în vedere se bazează inclusiv pe consultări cu rețele internaționale de cercetare 

și de afaceri, în completarea celor de la nivel național; 

o Alte acțiuni inovative, inclusiv prin activități de cooperare transnațională în domeniile 

formării, cercetării și inovării. 

 

Potențiali beneficiari: 

 

o Ministerul Educației Naționale și autoritățile din subordinea sa; 

o Instituţii de învăţământ superior acreditate, publice şi private; 
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o Agenţii, structuri aflate în coordonarea/subordonarea MEN şi alte organisme publice 

cu atribuţii în domeniul învăţământului superior, inclusiv în asigurarea şi 

managementul calităţii şi a Cadrului Naţional al Calificărilor în Învăţământul Superior; 

o Parteneri sociali din învăţământul superior (ex. organizaţii sindicale). 

 

6.10 Diversificarea ofertelor educaționale în învățământul terțiar universitar și non-

universitar tehnic organizat în cadrul instituțiilor de învăţământ superior acreditate 

corelate cu nevoile pieței muncii din sectoarele economice/ domeniile identificate prin 

SNC şi SNCDI. 

 

Activități 

o Dezvoltarea de oferte educaționale cu conţinut inovator în învăţământul terțiar 

universitar și non-universitar tehnic organizat în cadrul instituțiilor de învăţământ 

superior acreditate care să promoveze experienţe de învăţare de calitate (ex: resurse 

de studiu moderne şi flexibile, promovarea educației antreprenoriale etc.) prin 

corelarea cu nevoile pieţei muncii din sectoarele economice cu potențial competitiv, 

identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI. 

 

 

Potențiali beneficiari: 

o Instituţii de învăţământ superior acreditate, publice şi private; 

o Parteneri pentru învăţământul superior din medii publice și private și non-

guvernamentale. 

 

Prioritatea de investiții 10iv.  Sporirea relevanței pe piața forțelor de muncă a educației 

și a sistemelor de formare, facilitarea tranziției de la educație la piața forțelor de muncă 

și consolidarea formării și a sistemelor de formare profesională, precum și a calității lor, 

inclusiv prin mecanisme de anticipare a competențelor, adaptarea programelor de 

învățământ și instituirea și dezvoltarea unor sisteme de învățare la locul de muncă, 

inclusiv a unor sisteme de învățare duală și programe de ucenicie 

 

Obiective specifice: 

 

6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non 

universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la 

un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu 

potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă 

conform SNCDI 

 

Activități: 

o Sprijinirea încheierii unor parteneriate sustenabile cu sectorul privat pentru facilitarea 

tranziției de la educație la un loc de muncă prin instituirea unui sistem funcțional de 

stagii de practică la un potențial angajator, programe de internship/programe de 

învățare la locul de muncă etc., adresate studenților și cursanților colegiilor organizate 

la nivelul instituțiilor de învățământ superior (ISCED 4-7), inclusiv prin încurajarea 

implicării angajatorilor în programe de învățare la locul de muncă; 



 

227 
 

o Organizarea și derularea programe de învățare prin experiență practică, furnizarea de 

servicii de consiliere și orientare profesională axate pe dobândirea de competențe 

transversale corelate cu necesitățile pieței muncii, formarea de competente 

antreprenoriale prin întreprinderea simulată, în special in sectoarele economice cu 

potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare 

inteligentă conform SNCDI adresate studenților (ISCED 4-8); 

o Sprijin pentru consolidarea parteneriatelor dintre universități și actorii din domeniul 

cercetării și inovării pentru stimularea dezvoltării de noi programe de studii doctorale 

și postdoctorale cu aplicații directe în economie, cu atenție deosebită acordată 

sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din 

domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, inclusiv prin furnizarea de sprijin 

financiar pentru doctoranzi și sprijinirea cercetătorilor pentru a se implica în 

cercetarea post-doctorală, inclusiv prin acordarea de burse și sprijinirea mobilității 

interne și transnaționale 

o Activități de cercetare și de colaborare în rețea pentru tinerii cercetători în scopul 

creării de sinergii intre cercetare și inovare, în special in ceea ce privește 

complementaritatea cu sectoarele economice cu potențial competitiv identificate 

conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, în sprijinul 

internaționalizării învățământului terțiar; 

o Crearea unui sistem de informare coordonată, în ambele sensuri: de la companii/ 

sectorul privat către instituțiile de învățământ superior privind nevoile lor de instruire, 

precum și de la instituțiile de învățământ către întreprinderi, pentru a răspunde 

nevoilor sectorului privat la nivel regional/local. 

Potențiali beneficiari: 

o MECS și structuri/ agenții/ organisme relevante, subordonate/ coordonate; 

o Agenții, structuri, organisme aflate în subordinea/coordonarea MECȘ și alte organisme 

publice cu atribuții în domeniul învățământului superior și cercetării științifice; 

o Instituții de învățământ superior publice și private, acreditate; 

o Școli doctorale și graduale cu personalitate juridică, inclusiv parteneriate intre 

acestea și sectorul privat/ centre de CDI; 

o Institute/centre de cercetare acreditate, inclusiv institute de cercetare ale Academiei 

Române; 

o Academia Română; 

o Angajatori; 

o Asociații profesionale; 

o Camere de comerț și industrie; 

o Instituții și organizații membre ale Pactelor Regionale și Parteneriatelor Locale pentru 

Ocupare și Incluziune Socială. 

 

 

Agricultură și Dezvoltare Rurală - ADER 202016 

Planul sectorial ADER 2020 își propune să găsească rezolvări şi să ofere soluţii adaptate 

condiţiilor agro-eco-climatice regionale specifice, care să corespundă stadiului actual de 

dezvoltare rurală a României. În contextul schimbărilor climatice vor trebui găsite 

 
16 http://www.madr.ro/docs/cercetare/ordin-plan-sectorial-2015-2018.pdf 
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soluţiile inovative de adaptare a tehnicilor şi tehnologiilor de cultură şi de creştere a 

animalelor, astfel ca exploataţiile agricole să poată contribui la creșterea ponderii 

agriculturii în valoarea produsului intern brut. De asemenea, este imperios necesar să se 

găsească soluţii viabile de conservare şi de exploatare durabilă a resurselor agricole ale 

României (sol, apă, resurse genetice vegetale, resurse genetice animale, forţă de muncă, 

resurse financiare). 

Buget estimat ADER 2020 - 82.162.242 lei, din care: 
 
- în anul 2015 – 17.977.242 lei;  
- în anul 2016 – 21.395.000 lei;  
- în anul 2017 – 21.395.000 lei;  
- în anul 2018 – 21.395.000 lei. 
 

