
ANEXA V  

Analiza sectoriala/multicriterială 

 

Potențialul de specializare este analizat în Fișele sectoriale (Anexe A-R), din perspectiva 
condițiilor economice existente la nivel regional, pe baza cărora s-a realizat o analiză 
multicriterială. Astfel, pentru fiecare activitate economică au fost calculați indicatori economici 
relevanți: populația ocupată civilă, numărul mediu al salariaților, venitul mediu brut, 
întreprinderi și unități locale active, cifra de afaceri, investițiile în unitățile locale, exporturi, 
importuri. 

Analiza a fost efectuată pentru perioada 2014-2018, cu raportare și la perioada 2008-2018. 
Datele analizate au fost furnizate de Institutul Național de Statistică – Baza de date TEMPO. 

Rezultatele au fost cuantificate prin calcularea pentru fiecare activitate economică a urmatorilor 
indici: 

• indicele de performanță (IP) 
Indicele de performanță s-a calculat pe baza evoluției indicatorilor: populația ocupată civilă, 
numărul mediu al salariaților, venitul mediu brut. 

S-au atribuit următoarele valori: 

-1, dacă evoluția a cel puțin 2 din 3 indicatori este preponderent negativă pe perioada analizată 

0, dacă evoluția a cel puțin 1 din 3 indicatori este preponderent negativă pe perioada analizată 

+1, dacă evoluția tuturor indicatorilor este preponderent pozitivă sau cel puțin constantă  
(variație de +/- 5% în 2018 față de valoarea din 2014) pe perioada analizată 
 

 
Valoarea indicelui de performanță (IP) 

  Dolj Gorj Mehedinți Olt Vâlcea 

A Agricultura  0 0 0 0 0 

B Industria extractivă -1 -1 -1 -1 -1 

C Industria prelucrătoare 1 1 1 1 1 

 10 Industria alimentara 1 1 1 1 1 

 11 Fabricarea băuturilor 1 -1 1 1 1 

 13 Fabricarea produselor textile -1 1 -1 1 1 

 14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte -1 -1 1 -1 1 

 

15 Tabacirea si finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj si 
marochinarie, harnasamentelor si incaltamintei; prepararea si 
vopsirea blanurilor 1 1 1 0 -1 

 

16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn si pluta, 
cu exceptia mobilei; fabricarea articolelor din paie si din alte 
materiale vegetale impletite 1 1 1 1 -1 

 17 Fabricarea hartiei si a produselor din hartie 1 -1 1 0 1 

 18 Tiparire si reproducerea pe suporti a inregistrarilor 1 1 1 1 1 



 

19 Fabricarea produselor de cocserie si a produselor obtinute din 
prelucrarea titeiului -1 0 0 -1   

 20 Fabricarea substanțelor și a produselor chimice 1 1 -1 1 -1 

 

21 Fabricarea produselor farmaceutice de baza si a preparatelor 
farmaceutice  1     1   

 22 Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice 1 1 -1 1 1 

 23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice 1 1 1 1 1 

 24 Industria metalurgică 1 1 1 1 -1 

 

25 Industria constructiilor metalice si a produselor din metal, 
exclusiv masini, utilaje si instalatii 1 1 -1 1 1 

 

26 Fabricarea calculatoarelor si a produselor electronice si 
optice 1 1 1   1 

 27 Fabricarea echipamentelor electrice 1 1 -1 1   

 28 Fabricarea de masini, utilaje si echipamente n.c.a. 1 1 1 1 1 

 

29 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor si 
semiremorcilor 1 1 1 1 1 

 30 Fabricarea altor mijloace de transport 1   1 1   

 31 Fabricarea de mobilă 1 -1 -1 1 1 

 32 Alte activitati industriale n.c.a. 1 -1 1 -1 1 

 

33 Repararea, intretinerea si instalarea masinilor si 
echipamentelor 1 -1 1 1 1 

D Producția de energie electrică și termică -1 -1 -1 -1 -1 

E 
Distributia apei, salubritate, gestionarea deșeurilor, activități 
de decontaminare 1 1 1 0 1 

 36 Captarea, tratarea si distributia apei 0 1 1 0 0 

 37 Colectarea si epurarea apelor uzate 1 1 0 0 1 

 

38-39 Colectarea, tratarea si eliminarea deseurilor; activitati de 
recuperare a materialelor reciclabile; Activitati si servicii de 
decontaminare 1 1 1 -1 0 

F Constructii 1 1 1 1 1 

G Comert 1 1 0 0 1 

H Transport și depozitare 1 1 1 1 1 

I Hoteluri si restaurante 1 1 1 1 1 

J Informatii si comunicatii 1 1 -1 0 0 

 58 Activitati de editare 1 0 -1 -1 0 

 

59-60 Activitati de productie cinematografica, video si de 
programe de televiziune; inregistrari audio si activitati de editare 
muzicala; Activitati de difuzare si transmitere de programe 1 0 0 0 -1 

 61 Telecomunicatii 1 0 -1 -1 0 

 

62-63 Activitati de servicii in tehnologia informatiei; Activitati de 
servicii informatice 1 1 -1 0 -1 

K Intermedieri financiare și asigurări 1 1 -1 0 1 

L Tranzactii imobiliare 1 1 -1 -1 1 

M Activități profesionale, științifice și tehnice 1 1 0 1 1 



 72 Cercetare-dezvoltare 1 1 -1 1 1 

N Activități servicii administrative si servicii suport 1 0 0 0 1 

P Învățământ 1 -1 1 1 -1 

Q Sănătate și asistență socială 1 1 1 1 1 

R Activități de spectacole, culturale și recreative 1 0 -1 1 1 

Sursa: Calcule pe baza date INS - Tempo 

• indicele de vitalitate a afacerilor (IVA) 
Indicele de vitalitate a afacerilor s-a calculat pe baza evoluției indicatorilor: întreprinderi active, unități 
locale active, cifra de afaceri. 

S-au atribuit următoarele valori: 

-1, dacă evoluția a cel puțin 2 din 3 indicatori este preponderent negativă pe perioada analizată 

0, dacă evoluția a cel puțin 1 din 3 indicatori este preponderent negativă pe perioada analizată 

+1, dacă evoluția tuturor indicatorilor este preponderent pozitivă sau cel puțin constantă (variație de +/- 

5% în 2018 față de valoarea din 2014) pe perioada analizată 

 

 
Valoarea indicelui de vitalitate a afacerilor (IVA) 

  Dolj Gorj Mehedinți Olt Vâlcea 

A Agricultura  1 1 1 1 1 

B Industria extractivă -1 -1 -1 0 -1 

C Industria prelucrătoare 1 1 1 1 1 

D Producția de energie electrică și termică -1 1 -1 1 -1 

E 
Distributia apei, salubritate, gestionarea deșeurilor, activități 
de decontaminare -1 -1 -1 1 1 

F Constructii 1 1 1 1 1 

G Comert -1 1 -1 1 1 

H Transport și depozitare 1 1 1 1 1 

I Hoteluri si restaurante 1 1 1 1 1 

J Informatii si comunicatii 1 1 1 1 1 

K Intermedieri financiare și asigurări 1 1 1 1 1 

L Tranzactii imobiliare 1 1 1 1 1 

M Activități profesionale, științifice și tehnice 1 1 1 1 1 

N Activități servicii administrative si servicii suport 1 1 1 1 1 

P Învățământ 1 1 1 1 1 

Q Sănătate și asistență socială 1 1 1 1 1 

R Activități de spectacole, culturale și recreative 1 1 0 1 1 

Sursa: Calcule pe baza date INS – Tempo 

 

 

 

 



 

• indicele capacității de dezvoltare (ICD) 
Indicele capacității de dezvoltare s-a calculat pe baza evoluției indicatorilor: investiții brute în unitățile 
locale, exporturi FOB, importuri CIF. (Pentru sectoarele fără exporturi s-au considerat doar investițiile în 
unitățile locale). 

S-au atribuit următoarele valori: 

-1, dacă evoluția a cel puțin 2 din 3 indicatori este preponderent negativă pe perioada analizată 

0, dacă evoluția a cel puțin 1 din 3 indicatori este preponderent negativă pe perioada analizată 

+1, dacă evoluția tuturor indicatorilor este preponderent pozitivă sau cel puțin constantă (variație de +/- 

5% în 2018 față de valoarea din 2014) pe perioada analizată1 

 

 
Valoarea indicelui de capacitate de dezvoltare (ICD) 

  Dolj Gorj Mehedinți Olt Vâlcea 

A Agricultura  0 0 0 0 -1 

B Industria extractivă -1 -1 -1 0 -1 

C Industria prelucrătoare 0 1 0 0 0 

D Producția de energie electrică și termică -1 -1 1 -1 0 

E 
Distributia apei, salubritate, gestionarea deșeurilor, activități 
de decontaminare 1 -1 1 -1 -1 

F Constructii 1 1 1 1 1 

G Comert 1 -1 1 1 1 

H Transport și depozitare -1 1 1 1 1 

I Hoteluri si restaurante 1 1 1 1 1 

J Informatii si comunicatii 1 1 1 1 1 

K Intermedieri financiare și asigurări           

L Tranzactii imobiliare 1 1 1 1 1 

M Activități profesionale, științifice și tehnice 0 0 0 0 0 

N Activități servicii administrative si servicii suport 0 0 0 0 0 

P Învățământ 1 1 1 1 1 

Q Sănătate și asistență socială 1 1 1 1 1 

R Activități de spectacole, culturale și recreative 0 0 -1 0 0 

Sursa: Calcule pe baza date INS - Tempo 

Valoarea indicelui capacitate de dezvoltare (ICD), pe grupe de produse: 

 Valoarea indicelui de capacitate de 
dezvoltare (ICD) 

 Dolj Gorj Mehedinți Olt Vâlcea 

VI. Produse chimice -1 -1 -1 -1 0 

28. Produse chimice anorganice -1 -1 -1 +1 0 

29. Produse chimice organice -1 0 0 -1 0 

30. Produse farmaceutice 0 0 0 0 0 

31. Ingrasaminte 0 0 0 -1 0 

 
1 În cazul importurilor s-a considerat evoluție pozitivă a indicatorului dacă valoarea acestora descrește 



32. Extracte tanante sau colorante -1 0 -1 -1 0 

33. Uleiuri esentiale -1 -1 0 -1 -1 

34. Sapun; preparate pentru spalat -1 0 0 -1 0 

35. Substante albuminoide +1 0 0 -1 0 

36. Pulberi si explozivi 0 0 0 0 0 

37. Produse fotografice sau cinematografice -1 -1 -1 0 0 

38. Produse diverse ale industriei chimice 0 0 -1 -1 -1 

VII. Materiale plastice, cauciuc si articole din acestea 0 0 0 0 0 

39. Materiale plastice si articole din material plastic 0 0 -1 -1 0 

40. Cauciuc si articole din cauciuc 0 +1 0 0 0 

VIII. Piei crude, piei tabacite, blanuri si produse din acestea 0 0 +1 -1 0 

41. Piei crude si piei tabacite (altele decat blanurile) 0 0 +1 0 0 

42. Obiecte din piele 0 -1 0 -1 +1 

43. Blanuri si articole din blana 0 0 0 0 0 

IX. Produse din lemn, exclusiv mobilier 0 -1 -1 0 0 

44. Lemn brut, cherestea, produse stratificate si alte produse 
din lemn 

0 -1 -1 0 0 

45. Pluta si articole din pluta -1 0 0 -1 0 

46. Produse din impletituri din fire vegetale sau nuiele -1 0 -1 -1 -1 

X. Hirtie si articole din acestea 0 -1 0 0 -1 

47. Pasta din lemn 0 0 -1 0 +1 

48. Hirtie si articole din acestea 0 -1 0 0 -1 

49. Carti, ziare 0 0 0 -1 0 

XI. Textile si articole din textile -1 0 0 -1 0 

50. Matase 0 -1 0 0 0 

51. Lana -1 0 0 +1 0 

52. Bumbac -1 -1 0 0 0 

53. Alte fibre textile vegetale -1 -1 0 -1 0 

54. Filamente sintetice sau artificiale 0 -1 -1 +1 0 

55. Fibre sintetice sau artificiale discontinue -1 0 0 +1 -1 

56. Vata, pasla, fire speciale -1 0 0 +1 0 

57. Covoare -1 0 -1 0 -1 

58. Tesaturi speciale -1 -1 -1 0 +1 

59. Tesaturi impregnate 0 0 -1 0 0 

60. Tesaturi crosetate sau tricotate -1 0 0 +1 -1 

61. Articole si accesorii din imbracaminte din tricotaje 0 0 0 -1 0 

62. Articole si accesorii din imbracaminte altele decit tricotate 
sau crosetate 

-1 0 0 -1 0 

63. Alte articole textile -1 -1 0 -1 0 

XII. Incaltaminte, palarii, umbrele si articole similare 0 0 -1 0 0 

64. Incaltaminte si parti ale acesteia 0 0 0 0 -1 

65. Obiecte de acoperit capul 0 -1 0 0 -1 

66. Umbrele -1 0 0 0 0 

67. Pene si puf prelucrate -1 -1 -1 -1 -1 

XIII. Articole din piatra, ipsos, ciment, ceramica, sticla si din 
alte materiale similare 

0 -1 0 -1 0 

68. Articole din piatra 0 0 0 -1 0 

69. Produse ceramice -1 -1 0 0 0 

70. Sticla si articole din sticla -1 0 0 0 0 

XV. Metale comune si articole din acestea 0 +1 0 0 0 

72. Fonta, fier si otel 0 0 -1 0 -1 



73. Produse din fonta, fier si otel +1 +1 +1 0 0 

74. Cupru si articole din cupru 0 -1 0 0 0 

75. Nichel si articole din nichel 0 -1 0 0 +1 

76. Aluminiu si articole din aluminiu 0 -1 0 0 0 

78. Plumb si articole din plumb 0 0 0 -1 -1 

79. Zinc si articole din zinc +1 -1 0 -1 0 

80. Cositor si articole din cositor 0 0 +1 0 0 

81. Alte metale comune 0 0 -1 0 +1 

82. Unelte si scule, tacamuri din metale comune -1 0 -1 -1 -1 

83. Articole diverse din metale comune 0 -1 +1 -1 0 

XVI. Masini, aparate si echipamente electrice; aparate de 
inregistrat sau de reprodus sunetul si imaginile 

0 0 0 0 0 

84. Reactori nucleari, boilere, masini si dispozitive mecanice 0 0 0 -1 0 

85. Masini, aparate si materiale electrice; aparate de inregistrat 
si reprodus sunetul si imagini de televiziune 

0 0 +1 0 0 

XVII. Mijloace si materiale de transport 0 0 0 0 0 

86. Vehicule si echipamente pentru caile ferate si de 
comunicatii 

0 0 0 0 0 

87. Automobile, tractoare si alte vehicule terestre 0 -1 -1 0 0 

88. Aeronave, nave spatiale -1 0 0 -1 0 

89. Vapoare, nave si structuri plutitoare 0 0 0 0 -1 

XVIII. Instrumente si aparate optice, fotografice, 
cinematografice, medico-chirurgicale; ceasuri; instrumente 
muzicale 

-1 +1 -1 -1 -1 

90. Instrumente si aparate optice, fotografice, cinematografice, 
medico-chirurgicale 

-1 +1 -1 -1 -1 

91. Ceasornicarie 0 0 0 0 -1 

92. Instrumente muzicale 0 0 0 0 0 

XX. Marfuri si produse diverse 0 0 0 -1 +1 

94. Mobila; aparate de iluminat si alte articole similare (inclusiv 
componente) 

-1 0 0 -1 +1 

95. Jucarii, jocuri, articole pentru divertisment sau pentru sport -1 0 +1 0 -1 

96. Articole diverse 0 0 0 -1 0 

Sursa: Calcule pe baza date INS – Tempo 

 

• ISD – importanța sectorului pentru dezvoltarea locală/regională 
Importanța sectorului pentru dezvoltarea locală* a fost calculată ca sumă a indicilor pentru fiecare județ 
în parte: 

* Foarte redusă (-2) : dacă IP + IVA + ICD = -3  

* Redusă (-1): dacă IP + IVA + ICD = -2 sau -1 

* Medie (0): dacă IP + IVA + ICD = 0 

* Mare (+1): dacă IP + IVA + ICD = +1 sau +2 

* Foarte mare (+2): dacă IP + IVA + ICD = +3 

 

Importanța sectorului pentru dezvoltarea regională a fost calculată ca medie aritmetică a indicelui de 
competitivitate aferent fiecărui județ 

* Foarte redusă: dacă importanța sectorului < -2 



* Redusă: dacă - 2<= importanța sectorului < -1 

* Medie: dacă -1 <= importanța sectorului <=1 

* Mare: dacă 1< importanța sectorului <=2 

* Foarte mare: dacă importanța sectorului >2 

 

 Importanța sectorului pentru dezvoltarea locală / regională  (ISD) 

