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1. Introducere 
 
Politica regională a Uniunii Europene a finanțat de-a lungul anilor zeci de mii de proiecte care au avut 
ca efect consolidarea creșterii economice şi crearea de locuri de muncă, aducând astfel beneficii 
statelor membre şi Uniunii în ansamblu. Politica regională are un impact puternic pentru îmbunătățirea 
calității vieții prin investiții strategice. Programul Operațional Regional 2014-2020 şi-a fixat ca obiectiv 
general ,,creșterea competitivității economice şi îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților 
locale şi regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, infrastructurii şi serviciilor, pentru 
dezvoltarea durabilă a regiunilor”, şi mai multe dintre axele prioritare ale programului se adresează 
direct actorilor economici de la nivelul regiunilor și vizează în mod direct creșterea economică a 
regiunilor din România.  
La nivel regional, Planul de Dezvoltare a Regiunii Centru 2014-2020 (PDR) și-a definit ca obiectiv global 
,,dezvoltarea echilibrată a Regiunii Centru prin stimularea creșterii economice bazate pe cunoaștere, 
protecția mediului înconjurător și valorificarea durabilă a resurselor naturale, precum şi întărirea 
coeziunii sociale”. Unul dintre obiectivele strategice ale PDR este ,,dezvoltarea economiei regionale 
bazate pe cunoaștere prin modernizarea și eficientizarea întreprinderilor, intensificarea cooperării 
economice şi prin creșterea rolului cercetării–dezvoltării-inovării la nivelul economiei Regiunii Centru”. 
Creșterea economică este un proces complex, care vizează sistemul economic în ansamblul său şi în 
dinamica sa și exprimă acele modificări care au loc într-un anumit interval de timp şi într-un anumit 
spațiu în sporirea dimensiunilor rezultatelor macroeconomice în strânsă legătură cu factorii lor 
determinanți. Pentru definirea unor strategii viabile de stimulare a creșterii economice sunt necesare 
studii şi analize care identifică nevoile regionale și evaluează corect potențialul de dezvoltare.  
Studiul asupra potențialului de dezvoltare şi perspectivelor economice ale Regiunii Centru se alătură 
unei serii întregi de studii realizate de ADR Centru în vederea implementării Planului Regional de 
Dezvoltare 2014-2020, în vederea pregătirii unei noi perioade de finanțare după 2020 și pentru 
dezvoltarea regiunii. Aici sunt incluse de exemplu: Situația forței de muncă în Regiunea Centru și 
nevoile de dezvoltare a sistemului de formare profesională, Strategia Regiunii Centru privind creșterea 
absorbției fondurilor europene în perioada 2014-2020, Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii 
Centru pentru perioada 2014-2020.  
În cadrul prezentului studiu regional privind potențialul de dezvoltare şi perspectivele economice ale 
Regiunii Centru se prezintă o analiză a situației economice a Regiunii Centru prin prisma principalilor 
indicatori macroeconomici, care să redea modificările structurale ale economiei Regiunii Centru din 
perioada 2005 – 2015, evoluția mediului antreprenorial la nivel regional şi cea a pieței muncii din ultimii 
10 ani. În același timp, studiul analizează evoluția firmelor şi a instituțiilor și a infrastructurii de sprijinire 
a afacerilor la nivelul Regiunii Centru și performanțele economice înregistrate de acestea în perioada 
2010 – 2015 şi identifică principalele dificultăți şi bariere cu care se confruntă firmele din Regiunea 
Centru. Studiul conține, de asemenea o prezentare a paletei de politici vizând stimularea creșterii 
economice, inclusiv a celor aplicate în România la nivel național şi local după aderarea României la 
Uniunea Europeană. În cadrul studiului se realizează o cercetare privind impactul programelor cu 
finanțare din fonduri europene asupra dezvoltării Regiunii Centru și sunt prezentate concluzii ce vizează 
îmbunătățirea ratei de absorbție, concluzii sub forma unui set de recomandări de îmbunătățire a 
politicilor în domeniul economic elaborate la nivelul Regiunii Centru. 
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Metodologia cercetării 
În realizarea studiului au fost îmbinate coerent cercetarea calitativă cu cea cantitativă, respectiv 
perspectiva descriptiv-conceptuală, cu cea empirică. Cercetarea teoretică bazată pe analiza indicatorilor 
macroeconomici, a studiilor realizate în domeniu la nivel european şi național, legislația specifică în 
domeniu la nivel comunitar și național, oferă o imagine de ansamblu asupra nivelului de dezvoltare a 
Regiunii Centru și a specificității lor de dezvoltare a mediului de afaceri regional. Una din bazele analizei 
situației economice actuale a Regiunii Centru o reprezintă colectarea şi interpretarea datelor statistice 
privind dezvoltarea economică a județelor şi a Regiunii Centru în totalitate. Datele statistice regionale şi 
naționale au fost colectate de pe site-ul Institutului Naţional de Statistică, respectiv cele două  baze de 
date Tempo-online şi e Demos. Limitările în colectarea datelor au fost determinate de disponibilitatea 
datelor statistice din cadrul acestor baze de date, care nu au putut acoperi intervalul de timp 2005-2015 
pentru anumiți indicatori incluși în analiză. 
Analiza dificultăților şi barierelor cu care se confruntă firmele din Regiunea Centru, element esențial 
pentru surprinderea unor puncte slabe, de interes pentru o strategie de dezvoltare economică, s-a bazat 
pe două surse de informații. Prima a constat din extragerea celor mai relevante date din două studii 
relativ recente: (1) lucrarea din 2016, Carta albă a IMM-urilor din România. Raport de cercetare Nr. 14. 
coordonată de Ovidiu Nicolaescu şi (2) studiul „Examinarea cererii de servicii de cercetare, dezvoltare, 
inovare şi transfer tehnologic în rândul IMM din Regiunea Centru”, realizat în septembrie 2016 pentru 
actualizarea „Strategiei de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru” (RIS 3) şi de realizare a 
Documentului - cadru regional (Concept Note) pentru implementarea Axei 1 a Programului Operațional 
Regional 2014 – 2020 la nivelul Regiunii Centru. Cea de-a doua sursă de informații a reprezentat-o 
cercetarea de teren pe care am realizat-o în cadrul acestui proiect. Sondajul a fost realizat în luna 
noiembrie 2017, pe un eșantion de 86 firme din cele şase județe ale Regiunii Centru, din toate cele 
patru clase de mărime (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii şi întreprinderi mari). 
Eșantionarea a fost de natură calitativă, cu proporționalitate relativă pe tipurile de firme. (Vezi: Anexe 
1.1 Metodologie cercetare, 1.2 Ghid operatori, 1.3 Chestionar, 1.4 Catalog de întrebări pentru întâlniri 
cu reprezentanţi de la firme de consultanță).  
Studiul este împărțit pe 6 capitole care pornesc de la o analiză în detaliu a situației economice din 
Regiunea Centru, evidențiază înscrierea indicatorilor și rezultatelor în cadrul dezvoltării economiei 
naționale și europene și descriu în amănunt aspectele individuale aferente datelor economice, cum sunt 
situația forței de muncă și forței de muncă specializate, susținerea IMM-urilor și a mediului de afaceri 
din Regiunea Centru.  
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2. Regiunea Centru – profil teritorial şi socio-demografic 
 
2.1. Cadrul politico-instituțional  
Dezvoltarea regională este un concept ce urmărește impulsionarea şi diversificarea activităților 
economice, stimularea investițiilor în sectorul privat, contribuția la reducerea șomajului şi, nu în cele din 
urmă, să ducă la o îmbunătățire a nivelului de trai.  
Politica de dezvoltare regională reprezintă un ansamblu de măsuri planificate şi promovate de 
autoritățile administrației publice locale şi centrale, în parteneriat cu diverși actori (privați, publici, 
voluntari), în scopul asigurării unei creșteri economice, dinamice şi durabile, prin valorificarea eficientă a 
potențialului regional şi local, pentru îmbunătățirea condițiilor de viață.   
Politica de dezvoltare regională, prin amploarea dezvoltării ei, este o politică ce include mai multe 
domenii de activitate, ceea ce face ca un număr mare de actori instituționali să fie implicați în 
elaborarea şi implementarea ei. Comisia Europeană este direct responsabilă pentru pregătirea şi 
asigurarea implementării politicii de dezvoltare regională a UE. Rolul său este de a iniția şi definitiva noi 
acte legislative în domeniu şi de a se asigura că măsurile astfel adoptate vor fi implementate de statele 
membre. 
La nivel european principalele instituții responsabile sunt: Direcția Generală (DG) pentru Politică 
Regională, Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene, Comitetul Regiunilor (CR) şi Banca 
Europeană de Investiții (BEI).1 
La nivel național, cel mai important din punct de vedere al politicii regionale este Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice (MDRAP – www.mdrap.ro), care realizează politica guvernamentală 
în următoarele domenii de activitate: dezvoltare regională, coeziune şi dezvoltare teritorială, cooperare 
transfrontalieră, transnațională şi inter-regională, amenajarea teritoriului, urbanism şi arhitectură, 
locuire, gestiune şi dezvoltare imobiliar-edilitară, lucrări publice, construcții şi turism. 
În România, în luna iulie a anului 1998 a fost adoptată Legea 151 (din 2004 înlocuită de Legea 315) 
privind dezvoltarea regională, prin care s-a hotărât constituirea regiunilor de dezvoltare, cadru de 
elaborare, implementare şi evaluare a politicii de dezvoltare regională, a consiliilor de dezvoltare 
regională şi a agențiilor de dezvoltare regională. Astfel, în România au fost create, prin asocierea 
voluntară între consiliile județene şi locale, opt regiuni de dezvoltare, entități teritoriale specifice, fără 
statut administrativ şi fără personalitate juridică: 1. Nord-Est, 2. Sud-Est, 3. Sud-Muntenia, 4. Sud-Vest 
Oltenia, 5. Vest, 6. Nord-Vest, 7. Centru, 8. Bucureşti-Ilfov. 
La nivelul Regiunii 7 Centru, conform Legii 315/2004 privind dezvoltarea regională în România 
principalele structuri teritoriale pentru dezvoltarea regională sunt:  
Consiliul pentru Dezvoltare Regională (CDR) - un “organism regional deliberativ, fără personalitate 
juridică, care este constituit şi funcționează pe principii parteneriale la nivelul fiecărei Regiuni de 
Dezvoltare, în scopul coordonării activităților de elaborare şi monitorizare ce decurg din politicile de 
dezvoltare regională”. 
Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru (ADR) - constituită în conformitate cu Legea 151/1998, 
prin hotărâri de CDR, ca organisme non-guvernamentale, de utilitate publică, cu personalitate juridică, 
ce acționează în domenii specifice dezvoltării regionale. Agenţia pentru Dezvoltare Regională este 
organul executiv al Consiliului pentru Dezvoltare Regională. Responsabilitățile ce revin Agenției pentru 
Dezvoltare Regională se circumscriu obiectivelor politicii de dezvoltare regională în România, așa cum 
sunt ele definite de Legea 315/2004 - Legea privind dezvoltarea regională în România.  

																																																								
1 POLITICA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ, Seria Micromonografii - Politici Europene, proiectul Phare RO 0006.18.02 – Formarea funcţionarilor publici 
din administraţia locală în afaceri europene şi managementul ciclului de proiect, Institutul European din România 
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Comitetul Regional pentru elaborarea Planurilor de Dezvoltare Regională (CRP) - format din 
reprezentanții ADR-urilor, ai Prefecturilor, Consiliilor Județene, serviciilor descentralizate ale instituțiilor 
publice centrale, instituții de învățământ superior şi institute de cercetare, precum şi din reprezentanţi ai 
partenerilor economici şi sociali; rolul său este unul consultativ şi constă în formularea de recomandări 
şi propuneri asupra conținutului Planurilor de Dezvoltare Regională. 
În acest cadru politico-instituțional şi instituțiile publice şi cele private, înființate prin prisma unui set de 
legi, răspund de crearea premiselor necesare și a condițiilor - cadru pentru dezvoltarea regională (vezi 
Anexa 2.1). 
Menirea Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru este de a pune în practică planurile şi 
strategiile concepute în parteneriat, de a contribui şi utiliza eficient resursele financiare şi umane în 
asistarea comunităților din Regiunea Centru, precum şi de a atrage noi resurse.	
Prin ADR Centru, autoritățile locale şi județene, organizațiile neguvernamentale şi întreprinzătorii din 
Regiune au acces la fondurile europene derulate prin programele PHARE şi prin Programul Operațional 
Regional. Tot prin ADR Centru, comunitățile din Regiune vor avea acces la Fondul European pentru 
Dezvoltare Regională, pentru finanțarea de investiții în sectorul productiv, infrastructură, educație, 
sănătate, dezvoltare locală şi întreprinderi mici şi mijlocii.  
Activitatea Agenției pentru Dezvoltare Regională este coordonată de Consiliul pentru Dezvoltare 
Regională Centru, care reunește președinții consiliilor județene şi reprezentanţi ai municipiilor, orașelor 
şi comunelor din fiecare județ din cele șase care compun Regiunea Centru, respectiv Alba, Brașov, 
Covasna, Harghita, Mureș şi Sibiu.  
Principalele activități ale ADR Centru sunt axate pe atributele care-i sunt conferite prin legislație:  

1. Elaborarea şi reactualizarea Planului de Dezvoltare Regională (PDR) precum şi a planurilor şi 
programelor operaționale şi sectoriale de la nivelul regiunii;  

2. Gestionarea, ca autoritate de implementare, a Fondurilor alocate Regiunii din Fondurile Uniunii 
Europene, din bugetul național sau din alte surse de finanțare;  

3.  Monitorizarea proiectelor implementate;  
4. Promovarea Regiunii şi a activităților care decurg din Politicile de Dezvoltare Regională;  
5. Asigurarea de asistenţă tehnică investitorilor în zonele defavorizate, precum şi monitorizarea 

activității agenților economici care beneficiază de facilități.  
6. Dezvoltarea de parteneriate naționale, inter-regionale şi internaționale. 

 

2.2. Teritoriul şi rețeaua de localități 
Localizarea geografică  
Regiunea Centru este una din cele opt regiuni de dezvoltare din România (Figura 2.2.1.), fiind înființată 
în 1998 în vederea facilitării procesului de dezvoltare regională. Îndeplinindu-se astfel, una din condițiile 
de aderare a României la Uniunea Europeană, regiunile de dezvoltare corespund cu diviziunile de nivel 
NUTS 2 din UE2. 
Prin poziția sa geografică, Regiunea Centru este privilegiată, realizând conexiuni cu 6 din cele 7 regiuni 
de dezvoltare, înregistrându-se distanțe aproximativ egale din zona ei centrală până la punctele de 
trecere a frontierelor. 
 
 

																																																								
2 NUTS - Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques:Regulation (EC) No 1059/2003 of the European Parliament and of the Council of 26 May 2003 
on the establishment of a common classification of territorial units for statistics (NUTS) (Official Journal L154, 21/06/2003) 
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Figura 2.2.1.Regiuni de Dezvoltare în România 2018 

 
Sursă: Enciclopedia României (prelucrat) 
 
Formată din 6 județe (Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș şi Sibiu), Regiunea Centru are o 
suprafață de 34.100 km², reprezentând 14,3% din teritoriul țării (Figura 2.2.2.). În suprafața totală a 
Regiunii Centru, cea mai mare pondere o are județul Mureș (19,7%), la polul opus fiind județul Covasna 
(10,9%). Poziționată în centrul țării, pe cursurile superioare şi mijlocii ale Mureșului şi Oltului, Regiunea 
Centru este străbătută de meridianul de 250 longitudine estică şi paralela de 460 latitudine  nordică.  
Figura 2.2.2. Judeţele Regiunii Centru, 2018 

 
Sursă: Enciclopedia României (prelucrat) 
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Structura de așezări 
În viziunea Uniunii Europene, pentru a facilita diminuarea sau chiar eradicarea disparităților regionale 
prin implementarea de programe şi proiecte finanțate din fonduri europene structurale, au fost 
constituite regiuni prin delimitarea teritoriilor în unități statistice de tip NUTS. Această clasificare NUTS a 
stat la baza înființării în 1998 a regiunilor de dezvoltare din România ca unități de NUTS 2. În anul 2010 
a fost realizată la nivelul de NUTS 3 o clasificare pentru teritorii puternic urbane şi/sau rurale. În 
România două județe sunt considerate predominant urbane, 25 predominant rurale şi 15 echilibrate ca 
pondere urban-rural (sau de mijloc). În Regiunea Centru, numai județele Sibiu şi Brașov sunt clasificate 
ca fiind de mijloc (între 20 şi 50% ponderea populației rurale), celelalte patru fiind considerate județe 
rurale cu peste 50% populație rurală.3 
O evoluție semnificativă în ultimii ani este continuarea tendinței de  polarizare economică la nivel 
regional. Majoritatea activităților economice şi îndeosebi cele cu o valoare adăugată brută ridicată se 
concentrează în orașele mari şi în jurul acestora, în timp ce multe localități urbane mici (îndeosebi foste 
localități miniere sau orașe monoindustriale) şi numeroase localități rurale au o situație economică 
precară şi în curs de deteriorare rapidă. Gradul de coeziune teritorială se menține scăzut, această 
situație regăsindu-se şi la nivelul întregii țări.    
În Regiunea Centru rețeaua de localități este formată din 57 de orașe, din care 20 sunt municipii (6 
dintre acestea fiind şi reședințe de județ), 357 de comune şi 1.788 de sate. Datorită particularităților 
geografice, cele mai multe sate se află în județul Alba (656), majoritatea fiind mici şi foarte mici (foarte 
multe cătune în Munții Apuseni, cunoscute sub numele de crânguri). 
Din punctul de vedere al rețelei de așezări urbane, Regiunea Centru se caracterizează prin 
eterogenitate. Orașele prin funcțiile lor sunt centre de polarizare pentru localitățile rurale din vecinătate. 
La nivelul Regiunii Centru rețeaua de localități urbane este echilibrată, excepție făcând județul Covasna. 
În Regiunea Centru 6 orașe mari (10,5 % din totalul orașelor şi municipiilor) au o populație de peste 
50.000, iar 11 au numărul de locuitori între 25.000 şi 50.000. Analizând modul de dispunere a 
localităților, din totalul orașelor şi municipiilor din Regiunea Centru4:  

• 1,75% sunt de rang 2 (peste 200.000 de locuitori): Brașov 
• 3,50% sunt de rang 3 (100.000 - 200.000 de locuitori): Târgu Mureș şi Sibiu 
• 5,25% sunt de rang 4 (50.000 - 100.000 de locuitori): Alba Iulia, Mediaș şi Sfântu  Gheorghe 
• 19,3 % sunt de rang 5 (25.000 - 50.000 de locuitori): Miercurea Ciuc, Făgăraș, Reghin, 

Odorheiu Secuiesc, Sighișoara, Săcele, Sebeș, Cugir, Târnăveni, Aiud şi Zârnești. 
La nivelul Regiunii Centru cel mai mare grad de polarizare urbană îl are județul Brașov, datorită 
existenței polului de creștere Brașov care ocupă primul loc în valori de PIB/locuitor şi rate ale 
productivității muncii.  
Pe teritoriul Regiunii Centru au fost delimitate două zone metropolitane având ca centre polarizatoare 
polul de creștere național Brașov şi polul de dezvoltare urbană Târgu Mureș. Definirea actuală a zonelor 
metropolitane a avut ca obiectiv principal asigurarea cadrului unitar pentru dezvoltarea spațială a 
teritoriului municipiilor Brașov şi Târgu Mureș, plecând de la premisa că acesta reprezintă, împreună cu 
localitățile înconjurătoare un sistem funcțional coerent, structurat în urma unui lung proces istoric. În 
acest fel s-ar putea asigura suportul spațial pentru dezvoltările strategice multisectoriale din aceste 
teritorii şi facilitarea accesului la resursele europene de finanțare. Pe de o parte această stabilire a 
zonelor metropolitane duce la o creștere a disparităților, deoarece oportunitățile şi resursele sunt atrase 
în mod dirijat în acele arii de concentrare. Pe de altă parte, sub motto-ul „întărirea punctelor tari”, 
efectele pozitive ale concentrării vor fi convergente şi pentru zonele înconjurătoare sau mai îndepărtate 
de zonele metropolitane, favorizând conservarea diversității teritoriale şi socio-economice.  
																																																								
3 Planul de Dezvoltare a Regiunii Centru 2014-2020. www.adrcentru.ro 
4 ADR Centru, Analiza socio-economică a Regiunii Centru, noiembrie 2013, www.adrcentru.ro p.13  
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Viitoarele procese de dezvoltare în zonele metropolitane şi în centrele regionale precum Sibiu, Alba 
Iulia, Sfântu Gheorghe şi Mediaș şi în centrele cu importanță locală ca Miercurea Ciuc, Făgăraș, 
Reghin, Sighișoara, Săcele şi Odorheiu Secuiesc vor ridica fără îndoială problema redefinirii statutului şi 
a limitelor administrativ-teritoriale. De pildă, în municipiile Brașov şi Sibiu se fac primele demersuri 
privind posibilitatea anexării suburbiilor. Acest proces se desfășoară tot mai mult și în alte municipii mai 
mici, precum Alba Iulia.  
 
Disparitățile principale la nivelul Regiunii Centru  
Din punct de vedere economic, disparitățile teritoriale sunt cauzate de diferențele privind ritmul şi 
calitatea dezvoltării la nivel regional. Principalii factori privind disparitățile în dezvoltarea economică la 
nivel regional sunt: eficienţa şi performanța economică, nivelul de producție economică, veniturile, 
șomajul, gradul de ocupare a forței de muncă, etc. Acești factori pot fi la rândul lor criterii de clasificare 
a tipurilor de disparități economice. Disparitățile pot fi atenuate prin măsuri potrivite şi investiții în 
economie, educație, infrastructură (în special infrastructură tehnică), cercetare, dezvoltare, inovare, 
competitivitate, accesibilitate şi telecomunicații. Măsurile politice de reducere a disparităților regionale 
fac parte din politica regională. 
Disparități în dezvoltarea Regiunii Centru 

• Diferențe în dezvoltarea orașelor din județele Brașov şi Sibiu comparativ cu cele din celelalte 
patru județe, judeţul Alba a recuperat semnificativ în ultimii  4-5 ani; 

• Diferențe privind accesibilitatea la conexiuni în banda largă la nivel de județ;  
• Diferențe dintre reședințele de județ şi celelalte orașe din județ; 
• Diferențe între mediul urban şi cel rural. 

În mediul rural predomină: lipsa locurilor de muncă disponibile, nivelul redus de diversificare a 
economiei (dependența masivă de o singură activitate – agricultura), lipsa spiritului 
antreprenorial şi a cunoștințelor necesare inițierii şi conducerii unei afaceri, lipsa unor măsuri 
eficiente de stimulare a creării de noi locuri de muncă pe durată lungă, nivelul scăzut de 
pregătire profesională, gradul de ocupare a forței de muncă este considerabil mai redus decât 
în cel urban (datorită activității reduse şi numărului scăzut de locuri de muncă).  

• Diferențe între comune datorită poziției geografice a acestora, cum sunt de pildă, comunele şi 
zonele izolate (în special cele din zonele montane şi greu accesibile) comparativ  cu comune 
favorizate de o poziționare geografică strategică, pe sau la intersecția arterelor principale de 
transport; 

• Diferențe între orașe mici, mijlocii şi mari. 
În analiza cauzelor ce determină disparități socio-teritoriale, trebuie pornit de la premisa că există o 
dependență lineară între locuire şi muncă, între potențiale resurse necesare în dezvoltarea economică, 
între poziția geografică şi căi de comunicație. Nivelul scăzut de dezvoltare economică poate fi explicat 
de un management defectuos privind utilizarea resurselor şi valorificarea oportunităților existente. 
Stabilirea sau menținerea premiselor unor condiții de trai adecvate este influențată de dinamica socială 
şi economică aflată în continuă schimbare. 
La nivelul Regiunii Centru, printre cauzele disparităților se numără şi diferite condiții de concurență 
determinate de particularitățile factorilor de potențial antropic şi natural. Reiese faptul că poziția 
geografică nu trebuie să fie un factor negativ. Este importantă situarea la aeroporturi, autostrăzi, 
drumuri naționale şi județene. Pentru Brașov şi Sibiu, legătura dintre poziția geografică şi dezvoltare 
este evidentă, în ambele situații accesul la trecătorile montane reprezentând un factor important. 
Îmbunătățirea infrastructurii de transport ocupă un loc important în contextul eliminării disparităților 
regionale și teritoriale. Acest lucru se reflectă în special asupra finalizării marilor proiecte aflate în 
dependență de Coridorul Paneuropean IV al Rețelei Transeuropene de Transport (TEN-T) şi de 
șoselele naționale și județene. Acestea asigură legăturile regionale și supraregionale și transportul de 
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mărfuri şi persoane care contribuie la dezvoltarea economică. Pentru „zona metropolitană Alba Iulia - 
Sebeș” se constată o dezvoltare economică pozitivă evidentă și prin finalizarea în etape a intersectării 
autostrăzilor Sibiu – Nădlac şi Sebeș – Turda. Administrația județului Alba este de câțiva ani orientată 
spre acest obiectiv și promovează intens investițiile şi stabilirea de noi firme în zonă.  
 

2.3. Populația şi piața forței de muncă  
La 1 ianuarie 2017, în România își aveau domiciliul 22,22 milioane locuitori, cu 426,5 mii locuitori mai 
puțini decât în anul 2005. Într-un clasament al regiunilor de dezvoltare în funcție de numărul de locuitori, 
Regiunea Centru, cu 2,63 milioane locuitori (12,75% din populația cu domiciliul în România) se află într-
o poziție de mijloc (a cincea din cele 8 regiuni de dezvoltare), poziție pe care şi-a menținut-o constant 
din 2005. Cele mai populate regiuni de dezvoltare sunt Nord-Est şi Sud-Muntenia, iar mai puțin 
populate, Sud-Vest Oltenia şi Vest. (Grafic 2.3.1). 
Grafic 2.3.1. Dinamica populației după domiciliu, pe regiuni de dezvoltare (mii de persoane) 
 

 
Sursa datelor: INS, TEMPO-online, octombrie 2017 
 
Contextul demografic național marcat de declin accentuat al forței de muncă, reiese mai clar din 
indicatorii privind populația rezidentă. La 1 ianuarie 2017, rezidenții din România numărau 19,64 
milioane, cu mai puțin de 11,61% decât populația cu domiciliu în România. Acest lucru sugerează o 
creștere semnificativă a emigrării, în raport cu imigrarea, întrucât, conform definiției date de INS, în 
populația rezidentă sunt incluse persoanele care au imigrat în România şi sunt excluse persoanele care 
au emigrat din România. Regiunea Centru avea 2,35 milioane locuitori după rezidență, ceea ce 
reprezintă 11,99% din populația rezidentă în România5. Trendul descrescător al populației rezidente 
este evidențiat în Grafic 2.3.2.  
 
 
 

																																																								
5ADR Centru (2010), Analiza demografică a Regiunii Centru. Disparităţi geodemografice.Tendinţe şi prognoze, http://regio-adrcentru.ro/analiza-
demografica-a-regiunii-centru-disparitati-geodemografice-tendinte-si-prognoze-2/, septembrie, 2017 
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Grafic 2.3.2. Dinamica populației după domiciliu şi rezidență pentru Regiunea Centru (mii de 
persoane) 

 
Sursa datelor: INS, TEMPO-online, octombrie 2017 
 
Pierderile în populație în perioada 2005 – 2017 la nivel de regiune, după domiciliu, au fost de 21.600 
locuitori, Alba fiind județul cu cel mai mare declin demografic. Conform datelor INS, este şi județul cu 
densitatea populației cea mai scăzută, sub cea înregistrată la nivel național (93,5 locuitori/Kmp) şi 
regional (68,8 locuitori/Kmp), iar prognozele demografice (ADR Centru, 2010) nu prefigurează 
îmbunătățiri. După ratele mortalității, județul Alba avea în 2016 valori de 11,6 ‰,  cele mai ridicate din 
regiune dar apropiate de media națională. 
În Regiunea Centru, singurele județe cu (ușoară) creștere demografică sunt Brașov şi Sibiu județe care 
au şi un potențial de dezvoltare economică mai pronunțat dar şi cu potențial mai mare de creștere 
demografică pentru perioada următoare, evidențiat în ratele natalității cele mai ridicate din regiune. 
Numărul de născuți vii la 1000 de locuitori în 2016 era de 9,6 pentru județul Brașov şi 9,3 pentru județul 
Sibiu, față de 8,6 la nivel național. Cu toate acestea, şi județele remarcate demografic pozitiv au 
înregistrat reduceri ale natalității în 2015 -2016, de cca 0,3‰. Cifrele care indică sporul natural susțin 
ideea potențialului demografic mai mare al județului Brașov, care înregistrează constant în ultimii ani 
sporuri naturale mai bune decât celelalte județe din regiune.  
Potrivit Balanței Forței de Muncă6 la 1 ianuarie 2017 resursele de muncă înregistrau 12.562 mii 
persoane, din care 1.490,1 se aflau în Regiunea Centru (11,86%), iar dintre județele regiunii cu cele mai 
numeroase resurse de muncă se remarcă Brașovul şi Mureșul. Populația activă civilă în România era 
de 8.735,8 mii persoane, reprezentând 44,5% din populația rezidentă a țării. Din totalul persoanelor 
active, 54,6% erau de sex masculin, iar 45,4% de sex feminin. Regiunea Centru înregistra 1.083,9 
persoane la acest indicator, respectiv 12,4% din total populație activă a României. Populația ocupată 
civilăîn România era de 8.317,6 mii persoane, din care salariați 5.223,8 mii persoane. Cei mai mulți 
salariați lucrau în sectorul serviciilor (3.241,7 mii persoane), iar în industrie şi construcții 1.857,7 mii 
persoane. În agricultură, silvicultură şi piscicultură erau înregistrate 124,4 mii persoane. În trimestrul II 
2017, rata de ocupare a populației cu vârstă de muncă (15-64 ani) a fost de 65,5% având valori mai 
ridicate pentru bărbați  (73,2% față de 57,7% pentru femei). În Regiunea Centru  populația ocupată cea 
mai numeroasă se află în județul Brașov, care are un potențial al forței de muncă net mai ridicat, urmat 
																																																								
6INS (2017),Balanța forței de muncă la 1 ianuarie 2017 
http://www.insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/balanta_fortei_de_muncă_la_1ianuarie_2017.pdf, ianuarie 2018 
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de județul Mureș şi apoi de județul Sibiu.    
Doi dintre cei mai importanți indicatori statistici ce caracterizează piața muncii, mărimea populației 
active şi rata de activitate a populației cu vârstă de muncă au avut un trend descendent, pe fondul 
întârzierii intrării tinerilor pe piața muncii şi al părăsirii timpurii (de pildă, pensionarea anticipată). Trendul 
descendent s-a menținut chiar şi în perioadele de reviriment economic şi în Regiunea Centru, cauzele 
principale fiind migrația masivă a populației cu vârstă de muncă spre ţările din vestul Europei şi 
scăderea efectivului populației cu vârstă de muncă. 
Privind șomerii, numărul lor total la 1 ianuarie 2017 era de 418,2 mii persoane, din care 47,7 mii 
persoane (11,4%) se aflau în Regiunea Centru. În cadrul Regiunii Centru, județul Mureș se remarcă prin 
numărul maxim de șomeri înregistrați.  
 
Concluzii 
România se confruntă acum cu o acută lipsă de forță de muncă. Persistă un complex de factori care 
determină acest lucru, iar îmbătrânirea demografică este doar unul din aceștia. Cele mai evidente sunt 
determinările date de migrația externă a forței de muncă, care este o strategie de creștere a veniturilor 
pentru familie. Conform modelului capitalului uman, majoritatea migranților sunt persoane relativ tinere, 
deoarece este evident că investițiile sunt cu atât mai avantajoase, cu cât  vor genera venituri mai mult 
timp şi cu cât diferența între veniturile realizate în țara de migrație față de cele din țara de origine este 
mai mare. Un alt aspect semnificativ al modelului este acela că  decizia asupra migrației depinde de 
costurile directe ale deplasării, potențialii migranți aleg țara mai apropiată ca distanță, atunci când 
celelalte condiții sunt identice. În cazul României, studiile arată că migrația are efecte pozitive pe termen 
scurt şi extrem de negative pe termen lung. 
  



	 	
	
	

	
	

15	

3. Analiza situației economice a Regiunii Centru prin prisma principalilor 
indicatori macroeconomici 
 
Analizând contextul internațional, evoluția României trebuie privită în strânsă legătură cu ceea ce se 
întâmplă la nivel european şi mondial. România, în anul 2016,  se afla pe locul 62 din 138 de țări, la fel 
ca în 2015. Analizând perioada 2010 – 2015, perioadă în care România a făcut progrese, respectiv o 
creștere în clasament de la locul 76 la poziția 53, în ultimii doi ani România s-a întors pe locul 62. 
Aceasta înseamnă că în loc ca România să își continue progresul în clasament, a început să regreseze. 
Criteriile luate în calcul în clasamentul competitivității sunt extrem de diferite: funcționarea instituțiilor, 
infrastructura, mediul macroeconomic, sănătatea şi educația primară, educația superioară şi formarea 
profesională continuă, eficienţa piețelor de bunuri, piața financiară, progresele tehnologiei, eficienţa 
pieței muncii, complexitatea businessului, dimensiunea pieței interne şi inovarea. Conform Raportului 
global asupra competitivității, în România, problemele cele mai mari ale mediului economic sunt: 
accesul la finanțare, ineficiența guvernării şi birocrația şi nivelul taxării. La polul opus, cele mai puțin 
reclamate sunt regulile privind cursul de schimb, rata criminalității şi inflația. Așadar, una dintre 
problemele cu care se confruntă România este creșterea competitivității7.   
 