Obiective generale: 
o îmbunățățirea rezultatelor economice ale fermelor, prin creşterea eficienței de 

utilizare a resurselor naturale şi a inputurilor tehnologice, pentru o agriculturã 
durabilă, în contextul schimbãrilor climatice – număr proiecte - 9, cu valoare 
totală de 8.345.650 lei;  

o dezvoltarea cercetărilor de ameliorare genetică la cartof prin noi abordări 
genomice şi biotehnologice; Dezvoltarea unor tehnologii de producere a 
materialului pentru plantat și semănat prin aplicarea unor metodologii inovative 
și obținerea de produse care să acopere întreg lanțul alimentar la cartof, sfeclă 
de zahăr și plante medicinale – număr proiecte - 5, cu o valoare totală de 4.864.250 
lei;  

o dezvoltarea de noi produse, practici, procese şi tehnologii integrate producției 
horticole – număr proiecte - 22, cu o valoare totală de 19.982.700 lei;  

o îmbunătățirea managementului integrat al culturilor de câmp și horticole pentru 
prevenirea și combaterea buruienilor, bolilor și dăunătorilor, prietenoase cu 
mediul și sănătatea consumatorilor – număr proiecte - 4, cu o valoare totală de 
3.451.400 lei; 

o managementul durabil al resurselor genetice animale – număr proiecte - 18, cu o 

valoare totală de 15.721.300 lei;  

o îmbunătățirea nutriției și alimentației animalelor în vederea creșterii 

competitivității sectorului de creșterea animalelor, a siguranței și calității 

produselor, scăderea impactului asupra mediului – număr proiecte - 4, cu o valoare 

totală de 3.551.400 lei;  

o eficientizarea sistemelor de exploatare a animalelor de fermă – număr proiecte - 

2, cu o valoare totală de 1.655.700 lei;  

o asigurarea bunăstării și sănătății animalelor – număr proiecte - 2, cu o valoare 

totală de 1.505.700 lei;  

o dezvoltarea cercetărilor de apicultură – număr proiecte - 1, cu o valoare totală de 

762.850 lei; 

o dezvoltarea și diversificarea sistemelor și tehnologiilor de acvacultură și 

asigurarea sănătății viețuitoarelor acvatice – număr proiecte - 3, cu o valoare 

totală de 2.488.550 lei; 

o punerea în valoare a patrimoniului pastoral al României prin sporirea producţiei 

totale de furaje şi a calităţii acestora, cu o conversie optimă în produse 

animaliere, în concordanţă cu o bună practică agricolă caracterizată prin 

armonizarea dintre dezvoltarea economico- socială, conservarea biodiversităţii şi 
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protectia mediului– număr proiecte - 3, cu o valoare totală de 2.238.550 lei;  

o integrarea problemelor legate de resursele de sol în politicile europene și globale 

agricole și de protecție a mediului. Furnizarea de servicii în domeniul resurselor 

pedologice – număr proiecte - 6, cu o valoare totală de 5.877.100 lei; 

o economie, organizare și marketing în agricultură– număr proiecte - 3, cu o valoare 

totală de 2.738.550 lei;  

o îmbunătățirea nutriției și sănătății oamenilor– număr proiecte - 5, cu o valoare 

totală de 4.214.250 lei; 

o creșterea durabilă a producției interne alimentare - număr proiecte - 1, cu o 

valoare totală de 1.062.850 lei;  

o mecanizarea și automatizarea proceselor în agricultură și industria alimentară– 

număr proiecte - 4, cu o valoare totală de 3.701.442 lei. 

 

 

 

 

Programul Interreg V-A România – Bulgaria  

Interreg V-A România-Bulgaria îşi propune sã extindã orizonturile regiunii, pentru a 

obţine rezultate concrete şi mãsurabile şi pentru a permite zonei sã devinã o regiune 

unde sã se poatã trãi, studia, lucra, vizita şi investi. Programul susţine procesul creãrii 

unor comunitãţi competitive şi sustenabile prin folosirea într-un mod eficient a 

resurselor, promovarea iniţiativelor profitabile și a oportunităților oferite de dezvoltarea 

fluxurilor transversale și orizontale în zona coridorului Dunăre / Marea Neagră. 

Programul este finanțat de către Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 

Buget: 215 745 513 Euro 

 

Județe din România: Constanța, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași 

Axe prioritare: 

Axa prioritară 1 ”O regiune bine conectată” 

Axa Prioritară 2 ”O regiune verde” 

Axa Prioritară 3 ”O regiune sigură” 

Axa prioritară 4 "O regiune calificată și favorabilă incluziunii" 

Axa prioritară 5 "O regiune eficientă". 

Obiective specifice ale programului: 

• îmbunătăţirea procesului de planificare, dezvoltare şi coordonare a sistemelor de 

transport transfrontaliere în vederea asigurării unor mai bune conexiuni la 

reţelele de transport TEN-T; 

• creşterea siguranţei transportului pe căile fluviale sau maritime; 

• îmbunătăţirea utilizării durabile a resurselor şi patrimoniului natural; 

• îmbunătăţirea managementului durabil al ecosistemelor din zona 

transfrontalieră; 

• îmbunătăţirea managementului comun al riscului în aria transfrontaliera; 
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• încurajarea integrării zonei transfrontaliere în privinţa ocupării şi mobilităţii 

forţei de muncă; 

• creşterea capacităţii de cooperare şi a eficienţei instituțiilor publice în contextul 

cooperării transfrontaliere. 

 

 

Programul IPA de cooperare transfrontalieră România - Republica Serbia 2014-2020 

Program finanțat de Uniunea Europeană din fonduri IPA-CBC și care face parte din familia 

programelor europene Interreg. 

Acest program de cooperare transfrontalieră dintre România și Serbia a fost elaborat 

având în vedere atât nevoile locale ale comunităților din zona de graniță, cât și strategiile 

europene dezvoltate la nivel macro-regional. Având în vedere dimensiunea europeană a 

acestuia, programul este corelat cu strategiile UE pentru perioada 2014-2020, cum este 

cazul Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării prin care se dorește o 

conectare mai bună, protejarea mediului sau dezvoltarea prosperității în Regiunea 

Dunării 

Obiectiv strategic: 

Realizarea, pe baza proiectelor comune transfrontaliere și acțiunilor comune ale 

partenerilor români și sârbi, a unei dezvoltări socio–economice echilibrate și durabile a 

regiunii de graniţă dintre România și Republica Serbia. 

Județe din România: Timiș, Caraș – Severin, Mehedinți 

Buget total: 88.124.999 Euro 

Axe prioritare: 

Axa prioritară 1: Promovarea ocupării forței de muncă și îmbunătățirea serviciilor de bază 

pentru o creștere favorabilă incluziunii (18,19 mil euro) 

Axa prioritară 2: Protecția mediului și managementul riscurilor (21,15 mil euro) 

Axa prioritară 3: Mobilitate sustenabilă și accesibilitate (21,15 mil euro) 

Axa prioritară 4: Atractivitate pentru un turism sustenabil (18,82 mil euro) 

Axa prioritară 5: Asistență Tehnică (8,81 mil euro) 

 

 

Programul ”Dunărea” 2014 - 2020 

Programul transnațional Dunărea 2014-2020 va finanța proiecte implementate de un 

parteneriat transnațional extins și care vor avea ca obiectiv îmbunătățirea politicilor 

publice și a cooperării instituționale. 

Aria de cooperare – 14 state: 

Austria, Bulgaria, Cehia, Germania (landurile Baden Wurttemberg si Bavaria), Ungaria, 

Romania, Slovenia, Slovacia, Bosnia si Hertegovina, Muntengru, Serbia, Moldova si 

Ucraina (oblasturile Chernivetska, Ivano-Frankiviska, Zakarpatska, Odessa) 
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Axa Prioritară 1 - Inovare si responsabilitate sociala in Regiunea Dunării 

• Îmbunătățirea condițiilor cadru pentru inovare 

• Creșterea competențelor pentru inovarea în mediul social și mediul de afaceri 

Tipuri de proiecte 

Proiectele de cooperare transnațională trebuie să aibă următoarele caracteristici: 

• Parteneri din minim 3 state participante in program 

• Dezvoltare, implementare, finanțare și personal cu aportul tuturor partenerilor 

• Caracter transnațional al acțiunilor 

• Acțiuni pre-investiționale  nu se finanțează investiții mari ci eventual proiecte 

pilot 

Beneficiari eligibili 

• Autorități locale/ regionale/ naționale 

• Organisme de drept public 

• Grupări Europene de Cooperare Teritorială (GECT) 

• Organizații internaționale 

• Organisme private, inclusiv IMM-uri 

 

6.3. Alocări bugetare la nivelul Uniunii Europene pe obiectivul tematic 

Cercetare și inovare (Research and innovation)  
 

Suma totală alocată din fondurile europene acordată României se ridică la 22,4 miliarde de 

euro. Cea mai mare parte a fondurilor provin din Fondul European de Dezvoltare Regională, 

restul aparținând Fondului Social European și Fondului de Coeziune (Figura nr.76). 