  Dolj Gorj Mehedinți Olt Vâlcea SVO 

A Agricultura  1 1 1 1 0 0,8 

B Industria extractivă -3 -3 -3 -1 -3 -2,6 

C Industria prelucrătoare 2 3 2 2 2 2,2 

 10 Industria alimentara 2 2 2 2 2 2 

 11 Fabricarea băuturilor 2 0 2 2 2 1,6 

 13 Fabricarea produselor textile 0 2 0 2 2 1,2 

 14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte 0 0 2 0 2 0,8 

 

15 Tabacirea si finisarea pieilor; fabricarea articolelor de 
voiaj si marochinarie, harnasamentelor si incaltamintei; 
prepararea si vopsirea blanurilor 2 2 2 1 0 1,4 

 

16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn 
si pluta, cu exceptia mobilei; fabricarea articolelor din 
paie si din alte materiale vegetale impletite 2 2 2 2 0 1,6 

 17 Fabricarea hartiei si a produselor din hartie 2 0 2 1 2 1,4 

 18 Tiparire si reproducerea pe suporti a inregistrarilor 2 2 2 2 2 2 

 

19 Fabricarea produselor de cocserie si a produselor 
obtinute din prelucrarea titeiului 0 1 1 0 0 0,4 

 20 Fabricarea substanțelor și a produselor chimice 2 2 0 2 0 1,2 

 

21 Fabricarea produselor farmaceutice de baza si a 
preparatelor farmaceutice  2 0 0 2 0 0,8 

 22 Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice 2 2 0 2 2 1,6 

 23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice 2 2 2 2 2 2 

 24 Industria metalurgică 2 2 2 2 0 1,6 

 

25 Industria constructiilor metalice si a produselor din 
metal, exclusiv masini, utilaje si instalatii 2 2 0 2 2 1,6 

 

26 Fabricarea calculatoarelor si a produselor electronice 
si optice 2 2 2 0 2 1,6 

 27 Fabricarea echipamentelor electrice 2 2 0 2 0 1,2 

 28 Fabricarea de masini, utilaje si echipamente n.c.a. 2 2 2 2 2 2 

 

29 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a 
remorcilor si semiremorcilor 2 2 2 2 2 2 

 30 Fabricarea altor mijloace de transport 2 1 2 2 1 1,6 

 31 Fabricarea de mobilă 2 0 0 2 2 1,2 

 32 Alte activitati industriale n.c.a. 2 0 2 0 2 1,2 



 

33 Repararea, intretinerea si instalarea masinilor si 
echipamentelor 2 0 2 2 2 1,6 

D Producția de energie electrică și termică -3 -1 -1 -1 -2 -1,6 

E 
Distributia apei, salubritate, gestionarea deșeurilor, 
activități de decontaminare 1 -1 1 0 1 0,4 

 36 Captarea, tratarea si distributia apei -2 1 1 0 -1 -0,2 

 37 Colectarea si epurarea apelor uzate -1 1 0 0 0 0 

 

38-39 Colectarea, tratarea si eliminarea deseurilor; 
activitati de recuperare a materialelor reciclabile; 
Activitati si servicii de decontaminare -1 1 1 -1 -1 -0,2 

F Constructii 3 3 3 3 3 3 

G Comert 1 1 0 2 3 1,4 

H Transport și depozitare 1 3 3 3 3 2,6 

I Hoteluri si restaurante 3 3 3 3 3 3 

J Informatii si comunicatii 3 3 1 2 2 2,2 

 58 Activitati de editare 3 2 1 1 2 1,8 

 

59-60 Activitati de productie cinematografica, video si de 
programe de televiziune; inregistrari audio si activitati de 
editare muzicala; Activitati de difuzare si transmitere de 
programe 3 2 2 2 1 2 

 61 Telecomunicatii 3 2 1 1 2 1,8 

 

62-63 Activitati de servicii in tehnologia informatiei; 
Activitati de servicii informatice 3 3 1 2 1 2 

K Intermedieri financiare și asigurări 2 2 0 1 2 1,4 

L Tranzactii imobiliare 3 3 1 1 3 2,2 

M Activități profesionale, științifice și tehnice 2 2 1 2 2 1,8 

 72 Cercetare-dezvoltare 2 2 0 2 2 1,6 

N Activități servicii administrative si servicii suport 2 1 1 1 2 1,4 

P Învățământ 3 1 3 3 1 2,2 

Q Sănătate și asistență socială 3 3 3 3 3 3 

R Activități de spectacole, culturale și recreative 2 1 -2 2 2 1 

Sursa: Calcule pe baza date INS – Tempo 

 

• PC – potențialul competitiv 
Potențialul competitiv  fost evaluat pe baza existenței unor mărci sau brevete înregistrate precum și a 
pieței de desfacere a produselor/serviciilor generate de agenții economici din sector. 

S-au atribuit următoarele valori: 

-1, dacă nu există  informații pentru nicio întrebare 

0, dacă nu există mărci și brevete înregistrate iar piața de desfacere este la nivel național  

+1, dacă nu există mărci și brevete înregistrate iar piața de desfacere este la nivel internațional sau dacă 

există mărci și brevete înregistrate iar piața de desfacere este la nivel național/internațional 

 



 

 

• PI – potențialul de inovare 
Potențialul de inovare a fost evaluat pe baza existenței unor investiții pentru cercetare-dezvoltare în 
sector, institute de cercetare-dezvoltare, companii din domeniu care desfățoară activități de CDI. 

S-au atribuit următoarele valori: 

-1, dacă nu există dovezi ale unor investiții pentru cercetare-dezvoltare în sector (institute de cercetare, 

companii care activează în domeniu și care derulează activități CDI) 

0, dacă există doar institute de cercetare sau doar companii care activează în domeniu și care derulează 

activități CDI 

+1, dacă există investiții pentru cercetare-dezvoltare în sector (există atât institute de cercetare cât și 

companii care activează în domeniul și derulează activități de CDI)?? 

 

• PADE – potențialul de antrenare a dezvoltării în economia locală/regională 
Potențialul de antrenare a dezvoltării în economia locală/regională a fost evaluat pe baza informațiilor 
referitoare la existența unor clustere cu specializare în domeniu, colaborarea între mediul academic și 
agenții economici care activează în sector. 

S-au atribuit următoarele valori: 

-1, dacă nu există clustere care activează în domeniu, nici colaborare între mediul academic și agenții 

economici care activează în sector 

0, dacă există un cluster cu specializare în domeniul sau colaborare între mediul academic și agenții 

economici care activează în sector 

+1, dacă există cel puțin un cluster cu specializare în domeniu și colaborare între mediul academic și 

agenții economici care activează în sector 

 

• CC – caracterul competitiv al sectorului 
Concluzii privind caracterul competitiv al  sectorului au fost determinate pe baza indicatorilor analizați. 

 Sectorul nu este competitiv dacă: 

ISD + PC + PI + PADE = <=-3 

 

 Sectorul nu este competitiv, dar pot fi implementate măsuri de dezvoltare: 
-3 <= ISD + PC + PI + PADE <= 0 

 Sectorul prezintă anumite avantaje competive care pot fi valorificate și dezvoltate în viitor: 
0 <= ISD + PC + PI + PADE <+3 
 
 Sectorul este competitiv dacă ISD + PC + PI + PADE = >= +3 
 

 Caracterul competitiv al sectorului       

  ISD PC PI PADE CC 

A Agricultura  0,8 1 0 1 2,8 

B Industria extractivă -2,6 1 0 -1 -2,6 



C Industria prelucrătoare 2,2 1 1 1 5,2 

 10 Industria alimentara 2 1 1 0 4,0 

 11 Fabricarea băuturilor 1,6 1 1 0 2,6 

 13 Fabricarea produselor textile 1,2 1 0 0 2,2 

 14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte 0,8 1 0 -1 0,8 

 

15 Tabacirea si finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj si 
marochinarie, harnasamentelor si incaltamintei; prepararea si vopsirea 
blanurilor 1,4 1 0 -1 1,4 

 

16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn si pluta, cu 
exceptia mobilei; fabricarea articolelor din paie si din alte materiale 
vegetale impletite 1,6 1 0 -1 1,6 

 17 Fabricarea hartiei si a produselor din hartie 1,4 1 0 -1 1,4 

 18 Tiparire si reproducerea pe suporti a inregistrarilor 2 1 0 -1 2,0 

 

19 Fabricarea produselor de cocserie si a produselor obtinute din 
prelucrarea titeiului 0,4 1 0 -1 0,4 

 20 Fabricarea substanțelor și a produselor chimice 1,2 1 1 0 3,2 

 

21 Fabricarea produselor farmaceutice de baza si a preparatelor 
farmaceutice  0,8 1 0 0 2,8 

 22 Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice 1,6 1 1 0 3,6 

 23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice 2 1 0 -1 2,0 

 24 Industria metalurgică 1,6 1 0 0 2,6 

 

25 Industria constructiilor metalice si a produselor din metal, exclusiv 
masini, utilaje si instalatii 1,6 1 1 0 3,6 

 26 Fabricarea calculatoarelor si a produselor electronice si optice 1,6 1 1 0 3,6 

 27 Fabricarea echipamentelor electrice 1,2 1 1 0 3,2 

 28 Fabricarea de masini, utilaje si echipamente n.c.a. 2 1 1 0 4,0 

 

29 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor si 
semiremorcilor 0,4 1 1 0 2,4 

 30 Fabricarea altor mijloace de transport 1,6 1 1 0 3,6 

 31 Fabricarea de mobilă 1,2 1 0 -1 1,2 

 32 Alte activitati industriale n.c.a. 0,24 1 0 -1 0,24 

 33 Repararea, intretinerea si instalarea masinilor si echipamentelor 1,6 1 0 -1 1,6 

D Producția de energie electrică și termică -1,6 1 1 1 1,4 

E 
Distributia apei, salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de 
decontaminare 0,4 0 0 -1 -0,6 

 36 Captarea, tratarea si distributia apei -0,2 0 0 -1 -1,2 

 37 Colectarea si epurarea apelor uzate 0 0 0 -1 -1,0 

 

38-39 Colectarea, tratarea si eliminarea deseurilor; activitati de recuperare 
a materialelor reciclabile; Activitati si servicii de decontaminare -0,2 0 0 -1 -1,2 

F Constructii 3 1 -1 1 4,0 

G Comert 1,4 0 -1 -1 -0,6 



H Transport și depozitare 2,6 1 0 -1 2,6 

I Hoteluri si restaurante 3 0 -1 1 3,0 

J Informatii si comunicatii 2,2 0 -1 1 2,2 

 58 Activitati de editare 1,8 0 -1 1 1,8 

 

59-60 Activitati de productie cinematografica, video si de programe de 
televiziune; inregistrari audio si activitati de editare muzicala; Activitati de 
difuzare si transmitere de programe 2 0 -1 1 2,0 

 61 Telecomunicatii 1,8 0 -1 1 1,8 

 

62-63 Activitati de servicii in tehnologia informatiei; Activitati de servicii 
informatice 2 1 0 1 4,0 

K Intermedieri financiare și asigurări 1,4 1 -1 -1 0,4 

L Tranzactii imobiliare 2,2 -1 -1 -1 -0,8 

M Activități profesionale, științifice și tehnice 1,8 1 1 0 3,8 

 72 Cercetare-dezvoltare 1,6 1 1 0 3,6 

N Activități servicii administrative si servicii suport 1,4 0 -1 -1 -0,6 

P Învățământ 2,2 0 -1 -1 0,2 

Q Sănătate și asistență socială 3 0 1 0 4,0 

R Activități de spectacole, culturale și recreative 1 0 -1 -1 -1,0 

Sursa: Calcule pe baza date INS – Tempo 

 

Concluzii rezultate din analiza sectorială: 

A. Agricultură, silvicultură și pescuit 

La nivel regional, evoluția indicatorului populația ocupată civilă a fost pozitivă până în anul 2012 inclusiv, 

anul 2013 marcând reducerea sa chiar sub nivelul înregistrat în anul 2008. Scăderea manifestată începând 

cu anul 2013 s-a menținut pe întreaga perioadă 2013-2016. Indicatorul a avut o ușoară revenire în anii 

2017 și 2018, creștere care nu a reușit să compenseze scăderile din anii precedenți. 

Atât pentru intervalul 2014-2018, cât și pentru intervalul 2008-2018, evoluția indicatorului populația 

ocupată civilă,  la nivel regional a fost negativă. 

Numărul mediu al salariaților în agricultură a înregistrat oscilații pe perioada de analiză mai ales în cazul 

județelor Dolj și Vâlcea. În cazul județelor Olt și Mehedinți indicatorul a înregistrat un trend mai degrabă 

crescător, iar pentru județul Gorj evoluția a fost relativ  constantă cu tendințe de creștere. 

La nivel regional evoluția indicatorului a fost una constantă, cu un vârf în anul 2009 și creșteri mai 

importante în anii 2017 și 2018.  

Atât pentru intervalul 2014-2018 cât și pentru intervalul 2008-2018, s-au înregistrat valori pozitive ale 

indicatorului număr mediu al salariaților, la nivel regional. 

Câștigul salarial nominal brut lunar pentru angajații din sectorul agricol a crescut substanțial în toate 

județele, mai ales în perioada 2015-2018.  Cea mai importantă creștere pentru perioada 2014-2018 a fost 

înregistrată în județul Mehedinți (122,24%), iar cea mai redusă creștere a fost în județul Dolj (93,41).  



În regiunea Sud-Vest Oltenia, salariul nominal brut pentru angajații din sectorul agricol a crescut constant 

în perioada de analiză, valoarea indicatorului în anul 2018 fiind mai mare cu 107,50% față de valoarea 

din anul 2014 și mai mare cu 180,8% decât valoarea din anul 2008 . 

În perioada 2014-2018 numărul întreprinderilor active în sectorul agricol a înregistrat o evoluție 

ascendentă în cazul tuturor județelor regiunii Sud Vest Oltenia. Cea mai importantă creștere poate fi 

observată în cazul județelor Olt  și Dolj. Evoluția cea mai redusă, dar cu toate acestea pozitivă, este 

înregistrată la nivelul județului Vâlcea. 

Cea mai importantă creștere în ultimii 10 ani s-a înregistrat în județul Mehedinți (94,44%) pe fondul 

creșterii cu 60% a numărului de întreprinderi active în agricultură, manifestată în perioada 2008-2014 în 

acest județ.  

În regiune, numărul întreprinderilor active în sectorul agricol a crescut cu 20,24% în anul 2018, raportat 

la valoarea indicatorului din anul 2014 și cu 66,80% raportat la valoarea indicatorului din anul 2008. 

În mod similar cu evoluția indicatorului „numărului întreprinderilor active” evoluția indicatorului numărul 

unităților locale active, a fost una pozitivă, creșterea înregistrată fiind de 20,23%, comparând valorile din 

anul 2014 și anul 2018 și de 64,56%, comparând valorile din anii 2008 și 2018. 

Referitor la exporturile bunurilor rezultate din activitatea agricolă, evoluția  indicelui în perioada 2014-

2018, a fost una variată în cazul diferitelor județe ale regiunii. Cea mai importantă evoluție pozitivă a fost 

înregistrată în județul Dolj  unde valoarea exporturilor a crescut cu 39,50% în anul 2018 față de anul 2014. 

În perioada 2014-2018, structura exporturilor în agricultură s-a caracterizat prin creșteri ale indicatorului 

pentru  animale vii și produse animale  în județele Dolj,  Gorj și Mehedinți, produse vegetale în județul 

Dolj, grăsimi și uleiuri vegetale sau animale în județele Olt și Vâlcea precum și produse alimentare, băuturi 

și tutun în județele Dolj, Olt și Vâlcea. 

La nivel regional, valoarea exporturilor în agricultură a crescut cu 23,01% în anul 2018 raportat la 

valoarea exporturilor din anul 2014. Valoarea indicatorului a fost pozitivă pe total regiune, pentru toate 

categoriile , cele mai mari creșteri înregistrându-le: 

• exporturile de grăsimi și uleiuri animale și vegetale (+119,63%) și  

• produse alimentare, băuturi și tutun (+64%). 

În regiune,  valoarea importurilor agricole a crescut  cu  36,74% în perioada 2014 – 2018. 

Balanța comercială agricola la nivel județean este negativă în județele Vâlcea și Olt și Mehedinți (excepție 

fiind județul Mehedinți în anul 2018) pentru întreaga perioadă 2014-2018 și pozitivă în județele Dolj și 

Gorj.  

Întrucât județul Dolj contribuie în mare măsură la valoarea indicatorului de exporturi și importuri de bunuri 

rezultate în urma activităților agricole la nivel regional, în perioada 2014-2017 balanța comercială a fost 

pozitivă la nivel regional și negativă în anul 2018. 

Sectorul prezintă anumite avantaje competive care pot fi valorificate și dezvoltate în viitor. 

- principalele domenii de cercetare ale instituțiilor care activeaza in acest sector 



• Cercetare privind ameliorarea cerealelor și plantelor tehnice, tehnologii de cultură a 

plantelor, de mecanizare, de creștere 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 și 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.) 