3.1. Evoluția principalilor indicatori macroeconomici  
Evoluții macroeconomice la nivel național şi la nivelul Regiunii Centru  
O analiză de ansamblu a principalilor indicatori macroeconomici relevă pentru perioada 2005-2015 o 
tendință ascendentă pentru majoritatea indicatorilor. PIB/locuitor a înregistrat o tendință de creștere 
susținută în această perioadă, la fel şi venitul disponibil brut/locuitor. Această creștere a fost însoțită şi 
de creșterea consumului final individual al gospodăriilor populației. Deși cu valori negative în perioada 
2005-2012, începând cu anul 2013 economia brută a gospodăriilor populației şi capacitatea de finanțare 
a acestora încep să înregistreze valori pozitive şi cu tendință de creștere (Grafic 3.1.1). 
Grafic 3.1.1. Evoluția principalilor indicatori pe locuitor la nivel național (lei/locuitor) 
 

 
Sursa datelor: INS România, Baza de date Tempo Online, septembrie 2017 
 
 

																																																								
7rfi Romania, Constantin Rudniţchi, Starea economiei româneşti şi mondiale, http://www.rfi.ro/economie-89964-starea-economie-romanesti-mondiale 
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Conform, analizei membrilor Consiliului Băncii Naționale a României, consumul gospodăriilor populației 
va rămâne probabil unicul determinant al creșterii economice în intervalul 2017-2018, în timp ce aportul 
formării brute de capital fix se așteaptă să fie chiar mai modest decât se previziona anterior.  
Din punctul de vedere al utilizării PIB, creșterea s-a datorat, în principal: cheltuielii pentru consum final 
al gospodăriilor populației, al cărei volum s-a majorat cu 7,4%, contribuind cu 4,8% la creșterea PIB; 
variației stocurilor, cu o contribuție de +1,1%, consecință a creșterii importante a stocurilor din 
economie. O contribuție negativă la creșterea PIB au avut-o formarea brută de capital fix (-0,1%), ca 
urmare a reducerii volumului său cu 0,7% şi exportul net (-0,1%), consecință a creșterii ușor mai 
accentuate a volumului importurilor de bunuri şi servicii comparativ cu cel al exporturilor de bunuri şi 
servicii (+0,09 puncte procentuale), conform datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică8. 
Analizând evoluția PIB la nivelul României şi la nivelul Regiunii Centru, exprimat în milioane lei prețuri 
curente (datele sunt prezentate în Tabelul 3.1.2 din Anexa 3.1) se observă că evoluția PIB pentru 
Regiunea Centru urmează tendința națională, cu mențiunea că la nivelul anului 2009 scăderea PIB la 
nivelul Regiunii Centru a fost mai mică decât nivelul înregistrat la nivel național, urmată de o evoluție 
ascendentă în perioada 2013 – 2015, ajungând la 4,9% în 2015 comparativ cu 2014 (Grafic 3.1.2)9. 
Grafic 3.1.2. Evoluția PIB real la nivel național şi la nivelul Regiunii Centru în perioada 2006-2015  

 
Sursa datelor: INS România, Baza de date Tempo Online, aprilie 2018 

Un rol deosebit de important în conturarea contextului național îi revine productivității muncii. Pentru a 
înțelege mai bine dinamica structurii pe ramuri şi decalajele de productivitate din România, țară aflată în 
plin proces de adâncire a integrării în UE şi de realizare a convergenței, considerăm utilă tratarea 
problematicii mai întâi în context european. În prezent, România, cu toate eforturile depuse se află încă 
mult în urma mediei europene în ceea ce privește nivelul dezvoltării economico-sociale, în general, şi al 
productivității muncii naționale. Una din cauzele fundamentale, la nivel macroeconomic, o reprezintă 
decalajele încă foarte mari care separă România în plan structural de situația din țările avansate şi față 
de media europeană la o serie de indicatori de performanță. În primul rând ne referim la distribuția forței 
de muncă pe cele trei mari sectoare din economie. Dacă în cazul industriei ponderea ocupării este 
apropiată de cea medie pe plan european, discrepanțele majore există în cazul agriculturii şi respectiv 
al serviciilor. Agricultura, după cum se observă, este supradimensionată în cazul României în privința 
populației ocupate pe care o deține, în detrimentul sectorului serviciilor. Aceasta în condițiile în care se 
																																																								
8 Banca Națională a României, Raportul anual 2016, Iunie 2017, www.bnr.ro. 
9 Pentru determinarea evoluției PIB real la nivelul Regiunii Centru s-a utilizat indicele deflator pentru a prezenta o evoluție comparabilă a nivelului PIB 
relevantă. În analiza evoluției indicatorilor prezentați în graficul 3.1.2 s-a utilizat metoda bazei în lanț, utilizând nivelul anului anterior și având ca punct de 
plecare anul 2005. 
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cunoaște că într-o economie modernă, bine articulată, agricultura şi-a restrâns proporția în raport cu 
celelalte ramuri. Creșterea rapidă a productivității muncii în agricultura din țările dezvoltate a dus la 
apropierea semnificativă a nivelului său de cel din alte ramuri de activitate. 
De maximă importantă pentru modificările structurale care se vor produce în viitor în forța de muncă 
este tendința de reducere a decalajelor de productivitate între sectoare şi ramuri economice. În cazul 
României, pe fondul unui nivel mediu foarte scăzut al productivității, comparativ cu situația din UE (de 
aproximativ 1,5-2 ori mai mic față de celelalte țări foste comuniste, cu excepția Bulgariei, şi de 2,5-6,5 
ori mai mic față de țările occidentale, cu excepția Luxemburgului), se constată diferența impresionantă 
dintre agricultură (unde productivitatea reprezintă doar 24,1% din nivelul mediu național), pe de o parte, 
şi industrie şi servicii (unde productivitatea reprezintă 139,5% şi respectiv 125,0% din media națională), 
pe de altă parte10. Analizând evoluția ratei de creștere a productivității muncii/persoană ocupată în 
perioada 2005-2015 la nivel național, se observă scăderea înregistrată în perioada 2009-2010, urmată 
de o tendință ascendentă în perioada următoare (Grafic 3.1.3). 
Grafic 3.1.3. Evoluția ratei de creștere a productivității muncii/persoană ocupată,  la nivel 
național  2005-2015 (%) 

 
Sursa datelor: INS România, Baza de date Tempo Online, septembrie 2017 
 
Condițiile de pe piața forței de muncă se ameliorează. Piaţa forței de muncă a continuat să se 
îmbunătățească în 2015 şi în 2016, ca urmare a creșterii puternice a PIB-ului. Șomajul a scăzut de la 
6,8% în 2015 la 6,0% în 2016 şi se aproprie de nivelurile minime de dinainte de criză. S-a preconizat că 
va crește într-un ritm modest în perioada 2017-2018. Au dispărut locuri de muncă în agricultură şi 
industrie, dar au fost create locuri de muncă în sectorul serviciilor, ceea ce reflectă schimbările din 
structura economiei.  
Populația activă continuă să se reducă. Începând cu anul 2007, populația a scăzut cu 6%, scădere 
clasată pe a treia poziție ca amploare în UE. Populația României este în curs de îmbătrânire şi se 
estimează că, până în anul 2020, populația cu vârstă de muncă (20-64 ani) se va reduce cu încă 4%, în 
timp ce numărul persoanelor în vârstă este probabil să sporească cu 13% până în 206011.  
Având în vedere migrarea continuă preconizată în special în rândul tinerilor, precum şi numărul limitat 
de migranţi care se întorc în țară, România riscă să piardă în continuare resurse de forță de muncă, 
ceea ce are drept consecință încetinirea creșterii productivității şi frânarea convergenței veniturilor, 
precum şi reducerea potențialului de creștere. 
																																																								
10Comisia Naţională de Prognoză, Perspectivele pieţei muncii din România în contextul Strategiei Europa 2020, realizat în cadrul proiectului: Îmbunătăţirea 
capacităţii instituţionale, de evaluare şi formulare de politici macroeconomice în domeniul convergenţei economice cu Uniunea Europeană a Comisiei 
Naţionale de Prognoză, cod SMIS 27153. 
11Camera de Comerț și Industrie a României, Starea Mediului Economic – 2016, București, 2017 
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Soldul investițiilor străine directe (ISD), în perioada 2005 – 2015, a înregistrat o tendință de creștere de 
la nivelul de 21.885 milioane euro în 2005 la nivelul de 70.113 milioane euro în 2016, respectiv o triplare 
a nivelului acestuia (distribuția la nivelul regiunilor fiind prezentată în graficul 3.1.4 realizat pe baza 
datelor din Tabelul 3.1.4 din Anexa 3.1). De remarcat perioada 2008 – 2010, în care soldul investițiilor 
străine directe a fost relativ constant, perioadă care coincide şi cu ritmul negativ înregistrat de evoluția 
PIB. Aceste investiții au fost orientate cu precădere spre industrie, respectiv 44,6% din total, respectiv: 
industria extractivă – 3%, industria prelucrătoare – 31,8% și energie electrică, apă și gaze – 9,8%. Pe 
lângă industrie, activitățile care au atras importante investiții străine directe sunt intermedierile 
financiare şi asigurările (reprezintă 13,1% din totalul înregistrat la finele anului 2015), comerțul cu 
amănuntul şi cu ridicata precum şi construcțiile şi tranzacțiile imobiliare, ambele reprezentând câte 
12,2% din sold şi activitățile profesionale, științifice, tehnice şi administrative şi serviciile-
suport reprezentând 6,3%.  
Imobilizările corporale şi necorporale din întreprinderile cu investiții străine directe, cu un sold la finele 
anului 2015 în valoare de 30.970 milioane euro, reprezintă 48,1% din soldul total al investițiilor străine 
directe, ceea ce induce un grad semnificativ de stabilitate a investiției străine directe12. 
Grafic 3.1.4. Repartizarea pe regiuni de dezvoltare a soldului anual al ISD în perioada 2005 – 2016 

 
Sursa datelor: Rapoartele anuale ale Băncii Naționale a României privind Investițiile străine directe în perioada 2005-2016 

Din punct de vedere teritorial, soldul investițiilor străine directe este concentrat în Regiunea București-
Ilfov (în proporție de 59,3%), urmat de Regiunea Centru cu 9,0%, Regiunea Vest cu 8,1%, Regiunea 
Sud-Muntenia cu 7,2%, Regiunea Nord-Vest cu 5,9% (Grafic 3.1.4). În realizarea acestei amplasări 
teritoriale a soldului investițiilor străine directe a fost luat în considerare amplasarea sediului social al 
întreprinderilor cu investiții străine directe, ceea ce nu corespunde întotdeauna și cu locul de 
desfășurare a activității economice. Astfel, Regiunea Centru atrăsese la sfârşitul anului 2015 un sold al 
investițiilor străine directe în valoare de 5.831 milioane euro, reprezentând 9% din soldul total al 
investițiilor străine directe din România, plasându-se pe poziția a doua, după Regiunea București-Ilfov 
în ce privește totalul investițiilor străine, menținându-și în anul 2016 aceeași poziție și atingând un nivel 
de 6.379 milioane euro, respectiv 9,1% din soldul total al investițiilor străine directe din România. 
Evoluția investițiilor străine directe per locuitor atât la nivel național cât şi la nivelul Regiunii Centru are 
tendință de creștere pe ansamblul perioadei analizate, indicatorul analizat pentru Regiunea Centru 
ajungând în 2016 să fie mai mare de peste 4 ori comparativ cu nivelul înregistrat în 2005, ajungând să 
reprezinte 2.726 euro/locuitor comparativ cu nivelul de 636 euro/locuitor înregistrat la începutul 
perioadei, în anul 2005 (Tabel 3.1.1). 

																																																								
12Banca Națională a Rămâniei, Investițiile străine directe în România în anul 2015, www.bnr.ro 
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Tabel 3.1.1.Evoluția soldului investițiilor străine directe per locuitor la nivel național şi la nivelul 
Regiunii Centru în perioada 2005-2016  
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Soldul investițiilor străine 
directe la nivel național 21.885 34.512 42.770 48.798 48.827 51.414 53.723 57.851 59.958 60.198 64.433 70.113 

Populația rezidentă a 
României 21,38 21,26 21,13 20,64 20,44 20,29 20,20 20,10 20,02 19,95 19,88 19,76 

ISD/locuitor la nivel 
național 1.024 1.624 202 2.365 2.389 2.533 2.660 2.879 2.995 3.017 3.242 3.548 

Soldul investițiilor străine 
directe la nivelul Regiunii 
Centru 

1.610 2.559 3.541 4.146 3.703 3.909 4.215 4.625 5.179 5.833 5.831 6.379 

Populația rezidentă a 
Regiunii Centru 2,53 2,53 2,52 2,52 2,53 2,52 2,52 2,36 2,36 2,36 2,35 2,34 

ISD/locuitor la nivelul 
Regiunii Centru 636 1.011 1.405 1.645 1.464 1.551 1.673 1.960 2.194 2.472 2.481 2.726 

Sursa: Prelucrarea autorilor pe baza datelor preluate din Rapoartele anuale ale Băncii Naționale a României privind 
Investițiile străine directe în perioada 2005-2016. A fost luată în considerare pentru calcularea ISD/locuitor populația 
rezidentă la 1 ianuarie la nivel național şi la nivelul Regiunii Centru (INS, Tempo-Online şi Eurostat, aprilie 2018) 
Notă: Soldul investițiilor străine directe este exprimat în milioane euro atât la nivel național cât şi la nivelul Regiunii Centru, 
iar populația rezidentă la 1 ianuarie în milioane de locuitori. 

În Raportul BNR privind Investițiile străine directe în 2016 s-a realizat o cercetare privind repartizarea pe 
județe a soldului ISD. 13  Conform metodologiei utilizate, întreprinderile cercetate exhaustiv sunt 
întreprinderile ISD având cel puțin 20 de salariați, precum şi întreprinderile considerate atipice, respectiv 
cele având sub 20 de salariați, dar cu cifra de afaceri sau capitalul social de peste 30 milioane lei sau 
care au atras credite pe termen lung de la investitorii străini direcți sau de la companii nerezidente din 
grupul acestora în valoare de peste 15 milioane lei. Astfel, la finalul anului 2016 soldul ISD în 
întreprinderile cu cel puțin 20 de salariați şi în întreprinderile atipice era următorul: 35% în județul 
Brașov (2.132 milioane euro), 28% în județul Mureș (1.735 milioane euro), 18% în județul Alba (1.075 
milioane euro), 15% în județul Sibiu (893 milioane euro), câte 2% în fiecare din județele Covasna (132 
milioane euro) şi Harghita (104 milioane euro) (Grafic 3.1.5). Această distribuție reflectă orientarea 
investitorilor străini la nivelul Regiunii Centru precum şi potențialul de dezvoltare în viitor al acestora. 
Grafic 3.1.5. Repartizarea pe județe a soldului ISD în întreprinderile cu cel puțin 20 de salariați şi 
în întreprinderile atipice la 31 decembrie 2016 

 
Sursa: Prelucrarea autorilor pe baza datelor preluate din Raportul anual al Băncii Naționale a României privind Investițiile 
străine directe în 2016 

În ceea ce privește originea investiților străine directe, primele 5 țări clasate după ponderea deținută în 
soldul înregistrat la 31 decembrie 2015 la nivel național sunt: Olanda cu 25,0% din sold, Austria cu 
14,2%, Germania cu 12,4%, Cipru cu 6,9% şi Franța cu 6,7%. Ordinea primelor cinci țări cu cele mai 
mari investiții directe nu s-a modificat față de anii precedenți.  
																																																								
13 Conform Raportului BNR Investițiile străine directe în România în 2016, în care este prezentată o cercetare statistică la nivel de județ. Cercetarea 
statistică pentru determinarea ISD asigură reprezentativitatea datelor statistice la nivel național și la nivelul regiunilor de dezvoltare; din această cauză 
soldul final al ISD obținut nu poate fi detaliat la nivel de județ. Întreprinderile cercetate exhaustiv dețin o pondere de 94,2 la sută din totalul ISD. 
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Din punct de vedere al obiectivelor investițiilor străine directe, în anul 2015, investițiile greenfield și cele 
din categoria fuziuni şi achiziții au urmat tendința ultimilor ani, înregistrând un nivel foarte redus. 
Ponderea predominantă în fluxul participațiilor la capital în 2015 a fost asigurată de dezvoltările de 
întreprinderi cu o valoare de 1.742 milioane euro, reprezentând 56% din participații şi de restructurările 
de întreprinderi cu 1.252 milioane euro, respectiv 41% din participații. La nivelul Regiunii Centru 
investițiile greenfield s-au ridicat la 11,9% în anul 2015, reprezentând 4,34 miliarde euro.  
Accelerarea creșterii economice susținută şi de influxurile de investiții străine directe precum şi de 
absorbția fondurilor europene a fost însă însoțită de o tensionare a echilibrelor macroeconomice, 
reflectată în adâncirea deficitului bugetar şi a balanței comerciale. Astfel, deficitul bugetului general 
consolidat a atins plafonul de 3 la sută din PIB stabilit de Pactul de stabilitate şi creștere, evoluția având 
cauze exclusiv structurale. Potrivit estimărilor Comisiei Europene, deficitul structural al anului 2016 s-a 
situat la un nivel de 2,6 la sută din PIB, cu două puncte procentuale peste cel înregistrat în anul 
anterior. 
Tabel 3.1.2. Evoluția exporturilor, importurilor și a soldului balanței comerciale la nivel național 
şi la nivelul Regiunii Centru în perioada 2005-2015 (milioane euro, %)  

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Exporturi – 
România  45.292 100,0% 45.069 100,0% 45706 100,0% 56.322 100,0% 54.596 100,0% 57.386 100,0% 

Exporturi – 
Regiunea 
Centru 

5.800 12.8% 6.037 13,4% 6343 13,9% 7.913 14,0% 7.662 14,0% 8.489 14,8% 

Importuri – 
România 54.952 100,0% 54.703 100,0% 55317 100,0% 58.522 100,0% 62.962 100,0% 67.344 100,0% 

Importuri – 
Regiunea 
Centru 

5.578 10,2% 5.733 10,5% 5959 10,8% 6.560 11,2% 6.876 10,9% 7.627 11,3% 

Sold 
balanță 
comercială 
– România -9.660 -7,25% -9.634 -7,2% -9611 -6,7% -2.201 -1,5% -8.366 -5,2% -9.958 - 
Sold 
balanță 
comercială 
– Regiunea 
Centru 222 1,52% 304 2,0% 383 2,4% 1.353 8,2% 785 4,5% 861 - 

Sursa: INS România, Baza de date Tempo Online, septembrie 2017 

Notă: Exporturile şi importurile sunt exprimat în milioane euro, cifrele fiind ajustate în funcție de rata inflației, pentru a facilita 
comparațiile la nivel național şi regional. Soldul balanței comerciale FOB/CIF a fost calculat pe baza valorii exportului FOB şi 
a importului CIF, ca diferență între acestea. Prețul FOB (Free on Board – Liber la frontieră) reprezintă prețul la frontiera țării 
exportatoare, care include valoarea mărfii, toate cheltuielile de transport până la punctul de îmbarcare, precum și toate 
taxele suportate pentru ca marfa să fie încărcată la frontieră. Prețul CIF (Cost, Insurance, Freight - Cost, Asigurare, Navlu) 
reprezintă prețul la frontiera țării importatoare, care cuprinde atât elementele componente ale prețului FOB, cât și costurile 
asigurării şi transportului internațional. 

Analizând activitatea de comerț exterior per ansamblu la nivelul economiei naționale, se observă 
tendința de diminuare a ponderii soldului balanței comerciale în PIB până la nivelul anului 2014, urmată 
de o creștere a deficitului balanței comerciale (Tabel 3.1.2). Totuși, în acest context național, trebuie 
remarcată și tendința de creștere a ponderii soldului balanței comerciale în PIB la nivelul Regiunii 
Centru, subliniind şi soldul pozitiv al acestei balanțe. Tendința înregistrată la nivel național de majorare 
a deficitului balanței comerciale nu se manifestă la nivelul Regiunii Centru, pentru care în 2015 
ponderea soldului balanței comerciale în PIB regional este de +4,52%, însă mai redus față de nivelul 
înregistrat în 2014 de +8,22%, cel mai ridicat din cadrul perioadei analizate (Grafic 3.1.6). Această 
evoluție trebuie privită în strânsă legătură şi cu evoluția avantajelor deținute de Regiunea Centru la nivel 
național, comparativ cu celelalte regiuni ale României (informații prezentate detaliat în subcapitolul 3.5. 
Avantajele comparative ale economiei regionale). 
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Grafic 3.1.6. Evoluția soldului balanței comerciale la nivel național şi al Regiunii Centru, în 
perioada 2011-2016 

  
Sursa datelor: INS România, Baza de date Tempo Online, septembrie 2017 

Analizând activitatea de comerț exterior în ansamblu, la nivel național, se poate aprecia că aceasta a 
evoluat negativ din punctul de vedere al volumului, precum şi al celor două elemente, import şi export. 
Reducerea exporturilor şi a importurilor a fost stimulată şi de ușoara apreciere a monedei naționale. Pe 
acest fond, elementul pozitiv al aprecierii (instabilității) leului are efect negativ asupra exporturilor. Mulți 
dintre exportatori fie şi-au temperat activitățile, fie au înregistrat, dacă nu pierderi, cel mult câștiguri 
modeste. Pe lângă efectele crizei economico-financiare, un alt element care a determinat evoluția 
exporturilor şi importurilor într-un ritm mai lent decât al importurilor este acela că procesul de privatizare 
şi restructurare a determinat închiderea unor societăți comerciale sau regii autonome, sau calitatea 
produselor realizate nu a fost în măsură să satisfacă exigențele beneficiarilor externi. Principalul aspect 
îl reprezintă faptul că reducerea masivă a schimburilor de bunuri intermediare, cu precădere a 
importurilor, a fost de natură să diminueze capacitatea productivă a industriei, dar şi a altor activități.  

Evoluții specifice ale indicatorilor macroeconomici la nivelul Regiunii Centru 
Regiunea de dezvoltare Centru are o economie echilibrată, consolidată în ultimii 20 de ani, perioadă în 
care ponderile unor sectoare economice de bază, precum agricultura, industria extractivă, industria 
prelucrătoare grea s-au redus mult, crescând în schimb ponderea altor ramuri economice şi a celor din 
sectorul terțiar cu precădere. Pilonii industriei Regiunii Centru sunt industria alimentară, industria 
confecțiilor textile, prelucrarea lemnului, materialele de construcții şi industria auto. Din punct de vedere 
al nivelului de dezvoltare, Regiunea Centru este comparabilă la nivelul Uniunii Europene cu regiuni 
precum Del Dunantul, Del Alfold (Ungaria), Swietokrzyskie, Warminsko Mazurskie (Polonia) sau 
Vychodne Slovensko (Slovacia), Produsul Intern Brut reprezentând în cadrul acestei perioade 
aproximativ 50% din media înregistrată la nivelul Uniunii Europene (medie calculată pentru 27 de 
membri)14, respectiv 52% din media înregistrată la nivelul Uniunii Europene cu 28 de membri în 2015. 
Politica de dezvoltare regională dusă la nivelul Regiunii Centru urmărește crearea unui mediu economic 
regional competitiv la nivel național şi european, având ca efecte reducerea disparităților intra şi 
interregionale şi creșterea standardului de viață al locuitorilor regiunii.  
Analizând ritmul de creștere al PIB la nivelul Uniunii Europene (cu 28 de membri) ca reper, comparativ 
cu ritmul de creștere al PIB pentru România, observăm că ritmul de creștere înregistrat în perioada 
2006-2008 nu s-a menținut după anul 2009, deși tendința de creștere este reluată începând cu 2011 
(Tabel 3.1.3). Se observă că anul 2009 marchează un regres atât la nivelul Uniunii Europene, Zonei 
euro, precum și în țări luate ca reper în comparațiile interregionale, Ungaria și Polonia (deși în acest caz 
																																																								
14Studiul Regiunea Centru – Premise şi potenţial de dezvoltare, realizat în cadrul proiectului Sprijin acordat în perioada 2009 – 2010 pentru OI din cadrul 
ADR pentru implementarea şi monitorizarea la nivel regional a POR 2007 – 2013, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru, 2010 
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creșterea doar a încetinit, nu a înregistrat niveluri negative). Pentru România și Polonia scăderea a 
depășit procentul înregistrat la nivel european, fiind resimțită mai profund de aceste economii. Criza 
economică a debutat în SUA în decembrie 2007, afectând în perioada 2009-2010 şi țările europene, 
cele mai afectate țări fiind exact acelea care au avut creșteri semnificative ale salariului minim în anii 
premergători crizei. 
Tabel 3.1.3. Evoluția ratei de creștere reale a PIB național comparativ cu nivelul european în 
perioada 2006-2017  

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Uniunea Europeană (28 țări) 3,3% 3,0% 0,4% -4,3% 2,1% 1,7% -0,4% 0,3% 1,8% 2,3% 2,0% 2,4% 
Zona euro (19 țări) 3,2% 3,0% 0,4% -4,5% 2,1% 1,6% -0,9% -0,2% 1,3% 2,1% 1,8% 2,4% 
România 8,1% 6,9% 8,3% -5,9% -2,8% 2,0% 1,2% 3,5% 3,1% 4,0% 4,8% 6,9% 
Ungaria 3,9% 0,4% 0,9% -6,6% 0,7% 1,7% -1,6% 2,1% 4,2% 3,4% 2,2% 4,0% 
Polonia 6,2% 7,0% 4,2% 2,8% 3,6% 5,0% 1,6% 1,4% 3,3% 3,8% 2,9% 4,6% 

Sursa: Eurostat, aprilie 2018 
Notă: Calculul ratei anuale de creștere a volumului PIB permite compararea dinamicii dezvoltării economice atât în timp, cât 
și între economii de dimensiuni diferite. Pentru măsurarea ratei de creștere a PIB în termeni de volum, PIB-ul exprimat în 
prețuri curente este evaluat în prețurile din anul precedent, iar modificările astfel calculate sunt raportate la nivelul unui an de 
referință (serie cu baza în lanț), astfel modificarea prețurilor nu influențează rata de creștere. 

Tendința înregistrată la nivel național este menținută şi la nivelul regiunilor de dezvoltare, Regiunea 
Centru în perioada 2006-2007 înregistrând un ritm de creștere mai accentuat decât media națională, şi 
chiar în anul 2009 având o scădere mai redusă decât nivelul înregistrat în perioada anterioară. În 
perioada 2012-2017 ritmul de creștere al PIB pentru Regiunea Centru se înscrie pe un trend ascendent, 
nivelul previzionat pentru anul 2017 fiind de 10,2%, peste nivelul prognozat la nivel național de 8,1%. 
Comparativ cu celelalte 7 regiuni de dezvoltare, în general, pe ansamblul perioadei analizate, se înscrie 
tendința Regiunii București-Ilfov, urmată de Regiunea Nord-Vest și disputându-și locul 3 sau 4 cu 
Regiunea Vest în privința performanțelor economice înregistrate la nivel regional (Tabel 3.1.4). 
Grafic 3.1.7. Evoluția PIB regional pe regiunii de dezvoltare  

 
Sursa datelor: Eurostat, Aprilie 2018 
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Tabel 3.1.4. Ritmul real de creștere al PIB național şi regional în perioada 2006-2016  
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 
România 108,1% 106,9% 108,3% 94,1% 97,2% 102,0% 101,2% 103,5% 103,1% 104,0% 104,8% 108,1% 
Regiunea 
Nord-Vest 109,8% 108,5% 102,2% 95,5% 96,8% 97,4% 104,9% 102,6% 105,0% 103,9% 105,1% 109,8% 

Regiunea 
Centru 110,2% 109,7% 103,0% 95,4% 97,2% 99,3% 103,4% 100,9% 102,0% 104,9% 104,9% 110,2% 

Regiunea 
Nord-Est 106,0% 105,9% 105,9% 95,2% 97,1% 96,1% 103,1% 103,1% 100,9% 103,8% 105,2% 106,0% 

Regiunea 
Sud-Est 107,1% 102,8% 104,2% 96,0% 97,8% 105,3% 99,9% 107,2% 103,1% 98,7% 104,9% 107,1% 

Regiunea 
Sud 
Muntenia 

108,0% 105,6% 108,9% 98,7% 92,1% 106,6% 92,1% 106,1% 109,6% 97,3% 104,5% 108,0% 

Regiunea 
București-
Ilfov  

106,0% 110,3% 117,5% 88,6% 98,4% 107,0% 103,0% 104,4% 103,0% 107,8% 104,5% 106,0% 

Regiunea 
Sud-Vest  109,2% 103,3% 105,2% 96,9% 98,1% 96,1% 103,6% 100,4% 99,0% 105,0% 105,1% 109,2% 

Regiunea 
Vest 111,6% 104,3% 108,3% 94,5% 100,1% 99,5% 99,6% 100,7% 99,6% 107,2% 104,9% 111,6% 

Sursa: Eurostat, aprilie 2018 
Notă: Calculul ritmului anual de creștere a volumului PIB permite analiza evoluției în timp. PIB-ul regional exprimat în prețuri 
curente este evaluat în prețurile din anul precedent, iar modificările astfel calculate sunt raportate la nivelul unui an de 
referință (serie cu baza în lanț), astfel modificarea prețurilor nu influențează rata de creștere. * Nivelul pentru anul 2017 este 
previzionat. 

Analizând contribuția regiunilor de dezvoltare la formarea PIB național (Grafic 3.1.8) în perioada 2005-
2016, observăm că Regiunea Centru are o contribuție de aproximativ 11% în perioada analizată, 
ajungând în 2016 cu această contribuție să fie pe locul 4 după Regiunea București-Ilfov (%27,7%), 
Regiunea Sud-Muntenia (12,1%) și Regiunea Nord-Vest (11,5%). 
Grafic 3.1.8. Contribuția regiunilor la formarea PIB național în perioada 2005 – 2016 

 
Sursa datelor: Eurostat, aprilie 2018 

Pe baza analizei PIB la nivelul județelor componente ale Regiunii Centru, actualizate în prețurile pieței 
(Tabel 3.1.5) se observă tendința ascendentă pe ansamblul perioadei analizate 2007-2015, cu o ușoară 
diminuare în perioada 2009-2010 evidențiată și în evoluția indicatorilor analizați anteriori, însă la finalul 
perioadei analizate nivelul este superior nivelului de la începutul perioadei. Contribuția județelor la 
formarea PIB regional (Grafic 3.1.8) este corelată și cu populația județelor componente, la nivelul anului 
2015 având următoarea contribuție: județul Brașov 30%, județul Mureș şi județul Sibiu 20% fiecare, 
urmate de județul Alba cu 14%, apoi județele Harghita cu 9% şi Covasna cu 6,5%. 
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Tabel 3.1.5. PIB la nivelul Regiunii Centru și a județelor componente 2007-2015 (prețurile pieței – 
milioane euro) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Regiunea Centru 15.204 16.427 14.151 14.332 14.720 15.148 15.941 16.454 17.701 
Alba 2.433 2.533 2.097 2.203 2.208 2.273 2.348 2.472 2.643 
Brașov 4.189 4.546 4.100 4.189 4.202 4.534 4.807 4.953 5.273 
Covasna 1.082 1.161 994 966 1.044 973 1.052 1.060 1.145 
Harghita  1.586 1.733 1.458 1.446 1.505 1.468 1.563 1.596 1.655 
Mureș 3.088 3.219 2.660 2.653 2.736 2.954 3.077 3.245 3.500 
Sibiu 2.825 3.235 2.842 2.874 3.025 2.947 3.094 3.127 3.484 

Sursa: Eurostat, aprilie 2018 

Analiza PIB, în mărimi absolute, la nivelul județelor componente ale Regiunii Centru, relevă și 
contribuția acestora la formarea PIB regional. Contribuția principală vine din partea județului Brașov, 
urmată de cea a județelor Sibiu și Mureș, similară, apoi a județelor Alba, Harghita şi Covasna. Important 
este că evoluția PIB la nivelul județelor înregistrează o tendință evidentă de creștere, înregistrată și la 
nivel regional (Tabel 3.1.6 din Anexa 3.1). 
Luând în analiză rata de creștere la nivel național, a Regiunii Centru și a județelor componente, se 
observă pentru perioada analizată că există ani în care performanțele județelor mai mici ca populație și 
infrastructură economică, cum sunt Alba şi Harghita, egalează și chiar depășesc în tendință 
performanțele înregistrate de județele considerate nucleul economic al Regiunii Centru, respectiv 
Brașov şi Sibiu, urmate de Mureș. Astfel, de remarcat faptul că în 2015 unele dintre cele mai bune 
rezultate au fost înregistrate de județele Covasna 8% și Alba 6,9, însă remarcabilă este şi evoluția 
județelor Sibiu 11,4% și Mureș cu 7,9% (Grafic 3.1.9. corelat cu Tabel 3.1.6 din Anexa 3.1). 
Grafic 3.1.9. Contribuția județelor Regiunii Centru la formarea PIB regional în perioada 2007-2015 

 
Sursa datelor: Eurostat, aprilie 2018 
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intermediar) la nivelul fiecărei regiuni15. Astfel Regiunea Centru cu un nivel de 15.800 euro/locuitor în 
anul 2016, se situează în perioada analizată pe locul 3, după Regiunea București-Ilfov şi Regiunea 
Vest, fiind urmată îndeaproape de Regiunea Nord-Vest (Tabel 3.1.6).  
																																																								
15 Exprimarea PIB în PPS (puterea de cumpărare standard) elimină diferențele de niveluri de preț între regiuni și țări. Calculul indicatorului la nivel de 
locuitori permite compararea regiunilor semnificativ diferite în mărime absolută. PIB pe cap de locuitor în PPS este variabila-cheie pentru determinarea 
eligibilității regiunilor în cadrul politicii structurale a Uniunii Europene. 
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Tabel 3.1.6. PIB/locuitor la nivel regional în perioada 2005-2016 (euro/locuitor) 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Regiunea Nord-
Vest 7.700 9.100 10.800 11.900 11.400 11.800 11.700 12.600 12.600 13.400 14.300 14.900 

Regiunea Centru 8.000 9.500 11.500 12.700 12.200 12.600 12.800 13.800 13.700 14.100 15.200 15.800 
Regiunea Nord-Est 5.300 6.100 7.100 8.100 7.800 8.100 7.900 9.000 9.100 9.300 9.900 10.400 
Regiunea Sud-Est 7.100 8.300 9.300 10.500 10.100 10.600 11.400 12.400 13.100 13.600 13.900 14.500 
Regiunea Sud 6.800 8.000 9.300 10.900 10.900 10.700 11.700 11.000 11.500 12.800 12.900 13.400 
Regiunea Buc.-
Ilfov 19.200 21.900 26.500 33.000 29.300 30.700 33.600 33.500 34.200 35.500 39.200 40.400 

Regiunea Sud-Vest 6.300 7.500 8.600 9.800 9.600 10.000 9.900 10.900 10.800 10.800 11.800 12.400 
Regiunea Vest 9.000 10.900 12.500 14.500 13.900 14.800 15.100 15.400 15.200 15.300 16.900 17.600 

Sursa: Eurostat, aprilie 2018 

Regiunea Centru a înregistrat în perioada 2005-2016 o tendință ascendentă a PIB/locuitor raportată și 
la media înregistrată la nivelul Uniunii Europene, ajungând să reprezinte în 2016 aproximativ 54% din 
media europeană comparativ cu 2005, când reprezenta 34% (Tabel 3.1.7). 
Tabel 3.1.7. Evoluția PIB/locuitor la nivel regional procentual din media înregistrată la nivelul 
Uniunii Europene în perioada 2005-2016 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Regiunea Nord-
Vest 33% 37% 41% 45% 47% 46% 45% 47% 47% 48% 49% 51% 

Regiunea Centru 34% 38% 44% 48% 50% 49% 49% 52% 51% 51% 52% 54% 
Regiunea Nord-Est 23% 25% 27% 31% 32% 32% 30% 34% 34% 34% 34% 36% 
Regiunea Sud-Est 30% 33% 36% 40% 41% 42% 44% 46% 49% 49% 48% 50% 
Regiunea Sud 29% 32% 36% 42% 44% 42% 45% 41% 43% 46% 44% 46% 
Regiunea Buc.-
Ilfov 82% 89% 101% 126% 120% 120% 128% 126% 128% 128% 135% 139% 

Regiunea Sud-Vest 27% 30% 33% 37% 39% 39% 38% 41% 40% 39% 41% 42% 
Regiunea Vest 39% 44% 48% 56% 56% 58% 58% 58% 57% 55% 58% 60% 

Sursa: Eurostat, aprilie 2018 
În perioada 2008-2012 formarea brută a capitalului fix s-a redus atât la nivel național cât şi la nivelul 
Regiunii Centru, atingând cel mai redus nivel raportat la PIB regional în 2012, respectiv 20%, în timp ce 
la nivel național nivelul minim din PIB a fost înregistrat în 2013 de aproximativ 24%. Începând cu acești 
ani este reluată tendința de creștere a ratei de formare brută a capitalului fix, ajungând ca în 2015 rata 
la nivelul Regiunii Centru să fie de aproximativ 27% și să depășească nivelul național de 24% (Grafic 
3.1.10).  
Grafic 3.1.10. Evoluția ratei de formare brută a capitalului fix la nivel național şi la nivelul 
Regiunii Centru, în perioada 2008 – 2015  

 
Sursa datelor: Eurostat, aprilie 2018 
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Comparând însă rata de formare brută la nivelul Regiunii Centru și la nivel național cu media 
înregistrată la nivelul Uniunii Europene, de aproximativ 20% în perioada analizată (Tabelul 3.1.7 din 
Anexa 3.1), observăm că pe întreaga perioadă atât la nivelul Regiunii Centru cât și la nivel național 
evoluția este superioară mediei europene. 
 
Particularități şi tendințe în economia Regiunii Centru 
În perioada de după aderarea României la Uniunea Europeană, economia românească a beneficiat de 
finanțări nerambursabile din Fondurile Structurale şi de Coeziune (FSC) şi din Fondurile 
Complementare ale Uniunii. În perioada 2007-2013 s-au înregistrat întârzieri mari în derularea 
programelor cu finanțare europeană, rata de absorbție a fondurilor europene pentru toate cele 7 
programe operaționale ajungând la 82,93% în ianuarie 201716. Această întârziere a avut consecințe 
asupra nivelului investițiilor și afectând implicit creșterea economică la nivel național şi regional.  
O altă evoluție semnificativă în ultimii ani este continuarea tendinței de polarizare economică la nivel 
regional. Majoritatea activităților economice şi îndeosebi cele cu o valoare adăugată brută ridicată este 
concentrată în orașele mari şi în jurul acestora, în timp ce multe localități urbane mici (îndeosebi foste 
localități miniere sau orașe monoindustriale) şi numeroase localități rurale au o situație economică 
precară și în curs de deteriorare rapidă. Un proces economic recent îl reprezintă apariția clusterelor 
economice. Clusterele pot impulsiona dezvoltarea economică şi pot aduce o valoare adăugată mai 
mare. Până în prezent, în Regiunea Centru s-au format clustere în domeniile prelucrării lemnului, al 
biomasei, al electrotehnicii, al industriei alimentare, şi este de așteptat ca procesul de clusterizare să ia 
amploare.  
Structura economică a Regiunii Centru a suferit modificări substanțiale în ultimii ani. Ponderile unor 
sectoare economice de bază, precum agricultura, industria extractivă, industria prelucrătoare grea au 
scăzut mult, crescând în schimb ponderea altor ramuri economice şi a celor din sectorul terțiar cu 
precădere. Procesul nu este încheiat, fiind de așteptat ca această evoluție să continue și în următorii 
ani. O atenție deosebită trebuie acordată contribuției acestor sectoare la formarea PIB regional, 
respectiv la formarea Valorii Adăugate Brute la nivel regional şi a dinamicii acestui indicator (Tabel 
3.1.7). 
Tabel 3.1.7. Ritmul real de creștere a Valorii Adăugate Brute la nivelul Regiunii Centru, în 
perioada 2006-2015 – comparații la nivel național şi regional  

Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
România 112,7 110,7 119,2 98,7 98,0 101,8 101,1 110,1 104,7 103,0 
Regiunea Nord-Vest 114,0 112,7 111,5 100,7 95,9 98,4 105,2 109,2 106,7 102,5 
Regiunea Centru 115,0 111,9 113,5 101,3 96,8 99,4 104,7 107,2 103,6 102,2 

Ritmul de real de creștere a principalelor elemente componente a VAB la nivelul Regiunii Centru în perioada 2006-2014 
Agricultură, silvicultură și pescuit 109,7 80,5 110,0 94,0 99,2 114,2 69,8 130,4 96,5  
Industrie 115,5 105,5 108,9 103,1 108,8 107,2 96,6 105,7 100,5  
Construcții 136,2 130,8 136,7 94,9 95,1 80,9 101,1 104,4 88,6  
Comerț,transport şi depozitare, hoteluri şi restaurante 124,5 115,2 111,2 97,1 67,2 89,6 150,2 96,4 109,5  
Informații şi comunicații 93,2 143,9 120,6 94,5 110,4 94,5 117,0 135,6 98,8  
Intermedieri financiare și asigurări 84,0 126,2 127,9 91,3 85,6 90,4 136,1 140,5 86,3  
Tranzacții imobiliare 85,4 166,0 102,3 114,0 100,5 9,4 1049,5 103,2 104,2  
Activități profesionale, științifice şi tehnice; activități de servicii 142.2 107.6 115.9 106.5 126.3 117.0 98.7 135.0 104.7  
Administrație publică şi apărare; asigurări; învățământ;  
sănătate și asistență socială 102,0 105,8 126,1 102,6 97,1 95,8 106,1 105,5 119,5  
Regiunea Nord-Est 110,5 109,8 115,7 100,8 95,7 98,0 102,8 109,7 102,6 101,7 
Regiunea Sud-Est 111,7 104,8 115,8 100,0 99,7 100,7 104,5 114,5 104,1 101,7 
Regiunea Sud - Muntenia 112,7 107,7 119,7 103,1 94,9 100,7 97,3 112,8 111,4 101,1 
Regiunea Bucureşti - Ilfov 110,5 115,3 130,5 92,9 100,6 107,9 98,8 111,0 104,6 106,1 
Regiunea Sud-Vest Oltenia 113,9 108,1 114,8 100,5 98,4 101,0 99,7 106,7 100,6 101,2 
Regiunea Vest 116,4 109,8 118,1 98,6 99,6 100,0 99,9 107,1 101,2 102,7 

Sursa: Eurostat, septembrie 2017 

În Tabelul 3.1.7 se observă evoluția VAB la nivel regional în perioada 2006 – 2015, comparativ cu 
evoluția la nivel național şi la nivelul celorlalte regiuni de dezvoltare. Graficul 3.1.11 completează 
																																																								
16http://www.finantare.ro/absorbtia-fondurilor-europene-pe-cadrul-financiar-2007-2013-a-stagnat-în-februarie.html, posted on 29 martie 2017 
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informațiile referitoare la evoluție cu contribuția sectoarelor economice la formarea VAB la nivelul 
Regiunii Centru în perioada 2005 – 2014. Astfel, în cadrul perioadei analizate se observă că PIB la 
nivelul Regiunii Centru este format în preponderență prin contribuția:  

• industriei extractive şi prelucrătoare (inclusiv producția și furnizarea de energie electrică şi 
termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, distribuția apei, salubritate, gestionarea deșeurilor, 
activități de decontaminare) în proporție de 34%;  

• comerțului cu ridicata şi cu amănuntul (inclusiv repararea autovehiculelor și motocicletelor, 
transport şi depozitare, hoteluri şi restaurante) în proporție de 17%;   

• administrației publice şi apărării (inclusiv asigurărilor sociale din sistemul public, învățământul, 
sănătatea şi asistența socială) în proporție de 13%;  

• tranzacțiilor imobiliare în proporție de aproximativ 10%;  
• agriculturii, silviculturii şi pescuitului cu aproximativ 7%;  
• construcțiilor - aproximativ 8%.  