Potrivit site-ului Comisiei Europene, România alocă cea mai mare parte a fondurillor 

structurale transportului și mediului, pieței muncii și incluziunii sociale. Activităților de 

cercetare și inovare țara noastră a alocat o sumă de doar 973 404 255 euro, adică un procent 

de doar 4,5%, iar activităților de educație și training o sumă de 1618 803 199 euro, adică 

7.2% (Figura nr. 77). 

Dacă realizăm o comparație cu alte țări din Uniunea Europeană, putem observa că România 

alocă obiectivului tematic Cercetare și Inovare cel mai mic procent dintre toate statele UE 

(4.5%), urmată de Grecia (6.4%), Bulgaria (6.9%), Malta (8.4%). La polul opus, țările care 

alocă cele mai consistente resurse financiare activităților de cercetare și inovare sunt Olanda 

(34.1%), Luxemburg (24.7%), Danemarca (22.2%), Austria (21.9%) și Germania (21.7%) (Figura 

nr. 78). 
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Buget fonduri structurale pe tipuri de fonduri - perioada 2014 - 2020 (EURO) – România 

 

Sursa: Comisia Europeană, https://cohesiondata.ec.europa.eu/country?country=Romania#, 2014 

 

 

 Alocarea fondurilor disponibile pe obiective tematice - România 2014 - 
2020 (mil euro) 

 

Sursa: Comisia Europeană, https://cohesiondata.ec.europa.eu/country?country=Romania#, 2014 

 

 Procentul din fondurile structurale alocat de statele UE obiectivului 
tematic Cercetare și inovare (2014 – 2020) 
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Sursa: Comisia Europeană http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/themes/research-

innovation/ , 2014 
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6.4. Portofoliul de proiecte potențiale în vederea specializării inteligente a Regiunii Sud-Vest Oltenia 
 

Nr. 

crt. 

Denumirea proiectului  Județ/ 

Localitate 

implementare 

proiect 

Descriere succintă a proiectului Solicitant și 

parteneri 

Buget orientativ 

(euro) și sursa de 

finanțare 

Perioada de 

implementare 

1.  Dezvoltarea de noi facilități CD 

în cadrul clusterului INOVTRANS 

Dolj Achiziționarea de active fixe corporale și 

necorporale pentru activități de cercetare – 

dezvoltare și inovare 

INOVTRANS 800 000 

POC 

2015 - 2016 

2.  Centru interactiv de cercetare, 

promovare și dezvoltare a 

meșteșugurilor tradiționale  

Vâlcea  Dezvoltarea unui centru de cercetare care 

să identifice modalități de modernizare a 

proceselor de producție în sectorul 

meșteșugurilor tradiționale și totodată să 

promoveze într-un mod interactiv aceste 

meșteșuguri.  

Turism Oltenia 

Cluster 

700 000  

POC 

 

2016 - 2018 

3 Inovarea produselor și serviciilor 

turistice 

Mehedinți Dezvoltarea unor pachete turistice 

integrate prin utilizarea TIC 

TURINN 

Cluster 

300 000 

PNCDI III 

2016 - 2018 

4.  Creșterea competitivității 

industriei automotive 

Dolj  Dezvoltarea și utilizarea unor tehnologii 

inteligente care să faciliteze 

conectivitatea, integrabilitatea și 

vizibilitatea proceselor și fluxurilor de lucru 

din fabricile de componente auto.  

Automotive 

Sud Vest 

Oltenia Pole 

500 000 

PNCDI III 

2016 – 2018 

5.  Transfer de bune practici privind 

logistica urbană în Regiunea Sud 

– Vest Oltenia 

Regiunea Sud 

– Vest Oltenia 

Proiectul propune transferul tehnologic al 

soluțiilor de îmbunătățire a logisticii urbane 

la nivelul Regiunii Sud – Vest Oltenia 

Dorothy Urban 

Logistic 

Cluster 

1 000 000 

POR  

2016 – 2019 

6.  Elaborarea programului regional 

de producere de sămânță la 

ultimele creații de soiuri de grâu 

Jud.Dolj 

(Șimnic, 

Dăbuleni, 

Activități de cercetare/inovare care 

vizează ultimele creații de soiuri de grâu de 

SCDA SIMNIC + 

partenerii: 

INCDA 

1 000 000 

POC 

2016 – 2020 
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Nr. 

crt. 

Denumirea proiectului  Județ/ 

Localitate 

implementare 

proiect 

Descriere succintă a proiectului Solicitant și 

parteneri 

Buget orientativ 

(euro) și sursa de 

finanțare 

Perioada de 

implementare 

de toamnă și implementarea 

acestora în marea producție 

Pielești, Valea 

Stanciului); 

Jud. 

Mehedinți 

(Oprișor) 

toamnă și implementarea acestora în marea 

producție. 

FUNDULEA  și 

CCCPN 

DABULENI 

 

7.  Experimentări privind 

producerea hidrogenului din 

surse regenerabile 

Vâlcea Experimentări privind producerea 

hidrogenului din surse regenerabile 

Institutul 

Național de 

Cercetare – 

Dezvoltare 

pentru 

Tehnologii 

Criogenice și 

Izotopice 

1 500 000 

Orizont 2020 

2016 - 2020 

8.  Tehnologii pomicole inovative 

care pot limita impactul negativ 

al schimbărilor climatice 

Gorj  Dezvoltarea de tehnologii pomicole 

inovative care să diminueze impactul 

schimbărilor climatice asupra producției 

pomilor fructiferi. 

Staţiunea de 

Cercetare-

Dezvoltare 

Pomicolă 

Târgu-Jiu 

50 000 

PNCDI III 

2016 – 2017 

9.  Evidenţierea şi evaluarea 

factorilor care generează 

fenomenele de secetă şi 

aridizare în  zonele cu soluri 

nisipoase din sudul  Olteniei şi 

stabilirea măsurilor durabile  de 

combatere prin metode 

agropedoameliorative, 

Dolj, Olt, 

Mehedinți 

Tehnologii de cultivare a plantelor, 

adaptate schimbărilor climatice 

CCDCPN 

Dăbuleni, 

Universitatea 

din Craiova 

100 000 

PNIII 

2016 – 2020 
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Nr. 

crt. 

Denumirea proiectului  Județ/ 

Localitate 

implementare 

proiect 

Descriere succintă a proiectului Solicitant și 

parteneri 

Buget orientativ 

(euro) și sursa de 

finanțare 

Perioada de 

implementare 

agrofitotehnice şi de 

îmbunătăţiri funciare . 

10. Elaborarea tehnologiilor de 

cultivare a cartofului dulce în 

contextul schimbărilor climatice 

și elaborarea unor măsuri de 

promovare a culturii în România 

Dolj, Olt, 

Mehedinți 

Se va elabora tehnologia de cultivare şi va 

fi promovată cultura cartofului dulce (batat 

CCDCPN 

Dăbuleni 

200 000  

ADER 2020 

2016 – 2020 

11. Cercetare, realizare și integrare 

soluții inovative high-tech 

privind componente, 

subansamble și sisteme avansate 

pentru domeniul specializat 

inteligent autotronică 

”Mecanizarea automobilului și a 

proceselor tehnologice ale 

acestuia”. 