 

- principalele activitati ale agenților economici care activează în domeniu 

• Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de 

semințe oleaginoase  

B. Industria extractivă 

Numărul persoanelor ocupate în industria extractivă a înregistrat în perioada de analiză , la nivelul celor 

cinci județe ce compun Regiuniea Sud-Vest Oltenia, un trend descendent, cele mai semnificative scăderi 

fiind întâlnite în Olt și Mehedinți. Toate județele regiunii înregistrau scăderi numerice ale indicatorului 

atât pentru intervalul 2014-2018 cât și pentru intervalul 2008-2018.  

Atât pentru intervalul 2014-2018, cât și pentru intervalul 2008-2018, evoluția indicatorului la nivel regional 

a fost negativă, populația ocupată civilă în sectorul industriei extractive, înregistrând scăderi de -24,12% 

față de anul 2014 și -42,15% față de nivelul anului 2008. 

Numărul mediu al salariaților se remarcă printr-o tendință descendentă  continuă în cazul tuturor celor 

cinci județe, județul Gorj remarcându-se prin cea mai substanțială scădere. 

Atât pentru intervalul 2014-2018 cât și pentru intervalul 2008-2018, s-au înregistrat valori negative ale 

indicatorului  număr mediu al salariaților. Pe total regiune, numărul salariaților în industria extrativă a 

scăzut cu -25,54% față de anul 2014 (-4.359 persoane) și cu -42,52% (-9.403 persoane) față de anul 2008. 

Nivelul salarial nominal brut lunar al anagajaților din sectorul industriei extractive a cunoscut, în general, 

un trend crescător. În termeni valorici, cele mai ridicate valori s-au înregistrat în județele Dolj (6748 lei) și 

Olt (6359 lei). 

La nivel regional salariul nominal brut pentru angajații din sectorul industriei extractive a crescut constant 

în perioada de analiză, valoarea indicatorului în anul 2018 fiind mai mare cu 38,20% față de valoarea din 

anul 2014 și mai mare cu 70,13% decât valoarea din anul 2008 . 

Numărul întreprinderilor active a înregistrat la nivelul celor cinci județe ale regiunii un trend evolutiv 

diferit în perioada de analiză 2014-2018. Se remarcă, din acestă perspectivă,  o tendință de scădere în 

cazul județelor Dolj, Mehedinți și Vâlcea, în vreme ce, în județele Gorj și Olt numărul de întreprinderi ce 

activează în acest domeniu a crescut. 

În regiune, numărul întreprinderilor active în sectorul industriei extractive a scăzut cu -13,10% în anul 

2018, raportat la valoarea indicatorului din anul 2014 și cu -27% raportat la valoarea indicatorului din 

anul 2008. 



În mod similar cu evoluția indicatorului „numărului întreprinderilor active” evoluția indicatorului număr 

unități locale active, a fost una negativă, scăderea înregistrată fiind de -12,71%, comparând valorile din 

anul 2014 și anul 2018 și de -24,26%, comparând valorile din anii 2008 și 2018. 

Cifra de afaceri generată de unitățile locale active în sectorul industriei extractive, la nivel județean, a 

înregistrat un trend evolutiv fluctuant în intervalul 2014-2018. Realizând o analiză comparativă a județelor 

ce compun Regiunea Sud-Vest Oltenia, se observă că, din perspectiva acestui indicator, județul Vâlcea 

înregistrează cea mai substanțială creștere.La cealaltă extremitate se situează județele Mehedinți și Olt. 

În regiune, cifra de afaceri în sectorul industriei extractive a scăzut cu -20,69% în anul 2018, raportat la 

valoarea indicatorului din anul 2014 și cu -18,38% raportat la valoarea indicatorului din anul 2008. 

Investițiile brute în industria extractivă, în intervalul 2014-2018, au avut trend preponderent descendent, 

cele mai semnificative scăderi remarcându-se în cazul județului Mehedinți. În perioada 2016-2017, 

valoarea  indicatorului  a cunoscut o tendință continuă de diminuare, până la valoarea minimă de 491 mil 

lei.  

La nivel regional, investițiile brute în unitățile locale în sectorul industriei extractive au scăzut cu -28,38% 

în anul 2018, raportat la valoarea indicatorului din anul 2014 și cu -44,85% raportat la valoarea 

indicatorului din anul 2008. 

Dinamica exporturilor din activitatea industriei extractive, relevă o tendință variată la nivelul celor cinci 

județe ale regiunii. Cea mai importantă creștere valorică a acestui indicator este semnalată în cazul 

județului Olt, unde valoarea exporturilor în anul 2018 a crescut cu 271,67% comparativ cu anul 2014. O 

dinamică pozitivă, însă mai redusă, este înregistrată și la nivelul județului Mehedinți.Pentru celelalte 

județe nivelul valoric al exporturilor s-a redus. 

Valoarea exporturilor din industria extrativă a scăzut cu -47,91% în anul 2018 raportat la valoarea 

exporturilor din anul 2014. Valoarea indicatorului a fost negativă pe total regiune, pentru toate categoriile 

, cele mai mari scăderi înregistrându-le exporturile din grupa 25. Sare; sulf, pietre; ipsos, var si ciment (-

89,58%) și grupa 26. Minereuri, zgura si cenusa (-88,37%). 

Valoarea importurilor a crescut în județele Dolj, Mehedinți și Vâlcea și a scăzut în județele Gorj și Olt.  

La nivel regional, valoarea importurilor în industria extrativă a crescut  cu  17,10%  în perioada 2014 – 

2018. Balanța comercială a fost negativă pentru perioada 2014-2018. 

Sectorul nu este competitiv. 

 

C. Industria prelucrătoare 

Numărul persoanelor ocupate în industria prelucrătoare a înregistrat fluctuații în perioada 2008-2018, la 

nivelul celor cinci județe ce compun Regiuniea Sud-Vest Oltenia. În perioada 2014-2018, numărul 

persoanelor ocupate în industria prelucrătoare a crescut.  

Pentru intervalul 2014-2018, evoluția indicatorului populația civilă ocupată, la nivel regional a fost 

pozitivă. Creșterea (22,69%) manifestată în perioada 2014-2018, nu  a reușit să compenseze în totalitate 



scăderile din anii anteriori lui 2014.  Raportat la anul 2008, la nivel regional se menține o diferență de -

1,24%. 

Numărul mediu al salariaților în industria prelucrătoare a scăzut în perioada 2008-2018 de la 106.720 

persoane la 87.814 persoane. Scăderea s-a manifestat în perioada 2008-2014, cu creșteri timide în anii 

2011 și 2012. Scăderea s-a manifestat atât la nivel regional cât și la nivelul fiecărui județ în parte. 

Creșterea indicatorului înregistrată în perioada 2014-2018, s-a datorat ramurilor: 

- Industria alimentară +18,38% (+2.093 salariați) s-a manifestat  în toate județele regiunii; 

- Fabricarea băuturilor + 69,83% (+ 206 salariați) s-a manifestata în toate județele regiunii, mai 

puțin județul Gorj; 

- Fabricarea produselor textile + 49,01% (+ 547 salariați) pe baza creșterilor înregistrate în județele 

Gorj, Olt și în principal Vâlcea (+ 465 salariați); 

- Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn si pluta, cu exceptia mobilei; fabricarea 
articolelor din paie si din alte materiale vegetale impletite + 7,18% (+202 salariați) creștere 
manifestată în principal în județele Gorj (+415 salariați) , Mehedinți și Olt și timid în județil Dolj 
(+12 salariați); 

-  Fabricarea hartiei si a produselor din hartie +80,48% (+ 400 salariați) în principal în județele 
Mehedinți și Dolj; 

- Tiparire si reproducerea pe suporti a inregistrarilor + 65,71% (+ 276 salariați) în principal în 
județele Dolj, Gorj și Olt; 

- Fabricarea produselor din cauciuc si mase plastic + 26,87% (+ 1.627 salariați) creștere manifestată 
în principal în județele Olt (+1152 salariați) și Dolj (+ 443 salariați); 

-  Fabricarea altor produse din minerale nemetalice  17,16% (+ 379 salariați)  în principal, pe baza 
creșterii în județul Dolj (+ 319 salariați); 

- Industria metalurgică +17,33% (+ 832 salariați) în principal pe baza crețterii în județul Olt (+ 790); 
- Industria constructiilor metalice si a produselor din metal, exclusiv masini, utilaje si instalatii 

+13,12% (+ 824 salariați). Cu excepția județului Mehedinți, creșterea s-a manifestat în toate 
județele regiunii, ăn principal în Olt (+ 324) și Dolj (+ 267); 

- Fabricarea calculatoarelor si a produselor electronice si optice + 210,71% (+ 177 salariați) în 
principal pe baza creșterii înregistrate de județul Dolj ( + 152 salariați); 

- Fabricarea echipamentelor electrice + 28,38% (+ 733 salariați) în principal pe baza creșterii în 
județul Olt ( + 635 salariați); 

- Fabricarea de masini, utilaje si echipamente n.c.a. +62,62% ( +397 salariați) în principal în județele 
Dolj (+ 203 salariați) și Golj (+ 126 salariați); 

- Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor si semiremorcilor + 140,42% (+ 9724 
salariați). Creșterea s-a manifestat în toate județele regiunii, cea mai mare creștere înregistrându-
se în Mehedinți (+3743 salariați) diferența fiind distribuită în mod relative egal între celelalte 
județe ale regiunii; 

- Fabricarea altor mijloace de transport + 18,08% (+ 467 salariați) pe baza creșterilor din județele 
Mehedinți (+241 salariați) și Dolj (+ 205 salariați); 

- Fabricarea de mobilă + 17,94% ( + 379 salariați) pe baza creșterilor în județele Vâlcea (+276 
salariați) și Olt (+ 180 salariați); 

- Alte activitati industriale n.c.a. + 13,45% (+ 110 salariați) 
-  Repararea, intretinerea si instalarea masinilor si echipamentelor +10,21% (+256 salariați). Cu 

excepția județului Gorj, creșterea sa manifestat în toate județele regiunii.  
 



La nivel regional în toată perioada 2014-2018, numărul mediu al salariaților în total industrie 

prelucrătoare a crescut cu 22,86% (+ 16.338 persoane). Creșterea s-a manifestat atât la nivel regional cât 

și la nivelul fiecărui județ în parte. Cea mai mare creștere s-a înregistrat în județul Olt (+4.414 persoane) 

iar cea mai mică în județul Vâlcea (+ 2.397 persoane). 

Au înregistrat scăderi ale indicatorului domeniile Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, Tăbăcirea și 

finistrea pieilor, Fabricarea produselor de cocserie și Fabricarea substanțelor și a produselor chimice, 

celelalte ramuri ale industriei prelucrătoare înregistrând creșteri. 

Nivelul salarial nominal brut lunar al angajaților din sectorul industriei prelucrătoare a cunoscut, în 

general, un trend crescător în perioada 2014-2018. În termeni valorici, cele mai ridicate valori ale salariului 

nominal brut lunar în 2018 s-au înregistrat în județele Olt (4077 lei) și Dolj (3593 lei) iar cele mai reduse în 

județul Gorj (2833 lei). 

Cu excepția domeniului 19 Fabricarea produselor de cocserie si a produselor obtinute din prelucrarea 

titeiului,  toate celelalte domenii de activitate au înregistrat creșteri ale indicatorului. 

Cele mai importante creșteri s-au înregistrat în domeniile:  

10 Industria alimentara +115,98%,  
16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn si pluta, cu exceptia mobilei; fabricarea articolelor 
din paie si din alte materiale vegetale impletite +116,43%,  
17 Fabricarea hartiei si a produselor din hartie +124,25% ,  
31 Fabricarea de mobile +103,21%. 
 
Creșteri cuprinse între 50 și 100% față de  valoarea anului 2014, s-au înregistrat în domeniile:  

13 Fabricarea produselor textile (+79,46%),  

14 Fabricarea articolelor de imbracaminte (+82,38%),  

15 Tabacirea si finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie, harnasamentelor si 

incaltamintei; prepararea si vopsirea blanurilor (+95,37%),  

22 Fabricarea produselor din cauciuc si mase plastic (+86,55%),  

23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice (+67,64%),  

25 Industria constructiilor metalice si a produselor din metal, exclusiv masini, utilaje si instalatii (+65,26%),  

27 Fabricarea echipamentelor electrice (+59,34%),  

28 Fabricarea de masini, utilaje si echipamente n.c.a. (+81,67%),  

30 Fabricarea altor mijloace de transport (+51,24%) și  

32 Alte activitati industriale n.c.a. (+81,21%). 

 

La nivel regional salariul nominal brut pentru angajații din sectorul industriei prelucrătoare a crescut 

constant în perioada de analiză, valoarea indicatorului în anul 2018 fiind mai mare cu 67,45% față de 

valoarea din anul 2014 și mai mare cu 143,13% decât valoarea din anul 2008 . 

Numărul întreprinderilor active în sectorul industriei prelucrătoare a înregistrat la nivelul celor cinci 

județe ale regiunii un trend evolutiv în general pozitiv în perioada 2014-2018. Numărul întreprinderilor 

active a crescut în județele Olt, Vâlcea ,Dolj și Gorj și a scăzut în județul Mehedinți. 



La nivel regional, numărul întreprinderilor active în sectorul industriei prelucrătoare a crescut cu 8,02% în 

anul 2018, raportat la valoarea indicatorului din anul 2014 și a scăzut ( -5,98%) raportat la valoarea 

indicatorului din anul 2008. 

Creștere raportată la ambele intervale înregistrează județele Dolj și Olt. Scădere raportată la ambele 

intervale înregistrează județul Mehedinți. 

În anul 2018 în industria prelucrătoare în regiune, se înregistrau cu 277 întreprinderi active mai mult 

decât în anul 2014 și cu 237 mai puține decât în anul 2008. 

Numărul unităților locale active în industria prelucrătoare,  urmează trendul întreprinderilor active.  

La nivel regional, evoluția numărului unităților locale active a fost una preponderent de revenire. 

Numărul unităților locale active în industria prelucrătoare a crescut cu 8,0% în anul 2018, raportat la 

valoarea indicatorului din anul 2014 și a scăzut ( -5,56%) raportat la valoarea indicatorului din anul 

2008. 

Creștere raportată la ambele intervale înregistrează județele Dolj și Olt. Scădere raportată la ambele 

intervale înregistrează județul Mehedinți. 

În anul 2018 în industria prelucrătoare în regiune, se înregistrau cu 283 unități locale active mai mult decât 

în anul 2014 și cu 225 mai puține decât în anul 2008. 

Cifra de afaceri generată de unitățile locale active în sectorul industriei prelucrătoare, la nivel județean, a 

înregistrat un trend evolutiv constant crescător în intervalul 2014-2018. În termeni valorici, cea mai mare 

creștere a cifrei de afaceri în industria prelucrătoare, față de valoarea anului 2014, s-a înregistrat în 

județele Dolj (+ 6963 milioane lei) și Olt (+ 2861 milioane lei). 

La nivel regional, cifra de afaceri în sectorul industriei prelucrătoare a crescut cu 62,19% în anul 2018, 

raportat la valoarea indicatorului din anul 2014 și cu 92,32% raportat la valoarea indicatorului din anul 

2008. 

Investițiile brute în industria prelucrătoare, în intervalul 2014-2018 au crescut. În termeni valorici, cea mai 

mare creștere s-a înregistrat în județul Dolj (+ 766 milioane lei). 

La nivel regional, investițiile brute în unitățile locale în sectorul industriei prelucrătoare au crescut cu 

67,88% în anul 2018, raportat la valoarea indicatorului din anul 2014 și cu 11,44% raportat la valoarea 

indicatorului din anul 2008. 

În regiune, investițiile brute în unitățile locale din industria prelucrătoare, au crescut cu 1154 milioane 

lei față de valoarea din 2014. 

În ceea ce privește dinamica exporturilor din activitatea industriei prelucrătoare, aceasta s-a manifestat 

pozitiv atât la nivel regional, cât și la nivelul fiecărui județ în parte, atât pentru intervalul 2014-2018 cât și 

raportat la valorile anului 2011. 

Valoarea exporturilor totale din industria prelucrătoare a crescut cu 70,38% în anul 2018 raportat la 

valoarea exporturilor din anul 2014. Valoarea indicatorului a fost pozitivă pentru toate județele regiunii. 

Raportat la valorile anului 2011, creșterea a fost de 113,06%.  



Valoarea indicatorului a fost negativă pe total regiune, pentru categoriile: 

grupa VIII. Piei crude, piei tabacite, blanuri si produse din acestea (- 58,86%),  
grupa XI. Textile si articole din textile (- 15,89%),  
grupa XII. Incaltaminte, palarii, umbrele si articole similare (- 1,45%),  
grupa XVIII. Instrumente si aparate optice, fotografice, cinematografice, medico-chirurgicale; ceasuri; 
instrumente muzicale (- 54,69%). 
 