Celelalte sectoare de activitate au o contribuție mai redusă de până la 3% din PIB la nivelul Regiunii 
Centru. 
Grafic 3.1.11. Evoluția PIB la nivelul Regiunii Centru pe principalele elemente componente, în 
perioada 2005-2014 

 
Sursa datelor: INS România, Baza de date Tempo Online, septembrie 2017 
Totuși, analizând evoluția în timp a elementelor componente ale PIB la nivelul Regiunii Centru, trebuie 
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economice în sectorul organizării de spectacole, activități culturale şi recreative evidențiază de 
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Centru, în sume absolute, respectiv: industria extractivă şi prelucrătoare (inclusiv producția și 
furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, distribuția apei, 
salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare), comerțului cu ridicata şi cu 
amănuntul (inclusiv repararea autovehiculelor și motocicletelor, transport şi depozitare, hoteluri 
şi restaurante), tranzacțiilor imobiliare - au înregistrat o tendință de creștere, cele trei sectoare 
dublând-și în această perioadă rezultatele; 

• sectorul cu o evoluție modestă este reprezentat de agricultură, silvicultură și pescuit, care în 
perioada analizată a înregistrat o creștere de aproximativ 24%, cel mai ridicat nivel 
înregistrându-se în 2011, an în care rezultatele din sectorul agricol au fost cele mai bune din 
perioada analizată. 

Concluzionând, serviciile şi industria sunt principalele sectoare care contribuie la formarea Produsului 
Intern Brut la nivelul Regiunii Centru, aceasta rămânând una din cele mai industrializate regiuni ale țării. 
Trebuie remarcat contribuţia calitativă la creșterea PIB la nivelul Regiunii Centru oferită de creșterea 
ponderii dar şi de ritmul de creștere al serviciilor la nivelul regiunii, care asigură astfel şi valorificarea 
superioară a resursei umane la nivel Regiunii Centru. Un alt aspect ce trebuie remarcat este ritmul de 
creștere superior al județelor Alba, Harghita şi Covasna, asigurând astfel reducerea decalajului de 
dezvoltare față de județele mai dezvoltate economic ale regiunii, Brașov și Sibiu, urmate de Mureș. 
 
Exporturile şi importurile la nivelul Regiunii Centru 
Regiunea Centru deține însemnate resurse naturale şi o rețea de transport dezvoltată (mai puțin în 
direcția nord-sud), care au reușit să atragă şi importanți investitori străini în regiune (astfel, Regiunea 
Centru se situează pe locul 2 în atragerea investițiilor străine după Regiunea București-Ilfov). Prezența 
în regiune a firmelor cu capital străin a impulsionat şi dezvoltarea exporturilor la nivel regional. 
Analizând Regiunea Centru din perspectiva contribuției la activitatea de comerț exterior, se poate 
observa că în perioada 2011 – 2016 (Grafic 3.1.12. pe baza datelor din Tabelul 3.1.10 din Anexa 3.1) 
Regiunea Centru a contribuit cu până la 15% în totalul exporturilor realizate la nivel național. Importurile 
Regiunii Centru reprezintă, în cadrul aceleiași perioade analizate, aproximativ 11% din totalul 
importurilor realizate la nivel național. Analizând evoluția importurilor și exporturilor și în cifre absolute, 
se constată că soldul balanței comerciale la nivelul Regiunii Centru este pozitiv și cu o ușoară tendință 
de creștere în perioada 2011 – 2016, în ansamblu. 
Grafic 3.1.12. Structura exporturilor pe județe la nivelul Regiunii Centru în perioada 2011-2016 
(milioane euro) 

 
Sursa datelor: INS România, Baza de date Tempo Online, septembrie 2017 

Observând evoluția ratei de creștere a exporturilor la nivel național şi comparând-o cu ritmul înregistrat 
de evoluția exporturilor la nivelul Regiunii Centru, este vizibil ritmul susținut înregistrat la nivelul Regiunii 
Centru, cu mult peste media înregistrată la nivel național (Tabel 3.1.8). De remarcat la nivelul Regiunii 
Centru, pentru întreaga perioadă analizată 2011-2016, ritmurile susținute înregistrate la nivelul județelor 
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Brașov şi Sibiu, acestea reprezentând nucleele de dezvoltare economică la nivel regional. Trebuie 
evidenţiate și ritmurile de creștere superioară înregistrate la nivelul județului Alba. Deși cu mici fluctuații, 
ritmurile înregistrate la nivelul celorlalte județe sunt per ansamblu ascendente. 
Tabel 3.1.8. Evoluția ritmului de creștere a exporturilor la nivel național şi la nivelul Regiunii 
Centru, în perioada 2011-2016  

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
România 100% 99.51% 101.41% 123.23% 96.94% 105.11% 
Regiunea Centru 100% 104.45% 105.07% 124.75% 96.83% 110.79% 
Alba 100% 102.02% 109.81% 135.14% 76.37% 128.60% 
Brașov 100% 106.86% 108.46% 124.25% 105.56% 104.12% 
Covasna 100% 98.91% 105.86% 127.68% 79.95% 103.39% 
Harghita 100% 96.75% 104.48% 117.86% 91.52% 99.34% 
Mureș 100% 106.94% 97.13% 117.87% 102.07% 103.31% 
Sibiu 100% 102.87% 102.58% 123.24% 100.09% 116.41% 

Prelucrarea autorilor pe baza datelor disponibile pe Eurostat, septembrie 2017 
Analizând contribuția județelor regiunii la formarea exporturilor (Grafic 3.1.12) și importurilor regionale 
(Grafic 3.1.13 ), se remarcă faptul că în ambele cazuri județele Brașov şi Sibiu se situează pe primele 
locuri, ele fiind şi cele mai bine dezvoltate și dinamice județe ale Regiunii Centru. Judeţul Alba se află 
pe locul 3 ca şi contribuție la formarea exporturilor la nivel regional, urmat de județele Mureș, Covasna 
şi Harghita, în această ordine. Situația este puțin diferită ca pondere în importurile la nivel regional, locul 
3 fiind ocupat de județul Mureș, urmat de județele Alba, Harghita şi Covasna în ordinea menţionată. 
Grafic 3.1.13. Structura importurilor pe județe la nivelul Regiunii Centru, în perioada 2011-2016 
(milioane euro) 

 
Sursa datelor: INS România, Baza de date Tempo Online, septembrie 2017 
Această analiză este completată și detaliată cu analiza pe grupe de produse exportate și importate la 
nivel regional şi la nivelul județelor componente, pentru a determina sectoarele cu potențial competitiv la 
nivel regional, în subcapitolul 3.5. Avantajele comparative ale economiei regionale. 
Sintetizând evoluția exporturilor și importurilor la nivelul Regiunii Centru și comparând-o cu rezultatele 
realizate la nivel național, trebuie analizate din perspectiva performanței şi evoluția exporturilor și 
importurilor per locuitor și valoarea exporturilor și importurilor la 1.000 euro din PIB. Comparând 
rezultatele în sume absolute, rezultă valorile prezentate în Tabelul 3.1.9. Analizând evoluția valorii 
exporturilor și importurilor la nivel național şi al Regiunii Centru, se observă menținerea nivelului 
exporturilor/locuitor la nivelul Regiunii Centru la un nivel superior mediei naționale, acesta înregistrând o 
tendință de creștere susținută în cadrul perioadei analizate, ajungând în 2016 să fie cu aproximativ 58% 
mai mare comparativ cu nivelul înregistrat în 2011, și să depășească valoarea înregistrată la nivel 
național cu aproximativ 25%. În ceea ce privește valoarea importurilor/locuitor la nivelul Regiunii Centru 
și acest indicator a avut în perioada analizată o tendință de creștere, ajungând în 2016 să fie cu 
aproximativ 47% mai mare decât nivelul înregistrat în 2011, și să fie mai mic decât valoarea înregistrată 
la nivel național cu 4%. Dinamica valorii exporturilor/locuitor la nivelul Regiunii Centru a depășit 
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valoarea importurilor/locuitor în perioada analizată. 
Tabel 3.1.9. Evoluția exporturilor și importurilor per locuitor la nivel național şi la nivelul Regiunii 
Centru, în perioada 2011-2015 (euro/locuitor) 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Exporturi (România) – mil. euro 45.292 45.070 45.706 56.322 54.596 57.386 
Populația României – mil. locuitori 20,20 20,10 20,02 19,95 19,88 19,76 
Valoarea exporturilor/locuitor (euro/loc., nivel național) 2.242 2.243 2.283 2.823 2.747 2.904 
Exporturi (Regiunea Centru) – mil. euro 5.780 6.037 6.343 7.913 7.662 8.489 
Populația Regiunii Centru – mil. locuitori 2,52 2,36 2,36 2,36 2,35 2,34 
Valoarea exporturilor/locuitor (euro/loc., nivel Regiunea Centru) 2.294 2.558 2.688 3.353 3.260 3.628 

 
Importuri (România) – mil. euro 54.952 54.703 55.317 58.522 62.962 67.344 
Populația României – mil. locuitori 20,20 20,10 20,02 19,95 19,88 19,76 
Valoarea importurilor/locuitor (euro/loc., nivel național) 2.721 2.722 2.763 2.933 3.168 3.408 
Importuri (Regiunea Centru) – mil. euro 5.578 5.733 5.959 6.560 6.876 7.627 
Populația Regiunii Centru – mil. locuitori 2,52 2,36 2,36 2,36 2,35 2,34 
Valoarea importurilor/locuitor (euro/loc., nivel Regiunea Centru) 2.213 2.429 2.525 2.780 2.926 3.259 

Sursa: Prelucrarea autorilor pe baza datelor disponibile pe Eurostat, septembrie 2017 

Din analiza evoluției valorii exporturilor/1.000 euro PIB la nivel național şi al Regiunii Centru, se observă 
menținerea nivelului exporturilor/1.000 euro PIB la nivelul Regiunii Centru cu mult peste media 
națională, înregistrând și o evoluție ascendentă susținută (Tabel 3.1.10). Astfel, valoarea 
exporturilor/1.000 euro PIB la nivelul Regiunii Centru a crescut în perioada analizată cu 33%, în timp ce 
la nivel național, după o evoluție sinuoasă, s-a menținut la aproximativ același nivel. În ceea ce privește 
evoluția valorii importurilor/1.000 euro PIB la nivel național, se înregistrează în perioada 2011-2015 o 
ușoară tendință descrescătoare, în timp ce la nivelul Regiunii Centru după o ușoară tendință 
descrescătoare înregistrată în perioada 2011-2013, a urmat o creștere a acestui indicator, ajungând în 
2015 să fie cu 23% mai mare faţă de nivelul înregistrat în 2011 (Tabel 3.1.9). 
Tabel 3.1.10. Evoluția exporturilor și importurilor la 1.000 euro din PIB la nivel național şi la 
nivelul Regiunii Centru, în perioada 2011-2015  

 2011 2012 2013 2014 2015 
Valoarea exporturilor/ 1.000 euro PIB România 339,76 337,58 316,85 374,59 341,30 
Valoarea exporturilor/ 1.000 euro PIB Regiunea Centru 395,43 398,43 397,90 480,92 524,18 
Valoarea importurilor/ 1.000 euro PIB România 412,22 409,73 383,47 389,22 393,60 
Valoarea importurilor/ 1.000 euro PIB Regiunea Centru 381,61 378,37 373,82 398,69 470,41 

Sursa: Prelucrarea autorilor pe baza datelor disponibile pe Eurostat, septembrie 2017 

Acest aspect confirmă încă o dată performanțele deținute de Regiunea Centru în ceea ce privește 
contribuția la exportul național, dar și performanța obținerii unui sold pozitiv al balanței comerciale 
pentru perioada analizată. 

 
3.2. Evoluții ale pieței muncii la nivel regional  
Pentru a surprinde evoluțiile pieței muncii apelăm la balanța forței de muncă, un instrument informativ 
complex construit pe baza datelor de statistică demografică, a celor din surse administrative şi a celor 
din anchete în gospodării. 
În lista indicatorilor privind balanțaforței de muncă, o serie de indicatori sunt intercondiționați. 
Raporturile de intercondiţionalitate sunt prezentate în Figura 3.2.1. De aici reiese că doar o parte din 
populația rezidentă este reprezentată de resursele de muncă. Doar o parte din resursele de muncă este 
populație activă. Şi doar o parte din populația activă este populație ocupată (ca salariați sau ca alte 
categorii). Prin urmare, ponderea celor care produc, respectiv populația ocupată civilă,  este relevantă 
în raport de celelalte categorii de populație şi este un indicator ce oferă informații privind capacitatea 
statului de a susține celelalte categorii de populație, prin politicile publice adecvate.  
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Pe baza datelor provizorii furnizate de INS, la începutul anului 2017 la nivel național, din populația 
rezidentă (19.638.300 locuitori), 64 % (12.562.900 locuitori) reprezintă resurse de muncă, 45% 
(8.735.800 locuitori) reprezintă populație activă civilă şi 42% (8.317.600 locuitori) reprezintă populație 
ocupată civilă. 
Figura 3.2.1. Distribuția populației după participarea la activitatea economică la nivel național la 
1 ianuarie 2017 (mii persoane) 

 
*Date provizorii la 1 ianuarie 2017 
**Date estimate pe baza populației rezidente la 1 ianuarie 2017. Datele nu sunt comparabile cu anii anteriori anului 2014. 
*** Datele nu sunt comparabile cu anii anteriori anului 2014. 
Sursa: INS-BFM 2017, p. 17. 
 
Resursele de muncă 
Conform definiției INS, resursele de muncă reprezintă acea categorie de populație care dispune de 
ansamblul capacităților fizice şi intelectuale care îi permit să desfășoare o muncă utilă în una din 
activitățile economiei naționale. Acestea includ populația cu vârstă de muncă, aptă de lucru, care se 
determină prin scăderea persoanelor cu incapacitate permanentă de muncă şi a pensionarilor cu vârstă 
de muncă dar care nu lucrează.  
Prin creșterile graduale aduse vârstei de pensionare, valoarea indicatorului se modifică şi el şi se 
constată o ușoară creștere a resurselor de muncă în perioada 2010 – 2013, în toate regiunile de 
dezvoltare (Grafic 3.2.1). Schimbările produse în sistemul statistic după 2014 la indicatorii privind 
balanța forței de muncă, prin care se urmărește o mai mare rigoare în obținerea datelor, nu mai fac 
posibile comparații pe termen lung. Totuși, pentru 2014-2016 se poate observa o ușoară creștere a 
resurselor de muncă în regiunile Nord – Vest şi Vest şi o scădere pentru Regiunea Centru. (Anexa 3.2., 
Tabel 3.2.1.) 
Între județele Regiunii Centru este evidentă diferența privind volumul resurselor de muncă. Județele 
Brașov şi Mureș au în mod un volum net superior al resurselor de muncă (cu 24,8%, respectiv 23,8% în 
2016 din total resurse de muncă ale Regiunii Centru), iar Covasna este județul cu cele mai puține 
resurse de muncă, în 2016 înregistrând 8,71% în total resurse de muncă ale Regiunii Centru (Tabelul 
3.2.1.). Pe o poziție de mijloc se situează județele Sibiu, Alba şi Harghita (Anexa 3.2., Tabel 3.2.2).   
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Tabel 3.2.1. Ponderea resurselor de muncă ale județelor Regiunii Centru (2005 – 2016) 
judeţul 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Alba 14.89% 14.76% 14.70% 14.72% 14.69% 14.63% 14.60% 14.55% 14.50% 13.95% 13.91% 13.88% 
Brașov 24.92% 24.84% 25.03% 24.99% 24.98% 24.91% 24.79% 24.71% 24.65% 23.98% 24.08% 24.08% 
Covasna 8.86% 8.89% 8.84% 8.81% 8.79% 8.74% 8.71% 8.70% 8.70% 8.77% 8.74% 8.71% 
Harghita 12.66% 12.68% 12.64% 12.58% 12.56% 12.57% 12.63% 12.65% 12.67% 13.12% 13.09% 13.04% 
Mureș 22.04% 22.09% 22.06% 22.07% 22.16% 22.27% 22.29% 22.39% 22.45% 23.06% 23.05% 23.08% 
Sibiu 16.64% 16.74% 16.74% 16.84% 16.81% 16.87% 16.97% 17.01% 17.04% 17.12% 17.14% 17.21% 
Regiunea 
Centru 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Datele nu sunt comparabile cu anii anteriori anului 2014 

Sursa datelor: INS, TEMPO-online, noiembrie 2017 

Ca dinamică, în intervalul  2005 – 2016, nu se observă evoluții spectaculoase în perioadele comparabile 
dar se poate observa trendul ușor  crescător al resurselor de muncă între anii 2015-2016, astfel încât la 
nivelul Regiunii Centru are loc un spor de 10.100 de persoane. 
Conform celor mai recente date privind structura resurselor de muncă, în condițiile unor diferențe 
procentuale relativ mici privind șomerii înregistrați, la determinarea populației ocupate civile contribuie în 
mod semnificativ populația în pregătire profesională şi alte categorii  de populație cu vârstă de muncă. 
Ponderea cea mai mare a populației ocupate civile o are Regiunea Bucureşti – Ilfov (88%) şi cea mai 
mică, Regiunea Nord-Est (56%). Regiunea Centru, cu un procent de 69,5% se plasează peste media 
națională, pe locul 4, dar foarte aproape de regiunile care ocupă locurile 2 şi 3 (Regiunea Vest, 
respectiv, Nord-Vest).  (Tabelul 3.2.2).  
Tabelul 3.2.2. Structura resurselor de muncă după participarea la activitatea economică pe 
regiunii, la 31 decembrie 2016 

Regiunea Resurse de muncă (mii de 
persoane) 

Din care % față de resursele de muncă 
Populație 
ocupată civilă 

Șomeri înregistrați Populație în pregătire profesională şi alte 
categorii de populație cu vârstă de muncă 

Nord-Vest 1.659,2 70,4 2,3 27,3 
Centru 1.490,1 69,5 3,2 27,3 
Nord-Est 2.010,3 55,5 3,9 40,6 
Sud-Est 1.546,1 61,1 4,4 34,5 
Sud Muntenia 1.884,0 58,2 3,9 37,9 
Bucureşti – Ilfov 1.545,4 88,0 1,3 10,7 
Sud-Vest Oltenia 1.249,7 60,9 5,5 33,6 
Vest 1.177,2 70,9 1,9 27,2 
TOTAL 12.562,0 66,2 3,3 30,5 

Sursa: INS-BFM 2017, p. 22 
 
Populația ocupată  
Potrivit metodologiei balanței forței de muncă, populația ocupată civilă cuprinde toate persoanele care 
au o ocupație aducătoare de venit, pe care o exercită în mod obișnuit în una din activitățile economiei 
naționale, fiind încadrate într-o activitate economică sau socială, în baza unui contract de muncă sau în 
mod independent (pe cont propriu), în scopul obținerii unor venituri sub formă de salarii, plată în natură 
etc. Categoriile de persoane incluse sunt: (1) salariați care lucrează în una din activitățile economiei 
naționale în unități din sectorul public (integral de stat şi public de interes național), mixt, privat, 
cooperatist, obștesc; (2) patroni-conducători de unități private-care utilizează pentru realizarea 
activitățiiforță de muncă salariată; (3) lucrători pe cont propriu; (4) lucrători familiali neremunerați. 
Populația ocupată civilă nu cuprinde cadrele militare şi persoanele asimilate acestora (personalul 
MAPN, MAI, SRI, militari în termen), deținuții şi salariații organizațiilor politice şi obștești.   
Evoluția la acest indicator în Regiunea Centru, conform Graficului 3.2.1.şi Anexei 3.2., Tabel 3.2.3,  este 
una sinuoasă şi inegală între județele regiunii. În vreme ce județul Alba se poziționează ca având în 
mod constant cele mai mari ponderi ale populației ocupate în populația totală, județele Brașov şi Sibiu 
au evoluții spectaculoase în acest interval de timp, explicabile cel puținparțial prin investițiile mari care 
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au fost realizate în jurul celor doi poli de creștere, orașele Sibiu şi Brașov. 
Grafic 3.2.1. Ponderea populației ocupate în Regiunea Centru  

 
Datele nu sunt comparabile cu anii anteriori anului 2014 
Sursa datelor: INS,  TEMPO-online, noiembrie 2017 

Referitor la populația ocupată pe sectoare de activitate, datele recente (2016), arată că la nivel regional 
se înregistrează cele mai mari diferențe în agricultură, silvicultură şi pescuit, sector în care media 
națională este de 20,8%. Regiunea cu ponderi mari de populație civilă ocupată în agricultură, 
silvicultură şi pescuit este Nord – Est (31%), iar cu populaţia cea mai puțin ocupată în acest sector este 
Bucureşti-Ilfov (2%). Regiunea Centru se plasează imediat după Bucureşti-Ilfov, cu 16,8%. Dar şi între 
județele Regiunii Centru există diferențe semnificative. Harghita este pe primul loc, cu 23,7% total 
populație ocupată civilă în agricultură, silvicultură şi pescuit, față de Brașov care ocupă ultima poziție, 
cu un procent de 9,1.  
Sectorul în care Regiunea Centru se remarcă ca grad de ocupare în 2017 este cel al industriei şi 
construcțiilor, unde populația ocupată civilă înregistra 37,7%, plasând regiunea pe primul loc la acest 
indicator, la o diferență de 11.6 puncte procentuale de Bucureşti-Ilfov, regiunea cu cea mai mare 
pondere a populației ocupate în servicii comerciale (57,7%)17.   
În comparație cu media altor state membre ale Uniunii Europene, România şi Regiunea Centru au cel 
mai mare număr de persoane ocupate în agricultură la nivel european şi cel mai mic număr de angajați 
în sectorul public. Conform datelor Eurostat, România se situează la acest indicator destul de mult în 
urma Bulgariei. Circa un sfert (24%) din populația activă a României era în anul 2016 ocupată în 
agricultură18.  
În agricultură şi în sectorul public, România înregistrează în același timp cele mai mari oscilații în 
comparație cu anul 1996. Cu 20 de ani în urmă, 40,9% din populația activă era ocupată în agricultură, 
în schimb ponderea sectorului public s-a dublat aproape față de cifra de 7,2% a anului 1996. Câte 
21,7% din persoanele active din România lucrează în fiecare din domeniile industrie şi respectiv 
„comerț, transport şi gastronomie“. Aceste două sectoare constituie aproape jumătate din contribuabilii 
la produsul brut (industrie 25,7%; comerț, transport şi gastronomie 20,2%) din economia românească; 
agricultura contribuie cu doar 4,3%. În Uniunea Europeană, în 2016 cele mai multe persoane active au 
fost înregistrate în domeniile comerț, transporturi şi gastronomie (24,7%), mai mult decât cei din 
sectorul public (23,7%), industria a avut 15,3% (comparativ cu 20,7% în 1996). În cazul producerii 
venitului brut, industria contribuie cu 19,4%, „comerțul, transportul şi gastronomia“ cu 19% iar 
„administrația publică, apărarea, educația, sănătatea şi serviciile sociale“ cu 18,8%19. 
 

																																																								
17 INS-BFM, 2017 
18 Eurostat 2017 
19Eurostat 2017 
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Rata de ocupare a resurselor de muncă  
Rata de ocupare a resurselor de muncă reprezintă raportul, exprimat procentual, dintre populația 
ocupată civilă şi resursele de muncă20.  Din tabelul 3.2.4. reiese evoluția în perioada 2005 – 2016  în 
cele opt regiuni de dezvoltare comparativ şi cu media națională.   
Pentru perioada 2005 – 2013 (perioadă care permite comparații), se constată o evoluție aproximativ 
similară a ratelor de ocupare a resurselor de muncă pentru toate regiunile, cu excepția Regiunii 
Bucureşti-Ilfov. Şi chiar dacă fiecare regiune are rate de ocupare sensibil diferite, se observă că 
perioada 2005 – 2007 a fost una de creștere a ratei de ocupare, urmată de o perioadă de declin (2008 – 
2010), după care a reînceput trendul ascendent pentru aproape toate regiunile. În acest tablou general, 
Regiunea Centru se plasează constant  ușor peste media națională, sub valorile înregistrate de 
Regiunile Bucureşti-Ilfov, Vest şi Nord-Vest şi peste valorile înregistrate de Regiunile Sud-Vest Oltenia, 
Sud Muntenia, Sud-Est şi Nord-Est. 
Din 2014, noile definiții ale indicatorilor din balanțaforței de muncă ar putea fi cele care au determinat 
schimbări radicale în tabloul statistic privind trendul ratei de ocupare a resurselor de muncă. Astfel, 
observăm că regiunile care înregistrau valori extreme (Bucureşti-Ilfov şi Nord-Est) se armonizează la 
nivelul anului 2014, dar în anii următori își reiau tendințele divergente. Remarcăm şi faptul că singurele 
regiuni care înregistrează tendințe pozitive după 2014 sunt Bucureşti-Ilfov şi  Centru (Grafic 3.2.2).   
Grafic 3.2.2. Evoluția ratei de ocupare a resurselor de muncă pe regiuni de dezvoltare 

 
Datele nu sunt comparabile cu anii anteriori anului 2014 
Sursa datelor: INS,  TEMPO-online, noiembrie 2017 
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Grafic 3.2.3. Evoluția ratei de ocupare a resurselor de muncă în Regiunea Centru 

 
Datele nu sunt comparabile cu anii anteriori anului 2014 
Sursa datelor: INS,  TEMPO-online, noiembrie 2017 

Ratele de ocupare a resurselor de muncă în funcție de gen evidențiază niveluri consecvent mai scăzute 
pentru femei decât pentru bărbați, atât la nivelul Regiunii Centru cât şi la nivel național. Totuși se 
remarcă pentru Regiunea Centru o apropiere valorică a ratelor de ocupare în anul 2014, până aproape 
de coincidență (diferența este de 0,3 puncte procentuale mai mult pentru bărbați). Însă în următorii doi 
ani se produce o distanțare şi mai accentuată, în sensul că rata ocupării creşte pentru bărbați şi scade 
pentru femei, înregistrându-se o diferență de 10,2 puncte procentuale. (Grafic 3.2.4). 
Grafic 3.2.4. Evoluția ratei de ocupare a resurselor de muncă în funcție de gen  

 
Datele nu sunt comparabile cu anii anteriori anului 2014 
Sursa datelor: INS,  TEMPO-online, noiembrie 2017 
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Pentru recoltarea datelor conform acestei definiții, Institutul Naţional de Statistică efectuează ancheta 
asupra forței de muncă în gospodării (AMIGO). Mărimea eșantionului gospodăriilor anchetate permite 
reprezentativitate la nivel regional, naționalşi european.  
În Grafic 3.2.5. este evidențiată evoluția sinusoidală a ratelor șomajului BIM, în care România a 
înregistrat în mod constant rate mai mici decât media europeană, cu  perioade clar definite: 

• o primă perioadă, 2005 – 2008  în care la nivelul UE rata șomajului a fost în scădere, iar 
România nu a urmat întocmai tendința generală, înregistrând o ușoară creștere între 2005 şi 
2006 şi abia apoi scăzând cu atingerea unui minim istoric de 5,6%, în 2008; 

• a doua perioadă, de creștere accentuată şi constantă a ratei șomajului ca medie UE, dar mai 
puțin pronunțatăşi cu mici oscilații pentru România, între anii 2008 şi 2013; 

• a treia perioadă, 2013 – 2016, de scădere atât pentru România cât şi ca medie UE, dar are loc 
o distanțare maximă între valorile înregistrate pentru România şi media UE în anul 2013 (de 3,8 
puncte procentuale) urmând ca în 2016 rata șomajului BIM pentru România să atingă valori 
apropiate de cele din 2008 şi la 2,7 puncte procentuale distanță de media UE.  

Grafic 3.2.5. Evoluția ratei șomajului BIM în România comparativ cu media Uniunii Europene  

 
Sursa datelor: EUROSTAT, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do decembrie 2017 

Într-un tablou comparativ regional, se observă din Grafic 3.2.6., o evoluție asincronă şi inegală între 
regiunile de dezvoltare pe perioada avută în vedere. Regiunea Centru, deși  a înregistrat rate maxime 
ale șomajului BIM între 2008 şi 2011, începând cu anul 2012 a avut rate mai mici decât alte patru 
regiuni de dezvoltare, scăzând cu 5,6 puncte procentuale rata șomajului BIM, în intervalul 2011 – 2016. 
Grafic 3.2.6. Evoluția ratei șomajului BIM pe regiuni de dezvoltare 

 
Sursa datelor: EUROSTAT, 
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tgs00010&plugin=1, decembrie 2017 
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Regiunile de dezvoltare din România au înregistrat evoluții diferite la indicatorul șomeri BIM în rândul 
tinerilor (15-24 ani), așa cum reiese din Grafic 3.2.7. Distribuțiile divergente necesită o analiză pe 
câteva perioade: 

• în perioada 2005 - 2008 ratele șomajului BIM în rândul tinerilor se plasează la niveluri relativ 
scăzute şi într-un interval restrâns, comparativ cu perioadele următoare, iar media națională 
înregistrează valoarea cea mai mică, de 17, 6%; 

• în perioada 2008-2011 are loc o explozie a ratei șomajului BIM pentru majoritatea regiunilor, 
excepție face Regiunea Nord-Est, iar Regiunea Centru înregistrează cele mai mari valori, cu 
11,9 puncte procentuale mai mult decât media națională; 

• după 2011 până în 2014 este o perioadă în care regiunile din nordul țăriişi în Regiunea Sud-
trendul este descendent, în vreme ce în celelalte regiuni, din nou se înregistrează creșteri;  

• din anul 2014 se accentuează discrepanțele între regiuni, Regiunea Centru cunoscând cea mai 
importantă reducere a ratei șomajului în rândul tinerilor, de 10,3%, din 2014 în 2016.  

Grafic 3.2.7. Evoluția ratei șomajului BIM în rândul tinerilor (15-24 ani) pe regiuni de dezvoltare 

 
Sursa datelor: EUROSTAT, 
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tgs00010&plugin=1, decembrie 2017 
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Grafic 3.2.8. Evoluția numărului șomerilor BIM la nivel național în funcție de gen  

 
Sursa datelor: INS, TEMPO-online, decembrie 2017 
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cei de gen masculin. Se mai constată că pe măsură ce se înaintează în grupele de vârstă, balanța se 
inversează, bărbații având ponderi tot mai mari în rândul șomerilor BIM. (Grafic 3.2.9).  
Grafic 3.2.9. Ponderea șomerilor BIM la nivel național în funcție de gen şi grupă de vârstă, în 
anul 2016 

 
Sursa datelor: INS, TEMPO-online, decembrie 2017 
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Din datele ANOFM reiese o evoluție a ratei șomajului mult mai armonizată între regiunile de dezvoltare 
decât rata șomajului BIM. Astfel, raportat la media națională, cinci regiuni de dezvoltare se mențin 
aproape constant peste medie (Sud-Vest Oltenia, Sud Muntenia, Sud-Est, Nord-Est şi Centru) iar sub 
medie se situează Regiunile Nord-Vest, Vest şi Bucureşti-Ilfov. Din 2014 Regiunea Centru se înscrie în 
grupul regiunilor cu rată a șomajului mai mică decât media națională. Pentru toate regiunile de 
dezvoltare este evidentă creșterea accelerată a ratei șomajului în perioada 2007 - 2009, cu scădere în 
perioada 2009 - 2011 şi ușoare creșteri între 2011 şi 2013, ca apoi să scadă din nou rata șomajului 
pentru majoritatea regiunilor. (Grafic 3.2.10). 
Grafic 3.2.10. Evoluția ratei șomajului pe regiuni de dezvoltare  

 
Sursa datelor: INS, TEMPO-online, decembrie 2017 
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Populația activă 
Din punct de vedere economic, indicatorul include toate persoanele apte de muncă şi care, într-o 
perioadă de referință specificată, furnizează forța de muncă disponibilă (utilizată sau neutilizată) pentru 
producerea de bunuri şi servicii în economia națională şi cuprinde populația ocupată civilă şi șomerii 
înregistrați. 
În perioada 2005 – 2016, populația activă a înregistrat fluctuații relativ moderate la nivelul regiunilor de 
dezvoltare, cu excepția Regiunii Bucureşti – Ilfov, care a înregistrat un prim salt pozitiv în intervalul 
2005- 2008 şi un al doilea salt pozitiv între 2015 – 2016.   
În intervalul 2011 – 2012, toate regiunile de dezvoltare au înregistrat creșteri ale populației active, 
urmând o perioadă de declin general, cu o excepție,  Regiunea Bucureşti – Ilfov. În intervalul 2015 - 
2016, singurele regiuni care au înregistrat creșteri la indicatorul populație activă au fost Bucureşti-Ilfov - 
cu 83.100 persoane şi Centru  - cu 7.000 persoane. (Grafic 3.2.11). 
Grafic 3.2.11. Evoluția populației active pe regiuni de dezvoltare 

 
Datele nu sunt comparabile cu anii anteriori anului 2014 
Sursa datelor: INS, TEMPO-online, noiembrie 2017 

Conform Grafic 3.2.12, între județele Regiunii Centru se disting câteva aspecte particulare privind 
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• în perioada 2010 - 2011 are loc o scădere generală a populației active, mai accentuată în 
Regiunea Centru;  

• în perioada 2012 – 2013 se înregistrează un trend pozitiv pentru județele Brașov, Sibiu şi Alba 
şi negativ pentru Covasna, Harghita şi Mureș;  

• din 2014, singurele județe care își mențin trendul pozitiv sunt Brașov şi Sibiu. 
Grafic 3.2.12. Evoluția populației active în județele Regiunii Centru 

 
Datele nu sunt comparabile cu anii anteriori anului 2014, Sursa datelor: INS,  TEMPO-online, noiembrie 2017 
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Rata de activitate a populației cu vârstă de muncă 
Rata de activitate a resurselor de muncă reprezintă raportul, exprimat procentual, dintre populația activă 
civilă şi resursele de muncă. 
În perioada 2005 – 2013, rata de activitate la nivel național a cunoscut o evoluție cu oscilații moderate, 
cu un maxim în 2008 de 66,6% şi un minim în 2011 de 62,8%, urmată de o creștere accentuată în 
intervalul 2013 – 2014. După 2014 trendul la nivel național devine din nou descrescător, astfel încât în 
anul 2016 se înregistrează valoarea de 69,5%. De altfel, singura regiune care după 2014 înregistrează 
un trend pozitiv este Bucureşti – Ilfov. Privind Regiunea Centru, se observă situarea constantă peste 
media națională, cu excepția anului 2014, când coboară sub medie cu 1,9 puncte procentuale. În 2016 
Regiunea Centru înregistrează valori foarte apropiate de Regiunile Nord-Vest şi Vest şi, regiuni plasate 
pe locul doi într-o ierarhie națională, după Regiunea Bucureşti-Ilfov, care ocupă primul loc la acest 
indicator. (Grafic 3.2.13). 
Grafic 3.2.13.Evoluția ratei de activitate a populației cu vârstă de muncă pe regiuni de dezvoltare  

 
Datele nu sunt comparabile cu anii anteriori anului 2014, Sursa datelor: INS, TEMPO-online, noiembrie 2017 

Oarecum similar ratei de ocupare, rata de activitate în funcție de gen a cunoscut aceleași evoluții la 
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Grafic 3.2.14. Evoluția ratei de activitate în funcție de gen  

 
Datele nu sunt comparabile cu anii anteriori anului 2014, Sursa datelor: INS, TEMPO-online, noiembrie 2017 
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Salariul mediu net  
Conform definiției INS, câștigul salarial nominal net se obține prin scăderea din câștigul salarial nominal 
brut a impozitului, contribuției salariaților pentru asigurările sociale de sănătate, contribuției individuale 
de asigurări sociale de stat şi a contribuției salariaților la bugetul asigurărilor pentru șomaj.   
Din Grafic 3.2.15 reiese o evoluție ascendentă a câștigurilor salariale nete, pentru toate regiunile de 
dezvoltare, dar cu valori mult mai mari pentru Regiunea Bucureşti-Ilfov, care se detașează net de-a 
lungul perioadei avute în vedere. Între celelalte regiuni nu sunt diferențe semnificative, dar se poate 
remarca o poziționare bună a Regiunii Centru în ultimii ani, astfel încât în anul 2016 se situa pe locul 3, 
după Regiunea Bucureşti-Ilfov şi Regiunea Vest. 
Grafic 3.2.15. Evoluția câștigului salarial net pe regiuni de dezvoltare 

 
Sursa datelor: INS, TEMPO-online, noiembrie 2017 

Între județele Regiunii Centru, salariile nete cele mai mari se întâlnesc în judeţul Sibiu şi, la distanță 
foarte mică, în județul Brașov, singurele situate deasupra mediei regionale. Judeţul Mureș este foarte 
aproape de media regională şi se plasează pe locul 3, urmat de județul Alba. Cele mai mici salarii nete 
sunt, în mod constant în perioada 2005 – 2016, în județele Harghita şi Covasna. (Grafic 3.2.16). 
Grafic 3.2.16. Evoluția câștigului salarial net în județele Regiunii Centru  

 
Sursa datelor: INS,  TEMPO-online, noiembrie 2017 
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serviciilor.  Prin urmare, cu cât valoarea lui este mai mare, cu atât salariații pot achiziționa sau plăti mai 
multe produse şi servicii.   
Din Grafic 3.2.17 şi Anexa 3.2., Tabel 3.2.19 reiese o periodizare a șanselor spre bunăstare a 
salariaților din România, astfel: 

• din 2005 până în 2008 are loc o creștere accentuată a indicelui câștigului salarial net; 
• urmează o perioadă de ușor declin (2008-2011), cu scăderea indicelui de consum cu aproape 

10 procente; 
• din 2011 în 2013 se înregistrează o creștere lentă a indicelui de consum;  
• perioada cea mai bună este cea ulterioară anului 2014, astfel că în doar doi ani (2014–2016) se 

produce o creștere de 34% a indicelui de consum. 
Grafic 3.2.17. Evoluția indicelui câștigului salarial real la nivel național raportat la anul 2005 

 
Sursa datelor: INS, TEMPO-online, noiembrie 2017 
 
Aspecte ale migrației interne şi externe 
Conform datelor Institutului Naţional de Statistică din România, se poate observa un fenomen interesant 
pentru anul 2016: în condițiile scăderii constante a populației pe întreaga țară, încă din 1991, în 2016  
s-a înregistrat un record istoric privind migrația internă21, de 389.373 de persoane. Conform aceleiași 
surse se observă tendințe de migrare spre municipii, orașe, zone metropolitane sau județe mai 
atractive. Doar ¼ din numărul total al județelor – 10 din 41 – au înregistrat creșteri de populație, toate 
celelalte înregistrând pierderi semnificative. Pe lângă județele Brașov şi Sibiu din Regiunea Centru, alte 
județe cu un spor pozitiv de populație sunt Arad, Bihor, Cluj, Constanța, Giurgiu, Iași, Ilfov şiTimiș. Tot 
din datele INS, conform tabelului 3.2.3 reiese că migrația temporară externă înregistrează creșteri 
constante22. 