Dolj Cercetare, realizare, testare şi integrare 

soluţii inovative high-tech privind 

componente, subansamble şi sisteme 

avansate pentru domeniul specializat 

inteligent autotronică 

Universitatea 

din Craiova, 

MECHATREC  

200 000 

PNCDI III 

2016 -2020 

12. Crearea, maturizarea şi 

dezvoltarea domeniului 

specializat „Clădiri, locuinţe și 

alte infrastructuri pentru 

susţinerea oraşului inteligent” 

prin soluţii inovatoare 

sustenabile energetic, cu 

consumuri reduse de utilităţi şi 

emisii poluante zero 

Dolj, Olt, 

Vâlcea, 

Mehedinți, 

Gorj 

Crearea, maturizarea şi dezvoltarea 

domeniului specializat „Clădiri, locuinţe și 

alte infrastructuri pentru susţinerea 

oraşului inteligent 

Universitatea 

din Craiova, 

ADR Sud-Vest 

Oltenia 

300 000 

PNCDI III 

2016-2020 
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Nr. 

crt. 

Denumirea proiectului  Județ/ 

Localitate 

implementare 

proiect 

Descriere succintă a proiectului Solicitant și 

parteneri 

Buget orientativ 

(euro) și sursa de 

finanțare 

Perioada de 

implementare 

13. Studii asupra mobilității 

persoanelor și mărfurilor în 

regiunea Sud-Vest Oltenia 

 

Dolj, Olt, 

Vâlcea, 

Mehedinți, 

Gorj 

Proiectul propus va identifica mobilitatea  

persoanelor și mărfurilor (materii prime, 

produse finite) luând în considerare 

teritoriul regiunii Sud-Vest Oltenia. Se va 

lua în considerare fluxul de persoane 

determinat de nevoia de mobilitate din 

motive personale și deplasarea la serviciu. 

Pentru mărfuri se va lua în considerare 

structura economică a zonei, 

interconexiunile comerciale și previziunile 

de dezvoltare pe termen mediu. 

ADR Sud-Vest 

Oltenia, 

Universitatea 

din Craiova 

200 000 

POR 

2016 -2017 

14. Studii asupra realizării unui 

sistem integrat de transport în 

regiunea Sud-Vest Oltenia 

 

Dolj, Olt, 

Vâlcea, 

Mehedinți, 

Gorj 

Având ca bază Studiul asupra mobilității 

persoanelor și mărfurilor în regiunea Sud-

Vest Oltenia prin prezentul proiect propus 

se va stabili sistemul de transport, structura 

rutieră sau/și feroviară în contextul 

utilizării rețelei rutiere și feroviare 

existente și necesarul de 

extindere/dezvoltare. Sistemul de 

transport în regiunea Sud-Vest Oltenia va 

trebui să satisfacă nevoia de mobilitate a 

persoanelor și mărfurilor la costuri minime 

și fără să afecteze calitatea mediului. 

ADR Sud-Vest 

Oltenia, 

Universitatea 

din Craiova 

350 000 

POR 

2015 -2017 

15. Educația pentru cercetare 

 

Dolj, Craiova Obiect de studiu facultativ la toate 

facultățile Universității Craiova. Curricula 

va cuprinde:  

Universitatea 

din Craiova 

100 000 

PNCDI III 

2016 – 2017 
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Nr. 

crt. 

Denumirea proiectului  Județ/ 

Localitate 

implementare 

proiect 

Descriere succintă a proiectului Solicitant și 

parteneri 

Buget orientativ 

(euro) și sursa de 

finanțare 

Perioada de 

implementare 

Definirea conceptelor de bază, Analiza si 

stabilirea obiectivelor de proiect, Evaluarea 

si controlul riscurilor, Resurse, 

Documentele naționale referitoare la 

cercetare, drept de proprietate 

intelectuală și documente internaționale 

(manualul Frascati, manualul Oslo), 

elemente de management al CDI. 

16. Managementul antreprenorial al 

proiectelor de cercetare, 

dezvoltare, inovare 

 

Craiova, Rm. 

Vâlcea, Tg. 

Jiu, Tr. 

Severin, 

Slatina 

Cursuri de specializare în domeniul CDI: 

managementul cercetării și al proprietății 

intelectuale, atestarea cercetătorilor în 

sistemul național de cercetare 

ONG-ri cu 

activitate 

specifică (Ex: 

AGIR, Gogu 

Constantinesc

u etc.) 

40 000 

PNCDI III 

2016 

17. Sistem modern de irigații pentru 
optimizarea consumului de apă 
și îngrășământ chimic și 
reducerea consumului de 
energie electrică 

Dolj Activități de cercetare/inovare care 
vizează realizarea unui produs inovativ, 
respectiv stație de pompare mobilă pentru 
irigații – model experimental funcțional, 
care să controleze consumul de apă, să 
reducă consumul de energie electrică, să 
monitorizeze umiditatea și să realizeze o 
dozare controlată a cantității de 
îngrășăminte chimice din sol. 

S.C. IPA S.A. 450 000 
PNCDI III 
HORIZON 2020 

2016-2018 

18. Soluții ecologice de transport și 
aprovizionare în zone 
restricționate. Studiu de caz: 
Centrul vechi al municipiului 
Craiova 

Dolj Soluții ecologice de transport și 
aprovizionare 

Universitatea 
din Craiova 

PNCDI III 2016 – 2018 
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6.5. Riscuri asociate implementării proiectelor CDI și soluții de 

minimizare/eliminare a acestor riscuri 
 

Riscuri Măsuri de minimizare/eliminare a 

riscurilor 

• Climatul macroeconomic la nivel 
național: creșterea economică, 
evoluția PIB, rata inflației, rata 
dobânzii, cadrul legislativ, politica 
fiscală, etc. 

• Cultură a inovării insuficient 
dezvoltată la nivelul sectorului 
privat 

• Slaba aplicabilitate practică a 
rezultatelor cercetării generate de 
sectorul public 

• Reducerea accesului la finanțare a 
sectorului privat ca urmare a 
impactului negativ al crizei 
economice  

• Problemele financiare grave cu care 
se confruntă unele institute de 
cercetare 

• Lipsa infrastructurii de cercetare a 
unor clustere de inovare 

• Numărul insuficient de cercetători 
care să dezvolte activități de 
cercetare în domenii de specializare 
inteligentă 

• Schimbul de specialiști între 
universităţi/institute CDI și 
întreprinderi 

• mai bună comunicare între furnizorii 
și beneficarii activităților de 
cercetare – dezvotare și inovare 

• Dezvoltarea unor instrumente 
financiare dedicate în special 
întreprinderilor inovative 

• Finanțarea infrastructurii de 
cercetare a clusterelor de inovare 

• Dezvoltarea accesului la literatura 
științifică internațională  

• Atragerea în proiectele derulate a 
unor parteneri/specialiști din alte 
țări ale UE 

• Management al proiectelor 
externalizat 
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VII. Metodologia de monitorizare ș i 
evaluare a Strategiei Regionale de Inovare 
pentru Specializare Inteligenta  la nivelul 
regiunii 

 

Succesul unei strategii nu depinde exclusiv de relevanța acțiunilor planificate pentru 

dezvoltarea teritoriului și de implementarea efectivă a acestora, ci și de capacitatea de 

monitorizare și evaluare a rezultatelor obținute, astfel încât, dacă este cazul, să fie posibilă 

ajustarea strategiei în conformitate cu noile nevoi emergente ale teritoriului, în vederea 

armonizării previziunilor de dezvoltare cu potențialul evolutiv existent.  

În acest context, monitorizarea și evaluarea strategiei presupun definirea unor instrumente 

clare, utilizate conform metodologiei planificate, care urmăresc analizarea indicatorilor 

vizați în acest scop, pentru a verifica dacă activitățile au fost corect și eficient planificate, 

dacă fondurile sunt utilizate și cheltuite corect pentru atingerea obiectivelor propuse și dacă 

indicatorii de rezultat evoluează în direcția propusă, iar efectele acțiunilor întreprinse sunt 

cele scontate.  