și a înregistrat creșteri pentru: 

grupa VI. Produse chimice (+ 100,91%) 
grupa VII. Materiale plastice, cauciuc si articole din acestea (+ 31,06%), 
grupa IX. Produse din lemn, exclusiv mobilier (+ 17,02%),  
grupa X. Hârtie si articole din acestea (+ 981,56%),  
grupa XIII. Articole din piatra, ipsos, ciment, ceramica, sticla si din alte materiale similare (+ 580,99%),  
grupa XV. Metale comune si articole din acestea (+ 22,12%),  
grupa XVI. Masini, aparate si echipamente electrice; aparate de inregistrat sau de reprodus sunetul si 
imaginile (+64, 78%),  
grupa XVII. Mijloace si materiale de transport (+ 189,36%),  
grupa XX. Marfuri si produse diverse (+ 134,68%) și  
grupa XXII. Bunuri necuprinse in alte sectiuni din Nomenclatorul Combinat (+ 8,52%). 
 

Valoarea importurilor totale  în industria prelucrătoare a crescut  cu  85,12%  în perioada 2014 – 2018.  

Balanța comercială a fost pozitivă în perioada 2014-2018 pentru grupele: 
VII. Materiale plastice, cauciuc si articole din acestea (+360684 mii euro), 
 IX. Produse din lemn, exclusiv mobilier (+20807 mii euro),  
X. Hirtie si articole din acestea (+13894 mii euro),  
XII. Incaltaminte, palarii, umbrele si articole similare (+20016 mii euro),  
XV. Metale comune si articole din acestea (+501349 mii euro),  
XVII. Mijloace si materiale de transport (1042618 mii euro),  
XXII. Bunuri necuprinse in alte sectiuni din Nomenclatorul Combinat (14495 mii euro). 
 

Sectorul este competitiv 

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

Evoluția populației ocupate în domeniul producerii și furnizării de energie electrică și termică, gaze, apă 

caldă și aer condiționat este cu preponderență negativă în toate județele regiunii. Cele mai semnificative 

descreșteri ale acestui indicator sunt înregistrate în județele Mehedinți și Olt  

Pentru intervalul 2014-2018, evoluția indicatorului la nivel regional a fost negativă, situație care s-a 

manifestat în toate județele.  În perioada 2014-2018, numărul persoanelor ocupate în domeniul 

producerii și furnizării de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat a scăzut cu 24% 

(-3 mii persoane). 

Raportat la anul 2008, la nivel regional,  Populația ocupată în domeniul producerii și furnizării de energie 

electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat era cu 33,57% ( -4,8 mii persoane) mai redusă. 



Numărul mediu al salariaților în domeniul producerii și furnizării de energie electrică și termică, gaze, apă 

caldă și aer condiționat a înregistrat o evoluție negativă la nivelul tuturor  județelor  regiunii, în perioada 

2014-2018. Numeric, cea mai pronunțată scădere s-a manifestat la nivelul județului Mehedinți.  

Scăderea totală regională a fost de – 24,14% (-2976 salariați) raportat la anul 2014 și de -35,93% (-5041 

salariați) raportat la anul 2008. 

La sfârșitul anului 2018, județul cu cel mai mare salariu în domeniu era Olt (6982 lei) iar județul cu cel mai 

mic salariu în domeniu era Dolj (5001 lei).  

Salariul nominal brut pentru angajații din domeniul producerii și furnizării de energie electrică și termică, 

gaze, apă caldă și aer condiționat, a crescut constant în perioada de analiză, valoarea indicatorului în anul 

2018 fiind mai mare cu 41,05% față de valoarea din anul 2014 și mai mare cu 67,93% decât valoarea din 

anul 2008 . 

La sfârsitul anului 2018, salariului nominal brut lunar pentru angajații din domeniul producerii și 

furnizării de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, în regiune, era de 5738 lei. 

Numărul întreprinderilor active în domeniul producerii și furnizării de energie electrică și termică, gaze, 

apă caldă și aer condiționat, a scăzut (-14,58%) în anul 2018, raportat la valoarea indicatorului din anul 

2014 și a crescut (+41,38%) raportat la valoarea indicatorului din anul 2008. 

Creștere raportată la ambele intervale înregistrează județele Gorj și Olt. Scădere raportată la ambele 

intervale înregistrează județul Mehedinți. 

Numărul unităților locale active în sectorul producerii și furnizării de energie electrică și termică, gaze, 

apă caldă și aer condiționat a scăzut (-5,41%) în anul 2018, raportat la valoarea indicatorului din anul 

2014 și cu ( -13,58%) raportat la valoarea indicatorului din anul 2008. 

Creștere raportată la ambele intervale înregistrează județul Olt. Scădere raportată la ambele intervale 

înregistrează județul Mehedinți. 

Evoluția cifrei de afaceri a unităților locale active în sectorul producerii și furnizării de energie electrică și 

termică, gaze, apă caldă și aer condiționat a fost diferită la nivelul județelor regiunii Sud Vest Oltenia. Anul 

2014 a fost caracterizat de o scădere a cifrei de afaceri în domeniu, pentru toate județele. Dolj, este județul 

care a cunoscut fluctuații în perioada 2015-2018, celelalte județe din regiune înregistrând creșteri 

constante. 

La nivel regional, cifra de afaceri în sectorul producerii și furnizării de energie electrică și termică, gaze, 

apă caldă și aer condiționat a crescut cu 69,81% în anul 2018, raportat la valoarea indicatorului din anul 

2014 și cu 37,58% raportat la valoarea indicatorului din anul 2008. 

În perioada 2008-2013, evoluția investițiilor brute în unitățile locale active polariza teritoriul regiunii Sud 

Vest Oltenia în două categorii: județe atractive pentru investitori în domeniul producerii și furnizării de 

energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat și județe care și-au pierdut atractivitatea 

pentru investitorii în acest domeniu. În prima categorie se încadra în principal județul Dolj urmat de 

județul Gorj. Cele mai drastice evoluții negative ale indicatorului se înregistrau în județele Mehedinți și 

Olt.  

Perioada 2014-2018, a fost caracterizată de fluctuații la nivelul tuturor județelor regiunii.  



Investițiile brute în unitățile locale în sectorul producerii și furnizării de energie electrică și termică, gaze, 

apă caldă și aer condiționat au scăzut (-59,93%) în anul 2018, raportat la valoarea indicatorului din anul 

2014 și (-56,97%) raportat la valoarea indicatorului din anul 2008. Scăderea față de valorile anului 2014 

s-a manifestat preponderent în județele Dolj, Gorj și Olt. Scăderea față de valorile anului 2008 s-a 

manifestat în toate județele. 

Sectorul prezintă anumite avantaje competive care pot fi valorificate și dezvoltate în viitor 

Principalele domenii de cercetare ale instituțiilor care activează în sector: 

- 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 electrotehnice, în domeniul forțelor mari, 

încercări de înaltă tensiune și mare putere, calibrări 

Principalele activitati ale agenților economici care activează în domeniu: 

- producția și furnizarea de energie electrică (termocentrale, hidrocentrale, parcuri fotovoltaice) 

- furnizarea de energie pentru sarcini electronice și pentru gestionarea și managementul site-urilor 

- furnizarea de apă și gaze naturale către consumatori 

- distribuția combustibililor gazoși, prin conducte 

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

Analizând evoluția populației ocupate civile în sectorul distribuția apei, salubritate, gestionarea 

deșeurilor, activități de decontaminare a terenurilor, la nivelul celor cinci județe ale regiunii, în perioada 

de 2008-2018, se remarcă un trend cvasiconstant, fluctuațiile înregistrate fiind reduse. 

Pentru intervalul 2014-2018, evoluția indicatorului la nivel regional a fost relativ constantă, situație care 

s-a manifestat în toate județele.  În perioada 2014-2018, numărul persoanelor ocupate în domeniul 

distribuția apei, salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare a terenurilor a crescut cu 

3,42% (0,4 mii persoane). Raportat la anul 2008, la nivel regional, situația este similară . 

Creșteri ale indicatorului s-au înregistrat în județele Dolj si Gorj, scăderi, în județele Olt și Vâlcea. 

Din perspectiva numărului mediu de salariați concentrați de sectorul de distribuție a apei, salubritate, 

gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare a terenurilor, se obervă că județele Mehedinți și 

Vâlcea înregistrează un trend descendent în perioada 2014-2018, celelalte județe înregistrând valori 

pozitive ale indicatorului. 

Pentru perioada 2014-2018, cea mai importantă creștere a indicatorului a fost înregistrată de județele 

Dolj și Olt.  

Cea mai semnificativă creștere a numărului de salariați a înregistrat-o județul Dolj, în domeniul 37 

Colectarea si epurarea apelor uzate (+128,86%, adică, +192 salariați). 



Scăderi ale numărului salariaților s-au manifestat: 

• 36 Captarea, tratarea si distributia apei în județele Dolj (-6,82%) și Vâlcea (-7,76%), -2,27% la 

nivel regional 

• 37 Colectarea si epurarea apelor uzate în județele Olt (-36,36%) și Vâlcea (-10,78%) 

• 38-39 Colectarea, tratarea si eliminarea deseurilor; activitati de recuperare a materialelor 

reciclabile; Activitati si servicii de decontaminare în județul Mehedinți (-12,21%). 

 
Numărul mediu al salariaților nu a cunoscut o  evoluție semnificativă în intervalul de analiză, valoarea 

indicatorului în anul 2018 fiind cu 3,70% mai mare decât cea înregistrată în anul 2014 și cu 1,34% mai 

mare decât cea înregistrată în anul 2008. 

A crescut numărul salariaților în domeniile 37 Colectarea si epurarea apelor uzate (+36,93%) și 38-39 

Colectarea, tratarea si eliminarea deseurilor; activitati de recuperare a materialelor reciclabile; 

Activitati si servicii de decontaminare (+6,50%) și a scăzut numărul salariaților în domeniul 36 Captarea, 

tratarea si distributia apei (-2,27%). 

Câștigul salarial nominal brut lunar pentru angajații din sectorul de distribuție a apei, salubritate, 

gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare a terenurilor, a avut, în perioada de analiză, un trend 

ascendent, atât pentru perioada 2014-2018, cât și pentru intervalul 2008-2018 și s-a manifestat la nivelul 

tuturor județelor ce compun regiunea.  

La sfârșitul anului 2018 cel mai mare salariu în domeniu era în Vâlcea (4223 lei în domeniul 36 Captarea, 

tratarea si distributia apei) iar cel mai mic era în Olt  (2051 lei în domeniul 37 Colectarea si epurarea apelor 

uzate).  

Câștigul salarial nominal brut lunar pentru angajații din sectorul de distribuție a apei, salubritate, 

gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare a terenurilor, a crescut cu 71,48% față de valoarea 

anului 2014 și cu 135,25% față de valoarea anului 2008. 

Creșterile au fost de : 

• + 65,10% în domeniul 36 Captarea, tratarea si distributia apei 

• + 80,65% în domeniul 37 Colectarea si epurarea apelor uzate 

• +84,47% în domeniu 38-39 Colectarea, tratarea si eliminarea deseurilor; activitati de recuperare 

a materialelor reciclabile; Activitati si servicii de decontaminare. 

Numărul întreprinderilor active în sectorul de distribuție a apei, salubritate, gestionarea deșeurilor, 

activități de decontaminare a terenurilor, a înregistrat o evoluție diferită la nivelul județelor din Regiunea 

Sud-Vest Oltenia.  

Raportat la perioada 2014-2018, indicatorul a crescut cu mai mult de jumătate în județele Olt și Vâlcea și 

a scăzut în celelate județe. Cea mai pronunțată scădere se înregistrează în județul Gorj. Raportat la valorile 

anului 2008, județele Olt și Vâlcea au înregistrat creșteri ale indicatorului de 241,67% respectiv 71,43%. 

Mehedinți este județul care a înregistrează scăderi ale indicatorului atât raportat la valorile anului 2014 

cât și raportat la valorile anului 2008.  



Numărul întreprinderilor care operează pe piața distribuției de apă, salubritate, gestionarea deșeurilor, 

activități de decontaminare a terenurilor, a crescut (4,49%) în anul 2018, raportat la valoarea 

indicatorului din anul 2014 și cu (+43,61%) raportat la valoarea indicatorului din anul 2008. 

Creștere raportată la ambele intervale înregistrează județele  Olt și Vâlcea. Scădere raportată la ambele 

intervale înregistrează județul Mehedinți. 

Numărul unităților locale active în sectorul de distribuție a apei, salubritate, gestionarea deșeurilor, 

activități de decontaminare a terenurilor a crescut (+8,06%) în anul 2018, raportat la valoarea 

indicatorului din anul 2014 și cu (+52,55%) raportat la valoarea indicatorului din anul 2008. 

Creștere raportată la ambele intervale înregistrează județele Dolj, Olt și Vâlcea. Scădere raportată la 

ambele intervale înregistrează județul Mehedinți.  

În anul 2018 în sectorul de distribuție a apei, salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de 

decontaminare a terenurilor în regiune, se înregistrau cu 29 unități locale active mai mult decât în anul 

2014 și cu 134 mai mult decât în anul 2008. 

În profil temporal, evoluția cifrei de afaceri a unităților locale active a fost diferită la nivelul județelor 

regiunii Sud Vest Oltenia. Raportat la anul 2008, doar județul Dolj înregistrează o creștere a cifrei de 

afaceri, restul județelor înregistrând scăderi reflectate în scăderea cifrei de afaceri a unităților locale active 

în domeniu la nivel regional (-24,48%).  

La sfârșitul anului 2018, din punct de vedere al raportului cifrei de afaceri la numărul de unități locale 

active, cel mai bine este plasat județul Dolj care înregistrează o medie de 2,8 milioane lei cifră de afaceri 

la o unitate locală activă.  

Cifra de afaceri în sectorul producerii în sectorul  de distribuție a apei, salubritate, gestionarea deșeurilor, 

activități de decontaminare a terenurilor a scăzut cu 5,09% în anul 2018, raportat la valoarea indicatorului 

din anul 2014 și cu 24,48% raportat la valoarea indicatorului din anul 2008. 

Analizând dinamica investițiilor brute la nivel județean, se remarcă  o creștere importantă în județul Gorj, 

unde valoarea indicatorului în anul 2013 s-a mărit de apropape 9 ori față de cea înregistrată în anul de 

referință 2008. În perioada anterioară anului 2014, o dinamică ascendentă, însă mai redusă, a fost 

observată și în cazul județelor Olt și Vâlcea. 

Perioada 2014-2018, a fost caracterizată de fluctuații la nivelul tuturor județelor regiunii. Minime ale 

valorilor investițiilor brute, raportat la valoarea investițiilor din ceilalți ani din interval, s-au înregistrat în 

anul 2014 în județul Mehedinți (26 milioane lei), anul 2017 în județele Dolj (31 milioane lei) și Olt (8 

milioane lei), în anul 2018 în județele Gorj (12 milioane lei) și Vâlcea (24 milioane lei).  

Față de valorile înregistrate în anul 2014, creșteri ale indicatorului au înregistrat județele Mehedinți și Dolj 

celelalte județe înregistrând scăderi ale valorii investițiilor brute, la mai mult de jumătate din valoarea 

anului 2014.  

La nivel regional, investițiile brute în unitățile locale în sectorul producerii în sectorul  de distribuție a apei, 

salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare a terenurilor, au scăzut (-18,68%) în anul 

2018, raportat la valoarea indicatorului din anul 2014 și au crescut (94,35%) raportat la valoarea 

indicatorului din anul 2008. 



În regiune, investițiile brute în unitățile locale în sectorul producerii în sectorul  de distribuție a apei, 

salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare a terenurilor, au scăzut cu 79 milioane lei 

față de valoarea din 2014. Creșteri au înregistrat județele Dolj (53,18%) și Mehedinți (26,92%).  

 

Sectorul nu este competitiv, dar pot fi implementate măsuri de dezvoltare 

F Construcții 

 În perioada 2014-2018, numărul persoanelor ocupate la nivel regional în domeniul construcții a crescut 

cu 10,7% (6,3 mii persoane). 

Raportat la anul 2008, indicatorul a crescut cu 1,09% (0,7 mii persoane). 

Din perspectiva numărului mediu de salariați concentrați de sectorul construcțiilor, se obervă că județul 

Mehedinți înregistrează o scădere în perioada 2014-2018, celelalte județe înregistrând valori pozitive ale 

indicatorului. În anul 2019, numărul mediu al salariaților în construcții a scăzut cu 1,55% în județul Olt și a 

crescut în celelalte județe. 

La nivel regional numărul mediu al salariaților în sectorul construcțiilor a crescut. Creșterea a fost de 

8,97% raportat la anul 2014. Raportat la valorile anului 2008, numărul mediu al salariaților în sectorul 

construcțiilor a scăzut cu 19,04%. 

În ultimul an, 2019, în regiune, numărul salariaților în construcții a crescut cu 6,60%. 

Câștigul salarial nominal brut lunar pentru angajații din sectorul construcții a avut un trend ascendent atât 

pentru perioada 2014-2018, cât și pentru intervalul 2008-2018 și s-a manifestat la nivelul tuturor județelor 

ce compun regiunea.  

La sfârșitul anului 2018 cel mai mare salariu în domeniu construcții era în Dolj (3157 lei) iar cel mai mic 

era în Olt  (2547 lei) iar la sfârșitul lui 2019 cel mai mare salariu în domeniu construcții era în Dolj (3825 

lei) iar cel mai mic  în Mehedinți  (3171 lei). 