Tabelul 3.2.3. Evoluția migrației temporare externe pe regiuni de dezvoltare 
 2012 2013 2014 2015 2016 
Regiunea NORD-VEST 22.069 20.954 22.427 25.261 26.970 
Regiunea CENTRU 20.262 19.340 20.625 23.231 24.721 
Regiunea NORD-EST 27.495 25.802 27.880 31.403 33.508 
Regiunea SUD-EST 21.816 20.744 22.153 24.952 26.658 
Regiunea SUD-MUNTENIA 26.556 24.842 26.920 30.323 32.339 
Regiunea BUCUREŞTI - ILFOV 18.636 18.367 18.989 21.390 22.625 
Regiunea SUD-VEST OLTENIA 17.686 16.689 17.963 20.233 21.660 
Regiunea VEST 15.666 15.017 15.914 17.925 19.097 

Sursa datelor: INS, TEMPO-online aprilie 2018 

																																																								
21 Conform Institutului Național de Statistică „schimbarea de domiciliu se consideră efectuată la data când organele de poliție au înscris mențiunea de 
schimbare a domiciliului în actele de identiate“. Numărul de 389.000 de persoane nu cuprinde, așadar, întreaga migrație internă. Câștigul sau pierderea se 
referă exclusiv la soldul schimbărilor de domiciliu: persoane care vin din alte județe minus persoane care pleacă în alte județe. Nu s-au luat în calcul 
nașterile, decesele și migrația externă. 
22 Emigranți temporari sunt persoanele care emigrează în străinătate pentru o perioadă de cel puțin 12 luni. Emigrație înseamnă acțiunea prin care o 
persoană care a avut anterior reședința obișnuită pe teritoriul României încetează să mai aibă reședința obișnuită pe teritoriul acesteia pentru o perioadă 
care este sau se așteaptă să fie de cel puțin 12 luni. 
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Aspecte privind îmbătrânirea demografică 
Îmbătrânirea accentuată a populației creează probleme pe piața muncii în toate statele Uniunii 
Europene. Tendințele demografice generale specifice statelor industrializate din Europa pun în evidenţă 
o accentuată îmbătrânire a populației, principalele cauze fiind: 

• Scăderea ratei natalității; 
• Diminuarea numărului de femei cu vârstă fertilă; 
• Creșterea speranței de viață; 
• Rate mai mici ale mortalității infantile; 
• Servicii mai bune de asistență medicală.  

În general, fenomenul de declin demografic accentuează procesul de îmbătrânire a populației. În plus, 
procese precum: suburbanizarea, migrația tinerilor din mediul rural, populația cu un grad accentuat de 
îmbătrânire (în special în zonele îndepărtate sau din mediul rural), depopularea din zonele cu așezări 
periferice sau greu accesibile sunt noi provocări în procesul de dezvoltare regională durabilă.  
Condițiile de muncă şi de viață comparativ cu salarizarea scăzută duc la o migrație masivă şi continuă a 
forței de muncă românești. Sporul natural negativ anticipează o lipsă tot mai mare a potențialului forței 
de muncă. De asemenea, accentuarea migrației femeilor cu vârstă fertilă va avea în timp un puternic 
efect negativ resimțit într-o scădere vizibilă a numărului de copii, tineri şi persoane active.  
Principalele aspecte privind educația şi formarea profesională 
Una din provocările capitale cu care se confruntă actualmente România, prin urmare  şi  Regiunea 
Centru este problema pregătirii forței de muncă. Reformele în domeniul formării profesionale aplicate 
după 1989 nu au fost întotdeauna ancorate în realitățile economice şi nu au avut coerența necesară 
unui domeniu-cheie care orientează şi asigură dezvoltarea economică pe termen mediu şi lung. În 
consecință, rezultatele evoluțiilor din sistemul educațional românesc au început să fie din ce în ce mai 
vizibile în ultimii ani, când tot mai mulți tineri au dificultăți la intrarea pe piața muncii sau sunt nevoiți să 
practice profesii fără legătură cu studiile absolvite.  
Regândirea şi reconstrucția pe alte principii a sistemului de învățământ profesional din țara noastră este 
unul din obiectivele majore ale României, de a cărui realizare depinde asigurarea dezvoltării economice 
pe termen lung. Recent, a intrat în dezbatere publică  Strategia Educației şi Formării Profesionale din 
România pentru perioada 2016-202023, document ce abordează în mod integrat educația şi formarea 
profesională inițială şi continuă din România.  
Stimularea mobilității profesionale şi geografice, sprijinirea reconversiei profesionale şi adaptarea mai 
bună a sistemului de pregătire profesională la cerințele mereu în schimbare ale pieței muncii sunt 
principalele căi de reducere a șomajului structural. 
Angajatorii găsesc din ce în ce mai greu forță de muncă specializată. În mod evident, această situație 
are drept principală cauză neconcordanța între ceea ce oferă ca rezultate sistemul de pregătire 
profesională şi profesiile şi specializările cerute de piața muncii. Discrepanțele despre care vorbim sunt 
atât de natură cantitativă, reflectându-se într-un dezechilibru structural între cererea şi oferta de pe piața 
muncii (funcționează încă anumite secții sau chiar unități școlare care sunt considerate ,,fabrici de 
șomeri cu diplomă”) cât şi de natură calitativă, şi aici avem în vedere nivelul de pregătire profesională 
considerat necorespunzător de către angajatori în cazul unui număr important de tineri absolvenți. 
Utilizând toate pârghiile disponibile, sistemul actual de învățământ profesional din Regiunea Centru, atât 
cel de nivel secundar cât şi cel de nivel terțiar, trebuie să devină capabil în cel mai scurt timp să se 
adapteze rapid la cerințele mereu în schimbare ale pieței muncii şi să anticipeze viitoarele tendințe.  
De remarcat este faptul că în anul școlar 2010/2011 nu a funcționat nicio școală profesională 
comparativ cu anul anterior, în care au existat 3 școli profesionale, câte una în județele Brașov, Mureș 
																																																								
23http://edu.ro/index.php/articles/24340 
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şi Sibiu. Datorită schimbărilor legislative din sistemul de învățământ românesc, școlile profesionale au 
fost desființate, formarea profesională şi tehnică fiind realizată prin liceele tehnologice.  
Din 2011 se pot observa schimbări semnificative, după modificarea cadrului legislativ care a avut loc în 
februarie 2012. În municipiul Brașov a fost deschisă în același an prima Școală Profesională Germană, 
care funcționează conform sistemului dual. Pe baza acestui model funcționează sau sunt înfiinţate școli 
în Alba Iulia, Timișoara, Satu Mare şi Făgăraș (în cooperare cu organizații din Franța). Inspectoratele 
școlare județene monitorizează îndeaproape procesul de dezvoltare a învățământului profesional. 
Planurile de învățământ pentru licee au fost adaptate luând în considerare extinderea calificărilor 
profesionale 
 
 
3.3. Evoluția mediului antreprenorial regional 
Întreprinderile micro, mici şi mijlocii reprezintă componenta majoritară dar şi cea mai dinamică de la 
nivelul economiei europene. Conform statisticilor publicate de Eurostat, 99 din fiecare 100 de companii 
din Europa sunt IMM-uri şi 67% dintre angajații europeni lucrează în aceste companii. De asemenea, 9 
din 10 IMM-uri fac parte din segmentul Micro. Baza de cercetare a IMM-urilor se axează pe definiția 
europeană din anul 1996, modificată în anul 2005: Categoria Întreprinderilor Micro, Mici şi Mijlocii (IMM) 
este formată din întreprinderile ce angajează mai puțin de 250 de persoane şi care au o cifră de afaceri 
anuală netă de până la 50 de milioane de euro şi/ sau dețin active totale de până la 43 de milioane de 
euro.24 Legislația IMM-urilor a fost adoptată în România în perioada de aderare la Uniunea Europeană 
şi a fost preluată în concordanță cu Acquis communautaire.25 
Descrierea situației la nivel regional 
Mitul că românii sunt întreprinzători este demontat de faptul că în Uniunea Europeană există o medie de 
75 de firme la 1.000 de locuitori, în timp ce în România sunt aproximativ 57 de firme la 1.000 de locuitori 
(conform datelor publicate de Registrul Comerțului, în noiembrie 2017 existau în România în total 
1.259.532 de firme active (SRL, SA, PFA, II şi IF), dintre care 869.118 de societăți de tip SRL sau SA și 
390.414 Persoane Fizice Autorizate (PFA), Întreprinderi Individuale (II) și Întreprinderi Familiale (IF). 
Pentru a realiza o imagine relevantă asupra activității economice derulate la nivel regional, au fost luate 
în analiză şi prezentate informații privind numărul firmelor active la nivel național şi regional. La finele 
anului 2016, în Regiunea Centru existau 61.444 de întreprinderi active, 87,6% dintre acestea 
încadrându-se în clasa microîntreprinderilor (0-9 salariați), 10,1% în clasa întreprinderilor mici (10-49 
salariați), aproximativ 2% în cea a întreprinderilor mijlocii (50-249 salariați) și doar 220 firme (0,36% din 
total), se situau în categoria întreprinderilor mari. Criza economică şi modificările în ce privește regimul 
fiscal au afectat negativ mediul de afaceri din regiune, numărul de întreprinderi active reducându-se cu 
13.697 (aproximativ 20%) într-o perioadă relativ scurtă (2008-2011). Perioada 2012-2016 aduce o 
ușoară redresare, numărul firmelor active ajungând la 61.444 în 2016, respectiv o creștere cu 
aproximativ 13% față de nivelul înregistrat în 2011. Categoria cea mai flexibilă o reprezintă 
microîntreprinderile, care ajung în 2016 să reprezinte 53.826 firme active, comparativ cu nivelul minim 
înregistrat în 2011 de 46.812 firme active (Tabel 3.3.1). 
Analizând evoluția numărului total al firmelor active la nivel național şi regional se observă tendința 
accentuat descrescătoare pentru perioada 2008 – 2011, urmată de un reviriment înregistrat la nivelul 
tuturor regiunilor până în 2015, deși nivelul din 2015 este departe de a egala nivelul înregistrat în 2008. 

																																																								
24 Fragment din Articolul 2 al anexei din Recomandarea 361/2003/CE - În 1996, a fost adoptată de către Comisia Europeana o recomandare ce stabilea 
prima definiție a IMM-urilor. Această definiție a fost aplicată pe întreg teritoriul Uniunii Europene. La data de 6 mai 2003, Comisia a adoptat o nouă 
recomandare, ținând seama de dezvoltarea economică începând cu 1996. Această recomandare a intrat în vigoare în 1 ianuarie 2005 şi va fi aplicată 
tuturor politicilor, programelor şi măsurilor inițiate de Comisie pentru IMM. Pentru statele membre, folosirea definiției este voluntară, dar Comisia le 
recomandă atât lor, cât şi Băncii Europene de Investiții şi Fondului European de Investiții, să o folosească pe scară largă. 
25 http://www.aippimm.ro/categorie/imm/legislatie-imm/ 
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Tabel 3.3.1. Evoluția numărului de firme active din Regiunea Centru, pe clase de mărime, în 
perioada 2008-2016 (număr) 

Clasa de mărime 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Total 68.001 66.018 59.253 54.304 56.069 57.245 59.124 59.586 61.444 
0-9 persoane 60.104 58.700 52.249 46.812 48.532 49.714 51.574 52.040 53.826 
10-49 persoane 6.315 5.946 5.708 6.119 6.163 6.180 6.193 6.155 6.205 
50-249 persoane 1.351 1.172 1.098 1.156 1.156 1.128 1.121 1.168 1.193 
250 persoane şi peste 231 200 198 217 218 223 236 223 220 

Sursa: INS România Tempo Online, martie 2018 

Astfel, la nivel național în 2015 sunt înregistrate ca firme active un total de 513.850 agenți economici, 
reprezentând aproximativ 93% din numărul firmelor active înregistrate la începutul perioadei analizate, 
în 2008. Nivelul minim a fost înregistrat în anul 2011 când doar 452.010 firme au fost active, 
reprezentând o scădere de aproximativ 29% comparativ cu nivelul înregistrat în 2008 (Tabel 3.3.2). 
Astfel, criza din 2008 a determinat scăderea numărului de firme active până în 2011, iar deși din 2012 
numărul firmelor active crește, acesta nu atinge nivelul înregistrat la începutul perioadei analizate. 
Tabel 3.3.2. Evoluția numărului de firme active la nivel național şi regional în perioada 2008 – 
2015  

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
România 554.967 541.696 491.805 452.010 472.187 485.082 507.440 513.850 
Regiunea Nord-Vest 78.750 75.885 67.871 62.381 65.752 68.205 72.444 73.860 
Regiunea Centru 67.967 66.018 59.222 54.287 56.035 57.226 59.083 59.586 
Regiunea Nord-Est 60.898 59.051 53.165 48.591 50.298 51.395 53.290 54.132 
Regiunea Sud-Est 65.495 64.033 58.225 53.221 55.156 56.292 57.888 58.027 
Regiunea Sud  59.482 58.214 53.686 49.587 51.563 52.890 54.764 55.620 
Regiunea București-Ilfov 129.940 128.347 117.679 108.764 114.816 118.819 126.554 128.818 
Regiunea Sud-Vest 39.780 38.967 35.956 33.258 34.849 35.360 36.516 36.694 
Regiunea Vest 52.621 51.181 45.970 41.904 43.684 44.876 46.860 47.113 

Sursa: INS România, septembrie 2017 
Analizând distribuția firmelor active în profil teritorial la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare, se observă 
că aproximativ 25% din firmele active sunt concentrate în Regiunea București-Ilfov, regiune care atrage 
și cea mai mare valoare a investițiilor străine directe precum şi care obține cele mai bune rezultate la 
nivel național. Restul firmelor active sunt distribuite relativ proporțional între cele 7 regiuni de dezvoltare, 
cu mențiunea că regiunea situată pe locul doi este Regiunea Nord-Vest, concentrând activitatea a 
aproximativ 14% din numărul firmelor active, urmată pe locurile trei şi patru de Regiunea Centru și 
Regiunea Sud-Est, care concentrează fiecare activitatea a 11-12% din numărul firmelor active. La polul 
opus, cu cel mai mic număr de firme active se situează Regiunea Sud-Vest cu aproximativ 7% din 
numărul total al firmelor active la nivel național (Grafic 3.3.1 pe baza Tabel 3.3.1 din Anexa 3.3). 
Grafic 3.3.1. Ponderea numărului de firme active la nivel regional în perioada 2008 – 2015  

 
Sursa datelor: INS România, septembrie 2017 
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Tendința înregistrată la nivel național este urmată și la nivelul Regiunii Centru, pentru care criza 
economică a avut efecte mai accentuate în perioada 2010-2011 din perspectiva numărului de firme 
active, în această perioadă înregistrându-se ritmuri de scădere de -10,3% în 2010, respectiv -8,3% în 
2011, ajungând astfel să se înregistreze cel mai mic număr de firme active la nivelul Regiunii Centru în 
2011, respectiv 54.287 agenți economici cu activitate (Grafic 3.3.2). 
Grafic 3.3.2. Evoluția ritmului de creștere a numărului de firme active la nivel național şi la 
nivelul Regiunii Centru, în perioada 2009 – 2015 

 
Sursa datelor: INS România, septembrie 2017 

În ceea ce privește evoluția numărului firmelor active raportate la 1.000 de locuitori, la nivel național 
această medie a înregistrat o ușoară tendință descrescătoare de la 26,9 la 25,9 de firme la 1.000 de 
locuitori în perioada 2008 – 2015 (Tabel 3.3.4). Tendința este aceeași şi la nivelul Regiunii Centru, deși 
trendul descrescător este aici mai accentuat. Astfel, în 2008 media era de aproximativ 27 de firme 
active la 1.000 de locuitori (peste media națională), în timp ce în 2015 media este de aproximativ 25,3 
de firme la 1.000 de locuitori. 
Tabel 3.3.4. Evoluția numărului de firme active la 1.000 de locuitori la nivel național şi la nivelul 
Regiunii Centru, în perioada 2008 – 2015 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
România Nr. total firme active 554.967 541.696 491.805 452.010 472.187 485.082 507.440 513.850 
Populația rezidentă (mil. loc.) 20,64 20,44 20,29 20,20 20,10 20,02 19,95 19,88 
Nr. firme active/ 1.000 locuitori 26,89 26,50 24,23 2,24 23,50 24,23 25.43 25.85 
Regiunea Centru 67.967 66.018 59.222 54.287 56.035 57.226 59.083 59.586 
Populația Regiunii Centru (mil. loc.) 2,52 2,53 2,52 2,52 2,36 2,36 2,36 2,35 
Nr. firme active/ 1.000 locuitori 26,97 26,09 23,50 21,54 23,74 24,25 25,04 25,36 

Sursa: INS România, septembrie 2017 

Mediul economic regional se confruntă cu provocările similare celor naționale, impuse de adaptarea la o 
serie de schimbări determinate de introducerea sistemului de impozitare a micro-întreprinderilor (1-3% 
impozit pe venit), o cotă redusă a TVA (19%), o cotă de 9% pentru produse alimentare, respectiv 
turism, o cotă de impozitare a dividendelor de 5%, dar şi impozite crescute privind clădirile 
nerezidenţiale. Toate aceste modificări vin într-un context european dificil, fără precedent în istoria 
recentă a Uniunii Europene, recentele schimbări sociale la nivel european (Brexit) constituind elemente 
ale unor provocări cărora societatea românească trebuie să le găsească răspunsuri adecvate. Primii 
afectaţi, dar şi primii care trebuie să reacţioneze sunt oamenii de afaceri, de a căror bunăstare depinde 
cea a întregii societăți26. Analizând evoluția numărului de întreprinderi în perioada 2008 – 2015, la 
nivelul Regiunii Centru funcționează aproximativ 12% din numărul total de întreprinderi existent la nivel 
național (pentru anul 2015, de exemplu, la nivelul Regiunii Centru funcționau 59.586 de întreprinderi din 
totalul de 513.850 active la nivel național, respectiv 11,60% conform Tabel 3.3.5). 
Structura întreprinderilor active la nivelul județelor componente ale Regiunii Centru relevă următoarea 
situație: în județul Alba funcționează 12,97% din întreprinderile active la nivel regional, în județul Brașov 

																																																								
26 Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România, Carta alba a IMM-urilor din România 2016, București, 2016 
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30,52%, în județul Covasna 6,16%, în județul Harghita 11,94%, în județul Mureș 20,85% iar în județul 
Sibiu 17,45%. 
Tabel 3.3.5. Evoluția numărului de firme active la nivelul Regiunii Centru în perioada 2008 – 2015  
  2008 % 2009 % 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 
Alba 8270 12.17% 8252 12.52% 7398 12.49% 6846 12.61% 7158 12.77% 7317 12.79% 7563 12.80% 7730 12.97% 

Brașov 20290 29.85% 19627 29.77% 17619 29.75% 16211 29.86% 16834 30.04% 17303 30.24% 17914 30.32% 18142 30.52% 
Covasna 4735 6.97% 4567 6.93% 4115 6.95% 3707 6.83% 3785 6.75% 3779 6.60% 3793 6.42% 3673 6.16% 
Harghita 8566 12.60% 8247 12.51% 7573 12.79% 6904 12.72% 7049 12.58% 7103 12.41% 7290 12.34% 7131 11.94% 
Mureș 13961 20.54% 13539 20.53% 12182 20.57% 11184 20.60% 11513 20.55% 11804 20.63% 12236 20.71% 12431 20.85% 
Sibiu 12145 17.87% 11704 17.75% 10335 17.45% 9435 17.38% 9696 17.30% 9920 17.33% 10287 17.41% 10393 17.45% 
Total  67967 100.00% 65936 100.00% 59222 100.00% 54287 100.00% 56035 100.00% 57226 100.00% 59083 100.00% 59586 100.00% 

Sursa: INS România,  septembrie 2017. 

Analizând această structurare teritorială a întreprinderilor active, se observă că ea corespunde și cu 
contribuția județelor la formarea valorii adăugate brute, şi implicit la formarea PIB regional (Grafic 3.3.3). 
Grafic 3.3.3. Evoluția numărului de firme active la nivelul Regiunii Centru, în perioada 2008– 2015 

 
Sursa datelor: INS România,  septembrie 2017 

Structura întreprinderilor active la nivel regional în funcție de numărul de salariați evidențiază o situație 
similară cu cea existentă la nivel national şi european, care caracterizează o situație cu economie de 
piață funcțională (Tabel 3.3.6). Astfel, la nivelul Regiunii Centru în perioada 2008 – 2015 întreprinderile 
active sunt reprezentate în proporție de aproximativ 87% de microîntreprinderi (cu 0 până la 9 angajați), 
10% întreprinderi mici (cu 10 până la 49 angajați), 2% întreprinderi mijlocii (cu 50 până la 249 angajați) 
și sub 1% întreprinderile mari (cu peste 250 de angajați). 
Tabel 3.3.6. Structura IMM-urilor active, la nivel național şi la nivelul Regiunii Centru, 2008 – 2015 

Clase de mărime Ani 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Total România 554.967 541.696 491.805 452.010 472.187 485.082 507.440 513.850 
Regiunea Centru 68001 68.001 66.018 59.253 54.304 56.069 57.245 59.124 

 

Alba 8.270 8.252 7.398 6.843 7.158 7.321 7.563 7.730 
Brașov 20.287 19.626 17.617 16.209 16.831 17.295 17.911 18.185 
Covasna 4.734 4.566 4.102 3.706 3.783 3.777 3.792 3.672 
Harghita 8.585 8.246 7.572 6.903 7.048 7.105 7.289 7.114 
Mureș 13.989 13.590 12.211 11.214 11.546 11.838 12.279 12.486 
Sibiu 12.136 11.738 10.353 9.429 9.703 9.909 10.290 10.399 

0-9 persoane România 495.019 485.714 438.400 394.059 413.783 426.775 449.502 455.547 
Regiunea Centru 60104 60.104 58.700 52.249 46.812 48.532 49.714 51.574 
10-49 persoane România 48.131 45.791 43.805 47.737 48.215 48.287 47.890 48.005 
Regiunea Centru 6315 6.315 5.946 5.708 6.119 6.163 6.180 6.193 
50-249 persoane România 9.939 8.577 8.047 8.605 8.549 8.414 8.374 8.583 
Regiunea Centru 1351 1.351 1.172 1.098 1.156 1.156 1.128 1.121 
Peste 250 persoane  România 1.878 1.614 1.553 1.609 1.640 1.606 1.674 1.715 
Regiunea Centru 231 231 200 198 217 218 223 236 

Sursa: INS România, Baza de date Tempo-online, septembrie 2017 
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Analizând evoluția numărului de întreprinderi active pe activități economice la nivelul Regiunii Centru, în 
perioada 2008-2015, pentru majoritatea domeniilor de activitate se observă tendința descrescătoare 
manifestată în perioada 2008-2011. Domeniile în care numărul firmelor active a înregistrat scăderi 
semnificative sunt: construcțiile, industria prelucrătoare, activitățile de spectacole, culturale şi recreative, 
precum şi activitățile profesionale, științifice şi tehnice. Perioada 2011-2015 înseamnă însă un 
reviriment pentru toate sectoarele economice, observându-se un trend ascendent susținut în special 
îndomeniile: industria prelucrătoare, transport şi depozitare, activitățile de spectacole, culturale şi 
recreative, precum şi activitățile profesionale, științifice şi tehnice (Grafic 3.3.4 pe baza Tabel 3.3.3 din 
Anexa 3.3). 
Grafic 3.3.4. Evoluția numărului de firme active la nivelul Regiunii Centru pe activități economice 

  

Sursa datelor: INS România, Baza de date Tempo-online, septembrie 2017. 

Un indicator deosebit de important pentru analiza mediului antreprenorial național şi regional este 
numărul de întreprinderi nou create. Termenul „creare nouă” se referă la includerea unei întreprinderi în 
registrul statistic al întreprinderilor. Registrul statistic al întreprinderilor este actualizat lunar, pe baza 
registrului contribuabililor care conţine societăţile comerciale şi întreprinzătorii individuali. În unele cazuri 
o întreprindere nou creată poate proveni dintr-o întreprindere deja existentă (prin diverse restructurări 
sau prin privatizare). Întreprinzătorii individuali la care se face referire în text includ: persoanele fizice 
autorizate, întreprinderile familiale, întreprinderile individuale şi profesiunile liberale (Tabel 3.3.7).  
 
Tabel 3.3.7. Evoluția întreprinderilor nou create la nivel național şi rata de creare (2005-2015) 

Indicator 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Număr de 
întreprinderi 
active 

450.202 480.323 520.032 554.967 541.696 491.805 452.010 472.187 485.082 507.440 513.850 

Numărul 
întreprinderilor  
nou create 

164.446 141.822 163.845 167.910 126.366 128.855 140.083 109.176 135.866 71.327 105.833 

Rata de creare 
(%) 36,53% 29,53% 31,51% 30,26% 23,33% 26,20% 30,99% 23,12% 28,01% 14,06% 20,60% 

Sursa datelor: INS România, Baza de date Tempo-online, septembrie 2017 
Notă: Rata întreprinderilor nou create este prezentată în funcție de numărul de întreprinderi existent în luna ianuarie a 
fiecărui an din cadrul perioadei analizate. 

În România la începutul anului 2005 îşi desfăşurau activitatea aproximativ 450.202 de întreprinderi. În 
anul 2014 au fost înregistrate şi erau încă active în septembrie 2015, un număr de 71.327 de 
întreprinderi noi, excluzând întreprinderile agricole, observându-se o descreștere faţă de anul 
precedent. Astfel, rata de creare de 14,06%, înregistrată în anul 2014 este aproximativ la jumătate din 
nivelul înregistrat în 2013 (28,01%). Rata de creare se situează în jurul sau peste nivelul de 30% până 
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în anul 2008, după care scade sub acest nivel, atingând cel mai redus nivel în 2014, de doar 14,06%. În 
2015 se evidențiază un reviriment, numărul întreprinderilor nou create atingând un nivel de 20,60% 
(Tabel 3.3.7).  
În anul 2015, la nivel național, numărul întreprinderilor nou create a crescut cu 6,54% față de anul 
anterior, Regiunea București-Ilfov fiind cea care a înregistrat cele mai multe firme nou înființate, 
respectiv 4,82% (Tabel 3.3.8 şi Grafic 3.3.5). Potrivit studiului realizat de Institutul Naţional de Statistică 
(mai, 2017), 38% din întreprinderile nou create au optat pentru activități în domeniul comerțului (38,2%), 
urmate, la mare distanță, de activități în domeniul industriei, transportului şi alte servicii.27 
Tabel 3.3.8. Rata de creare a întreprinderilor pe regiuni, în perioada 2005-2015 

Indicator Anul Regiunea 
Nord-Est 

Regiunea 
Sud-Est 

Regiunea 
Sud 

Regiunea 
Sud-Vest 

Regiunea 
Vest 

Regiunea 
Nord-
Vest 

Regiunea 
Centru 

Regiunea 
Buc-Ilfov 

Rata de creare (%) 

2005 5,16% 4,47% 3,94% 2,54% 3,96% 5,29% 5,04% 6,12% 
2006 3,79% 3,69% 3,12% 1,99% 3,16% 4,17% 4,04% 5,63% 
2007 3,88% 3,36% 3,31% 2,28% 2,99% 4,65% 3,88% 7,16% 
2008 3,63% 3,55% 3,67% 2,21% 3,04% 4,40% 3,89% 5,87% 
2009 3,05% 2,71% 2,90% 1,76% 2,31% 3,34% 2,88% 4,37% 
2010 3,23% 3,02% 3,13% 2,17% 2,46% 3,95% 3,36% 4,86% 
2011 3,90% 3,57% 3,77% 2,78% 2,98% 4,68% 3,72% 5,58% 
2012 2,68% 2,50% 2,49% 2,41% 2,18% 3,76% 2,34% 4,77% 
2013 3,42% 2,94% 3,12% 2,62% 2,70% 4,54% 3,16% 5,52% 
2014 1,37% 1,48% 1,38% 1,04% 1,34% 2,11% 1,34% 4,00% 
2015 2,41% 2,20% 2,21% 1,59% 1,95% 3,11% 2,30% 4,82% 

Sursa: INS, septembrie 2017 
Notă: Rata întreprinderilor nou create este prezentată în funcție de numărul de întreprinderi existent în luna ianuarie pentru 
fiecare an din perioada analizată. 

Grafic 3.3.5. Evoluția întreprinderilor nou create pe regiuni, în perioada 2005-2015  

 
Sursa: INS, septembrie 2017 
 
În anul 2015 a fost facilitată înființarea de societăți comerciale, comparativ cu anul 2014, alegere 
favorizată de schimbările fiscale. Evoluția structurii întreprinderilor noi pe forme juridice, respectiv 
balanța întreprinzători individuali/societăți comerciale, reflectă evoluția mediului legislativ din domeniu. 
Comparativ cu anul anterior, în anul 2015 se observă o creștere a numărului de întreprinzători 
individuali şi o scădere privind înființarea de societăți comerciale. În anul 2015, atât agenții economici 
din toate regiunile preferă înființarea de societăți comerciale, cât şi întreprinzătorii individuali au o 
																																																								
27https://www.startupcafe.ro/stiri-afaceri-21795789-cum-evoluat-numarul-afacerilor-romania-ultmii-ani-harta-firmelor-infiintate-regiuni.htm 
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tendință mai mare de înființare a societăților comerciale în Regiunile București-Ilfov şi Vest.  
Conform studiului realizat de Institutul Naţional de Statistică (mai, 2017) numărul mediu de angajați în 
anul 2015 la întreprinzătorii individuali este de 1,4, iar la societățile comerciale este de 3,4, majoritatea 
întreprinderilor noi (60,3%) fiind în clasa de mărime 0 salariați. Cei mai mulţi antreprenori aleg să-și 
desfășoare activitatea într-o singură locație. Majoritatea întreprinderilor nou create din România au un 
singur sediu. În anul 2015, peste 60% din firmele noi au sediul social întregistrat la locuința 
managerului, în timp ce restul funcționează în sedii independente. 
Întreprinderile nou create în anul 2015 au optat pentru activități în domeniul comerțului (38,2%), urmate, 
la mare distanță, de activități în domeniul industriei, transportului şi alte servicii (19,0%, 12,5%, 
respectiv 12,5%). Analizând informațiile la nivelul regiunilor, pe domenii de activitate sunt relevante în 
anul 2015 câteva aspecte:  

- industria este mai atractivă în Regiunile Centru, Sud-Muntenia și București-Ilfov, unde se 
depășesc 20 de puncte procentuale;  

- construcțiile sunt favorizate în Regiunile Nord-Vest, Vest și București-Ilfov;  
- comerțul are cea mai mare atractivitate, cu valori cuprinse între 41,7% în Regiunea București-

Ilfov şi Sud-Est, şi 32,0% în Regiunea Nord- Vest;  
- transporturile sunt preferate în majoritatea regiunilor, excepție făcând Regiunea Vest, unde nu 

se depășesc 10 puncte procentuale;  
- hoteluri şi restaurante este un domeniu cu rezultate semnificative în Regiunea Centru; 
- alte servicii au ponderi mult mai ridicate în Regiunile Nord-Vest și Sud-Vest Oltenia. 

Aproape toate noile afaceri au un singur obiect de activitate, observându-se o creștere față de anul 
2014 de 3,1 puncte procentuale a întreprinderilor cu activități multiple.  
Întreprinderile noi întâmpină dificultăți privind „accesul limitat la salariați bine pregătiți”, un factor 
important în desfășurarea și supraviețuirea unei întreprinderi. Proporția întreprinderilor noi care nu 
întâmpină dificultăți în obținerea contractelor înregistrează o creștere în anul 2015 comparativ cu anul 
2014. Cele mai frecvente dificultăți legate de ofertă rămân: lipsa de resurse, accesul limitat la credite, 
fără clienți sau plata cu întârziere de către clienți. Cele mai frecvente dificultăți legate de cerere sunt: 
concurența mare, clienți cu fonduri reduse, afacerea nu este suficient de bine cunoscută. 
În cazul dificultăților legate de ofertă, cea mai mare pondere în anul 2015 a „lipsei de resurse” se 
observă în Regiunile Sud-Vest Oltenia (88,6%), Nord-Est (81,5%) și Sud-Est (80,4%); Regiunea Sud-
Vest Oltenia are cea mai mare pondere a cauzei „acces limitat la credite” - (60,7%). Regiunile Sud-Est, 
Nord-Est și Vest au cele mai mari valori la „lipsa de tehnologie” (20,7%, 18,4%, respectiv 18,4%); se 
observă o creștere majoră la „acces limitat la salariați bine pregătiți” în Regiunile Vest, Nord-Vest, 
Centru și București-Ilfov. În ceea ce privește dificultățile legate de cerere, Regiunea Sud-Est declară 
cea mai mare pondere pentru „clienți cu fonduri reduse” (85,9%); majoritatea regiunilor despășesc 80 
puncte procentuale la „concurență mare”; Regiunea București-Ilfov are cea mai ridicată pondere la 
„prețul pieței prea mic” (48,1%). 
Evoluția întreprinderilor nou create la 1.000 de locuitori relevă inițiativa antreprenorială la nivel regional, 
respectiv disponibilitatea de asumare a riscului şi a responsabilității pentru demararea și susținerea 
activității inițiate, efectul principal fiind crearea de noi locuri de muncă și generarea de valoare adăgată 
la nivel regional (Tabel 3.3.9.). Indiferent de performanțele sale economice, activitatea economică este 
influențată de o serie de factori de natură legislativ-normativă, sociali, financiari, tehnologici, politici şi 
globali. Fiecare factor influențează mediul antreprenorial într-un mod diferit și poate acționa atât în 
sensul scăderii cât şi în sensul creșterii performanțelor sale. Gradul de adaptabilitate şi flexibilitate a 
antreprenorului are o importanță deosebită împreună cu stabilirea obiectivelor pe termen lung şi a 
strategiei de dezvoltare a firmei. Astfel, un antreprenor cu cunoștințe solide în domeniul resurselor 
umane va da dovadă de tact și diplomație în cazul unei crize de personal, și va încerca să își selecteze 
personalul care corespunde cel mai bine profilului de care are nevoie. 
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Tabel 3.3.9. Evoluția întreprinderilor nou create/1.000 locuitori la nivelul Regiunii Centru pe 
județe, în perioada 2008-2015 

judeţul 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Alba 8,61 9,20 10,36 4,39 4,29 3,31 2,73 5,53 
Brașov 4,49 3,75 3,49 3,19 4,10 2,38 3,33 4,46 
Covasna 3,49 3,62 2,73 2,48 3,18 1,83 2,26 3,22 
Harghita 4,28 4,06 3,58 3,17 3,35 2,66 2,19 3,15 
Mureș 3,08 2,58 2,80 2,77 2,85 1,91 2,14 3,17 
Sibiu 3,43 2,37 2,13 2,65 4,35 1,97 2,91 4,37 
Regiunea Centru 4,56 4,26 4,18 3,11 3,69 2,34 2,59 3,98 

Sursa: INS România,  septembrie 2017 

Analizând dinamica întreprinderilor nou create la 1.000 de locuitori la nivelul Regiunii Centru (Grafic 
3.3.6), se observă că tendința este relativ constantă, cu o mică tendință de scădere în perioada 2011 – 
2014, perioadă în care economia românească a fost influențată de tendințele din contextul internațional. 
Ca dinamică a acestui indicator, la nivelul județelor componente ale Regiunii Centru, se remarcă 
evoluția județului Alba, urmată de județele Brașov şi Sibiu. Județele Covasna, Mureș și Harghita 
înregistrează trenduri similare şi mai reduse decât media regională. 
Grafic 3.3.6. Evoluția întreprinderilor nou create/1.000 locuitori la nivelul Regiunii Centru pe 
județe, în perioada 2008-2015 

 
Sursa datelor: INS România, septembrie 2017 
 
Trebuie remarcată și tendința pe care întreprinderile inovatoare au avut-o în totalul întreprinderilor în 
perioada analizată. Conform datelor disponibile (Tabel 3.3.10) trebuie remarcată ponderea de peste 
30% înregistrată în 2008 și 2010, urmată de o tendință descrescătoare, respectiv 12,8% în 2014. 
 