În consecință, prin intermediul prezentei metodologii de monitorizare și evaluare este 

prezentat un set de indicatori care vizează cuantificarea gradului de inovare, rezultatelor 

angajamentelor asumate din perspectiva CDI, investițiile complementare în sectoarele 

prioritare, precum și colaborările dezvoltate la nivel inter-regional și internațional. În 

vederea propunerii unui mecanism comprehensiv de monitorizare a strategiei au fost 

definite 3 categorii de indicatori, după cum urmează: 

a. Indicatori de context – care analizează poziționarea regiunii Sud-Vest Oltenia în 

comparație cu alte regiuni de dezvoltare la nivel național și european 

b. Indicatori de rezultat – care definesc schimbările așteptate în urma implementării 

fiecărei priorități strategice definite 

c. Indicatori de output – care măsoară progresul acțiunilor identificate la nivelul fiecărei 

priorități strategice definite 

 

În continuare sunt detaliați indicatorii definiți la nivelul sistemului de monitorizare și 

evaluare propus, considerând categoriile enumerate anterior. Punctele de referință (de 
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reper) pentru implementarea strategiei sunt anii 2017, 2019 și 2021. Întrucât prezenta 

strategie de dezvoltare nu dispune de un plan financiar individualizat, cadrul de performanță 

al indicatorilor nu poate fi cuantificat în valori numerice absolute sau relative exacte pentru 

punctele de reper stabilite. Cu toate acestea a fost realizată o estimare a efectului 

implementării strategiei de inovare asupra evoluției indicatorului propus spre monitorizare, 

valabilă pentru ultimul punct de referință în implementarea strategiei (anul 2021): 

 

Simbol de evaluare a 

tendinței 

Semnificație 

+ + Evoluție puternic pozitivă a indicatorului 

+ Evoluție pozitivă a indicatorului 

+/- Evoluție incertă a indicatorului 

- Evoluția negativă a indicatorului 

- - Evoluție puternic negativă a indicatorului 

  

a. Indicatori de context 

În conformitate cu viziunea de dezvoltare din perspectiva specializării inteligente la nivelul 

Regiunii Sud-Vest Oltenia, contextul evoluției regionale va fi monitorizat în baza a trei 

dimensiuni: economie, societate și mediu. 

Nr. 

crt. 

Dimensiune Indicator propus Unitate de 

măsură 

Tendință evolutivă 

estimată 

1. Economie Produsul Intern Brut 
(PIB)/Locuitor  
 

Euro PCS (la 
paritatea de 
cumpărare 
standard) 

++ 

Productivitatea medie a 
muncii la nivel regional  

Mii lei/ 
persoană 

+/- 

Ponderea cheltuielilor cu CDI 
în PIB regional 

Procent + 

Număr de noi brevete la nivel 
regional 

Număr + 

Număr de salariați activând 
în domeniul cercetare-
dezvoltare la 10.000 de 
persoane ocupate civile  

Număr + 

Rata netă de înființare a 
întreprinderilor 

Procent +/- 

2. Societate Rata șomajului Procent - 
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Nr. 

crt. 

Dimensiune Indicator propus Unitate de 

măsură 

Tendință evolutivă 

estimată 

Numărul de salariați 

înregistrați 

Număr + 

Numărul de cercetători din 

activitatea de CDI 

Număr + 

3. Mediu Cantitatea de deșeuri 

municipale colectate 

Kg ++ 

Cantitatea de deșeuri 

reciclate 

Kg ++ 

Suprafața solurilor degradate Ha +/- 

 

b. Indicatori de rezultat 

Conform viziunii globale de dezvoltare economică specializată a regiunii Sud-Vest Oltenia au 

fost definite 6 priorități strategice a căror implementare va crea condițiile necesare pentru 

atingerea obiectivului general vizat în cadrul strategiei. În vederea cuantificării valorii 

adăugate generată de concentrarea eforturilor asupra respectivelor priorități, a fost definit 

următorul set de indicatori de rezultat: 

Nr. 

crt. 

Prioritate Indicator propus Unitate de 

măsură 

Tendință 

evolutivă 

estimată 

1. Susținerea 
întreprinderilor inovative  
 

Productivitatea medie a 

muncii la nivelul domeniilor 

de specializare inteligentă 

 

Mii lei/ 

persoană 

+ 

Cheltuieli totale cu CDI la 

nivelul domeniilor de 

specializare inteligentă 

Lei + 

Numărul de salariați ce 

desfășoară activități CDI la 

nivelul domeniilor de 

specializare inteligentă 

Număr 

persoane 

+ 

Numărul de patente 

înregistrate de entități 

private 

Număr  +/- 

Numărul total de salariați la 

nivelul întreprinderilor 

sprijinite 

Număr 

persoane 

+ 
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Nr. 

crt. 

Prioritate Indicator propus Unitate de 

măsură 

Tendință 

evolutivă 

estimată 

2. Sprijinirea clusterelor 
inovative 
 

Numărul de servicii noi din 

sfera CDI dezvoltate de 

clustere pentru partenerii 

activi 

Număr +/- 

Numărul de parteneri înscriși 

la nivelul clusterelor 

Număr + 

3. 

 

Sprijinirea instituțiilor și 
entităților publice şi 
private ce derulează 
activități CDI în domeniu 

Numărul de patente 

înregistrate de entități de 

cercetare 

Număr + 

Numărul de cercetători din 

activitatea de CDI din entități 

de cercetare 

Număr 

persoane 

+/- 

4. Susținerea și dezvoltarea 
capitalului uman 
specializat implicat în 
activități CDI în domeniu 

Numărul de cercetători din 

activitatea de CDI din mediul 

public și mediul privat 

Număr 

persoane 

+ 

5. Eficientizarea și 
sprijinirea concretizării 
transferului de know-
how între centrele de 
transfer tehnologic,  
entitățile publice de 
cercetare și agenții 
economici care activează 
în domeniu 

Numărul de contracte 

referitoare la consolidarea 

relațiilor parteneriale de 

transfer de know-how 

 

Număr + 

Numărul de 
contracte/acorduri în 
vederea realizării de transfer 
tehnologic 

Număr + 

6. Sprijinirea 
întreprinderilor care 
activează în sectoare de 
activitate conexe și care 
influențează rezultatele 
activității de CDI în 
domeniu 

Productivitatea medie a 

muncii la nivelul domeniilor 

conexe de interes 

 

Mii lei/ 

persoană 

+ 

Numărul total de salariați la 

nivelul întreprinderilor 

sprijinite 

Număr 

persoane 

+ 

 

c. Indicatori de output 

Pentru furnizarea unor indicații cât mai concrete cu privire la modalitățile de implementare 

a priorităților strategice, au fost definite acțiuni specifice al căror progres este cuantificat 

la nivelul indicatorilor de output prezentați în continuare: 
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Nr. 

crt. 

Prioritate Acțiune Indicator propus Unitate 

de măsură 

Tendință 

evolutivă 

estimată 

1. Susținerea 

întreprinderilor 

inovative  

Sprijinirea investițiilor 

pentru procurarea 

utilajelor, 

echipamentelor 

hardware și 

instrumentelor 

software necesare în 

vederea inovării 

și/sau cercetării/ 

dezvoltării 

Număr de 
întreprinderi 
inovative sprijinite 
 

Număr ++ 

Suport pentru 

activități de formare 

profesională a 

personalului angajat 

în vederea dezvoltării 

competențelor 

necesare în procesul 

de inovare 

Număr de 
întreprinderi 
inovative sprijinite 

 

Număr + 

Număr de angajați 
participanți la 
activități de formare 
profesională 

Număr 
persoane 

+ 

Sprijin pentru 

derularea activităților 

de marketing în 

vederea identificării 

ofertei și accesării 

cererii existente 

pentru produsul 

inovativ planificat sau 

nișelor de piață care 

pot fi accesate prin 

inovare în procesul de 

producție 

Număr de 
întreprinderi 
sprijinite 

 

Număr + 

Număr de produse 
care au făcut obiectul 
studiilor de piață 

Număr + 

Informarea mediului 

de afaceri cu privire la 

sursele de finanțare 

naționale și 

internaționale 

utilizabile pentru 

implementarea ideilor 

inovatoare 

Număr de 
întreprinderi 
sprijinite (informate) 

 

Număr ++ 

Promovarea 

avantajelor și 

facilităților fiscale 

pentru întreprinderile 

Număr de 
întreprinderi 
inovative sprijinite 
(informate) 

Număr ++ 
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Nr. 

crt. 