Câștigul salarial nominal brut lunar pentru angajații din sectorul construcțiilor, a crescut cu 91,24% față 

de valoarea anului 2014 și cu 111,19% față de valoarea anului 2008. Creșterea indicatorului s-a 

manifestat în toate județele regiunii. 

În ultimul an, 2019, creșterea față de anul precedent a fost de 26,06%. 

Numărul întreprinderilor active în sectorul construcțiilor, a înregistrat o evoluție diferită la nivelul 

județelor din Regiunea Sud-Vest Oltenia. Raportat la perioada 2014-2018, indicatorul a crescut cu peste 

10% în județele Gorj, Olt și Vâlcea, cu cca. 3% în județul Dolj și a scăzut în județul Mehedinți.  

La nivel regional, numărul întreprinderilor care operează în sectorul construcțiilor, a crescut (9,13%) în 

anul 2018, raportat la valoarea indicatorului din anul 2014 și a scăzut (-5,53%) raportat la valoarea 

indicatorului din anul 2008. 

Creștere raportată la ambele intervale înregistrează județele  Olt și Dolj. Scădere raportată la ambele 

intervale înregistrează județul Mehedinți. 



În intervalul 2014-2018, numărul unităților locale active în sectorul construcții, cu excepția județului 

Mehedinți, a crescut în toate județele regiunii. Cea mai consistentă creștere s-a înregistrat în județele Olt 

și Vâlcea. Creșterea indicatorului în județele Dolj și Gorj a fost de sub 10%.  

În regiunea Sud-Vest Oltenia, numărul unităților locale active în sectorul construcții a crescut (+9,06%) în 

anul 2018 raportat la valoarea indicatorului din anul 2014 și a scăzut (-6,05%) raportat la valoarea 

indicatorului din anul 2008. 

În anul 2018 în sectorul construcțiilor, în regiune, se înregistrau 3321 unități locale active.  

Raportat la anul 2014, cifra de afaceri a unităților locale active în sectorul  construcții, la nivel regional, a 

crescut pe fondul creșterilor în fiecare dintre județele regiunii.  Cea mai pronunțată creștere s-a înregistrat 

în județul Olt iar cea mai redusă în județul Mehedinți. 

La sfârșitul anului 2018, din punct de vedere al raportului cifrei de afaceri la numărul de unități locale 

active, cel mai bine este plasat județul Mehedinți care înregistrează o medie de 1,49 milioane lei cifră de 

afaceri la o unitate locală activă. Județul Gorj înregistrează doar 0,99 milioane lei cifră de afaceri la o 

unitate locală activă.  

Cifra de afaceri în sectorul construcții a crescut cu 23,93% în anul 2018, raportat la valoarea indicatorului 

din anul 2014 și a scăzut cu 13,94% raportat la valoarea indicatorului din anul 2008. 

Raportat la valorile anului 2014 toate județele au înregistrat valori pozitive ale indicatorului. 

La sfârșitul anului 2018, la nivel regional, din punct de vedere al raportului cifrei de afaceri la numărul de 

unități locale active, media era de 1,25 milioane lei cifră de afaceri la o unitate locală activă. 

Investițiile brute în unitățile locale în sectorul construcții au crescut (+62,26%) în anul 2018, raportat la 

valoarea indicatorului din anul 2014 și au scăzut (-44,25%) raportat la valoarea indicatorului din anul 2008. 

Investițiile brute în unitățile locale în sectorul construcții, au crescut cu 160 milioane lei față de valoarea 

din 2014. Creșteri au înregistrat toate județele. 

Sectorul este competitiv 

 

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

În perioada 2014-2018,cu excepția județelor Dolj și Gorj, care au înregistrat creșteri de sub 2%, populația 

ocupată civilă în sectorul comerțului cu ridicata și amănuntul; repararea autovehiculelor și 

motocicletelor a scăzut. În cazul județelor Mehedinți și Olt indicatorul a scăzut cu peste 6%.  

Pentru intervalul 2014-2018, evoluția indicatorului la nivel regional a fost descrescătoare, pe fondul 

scăderilor populatiei ocupate în sectorul comerțului în județele Mehedinți, Olt și Vâlcea. Numărul 

persoanelor ocupate la nivel regional în domeniul comerț,  cu ridicata și amănuntul; repararea 

autovehiculelor și motocicletelor a scăzut cu 1,69% (-1,7 mii persoane). 

Raportat la anul 2008, la nivel regional, indicatorul a crescut cu 5,44% (5,1 mii persoane). 



Din perspectiva numărului mediu de salariați concentrați de sectorul comerțului cu ridicata și amănuntul; 

repararea autovehiculelor și motocicletelor, se obervă că toate județele înregistrează valori pozitive ale 

indicatorului.  

Pentru perioada 2014-2018, cea mai importantă creștere a indicatorului a fost înregistrată de județele 

Vâlcea și Mehedinți. Județele Gorj și Dolj  au înregistrat creșteri de sub 20% ale indicatorului. În ultimul 

an, 2019, cu excepția județului Vâlcea, toate județele au înregistrat creștere a numărului mediu al 

salariaților în sectorul comerțului cu ridicata și amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor. 

La nivel regional numărul mediu al salariaților în sectorul comerțului, repararea autovehiculelor și 

motocicletelor, a crescut. Creșterea în intervalul de 2014-2018 a fost de 14,90%, valoarea indicatorului în 

anul 2018 fiind cu 8616 persoane mai mare decât cea înregistrată în anul 2014. Raportat la valorile anului 

2008, numărul mediu al salariaților în sector a crescut  cu 6,81%. 

În ultimul an, 2019, în regiune, numărul salariaților în a crescut cu 1,66%, astfel că, la sfârșitul anului 

2019, erau 67557 salariați în acest sector, în regiune. 

La sfârșitul anului 2019 cel mai mare salariu în domeniul comerțului cu ridicata și amănuntul; repararea 

autovehiculelor și motocicletelor era în Vâlcea (3212 lei) iar cel mai mic era în Mehedinți  (2802 lei).  

La nivel regional câștigul salarial nominal brut lunar pentru angajații din sectorul comerțului, repararea 

autovehiculelor și motocicletelor, a crescut cu 98,72%  față de valoarea anului 2014 și cu 164,39% față de 

valoarea anului 2008. Creșterea indicatorului s-a manifestat în toate județele regiunii. 

În ultimul an, 2019, creșterea față de anul precedent a fost de 9%. 

Numărul întreprinderilor active în sectorul comerțului cu ridicata și amănuntul; repararea autovehiculelor 

și motocicletelor, s-a redus în majoritatea județelor din Regiunea Sud-Vest Oltenia.  

Raportat la perioada 2014-2018, indicatorul a crescut doar în județele Gorj și Vâlcea  și a scăzut în celelalte 

județe.   

Numărul întreprinderilor care operează în sectorul comerțului, repararea autovehiculelor și 

motocicletelor, a scăzut în anul 2018, atât raportat la valoarea indicatorului din anul 2014 (-3,80%) cât și  

raportat la valoarea indicatorului din anul 2008 (-23,63%)  . 

Scădere raportată la ambele intervale înregistrează județele Dolj, Mehedinți și Olt. 

Numărul unităților locale active a scăzut (-3,28%) în anul 2018 raportat la valoarea indicatorului din anul 

2014 și (-21,92%) raportat la valoarea indicatorului din anul 2008. 

Scădere raportată la ambele intervale înregistrează județele Mehedinți, Dolj și Olt.  

Raportat la anul 2014, cifra de afaceri a unităților locale active în sectorul  comerțului cu ridicata și 

amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor, la nivel regional, a crescut (+41,49%) pe fondul 

creșterilor în fiecare dintre județele regiunii.  Cea mai pronunțată creștere în intervalul 2014-2018 s-a 

înregistrat în județul Vâlcea iar cea mai redusă în județul Dolj. 

La sfârșitul anului 2018, din punct de vedere al raportului cifrei de afaceri la numărul de unități locale 

active, cel mai bine este plasate sunt județelel Mehedinți, Dolj și Vâlcea care înregistrează medii de peste 



2 milioane lei cifră de afaceri la o unitate locală activă. Județul Gorj înregistrează doar 1,49 milioane lei 

cifră de afaceri la o unitate locală activă.  

Cifra de afaceri în sectorul comerț , repararea autovehiculelor și motocicletelor a crescut cu 41,49% în 

anul 2018, raportat la valoarea indicatorului din anul 2014 și cu 57,04% raportat la valoarea indicatorului 

din anul 2008. 

Raportat la valorile anilor 2014 și 2008, toate județele au înregistrat valori pozitive ale indicatorului. 

La sfârșitul anului 2018, la nivel regional, din punct de vedere al raportului cifrei de afaceri la numărul de 

unități locale active în sectorul comerț , repararea autovehiculelor și motocicletelor, media era de 2,14 

milioane lei cifră de afaceri la o unitate locală activă. 

Analizând dinamica investițiilor brute la nivel județean, începând cu anul 2014, se remarcă un trend 

ascendent la nivelul județelor regiunii. 

Perioada 2014-2018, a fost caracterizată de creșteri ale indicatorului, cu excepția județului Gorj, în toate 

județele regiunii. Față de valorile înregistrate în anul 2014, cea mai mare creștere a investițiilor brute în 

unitățile locale active din sectorul comerțului cu ridicata și amănuntul; repararea autovehiculelor și 

motocicletelor se înregistra în județul Olt (+123,13%). 

Investițiile brute în unitățile locale în sectorul comerț , repararea autovehiculelor și motocicletelor, au 

crescut (+49,45%) în anul 2018, raportat la valoarea indicatorului din anul 2014 și au scăzut (-33,31%) 

raportat la valoarea indicatorului din anul 2008. 

Investițiile brute în unitățile locale în sectorul comerț , repararea autovehiculelor și motocicletelor au 

crescut cu 312 milioane lei față de valoarea din 2014. Cu excepția județului Gorj, unde investițiile brute în 

unitățile locale active în domeniu au scăzut (-32 milioane lei), creșteri ale indicatorului s-au înregistrat în 

toate județele. 

Sectorul nu este competitiv, dar pot fi implementate măsuri de dezvoltare 

H Transport și depozitare 

În perioada 2014-2018, populația ocupată civilă în sectorul transport și depozitare, a crescut atât la nivelul 

regiunii cât și la nivelul fiecărui județ în parte. Creșteri mai însemnate ale indidicatorului au înregistrat 

județele Gorj și Olt.  

Pentru intervalul 2014-2018, numărul persoanelor ocupate la nivel regional în domeniul transport și 

depozitare a crescut cu 12,5% (+3,9 mii persoane). 

Raportat la anul 2008, la nivel regional, indicatorul a crescut cu 8,33% (+2,7 mii persoane). 

Din perspectiva numărului mediu de salariați concentrați de sectorul transport și depozitare, se obervă că 

județele înregistrează valori pozitive ale indicatorului pentru perioada 2014-2018. Sigurul județ care a 

înregistrat scădere în această perioadă este Mehedinți.  

La nivel regional numărul mediu al salariaților în sectorul transport și depozitare, a crescut în intervalul 

2014-2018 și a scăzut raportat lavalorile anului 2008. Creșterea în intervalul de 2014-2018 a fost de 



12,88%, valoarea indicatorului în anul 2018 fiind cu 2155 persoane mai mare decât cea înregistrată în anul 

2014. Raportat la valorile anului 2008, numărul mediu al salariaților în sector a scăzut  cu 11,35%. 

În ultimul an, 2019, în regiune, numărul salariaților în sectorul transport și depozitare a crescut cu 1,45%, 

astfel că, la sfârșitul anului 2019, erau 19155 salariați în acest sector, în regiune. 

La sfârșitul anului 2019 cel mai mare salariu în domeniul transport și depozitare era în Dolj (4260 lei) iar 

cel mai mic era în Vâlcea  (3238 lei).  

Câștigul salarial nominal brut lunar pentru angajații din sectorul transport și depozitare a crescut cu 

64,91%  față de valoarea anului 2014 și cu 101,36% față de valoarea anului 2008. Creșterea indicatorului 

s-a manifestat în toate județele regiunii. 

În ultimul an, 2019, creșterea față de anul precedent a fost de 10,13%. 

Numărul întreprinderilor active în sectorul transport și depozitare a crescut în toate județele din Regiunea 

Sud-Vest Oltenia, atât raportat la perioada 2014-2018 cât și raportat la anul 2008. Raportat la perioada 

2014-2018, indicatorul a crescut cel mai mult în județul Olt (+ 43,34%).  

Numărul întreprinderilor care operează în sectorul transport și depozitare, a crescut în anul 2018, atât 

raportat la valoarea indicatorului din anul 2014 (+32,17%) cât și  raportat la valoarea indicatorului din 

anul 2008 (+70,2%)  .Creșterea s-a manifestat atât la nivel regional cât și la nivelul fiecărui județ în parte. 

Numărul unităților locale active în sectorul transport și depozitare a crescut (+31,55%) în anul 2018 

raportat la valoarea indicatorului din anul 2014 și (+67,59%) raportat la valoarea indicatorului din anul 

2008. Creșterea s-a manifestat atât la nivel regional cât și la nivelul fiecărui județ în parte. 

În anul 2018 în sectorul transport și depozitare, în regiune, se înregistrau 4520 unități locale active.  

Evoluția cifrei de afaceri a unităților locale active în sectorul transporturi și depozitare a urmat tendința 

întreprinderilor și a unităților locale active ale sectorului. Odată cu creșterea numărului acestora a crescut 

și cifra de afaceri a sectorului. Cea mai pronunțată creștere în intervalul 2014-2018 s-a înregistrat în 

județul Olt (+118,57%) iar cea mai redusă în județul Gorj (+4,39%). 

Din punct de vedere al raportului cifrei de afaceri la numărul de unități locale active, la sfârșitul anului 

2018 când județul Dolj înregistra o medie de 1 milion lei cifră de afaceri la o unitate locală activă iar 

celelalte județe, medii cuprinse între 0,86 (Olt) și 0,61 (Mehedinți) milioane lei cifră de afaceri la o unitate 

locală activă în sectorul transport și depozitare. 

Cifra de afaceri în sectorul transport și depozitare a crescut cu 40,36% în anul 2018, raportat la valoarea 

indicatorului din anul 2014 și cu 64,72% raportat la valoarea indicatorului din anul 2008. 

La sfârșitul anului 2018, la nivel regional, din punct de vedere al raportului cifrei de afaceri la numărul 

de unități locale active în sectorul transport și depozitare, media era de 0,82 milioane lei cifră de afaceri 

la o unitate locală activă. 

Analizând dinamica investițiilor brute la nivel județean, începând cu anul 2014, se remarcă un trend 

ascendent la nivelul județelor regiunii. Excepție face județul Dolj, care a înregistrat o scădere (-43,78%) cu 

88 milioane lei a investițiilor brute în unitățile locale active în sectorul transport și depozitare, în anul 2018 

raportat la valorile anului 2014. Față de valorile înregistrate în anul 2014, cea mai mare creștere a 



investițiilor brute în unitățile locale active din sectorul transport și depozitare se înregistra în județul Olt 

(+145%). 

La nivel regional, investițiile brute în unitățile locale în sectorul transport și depozitare au crescut 

(+17,58%) în anul 2018 raportat la valoarea indicatorului din anul 2014 și au scăzut (-28,3%) raportat la 

valoarea indicatorului din anul 2008. 

Investițiile brute în unitățile locale în sectorul transport și depozitare au crescut cu 61 milioane lei față de 

valoarea din 2014. Cu excepția județului Dolj, unde investițiile brute în unitățile locale active în domeniu 

au scăzut (-88 milioane lei), creșteri ale indicatorului s-au înregistrat în toate județele. 

Sectorul prezintă anumite avantaje competive care pot fi valorificate și dezvoltate în viitor. 

I Hoteluri și restaurante 

În perioada 2014-2018, populația ocupată civilă în sectorul hoteluri și restaurante, a crescut atât la nivelul 

regiunii cât și la nivelul fiecărui județ în parte. Creșteri mai însemnate ale indidicatorului au înregistrat 

județele Mehedinți și Olt. În județele Gorj și Vâlcea, creșterea a fost de peste 30% iar în județul Dolj  de 

24,39%. 

La nivel regional valoarea maximă a indicatorului a fost înregistrată în anul 2018 (16,5 mii persoane), iar 

cea minimă în 2009 (8,9 mii persoane). 

Pentru intervalul 2014-2018, evoluția indicatorului la nivel regional a fost crescătoare, pe fondul creșterii 

populatiei ocupate în sectorul hoteluri și restaurante în toate județele regiunii. Numărul persoanelor 

ocupate la nivel regional în domeniul hoteluri și restaurante a crescut cu 36,36% (+4,4 mii persoane). 

Raportat la anul 2008, la nivel regional, indicatorul a crescut cu 44,74% (+5,1 mii persoane). 

Din perspectiva numărului mediu de salariați concentrați de sectorul hoteluri și restaurante, se observă 

că toate județele înregistrează valori pozitive ale indicatorului. O importantă creștere a indicatorului a fost 

înregistrată de județele Olt, Gorj și Mehedinți.   