Tabel 3.3.10. Evoluția întreprinderilor inovatoare în totalul întreprinderilor la nivel național, în 
perioada 2008-2015 
 

Anii 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 
Ponderea întreprinderilor inovatoare 17,0 19,9 21,1 33,3 30,8 20,7 12,8 

Sursa: INS România,  octombrie 2017 
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Analizând ponderea întreprinderilor inovatoare în totalul întreprinderilor active la nivel național, se 
constată că după o evoluție ascendentă în perioada 2002-2008, urmează o perioadă în care trendul 
este descrescător, ajungând să fie în 2014 cu mult mai mic decât nivelul înregistrat în 2002 (Tabel 
3.3.11).  
În categoria întreprinderilor inovatoare sunt incluse întreprinderile care realizează următoarele tipuri de 
activități:  

1. cercetare industrială prin achiziția unui serviciu de cercetare care urmărește: elaborarea, 
realizarea, experimentarea unui model sau soluție nouă pentru un produs/metodă/sistem/ 
tehnologie/serviciu nou sau substanțial îmbunătățit;  

2. dezvoltare experimentală care constă în: dobândirea, combinarea, modelarea şi utilizarea unor 
cunoștințe și competențe relevante existente de ordin științific, tehnologic, de afaceri şi altele, 
cu scopul de a dezvolta produse, procese sau servicii noi sau îmbunătățite;  

3. activități pentru introducerea în producție a rezultatelor cercetării-dezvoltării, care constau în 
principal în: achiziția de utilaje, instalații şi echipamente strict necesare pentru introducerea 
rezultatelor cercetării în ciclul productiv, achiziția de active necorporale necesare pentru 
introducerea rezultatelor cercetării în ciclul productiv (brevete, licențe);  

4. activități de realizare (și comercializare) a produsului (bun sau serviciu) sau procesului nou sau 
îmbunătățit. 

 
Tabel 3.3.11. Ponderea întreprinderilor inovatoare, în total întreprinderi, pe tipuri de inovaţii, în 
profil teritorial, în perioada 2012-2014 

Regiunea de dezvoltare Inovatoare Numai cu inovaţii de 
produs şi/sau proces 

Numai cu inovaţii de 
organizare şi/sau de 
marketing 

Cu inovaţii de produs şi/sau proces 
şi cu inovaţii de organizare şi/sau 
de marketing 

Regiunea Nord-Vest 9,1 1,7 5,7 1,7 
Regiunea Centru 11,8 2,1 6,1 3,6 
Regiunea Nord-Est 14,4 1,6 11,2 1,6 
Regiunea Sud-Est 18,5 9,9 3,9 4,7 
Regiunea Sud-Muntenia 11,6 1,5 7,3 2,8 
Regiunea Bucureşti-Ilfov 17,6 6,1 7,1 4,4 
Regiunea Sud-Vest Oltenia 6,8 1,8 4,4 0,6 
Regiunea Vest 6,4 0,5 3,7 2,2 

Sursa: INS România,  octombrie 2017 

Conform datelor colectate la nivel regional (datele prezentate sunt rezultatul unei cercetări realizate la 
nivel național pe bază de eșantion stabilit la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare), privind ponderea 
întreprinderilor inovatoare în totalul întreprinderilor, pe tipuri de inovații, se constată că Regiunea Centru 
se situează pe locurile 3-4 în majoritatea indicatorilor analizați.  
 
Tabel 3.3.12. Tipologia inovatorilor în perioada 2012 – 2014 la nivel național 

 Indicatori Numărul 
întreprinderilor 

Pondere în total 
întreprinderi (%) 

Total întreprinderi 28.380 100,0 
Întreprinderi  inovatoare 3.645 12,8 
Inovatori de succes 3.334 11,7 
Întreprinderi  inovatoare de produse şi/sau procese (indiferent de inovaţiile de organizare 
şi/sau de marketing) 1.840 6,5 

Întreprinderi inovatoare numai de produse 313 1,1 
Întreprinderi inovatoare numai de procese 511 1,8 
Întreprinderi inovatoare de produse şi procese 705 2,5 
Întreprinderi cu inovaţii de produse şi sau procese nefinalizate şi/sau abandonate 311 1,1 
Întreprinderi  inovatoare de metode de organizare şi/sau de marketing (indiferent de 
inovaţiile de produse şi/sau procese) 2.657 9,4 

Întreprinderi inovatoare numai de metode de organizare 782 2,8 
Întreprinderi inovatoare numai de metode de marketing 759 2,7 
Întreprinderi inovatoare de metode de organizare şide marketing 1.116 3,9 

Sursa: INS România, octombrie 2017 
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Astfel, ponderea întreprinderilor inovatoare în total întreprinderi a fost în perioada 2012-2014 de 11,8% 
din care 2,1% întreprinderi numai cu inovații de produs şi/sau proces, 6,1% întreprinderi numai cu 
inovaţii de organizare şi/sau de marketing, respectiv 3,6% întreprinderi cu inovaţii de produs şi/sau 
proces şi cu inovaţii de organizare şi/sau de marketing (Tabel 3.3.12). 
Analizând datele colectate la nivel național, privind inovația în întreprinderi, pentru perioada 2012-2014 
se constată o scădere cu 7,9% a întreprinderilor inovatoare în totalul întreprinderilor active, comparativ 
cu perioada 2010-2012. Întreprinderile inovatoare de produse și/sau procese au înregistrat în această 
perioadă o ușoară creștere de 0,2% ajungând la 6,5% în total întreprinderi. Întreprinderile inovatoare de 
metode de organizare şi/sau de marketing au înregistrat o tendință de scădere cu 9,4% comparativ cu 
perioada 2010-2012, când reprezentau 18,8%. Întreprinderile din sectorul industriei reprezintă, în 
perioada analizată, 12,6% respectiv cu 9,9% mai puțin decât în perioada 2010-2012, în timp de în 
sectorul serviciilor scăderea este puțin mai lentă, de 5,6%, ajungând la 13,1%.  
Luând în considerare clasa de mărime a întreprinderilor, per ansamblu, în perioada analizată 2012-
2014, întreprinderile mari reprezintă 27,0%, comparativ cu întreprinderile mijlocii 15,0%, respectiv 
întreprinderile mici care reprezintă 11,55. Această tendință s-a remarcat și pe cele două sectoare de 
activitate: industrie și servicii (tabel 3.3.13).  
Tabel 3.3.13. Ponderea întreprinderilor implicate în cooperare, pe clase de mărime, activităţi şi 
tipuri de parteneri, în perioada 2012-2014 la nivel național 

Tipul partenerului Întreprinderi Activităţi 
Total Mici Mijlocii Mari Industrie Servicii 

Orice tip de cooperare 15,4 14,9 13,6 24,1 17,0 13,9 
Alte întreprinderi din interiorul grupului  3,9 3,1 3,1 11,4 4,0 3,7 
Furnizori de echipamente, materiale, componente sau 
software 9,0 8,1 8,5 17,2 10,6 7,3 

Clienţi sau cumpărători din sectorul public 2,8 3,3 1,1 3,3 1,5 4,2 
Clienţi sau cumpărători din sectorul privat 7,2 6,9 6,0 12,0 8,5 5,8 
Concurenţi sau alte întreprinderi din acelaşi sector de 
activitate 2,9 3,1 1,9 4,2 3,1 2,7 

Consultanţi, laboratoare comerciale, institute de C-D private 2,2 1,9 1,7 5,1 2,3 2,0 
Universităţi sau alte instituţii de învăţământ superior 6,2 6,8 4,1 6,6 6,3 6,0 
Administraţie publică, institute de cercetare publice sau 
private 3,8 4,1 2,8 3,6 3,2 4,3 

Sursa: INS România, octombrie 2017 

Dintre categoriile de activități inovatoare, ponderea o are activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv 
54,2% urmată de fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice de 39,7% 
din sectorul industriei (Tabel 3.3.14). 
Tabel 3.3.14. Top-ul primelor 10 activităţi inovatoare la nivel național,în perioada 2012-2014 

Top  Activitate economică % 
1 Cercetare-dezvoltare 54.2 
2 Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice 39.7 
3 Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei 36.6 
4 Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului 30.8 
5 Telecomunicaţii 23.2 
6 Activităţi şi servicii de decontaminare 22.2 
7 Industria metalurgică 22.2 
8 Fabricarea altor mijloace de transport 22.0 
9 Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice 21.8 
10 Activităţi de editare 21.3 

Sursa: INS România, octombrie 2017 

Analizând ponderea întreprinderilor inovatoare, în total întreprinderi pe tipuri de inovații, în profil 
teritorial, în perioada 2012-2014, se observă că în clasamentul regiunilor, per ansamblu se menține 
poziția 3-4, situându-se foarte aproape de media națională. Astfel, întreprinderile inovatoare au 
reprezentat în perioada 2012-2014, 11,8% din totalul întreprinderilor active, din care 2,1% întreprinderi 
numai cu inovații de produs şi/sau proces, 6,1% întreprinderi numai cu inovaţii de organizare şi/sau de 
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marketing, respectiv 3,6% întreprinderi cu inovaţii de produs şi/sau proces şi cu inovaţii de organizare 
şi/sau de marketing (Grafic 3.3.7). 
 
Grafic 3.3.7. Ponderea întreprinderilor inovatoare în total întreprinderi, pe tipuri de inovații în 
profil teritorial, în perioada 2012-2014 

 
Sursa: INS România, octombrie 2017 

 
3.4. Modificări structurale ale economiei Regiunii Centru 
 
Contextul economic național şi regional  
Unul din aspectele sensibile privind dezvoltarea mediului de afaceri din România se referă la 
atractivitatea acestuia pentru oamenii de afaceri şi investitori, deşi economia, cel puţin statistic, în ultima 
perioadă are o evoluție favorabilă conform principalilor indicatori macroeconomici. Aceste aspecte 
vizează, în special, predictibilitatea cadrului legislativ şi piaţa muncii. Percepţia privind mediul de afaceri 
din România se deteriorează, deşi economia creşte, conform ultimului sondaj realizat de Consiliul 
Investitorilor Străini (Foreign Investors Council)28.  
Rezultatele sondajului realizat de Consiliul Investitorilor Străini în luna septembrie 2017 evidenţiază că 
peste 60% dintre respondenţi (antreprenori şi investitori) se aşteaptă ca veniturile şi afacerile lor să 
crească în următorul an, ceea ce confirmă creşterea economică înregistrată de România în 2017 şi 
prognoza pentru 2018. În acelaşi timp se remarcă o deteriorare semnificativă a percepţiei privind mediul 
de afaceri din România, în special în privinţa predictibilităţii cadrului legislativ şi a stabilităţii fiscale şi de 
reglementare. 
Dezvoltarea economică trebuie privită în strânsă legătură şi cu factorii materiali - suport ai acesteia: 
infrastructura, forța de muncă, personalul calificat, certitudinea fiscală şi de reglementare şi legislaţia. 
Astfel, infrastructura de transport s-a dezvoltat foarte lent în ultimele decenii, din cauza unui cumul de 
factori precum: lipsa unei liste cu priorități, discontinuitatea deciziilor de politici publice şi slaba 
coordonare în executarea proiectelor abordate29. Datele statistice susțin această concluzie. Pentru a 
atinge nivelul standardului de viață din țările vestice, România are nevoie de cel puțin două decenii de 
creștere economică puternică peste media europeană. Fără realizarea imediată a unor investiții solide 
în infrastructură, va fi imposibil de susținut actuala creștere economică pe termen mediu și lung. 
																																																								
28https://www.dcnews.ro/economia-creste-mediul-de-afaceri-se-deterioreaza_563295.html Consiliul Investitorilor Străini (CIS) realizează, între membrii săi, de două ori pe 
an sondajul privind sentimentul de siguranţă în afaceri (companiile membre CIS reprezintă o parte semnificativă a investițiilor străine directe în România, acestea 
având peste 180.000 de angajați și o cifră de afaceri totală care reprezintă aproximativ 25% din PIB). 
29 http://www.fic.ro/news/press-releases/Cresterea-economica-pe-termen-lung-este-imposibila-în-lipsa-infrastructurii 
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Conform Raportului de Competitivitate Globală 2016-2017, România se află pe locul 88 din 139 de țări 
în ceea ce privește calitatea infrastructurii, coborând două poziții față de clasamentul din 2015-2016. De 
asemenea, Raportul de țară al României din 2017, elaborat de Comisia Europeană evidențiază faptul 
că în ultimul deceniu, România a înregistrat cea mai mare rată a investițiilor publice din UE şi per 
ansamblu s-au înregistrat îmbunătățiri. În ciuda acestui aspect, România se situează în continuare pe 
ultimul loc în UE în ceea ce privește percepția despre calitatea infrastructurii.  
 
Analiza evoluției Valorii Adăugate Brute la nivelul Regiunii Centru – comparații cu nivel național 
şi regional 
Conform analizei evoluției PIB la nivel național şi regional, prezentate în subcapitolul 3.1. Evoluția 
principalilor indicatori macroeconomici, Regiunea de dezvoltare Centru are o economie echilibrată, 
consolidată în ultimii 20 de ani, perioadă în care ponderile unor sectoare economice de bază, precum 
agricultura, industria extractivă, industria prelucrătoare grea s-au redus mult, crescând în schimb 
ponderea altor ramuri economice şi a celor din sectorul terțiar cu precădere. Analiza PIB este 
completată în acest subcapitol cu analiza Valorii Adăugate Brute (VAB) la nivel regional şi la nivelul 
județelor componente ale Regiunii Centru, relevându-se astfel şi contribuția acestora la formarea PIB 
regional. Concluzia rămâne aceeași, respectiv contribuția principală vine din partea județului Brașov, 
urmată de cea a județelor Sibiu și Mureș, similară, apoi a județelor Alba, Harghita şi Covasna (tabelul 
3.4.1 din Anexa 3.4). Important este că evoluția VAB, respectiv a PIB la nivelul județelor înregistrează o 
tendință evidentă de creștere, prezentă și la nivel regional. Evoluția VAB la nivel regional urmează 
trendul înregistrat la nivel național, fiind similar cu cel al Regiunilor Nord-Vest și Vest (Tabel 3.4.1). La 
nivelul Regiunii Centru evoluția VAB este similară evoluției PIB la nivel regional, însă este evidentă 
tendința de creștere înregistrată după anul 2010, ajungând la 15% în 2015. 
Tabel 3.4.1. Ritmul real de creștere a Valorii Adăugate Brute la nivelul Regiunii Centru în 
perioada 2006-2015 – comparații la nivel național şi regional (în %) 

Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
România 112,7 110,7 119,2 98,7 98,0 101,8 101,1 110,1 104,7 103,0 
Regiunea Nord-Vest 114,0 112,7 111,5 100,7 95,9 98,4 105,2 109,2 106,7 102,5 
Regiunea Centru 115,0 111,9 113,5 101,3 96,8 99,4 104,7 107,2 103,6 102,2 
Alba 121,3 121,9 107,6 98,8 102,6 96,1 104,1 105,4 105,7 - 
Braşov 110,3 115,1 113,9 104,4 100,0 98,0 105,6 108,1 103,5 - 
Covasna 105,0 113,7 111,6 101,7 90,2 105,8 97,2 110,2 101,2 - 
Harghita 123,7 105,8 112,7 100,4 93,1 102,2 99,7 108,7 102,5 - 
Mureş 111,9 105,8 113,5 97,7 94,6 99,8 110,5 106,1 105,9 - 
Sibiu 120,2 109,0 119,2 102,6 94,1 100,5 103,4 106,7 101,5 - 
Regiunea Nord-Est 110,5 109,8 115,7 100,8 95,7 98,0 102,8 109,7 102,6 101,7 
Regiunea Sud-Est 111,7 104,8 115,8 100,0 99,7 100,7 104,5 114,5 104,1 101,7 
Regiunea Sud - Muntenia 112,7 107,7 119,7 103,1 94,9 100,7 97,3 112,8 111,4 101,1 
Regiunea Bucuresti - Ilfov 110,5 115,3 130,5 92,9 100,6 107,9 98,8 111,0 104,6 106,1 
Regiunea Sud-Vest Oltenia 113,9 108,1 114,8 100,5 98,4 101,0 99,7 106,7 100,6 101,2 
Regiunea Vest 116,4 109,8 118,1 98,6 99,6 100,0 99,9 107,1 101,2 102,7 

Sursa: Eurostat, septembrie 2017 
Notă: Ritmul real de creștere a Valorii Adăugate Brute a fost calculat ca ritm de creștere comparativ cu anul anterior şi ținând 
cont de indicele de creștere reală a PIB la nivel național. 

Tendințele manifestate la nivel național şi regional în evoluția PIB se regăsesc și în analizele 
comparative realizate pentru evoluția VAB la nivel național şi regional. Astfel, ca şi contribuție la 
formarea VAB la nivel național, Regiunea Centru se află pe locul 3, respectiv 4, în perioada analizată 
2005-2015, principala regiune concurentă fiind Regiunea Nord-Vest, care reprezintă și un punct de 
reper pentru evoluțiile viitoare, precum și pentru conturarea strategiilor de dezvoltare la nivel regional 
(Grafic 3.4.1). În ceea ce privește tendințele manifestate la nivel regional, evoluția ascendentă este 
evidentă pentru toate regiunile, Regiunea Centru situându-se cu puțin peste media înregistrată la nivel 
național.  
 
 



	 	
	
	

	
	

56	

Grafic 3.4.1. Evoluția Valorii Adăugate la nivel regional în perioada 2005-2014 

 
Sursa datelor: Eurostat, septembrie 2017 

La nivel regional, contribuția județelor la formarea VAB la nivelul Regiunii Centru este prezentată în 
graficul 3.4.2, observându-se contribuția județului Brașov, urmată de cea a județelor Sibiu și Mureș 
(situație similară cu contribuția la formarea PIB ținând cont și de populația acestor județe, precum şi de 
centrele de dezvoltare economică Brașov, Sibiu și Târgu-Mureș). Este apreciabilă şi contribuția 
județelor mai mici Alba, Covasna şi Harghita privită şi în contextul performanțelor înregistrate în ritmul 
de creștere al VAB (Tabel 3.4.1) pentru județul Alba 21,3% şi respectiv Harghita 23,7% în anul 2014. 
Grafic 3.4.2. Contribuția județelor Regiunii Centru la formarea Valorii Adăugate Brute, în 
perioada 2005-2014 

 
Sursa datelor: Eurostat, septembrie 2017 

Analizând structura VAB la nivel regional, prin prisma principalelor sectoare economice care contribuie 
la formare acesteia, se observă că pe primul loc se situează industria (incluzând industria extractivă, 
industria prelucrătoare, producția și furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă și aer 
condiționat, distribuția apei, salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare) care ajunge 
în 2014 să fie de 34,22%, urmată de comerț (incluzând comerțul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea 
autovehiculelor și motocicletelor, transport şi depozitare, hoteluri şi restaurante), care reprezintă 
17,02%, administrația publică şi apărarea, asigurările sociale din sistemul public, învățământul, 
sănătatea şi asistența socială erau de 13,26%, tranzacțiile imobiliare 9,84%, construcțiile 6,56%, 
agricultura, silvicultura și pescuitul 5,79% iar activitățile profesionale, științifice şi tehnice, activități de 
servicii administrative şi activități de servicii - suport reprezentau 5,09%. Celelalte sectoare economice 
contribuiau în medie cu sau până la 3% la formarea VAB regionale (Tabel 3.4.2). 
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Tabel 3.4.2. Evoluția Valorii Adăugate Brute la nivelul Regiunii Centru pe principalele elemente, 
în perioada 2005-2014 

Activități CAEN Rev.2 și elemente 
componente PIB 

Ani 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

UM: Milioane lei 
Agricultură, silvicultură și pescuit 3.026,5 3.577,6 3.117,7 3.619,8 3.403,5 3.582,3 4.163,3 3.022,8 3.854,8 3.745,5 
Industria extractivă; industria prelucrătoare; 
producția și furnizarea de energie electrică şi 
termică, gaze, apă caldă și aer condiționat; 
distribuția apei; salubritate, gestionarea 
deșeurilor, activități de decontaminare 

9.914,4 12.333,5 14.094,5 16.202,2 16.714,3 19.296,4 21.047,7 21.146,0 21.872,8 22.139,0 

Construcții 1.876,8 2.754,0 3.900,7 5.628,5 5.339,4 5.385,1 4.433,9 4.660,5 4.758,1 4.247,2 

Comerț cu ridicata şi cu amănuntul; 
repararea autovehiculelor și motocicletelor; 
transport şi depozitare; hoteluri şi restaurante 

5.461,0 7.324,4 9.140,2 10.735,7 10.424,2 7.432,4 6.775,6 10.579,1 9.979,5 11.008,4 

Informații şi comunicații 668,9 671,9 1.046,8 1.333,2 1.259,9 1.475,4 1.418,8 1.725,3 2.288,2 2.276,9 
Intermedieri financiare și asigurări 526,3 476,4 651,1 879,1 802,4 728,6 670,7 949,0 1.304,7 1.133,9 
Tranzacții imobiliare 2.661,0 2.449,4 4.403,4 4.757,9 5.423,4 5.780,3 5.510,0 6.011,2 6.068,9 6.366,8 
Activități profesionale, științifice şi tehnice; 
activități de servicii administrative şi activități 
de servicii - suport 

620,9 951,3 1.108,1 1.355,6 1.443,9 1.934,9 2.304,0 2.363,1 3.121,5 3.291,4 

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

3.624,2 3.981,3 4.562,8 6.074,9 6.232,6 6.418,7 6.260,4 6.905,3 7.128,1 8.577,8 

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

607,0 794,5 996,5 1.175,4 1.262,8 1.501,8 1.781,8 1.910,7 1.663,1 1.908,4 

Valoarea Adăugată Brută Regională 
(VABR) 28.987,0 35.314,3 43.021,8 51.762,3 52.306,4 53.535,9 54.366,2 59.273,0 62.039,7 64.695,3 

Impozite pe produs 3.739,6 4.458,5 5.688,6 6.383,5 5.800,2 6.473,4 7.421,1 8.249,6 8371 8.426,8 
Drepturi asupra importurilor (taxe vamale) 303,3 373,0 140,9 132,1 105,1 219,9 293,7 326,7 263,7 265,3 
Subvenții pe produs -271,5 -199,9 -180 -184,7 -76 -277,4 -90,9 -116,5 -171,5 -182,4 
Produs Intern Brut Regional (PIBR) - total 32758,4 39945,9 48671,3 58093,2 58135,7 59951,8 61990,1 67732,8 70502,9 73205 

Sursa: INS România, Baza de date Tempo Online, septembrie 2017 

Urmărind aceste date în dinamica perioadei 2005-2014, se observă că sectorul industriei își menține 
trendul ascendent pe tot parcursul perioadei analizate, ceea ce evidențiază progresele realizate în acest 
sector și conturarea industriei ca un sector de bază stabil al economiei regionale. Sectoarele agricultură 
și comerț au evoluții fluctuante în perioada analizată, tendința fiind de ușoară creștere, în timp ce 
sectorul construcțiilor după o evidentă tendință crescătoare manifestată în perioada 2005-2008, tendința 
este clar descrescătoare în perioada 2009-2014 (Grafic 3.4.3). 
Grafic 3.4.3. Contribuția sectoarelor economice la formarea Valorii Adăugate Brute la nivelul 
Regiunii Centru, în perioada 2005-2014 

 
Sursa: INS România, Baza de date Tempo Online, septembrie 2017 
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Astfel, serviciile şi industria sunt principalele sectoare care contribuie la formarea Valorii Adăugate Brute 
la nivelul Regiunii Centru, ea rămânând una din cele mai industrializate regiuni ale ţării. Trebuie 
remarcată contribuția sectorului serviciilor la formarea VAB la nivelul Regiunii Centru, aceasta fiind o 
dovadă a valorificării superioare a resursei umane la nivel Regiunii Centru. Un alt aspect ce trebuie 
menţionat este ritmul de creștere superior al județelor Alba, Harghita şi Covasna, asigurând astfel 
reducerea decalajului de dezvoltare față de județele mai dezvoltate economic ale regiunii - Brașov, 
Sibiu și Mureș. 
 
Populația ocupată în sectoarele economice principale ce corespund elementelor componente 
ale PIB 
În anul 2015, în România erau înregistrate aproximativ 4,9 milioane de contracte de muncă, raportate la 
o populație ocupată civilă de 8.431.700 persoane. Aceste cifre vin să confirme raportul Eurostat, 
conform căruia România se află printre țările europene cu cea mai mică acoperire a populației active cu 
contracte de muncă. De altfel, România se situează, alături de Grecia și Turcia, între țările în care 
ponderea angajaților în total populație activă este de sub 75%, ca urmare a numărului mare de 
persoane active înregistrate sub formă de persoane fizice autorizate sau profesii liberale, în condițiile în 
care media europeană a indicatorului este de 84,6%, iar la nivelul unui grup de 5 țări (Danemarca, 
Estonia, Luxemburg, Suedia și Norvegia), ponderea angajaților în total populație activă depășește 90%. 
Această corelație explică inclusiv anumite dezechilibre, cum ar fi spre exemplu faptul că în România 
există 7 județe (Teleorman, Mehedinți, Vaslui, Buzău, Olt, Dâmbovița şi Ialomița) în care pentru fiecare 
șomer înregistrat există mai puțin de 5 contracte de muncă. Dincolo de densitatea relativ ridicată de 
liber-profesioniști, gradul redus de acoperire a populației active cu contracte de muncă se datorează și 
unei diversități crescute în ceea ce privește alternativele legale de remunerare a populației active, 
respectiv contracte de administrare, contracte de mandat, contracte de drepturi de autor, contracte de 
comision etc. Totodată, practicarea agriculturii de subzistență, sau munca prestată de zilieri, în special 
în comunitățile rurale, afectează semnificativ ponderea angajaților în totalul populației active. Nu în 
ultimul rând, se impune să precizăm că populația activă se află şi sub influența fenomenului migrației 
care, potrivit unui raport recent al Organizației Națiunilor Unite, a crescut în România cu 7% în ultimii 15 
ani, până la nivelul de 3,4 milioane de cetățeni români care locuiesc în afara țării. 
Regiunea de dezvoltare Centru este a 3-a regiune a României în funcție de numărul de salariați, cu 
peste 619 mii de contracte de muncă înregistrate corespunzător unei populații ocupate la nivel regional 
de 1.036.200 persoane, reprezentând 12,46% din forța de muncă a României, la nivelul anului 2016. 
Principalele industrii angajatoare din Regiunea Centru sunt industria auto (fabricarea de piese și 
accesorii pentru autovehicule şi motoare de autovehicule), sectorul transporturilor și cel al construcțiilor. 
Distribuția populației ocupate pe activitățile economice la nivelul Regiunii Centru relevă, ca sectoare 
importante în funcție de ponderea numărului persoanelor ocupate, în primul rând industria, respectiv 
industria prelucrătoare, care concentrează aproximativ 30% din totalul populației ocupate, aceasta 
contribuind aproximativ în aceeași proporție și la formarea Valorii Adăugate Brute la nivel regional. 
Agricultura, silvicultura și pescuitul concentrează aproximativ 17% din populația ocupată, însă ponderea 
lor la formarea Valorii Adăugate Brute la nivel regional este de doar 6%. Comerțul cu ridicata şi cu 
amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor concentrează aproximativ 15% din populația 
ocupată împreuncă cu sectorul transporturilor și depozitării cu 5,5% din populația ocupată, și hoteluri şi 
restaurante cu aproximativ 3% din populația ocupată, care contribuie cu aproximativ 17% la formarea 
VAB regionale. 
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Tabel 3.4.3. Evoluția populației ocupate la nivel național şi regional în perioada 2008-2016 

Regiuni de dezvoltare  
Ani 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
UM: Mii persoane 

Total 8.747 8.410,7 8371,3 8.365,5 8.569,6 8.530,6 8.431,7 8.340,6 8.317,6 
Regiunea Nord-Vest 1.187,9 1.156,5 1.153,7 1.156,7 1.187,2 1.188,0 1.186,4 1.176,0 1.168,0 
Regiunea Centru 1.046,5 1.001,8 1.001,8 1.006,8 1.040,7 1.040,8 1.026,4 1.026,6 1036,2 
Regiunea Nord-Est 1.248,9 1.208,2 1.207,2 1.192,8 1.224,7 1.203,7 1.180,2 1.149,4 1.116,1 
Regiunea Sud-Est 1.057,6 1.011,1 994,9 986,2 1.011,0 1.003,9 986,8 969,0 945,2 
Regiunea Sud-
Muntenia 1.201,0 1.159,9 1.154,8 1.154,5 1.182,6 1.168,8 1.146,5 1.117,7 1.095,9 

Regiunea București - 
Ilfov 1.281,7 1.220,3 1.214,8 1.224,5 1.239,0 1.256,9 1.254,3 1.274,7 1.360,3 

Regiunea Sud-Vest 
Oltenia 867,0 836,1 832,8 828,9 848,0 832,0 813,8 787,7 761,3 

Regiunea Vest 856,4 816,8 811,3 815,1 836,4 836,5 837,3 839,5 834,6 
Total femei, din care: 4.044,0 3.964,0 3.952,1 3977,3 4.054,9 4.005,8 3.953,3 3.847,8 3.790,7 
Regiunea Nord-Vest 555,8 552,2 551,9 551,1 562,4 552,2 551,3 539,1 532,8 
Regiunea Centru 481,3 462,2 460,0 465,1 474,9 469,7 468,7 458,1 455,9 
Regiunea Nord-Est 585,4 577,8 574,7 579,7 590,5 575,8 562,2 537,8 509,2 
Regiunea Sud-Est 476,4 466,3 462,1 461,1 476,7 466,8 460,7 436,7 419,8 
Regiunea Sud-
Muntenia 552,3 550,6 538,4 546,7 553,9 544,7 534,2 516,0 500,5 

Regiunea București - 
Ilfov 606,9 583,1 603,6 602 605,4 622,4 612,4 616,6 654,0 

Regiunea Sud-Vest 
Oltenia 397,3 395,6 387,8 395 404,7 393,1 382,4 364,8 348,3 

Regiunea Vest 388,6 376,2 373,6 376,6 386,4 381,1 381,4 378,7 370,2 

Sursa: INS România, Baza de date Tempo Online, martie 2018 

Construcțiile concentrează aproximativ 7% din populația ocupată contribuind cu aproximativ 6,5% la 
formarea VAB regionale (Tabel 3.4.3 din Anexa 3.4). În același timp, trebuie apreciată și tendința 
descrescătoare înregistrată de populația ocupată la nivel național, urmată şi la nivelul Regiunii Centru, 
deși trebuie menționați anii 2015 și 2016 în care ritmul este pozitiv, în special pentru 2016 de 
aproximativ 1% (Tabel 3.4.4). 
Tabel 3.4.4. Ritmul de evoluție a populației ocupate la nivel național şi la nivelul Regiunii Centru, 
în perioada 2008-2016  

Regiuni de dezvoltare  
Ani 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Ritm de evoluție (%) 

România 8.747,00 8.410,70 8.371,30 8.365,50 8.569,60 8.530,60 8.431,70 8.340,60 8.317,60 
Ritm de evoluție (%) - -3.84% -0.47% -0.07% 2.44% -0.46% -1.16% -1.08% -0.28% 
Regiunea Centru 1.046,50 1.001,80 10.01,80 1.006,80 1.040,70 1.040,80 1.026,40 1.026,60 1.036,20 
Ritm de evoluție (%) - -4.27% 0.00% 0.50% 3.37% 0.01% -1.38% 0.02% 0.94% 
România – femei  4.044,00 3.964,00 3.952,10 3.977,30 4.054,90 4.005,80 3.953,30 3.847,80 3.790,70 
Ritm de evoluție (%) - -2.02% -0.30% 0.63% 1.91% -1.23% -1.33% -2.74% -1.51% 
Regiunea Centru – 
femei  

481,30 462,20 460,00 465,10 474,90 469,70 468,70 458,10 455,90 

Ritm de evoluție (%) - -3.97% -0.48% 1.11% 2.11% -1.09% -0.21% -2.26% -0.48% 

Sursa: INS România, Baza de date Tempo Online, martie 2018 
Notă: În calculul ritmului de evoluție a populației ocupate s-a utilizat metoda ritmul de creștere cu bază în lanț (Ri/i-1), 
conform căreia ritmul de creștere se calculează ca raport între sporul cu bază în lanț al fiecărui an şi nivelul anului precedent. 

Având în vedere polarizarea populației ocupate la nivelul Regiunii Centru în domeniile agricultură, 
industrie prelucrătoare, construcții, comerț cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor și 
motocicletelor, transport şi depozitare, respectiv hoteluri şi restaurante, vom analiza structura la nivelul 
județelor a populației ocupate în aceste sectoare de activitate (Tabel 3.4.3 din Anexa 3.4.). 
Astfel, analizând sectoarele de activitate în care ponderea populației ocupate este mai ridicată, 
observăm următoarele aspecte referitoare la repartiția la nivelul județelor: 
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- în sectorul agricultură, silvicultură și pescuit se remarcă ponderea de 28% pe care o 
înregistrează județul Mureș la nivelul Regiunii Centru, urmat de județul Alba cu 19%, respectiv 
Harghita cu 17%; 

- în industria prelucrătoare ponderea cea mai ridicată o au județele Brașov și Sibiu cu 23%, 
respectiv 22%, urmate de județele Mureș cu 18% şi Alba cu 17%. Repartizarea între județe 
este explicată şiprin polarizarea activității economice în jurul orașelor cu potențial de creștere 
(Brașov, Sibiu, Târgu Mureș, Alba Iulia); 

- în domeniul construcțiilor se remarcă județul Brașov care concentrează aproximativ 35% din 
populația ocupată în acest domeniu de activitate, urmat la o distanță considerabilă de județele 
Mureș şi Sibiu cu 19%, respectiv 18%, apoi Alba cu 12%; 

- în domeniul comerțului cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor 
pe primul loc se situează județul Brașov cu 26%, urmat de Mureș cu 22% din populația ocupată 
în acest domeniu de activitate, apoi județele Sibiu cu 16%, Alba cu 15%, Harghita cu 12% și 
Covasna cu 8%; 

- în domeniul transport şi depozitare sunt fruntașe județele Brașov, Sibiu și Mureș cu ponderi de 
25%, 21% şi respectiv 20%, județul Alba cu 15% şi Harghita 10%, iar Covasna cu 7%; 

- în domeniul hotelurilor și restaurantelor pe primul loc se situează județul Brașov cu 35% din 
totalul populației ocupate în acest domeniu de activitate, aspect justificat și prin numărul mare 
de turiști atras de acest județ, precum și prin stațiunile montane care s-au dezvoltat în ultima 
perioadă, extinzându-şi capacitatea de primire turistică. Județele Mureș şi Sibiu au ponderi 
similare în jurul cifrei de 17%, urmate de județele Harghita şi Alba cu aproximativ 11%, iar 
Covasna cu 9%. 