Prioritate Acțiune Indicator propus Unitate 

de măsură 

Tendință 

evolutivă 

estimată 

care derulează 

activități încadrate în 

sfera CDI  

 

Facilitarea 

parteneriatelor cu 

entități de la nivel 

național sau 

internațional care 

activează în domenii 

de activitate similară 

în care este integrat 

elementul de CDI, 

pentru asigurarea unui 

schimb de experiență 

și/sau personal 

specializat 

Număr de 
parteneriate create/ 
schimburi de 
experiență organizate 

Număr + 

2. Sprijinirea 

clusterelor 

inovative 

Promovarea activității 

clusterelor inovative 

pentru extinderea 

rețelei parteneriale 

cu noi membri 

Număr de clustere 
sprijinite 

Număr ++ 

Sprijinirea utilizării 

unor instrumente de 

management specifice 

care să sporească 

gradul de implicare al 

membrilor în vederea 

implementării de 

acțiuni specifice 

transferului 

tehnologic și de know-

how 

Număr de clustere 
sprijinite 

Număr + 

Sprijinirea clusterelor 

pentru dezvoltarea de 

noi servicii și facilități 

pentru membrii activi 

Număr de clustere 
sprijinite 

Număr + 

Sprijinirea 

implementării de 

proiecte de cooperare 

transregională sau 

transnațională cu alte 

Număr de 
clustere/parteneriate 
sprijinite 

Număr ++ 
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Nr. 

crt. 

Prioritate Acțiune Indicator propus Unitate 

de măsură 

Tendință 

evolutivă 

estimată 

structuri parteneriale 

funcționale 

3 Sprijinirea 

instituțiilor și 

entităților 

publice şi 

private  ce 

derulează 

activități CDI în 

domeniu 

Sprijinirea investițiilor 

pentru procurarea 

utilajelor, 

echipamentelor 

hardware și 

instrumentelor 

software necesare 

pentru activități de 

CDI 

Număr de 
instituții/entități 
sprijinite 

Număr ++ 

Sprijinirea organizării 

unor schimburi de 

experiență cu alte 

entități publice de 

cercetare din domenii 

similare sau 

complementare de la 

nivel național sau 

internațional 

Număr de 
instituții/entități 
sprijinite 

Număr + 

Promovarea cercetării 

și rezultatelor 

obținute în vederea 

atragerii tinerilor 

cercetători sau a 

personalului 

specializat din 

teritoriu, prin 

diseminarea 

rezultatelor  

Număr de cercetători 
și personal asimilat 
CDI informați 

Număr 
persoane 

++ 

Suport acordat pentru 

aderarea la rețele 

parteneriale specifice 

domeniului de 

cercetare 

Număr de 
instituții/entități 
sprijinite 

Număr + 

Informarea entităților 

publice şi private de 

cercetare cu privire la 

sursele de finanțare 

naționale și 

internaționale 

disponibile pentru 

Număr de 
instituții/entități 
sprijinite (informate) 

Număr ++ 
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Nr. 

crt. 

Prioritate Acțiune Indicator propus Unitate 

de măsură 

Tendință 

evolutivă 

estimată 

dezvoltarea și 

consolidarea 

activităților de CDI 

4. Susținerea și 

dezvoltarea 

capitalului 

uman 

specializat 

implicat în 

activități CDI în 

domeniu 

Sprijinirea organizării 

de cursuri de 

specializare în 

vederea extinderii 

fondului de cunoștințe 

pentru cercetători și 

personalul asimilat 

Număr de programe 
de formare 
profesională 
organizate/ 
cercetători și personal 
asimilat implicați 

Număr + 

Sprijinirea realizării 

de schimburi 

temporare de 

personal între 

entitățile de 

cercetare din mediul 

public și cel privat 

Număr de inițiative 
sprijinite/ cercetători 
și personal asimilat 
implicați 

Număr + 

Suport acordat pentru 

cooptarea de 

specialiști 

(cercetători cu 

recunoaștere 

internațională) în 

vederea coordonării 

echipelor de 

cercetare 

Număr de inițiative 
organizate/ 
cercetători și personal 
asimilat implicați 

Număr + 

Sprijin pentru 

implementarea unui 

sistem integrat la 

nivel regional de 

premiere și 

recunoaștere a 

rezultatelor notabile 

din activitatea de CDI 

obținute de 

cercetători și personal 

asimilat 

Număr de inițiative 
organizate 

Număr + 

Stimularea interesului 

elevilor și studenților 

pentru sectorul CDI 

prin vizite de studiu, 

stagii de practică și 

Număr de inițiative 
organizate 

Număr ++ 
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Nr. 

crt. 

Prioritate Acțiune Indicator propus Unitate 

de măsură 

Tendință 

evolutivă 

estimată 

implicarea în 

activități și proiecte 

de cercetare în cadrul 

entităților ce 

derulează activități în 

domeniu 

Sprijinirea dezvoltării 

profesionale a 

personalului care 

desfășoară activități 

de cercetare 

Număr de inițiative 
sprijinite/ cercetători 
și personal asimilat 
implicați 

Număr + 

5. Eficientizarea 

și sprijinirea 

concretizării 

transferului de 

know-how între 

entitățile 

publice de 

cercetare și 

agenții 

economici care 

activează în 

domeniu și 

sprijinirea 

transferului 

tehnologic 

Sprijinirea centrelor 

de transfer tehnologic  

Număr de centre de 
transfer tehnologic 
sprijinite 

Număr + 

Sprijin pentru 

organizarea de 

workshop-uri 

demonstrative la 

intervale de timp 

determinate 

(semestriale sau 

trimestriale) cu 

invitați din mediul de 

afaceri de la nivel 

regional și național 

Număr de inițiative 
organizate (workshop-
uri) 

Număr ++ 

Sprijin pentru crearea 

și asigurarea 

funcționării de 

platforme electronice 

integrate la nivel 

regional prin care să 

se asigure 

diseminarea 

rezultatelor 

activităților de CDI și 

care să permită 

postarea anunțurilor 

pentru identificarea a 

potențialilor parteneri 

pentru depunerea de 

proiecte de CDI 

Număr de platforme 
electronice create și 
funcționale 

Număr + 
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Nr. 

crt. 

Prioritate Acțiune Indicator propus Unitate 

de măsură 

Tendință 

evolutivă 

estimată 

6. Sprijinirea 

întreprinderilor 

care activează 

în sectoare de 

activitate 

conexe și care 

influențează 

rezultatele 

activității de 

CDI în domeniu 

Sprijin pentru analiza 

domeniilor de 

specializare propuse 

la nivel regional 

pentru delimitarea 

sectoarelor conexe de 

activitate 

interconectate 

Număr de analize/ 
studii derulate 

Număr ++ 

Sprijinirea investițiilor 

pentru procurarea 

utilajelor, 

echipamentelor 

hardware și 

instrumentelor 

software necesare 

pentru furnizarea 

produselor și 

serviciilor utilizate în 

activitatea de CDI 

Număr de 
întreprinderi 
sprijinite 

Număr ++ 

Sprijin pentru crearea 

și dezvoltarea unor 

structuri parteneriale 

care să implice atât 

entități din domeniul 

CDI cât și din 

sectoarele conexe 

identificate. 