Numărul mediu al salariaților în sectorul hoteluri și restaurante, a crescut atât în intervalul 2014-2018  

cât și raportat lavalorile anului 2008. Creșterea în intervalul de 2014-2018 a fost de 43,57%, valoarea 

indicatorului în anul 2018 fiind cu 3998 persoane mai mare decât cea înregistrată în anul 2014. Raportat 

la valorile anului 2008, numărul mediu al salariaților în sector a crescut  cu 58,13% (4843 persoane). 

În ultimul an, 2019, în regiune, numărul salariaților în sectorul hoteluri și restaurante a crescut cu 9,06% 

(1193 persoane) astfel că, la sfârșitul anului 2019, erau 14367 salariați în sectorul hoteluri și restaurante, 

în regiune. 

Câștigul salarial nominal brut lunar al angajaților din sectorul hoteluri și restaurante a crescut atât pentru 

perioada 2014-2018, cât și pentru intervalul 2008-2018, la nivelul tuturor județelor ce compun regiunea 

Sud-Vest Oltenia.   

Raportat la valorile anului 2014, se observă creștere semnificativă a indicatorului în toate județele.  

La sfârșitul anului 2019 cel mai mare salariu în domeniul hoteluri și restaurante era în Vâlcea (2924 lei) iar 

cel mai mic era în Mehedinți  (2302 lei).  



La nivel regional câștigul salarial nominal brut lunar pentru angajații din sectorul hoteluri și restaurante 

a crescut cu 111,78%  față de valoarea anului 2014 și cu 163,02% față de valoarea anului 2008. Creșterea 

indicatorului s-a manifestat în toate județele regiunii. 

În ultimul an, 2019, creșterea față de anul precedent a fost de 12,48%. 

Numărul întreprinderilor care operează în sectorul hoteluri și restaurante, a crescut în anul 2018, atât 

raportat la valoarea indicatorului din anul 2014 (+3,78%) cât și  raportat la valoarea indicatorului din 

anul 2008 (+6,64%). 

Creșterea s-a manifestat atât la nivel regional cât și la nivelul județelor componente (excepție fiind județul 

Mehedinți pentru perioada 2008-2018). 

Numărul unităților locale active în sectorul hoteluri și restaurante urmează trendul indicatorului 

întreprinderi active pentru același sector. Raportat la perioada 2014-2018, indicatorul a crescut cel mai 

mult în județul Mehedinți.  

Numărul unităților locale active în sectorul hoteluri și restaurante a crescut (+3,64%) în anul 2018 

raportat la valoarea indicatorului din anul 2014 și (+6,41%) raportat la valoarea indicatorului din anul 

2008. 

În anul 2018 în sectorul hoteluri și restaurante, în regiune, se înregistrau 2192 unități locale active.  

Evoluția cifrei de afaceri a unităților locale active în sectorul hoteluri și restaurante a urmat tendința 

întreprinderilor și a unităților locale active ale sectorului. Odată cu creșterea numărului acestora a crescut 

și cifra de afaceri a sectorului, creștere care s-a manifestat în toate județele regiunii. 

Cele mai pronunțate creșteri ale cifrei de afaceri în sectorul hoteluri și restaurante, în intervalul 2014-

2018 s-au înregistrat în județele Dolj, Mehedinți și Olt. În termeni de valori absolute, cele mai mari creșteri 

în 2018 raportat la valorile anului 2014 s-au înregistrat în județele Dolj(+241 milioane lei) și Vâlcea (+185 

milioane lei). 

Din punct de vedere al raportului cifrei de afaceri la numărul de unități locale active, la sfârșitul anului 

2018 județul Vâlcea înregistra o medie de 0,83 milioane lei cifră de afaceri la o unitate locală activă iar 

celelalte județe, medii cuprinse între 0,65 (Dolj) și 0,38 (Gorj) milioane lei cifră de afaceri la o unitate locală 

activă în sectorul hoteluri și restaurante. 

La nivel regional, cifra de afaceri în sectorul hoteluri și restaurante a crescut cu 91,73% (610 milioane lei) 

în anul 2018, raportat la valoarea indicatorului din anul 2014 și cu 80,85% (570 milioane lei) raportat la 

valoarea indicatorului din anul 2008. 

La sfârșitul anului 2018, la nivel regional, din punct de vedere al raportului cifrei de afaceri la numărul de 

unități locale active în sectorul hoteluri și restaurante, media era de 0,58 milioane lei cifră de afaceri la 

o unitate locală activă. 

Față de valorile înregistrate în anul 2014, cea mai mare creștere a investițiilor brute în unitățile locale 

active din sectorul hoteluri și restaurante se înregistra în județele Olt și Gorj. În valori absolute, în perioada 

2014-2018, în regiune, cea mai importantă creștere a investițiilor brute în unitățile locale active în sectorul 

hoteluri și restaurante s-a înregistrat în județul Vâlcea (+ 22 milioane lei). 



La nivel regional, investițiile brute în unitățile locale în sectorul hoteluri și restaurante au crescut 

(+54,55%) în anul 2018 raportat la valoarea indicatorului din anul 2014 și cu 9,29% raportat la valoarea 

indicatorului din anul 2008.  

Sectorul prezintă anumite avantaje competive care pot fi valorificate și dezvoltate în viitor. 

J Informații și comunicații 

În perioada 2014-2018, populația ocupată civilă în sectorul Informații și comunicații, a crescut la nivelul 

regiunii. Creșteri ale indicatorului au înregistrat județele Dolj și Gorj.  În județele Mehedinți, Olt  și Vâlcea, 

indicatorul a scăzut. La nivel regional valoarea maximă a indicatorului a fost înregistrată în anul 2016 (8,4 

mii persoane), iar cea minimă în 2009 (4,1 mii persoane). 

Pentru intervalul 2014-2018, evoluția indicatorului la nivel regional a fost crescătoare, pe fondul creșterii 

populatiei ocupate în sectorul Informații și comunicații în județele Dolj și Gorj. Numărul persoanelor 

ocupate la nivel regional în domeniul  Informații și comunicații a crescut cu 8,20% (+0,5 mii persoane). 

Raportat la anul 2008, la nivel regional, indicatorul a crescut cu 50% (+2,2 mii persoane). 

În teremeni valorici absoluți, la sfârșitul anului 2018, în regiune erau 6,6 mii persoane ocupate în sectorul 

Informații și comunicații din care, mai mult de jumătate (3,6 mii persoane) în județul Dolj. 

Din perspectiva numărului mediu de salariați concentrați de sectorul Informațiii și comunicații, la nivel 

județean, se remarcă evoluția indicatorului în scădere în județul Mehedinți, raportat la intervalul 2014-

2018 și în județele Mehedinți, Gorj și Olt raportat la intervalul 2008-2018. 

Pentru perioada 2014-2018, se obervă că, cu excepția județului Mehedinți (-14,89%) toate județele 

înregistrează valori pozitive ale indicatorului.  

Pentru perioada 2014-2018, cea mai importantă creștere a indicatorului a fost înregistrată de domeniul  

62-63 Activitati de servicii in tehnologia informatiei; Activitati de servicii informatice (+37,92%), pe baza 

creșterii numărului de salariați în domeniu în județele Gorj (+113,28%) și Olt (+167,95%). 

Singurul județ din regiune care a înregistrat creșterea numărului salariaților în toate domeniile din sectorul 

Informații și comunicații este județul Dolj. În valori absolute, județul Dolj înregistrează cei mai mulți 

salariați în sectorul informații și comunicații cât și pentru fiecare domeniu în parte. 

La nivel regional numărul mediu al salariaților în sectorul Informații și comunicații, a crescut atât în 

intervalul 2014-2018  cât și raportat la valorile anului 2008. Creșterea în intervalul de 2014-2018 a fost 

de 19,81%, valoarea indicatorului în anul 2018 fiind cu 882 persoane mai mare decât cea înregistrată în 

anul 2014. Raportat la valorile anului 2008, numărul mediu al salariaților în sector a crescut  cu 39,67% 

(1515 persoane). 

În ultimul an, 2019, în regiune, numărul salariaților în sectorul Informații și comunicații a crescut cu 

11,53% (615 persoane) astfel că, la sfârșitul anului 2019, erau 5949 salariați în sectorul Informații și 

comunicații, în regiune. 

La nivel regional a crescut numărul salariaților în domeniile: 

 58 Activitati de editare (+14,76%),  



61 Telecomunicatii (4,18%),  

62-63 Activitati de servicii in tehnologia informatiei; Activitati de servicii informatice (+37,92%) 

  

și a scăzut numărul salariaților în domeniul  

59-60 Activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune; inregistrari audio si 

activitati de editare muzicala; Activitati de difuzare si transmitere de programe (-2,35%). 

Câștigul salarial nominal brut lunar al angajaților din sectorul Informații și comunicații a crescut atât 

pentru perioada 2014-2018, cât și pentru intervalul 2008-2018, la nivelul tuturor județelor ce compun 

regiunea Sud-Vest Oltenia.   

La sfârșitul anului 2019 cel mai mare salariu în sectorul Informații și comunicații era în Olt (8240 lei), în 

domeniul 62-63 Activitati de servicii in tehnologia informatiei; Activitati de servicii informatice iar  cel mai 

mic, în Mehedinți (2201 lei) în același domeniu.  

Câștigul salarial nominal brut lunar pentru angajații din sectorul Informații și comunicații a crescut cu 

91,85%  față de valoarea anului 2014 și cu 129,22% față de valoarea anului 2008. Creșterea indicatorului 

s-a manifestat în toate județele regiunii. 

În ultimul an, 2019, creșterea față de anul precedent a fost de 4,59%. 

Numărul întreprinderilor active în sectorul Informații și comunicații a crescut în toate județele din 

Regiunea Sud-Vest Oltenia  raportat la perioada 2014-2018. Indicatorul a crescut cel mai mult în județul 

Vâlcea.  

La nivel regional, numărul întreprinderilor care operează în sectorul informatii și comunicații, a crescut 

în anul 2018, atât raportat la valoarea indicatorului din anul 2014 (+24,51%) cât și  raportat la valoarea 

indicatorului din anul 2008 (+14,5%). 

Creșterea s-a manifestat atât la nivel regional cât și la nivelul județelor componente (excepție fiind județul 

Vâlcea pentru perioada 2008-2018). 

Numărul unităților locale active în sectorul Informații și comunicații urmează trendul indicatorului 

întreprinderi  active pentru același sector. 

Numărul unităților locale active în sectorul informații și comunicații a crescut (+24,33%) în anul 2018 

raportat la valoarea indicatorului din anul 2014 și (+13,26%) raportat la valoarea indicatorului din anul 

2008. 

În anul 2018 în sectorul informații și comunicații, în regiune, se înregistrau 1119 unități locale active.   

Evoluția cifrei de afaceri a unităților locale active în sectorul informații și comunicații a urmat tendința 

întreprinderilor și a unităților locale active ale sectorului. Odată cu creșterea numărului acestora a crescut 

și cifra de afaceri a sectorului, creștere care s-a manifestat în toate județele regiunii. 

Cele mai pronunțate creșteri ale cifrei de afaceri în sectorul informații și comunicații, în intervalul 2014-

2018 s-au înregistrat în județele Dolj și Gorj.  În termeni de valori absolute, cele mai mari creșteri în 2018 

raportat la valorile anului 2014 s-au înregistrat în județul Dolj(+538 milioane lei).  



Din punct de vedere al raportului cifrei de afaceri la numărul de unități locale active, la sfârșitul anului 

2018 indică faptul că județul Dolj înregistra o medie de 1,90 milioane lei cifră de afaceri la o unitate locală 

activă iar celelalte județe, medii cuprinse între 0,94 (Mehedinți) și 0,71 (Vâlcea) milioane lei cifră de afaceri 

la o unitate locală activă în sectorul informații și comunicații. 

La nivel regional, cifra de afaceri în sectorul informații și comunicații a crescut cu 79,25% (638 milioane 

lei) în anul 2018, raportat la valoarea indicatorului din anul 2014 și cu 143,34% (850 milioane lei) raportat 

la valoarea indicatorului din anul 2008. 

La sfârșitul anului 2018, la nivel regional, din punct de vedere al raportului cifrei de afaceri la numărul de 

unități locale active în sectorul informații și comunicații, media era de 1,29 milioane lei cifră de afaceri 

la o unitate locală activă. 

Analizând dinamica investițiilor brute la nivel județean, începând cu anul 2014, se remarcă un trend 

ascendent la nivelul tuturor județelor regiunii.  

Față de valorile înregistrate în anul 2014, cea mai mare creștere a investițiilor brute în unitățile locale 

active din sectorul informații și comunicații se înregistra în județele Olt (+766,67%, + 23 milioane lei) și 

Mehedinți (750%, + 15 milioane lei). În valori absolute, în perioada 2014-2018, în regiune, cea mai 

importantă creștere a investițiilor brute în unitățile locale active în sectorul informații și comunicații s-a 

înregistrat în județul Dolj (+96 milioane lei). 

Investițiile brute în unitățile locale în sectorul informații și comunicații au crescut (+407,14%) în anul 

2018 raportat la valoarea indicatorului din anul 2014 și cu 173,08% raportat la valoarea indicatorului 

din anul 2008. 

Aceasta înseamnă o creștere cu 135 milioane lei față de valoarea din 2014. Creșteri ale indicatorului s-au 

înregistrat în toate județele.  

Principalele domenii de cercetare ale instituțiilor care activează în sector: 

- 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) 

Principalele activitati ale agenților economici care activează în domeniu: 

- editare de produse software 

- soluții și servicii web 

- activități de telecomunicații prin rețele cu cablu 

- consultanță în tehnologia informației 

- Activități de cercetare-dezvoltare, software, automatizari si sisteme IT la cheie; unitati de 

cercetare-dezvoltare ca suport pentru afaceri și inovare 

 

Sectorul este competitiv. 



 

K Intermedieri financiare și asigurări 

În perioada 2014-2018, populația ocupată civilă în sectorul intermedieri financiare și asigurări, a crescut 

în cazul județuli Dolj ,a scăzut în Mehedinți  și s-a menținut constantă în celelelalte județe și la nivel 

regional (oscilații ± 300 persoane în perioada 2015-2016).  

La nivel regional valoarea maximă a indicatorului a fost înregistrată în anul 2008 (6,7 mii persoane), iar 

cea minimă în 2015 (5,2 mii persoane). 

Pentru intervalul 2014-2018, evoluția indicatorului la nivel regional a fost relativ constantă, pe fondul 

creșterii populatiei ocupate în sectorul Intermedieri financiare și asigurări în județul Dolj, scăderii 

indicatorului în județul Mehedinți și menținerii, cu mici oscilații, la valorile anului 2014 în celelalte județe. 

Numărul persoanelor ocupate la nivel regional în domeniul Intermedieri financiare și asigurări a rămas 

constant (5,3 mii persoane). 

Raportat la anul 2008, la nivel regional, indicatorul a scăzut cu 20,9% (-1,4 mii persoane). 

Pentru perioada 2014-2018, din perspectiva numărului mediu de salariați concentrați de sectorul 

intermedieri financiare și asigurări, se obervă că  județele  Dolj, Vâlcea și Gorj înregistrează valori pozitive 

ale indicatorului. Cea mai importantă creștere a indicatorului a fost înregistrată de județul Dolj (+8,13%) 

iar cea mai importantă scădere în județul Mehedinți (-25,6%).  

În ultimul an, 2019, toate județele au înregistrat scăderea numărului mediu al salariaților în sectorul 

intermedieri financiare și asigurări. 

Numărul mediu al salariaților în sectorul intermedieri financiare și asigurări, s-a menținut în intervalul 

2014-2018  și a scăzut raportat la valorile anului 2008. Valoarea indicatorului în anul 2018 era de  4920 

persoane, la fel cu cea înregistrată în anul 2014. Raportat la valorile anului 2008, numărul mediu al 

salariaților în sector a scăzut  cu 20,81% (-1293 persoane). 

În ultimul an, 2019, în regiune, numărul salariaților în sectorul intermedieri financiare și asigurări a 

scăzut cu 8,11 (-399 persoane) astfel că, la sfârșitul anului 2019, erau 4521 salariați în sectorul 

intermedieri financiare și asigurări, în regiune. 

La sfârșitul anului 2019 cel mai mare salariu în domeniul intermedieri financiare și asigurări era în 

Mehedinți (6493 lei) iar cel mai mic era în Olt  (4687 lei).  

La nivel regional câștigul salarial nominal brut lunar pentru angajații din sectorul intermedieri financiare 

și asigurări a crescut cu 47,66%  față de valoarea anului 2014 și cu 49,92% față de valoarea anului 2008. 

Creșterea indicatorului s-a manifestat în toate județele regiunii. 

În ultimul an, 2019, creșterea față de anul precedent a fost de 13,23%. 

Numărul întreprinderilor active în sectorul intermedieri financiare și asigurări a crescut în toate județele 

din Regiunea Sud-Vest Oltenia atât raportat la perioada 2014-2018 cât și raportat la perioada 2008-2018. 