Analizând numărul mediu de salariați la nivelul regiunilor, în perioada 2008 – 2016, se observă 
ponderea de aproximativ 21,5% înregistrată la nivelul Regiunii București-Ilfov, urmată de Regiunea 
Nord-Vest cu aproximativ 14% și Regiunea Centru cu aproximativ 13%. Regiunile Nord-Est, Sud-Est, 
Sud şi Vest au o pondere de aproximativ 11% la nivel național, doar Regiunea Sud-Vest înregistrând un 
procent de aproximativ 8% (Tabel 3.4.5). Structura forței de muncă din România se caracterizează 
printr-o pondere ridicată a lucrătorilor în domeniul serviciilor, pe fondul detașării comerțului ca fiind a 
doua ramură a economiei prin prisma numărului de contracte de muncă, după industria prelucrătoare, 
cu un număr de 784.960 de contracte de muncă și o contribuție la valoarea adăugată de 18,5% (sursa: 
Eurostat, la nivelul anului 2015). 
Tabel 3.4.5. Structura numărului mediu de salariați la nivel național în perioada 2008-2016  

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
România 5.046.317 4.774.263 4.376.044 4.348.739 4.442.865 4.443.554 4.507.729 4.611.395 4.759.419 
Regiunea Nord-Vest 646.075 614.616 573.728 569.195 582.932 591.258 614.810 628.425 649.572 
Regiunea Centru 632.847 586.433 544.191 546.445 567.851 573.807 579.874 590.125 611.269 
Regiunea Nord-Est 592.399 556.601 499.314 492.185 505.799 497.928 499.798 513.631 532.486 
Regiunea Sud-Est 590.799 557.300 503.193 488.966 498.940 498.958 503.319 509.582 512.799 
Regiunea Sud-Muntenia 600.776 575.161 518.977 514.078 523.551 528.069 531.232 540.867 547.849 
Regiunea București - Ilfov 1.025.786 992.590 918.069 911.534 918.900 915.542 932.699 966.068 1.024.401 
Regiunea Sud-Vest 
Oltenia 423.895 401.130 363.808 361.744 369.294 361.793 359.789 364.313 370.663 

Regiunea Vest 533.740 490.432 454.764 464.592 475.598 476.199 486.208 498.384 510.380 

Sursa: INS România, Baza de date Tempo Online, martie 2018 

Totodată, în afara Regiunii Bucureşti-Ilfov care prezintă o serie de particularități ca urmare a nivelului de 
dezvoltare economică, analiza relevă faptul că o specificitate a județelor mai slab dezvoltate din punct 
de vedere industrial este ponderea ridicată a lucrătorilor din domeniul serviciilor, corelată cu faptul că în 
aceste județe principala ocupație este cea de vânzător sau lucrător comercial (conform Studiului privind 
analiza forței de muncă la nivelul regiunilor de dezvoltare ale României, aferent anului 2015, realizat de 
Patronatul Investitorilor Autohtoni PIAROM). Cel mai ridicat nivel al ponderii lucrătorilor în domeniul 
serviciilor se înregistrează în Regiunea Nord-Est cu o valoare de 17,22%. Cu o medie națională de 
14,67%, după Regiunea Nord-Est, alte trei regiuni de dezvoltare au ponderi care depăşesc nivelul 
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mediu, astfel: Sud-Est, cu o valoare de 16,20%, București-Ilfov, cu o valoare de 16,15% şi Sud-Vest, cu 
o valoare de 15,24% (Tabel 3.4.5 din Anexa 3.4.)30. 
Structura forței de muncă a României pe activități economice relevă faptul că peste 40% din numărul 
total de contracte de muncă sunt acoperite de două din cele 19 secțiuni ale Codului Activităților 
Economice Naționale, respectiv de industria prelucrătoare (24,22% respectiv 1.185.617 contracte de 
muncă) și comerț (16,03% respectiv 784.960 contracte de muncă) la nivelul anului 2015.  
De altfel, conform Eurostat, România se afla în anul 2012 printre țările cu cel mai mare număr de 
angajați în industria prelucrătoare, cu 1.167,5 mii de angajați din cei cca. 30.000 mii de angajați din 
acest sector la nivelul Uniunii Europene. România era cea de-a 8-a țară din UE prin prisma acestui 
indicator, fiind devansată doar de Germania, Italia, Franța, Marea Britanie, Polonia, Spania și Cehia. 
Totodată, România se afla pe locul 4 în Uniunea Europeană, după Cehia, Slovenia și Slovacia, în ceea 
ce privește ponderea numărului de angajați în industria prelucrătoare în total angajați la nivelul 
economiei naționale (peste 30% la nivelul a 5 regiuni de dezvoltare), fiind urmată imediat în acest 
clasament de Polonia, Bulgaria și Ungaria, de undese poate trage concluzia că ponderea ridicată a 
angajaților din industria prelucrătoare rămâne o particularitate a țărilor excomuniste. În opoziție cu 
statisticile de mai sus, România se află doar pe locul 20 în Uniunea Europeană în ceea ce privește 
valoarea adăugată generată de întreprinderile din industria prelucrătoare, cu doar 13.436 milioane euro 
din valoarea adăugată cumulată de 1.620.000 milioane euro la nivelul Uniunii Europene. Explicația 
principală pentru această stare de fapt este aceea că în România se remarcă o distribuție prioritară a 
angajaților către sectoare de activitate din industria prelucrătoare cu niveluri reduse de productivitate, 
costuri de personal scăzute şi profitabilitate ușor peste medie.  
Analizând datele la nivel inter-regional, se observă că Regiunea Centru se situează pe primul loc în 
ceea ce privește numărul mediu de salariați din industria prelucrătoare, un sector de bază pentru 
economia acestei regiuni, care a oferit o bază solidă în perioada analizată pentru obținerea inclusiv a 
unui sold pozitiv al balanței comerciale. Acest sector îi oferă şi premisele pentru dezvoltarea viitoare și 
pentru creșterea ponderii populației ocupate. În domeniul industriei prelucrătoare, Regiunea Centru este 
urmată la o ușoară diferență de Regiunile Nord-Vest și Vest, regiuni care au atras, împreună cu 
Regiunea Centru, cele mai mari investiții străine directe, după Regiunea București-Ilfov. 
În ceea ce privește sectorul construcțiilor, Regiunea Centru cu o pondere de aproximativ 12% din 
numărul mediu de salariați la nivel național, se situează pe un nivel similar cu al Regiunilor Sud-Est, 
Nord-Est și Nord-Vest, dar sunt devansate de Regiunea București-Ilfov care înregistrează o pondere de 
25% din numărul mediu de salariați în domeniul construcțiilor la nivel național. Aceeași situație se 
constatăşi în ceea ce privește sectorul comerț cu ridicata şi cu amănuntul şi transport şi depozitare, 
Regiunea Centru înregistrând medii de aproximativ 12% în ceea ce privește ponderea numărului mediu 
de salariați pe sector de activitate în total național. Ponderea este similară şi în ceea ce privește 
sectorul agricultură, silvicultură și pescuit, ponderea acestui sector fiind însă destul de redusă la 
formarea Valorii Adăugate Brute la nivel regional. 
Un sector cu o evoluție importantă este cel al activității desfășurate la nivelul hotelurilor și 
restaurantelor, prin care Regiunea Centru se situează pe locul doi la nivel național cu o pondere de 
aproximativ 15% ca număr mediu de salariați, după Regiunea București-Ilfov cu o pondere de 22%. 
Astfel, Regiunea Centru devansează din acest punct de vedere Regiunile Sud-Est și Nord-Est, al căror 
potențial turistic este recunoscut atât la nivel național cât şi internațional. Este o dovadă a faptului că 
activitatea turistică la nivelul Regiunii Centru ia amplitudine şi reușește să dezvolte şi sectoarele 
conexe, pe lângă activitatea din domeniul hotelurilor și restaurantelor determinând şi dezvoltarea 
sectorului de spectacole, activități culturale şi artistice (Tabel 3.4.5 din Anexa 3.4.). 

																																																								
30 PIAROM: Studiului privind analiza forței de muncă la nivelul regiunilor de dezvoltare ale României, aferent anului 2015 
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O altă caracteristică a industriei prelucrătoare din România este concentrarea angajaților preponderent 
în întreprinderi mari. Astfel, ponderea angajaților din microîntreprinderi în totalul angajaților din industria 
prelucrătoare este situată în România la aproape jumătate din media Uniunii Europene (7,7% față de 
13,7%), în timp ce 18,8% sunt concentrați în întreprinderi mici, 28,6% în întreprinderi mijlocii (față de 
media UE de 25,3%) şi 44,8% în întreprinderi mari (față de media UE de 41%). De altfel, potrivit 
Eurostat, România este țara cu cea mai redusă pondere a angajaților în microîntreprinderi din industria 
prelucrătoare, după Irlanda (4,6%), Germania (6,9%) şi Elveția (7,5%). În ceea ce privește forța de 
muncă încadrată în sectorul comercial (al doilea mare angajator după industria prelucrătoare), angajații 
din România sunt concentrați cu precădere în întreprinderi mici şi mijlocii, într-un procent de 82,7%, cu 
aproape 12% mai mult decât media UE de 70,8%. România este devansată din acest punct de vedere 
doar de Bulgaria, Grecia, Cipru, Italia și Portugalia. Totodată, statisticile Eurostat reflectă că în 
România, angajații din comerț generează 18,5% din valoarea adăugată la nivel național, ceea ce 
reflectă un echilibru aproape perfect cu ponderea contractelor de muncă din sectorul comercial în totalul 
contractelor de muncă la nivel național (16,03%), dar şi cu media europeană a indicatorului (18,6%). 
Continuând analiza în profil regional, ca structură a numărului mediu de salariați la nivelul Regiunii 
Centru, ponderea majoritară este deținută şi în profil regional de industria prelucrătoare cu aproximativ 
32% din totalul angajaților la nivel regional. Pentru sectoarele economice care s-au evidențiat în profilul 
economic al Regiunii Centru se înregistrează următoarele ponderi ale numărului mediu de salariați în 
total regional: comerț cu ridicata şi cu amănuntul – 15%, construcții – 7%, transport şi depozitare – 5% 
iar hotelurile şi restaurantele – aproximativ 4%. Agricultura, silvicultura și pescuitul concentrează 
aproximativ 2,4% din numărul mediu de salariați înregistrați la nivel regional (vezi Anexa 3.4., Tabel 
3.4.5. Structura numărului mediu de salariați la nivelul județelor Regiunii Centru pe activități ale 
economiei naționale în perioada 2008-2016). 
În ceea ce privește structura numărului mediu de salariați la nivelul județelor componente ale Regiunii 
Centru, pentru sectoarele economice care s-au evidențiat în cadrul analizei, se observă următoarele 
particularități:  

1. în ceea ce privește industria prelucrătoare județele Brașov și Sibiu contribuie fiecare dintre ele 
cu 24-25% din numărul mediu de salariați în acest sector de activitate, urmate de județele Alba 
și Mureș cu aproximativ 16% fiecare, iar județele Harghita şi Covasna cu aproximativ 9% 
fiecare;  

2. în comerțul cu ridicata şi cu amănuntul județul Brașov are o pondere de 30% din numărul mediu 
desalariați înregistrat la nivel regional, urmat de județul Mureș cu 23%, Sibiu cu 18%, Alba cu 
12%, Harghita 10%, iar Covasna cu 7%;  

3. situația este similară în ceea ce privește repartizarea la nivelul județelor și pentru sectoarele de 
activitate construcții şi transport şi depozitare;  

4. în ceea ce privește sectorul agricol se observă că ponderea o au județele Brașov și Alba cu 
26%, respectiv 22% din numărul mediu de salariați înregistrat la nivel regional, urmate apoi de 
județele Mureș, Sibiu, Harghita şi Covasna cu ponderi descrescătoare de la 15% la 12%;  

5. în domeniul hoteluri şi restaurante pentru județul Brașov se înregistrează o pondere de aproape 
38% din numărul mediu de salariați înregistrați la nivel regional, ceea ce confirmă concentrarea 
activității turistice în interiorul regiunii în stațiunile din acest județ, urmat la distanță de județele 
Sibiu și Mureș cu aproximativ 17%, apoi județele Alba, Covasna şi Harghita cu aproximativ 9%-
10%. 

Analizând evoluția productivității muncii pe principalele activități economice ale economiei naționale, 
conform clasificării CAEN, se observă că nivelul cel mai ridicat al productivității muncii se înregistrează 
în sectorul tranzacțiilor imobiliare, aproximativ de 30 de ori mai mare decât media înregistrată la nivel 
național. Exceptând acest sector, sectoarele cu un nivel ridicat al productivității muncii se conturează a 
fi informațiile şi comunicațiile, intermedierile financiare și asigurările, urmate de activitățile de servicii. De 
departe, se observă nivelul scăzut al productivității muncii în agricultură, silvicultură și pescuit care 
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ajunge să reprezinte aproximativ 20% din media înregistrată la nivel național. Industria, care s-a 
conturat ca un sector de bază pentru dezvoltarea Regiunii Centru, are o productivitate a muncii mai 
mare în medie cu 25% comparativ cu media înregistrată la nivelul economiei naționale (Tabel 3.4.6). 
Tabel 3.4.6. Evoluția productivității muncii la nivel național pe sectoare economice, în perioada 
2012-2014 

Activități ale economiei naționale 
Ani 

2012 2013 2014 
UM: lei / ora 

Total 33,3 36,3 38,2 
Agricultură, silvicultură și pescuit 6,8 8,6 8,1 
Industria extractivă; industria prelucrătoare; producția și furnizarea de 
energie electrică şi termică, gaze, apă caldă și aer condiționat; deșeuri, 
activități de decontaminare 43,5 47 48,4 
Construcții 36 37,4 34,6 
Comerț cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor și 
motocicletelor; transport şi depozitare; hoteluri şi restaurante 31,4 28,6 30,4 
Informații şi comunicații 88,1 120,3 120,3 
Intermedieri financiare și asigurări 77,1 117 117,9 
Tranzacții imobiliare 997,7 1029,4 927,7 
Activități profesionale, științifice şi tehnice; activități de servicii 
administrative şi activități de servicii-suport 50,7 63,5 61,5 
Administrație publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public; 
învățământ; sănătate și asistență socială 29,1 31,7 39,8 
Activități de spectacole, culturale şi recreative; reparații de produse de uz 
casnic și alte servicii 43,9 40 44 

Sursa: INS România, Baza de date Tempo Online, noiembrie 2017 

Analizând datele obținute se observă că Regiunea Centru se menține în perioada analizată la 
aproximativ 85-90% din media înregistrată la nivel național în ceea ce privește valoarea adăugată brută 
generată în medie de o persoană ocupată în fiecare an din perioada analizată. Regiunea care 
depășește media națională este București-Ilfov, cu aproximativ 80%. Niveluri similare înregistrate de 
Regiunea Centru sunt înregistrate și pentru Regiunea Vest. Nivelurile similare înregistrate pentru 
productivitatea muncii calculată ca valoare adăugată brută generată în medie de o persoană ocupată 
anual pentru regiunile Centru, Vest și Nord-Vest evidențiază încă o dată structura economică similară a 
acestor regiuni al căror nivel de dezvoltare este, de asemenea foarte apropiat (Tabel 3.4.7). 
În vederea realizării unor comparații inter-regionale privind productivitatea muncii, acest indicator a fost 
calculat pe baza valorii adăugate brute generate la nivel regional (exprimată în milioane lei) raportată la 
populația ocupată la nivel național şi regional. Astfel, au fost obținute următoarele valori: 
Tabel 3.4.7. Productivitatea medie a muncii la nivel regional în perioada 2008-2015 (mii lei/pers.) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
România 53,16 54,57 57,02 59,12 60,67 65,65 70,00 74,78 
Regiunea Nord-Vest 44,20 45,74 46,66 46,64 49,68 53,04 57,07 60,93 
Regiunea Centru 49,24 52,09 53,48 53,86 56,69 59,46 62,92 65,97 
Regiunea Nord-Est 39,30 40,94 41,59 42,00 43,71 47,71 50,24 53,82 
Regiunea Sud-Est 45,38 47,49 51,07 52,79 55,94 63,11 67,32 71,51 
Regiunea Sud-Muntenia 47,96 51,18 51,77 53,05 52,41 58,50 66,87 71,18 
Regiunea București - Ilfov 96,42 94,08 100,86 109,91 111,53 119,38 126,04 135,06 
Regiunea Sud-Vest Oltenia 41,71 43,48 45,59 47,08 47,68 50,74 52,53 56,34 
Regiunea Vest 53,87 55,69 59,25 60,03 60,75 63,64 64,77 68,07 

Sursa: INS România, Baza de date Tempo Online, martie 2018, Notă: Productivitatea medie a muncii a fost calculată 
raportând valoarea adăugată brută înregistrată la nivel național şi regional (exprimată în milioane lei, calculată utilizând 
datele disponibile pe Eurostat și transformate pe baza mediilor anuale a cursului InforEuro din perioada 2005-2016) la 
numărul mediu de salariați înregistrați la nivel național şi regional. 

Continuând analiza productivității muncii cu determinarea acesteia la nivelul principalelor sectoare 
economice care contribuie la formarea valorii adăugate brute la nivelul Regiunii Centru, în perioada 
2008 – 2014, de departe cel mai eficient sector de activitate este cel al tranzacțiilor imobiliare, la fel ca 
şi la nivel național. Comparând nivelul productivității muncii la nivelul sectoarelor economice cu media 
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înregistrată la nivelul Regiunii Centru în perioada 2008 – 2014, sectoarele care obțin performanțe 
notabile pe lângă sectorul tranzacțiilor imobiliare sunt: informațiile şi comunicațiile, intermedierile 
financiare și asigurările, activitățile de spectacole, culturale şi recreative. La polul opus cu niveluri sub 
media regională se află agricultura mult sub media regională, și puțin sub medie comerțul şi construcțiile 
(Tabel 3.4.8). 
Tabel 3.4.8. Productivitatea medie a muncii la nivelul Regiunii Centru pe principalele sectoare 
economice, în perioada 2008-2014 (mii lei/persoană) 

Activități CAEN Rev.2 și elemente componente PIB 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Agricultură, silvicultură și pescuit 14,98 14,01 14,80 17,06 12,02 16,18 16,25 
Industria extractivă; industria prelucrătoare; producția și 
furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă 
și aer condiționat; distribuția apei; salubritate, gestionarea 
deșeurilor, activități de decontaminare 

50,21 57,76 67,07 71,64 70,42 71,78 73,33 

Construcții 74,55 80,29 79,78 66,78 70,29 69,77 62,09 
Comerț cu ridicata şi cu amănuntul; repararea 
autovehiculelor și motocicletelor; transport şi depozitare; 
hoteluri şi restaurante 

47,13 47,91 33,59 29,86 45,15 41,83 47,25 

Informații şi comunicații 149,80 157,49 150,55 143,31 131,70 180,17 179,28 
Intermedieri financiare și asigurări 76,44 72,29 72,86 67,07 99,89 151,71 133,40 
Tranzacții imobiliare 1189,48 1179,00 2140,85 2.119,2 1878,50 1597,08 2195,45 
Activități profesionale, științifice şi tehnice; activități de 
servicii administrative şi activități de servicii - suport 40,95 42,59 53,75 61,94 59,37 70,30 68,86 
Administrație publică şi apărare; asigurări sociale din 
sistemul public; învățământ; sănătate și asistență socială 48,14 49,35 53,13 54,30 59,17 62,15 74,72 
Activități de spectacole, culturale şi recreative; reparații de 
produse de uz casnic și alte servicii 62,19 51,54 58,66 80,26 70,51 61,14 73,12 

Sursa: INS România, Baza de date Tempo Online, martie 2018, Notă: Productivitatea medie a muncii a fost calculată 
raportând valoarea adăugată brută înregistrată la nivelul principalelor sectoare economice care contribuie la formarea VAB 
regionale (exprimată în milioane lei) la populația ocupată pe sectoare economice la nivelul Regiunii Centru. 

Din punct de vedere al deciziei antreprenorilor privind destinația investițiilor nete, se observă că 
majoritatea acestora, respectiv 49% sunt realizate în utilaje, ceea ce exprimă interesul manifestat 
pentru modernizarea proceselor de producție, urmate îndeaproape cu 42% de construcțiile noi, 
evidențiind interesul pentru extinderea activității. Lucrările geologice reprezintă aproximativ 4% din 
totalul investițiilor nete, iar diferența de 5% o reprezintă serviciile (Tabel 3.4.9).  
Tabel 3.4.9. Destinația investițiilor nete la nivel național în perioada 2005-2015 (mil. lei) 

Categorii de 
investiții 

Ani 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Total 47.851,5 68.827,5 83.660,6 99.525,6 74.939,3 72.294,7 87.815,8 89.092,3 80.849,0 86.160,0 98.888,0 
Construcții 
noi 20.327,8 28.900,4 34.666,2 40.145,8 34.868,1 35.841,2 38.597,5 40.788,0 34.941,1 33.088,5 41.537,6 
Utilaje 25.430,4 35.139,2 44.800,9 54.130,1 36.489,6 32.227,7 43.341,4 43.558,3 40.328,5 46.007,0 48.697,0 
Lucrări 
geologice 438,5 617,9 1.177,5 1.477,1 271,2 985,1 1.428,2 1.670,0 2.162,0 3.201,7 37.03,4 
Alte cheltuieli 1.654,8 4.170,0 3.016,0 3.772,6 3.310,4 3.240,7 4.448,7 3.076,0 3.417,4 3.862,7 4.950,0 

Sursa: INS România, noiembrie 2017 

Trebuie menționat faptul că investițiile nete reprezintă cheltuielile efectuate pentru lucrări de construcții, 
de instalații şi de montaj, pentru achiziționarea de utilaje, mijloace de transport, alte cheltuieli destinate 
creării de noi mijloace fixe, pentru dezvoltarea, modernizarea, reconstrucția celor existente, precum și 
valoarea serviciilor legate de transferul de proprietate al mijloacelor fixe existente și al terenurilor (taxe 
notariale, comisioane, cheltuieli de transport, de încărcare-descărcare, etc.).  
Analizând sursa de finanțare a acestor investiții se observă că predomină sursele proprii din care au 
fost finanțate peste 71% din investițiile realizate la nivelul anului 2015 (această proporție menținându-se 
pe întreaga perioadă analizată). La distanță sunt urmate de investițiile finanțate de la bugetul de stat și 
bugetele locale (reprezentând aproape 10% la nivelul anului 2015), credite interne 5%, iar credite 
externe aproximativ 1%. Diferența este reprezentată de investițiile finanțate din alte surse (Tabel 
3.4.10). 
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Tabel 3.4.10. Sursa investițiilor nete la nivel naționalrealizate în perioada 2005-2015 (mil. lei) 
Categorii de 
investiții 

Ani 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Total 47.851,50 68.827,50 83.660,60 99.525,60 74.939,30 72.294,70 87.815,80 89.092,30 80.849,00 86.160,00 98.888,00 
Surse proprii 34.496,90 48.408,00 61.488,70 72.659,30 51.055,10 45.801,10 58.447,40 61.341,80 57.421,00 62.713,40 70.887,40 
Credite 
interne 4.756,70 6.171,70 8.319,80 9.681,50 5.500,10 4.388,60 5.466,00 4.895,00 4.971,00 5.393,70 5.351,20 

Credite 
externe 3.299,90 3.095,00 2.840,40 3.604,70 3.991,60 6.747,20 2.841,10 3.130,40 1.567,60 1.560,00 1.410,10 

Buget de stat 
şi bugete 
locale 

2.249,30 5.351,30 6.240,10 8.165,50 6.599,90 7.251,80 8.725,80 7.276,00 6.578,00 7.554,80 9.506,70 

Capital străin 337,10 852,50 1.246,20 581,50 1.327,30 1.505,20 1.998,10 2.246,60 2.917,20 2.966,50 4.934,00 
Alte surse 2.711,60 4.949,00 3.525,40 4.833,10 6.465,30 6.600,80 10.337,40 10.202,50 7.394,30 5.971,70 6.798,70 

Sursa: INS România, noiembrie 2017 

Investițiile nete reprezintă cheltuielile efectuate pentru lucrări de construcții, de instalații şi de montaj, 
pentru achiziționarea de utilaje, mijloace de transport, alte cheltuieli destinate creării de noi mijloace 
fixe, pentru dezvoltarea, modernizarea, reconstrucția celor existente, precum și valoarea serviciilor 
legate de transferul de proprietate al mijloacelor fixe existente și al terenurilor (taxe notariale, 
comisioane, cheltuieli de transport, de încărcare-descărcare) etc. Astfel, investițiile nete reprezintă de 
fapt un indicator al modului în care se dezvoltă mediul de afaceri. Analizând distribuția la nivel regional 
a investițiilor nete realizate în perioada 2008 – 2012, se remarcă Regiunea București-Ilfov ca fiind cea 
mai dinamică, aceasta concentrând în 2012 aproximativ 40% din totalul investițiilor nete realizate la 
nivel național (Tabel 3.4.11 şi Grafic 3.4.4.). 
Tabel 3.4.11. Investițiile nete la nivel național şi regional în perioada 2008 – 2012 (milioane lei) 

Regiunea de dezvoltare 2008 2009 2010 2011 2012 
Total 88279 100,00% 65414 100,00% 62073 100,00% 76850 100,00% 79914 100,00% 
Regiunea Nord-Vest 8185 9,27% 6339 9,69% 5048 8,13% 6776 8,82% 6864 8,59% 
Regiunea Centru 9156 10,37% 8011 12,25% 5709 9,20% 7194 9,36% 6788 8,49% 
Regiunea Nord-Est 7116 8,06% 4385 6,70% 3923 6,32% 5497 7,15% 5245 6,56% 
Regiunea Sud-Est 8522 9,65% 6388 9,77% 7959 12,82% 7581 9,86% 6972 8,72% 
Regiunea Sud-Muntenia 11557 13,09% 8234 12,59% 7589 12,23% 9106 11,85% 10354 12,96% 
Regiunea Bucureşti - 
Ilfov 30880 34,98% 22052 33,71% 22364 36,03% 29056 37,81% 31735 39,71% 

Regiunea Sud-Vest 
Oltenia 5492 6,22% 4736 7,24% 4996 8,05% 6148 8,00% 6086 7,62% 

Regiunea Vest 7371 8,35% 5269 8,05% 4485 7,23% 5492 7,15% 5870 7,35% 

Sursa: INS România, Baza de date Tempo Online, martie 2018 

Regiunea Centru înregistrează în perioada 2008 – 2012 un trend descrescător al investițiilor nete, 
ajungând de la un nivel de 9.156 mil. lei în 2008 la 6.788 mil. lei în 2012, reprezentând aproximativ 
8,5% din totalul investițiilor nete realizate la nivel național, situând-se la niveluri apropiate cu cele 
înregistrate de Regiunile Nord-Vest și Sud-Est.  
Grafic 3.4.4. Structura investițiilor nete pe regiuni în perioada 2008 – 2012  

 
Sursa datelor: INS România, Baza de date Tempo Online, martie 2018 
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La nivelul Regiunii Centru ponderea majoritară în totalul investițiilor nete o au cele realizate în industria 
prelucrătoare reprezentând 42% din total, unul dintre sectoarele de bază ale regiunii, cu contribuție 
semnificativă şi la formarea valorii adăugate brute regionale și ca sector care absoarbe forță de muncă 
la nivel regional. Trendul investițiilor nete în perioada analizată a fost unul ascendent, crescând de la 
2.773 mil. lei la 3.870 mil. lei, cu o reducere la nivelul anilor 2010 şi 2011. 
Pe locul doi ca pondere se situează sectorul comerțului cu ridicata şi cu amănuntul, care deține la 
nivelul anului 2016 o pondere de aproximativ 13% în totalul investițiilor nete realizate la nivel regional, 
dar care în perioada 2008 – 2016 a înregistrat o evoluție descrescătoare de la 1.639 mil. lei în 2008 la 
1.173 mil. lei în 2016. Urmează cu ponderi similare sectoarele transport şi depozitare, distribuția apei şi 
producția și furnizarea de energie electrică, fiecare din ele cu o pondere de aproximativ 8% în totalul 
investițiilor nete realizate la nivelul Regiunii Centru în 2016 (Tabel 3.4.12). 
Tabel 3.4.12. Investițiile nete pe principalele sectoare economice la nivelul Regiunii Centru, în 
perioada 2008 – 2016 (milioane lei)  

Activități ale economiei naționale 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Total 8.942 7.790 5.343 6.836 6.397 6.889 7.878 10.039 9.215 
B Industria extractivă 1.059 850 521 409 325 851 829 807 444 
C Industria prelucrătoare 2.773 3.219 1.759 2.502 2.579 2.588 3.375 4.127 3.870 
D Producția și furnizarea de energie electrică 
şi termică, gaze, apă caldă și aer condiționat 351 443 640 766 724 741 812 816 679 

E Distribuția apei; salubritate, gestionarea 
deșeurilor, activități de decontaminare 140 109 128 206 130 205 333 479 751 

F Construcții 819 666 264 427 496 277 377 608 494 
G Comerț cu ridicata şi cu amănuntul; 
repararea autovehiculelor și motocicletelor 1.639 911 645 1.024 796 698 789 799 1.173 

H Transport şi depozitare 1.030 586 595 567 508 555 559 836 777 
I Hoteluri şi restaurante 315 262 131 345 171 192 208 234 176 
J Informații şi comunicații 121 71 50 56 65 103 85 145 114 
Tranzacții imobiliare, închirieri şi activități de 
servicii prestate în principal întreprinderilor 
(activități profesionale, științifice şi tehnice, 
activități de servicii administrative şi activități 
de servicii-suport) 

555 580 508 403 479 492 385 838 592 

P Învățământ 11 6 4 6 4 3 6 6 6 
Q Sănătate și asistență socială 64 61 75 92 69 153 79 86 81 
S Alte activități de servicii 65 26 23 33 51 31 41 258 58 

Sursa: INS România, Baza de date Tempo Online, martie 2018 

Analizând datele referitoare la numărul mediu de salariați, productivitatea muncii, investițiile nete 
realizate pe sectoare economice (Tabel 3.4.13), la nivelul Regiunii Centru, şi comparând cu numărul 
întreprinderilor active pe sectoare economice, se poate constata că din acest punct de vedere situația 
este puțin diferită.  
Astfel, ponderea majoritară o au firmele în domeniul comerțului, acestea reprezentând la nivelul anului 
2016 aproximativ 31% din numărul total de întreprinderi active la nivelul Regiunii Centru, acesta 
reflectând și numărul relativ redus de salariați pe unitate, respectiv o medie de 5 angajați/întreprindere. 
Industria prelucrătoare ca număr de întreprinderi active are o pondere de 12,5% la nivel regional, cu o 
medie de aproximativ 27 salariați/întreprindere la nivelul anului 2016. Cu ponderi similare urmează 
sectoarele construcțiilor și al activităților profesionale, științifice şi tehnice, ambele reprezentând 
aproximativ 10% din numărul întreprinderilor active la nivel regional, dar cu o medie de 7 
salariați/întreprindere în sectorul construcțiilor comparativ cu 2 salariați/întreprindere în domeniul 
activităților profesionale, științifice şi tehnice. Ponderi semnificative la nivel regional au și întreprinderile 
active în domeniul transportului şi depozitării de 8,3%, respectiv hotelurile şi restaurantele de 6,5% cu 
medii de 7 angajați/întreprindere, respectiv 6 angajați/întreprindere. 
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Tabel 3.4.13. Numărul întreprinderilor active la nivelul Regiunii Centru pe sectoare economice, în 
perioada 2008-2015 

Grupa CAEN 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
A. Agricultură, silvicultură și pescuit 1.730 1.949 1.922 1.890 2.018 2.085 2.181 2.274 
B. Industria extractivă 139 166 159 152 149 142 147 155 
C. Industria prelucrătoare 
 9.112 8.525 7.683 7.094 7.256 7.291 7.421 7.434 
D. Producția și furnizarea de energie electrică şi 
termică, gaze, apă caldă și aer condiționat 52 55 74 76 86 132 158 153 
E. Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, 
activități de decontaminare 307 311 318 339 354 366 372 372 
F. Construcții 7.735 7.767 6.250 5.434 5.517 5.640 5.810 5.816 
G. Comerț cu ridicata şi cu amănuntul; repararea 
autovehiculelor și motocicletelor 23.768 21.865 19.972 18.113 18.405 18.487 18.734 18.213 
H. Transport şi depozitare 4.415 4.475 4.167 4.031 4.180 4.385 4.807 4.952 
I. Hoteluri şi restaurante 3.877 4.196 3.915 3.537 3.672 3.775 3.857 3.882 
J. Informații şi comunicații 2.142 2.059 1.813 1.656 1.776 1.831 1.948 2.003 
K. Intermedieri financiare și asigurări 683 709 689 673 702 741 721 753 
L. Tranzacții imobiliare 1.523 1.592 1.392 1.250 1.280 1.307 1.347 1.466 
M. Activități profesionale, științifice şi tehnice 6.477 6.665 5.919 5.381 5.582 5.671 5.900 5.943 
N. Activități de servicii administrative şi activități de 
servicii - suport 2.495 2.235 1.918 1.838 1.992 2.124 2.293 2.384 
P. Învățământ 340 376 353 341 375 401 416 449 
Q. Sănătate și asistență socială 1.032 1.029 987 981 1.036 1.098 1.129 1.221 
R. Activități de spectacole, culturale şi recreative 654 635 554 481 553 617 661 763 
S. Alte activități de servicii 1.486 1.327 1.137 1.020 1.102 1.133 1.181 1.267 

Sursa: INS România, Baza de date Tempo-online, septembrie 2017 

Din perspectiva inițiativelor antreprenoriale, Regiunea Centru se situează pe locul 3-4, dacă se ia în 
calcul numărul întreprinderilor nou create la nivel național în perioada 2008 – 2016, după Regiunile 
București-Ilfov, Nord-Vest și Nord-Est. De remarcat anul 2014 în cadrul perioadei analizate, cu cel mai 
mic număr de întreprinderi nou create, doar Regiunea Sud-Vest Oltenia având un nivel mai redus decât 
Regiunea Centru (Tabel 3.4.14). 
Tabel 3.4.14. Numărul întreprinderilor nou create la nivel național şi regional (2008-2015)  

Regiunea 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
TOTAL 167.910 126.366 128.855 140.083 109.176 135.866 71.327 105.833 
Regiunea Nord-Est 20.169 16.500 15.887 17.646 12.672 16.589 6.946 12.401 
Regiunea Sud-Est 19.696 14.667 14.867 16.120 11.792 14.272 7.487 11.310 
Regiunea Sud-Muntenia 20.380 15.691 15.389 17.053 11.745 15.119 7.025 11.354 
Regiunea Sud-Vest Oltenia 12.249 9.553 10.683 12.548 11.365 12.696 5.257 8.153 
Regiunea Vest 16.855 12.530 12.170 13.485 10.301 13.075 6.822 10.026 
Regiunea Nord-Vest 24.440 18.102 19.423 21.164 17.739 22.040 10.688 15.996 
Regiunea Centru 21.561 15.624 16.516 16.826 11.052 15.311 6.809 11.816 
Regiunea Bucureşti - Ilfov 32.560 23.699 23.920 25.241 22.510 26.764 20.293 24.777 

Sursa: INS România, Baza de date Tempo-online, februarie 2018 
Cu toate acestea, analizând dinamica întreprinderilor nou create la nivelul Regiunii Centru și corelând 
evoluția acestora cu evoluția productivității muncii, se observă că sectorul cel mai atractiv pentru 
antreprenori continuă să rămână comerțul (reprezentând 32,5 întreprinderi nou create la 1.000 de 
locuitori), urmat însă îndeaproape de industrie cu un nivel de 25,5 întreprinderi nou create la 1.000 de 
locuitori. Aceste sectoare sunt urmate de transport, hoteluri şi restaurante şi construcții cu o medie de 
aproximativ 10 întreprinderi nou create la 1.000 de locuitori. 
Indicatorii analizați anterior trebuie completați cu informații referitoare la structura exporturilor și 
importurilor înregistrate la nivelul Regiunii Centru. Nivelul și structura exporturilor unei regiuni reflectă în 
bună măsură nivelul de dezvoltare a acelei regiuni, evidențiind în același timp care sunt sectoarele 
dinamice ale economiei şi care sunt activitățile aflate în declin. Creșterea exporturilor constituie totodată 
una din cele mai importante premise ale dezvoltării economice, contribuind semnificativ la creșterea 
economică regională. Trebuie subliniat astfel trendul ascendent înregistrat de evoluția exporturilor la 
nivelul Regiunii Centru, acestea crescând de la 24.523 mil. lei în 2011 (reprezentând 12,81% din 
exporturile totale ale României) la 38.113 mil. lei (reprezentând 14,79% din exporturile naționale) în 
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2016. În același timp trebuie remarcat şi soldul pozitiv al balanței comerciale înregistrate la nivelul 
Regiunii Centru în perioada 2011 – 2016, în contextul unei balanțe comerciale negative la nivel național. 
(vezi Cap. 3.1 şi Anexa 3.4) 
Referitor la evoluția exporturilor la nivel regional, Regiunea Centru se situează pe locul 4 cu o pondere 
de aproximativ 15% în totalul exporturilor României, după Regiunile București-Ilfov cu 21%, Vest cu 
18% şi Sud – Muntenia cu 16%. La nivelul contribuției județelor componente, pe primele locuri se 
situează județele Brașov şi Sibiu cu ponderi de 34%, respectiv 32% în totalul exporturilor regionale 
urmate de județul Alba cu 16%, județul Mureș cu 11%, respectiv Covasna şi Harghita cu aproximativ 
4% fiecare. 
Analizând ritmurile de creștere în cadrul perioadei analizate, ca modificare de la an la an (utilizând 
metoda ritmului de creștere cu baza în lanț), se observă tendința de creștere pentru Regiunea Centru 
cu excepția anului 2014, când s-a înregistrat o scădere de aproximativ 3% față de nivelul înregistrat în 
anul anterior. În 2016 exporturile Regiunii Centru au crescut cu peste 12% comparativ cu anul anterior, 
având astfel un trend ascendent pe ansamblul perioadei analizate. De remarcat scăderile pentru 
județele Alba și Covasna din anul 2015, de 24%, respectiv 20%, recuperate de către județul Alba în 
anul 2016, însă doar într-o proporție de 5% pentru județul Covasna. 
În ce priveşte structura importurilor la nivel regional, regiunile cu exporturi ridicate au și importuri pe 
măsură, astfel că Regiunea Centru cu un nivel de aproximativ 11% în totalul importurilor României, se 
situează la un nivel similar cu Regiunile Nord-Vest, Vest și Sud, cu mult sub nivelul de 39% înregistrat 
de Regiunea București-Ilfov. 
Pentru determinarea avantajelor pe care Regiunea Centru le are pe baza datelor analizate în acest 
subcapitol, este necesară continuarea analizei din perspectiva performanței activității de comerț 
exterior, astfel încât să fie identificate sectoarele economice în care regiunea deține avantaje 
comparative relevante la nivel național. 
 