Număr de structuri 
parteneriale 
create/dezvoltate 

Număr + 

 

Dezideratul specializării inteligente reprezintă o dimensiune a procesului de creștere a 

competitivității regionale. În acest sens, mediul de afaceri reprezintă motorul dezvoltării 

economice a teritoriului fiind necesară în acest sens elaborarea unui mecanism care să 

monitorizeze și sa evalueze indicatorii ce determină nivelul de competitivitate a 

întreprinderilor. Indicatorii propuși în acest sens în cele ce urmează contribuie  la 

determinarea următorilor indici: 

- Indicele performanței 

- Indicele vitalității afacerilor 

- Indicele capacității de dezvoltare 
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În continuare sunt prezentați indicatorii propuși pentru evaluarea periodică a indicilor 

utilizați pentru măsurarea nivelului de competitivitate a întreprinderilor la nivel regional. 

Nr. 

crt. 

Indice Indicator propus Unitate de măsură 

1. Indicele performanței Locuri de muncă nou create 

(ENI17) 

Număr persoane 

Locuri de muncă menținute 

(ENI)  

Număr persoane 

Salariul mediu brut anual Lei 

Productivitatea muncii Lei/salariat 

2. Indicele vitalității 

afacerilor 

Cifra de afaceri netă Lei 

Rata de rentabilitate 

economică  

Procent 

Rata de rentabilitate 

financiară 

Procent 

Puncte de lucru înregistrate 

pe teritoriul regiunii Sud-Vest 

Oltenia 

Număr  

Contracte finalizate și 

valoarea aferentă 

Număr; lei 

Contracte aflate în 

implementare valoarea 

aferentă 

Număr; lei 

3.  Indicele capacității 

de dezvoltare 

Locuri de muncă nou create în 

domeniul CDI (ENI18) 

Număr persoane 

Locuri de muncă menținute în 

domeniul CDI (ENI)  

Număr persoane 

Cheltuieli aferente 

activităților de CDI 

Procent din cifra de 

afaceri 

Proiecte în domeniul CDI și 

valoarea aferentă 

Număr; lei 

 

Colectarea informațiilor necesare pentru cuantificarea indicatorilor prezentați anterior 

poate fi realizată anual prin intermediul unui chestionar aplicat la nivelul mediului de afaceri 

regional. În vederea facilitării completării chestionarului de către agenții economici precum 

și pentru a fluidiza procesul de agregare a datelor obținute, se recomandă utilizarea unui 

chestionar în format electronic (de exemplu „Monkey Survey”19 sau „Google Forms”20). 

Această abordare permite transmiterea facilă a chestionarelor completate de către agenții 

 
17 Echivalent normă întreagă 
18 Echivalent normă întreagă 
19 https://www.surveymonkey.com/ 
20 https://www.google.com/forms/about/ 
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economici, răspunsurile acestora fiind descărcate automat în baza de date a platformei 

online utilizată pentru transmiterea chestionarului. Ulterior, informația centralizată poate 

fi utilizată pentru analiza rezultatelor obținute, nemaifiind necesară introducerea manuală 

a răspunsurilor primite în cazul în care chestionarul ar fi fost transmis și completat în format 

fizic. 

De asemenea, în vederea analizării contribuției agenților economici la sectoarele de 

activitate competitive cu potențial de specializare inteligentă, chestionarul poate fi 

completat cu următoarele întrebări: 

1. Care este domeniul principal de activitate conform CAEN Rev. 2 al întreprinderii? 

2. Care sunt domeniile secundare de activitate conform CAEN Rev. 2 ale întreprinderii, 

care generează venituri din exploatare? 

3. În cazul în care, în prezent, la nivelul întreprinderii nu sunt desfășurate activități de 

cercetare, dezvoltare și inovare, ați considera fezabilă includerea acestora în 

activitatea curentă în următorii 2 ani? 

4. Sunteți informat cu privire la facilitățile fiscale existente pentru agenții economici 

ce raportează derularea de activități în sectorul CDI? 

5. În cazul în care, în prezent, întreprinderea nu face parte dintr-o rețea partenerială 

de tip cluster, ați considera oportună înscrierea într-un astfel de parteneriat în 

următorii 2 ani? 

6. Utilizați instrumente de măsurare a satisfacției salariaților în raport cu condițiile de 

muncă oferite? În caz afirmativ, care este gradul de satisfacție rezultat la ultima 

evaluare (utilizând o scală calitativă de la 1 la 5, unde 1 – foarte nemulțumit; 5 – 

foarte mulțumit). 

Lista întrebărilor prezentată anterior nu este una exhaustivă, fiind posibilă completarea 

acesteia în funcție de consultările cu factorii de decizie și actorii cheie la nivel regional, 

ulterior procesului de elaborare al strategiei. 

În consecință, propunerea de chestionar adresat mediului de afaceri la nivel regional, 

utilizat pentru monitorizarea nivelului de competitivitate a întreprinderilor, este structurată 

după cum urmează: 
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21 Echivalent normă întreagă 

Propunere de chestionar adresat mediului de afaceri regional în vederea evaluării 

nivelului de competitivitate a întreprinderilor 

 

I. Informații cantitative 

 

a. Date privind indicele de performanță  

Nr. crt. Indicator Unitate de măsură Valoare înregistrată la 

nivelul întreprinderii în 

ultimul exercițiu financiar 

încheiat 

1. Locuri de muncă nou create 

(ENI21) 

Număr persoane  

2. Locuri de muncă menținute 

(ENI)  

Număr persoane  

3. Salariul mediu brut anual Lei  

4. Productivitatea muncii Lei/salariat  

 

b. Date privind indicele vitalității afacerilor 

Nr. crt. Indicator Unitate de măsură Valoare înregistrată la 

nivelul întreprinderii în 

ultimul exercițiu financiar 

încheiat 

1. Cifra de afaceri netă Lei  

2. Rata de rentabilitate 

economică  

Procent  

3. Rata de rentabilitate 

financiară 

Procent  

4. Puncte de lucru înregistrate 

pe teritoriul regiunii Sud-Vest 

Oltenia 

Număr   
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22 Echivalent normă întreagă 

5. Contracte finalizate și 

valoarea aferentă cumulată 

Număr; lei  

6. Contracte aflate în 

implementare și valoarea 

aferentă cumulată 

Număr; lei  

 

 

 

c. Date privind indicele capacității de dezvoltare 

Nr. crt. Indicator Unitate de măsură Valoare înregistrată la 

nivelul întreprinderii în 

ultimul exercițiu financiar 

încheiat 

1. Locuri de muncă nou create 

în domeniul CDI (ENI22) 

Număr persoane  

2. Locuri de muncă menținute în 

domeniul CDI (ENI)  

Număr persoane  

3. Cheltuieli aferente 

activităților de CDI 

Procent din cifra 

de afaceri 

 

4. Proiecte în domeniul CDI și 

valoarea aferentă cumulată 

Număr; lei  

 

 

II. Informații calitative 

 

1. Care este domeniul principal de activitate conform CAEN Rev. 2 al întreprinderii? 

2. Care sunt domeniile secundare de activitate conform CAEN Rev. 2 ale 

întreprinderii, care generează venituri din exploatare? 

3. În cazul în care, în prezent, la nivelul întreprinderii nu sunt desfășurate activități 

de cercetare, dezvoltare și inovare, ați considera fezabilă includerea acestora în 

activitatea curentă în următorii 2 ani? 

4. Sunteți informat cu privire la facilitățile fiscale existente pentru agenții 

economici ce raportează derularea de activități în sectorul CDI? 
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* Notă: În primul an de aplicare a chestionarului, este necesară solicitarea datelor 

cantitative pentru ultimele 2 exerciții financiare încheiate pentru a dispune de o bază de 

analiză comparativă. 