Raportat la perioada 2014-2018, indicatorul a crescut cel mai mult în județul Dolj . 



Numărul întreprinderilor care operează în sectorul intermedieri financiare și asigurări, a crescut în anul 

2018, atât raportat la valoarea indicatorului din anul 2014 (+14,12%) cât și  raportat la valoarea 

indicatorului din anul 2008 (+25,44%). 

Creșterea s-a manifestat atât la nivel regional cât și la nivelul județelor componente.  

Numărul unităților locale active în sectorul intermedieri financiare și asigurări urmează trendul 

indicatorului întreprinderi active pentru același sector. 

Numărul unităților locale active în sectorul intermedieri financiare și asigurări a crescut (+12,96%) în 

anul 2018 raportat la valoarea indicatorului din anul 2014 și (+32,39%) raportat la valoarea 

indicatorului din anul 2008. Creșterea s-a manifestat atât la nivel regional cât și la nivelul județelor 

componente.  

În anul 2018 în sectorul intermedieri financiare și asigurări, în regiune, se înregistrau 793 unități locale 

active.  

 
Sectorul prezintă anumite avantaje competive care pot fi valorificate și dezvoltate în viitor. 
 

L Tranzacții imobiliare 

În perioada 2014-2018, populația ocupată civilă în sectorul tranzacții imobiliare, a crescut la nivelul 

regiunii. Creșteri ale indicatorului au înregistrat județele Gorj, Dolj și Vâlcea. 

 Numărul persoanelor ocupate la nivel regional în domeniul tranzacții imobiliare a crescut cu 13,04% (+0,3 

mii persoane) în perioada 2014-2018. 

Raportat la anul 2008, la nivel regional, indicatorul a scăzut cu 18,87% (-0,6 mii persoane). 

Numărul mediu al salariaților în sectorul tranzacții imobiliare, a crescut atât în intervalul 2014-2018  cât 

și raportat lavalorile anului 2008. Creșterea în intervalul de 2014-2018 a fost de 14,20%, valoarea 

indicatorului în anul 2018 fiind cu 274 persoane mai mare decât cea înregistrată în anul 2014. Raportat la 

valorile anului 2008, numărul mediu al salariaților în sector a crescut  cu 66,21%. 

În ultimul an, 2019, în regiune, numărul salariaților în sectorul tranzacții imobiliare a scăzut (-0,64%), astfel 

că, la sfârșitul anului 2019, erau 2190 salariați în acest sector, în regiune. 

Câștigul salarial nominal brut lunar al angajaților din sectorul tranzacții imobiliare a avut o tendință 

continuă de creștere atât pentru perioada 2014-2018, cât și pentru intervalul 2008-2018, la nivelul tuturor 

județelor ce compun regiunea Sud-Vest Oltenia.   

Raportat la valorile anului 2014, cea mai semnificativă creștere a indicatorului poate fi remarcată în 

județul Dolj, care a înregistrat creșteri ale indicatorului de 137,24%.  

La sfârșitul anului 2019 cel mai mare salariu în domeniul tranzacții imobiliare era în Mehedinți (3970 lei) 

iar cel mai mic era în Vâlcea  (2424 lei).  



La nivel regional câștigul salarial nominal brut lunar pentru angajații din sectorul tranzacții imobiliare a 

crescut cu 105,32%  față de valoarea anului 2014 și cu 130,15% față de valoarea anului 2008. Creșterea 

indicatorului s-a manifestat în toate județele regiunii. 

În ultimul an, 2019, indicatorul a scăzut (-2,34%) față de anul precedent. 

Numărul întreprinderilor active în sectorul tranzacții imobiliare a crescut în toate județele din Regiunea 

Sud-Vest Oltenia raportat la perioada 2014-2018 și s-a manifestat diferit în județe, raportat la valorile 

anului 2008. Raportat la valorile anului 2008, evoluția numărului de întreprinderi active în sectorul 

tranzacții imobiliare a fost pozitivă în județele Dolj, Gorj și Vâlcea.  

La nivel regional, numărul întreprinderilor care operează în sectorul tranzacții imobiliare, a crescut în 

anul 2018, atât raportat la valoarea indicatorului din anul 2014 (+31,54%) cât și  raportat la valoarea 

indicatorului din anul 2008 (+9,47%). 

Numărul unităților locale active în sectorul tranzacții imobiliare a crescut (+30,06%) în anul 2018 

raportat la valoarea indicatorului din anul 2014 și (+8,35%) raportat la valoarea indicatorului din anul 

2008. 

În anul 2018 în sectorul tranzacții imobiliare, în regiune, se înregistrau 662 unități locale active.  

Cifra de afaceri a unităților locale active a fost analizată pentru sectorul Tranzacții imobiliare, închirieri și 

activități de servicii prestate în principal întreprinderilor (activitati profesionale, stiintifice si tehnice, 

activitati de servicii administrative si activitati de servicii suport ), așa cum sunt prezentate datele de către 

INS. 

Evoluția cifrei de afaceri a unităților locale active în sectorul tranzacții imobiliare, a crescut. 

Cea mai pronunțată creștere în intervalul 2014-2018 s-a înregistrat în județul Dolj iar cea mai redusă în 

județul Gorj. 

Din punct de vedere al raportului cifrei de afaceri la numărul de unități locale active, la sfârșitul anului 

2018 județul Olt înregistra o medie de 5,76 milioane lei cifră de afaceri la o unitate locală activă iar celelalte 

județe, medii cuprinse între 4,47 (Mehedinți) și 2,90 (Gorj) milioane lei cifră de afaceri la o unitate locală 

activă în sectorul tranzacții imobiliare. 

La nivel regional, cifra de afaceri în sectorul tranzacții imobiliare a crescut cu 51,22% în anul 2018, 

raportat la valoarea indicatorului din anul 2014 și cu 89,96% raportat la valoarea indicatorului din anul 

2008. 

La sfârșitul anului 2018, la nivel regional, din punct de vedere al raportului cifrei de afaceri la numărul de 

unități locale active în sectorul tranzacții imobiliare, media era de 3,94 milioane lei cifră de afaceri la o 

unitate locală activă. 

Investițiile brute în unitățile locale în sectorul tranzacții imobiliare au crescut (+39,66%) în anul 2018 față 

de anul 2014 și cu +8,23% față de  anul 2008. 

Investițiile brute în unitățile locale în sectorul tranzacții imobiliare au crescut cu 71 milioane lei față de 

valoarea din 2014. Creșteri ale indicatorului s-au înregistrat în toate județele. 

Sectorul nu este competitiv, dar pot fi implementate măsuri de dezvoltare. 



 
M Activități profesionale, științifice și tehnice 

În perioada 2014-2018, populația ocupată civilă în sectorul activităților profesionale, științifice și 

tehnice, a crescut la nivelul regiunii cât și în unele dintre județele componente. Creșteri ale indicatorului 

au înregistrat județele Gorj, Olt  și Vâlcea.  

La nivel regional valoarea maximă a indicatorului a fost înregistrată în anul 2015 (10,9 mii persoane), iar 

cea minimă în 2010 (6,6 mii persoane). 

Pentru intervalul 2014-2018, evoluția indicatorului la nivel regional a fost crescătoare, pe fondul creșterii 

populatiei ocupate în sectorul activităților profesionale, științifice și tehnice în  județele Oltj, Gorj și Vâlcea. 

Numărul persoanelor ocupate la nivel regional în domeniul activităților profesionale, științifice și 

tehnice a crescut cu 9,38% (+0,9 mii persoane). 

Raportat la anul 2008, la nivel regional, indicatorul a  crescut cu 20,69% (+1,8 mii persoane). 

 

Din perspectiva numărului mediu de salariați concentrați de sectorul activităților profesionale, științifice 

și tehnice, se obervă că, cu excepția județului Mehedinți (-7,10%), toate județele înregistrează valori 

pozitive ale indicatorului pentru perioada 2014-2018.  Cea mai semnificativă evoluție pozitivă, în acest 

interval, a înregistrat-o județul Gorj. În ultimul an, 2019, toate județele au înregistrat creșterea numărului 

mediu al salariaților în sectorul activităților profesionale, științifice și tehnice. 

Numărul mediu al salariaților în sectorul activităților profesionale, științifice și tehnice, a crescut atât în 

intervalul 2014-2018 cât și raportat lavalorile anului 2008. Creșterea în intervalul de 2014-2018 a fost de 

20,74%, valoarea indicatorului în anul 2018 fiind cu 1356 persoane mai mare decât cea înregistrată în anul 

2014. Raportat la valorile anului 2008, numărul mediu al salariaților în sector a crescut  cu 17,17%. 

În ultimul an, 2019, în regiune, numărul salariaților în sectorul activităților profesionale, științifice și 

tehnice a crescut (+10,82%), astfel că, la sfârșitul anului 2019, erau 8748 salariați în acest sector, în 

regiune. 

Câștigul salarial nominal brut lunar al angajaților din domeniul activităților profesionale, științifice și 

tehnice a avut o creștere continuă atât pentru perioada 2014-2018, cât și pentru intervalul 2008-2018, la 

nivelul tuturor județelor ce compun regiunea Sud-Vest Oltenia.  Raportat la valorile anului 2014, cea mai 

semnificativă creștere a indicatorului poate fi remarcată în județul Mehedinți.   

La sfârșitul anului 2019 cel mai mare salariu în domeniul activități profesionale, științifice și tehnice era în 

Vâlcea (4484 lei) iar cel mai mic era în Gorj  (3530 lei). Media la nivel regional era de 3987 lei. 

Pentru activitățile de Cercetare-dezvoltare, la sfârșitul anului 2019, cel mai mare salariu era în Vâlcea 

(8201 lei) și cel mai mic în județul Gorj (2164 lei). Media la nivel regional era de 6677 lei. 

Câștigul salarial nominal brut lunar pentru angajații din domeniul activităților profesionale, științifice 

și tehnice a crescut cu 54,86%  față de valoarea anului 2014 și cu 75,19% față de valoarea anului 2008. 



Creșterea indicatorului s-a manifestat în toate județele regiunii. În ultimul an, 2019, creșterea față de anul 

precedent a fost de 9,83%. 

Pentru activitățile de cercetare-dezvoltare, câștigul salarial nominal brut lunar la nivel regional a 

crescut în perioada 2014-2018 cu 55,61% și cu 11,71% în ultimul an, 2019. 

Numărul întreprinderilor active în domeniul activităților profesionale, științifice și tehnice a crescut în 

toate județele din Regiunea Sud-Vest Oltenia atât raportat la perioada 2014-2018 cât și  raportat la valorile 

anului 2008. 

În perioada 2014-2018, indicatorul a crescut cel mai mult în județul Olt. Creșteri de peste 30% a numărului 

întreprinderilor active în domeniul activităților profesionale, științifice și tehnice s-au înregistrat în 

județele Gorj,  Mehedinți  și Vâlcea.  

La nivel regional, numărul întreprinderilor care desfășoară activități profesionale, științifice și tehnice, a 

crescut în anul 2018, atât raportat la valoarea indicatorului din anul 2014 (+28,42%) cât și  raportat la 

valoarea indicatorului din anul 2008 (+37,75%). 

Numărul unităților locale active în domeniul activităților profesionale, științifice și tehnice a crescut în 

toate județele din Regiunea Sud-Vest Oltenia raportat atât la perioada 2014-2018 cât și la valorile anului 

2008. În perioada 2014-2018, indicatorul a crescut cel mai mult în județul Olt.  

Numărul unităților locale active care desfășurau activități profesionale, științifice și tehnice a crescut 

(+28.09%) în anul 2018 raportat la valoarea indicatorului din anul 2014 și (+36,42%) raportat la valoarea 

indicatorului din anul 2008. 

În anul 2018, în regiune, se înregistrau 3251 unități locale active care desfățurau activități profesionale, 

științifice și tehnice.   

Sectorul este competitiv 
 

Principalele domenii de cercetare ale instituțiilor care activează în sector: 

- 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. 

Principalele activitati ale agenților economici care activează în domeniu: 

- 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 

 

N Activități de servicii administrative și activități de servicii suport  



Populația ocupată civilă concentrată de unitățile locale active din sectorul activităților de servicii 

administartive și de servicii suport, s-a manifestat diferit la nivelul celor cinci județe ale regiunii Sud - Vest 

Oltenia. S-a înregistrat un trend crescător pentru intervalul 2008-2018, în Dolj și Olt.  În perioada 2008-

2018, cea mai importantă creștere a populației ocupate în sectorul activităților de servicii administrative 

și de servicii suport, a fost înregistrată în județul Dolj.  

În perioada 2014-2018, populația ocupată civilă în sectorul activităților de servicii administrative și de 

servicii suport, a crescut la nivelul regiunii cât și în unele dintre județele componente. Creșteri ale 

indicatorului a înregistrat județul Dolj.  

La nivel regional valoarea maximă a indicatorului a fost înregistrată în anul 2018 (20,2 mii persoane), iar 

cea minimă în 2010 (16,6 mii persoane). 

Pentru intervalul 2014-2018, numărul persoanelor ocupate la nivel regional în domeniul activităților de 

servicii administrative și de servicii suport a crescut cu 10,99% (+2 mii persoane). Raportat la anul 2008, 

la nivel regional, indicatorul a  crescut cu 18,82% (+3,2 mii persoane). Creștere raportat atât la valorile din 

2008, cât și la valorile din 2014, a înregistrat județul Dolj. Scăderi au înregistrat județele Gorj și Mehedinți. 

Numărul mediu al salariaților în activități de servicii administrative și servicii suport, a crescut atât în 

intervalul 2014-2018 cât și raportat la valorile anului 2008. Creșterea în intervalul 2014-2018 a fost de 

14,54%, valoarea indicatorului în anul 2018 fiind cu 2347 persoane mai mare decât cea înregistrată în anul 

2014. Raportat la valorile anului 2008, numărul mediu al salariaților a crescut  cu 22,62% (3410 persoane). 

În ultimul an, 2019, în regiune, numărul salariaților în activități de servicii administrative și servicii suport 

a crescut (+9%), astfel că, la sfârșitul anului 2019, erau 20149 salariați în regiune. 

Câștigul salarial nominal brut lunar al angajaților din domeniul activităților de servicii administrative și 

servicii suport a avut o creștere continuă atât pentru perioada 2014-2018, cât și pentru intervalul 2008-

2018, la nivelul tuturor județelor ce compun regiunea Sud-Vest Oltenia.   Raportat la valorile anului 2014, 

cea mai semnificativă creștere a indicatorului poate fi remarcată în județul Dolj.  

La sfârșitul anului 2019 cel mai mare salariu în domeniul activităților administrative și de servicii suport 

era în Vâlcea (2961 lei) iar cel mai mic era în Gorj  (2470 lei). Media la nivel regional era de 2767 lei. 

La nivel regional câștigul salarial nominal brut lunar pentru angajații în activități administrative și de 

servicii suport a crescut cu 107,13%  față de valoarea anului 2014 și cu 174,17% față de valoarea anului 

2008. Creșterea indicatorului s-a manifestat în toate județele regiunii. În ultimul an, 2019, creșterea față 

de anul precedent a fost de 8,17%. 

Numărul întreprinderilor active în domeniul activităților administrative și a activităților de servicii suport 

a crescut în toate județele din Regiunea Sud-Vest Oltenia atât raportat la perioada 2014-2018 cât și  

raportat la valorile anului 2008. Excepție face județul Vâlcea, unde indicatorul a scăzut (-2,69%) raportat 

la valoarea anului 2008. În perioada 2014-2018, indicatorul a crescut cel mai mult în județul Dolj.   

Numărul întreprinderilor care desfășoară activități administrative și activități de servicii suport, a 

crescut în anul 2018, atât raportat la valoarea indicatorului din anul 2014 (+12,69%) cât și  raportat la 

valoarea indicatorului din anul 2008 (+17,97%). În anul 2018 în regiune, desfășurau activități 

administrative și activități de servicii suport, 1057 întreprinderi active.   



Numărul unităților locale active care desfășurau activități administrative și de servicii suport a crescut 

(+9,35%) în anul 2018 raportat la valoarea indicatorului din anul 2014 și (+15,99%) raportat la valoarea 

indicatorului din anul 2008. În anul 2018, în regiune, se înregistrau 1088 unități locale active care 

desfățurau activități administrative și de servicii suport.  

Sectorul nu este competitiv, dar pot fi implementate măsuri de dezvoltare. 

P Învățământ 

Populația ocupată civilă în învățământ, la nivelul celor cinci județe ale regiunii Sud - Vest Oltenia, s-a 

redus în intervalul 2008-2018. Cea mai însemnată evoluție negativă a fost înregistrată la nivelul județului 

Vâlcea. În perioada 2014-2018, populația ocupată civilă în învățământ, a scăzut atât la nivelul regiunii cât 

și în  județele componente. Creșteri ale indicatorului a înregistrat doar județul Mehedinți.  

La nivel regional valoarea maximă a indicatorului a fost înregistrată în anul 2008 (40,5 mii persoane), iar 

cea minimă în 2018 (35,1 mii persoane). 