 
3.5. Avantajele comparative ale economiei regionale 
Pe plan internațional, România ocupă atât poziții bune cât și poziții slabe în clasamentul European 
Competitiveness Report, cu o concentrare destul de pronunțată a punctelor tari şi punctelor slabe pe 
zona de manufactură și pe cea a serviciilor. Integrarea în UE și deschiderea totală față de statele 
membre ne-a pus în situația de a face față atât presiunilor pieței unice, cât şi concurenței de pe piața 
mondială. În ciuda crizei economice din perioada 2008 – 2010, UE a continuat să aibă o serie de 
avantaje comparative pe piața mondială, în aproximativ două treimi din sectoarele industriale, care dețin 
cam trei sferturi din valoarea adăugată. Avantajele sunt concentrate în produse cu grad înalt de 
sofisticare şi intensitate a cunoașterii, cu observația că UE are o bază internă mai extinsă a lanțurilor de 
înaltă tehnologie decât SUA, China sau Japonia. 
Oarecum paradoxal, dat fiind potențialul natural, populația ocupată în agricultură și nivelul relativ scăzut 
de salarizare, România are un indice al avantajului comparativ redus în acest sector. Țările vecine 
Bulgaria și Ungaria sunt cu mult mai competitive, ceea ce explică aprovizionarea transfrontalieră făcută 
sistematic de locuitori ai marilor orașe românești de la granițele respective. La polul opus, cele mai 
competitive domenii în comparațiile internaționale sunt reprezentate de industria tutunului şi lemnul şi 
produsele din lemn (însă cu nivel redus de prelucrare), indicele avantajului comparativ pentru aceste 
sectoare fiind de 5,81, respectiv 4,86, conform Raportului European asupra Competitivității din 201431. 
Indicele pentru produsele de tip mobilă este mai redus, dar totuși la un nivel ridicat, respectiv 3,62, şi 
evidențiază potențialul acestui domeniu pentru economia românească. La textile, îmbrăcăminte, pielărie 
și încălțăminte, România are o industrie manufacturieră competitivă, fapt reflectat de valori relativ 

																																																								
31 European Competitiveness Report 2014 
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ridicate ale indicelui de avantaj comparativ (tinzând către 2 pentru anumite domenii). Aceste domenii 
sunt completate de produsele din metal și echipamentele electrice, care înregistrează indici 
supraunitari. 
Anul 2016 s-a înscris pe trendul de accentuare a deficitului de cont curent început în anul 2014, pe 
fondul deteriorării balanței bunurilor și a veniturilor primare. Analiza în structură a soldului balanței 
bunurilor, pe grupe de mărfuri din Nomenclatorul Combinat, relevă deficite la: produse chimice şi 
plastice (5.950 milioane euro), metale comune (1.908 milioane euro), produse minerale (1.742 milioane 
euro), textile, confecții, încălțăminte (1.053 milioane euro), produse agroalimentare (710 milioane euro), 
respectiv excedente la: mașini, aparate, echipamente și mijloace de transport (1.563 milioane euro), 
produse din lemn, hârtie (383 milioane euro) şi alte mărfuri (185 milioane euro). Pe zone geografice, 
deficitul balanței bunurilor a fost generat aproape în totalitate de comerțul intracomunitar (97,6 la sută), 
comerțul extracomunitar având o influență de numai 2,4 la sută. 
Continuând analiza avantajului comparativ la nivel regional, pot fi observate performanțele obținute la 
nivel regional pe principalele grupe de mărfuri, în perioada 2011 – 2016. Pentru calcularea avantajului 
comparativ, s-a utilizat metoda indirectă bazată pe structura fluxurilor comerciale (propusă de Bela 
Belassa, 1965). Conform acestei metode, pornind de la structura fluxurilor comerciale, se identifică 
grupele de produse pentru care există avantaj comparativ. Este calculat indicatorul performanța relativă 
a exporturilor (relative export performance) pentru cele 8 regiuni de dezvoltare ale României pentru a 
evidenția performanțele deținute în profil teritorial de Regiunea Centru. 

Performanța relativă a exporturilor (relative export performance) se determină astfel: 
RCAregional = (Xri/Xni) : (Xr/Xn) 
unde:  

Xri – exportul regional pentru grupa i de mărfuri;  
Xni – exportul național pentru grupa i de mărfuri; 
Xr – exportul regional;   
Xn – exportul național. 

În urma analizei avantajelor comparative relative la nivelul regiunilor de dezvoltare ale României, sunt 
evidențiate următoarele performanțe obținute la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare: 

- Regiunea București-Ilfov:  
- categoriile de mărfuri pentru care nivelul indicatorilor este peste 2 (respectiv cele mai 

performante), sunt: II–produse vegetale, IV–produse alimentare, băuturi şi tutun,  
VI–produse chimice; 

- categoriile de mărfuri cu nivelul indicatorului peste 1 (dar mai mic decât 2), sunt:  
X–hârtie și articole din acestea, XVIII–instrumente şi aparate optice, fotografice, 
cinematografice, medico-chirurgicale, ceasuri, instrumente muzicale; 

- Regiunea Nord-Est: 
- categoriile de mărfuri pentru care nivelul indicatorilor este peste 2 (respectiv cele mai 

performante), sunt: IX-produse din lemn, exclusiv mobilier, X-hârtie și articole din 
acestea, XI-textile şi articole din textile;  

- categoriile de mărfuri cu nivelul indicatorului peste 1 (dar mai mic decât 2), sunt:  
I-animale vii şi produse animale, XII-încălțăminte, pălării, umbrele și articole similare; 

- Regiunea Nord-Vest: 
- categoriile de mărfuri pentru care nivelul indicatorilor este peste 2 (respectiv cele mai 

performante), sunt: XII-încălțăminte, pălării, umbrele și articole similare;  
- categoriile de mărfuri cu nivelul indicatorului peste 1 (dar mai mic decât 2), sunt:  

I-animale vii şi produse animale, III-grăsimi şi uleiuri animale sau vegetale, VII-
materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea, X-hârtie și articole din acestea, XI-
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textile şi articole din textile, XVI-mașini, aparate și echipamente electrice; aparate de 
înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile; 

- Regiunea Sud: 
- categoriile de mărfuri pentru care nivelul indicatorilor este peste 2 (respectiv cele mai 

performante), sunt: XVII-mijloace şi materiale de transport;  
- categoriile de mărfuri cu nivelul indicatorului peste 1 (dar mai mic decât 2), sunt: III-

grăsimi şi uleiuri animale sau vegetale, IV-produse alimentare, băuturi şi tutun, V-
produse minerale, XIII-articole din piatră, ipsos, ciment, ceramică, sticlă și din alte 
materiale similare; 

- Regiunea Sud-Est: 
- categoriile de mărfuri pentru care nivelul indicatorilor este peste 2 (respectiv cele mai 

performante), sunt: I-animale vii şi produse animale, II-produse vegetale, III-grăsimi şi 
uleiuri animale sau vegetale, V-produse minerale;  

- categoriile de mărfuri cu nivelul indicatorului peste 1 (dar mai mic decât 2), sunt: XI-
textile şi articole din textile, XV-metale comune şi articole din acestea, XVII-mijloace şi 
materiale de transport; 

- Regiunea Sud-Vest: 
- categoriile de mărfuri pentru care nivelul indicatorilor este peste 2 (respectiv cele mai 

performante), sunt: VII-materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea, XV-metale 
comune și articole din acestea;  

- categoriile de mărfuri cu nivelul indicatorului peste 1 (dar mai mic decât 2), sunt: VI-
produse chimice, XVII-mijloace şi materiale de transport; 

- Regiunea Vest: 
- categoriile de mărfuri cu nivelul indicatorului peste 1 (dar mai mic decât 2), sunt: VII-

materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea, XII-încălțăminte, pălării, umbrele și 
articole similare, XVI-mașini, aparate și echipamente electrice; aparate de înregistrat sau 
de reprodus sunetul şi imaginile, XVII-mijloace şi materiale de transport, XVIII-instrumente 
şi aparate optice, fotografice, cinematografice, medico-chirurgicale; ceasuri; instrumente 
muzicale. 

Analiza acelorași categorii de mărfuri pentru determinarea avantajului comparativ la nivel național 
pentru Regiunea Centru, evidențiază:  

- grupele VIII şi IX, respectiv pieile crude, pieile tăbăcite, blănurile şi produsele din acestea și 
produsele din lemn, exclusiv mobilierul, care au cel mai ridicat nivel al indicatorului (peste 
3) și tendință relativ constantă în perioada analizată 2011-2016; un nivel similar pentru 
produsele din lemn este înregistrat la nivelul Regiunii Nord-Est; 

- aceste grupe sunt urmate, din perspectiva indicatorilor analizați, de grupele X, XI şi XIII, 
respectiv hârtie și articole din aceasta, textile şi articole din textile şi articole din piatră, 
ipsos, ciment, ceramică, sticlă și din alte materiale similare, cu valori apropiate de 2; valori 
similare pentru aceste grupe sunt înregistrate la nivelul Regiunilor Nord-Est, Sud şi Sud-
Est; 

- grupele de mărfuri pentru care Regiunea Centru are avantaj comparativ la nivel național 
(un nivel al indicatorilor calculat peste 1), în perioada analizată, sunt: I–animale vii şi 
produse din animale, VI–produse chimice, XII–încălțăminte, pălării, umbrele și articole 
similare, XVI–mașini, aparate și echipamente electrice, aparate de înregistrat sau de 
reprodus sunetul şi imaginile; valori similare pentru aceleași grupe de produse sunt 
înregistrate și în Regiunile vecine Vest și Nord-Vest. 

La polul opus, în categoria mărfurilor pentru care Regiunea Centru înregistrează niveluri reduse ale 
indicatorilor analizați, se observă următoarele categorii de mărfuri: II–produse vegetale, III–grăsimi şi 
uleiuri animale sau vegetale, IV–produse alimentare, băuturi şi tutun, V–produse minerale, VII–
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materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea, XV–metale comune și articole din acestea, XVII–
mijloace şi materiale de transport. 
Continuând analiza realizată şi în subcapitolul 3.1. Evoluția principalilor indicatori macroeconomici, 
analizând detaliat activitatea de comerț exterior la nivel regional, pentru Regiunea Centru în perioada 
2011-2016, pe cele două elemente de structură import şi export, se constată că evoluția a fost una 
pozitivă. De remarcat faptul că la nivelul Regiunii Centru soldul balanței comerciale este pozitiv, 
exporturile sunt mai mari decât importurile în perioada analizată, cu o tendință de majorare a acestui 
sold.  
Urmărind contribuția județelor componente ale Regiunii Centru la formarea exportului regional, se 
remarcă o contribuție relativ constantă în timp pentru fiecare județ, însă județul Brașov se menține cu o 
contribuție de aproximativ o treime în totalul exporturilor regionale, urmat îndeaproape de județul Sibiu, 
cu o contribuție, în medie, de 30%. Locul trei este ocupat de județul Alba cu o contribuție medie de 15% 
la formarea exporturilor regionale, urmat îndeaproape de județul Mureș cu o contribuție medie de 12%. 
Contribuții mai modeste au județele Covasna şi Harghita, cu o medie de 4% la formarea exporturilor 
regionale (Anexa 3.5. Tabele structura exporturilor şi importurilor la nivel Regiunii Centru şi capitol 3.1.) 
Evoluția este relativ similară în ceea ce privește importurile, cu mici excepții. Urmărind contribuția 
județelor componente ale Regiunii Centru la formarea importului regional, se observă că județul Brașov 
deține aproximativ 36% din importurile regionale, urmat îndeaproape de județul Sibiu, cu o contribuție, 
în medie, de 28%. Astfel, ponderea importurilor este superioară ponderii exporturilor în total regional 
pentru județul Brașov, în timp ce pentru județul Sibiu este inferioară. Locul trei este ocupat de județul 
Mureș cu o contribuție medie de 16% în totalul importurilor regionale, urmat de județul Alba cu o 
contribuție medie de 9%. Şi pentru aceste județe se observă contribuții inverse, comparând ponderile 
importurilor și exporturilor în total regiune. Contribuții mai modeste au județele Covasna şi Harghita, cu 
o medie de 5% la formarea importurilor regionale, contribuție superioară celei a exporturilor înregistrate 
la nivel județean. 
Aceste comparații privind structura importurilor și exporturilor și o corelație între ele la nivel regional 
pentru a determina eficiența activității de comerț exterior la nivel regional şi județean, trebuie completate 
de o analiză atentă pe grupe de mărfuri în vederea stabilirii avantajelor comparative relevante atât la 
nivel regional cât şi județean, pentru a putea formula propuneri pentru direcțiile de dezvoltare regională 
viitoare. 
Pentru calcularea avantajului comparativ, s-a utilizat metoda indirectă bazată pe structura fluxurilor 
comerciale (propusă de Bela Belassa, 1965). Conform acestei metode, pornind de la structura fluxurilor 
comerciale, se identifică grupele de produse pentru care există avantaj comparativ. Astfel, se vor 
calcula doi indicatori performanța relativă a exporturilor (relative export performance) şi performanța 
relativă a importurilor și exporturilor (relative import-export performance). Acești indicatori sunt calculați 
atât la nivel regional, pentru determinarea avantajelor comparative ale Regiunii Centru la nivel național, 
cât și la nivel județean, pentru identificarea avantajelor comparative ale județelor din cadrul Regiunii 
Centru. 
 

Performanța relativă a exporturilor (relative export performance), se determină astfel: 
RCAregional = (Xri/Xni) : (Xr/Xn) 
unde:  

Xri – exportul regional pentru grupa i de mărfuri;  
Xni – exportul național pentru grupa i de mărfuri; 
Xr – exportul regional;   
Xn – exportul național. 

RCAjudețean = (Xci/Xri) : (Xc/Xr) 
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unde:  
Xci – exportul județean pentru grupa i de mărfuri;  
Xri – exportul regional pentru grupa i de mărfuri; 
Xc – exportul județean;   
Xr – exportul regional. 

Potrivit acestei metode, regiunea, respectiv județul, are avantaj comparativ față de niveul 
național/regional pentru o anumită categorie de mărfuri i, dacă acest indice este mai mare decât 1.  
Cu cât indicele este mai mare decât 1, cu atât avantajul comparativ este mai ridicat. Dacă indicele ia 
valori cuprinse între 0 și 1, înseamnă că pentru grupa respectivă de mărfuri, regiunea/județul respectiv 
nu are avantaj comparativ. 
Performanța relativă a importurilor și exporturilor (relative import-export performance) se determină 
astfel: 
RCAregional = (Xri/Xni) : (Mri/Mni) 
unde:  

Xri – exportul regional pentru grupa i de mărfuri;  
Xni – exportul național pentru grupa i de mărfuri; 
Mri – importul regional pentru grupa i de mărfuri;  
Mni – importul național pentru grupa i de mărfuri. 

RCAjudețean = (Xci/Xri) : (Mci/Mri) 
unde:  

Xci – exportul județean pentru grupa i de mărfuri;  
Xri – exportul regional pentru grupa i de mărfuri; 
Mci – importul județean pentru grupa i de mărfuri;  
Mri – importul regional pentru grupa i de mărfuri. 

Conform acestei metode, în determinarea avantajului comparativ se iau în considerare atât oferta 
(exporturile) cât și cererea (importurile) pe grupe de mărfuri la nivel regional şi județean. Ca şi 
indicatorul precedent, şi acesta poate lua valori mai mari decât zero. Dacă acestea sunt pozitive, dar 
mai mici decât 1, înseamnă că regiunea/județul analizat nu are avantaj comparativ față de nivelul 
național/regional pentru o anumită categorie de mărfuri. Dacă valoarea indicelui este mai mare decât 1, 
atunci există avantaj comparativ, cu atât mai mare cu cât valoarea indicelui este mai mare decât 1.  
În general cele două metode de calcul duc la aproximativ aceleași rezultate. Discrepanțele pot apărea 
în momentul în care există diferențe semnificative între cele două niveluri analizate (regiunea/județul şi 
țara/regiunea) în ceea ce privește măsurile de politică în domeniul comercial, dar și în preferințele 
consumatorilor. (Vezi Anexa 3.5) 
Analiza avantajului comparativ la nivel regional 
Aplicând cele două modalități de calcul la nivel regional, se observă că, în mare parte rezultatele sunt 
confirmate prin aplicarea ambelor metode. Astfel, categoriile de mărfuri pentru care Regiunea Centru 
are avantaj comparativ la nivel național sunt:  

- grupele VIII şi IX, respectiv pieile crude, pieile tăbăcite, blănurile şi produsele din acestea și 
produsele din lemn, exclusiv mobilierul, care au cel mai ridicat nivel al indicatorului (peste 
3) și tendință relativ constantă în perioada analizată 2011-2016; 

- aceste grupe sunt urmate, din perspectiva indicatorilor analizați, de grupele X, XI şi XIII, 
respectiv hârtie și articole din aceasta, textile şi articole din textile şi articole din piatră, 
ipsos, ciment, ceramică, sticlă și din alte materiale similare, cu valori apropiate de 2; 

- grupele de mărfuri pentru care Regiunea Centru are avantaj comparativ la nivel național 
(un nivel al indicatorilor calculat peste 1), în perioada analizată, sunt: I – animale vii şi 
produse din animale, VI – produse chimice, XII – încălțăminte, pălării, umbrele și articole 
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similare, XVI – mașini, aparate și echipamente electrice, aparate de înregistrat sau de 
reprodus sunetul şi imaginile. 

La polul opus, în categoria mărfurilor la care Regiunea Centru înregistrează niveluri reduse ale 
indicatorilor analizați sun incluse: II – produse vegetale, III – grăsimi şi uleiuri animale sau vegetale, IV – 
produse alimentare, băuturi şi tutun, V–produse minerale, VII–materiale plastice, cauciuc şi articole din 
acestea, XV–metale comune și articole din acestea, XVII–mijloace şi materiale de transport.Pentru o 
vedere generală despre disparităţile şi trendurile regiunilor de dezvoltare din România vezi şi Anexa 3.5. 
- Regional disparities and trends, Eurostat, 2016. 
Analiza avantajului comparativ la nivel județean 
Aplicând cele două modalități de calcul la nivel județean, se observă că, în mare parte rezultatele sunt 
confirmate prin aplicarea ambelor metode. Metodologia de calcul a celor doi indicatori a fost aplicată 
pentru fiecare din cele 6 județe componente ale Regiunii Centru, rezultatele fiind interpretate unitar 
(Tabel 3.5.1). 
Tabel 3.5.1. Comparație selectată pe județe 201632 

 judeţul 
 Alba 

judeţul 
Brașov 

judeţul 
Covasna 

judeţul 
Harghita 

judeţul 
Mureș 

judeţul  
Sibiu 

Nivel 
național/ 
regional 

Ponderea PIB-ului județean 
deținută în PIB-ul național 

1,65 3,43 0,74 1,07 2,20 2,13  

Loc  20 6 40 29 12 14  
Comparativ 2015/2005        
VAB (mil euro) 2.187 4.383 938 1.413 2.871 2.767 133.044 
Loc  18 6 42 29 12 13  
Agricultura (% din PIB) 6,8 3,0 10,8 8,2 5,8 3,0 4,7 
Loc 22 37 12 16 26 37  
Industria (% din PIB) 33,4 27,9 29,6 29,1 31,8 30,9 25,3 
Loc 4 17 13 15 7 8  
Construcție (% din PIB) 4,1 6,9 4,3 4,4 5,7 6,7 6,2 
Loc 37 15 27 32 19 14  
Servicii (% din PIB) 44,2 50,7 43,8 46,8 45,2 47,9 52,2 
Loc 31 13 32 27 28 23  
IT&C/ TIC (% din PIB) 1,1 5,5 1,7 1,2 1,9 3,5 4,8 
Loc 27 5 11 23 10 7  

Sursa: INS, Eurostat, 2018 

La nivel național județul Alba se află pe locul 4 după județele Prahova, Constanţa şi Argeș, fiind cel mai 
industrializat județ. După Bucureşti, Cluj-Napoca, Ilfov şi Timiș, Brașovul este pe locul 5 comparativ cu 
cele mai digitalizate județe. Doar județele Brașov şi Sibiu sunt sub media națională în ce privește 
ponderea agriculturii la PIB-ul județean. Ponderea cea mai mare la agricultură în Regiunea Centru o are 
județul Covasna. La construcții – ponderea cea mai mică la PIB-ul județean o are județul Alba, iar cele 
mai mari sunt în județele Brașov şi Sibiu. În domeniul TIC producția cea mai mare este în județele 
Brașov şi Sibiu.  
Astfel, categoriile de mărfuri pentru care județul Alba are avantaj comparativ la nivelul Regiunii Centru 
sunt:  

• categoriile de mărfuri pentru care nivelul indicatorilor este peste 2 (respectiv cele mai 
performante), sunt: IX–produse din lemn, exclusiv mobilier, X–hârtie și articole din acestea, 
XII–încălțăminte, pălării, umbrele și articole similare, XIII–articole din piatră, ipsos, ciment, 
ceramică, sticlă și din alte materiale similare; 

• categoriile de mărfuri cu nivelul indicatorului peste 1 (dar mai mic decât 2): II–produse 
vegetale, IV–produse alimentare, băuturi şi tutun, VII–materiale plastice, cauciuc şi articole 
din acestea; 

																																																								
32INS, Eurostat, 2018 
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• categoriile de mărfuri cu oscilații ale valorilor indicatorilor calculați, dar cu potențial mare: I–
animale vii şi produse animaliere, III–grăsimi şi uleiuri animale sau vegetale, XVII–mijloace 
şi materiale de transport, XVIII–instrumente şi aparate optice, fotografice, cinematografice, 
medico-chirurgicale, ceasuri, instrumente muzicale; 

• categoriile de mărfuri neperformante din punct de vedere al avantajului comparativ, la 
nivelul județului Alba sunt: V–produse minerale, VI–produse chimice, VIII–piei crude, piei 
tăbăcite, blănuri şi produse din acestea, XV–metale comune și articole din acestea. 

 
La nivelul județului Brașov, categoriile de mărfuri pentru care județul are avantaj comparativ la nivelul 
Regiunii Centru sunt:  

• categoriile de mărfuri pentru care nivelul indicatorilor este apropiat de 2 (respectiv cele mai 
performante): V–produse minerale şi XVII–mijloace şi materiale de transport; 

• categoriile de mărfuri cu nivelul indicatorului peste 1 sau apropiat: I–animale vii şi produse 
animaliere, VII–materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea, XII–încălțăminte, pălării, 
umbrele și articole similare, XV–metale comune şi articole din acestea, XVI–mașini, aparate și 
echipamente electrice, aparate de înregistrare sau de reprodus sunetul sau imaginile, XVIII 
instrumente şi aparate optice, fotografice, cinematografice, medico-chirurgicale, ceasuri, 
instrumente muzicale. 

• Categoriile de mărfuri neperformante din punct de vedere al avantajului comparativ, la nivelul 
județului Brașov sunt: II–produsele vegetale, VIII–piei crude, piei tăbăcite, blănuri şi produse din 
acestea, XIII–articole din piatră, ipsos, ciment, ceramică, sticlă și articole din acestea. 

 
La nivelul județului Covasna, categoriile de mărfuri pentru care județul are avantaj comparativ la 
nivelul Regiunii Centru sunt:  

• categoriile de mărfuri pentru care nivelul indicatorilor este peste 4 (respectiv cele mai 
performante): I–animale şi produse animaliere și XI–textile şi articole din textile; 

• categoriile de mărfuri cu nivelul indicatorului peste 1 sau apropiat: II–produsele vegetale, VII–
materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea și XVI–mașini, aparate și echipamente 
electrice, aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile. 

• Categoriile de mărfuri neperformante din punct de vedere al avantajului comparativ, la nivelul 
județului Covasna sunt: V–produse minerale, VIII–piei crude, piei tăbăcite, blănuri şi produse 
din acestea, XII–încălțăminte, pălării, umbrele și articole similare. 

La nivelul județului Harghita, categoriile de mărfuri pentru care județul are avantaj comparativ la nivelul 
Regiunii Centru sunt:  

• categoriile de mărfuri pentru care nivelul indicatorilor este peste 2 (respectiv cele mai 
performante): II–produse vegetale, IV–produse alimentare, băuturi şi tutun, X–hârtie și articole 
din aceasta, XI–textile şi articole din textile şi XX–mărfuri şi produse diverse; 

• categoriile de mărfuri cu nivelul indicatorului peste 1 sau apropiat: I–animale vii şi produse 
animaliere, VII–materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea, VIII – piei crude, piei tăbăcite, 
blănuri şi produse din acestea, XII–încălțăminte, pălării, umbrele și articole similare. 

• Categoriile de mărfuri neperformante din punct de vedere al avantajului comparativ, la nivelul 
județului Harghita sunt: VI–produse chimice, XIII–articole din piatră, ipsos, ciment, ceramică, 
sticlă și din alte materiale similare. 

La nivelul județului Mureș, categoriile de mărfuri pentru care județul are avantaj comparativ la nivelul 
Regiunii Centru sunt:  

• categoriile de mărfuri pentru care nivelul indicatorilor este peste 2 (respectiv cele mai 
performante): II–produse vegetale, VI–produse chimice, XIII produse din piatră, ipsos, ciment, 
ceramică, sticlă și din alte materiale similare, XVIII–instrumente şi aparate optice, fotografice, 
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cinematografice, medico-chirurgicale, ceasuri, instrumente muzicale, XX mărfuri şi produse 
diverse; 

• categoriile de mărfuri cu nivelul indicatorului peste 1 sau apropiat: IX–produse din lemn, 
exclusiv mobilier, XI-textile şi articole din textile, XII–încălțăminte, pălării, umbrele și articole 
similare, XV–metale comune şi articole din acestea. 

• Categoriile de mărfuri neperformante din punct de vedere al avantajului comparativ, la nivelul 
județului Mureș sunt: V–produse minerale, X-hârtie și articole din acestea, XVII–mijloace şi 
materiale de transport. 

La nivelul județului Sibiu, categoriile de mărfuri pentru care județul are avantaj comparativ la nivelul 
Regiunii Centru sunt:  

• categoriile de mărfuri pentru care nivelul indicatorilor este apropiat de 2 (respectiv cele mai 
performante): VIII–piei crude, piei tăbăcite, blănuri şi produse din acestea; 

• categoriile de mărfuri cu nivelul indicatorului peste 1 sau apropiat: V–produse minerale, VII–
materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea, XI–textile şi articole din textile, XII–
încălțăminte, pălării, umbrele și articole similare, XV–metale comune şi articole din acestea, 
XVI–mașini, aparate și echipamente electrice, aparate de înregistrare sau de reprodus sunetul 
sau imaginile, XVII–mijloace şi materiale de transport, XVIII–instrumente şi aparate optice, 
fotografice, cinematografice, medico-chirurgicale, ceasuri, instrumente muzicale. 

• Categoriile de mărfuri neperformante din punct de vedere al avantajului comparativ, la nivelul 
județului Sibiu sunt: II–produsele vegetale, III–grăsimi şi uleiuri animale sau vegetale, IX–
produse din lemn, exclusiv mobilierul, XIII–articole din piatră, ipsos, ciment, ceramică, sticlă și 
articole din acestea. 

Câteva date statistice ilustrează importanța sectorului agroalimentar pentru Regiunea Centru. Astfel, 
suprafața agricolă a regiunii este de 1.900,4 mii ha, reprezentând 55,7% din suprafața totală a regiunii 
şi 13% din suprafața agricolă a României, valoarea producției agricole, în anul 2014, a fost de 
8989 milioane lei, în creștere față de anul precedent şi parcul de tractoare şi mașini agricole din 
Regiunea Centru deținea, în anul 2014, peste 13% din parcul de tractoare al țării şi 53,5% din 
combinele şi mașinile pentru recoltat cartofi din țară. 
Regiunea Centru ocupă poziții fruntașe în mai multe subdomenii ale agriculturii: 

• Locul 1 la nivel național: efectivele de ovine, cultivarea sfeclei de zahăr, cartofului, hameiului, 
furajelor verzi şi a cânepei şi inului pentru fibre textile; 

• Locul 2 la nivel național: cultivarea tutunului şi a lucernei; 
• Locul 3 la nivel național: efectivele de bovine şi iepuri şi cultivarea secarei; 
• Cultura trandafirilor, cultivatorii din Ciumbrud, județul Alba produc 40% din marfa de pe piața 

românească; 
• Pepiniere pomicole, material săditor pentru pomi fructiferi. 

 
 
Industria alimentară și a băuturilor 
În urma efectuării unui studiu ce vizează măsurarea “puterii” mărcilor românești din perspectiva 
investiției de încredere și afectivitate care le este acordată de către consumatori (fără indicatori 
financiari/comerciali incluși) reiese că din cele 100 cele mai puternice branduri românești 14 sunt 
branduri din industria alimentară din Regiunea Centru. Regiunea Centru deține 242 de produse 
tradiționale atestate conform Ordinului 724 din 29 iulie 2013, acestea reprezentând 45% din totalul 
produselor tradiționale înregistrate în România. 
În ceea ce privește produsele alimentare cu Indicație Geografică, România are la ora actuală 
(august 2016) trei produse recunoscute la nivel european, două din ele avându-şi originile pe 
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teritoriul Regiunii Centru. Produsele omologate la nivel european sunt Salamul de Sibiu ca produs 
cu Indicație Geografică (IGP) şi Brânza Telemea de Ibănești ca produs cu Denumire de Origine 
Protejată (DOP). De asemenea, este în curs de analiză, la Comisia Europeană, documentația pentru 
înregistrare conform sistemelor de calitate europene a unui alt produs cu origini în Regiunea Centru şi 
anume Novac afumat din Țara Bârsei ca produs cu Indicație Geografică (IGP). Rețeta consacrată 
reprezintă produsul alimentar fabricat cu respectarea compoziției, utilizat cu mai mult de 30 de ani 
înaintea intrării în vigoare a legii, adică anul 2014. Până în prezent la nivelul României s-au înregistrat 
116 rețete, din care 21 au fost înregistrate de firme ce au sediul social în Regiunea Centru. Cele 
mai multe produse sunt din lapte şi carne, urmate de produsele de panificație. 
 
 
3.6. Lanțuri valorice regionale. Integrarea Regiunii Centru în lanțurile valorice 
naționale și globale 
Universul competiției în afaceri de la începutul secolului XXI este marcat de schimbări rapide provocate 
de inovațiile tehnologice, globalizare şi digitalizare.  
Firmele mici şi mijlocii din Europa sunt astăzi parte a lanțurilor globale de producere de valori: aproape 
90% din întreprinderile industriale de talie mijlocie din Europa sunt active în domeniul exportului, atât 
direct cât şi indirect, prin clienții lor. La furnizorii de servicii adiacente întreprinderilor, ponderea se află 
în jurul valorii de 53%. În primul rând vânzările, însă de asemenea achizițiile şi ceva mai rar şi producția 
firmelor europene de talie mijlocie au depășit de mult granițele propriilor țări.33 Două treimi din vânzările, 
achizițiile şi capacitățile de producție din străinătate se găsesc în Europa. Conform estimărilor firmelor, 
această situație nu se va schimba semnificativ în viitor, chiar dacă vor exista modificări în interiorul 
teritoriului european. Așadar, se estimează că Europa Centrală şi de Est vor câștiga mai multă 
importanță în materie de piețe de desfacere şi mai ales ca piețe de achiziție decât Europa de Sud34. 
Creșterea economică, o situație a costurilor convenabilă prin comparație, precum și existența 
personalului calificat fac ca multe din țările Uniunii Europene să rămână în continuare piețe atractive 
pentru activitatea în străinătate. Acest aspect s-a aplicat și se aplică şi României.   
Industria prelucrătoare din România, care furnizează 92% din exportul total al țării, este dominată de 
capitalul străin, care deține 74,2%. În intervalul 1990-2013, doar cinci ramuri industriale au înregistrat 
creșteri de  producție – echipamente electrice, mijloace de transport rutier, mobilă, produse din 
tutun,  prelucrarea lemnului. Restul ramurilor au înregistrat scăderi, unele semnificative, de cca. 50% - 
mașinişi echipamente, produse chimice şi farmaceutice, metalurgie, confecții metalice, produse textile. 
La companiile mici, care fac parte din aceste lanțuri globale, înțelegerea dinamicii şi relațiile celor ce 
dețin puterea este decisivă pentru supraviețuirea şi dezvoltarea lor, precum şi pentru atragerea de 
strategii defensive - permițându-le astfel să-şi crească importanța în lanț, prin parteneriate şi cooperări 
în asociere35. 
Economiile care au rezistat mai bine în criza economică recentă au fost cele în care lanțurile valorice au 
fost lungi şi s-au aflat pe teritoriul național, acolo unde s-au realizat şi produsele finale. În această 
perioadă, în România, bucuria creșterii exporturilor a fost, la început, justificată. Apoi s-a observat că 
soldul balanței comerciale s-a tot îmbunătățit, până a ajuns pozitiv, ceea ce a pus pe gânduri pe cei 
care au înțeles că firmele nu mai importă, deci consumul, inclusiv cel industrial, scade. În final, s-a 
constatat că lanțurile valorice s-au redus şi mai mult, iar efectul direct s-a simțit concomitent prin 
creșterea șomajului. 
România trebuie să-şi evalueze propria bază industrială, atâta cât mai are. Apoi, să stabilească 
resursele şi ramurile primare ce pot deveni capete ale lanțurilor valorice, pe baza cărora se vor putea 
																																																								
33Mittelständische Wertschöpfungsketten werden internationaler – Europa bleibt wichtig. În: KfW Research. Fokus Volkswirtschaft Nr. 137, 16. August 2016 
34 Mittelständische Wertschöpfungsketten werden internationaler – Europa bleibt wichtig. În: KfW Research. Fokus Volkswirtschaft Nr. 137, 16. August 2016 
35 Adrian Ciocanea: Politica industrială. Lanţurile valorice. În T&T PLUS, 2014 
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proiecta politici de susținere orizontale, în contextul instrumentelor ajutorului de stat. România va trebui 
să evalueze şi să stabilească prioritățile industriale pentru anii viitori pe baza monitorizării rezultatelor  
Strategiei de Export 2014-2020, a Strategiei Naționale pentru Competitivitate şi a Strategiei pentru 
Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2014-2020. Politica industrială trebuie să fie integrată în aceste planuri 
şi măsuri de aplicare. Aceste măsuri trebuie să fie atent corelate cu intenția Uniunii Europene de a 
formula un document de politică industrială comună. Ar mai fi de adăugat un amănunt: curajul de a 
formula priorități şi de a le pune în practică, pentru că, în ceea ce privește strategiile, România are 
astăzi formulate şi aprobate mai mult de 80! 
Referitor la dificultățile în dezvoltarea și implementarea sau susținerea lanțurilor valorice în România în 
prezent, să luăm un exemplu: cel al industriei electrotehnice. Elementul esențial este cablul/conductorul 
electric sub orice formă. Ar fi nevoie de concentrat de cupru care încă poate fi obținut în România, la 
Cuprumin S.A. Abrud. Însă dificultățile investiționale ale acestei companii nu sunt ușor de învins: 

• Comisia Europeană şi Consiliul Concurenței veghează ca acest agent economic să nu 
beneficieze de un eventual ajutor de stat neconform 

• Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice este atent la respectarea reglementărilor specifice, 
care sunt, la rândul lor, consumatoare de resurse 

• Ministerul de Finanțe așteaptă să încaseze, la rândul său, taxele şi impozitele aferente activității 
desfășurate etc. 