Periodicitatea evaluării și monitorizării strategiei este legată de punctele de referință 

identificate anterior (anii 2017, 2019 și 2021), acestea reprezentând momentele cheie în 

care va fi necesară analiza evoluției indicatorilor de context, de rezultat și de output în 

vederea evaluării impactului strategiei de inovare asupra dezvoltării teritoriului regional. 

Astfel, în mod periodic, rezultatele evaluării pot confirma sau infirma adecvarea strategiei 

de inovare propusă la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia, în baza acestor concluzii fiind 

posibilă adoptarea unor măsuri de corecție și replanificare a acțiunilor previzionate, în 

condițiile în care va fi identificată această nevoie. 

În ceea ce privește nivelul de competitivitate al întreprinderilor, se recomandă colectarea 

datelor de la nivelul mediului de afaceri regional anual, în perioada iunie-iulie, astfel încât 

toți operatorii să dispună de informațiile financiare aferente exercițiului financiar anterior, 

bilanțul contabil fiind înregistrat la organul fiscal anterior acestei perioade, conform 

normelor legislative aflate în vigoare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. În cazul în care, în prezent, întreprinderea nu face parte dintr-o rețea 

partenerială de tip cluster, ați considera oportună înscrierea într-un astfel de 

parteneriat în următorii 2 ani? 

6. Utilizați instrumente de măsurare a satisfacției salariaților în raport cu condițiile 

de muncă oferite? În caz afirmativ, care este gradul de satisfacție rezultat la 

ultima evaluare (utilizând o scală calitativă de la 1 la 5, unde 1 – foarte 

nemulțumit; 5 – foarte mulțumit). 
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VIII. Concluzii  

 

Evoluția și progresul unui teritoriu sunt rezultatele eforturilor comune întreprinse în mod 

coordonat la nivelul entităților localizate în respectiva arie, din sfera publică și din cea 

privată. Atingerea acestor rezultate este dependentă însă, în primul rând, de stabilirea unei 

viziuni clare, coerente și comune privind viitorul teritoriului, care să răspundă în mod 

obiectiv la întrebarea „ce se dorește a fi dezvoltat?”. Din perspectiva socio-economică, 

dezvoltarea unui teritoriu este direct proporțională cu nivelul său de competitivitate, acest 

aspect fiind rațiunea următoarei întrebări la care ar trebui să fie oferit un răspuns: „ce 

determină competitivitatea unui teritoriu?”. Analizând nivelul de competivitate al oricărui 

teritoriu prin prisma elementelor care converg și care influențează evoluția sa, un posibil 

răspuns la întrebarea precedentă  ar putea fi „funcționarea armonioasă a mai multor factori 

ce determină climatul economic ca de exemplu: resursele naturale, forța de muncă, 

activitatea agenților economici în sectoare de activitate tradiționale și inovative, etc.” 

Unul dintre dezideratele valabile la nivelul Regiunii Sud-Vest Oltenia se referă la tranziția 

de la obiectivul competitivității bazate pe factori (forța de muncă, resurse naturale) și 

investiții la cea bazată pe inovare, aceasta din urmă presupunând dezvoltarea capacității de 

cercetare în domenii de înaltă tehnologie (high-tech) generatoare de valoare adăugată, cu 

potențial de export și de antrenare a altor sectoare productive. 

În acest sens, strategia de inovare a regiunii Sud-Vest Oltenia a fost construită în baza unei 

analize holistice a specificului regional, în urma căreia au rezultat o serie de concluzii privind 

potențialul de specializare și avantajele specifice teritoriului, care pot fi abordate din 

perspectiva specializării inteligente și care pot asigura îndeplinirea dezideratului menționat 

anterior. 

Regiunea Sud-Vest Oltenia este un teritoriu cu potențial divers însă, până în prezent, 

inițiativele de dezvoltare și resursele financiare utilizate pentru valorificarea acestuia au 

fost în principal dispersate în diverse domenii și direcții de acțiune, neexistând o infuzie 

majoră de fonduri sau o atenție focalizată în vederea remedierii principalelor deficiențe 

existente la nivel regional. Din analiza efectuată, Regiunea Sud-Vest Oltenia se remarcă prin 

resursele naturale deosebite pe care le deține, și care au un rol crucial în funcționarea 

corespunzătoare a tuturor ramurilor economiei regionale (agricultură, industrie – în special 
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industria energetică și extractivă și servicii – în special turismul). De asemenea, un atuu este 

reprezentat de forța de muncă existentă specializată care așteaptă apariția oportunităților 

de angajare pe teritoriul regiunii pentru a putea accesa piața forței de muncă. Nu în cele 

din urmă, putem concluziona faptul că regiunea prezintă un context  permisiv din punct de 

vedere al concurenței economice existente în mediul de afaceri, piața investițiilor 

economice fiind în acest moment în ascensiune. 

În urma analizei contextului actual au fost identificate cinci domenii prioritare de 

specializare inteligentă la nivel regional, a căror dezvoltare prin inovare va genera o valoare 

adăugată semnificativă: inginerie industrială și transporturi, energie durabilă și mediu, 

medicină inovativă fundamentală și aplicativă, agricultură și industrie alimentară, turism și 

identitate culturală. Sectoarele IT&C și eco-tehnologii sunt considerate a fi de interes 

transversal, acestea având o implicație directă în funcționabilitatea și dezvoltarea 

sectoarelor de specializare inteligentă identificate anterior. De asemenea, pentru asigurarea 

unui focalizări adecvate a acțiunilor întreprinse în sensul specializării inteligente, a fost 

selectat un mix de priorități strategice și măsuri specifice, care vizează susținerea 

întreprinderilor inovative și a celor care desfășoară activități conexe domeniului CDI, 

sprijinirea clusterelor și a entităților de cercetare, eficientizarea transferului de know-how, 

respectiv a transferului tehnologic și dezoltarea capitalului uman. Referitor la setul de 

priorități strategice propuse, se menționează faptul că procesul de elaborare a strategiei de 

inovare a presupus derularea unor ample consultări la nivel regional cu actorii cheie în 

domeniul CDI, dezbaterile derulate indicând necesitatea acordării unei atenții deosebite 

sprijinirii firmelor inovative și eficientizării transferului de know-how și a transferului 

tehnologic, acestea fiind indicate ca puncte „cheie” ce vor determina eșecul sau succesul 

strategiei propuse. Implementarea strategiei și succesul acesteia urmează a fi atent 

monitorizate și evaluate, la intervale de timp regulate, de către structura de guvernare ce 

coordonează procesul de specializare inteligentă la nivel regional, respectiv Agenția pentru 

Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia.  

Raportat la contextul european, considerând politicile de dezvoltare aplicate în perioadele 

de programare anterioare, se așteaptă ca inovarea și activitățile de cercetare-dezvoltare să 

prezinte o importanță din ce în ce mai ridicată pentru toate statele membre având în vedere 

valoarea adăugată pe care acestea o pot genera, iar, în acest sens, momentul de inițiere a 

procesului de specializare inteligentă a regiunii este unul adecvat și oportun.  
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Specializarea inteligentă a regiunii Sud-Vest Oltenia este un obiectiv ambițios, ce presupune 

parcurgerea unui proces amplu de schimbări structurale, planificate pe termen mediu și 

lung, dar ale cărui rezultate pot determina transformarea fundamentală a climatului socio-

economic existent la nivel regional. Pentru a atinge însă acest rezultat, regiunea trebuie să 

acorde importanța cuvenită acestui proces, mai ales deoarece inovarea înseamnă cunoștere, 

iar cunoașterea este o precondiție sine qua non a progresului. 
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