Pentru intervalul 2014-2018, evoluția indicatorului la nivel regional a fost descrescătoare, scădere 

manifestrată și la nivelul județelor regiunii. Numărul persoanelor ocupate la nivel regional în învățământ 

a  scăzut cu 6,15% (-2,3 mii persoane). 

Raportat la anul 2008, la nivel regional, indicatorul a scăzut cu 13,33% (-5,4 mii persoane). 

În ceea ce privește numărul mediu al salariaților din învățământ, în intervalul 2008-2018, cu excepția 

județului Mehedinți (0.09%) unde numărul salariaților s-a menținut relativ constant, în toate județele 

regiunii s-au manifestat scăderi.  Toate județele înregistrează valori negative ale indicatorului pentru 

perioada 2014-2018. Cea mai semnificativă evoluție negativă, în acest interval, a înregistrat-o județul 

Vâlcea.   

Numărul mediu al salariaților în învățământ, a scăzut atât în intervalul 2014-2018 cât și raportat la 

valorile anului 2008. Scăderea în intervalul de 2014-2018 a fost de -6,75%, valoarea indicatorului în anul 

2018 fiind cu 2.444 persoane mai mică decât cea înregistrată în anul 2014. Raportat la valorile anului 

2008, numărul mediu al salariaților în învățământ a scăzut(-11,67%). 

În ultimul an, 2019, în regiune, numărul salariaților în învățământ a scăzut (-0,69%), astfel că, la sfârșitul 

anului 2019, erau 33.549 salariați în învățământ, în regiune. 

Câștigul salarial nominal brut lunar al angajaților din învățământ a avut o tendință continuă de creștere 

atât pentru perioada 2014-2018, cât și pentru intervalul 2008-2018, la nivelul tuturor județelor ce compun 

regiunea Sud-Vest Oltenia.   Raportat la valorile anului 2014, cea mai semnificativă creștere a salariului 

nominal brut lunar poate fi remarcată în județul Vâlcea.  

La sfârșitul anului 2019 cel mai mare salariu în învățământ era în Dolj (6178 lei) iar cel mai mic era în Vâlcea  

(4687 lei). Media regională (5470 lei). 

Câștigul salarial nominal brut lunar pentru angajații din învățământ a crescut cu 90,67%  față de 

valoarea anului 2014 și cu 128,96% față de valoarea anului 2008. Creșterea indicatorului s-a manifestat 

în toate județele regiunii. 



În ultimul an, 2019, indicatorul a crescut cu20,54% față de anul precedent. 

Numărul întreprinderilor care operează în sectorul învățământ, a crescut în anul 2018, atât raportat la 

valoarea indicatorului din anul 2014 (+39,55%) cât și  raportat la valoarea indicatorului din anul 2008 

(+67,76%)  . 

În anul 2018 în învățământ, în regiune, se înregistrau 307 întreprinderi active și tot atâtea unități locale 

active. 

Numărul unităților locale active în învățământ a crescut (+39,55%) în anul 2018 raportat la valoarea 

indicatorului din anul 2014 și (+66,85%) raportat la valoarea indicatorului din anul 2008. 

Cifra de afaceri a unităților locale active în învățământ, a crescut în toate județele, atât pentru perioada 

2008-2018 cât și 2014-2018. 

Din punct de vedere al raportului cifrei de afaceri la numărul de unități locale active, în anul 2014, cel mai 

bine plasat era județul Mehedinți care înregistra o medie de  0,20 milioane  lei cifră de afaceri la o unitate 

locală activă.  Celelalte județe au înregistrat în medie între 0,17 (Vâlcea) și 0,08 (Gorj) milioane lei cifră de 

afaceri la o unitate locală activă în învățământ. Situația este similară la sfârșitul anului 2018 când județul 

Mehedinți înregistra o medie de 0,35 milioane lei cifră de afaceri la o unitate locală activă iar celelalte 

județe, medii cuprinse între 0,21 (Vâlcea) și 0,13 (Dolj) milioane lei cifră de afaceri la o unitate locală activă 

în învățământ. 

La nivel regional, cifra de afaceri în învățământ a crescut cu 79,31% în anul 2018, raportat la valoarea 

indicatorului din anul 2014 și cu 173,68% raportat la valoarea indicatorului din anul 2008. 

La sfârșitul anului 2018, la nivel regional, din punct de vedere al raportului cifrei de afaceri la numărul de 

unități locale active în învățământ, media era de 0,17 milioane lei cifră de afaceri la o unitate locală 

activă. 

Valoarea investițiilor brute în unitățile locale active în sectorul învățământului nu este una semnificativă 

la nivelul județelor din regiunea Sud Vest Oltenia. Cu toate acestea, există două cazuri (județele Mehedinși 

și Olt) care nu au înregistrat astfel de investiții în anul 2014. Județul Gorj nu a înregistrat investiții brute în 

unitățile locale active în învățământ în anii 2013 și 2015 iar județul Vâlcea nu a înregistrat investiții în anul 

2013. La nivelul județului Mehedinți valoarea investițiilor brute s-a redus la jumătate în perioada 2008-

2018, iar în cazul județul Olt s-a redus cu două treimi în aceeași perioadă.  

Investițiile brute în unitățile locale în învățământ au crescut (+75%) în anul 2018 raportat la valoarea 

indicatorului din anul 2014 și au scăzut cu -30% raportat la valoarea indicatorului din anul 2008. 

Investițiile brute în unitățile locale în învățământ au crescut cu 3 milioane lei față de valoarea din 2014. 

Creșteri ale indicatorului , în perioada 2014-2018, s-au înregistrat în toate județele. 

 

Sectorul nu este competitiv, dar pot fi implementate măsuri de dezvoltare 
 

Q Sănătate și asistență socială 



Populația ocupată civilă în domeniul sănătate și asistență socială, la nivelul celor cinci județe ale regiunii 

Sud - Vest Oltenia, a crescut în intervalul 2008-2018. Cea mai însemnată evoluție pozitivă a fost 

înregistrată în județele Dolj  și Gorj.  În perioada 2014-2018, populația ocupată civilă în sănătate și servicii 

sociale, a crescut atât la nivelul regiunii cât și în  județele componente.  

La nivel regional valoarea maximă a indicatorului a fost înregistrată în anul 2019 (39,6 mii persoane), iar 

cea minimă în anii 2011 și 2013 (34,6 mii persoane). 

Pentru intervalul 2014-2018, evoluția indicatorului la nivel regional a fost crescătoare, situație 

manifestrată și la nivelul județelor regiunii. Numărul persoanelor ocupate la nivel regional în sănătate și 

servicii sociale a  crescut cu 13,79% (+4,8 mii persoane). 

Raportat la anul 2008, la nivel regional, indicatorul a crescut cu 2,59% (+1 mii persoane). 

Numărul mediu al salariaților din domeniul sănătății și serviciilor sociale, în intervalul 2008-2018, cu 

excepția județului Mehedinți, a crescut în toate județele regiunii. Pentru acest interval, cea mai 

semnificativă evoluție pozitivă a înregistrat-o județul Dolj. Toate județele înregistrează valori pozitive ale 

indicatorului pentru perioada 2014-2018. În ultimul an, 2019, numărul salariților în sănătate și servicii 

sociale a crescut în toate județele, înregistrându-se  creșteri cuprinse între 5,07% ( Dolj) și 2,08%(Vâlcea).  

La nivel regional numărul mediu al salariaților în sănătate și servicii sociale, a crescut atât în intervalul 

2014-2018 cât și raportat la valorile anului 2008. Creșterea în intervalul de 2014-2018 a fost de 16,92%, 

valoarea indicatorului în anul 2018 fiind cu 5.388 persoane mai mare decât cea înregistrată în anul 2014. 

Raportat la valorile anului 2008, numărul mediu al salariaților în sănătate și servicii sociale a crescut cu 

7,87% (+2.718 persoane). 

În ultimul an, 2019, în regiune, numărul salariaților în sănătate și servicii sociale a crescut (3,89%), astfel 

că, la sfârșitul anului 2019, erau 38.682 salariați în acest sector, în regiune. 

La sfârșitul anului 2019 cel mai mare salariu în domeniu era în Dolj (6934 lei) iar cel mai mic era în Vâlcea  

(5471 lei). Media regională (6239 lei). 

Câștigul salarial nominal brut lunar pentru angajații din domeniul sănătate și servicii sociale a crescut 

cu 182,22%  față de valoarea anului 2014 și cu 229,29% față de valoarea anului 2008. Creșterea 

indicatorului s-a manifestat în toate județele regiunii. 

În ultimul an, 2019, indicatorul a crescut cu 10,09% față de anul precedent. 

Numărul întreprinderilor active în domeniul sănătate și servicii sociale a crescut în toate județele din 

Regiunea Sud-Vest Oltenia raportat atât la perioada 2014-2018 cât și la perioada 2008-2018. Raportat la 

perioada 2014-2018, indicatorul a crescut cel mai mult în județele Dolj și Vâlcea.  

Numărul întreprinderilor care operează în domeniul sănătății și asistenței sociale, a crescut în anul 2018, 

atât raportat la valoarea indicatorului din anul 2014 (+75,52%) cât și  raportat la valoarea indicatorului 

din anul 2008 (+113,92%)  . 

În anul 2018 în sănătate și servicii sociale, în regiune, se înregistrau 1506 întreprinderi active și 1520 unități 

locale active. 



Numărul unităților locale active în domeniul sănătății și serviciilor sociale a crescut (+75,32%) în anul 

2018 raportat la valoarea indicatorului din anul 2014 și (+113,78%) raportat la valoarea indicatorului din 

anul 2008. 

Cifra de afaceri a unităților locale active în sănătate și servicii sociale, a crescut în toate județele, atât 

pentru perioada 2008-2018 cât și 2014-2018. Cea mai pronunțată creștere în intervalul 2014-2018 s-a 

înregistrat în județele Dolj (+183,72%) și Gorj (+160,71%) iar cea mai redusă în județul  Vâlcea (+16,67%). 

Din punct de vedere al raportului cifrei de afaceri la numărul de unități locale active, în anul 2014, cel mai 

bine plasat era județul Vâlcea care înregistra o medie de  0,62 milioane  lei cifră de afaceri la o unitate 

locală activă.  Celelalte județe au înregistrat în medie între 0,37 (Mehedinți) și 0,20 (Olt) milioane lei cifră 

de afaceri la o unitate locală activă în domeniul sănătate și servicii sociale.  La sfârșitul anului 2018, județul 

Dolj înregistra o medie de 0,48 milioane lei cifră de afaceri la o unitate locală activă iar celelalte județe, 

medii cuprinse între 0,43 (Mehedinți) și 0,31 (Olt) milioane lei cifră de afaceri la o unitate locală activă în 

domeniul sănătății și serviciilor sociale. 

Cifra de afaceri în sănătate și servicii sociale a crescut cu 123,49% în anul 2018, raportat la valoarea 

indicatorului din anul 2014 și cu 287,65% raportat la valoarea indicatorului din anul 2008. 

La sfârșitul anului 2018, la nivel regional, din punct de vedere al raportului cifrei de afaceri la numărul de 

unități locale active în sănătate și servicii sociale, media era de 0,41 milioane lei cifră de afaceri la o 

unitate locală activă. 

Valoarea investițiilor brute în unitățile locale active în domeniul sănătății și serviciilor sociale nu este una 

semnificativă la nivelul județelor din regiunea Sud Vest Oltenia. La nivelul județului Olt valoarea 

investițiilor brute a crescut cu 20% în perioada 2008-2018, celelalte județe înregistrând creșterea 

investițiilor brute, în acceași perioadă, cu peste 100%. Cea mai pronunțată creștere a investițiilor brute în 

unitățile locale din domeniul sănătate și servicii sociale, s-a înregistrat în județul Gorj (+233,33%). Creșteri 

de 135% (Dolj), 160% Vâlcea, 100% Mehedinți. 

La nivel regional, investițiile brute în unitățile locale în domeniul sănătate și servicii sociale au crescut 

(+95,12%) în anul 2018 raportat la valoarea indicatorului din anul 2014 și cu 128,57% raportat la 

valoarea indicatorului din anul 2008. 

Investițiile brute în unitățile locale în domeniul sănătate și servicii sociale au crescut cu 39 milioane lei față 

de valoarea din 2014. Creșteri ale indicatorului ,atât în perioada 2014-2018 cât și în perioada 2008-2018 

s-au înregistrat în toate județele. 

Sectorul este competitiv 
 
Principalele domenii de cercetare ale instituțiilor care activează în sector: 

- domeniul farmaceutic, respectiv mecanismele de acţiune şi mecanismele efectelor adverse, 

particularităţile farmacocinetice şi farmacodinamice care să 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 



Principalele activități ale agenților economici care activează în domeniu: 

- servicii de diagnostic și tratament 

- servicii de analize medicale 

 

R Activități de spectacole, culturale și recreative 

În perioada 2014-2018, populația ocupată civilă în activități de spectacole, culturale și recreative, a 

rămas constantă la nivelul regiunii și s-a manifestat diferit în județele componente. Creșteri ale 

indicatorului au înregistrat județele Dolj și Olt.  

La nivel regional valoarea maximă a indicatorului a fost înregistrată în anul 2015 (5,4 mii persoane), iar 

cea minimă în 2008 (3,2 mii persoane).  

Pentru intervalul 2014-2018, indicatorul a rămas constant la nivel regional. Numărul persoanelor 

ocupate în domeniul activităților de spectacole, culturale și recreative nu s-a modificat (5,1 mii persoane). 

Raportat la anul 2008, la nivel regional, indicatorul a  crescut cu 59,38% (+1,9 mii persoane). 

Creștere raportat atât la valorile din 2008, cât și la valorile din 2014, a înregistrat județul Dolj. Scăderi în 

perioada 2014-2018 au înregistrat județele Gorj și Mehedinți. Scăderi în perioada 2008-2018, a înregistrat 

județul Olt. 

În perioada 2008-2018, în valori absolute, cea mai importantă creștere (+1.139 persoane) a salariaților în 

activități de spectacole, culturale și recreative, a fost înregistrată în județul Dolj.  Pentru perioada 2014-

2018, cu excepția județelor Mehedinți și Gorj,  județele înregistrează valori pozitive ale indicatorului.   

La nivel regional numărul mediu al salariaților în activități de spectacole, culturale și recreative, a crescut 

atât în intervalul 2014-2018 cât și raportat la valorile anului 2008. Creșterea în intervalul 2014-2018 a 

fost de 2,88%, valoarea indicatorului în anul 2018 fiind cu 131 persoane mai mare decât cea înregistrată 

în anul 2014. Raportat la valorile anului 2008, numărul mediu al salariaților a crescut  cu 71,15% (1946 

persoane). 

În ultimul an, 2019, în regiune, numărul salariaților în activități de spectacole, culturale și recreative a 

crescut (+2,71%), astfel că, la sfârșitul anului 2019, erau 4.808 salariați în regiune. 

Câștigul salarial nominal brut lunar al angajaților din domeniul activităților de spectacole, culturale și 

recreative a avut o creștere continuă atât pentru perioada 2014-2018, cât și pentru intervalul 2008-2018, 

la nivelul tuturor județelor ce compun regiunea Sud-Vest Oltenia.   

La sfârșitul anului 2019 cel mai mare salariu în domeniul activităților de spectacole, culturale și recreative 

era în Dolj (4312 lei) iar cel mai mic era în Mehedinți  (3762 lei). Media la nivel regional era de 4067 lei. 

Câștigul salarial nominal brut lunar pentru angajații în activități de spectacole, culturale și recreative a 

crescut cu 126,35%  față de valoarea anului 2014 și cu 183,46% față de valoarea anului 2008. Creșterea 

indicatorului s-a manifestat în toate județele regiunii. În ultimul an, 2019, creșterea față de anul 

precedent a fost de 21,08%. 



Numărul întreprinderilor active în domeniul activităților de spectacole, culturale și recreative a crescut în 

toate județele din Regiunea Sud-Vest Oltenia atât raportat la perioada 2014-2018 cât și  raportat la valorile 

anului 2008.  În perioada 2014-2018, indicatorul a crescut cel mai mult în județul Mehedinți.  Creșteri de 

peste 100% a numărului întreprinderilor active în activități de spectacole, culturale și recreative s-au 

înregistrat în județele Gorj  și Olt.   

Numărul întreprinderilor care desfășoară activități de spectacole, culturale și recreative a crescut în anul 

2018, atât raportat la valoarea indicatorului din anul 2014 (+87,58%) cât și  raportat la valoarea 

indicatorului din anul 2008 (+130,99%). 

În anul 2018 în regiune, desfășurau activități de spectacole, culturale și recreative, 559 întreprinderi active 

și 583 unități locale active. 

Numărul unităților locale active care desfășurau activități de spectacole, culturale și recreative a crescut 

(+86,26%) în anul 2018 raportat la valoarea indicatorului din anul 2014 și (+125,97%) raportat la 

valoarea indicatorului din anul 2008. 

Sectorul nu este competitiv, dar pot fi implementate măsuri de dezvoltare. 

 

 