În Regiunea Centru deja de ani de zile sunt sprijinite mai ales lanțuri de producere de valori regionale, 
atât la constituire cât şi în punerea lor în aplicare, prin diferite măsuri şi de către diferiți actori regionali şi 
locali.  Atenția acordată în prezent lanțurilor de creare de valori din Regiunea Centru se datorează mai 
ales activității clusterelor regionale (vezi şi capitol 4.3. – Instituții şi infrastructuri de sprijinire a afacerilor 
la nivelul Regiunii Centru şi ADR Centru: Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru 2014 – 
2020, RIS3). Cu toate că doar de câțiva ani această dezvoltare se află în atenția  ADR Centru, regiunea 
se poate bizui pe câteva clustere foarte eficiente, care se concentrează pe crearea de valori la nivel 
regional. Apariția clusterelor economice este un proces economic recent. În viziunea multor experți 
economici şi oameni de afaceri, bazată şi pe experiența altor economii europene, clusterele pot 
impulsiona dezvoltarea economică şi pot aduce o valoare adăugată mai mare. Până în prezent, în 
Regiunea Centru s-au format 24 clustere în domeniile prelucrării lemnului şi mobilei, al biomasei, al 
electrotehnicii, al industriei alimentare, al prelucrărilor metalice şi în sectorul turismului balnear, iar 
procesul de clusterizare este de așteptat să ia amploare (se prezintă mai detaliat în capitolul 4.3). Cu 
aceste inițiative de creare a 24 clustere, ADR Centru a făcut pionierat în România (urmată de Regiunile 
București-Ilfov cu 11 clustere,  Nord-Vest cu 8, Sud-Vest Oltenia cu 6, Vest și Nord-Est fiecare cu câte 4 
clustere şi Sud-Est cu 3). Clusterele par să fie în prezent un instrument strategic în organizarea și 
conducerea lanțurilor de producere de valori regionale. Este vorba aici de utilizarea de potențial existent 
cum sunt resursele solului, bogățiile naturii, dar și de o utilizare eficientă a capacităților de prelucrare și 
distribuție precum şi a forței de muncă și a personalului calificat din regiune.	 
Următoarele resurse cu potențial din Regiunea Centru sunt în prezent deja folosite ca bază pentru 
constituirea  de lanțuri regionale de creare de valori prin instrumentele cluster managementului :  
a) Principalele particularități geografice ale Regiunii Centru cu potențial ridicat de valorificare 
economică: 

• 35% Pășuni, fâneață, 36,5% pădure, 22,6% - arabil, din care 30% terenuri aflate în paragină36  
- terenurile arabile, fondul forestier au un ridicat potențial pentru agricultură şi silvicultură; 

• Varietatea reliefului şi multiplele mărturii ale istoriei şi culturii prezintă un ridicat potențial turistic; 
• Diversitatea de bogății naturale, în interiorul cât şi la exteriorul suprafeței Regiunii Centru: gaz 

metan, resurse metalifere, sare, ape minerale, cărbune, roci de construcție (zăcăminte de gaz 

																																																								
36Vezi şi: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru: Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru. Diagnoza regională, 2014, S. 10 
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metan, care se caracterizează prin cea mai mare puritate, peste 98%, fiind alcătuit aproape 
exclusiv din gaze uscate); 

• Relieful montan (47% din suprafața regiunii) cu un ridicat potențial de dezvoltare a zootehniei, 
iar suprafețele de platou şi luncă sunt propice culturilor agricole; 

• Resursele regenerabile de energie, cel mai mare potențial de valorificare la nivelul Regiunii 
Centru îl au biomasa și energia solară, urmat de potențialul hidroenergetic. 

b) Structura întreprinderilor – producție, furnizare şi comerț  
Pe lângă prelucrarea materiilor locale, deja de ani de zile este în plină dezvoltare o industrie 
stabilă de furnizori, reprezentată de ponderea crescută a investițiilor străine directe, mai ales în 
domeniul automotive și în industria aeronautică. De asemenea prin extinderea, respectiv 
utilizarea spațiilor de producție, de exemplu în industriile textilă şi de pielărie, o serie de 
întreprinderi din Regiunea Centru sunt cuprinse în lanțurile de creare de valori la nivel global 
sau european. Structura de salarii şi costuri încă relativ convenabilă prin comparație, 
apropierea geografică de piețele Europei de Vest precum şi accesul rapid favorizat de 
extinderea structurii de șosele și căi ferate fac ca România să rămână atractivă pentru a fi 
inclusă în lanțurile de creare de valori la nivel internațional.   

c) Structurile de sprijin, cum sunt administrațiile, institutele de cercetare și inovare 
În județeale Regiunii Centru, Brașov, Mureș, Sibiu și parțial Alba, avantajele unei administrații 
care se concentrează deja de câțiva ani pe creșterea economică sunt evident vizibile sub forma 
susținerii directe a dezvoltării clusterelor, a capacităților de cercetare şi inovare aflate în 
legătură cu acestea, cu obiectiv clar al creșterii potențialului economic, al susținerii unei legături 
coordonate între cercetare, inovare şi economie, precum și a unei politici favorabile investițiilor 
la nivel județeanşi local. Aici, forțele individuale ale administrației locale se implică în mod 
conștient în dezvoltarea de parcuri industriale, de centre de științe și competențe, iar în ultimii 3-
4 ani ele dovedesc un real entuziasm în eforturile lor de a realiza o pregătire profesională de 
înaltă calitate, pentru a asigura necesarul de forță de muncă cu specializări relevante pentru 
piața muncii. Acestea sunt motive de bază care justifică atractivitatea în creștere a județelor  
Brașov şi Alba, acesta din urmă aflându-se în repetate rânduri în rândul județelor cu cele mai 
multe investiții străine din țară  – parțial chiar înaintea județului care cuprinde capitala țării, 
București-Ilfov.   

O poziție deosebită este ocupată de județul Covasna. Activitatea dinamică şi orientată spre obiective 
din ultimii 10 ani a centrului  inițiatorilor ASIMCOV, sprijinul oferit de administrația județeană și de 
administrațiile locale, precum și permanenta aducere laolaltă a IMM-urilor cu structurile de cercetare și 
inovare au dus, prin intermediul cluster managementului, la o extindere concertată a lanțurilor de creare 
de valori în județul Covasna şi în Regiunea Centru. Aceste activități au stimulat includerea unei 
multitudini de întreprinderi mici şi de microîntreprinderi în diferite  lanțuri de valori pe plan local, regional 
şi internațional. Lucrul acesta e cu atât mai remarcabil cu cât aceste IMM-uri sunt implicate cu 
precădere în domeniul agricol și cel forestier, precum şi în industria de prelucrare. Abordarea pe rețele 
permite de exemplu utilizarea pe multiple branșe a potențialurilor existente, cum ar fi folosirea 
produselor agricole ca bază pentru alimente și prelucrare de alimente, sau pentru dezvoltarea 
turismului, pentru producerea de biogaz şi altele.    
Resursele naturale, capacitățile de prelucrare şi distribuție din Regiunea Centru (rețele de distribuție 
regionale) oferă o bază stabilă pentru existența unor lanțuri de valori regionale  consecutive – de la 
producție până la vânzare pe teritoriul regiunii:  

• Silvicultură - prelucrarea lemnului şi industria mobilei, producție, ambalare, transport, marketing 
şi vânzare (posibilă extindere: industria hârtiei, articole de igienă, activități de vânătoare cu 
producție, prelucrare, ambalare și valorificare a produselor de vânătoare); 

• Agricultură - industria alimentară, producție, prelucrare, mecanizare, depozitare, securitate 



	 	
	
	

	
	

79	

alimentară, ambalare, transport, marketing şi vânzare (lapte şi lactate, vin, produse bio cum 
sunt fructele, legumele, vânzare pe piețele regionale, specialități locale ca parte a activităților 
de turism/ecoturism, etc.)  
Exemple de lanțuri de creare de valori existente pe plan regional:  

o Lanțuri de valori: cartofi şi alte legume  
Ferme, legume, cultivatori – colectare și depozitare – ambalare și transport – marketing 
şi piață; 

o Lanțuri de valori: industria cărnii şi laptelui  
Ferme, crescători – prelucrare, mecanizare, securitatea alimentară - ambalare şi 
transport – marketing şi piață; 

o Lanțuri de valori: produse de morărit și panificație  
Agriculturăşi cultivatori – colectare, prelucrare și depozitare - ambalare și transport – 
marketing şi piață; 

o Lanțuri de valori: ape minerale şi băuturi  
Materii prime – prelucrare, mecanizare, securitatea alimentară - ambalare şi transport – 
marketing şi piață. 

• Balneologia – dezvoltarea infrastructurii turistice de bază, realizarea de oferte, inclusiv logistica 
de transport, marketing şi distribuire a turismului balnear; 

• Energia și Energia verde (biomasă, energie solară și potențial hidroenergetic) – alimentare cu 
gaz metan – producție, transport şi piață în regiune precum şi în afară, a gazului metan, surse 
de energie regenerabilă – producție și furnizare de energie (cu mențiunea că marii furnizori de 
energie au recunoscut valoarea energiilor regenerabile şi fac concurență masivă furnizorilor 
regionali – producătorii sunt atrași astfel în lanțurile valorice naționale și europene, totuși 
ofertanții locali şi regionali sunt fie absorbiți de marile concerne, fie scoși de pe piață). 

Plecând de la potențialul existent al Regiunii Centru, se pot proiecta pentru viitor și alte lanțuri valorice  
sau includerea în lanțuri de creare de valori pe plan regional, național sau internațional, ca de exemplu: 

• Creșterea animalelor – industria textilă, în special producția, prelucrarea, ambalarea, 
transportul, marketingul şi desfacerea mărfurilor din piele, cum sunt încălțămintea, hainele din 
piele sau gențile; 

• Turismul – în completarea turismului balnear, dezvoltarea infrastructurii turistice de bază, 
elaborarea de oferte cu includerea logistici de transport, marketing şi distribuire a produselor 
specifice ecoturismului, turismului montan, turismului religios şi cultural; 

• Economia mediului – reciclarea de substanțe valoroase, Urban mining şi Urban recycling 
(organizarea colectării, sortării, refolosirii sau noii utilizări, producția, prelucrarea, ambalarea, 
transportul şi desfacerea diferitelor materiale cu valoare); 

• Economie creativă, informație și comunicare – producție, ambalare, transport, marketing şi 
vânzare de echipamente și mentenanță pentru instrumente analitice şi software, sisteme de 
control digitale şi automatizate, robotică, transport şi logistică, senzori biometrici. 

În  Regiunea Centru se află o concentrare crescută în domeniul producției de gaze, produse chimice ca 
de exemplu îngrășămintele pentru agricultură, de produse metalurgice şi prelucrarea metalelor, furnizori 
pentru industria automotive, industrie textilă şi desigur în domeniul agriculturii şi exploatărilor forestiere. 
Fiecare județ dispune de un lanț propriu de valori în domeniul producției de lapte și produse lactate, 
carne şi produse din carne. Unele din ele sunt renumite în țară şi chiar peste hotare (de exemplu o 
lăptărie din județul Harghita care furnizează produse în Ungaria). Despre susţinerea ADR Centru pentru 
crearea şi managementul lanţurilor valorice prin proiecte europene - vezi Anexa 3.6. 
Pe scurt, acest lucru înseamnă că o serie de întreprinderi din Regiunea Centru sunt prezente mai ales 
în următoarele lanțuri de creare de valori, supraregionale și globale37:  

																																																								
37 Sunt enumerate aici doar exemple, cu scopul de a arăta că o astfel de implicare, deși concentrată în anumite puncte, este caracteristică întregii Regiuni 
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• Industria auto şi aerospațială (în Germania, nicio mașină nu părăsește linia de producție fără 
piese produse în România), construcții de mașini şi instalații cu produse din industria 
prelucrătoare de metale, electronică/electrotehnică şi sisteme de siguranță – cuprinde firme 
precum: Star Transmission Cugir SRL, Electropreciza S.A., Autoliv România SRL, DRM şi DRT 
Dräxelmeier România Sisteme Electrice şi  Tehnice SRL, Andreas STIHL Motounelte SRL, 
Metal Praxis SRL, Dürkopp-Adler Mașini de cusut SRL, ELMAS, Stabilus SRL, Schaeffler 
România SRL, Continental Automotive Products SRL, Bosch/Rexroth şi Bosch Robert SRL, 
Takata, Brandl, Auto Schunn, Kromberg & Schubert România SRL, Miele Tehnica SRL, Varta 
Microbattery SRL, Caditec SRL, Rud Florian Rieger SRL, Thyssen Krupp Bilstein Compa SA, 
Marquardt Systems SRL, Premium Aerotec SRL, Nuarb SRL Preh, Airbus Helicopter 
Eurocopters etc.; 

• Industria alimentară și de prelucrare a produselor alimentare: 
- industria de băuturi cum sunt apa minerală şi alte băuturi, reprezentată de firme 

precum Borsec, Perla Harghitei, Perla Covasnei, Romaqua Group SA, Jidvei, etc.  
- lapte și produse lactate cu desfacere supraregională reprezentată de firme precum 

Hochland România SRL, Covalact, Albalact, etc. 
- Carne și prelucrarea produselor din carne, reprezentată de firme precum Transavia, 

Transeuro, Sergiana, Carmolimp, H&E Reinert SRL, Westfleisch România SRL, 
Karpatenmeat SRL, Agroplus SRL, Scandia Sibiu, etc. 

- Condimente, reprezentată de firme precum Fuchs Condimente România SRL, 
Suprema SRL, etc.; 

• Industria chimică şi farmaceutică – producția de îngrășăminte, la firme precum Azomureș, 
Messer România SRL,  producția de medicamente; 

• Materii prime, energie – reprezentate de firme precum Romgaz și Transgaz,  Hidroelectrica, 
Apuron Energy SRL, CONECON EN.RG. SRL, ELK Energy GmbH, RWE Energy SRL, 
Kronstadt Energii Regenerabile SRL şi firmele de disribuție aferente;  

• Materiale de construcții – Heberger Construcții SRL, HeidelbergCement România S.A. , Holcim 
România SA, Cesarom SRL; 

• Industria lemnului şi mobilei – include firme precum Holzindustrie Schweighofer SRL, 
Kronospan SA, Agnetheln Mobila Tapitata, Mobexpert, Rehau Polymer SRL,   
FascinațiaLocuinței SRL, etc. 

• Industria textilă – producția de piese de îmbrăcăminte, pielărie, reprezentată de firme precum: 
Ready Garment Technology SRL, LROSRL, RMC Rupea Manufactoring Company SRL, Ertex 
International SRL, Salesianer Miettex SRL, Lanco SRL, ROFA Textil Product, Transtex SRL, 
etc. 

• Industria de produse pentru sănătate și farmaceutice – Fresenius SRL, Regina Maria SRL, 
Bavaria Medizin Technology SRL, etc. 

• Mediu – Wessling România SRL; 
• Transport şi logistică– Dietrich Honold SRL, Transsib, Altassib, Duvenbeck Logistik SRL, Karl-

Heinz Dioetrich International Exped, Rhenus Logistic SRL, Hammerling Group Logistic SRL, 
Atlas Imobiliare SRL, Carpüathian Transport Line GmbH, Craiss Logistik SRL, Dornseiff SRL, 
Meyer&Meyer International Spediteure SRL, RO-HOLLAND-TRANS SRL, Schenker Romtrans 
SA; 

• Tehnică informațională și comunicații – CHR Electronics, DCI Database for Commerce and 
Industry SRL, ELO Digital Office SRL, Telecom România SA, Arvato Services SRL, Smart 
Multimedia Services SRL, NTT Data România SA, Asociația Swiss Webschool, Devine 
Technology Facility SRL, Eytro SRL, Sinome GmbH, Sobis Solutions SRL.  

La acestea se adaugă băncile, furnizorii de energie, firmele de comunicații, lanțurile comerciale și 

																																																																																																																																																																													
Centru. 
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angrosiștii care acționează global și care au de asemenea filiale, puncte de producție sau firme de 
aprovizionare în Regiunea Centru, precum38: Dacia Group – locul 25 în ranking-ul firmelor cu cea mai 
mare cifră de afaceri din Europa Centrală și de Est în anul  2016, OMV Petrom – locul 27, Kaufland 
România - locul 70, E.ON Energie România – locul 179, Lidl România - locul 185, Orange România – 
locul 195, Metro Cash&Carry România – locul 202, Dedeman – locul 212, Romgaz – locul 229, 
Vodafone România – locul 292, Hidroelectrica – locul 309, Autoliv România  - locul 330, Selgros 
Cash&Carry (Brașov) – locul 342, Continental Automotive Products – locul 354, REWE – locul 432, 
Takata – locul 454, Phillip Morris Romanian – locul 465, Renault Ro – locul 469, Coca-Cola România – 
locul 498. Nu sunt cuprinse în acest clasament  – deoarece au sediul în Europa de Vest sau nu se află 
printre primele 500 de firme – firmele cu statut de Globalplayer ca Daimler/Mercedes, Airbus, INA 
SCHAEFFLER și Continental, Porsche România sau firme cu sediul în România care şi-au construit 
propriile lanțuri de creare de valori precum E.ON Gaz România (Târgu Mureș), Oltchim (Râmnicu 
Vâlcea), Carpatciment, Holcim, TAROM, ROM OIL S.A., Roman (Brașov), Industria Aeronautică 
(Brașov) și MOL România (Cluj-Napoca).  
Cu toate că în Regiunea Centru există o creștere accentuată a puterii economice datorată tocmai 
acestei combinații de potențiale şi forțe, există probleme care se regăsesc în egală măsură și în alte 
țări, regiuni şi domenii, pentru care se impun anumite acțiuni: 

• Necesitatea înlăturării obstacolelor din calea angajamentelor care depășesc granițele, pentru a 
putea fi folosit mai bine potențialul piețelor europene; 

• Depășirea obstacolelor birocratice; 
• Măsuri de protecție împotriva nesiguranței legislative; 
• Consolidarea capacităților competiționale ale firmelor mijlocii; 
• Măsuri împotriva instabilității crescânde a lanțurilor de valori ale firmelor mijlocii; 
• Urgentarea internaționalizării firmelor mijlocii prin digitalizare, care atrage însă după sine teama 

de competiția în creștere. 
Aici sunt vizate mai întâi instituțiile de stat, care trebuie să găsească soluții rapide şi eficiente. De 
exemplu: cu o susținere corespunzătoare din partea statului şi a politicilor industriale, ar trebui să fie 
posibilă revigorarea lanțului de creare de valori care începe de la concentratul de cupru de la Cuprumin 
S.A. Abrud, până la livrarea de cabluri/conductori electrici sub orice formă din Regiunea Centru, spre 
România și Europa. Înainte de toate, este necesar un sprijin oficial a lanțurilor de producere de valori 
acolo unde piețele sunt slab organizate şi nu sunt definite clase comerciale și standarde, unde formarea 
prețurilor nu prezintă transparență, unde lipsesc tehnologia, infrastructura şi ofertele de servicii sau 
unde accesul spre piață este limitat. În vederea obținerii succesului economic pe termen lung pe piețele 
lumii, devine tot mai necesară o bună coordonare între producție și desfacere. Adesea poziția în 
competiție a producătorilor depinde și de celelalte firme care sunt implicate în realizarea unui produs de 
înaltă valoare.   
Firmele multinaționale pun adesea presiune mare pe furnizori prin prețuri, încât se ajunge la condiții 
insuportabile. Mutarea capacităților de producție spre țări cu salarii mici este şi cauza apariției unor 
condiții dezastruoase pentru mediu sau oameni în multe lanțuri creatoare de valori. Se argumentează 
că doar așa se pot satisface cererile de consum ale lumii (nu doar) vestice. Însă costurile de producție 
reprezintă adesea doar o fracțiune din costurile totale ale unui produs. Mai mari decât acestea sunt 
costurile de marketing. La acestea se mai adaugă în cazul diviziunii internaționale a muncii faptul că 
lanțurile de aprovizionare sunt foarte lungi şi greu de ținut sub observație.  
Așadar, a practica un management cu simț de răspundere pe plan ecologic și social devine o adevărată 
provocare în secolul XXI. Pentru că și atunci când întreprinzătorii își obligă furnizorii să respecte 

																																																								
38Din motive de spațiu, aici se pot oferi doar câteva exemple. Autorii studiului doresc să arate că un asemenea complex de cauzalități, chiar prezentat în 
mod  concentrat pe anumite puncte, este totuși caracteristic în general pentru întreaga Regiune Centru. Firmele amintite se situează în TOP 500 al firmelor 
cu cea mai mare cifră de afaceri din Europa Centrală și de Est.  În: Ranking. Coface CEE Top 500 Companies. The Coface Publication, August 2016, by 
Coface Central Europe. 
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standardele sociale și ecologice, nu este garantat că sub şi subsubfurnizorii le vor respecta și ei.  Doar 
rareori concurenții cu cicluri de furnizare scurte și număr mic de furnizori își concentrează puterea 
pentru a stabili împreună standarde eco-sociale unice, pentru a dezvolta un sistem comun de control şi 
pentru a concentra competiția cu adevărat pe calitatea produselor, în loc de a-și scoate prețurile pe 
spinarea altora. 
Și la celălalt capăt al lanțurilor de creare de valori există în condițiile metodelor economice de azi multe 
probleme serioase și nerezolvate: efecte negative externe ale produselor în faza lor de utilizare asupra 
mediului şi societății, colectarea încă rudimentară a produselor folosite/uzate, revalorificarea unor 
produse pentru revânzare aflată încă în faza de început, sau valorificarea completă a materialelor 
componente ale produselor vechi  în vederea includerii lor în procese de producție. Astfel, așa-numitul 
„urban mining“ se află abia la început. Aici e vorba de extragerea de materii prime din deșeurile urbane 
la dimensiuni mult mai mari decât se cunoaște în prezent. În acest scop, e nevoie ca diferiții actori să 
elaboreze împreună metode pentru a identifica materiile prime existente în orașe, a le extrage şi a le 
reintroduce în circuit.   
Posibile soluții se pot afla în: 

1. „Insourcing“ – reintegrarea proceselor care au fost deplasate. Însă firmele care au trecut deja 
ani de zile prin deplasarea proceselor de producție spre țări cu salarii mici, de regulă nu sunt 
pregătite  pentru „Insourcing“. 

2. Temperarea puterii pieței – concerne puternice cu mărci tari, care își împart adesea furnizorii cu 
alți concurenți, ar putea să stabilească împreună standarde socio-ecologice unitare şi un sistem 
de control. Atunci concurența s-ar baza mai mult pe calitatea produselor şi nu pe spatele 
oamenilor. 

Internaționalizarea firmelor mici şi mijlocii va continua în viitor  – în toate etapele lanțului de producere 
de valori. În acest sens, Europei îi revine un rol central. Deja azi, Europa este țelul principal al tuturor 
activităților din străinătate ale firmelor mijlocii. Această situație se va menține şi în anii viitori, chiar dacă 
unele regiuni din Europa vor juca un rol mai semnificativ decât altele în calitate de piețe de desfacere şi 
aprovizionare pentru firmele mijlocii. Astfel, firmele italiene și spaniole își estimează capacitatea 
concurențială ca fiind negativă. În cadrul competiției la nivel global, ele sunt afectate din cauza 
instabilității politice, corupției şi dificultăților în finanțare.39 
Per ansamblu, Europa mai are mult potențial nevalorificat – pentru a aduce pe piață mărfuri şi servicii, 
pentru a achiziționa materii şi resurse la prețuri convenabile şi la nivel specializat și pentru a produce la 
costuri acceptabile. În acest sens, Europa Centrală și de Est continuă să câștige în atractivitate. 
Concomitent, internaționalizarea crescândă aduce noi provocări în calea lanțurilor de producere de 
valori autohtone. Temerea unor firme mijlocii, indirect exportatoare, că vor pierde clienți germani 
importanți, deoarece aceștia își vor realoca producția sau aprovizionarea în alte țări, trebuie luată în 
serios. Răspunsul corect aici însă nu stă în încetinirea globalizării lanțurilor de valori ale firmelor mijlocii. 
Mai degrabă trebuie consolidată competitivitatea firmelor mici şi mijlocii şi înlăturate în mod consecvent 
obstacolele, pentru a oferi șansa spre internaționalizare unei arii cât mai mari de firme.  
Reducerea birocrației, sprijinirea cu informații privind condițiile cadru, legislative şi economice în țările-
țintă precum şi consolidarea competitivității firmelor mijlocii ar trebui să nu lipsească din agenda politică, 
pentru a facilita accesul firmelor mici şi mijlocii la potențialul piețelor europene.    
 

 
 
																																																								
39Mittelständische Wertschöpfungsketten werden internationaler – Europa bleibt wichtig. [Lanțurile de creare de valori ale firmelor mijlocii devin mai 
internaționale  – Europa rămâne importantă] În: KfW Research. Fokus Volkswirtschaft Nr. 137, 16. August 2016 
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3.7. Infrastructură 
Infrastructura de transport şi accesibilitatea 
Procesul de dezvoltare economică a Regiunii Centru va fi impulsionat în special prin extinderea şi 
modernizarea infrastructurii. Realizarea de autostrăzi precum şi zonele din vecinătatea acestora va 
atrage după sine înființarea de centre logistice şi stabilirea unor corporații ce vor influența direct 
condițiile privind concurența. Aceasta va duce la o creștere a locurilor de muncă. Cererea de forță de 
muncă calificată, cu înaltă pregătire în anumite ramuri economice, va genera noi vectori ce vor stimula 
dezvoltarea locală şi județeană. 
Datorită situării sale în centrul României, Regiunea Centru se bucură de o poziție favorabilă în ce 
privește accesibilitatea şi conexiunile rutiere cu restul țăriişi cu Europa. Sud-vestul Regiunii Centru este 
traversat de Coridorul IV Pan-European de transport, rută ce va asigura o legătură rapidă între 
extremitatea sud-estică a Europei (Istanbul, Salonic) şi Europa Centrală (Dresda, Nürnberg), via Grecia, 
Bulgaria, România, Ungaria, Slovacia, Austria, Cehia.  
Harta 3.7.1. Infrastructura de transport a Regiunii Centru 

 
Sursa: ADR Centru, 2017 

În prezent, pe teritoriul Regiunii Centru, pe acest traseu se găsește DN7 care, alături de DN1, se 
numără printre drumurile cu cel mai intens trafic din România, având totodată rang de drumuri europene 
din clasa A (E68, respectiv E81). Prin includerea României în rețeaua transeuropeană de transport, prin 
Coridorul IV Paneuropean, se accentuează importanța construcției de autostrăzi şi în Regiunea Centru. 
De pildă, Autostrada Transilvania va reduce considerabil timpul de deplasare prin România.  
Odată cu extinderea infrastructurii în anii ce vor urma, în Regiunea Centru se vor dezvolta două mari 
intersectări de drumuri, importante pentru infrastructura țării. În partea de vest, de la  Sebeș şi Alba Iulia 
prin intersecția dintre A1 și A10 se profilează o legătură mai rapidă spre nordul țării, mai ales în direcția  
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Cluj-Napoca. În partea de est a Regiunii Centru, odată cu construcția autostrăzii A3, a aeroportului 
Brașov/Ghimbav, zona metropolitană Brașov va deveni un punct nodal important de trafic spre sud-
estul țării, București şi spre Marea Neagră.   
 
Infrastructura rutieră 
Starea infrastructurii de drumuri în Regiunea Centru în anul 2017 se prezintă după cum urmează:  

• Regiunea Centru este străbătută de 5 drumuri europene, a căror lungime însumează 951 km: 
E60, E68, E81, E574 şi E578. Principalele drumuri naționale sunt: DN 1, DN 7, DN 11, DN 12, 
DN 13 şi DN 14; 

• 5 autostrăzi vor fi construite: 3 în perioada 2014-2020 (în lungime 294,60 km) și două în 
perioada 2020-2030 (în lungime de peste 343,70 km); Harta autostrăzilor (harta 3.7.2) include 
atât autostrăzile aflate în exploatare (trasate cu verde), cât şi cele aflate în execuție (galben) 
sau în stadiul de proiect (negru);  

• În general drumurile naționale permit o bună circulație, cu excepția unor strangulări ce intervin 
la traversarea orașelor care nu dispun de artere ocolitoare sau duc lipsă de poduri care să 
corespundă condițiilor de specialitate şicondițiilor impuse de trafic, corespunzătoare claselor de 
încărcare (Târgu Mureș, Ungheni, Reghin, Luduș, Iernut, Aiud, Teiuș, Mediaș, Făgăraș, 
Odorheiu Secuiesc, Alba Iulia, etc.); 

• Cu toate acestea, drumurile de tranzit (E60, E68, E81 şi DN1 şi DN 7) din Regiunea Centru 
sunt caracterizate de o densitate deosebit de ridicată a traficului şi până la găsirea unei soluții 
finale, acestea reprezintă cu siguranță un impediment în trafic; 

• După modul de dispunere în teritoriu, rețeaua rutieră asigură legătura cu reședințele de 
comună, orașe şi reședința județului, precum şi cu majoritatea satelor; 

• Datorită stării tehnice în care se află, drumurile județene permit circulația în condiții destul de 
dificile, cu consumuri mari de carburanți şi afectând în mare măsură starea tehnică a 
autovehiculelor; 

• În stadiu de proiectare viitoare se află:  
o un drum expres construit, în lungime de 124 km, pentru perioada 2030-2040; 
o trei variante de ocolire construite, în lungime de 40 km; 
o patru drumuri transregio reabilitate şi modernizate, în lungime de 500 km; 
o două drumuri turistice reabilitate şi modernizate, în lungime de 222 km. 

Harta 3.7.2 ilustrează că prin avansarea lucrărilor de construcție a autostrăzilor, vestul Regiunii Centru 
este sau va deveni în viitorul apropiat relativ bine conectat la rețeaua europeană. Județele Harghita şi 
Covasna însă rămân într-o poziție destul de izolată. Se presupune că terminarea Autostrăzii A1 între 
Nădlac şi Sibiu, precum și a Autostrăzii A10 între Sebeș şi Turda va duce la o şi mai mare dezvoltare 
economică a județului Alba. Centrele industriale precum Sebeș, Alba Iulia și Cugir profită deja de acum 
în mod vizibil de legăturile interregionale.   
În majoritatea rețelelor de drumuri județene din zona studiată se pot remarca o stare tehnică 
necorespunzătoare a asfaltului, elemente geometrice care nu corespund normativelor tehnice în 
vigoare, lipsa acostamentelor, a șanțurilor, a lucrărilor de artă aferente (poduri, podețe, ziduri de sprijin) 
care să corespundă din punct de vedere al clasei tehnice. La exemplu: aproximativ o treime din 
locuitorii județului Mureș sunt foarte nemulțumiți de starea drumurilor. Conform unui studiu în legătură 
cu elaborarea Strategiei de Dezvoltare Teritorială 2012, celelalte domenii prioritare ale județului Mureș 
sunt extinderea şi modernizarea rețelei de drumuri40. 

																																																								
40Strategia de Dezvoltare Teritorială a Judeţului Mureş. Reactualizarea P.A.T.Z., 2012, p. 64 
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Drumurile comunale asigură în general legătura cu reședințele de comună și localitățile aparținătoare 
precum şi între unele reședințe de comună şi drumurile naționale şi județene. Drumurile comunale în 
marea lor majoritate oferă condiții de circulație dificile, cu consumuri mari de carburanți, în special pe 
timp nefavorabil, iar cele din pământ sunt impracticabile. Cauzele sunt legate de lipsa îmbrăcăminţilor 
rutiere moderne, de elementele geometrice necorespunzătoare, lipsa acostamentelor, a șanțurilor, a 
lucrărilor de artă (ziduri de sprijin, poduri, podețe), precum şi lipsa întreținerii curente a celor existente.  
Harta 3.7.2. Situația construirii de autostrăzi, 2017 

 
Sursa: http://www.130km.ro/romanianhighwaymap.gif 

 
La nivel regional, s-a acordat o atenție sporită construcției de șosele de centură a orașelor, în special a 
celor mari. Aceasta a avut o dublă utilitate, pe de o parte s-a facilitat şi fluidizat  transportul de mare 
tonaj, iar pe de altă parte s-au realizat restructurări urbane benefice pentru locuitori şi mediu.  
 
Infrastructura  feroviară  
Rețeaua feroviară totalizează 1.329 km, din care 666 km sunt electrificați. Cu 39 km de cale ferată la 
1000 km2, Regiunea Centru se situează sub media pe țară (45,2 km/1000 km2). Lungimea liniilor ferate 
în exploatare s-a redus semnificativ în ultimii ani, ca urmare a închiderii unor sectoare de cale ferată din 
cauza ineficienței acestui tip de transport, fenomen evidențiat şi prin scăderea numărului de pasageri şi 
a volumului de mărfuri transportate. 
Înnoirea infrastructurii feroviare – inclusiv a parcului de vagoane – se face în continuare foarte încet şi 
în Regiunea Centru.  Același lucru se poate spune şi despre reconstrucția gărilor, care nu corespund 
nici pe departe cerințelor unei economii moderne în ceea ce privește transportul de persoane şi mărfuri.    
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Harta 3.7.3. Rețeaua TEN-T componenta feroviară 

 
Sursa: Strategia Națională pentru Transport Master Plan  

 
Transportul aerian 
Pe teritoriul Regiunii Centru există două aeroporturi internaționale, la Sibiu și la Târgu Mureș. 
Modernizarea acestor aeroporturi a îmbunătățit considerabil accesibilitatea internațională a Regiunii 
Centru din punct de vedere economic şi turistic. Se estimează că odată cu construirea aeroportului 
Brașov-Ghimbav vor crește mai mult atractivitatea şi accesibilitatea Regiunii Centru din multe puncte de 
vedere.  
Poziția atractivă a aeroporturilor față de autostrăzi şi de șoselele europene în cadrul Coridorului 
Paneuropean  IV, condițiile benefice pentru transportul de mărfuri precum și transbordarea facilă de 
marfă adusă pe calea aerului, pe șosele sau cu trenurile au dus la construirea de parcuri industriale și 
proiecte de terminale inter-modale în zona imediat învecinată a aeroporturilor.      
Aeroportul Târgu Mureș, situat pe raza orașului Ungheni, la 12 km distanță de reședința județului, pe 
Drumul European E 60 ce leagă Târgu-Mureș de Cluj-Napoca, are o poziție geografică deosebit de 
favorabilă, întrucât, cu excepția județului Cluj, județele învecinate nu dispun de aeroporturi. Ca urmare, 
Aeroportul Târgu Mureș deservește un areal geografic de 24.000 km², cu o populație aproximativă de 
1,5 milioane de locuitori, cuprinzând patru județe: Mureș, Bistrița, Harghita, Covasna. 
Aeroportul Transilvania, aflat în zona metropolitană a municipiului Târgu Mureș are o poziție geografică 
deosebit de favorabilă, având în vedere că, exceptând alte două aeroporturi din apropiere, majoritatea 
județelor din apropierea județuluiMureș nu dețin aeroporturi.  Având în vedere potențialul de dezvoltare 
al aeroportului, acesta ar putea fi cel mai important aeroport cargo din Transilvania; Aeroportul 
Internațional Transilvania să devină aeroportul reprezentativ pentru Transilvania («The Gateway to 
Transilvania») cu un trafic aerian de 800.000 de pasageri deserviți anual şi o nouă aerogară, cu o 
parcare aferentă pentru automobile. Pe termen lung, se preconizează şi prelungirea pistei de decolare-
aterizare la peste 3000 m, crearea unei zone de aviație generală şiconstruirea a două hangare. 
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Construcția Parcului Industrial din Vidrasău/Ungheni în zona aeroportului a avut și efecte benefice 
asupra dezvoltării economice a județului, prin intensificarea traficului aerian şi absorbția forței de muncă 
disponibile în zonă. Aeroportul Târgu Mureș este primul din România care în anul 1994 a devenit 
membru al Consiliului Internațional al Aeroporturilor (ACI). Cele mai importante proiecte sunt: Airport 
Business Centre, Zonă Cargo, Platformă multimodală, extindere pistă, cale şi platformă de parcare 
aeronave la categoria maximă cerută de capacitatea aeronavelor care vor opera pe Aeroportul 
Transilvania Târgu-Mureș41. 
Aeroportul Internațional Sibiu, situat în zona de vest a orașului, în imediata apropiere a DN1, 
respectiv a Autostrăzii A1 Nădlac – București. Aeroportul Internațional Sibiu este un aeroport de tip 
origine destinație, de pe care se operează curse constante înspre douăsprezece destinații situate în 
Germania, Marea Britanie, Spania, Italia, Belgia, Austria și Turcia. Este un important punct de trafic 
aerian nu doar la nivelul județului ci mai ales în centrul geografic al României, cu un nivel de trafic de 
pasageri şi o bază tehnico-materială modernă şi performantă care îl situează pe o poziție favorabilă 
dezvoltării unor legături aeriene internaționale cu România. Este amplasat într-o excelentă poziție 
geoclimatică şideservește pe o rază de 150 km trei milioane de locuitori. 
Introducerea în 2014 a unor curse low-cost spre Marea Britanie și Germania a crescut bazinul de 
absorbție al aeroportului din Sibiu, ducând totodată şi la creșterea numărului de pasageri deserviți. La 
nivelul anului 2015, Aeroportul Internațional Sibiu a tras 13% din numărul total al pasagerilor 
Macroregiunii 1, regiunea cu cel mai mare număr de pasageri după Macroregiunea 3 (zona București – 
Ilfov). De pe aeroportul din Sibiu nu se operează curse interne. 
Aeroportul Internațional Brașov este un aeroport în prezent în construcție la Ghimbav, la o distanță 
de 12 km de Brașov. Pista va avea o lungime de 2.820 m, o lățime de 45 m şi acostamente betonate de 
câte 7,5 m. Pe viitoarea pistă va putea ateriza şi decola orice tip de avion, cu excepția lui A380, pentru 
care trebuie un terminal special şi o pistă mai lungă. Pe lângă aeroport va trece viitoarea Autostradă A3. 
Pista aeroportului a fost inaugurată oficial pe data de 3 octombrie 2014. Odată cu construirea 
aeroportului, acesta va crea aproximativ 6.000 de locuri de muncă şi va aduce la Brașov și mai mulți 
turiști, Brașovul fiind pe locul 2 ca număr de turiști după capitala Bucureşti. Aeroportul va fi foarte 
atractiv pe partea de cargo, orașul fiind situat chiar în centrul țării. Consiliul speră ca aeroportul să 
lucreze cu aproape 12 companii aeriene. Este amplasat într-o excelentă poziție geoclimatică şi 
deservește pe o rază de 150 km aproximativ 1,5 milioane de locuitori. 
La ședința Consiliului Regional din 26.09.2017 au fost trasate direcții importante de acțiune în vederea 
obținerii de mijloace de finanțare naționale și europene adecvate. Această decizie nu vizează doar 
județele învecinate Covasna şi Harghita, ci şi județele Mureș, Alba şi Sibiu sunt parte din proiect. Acest 
lucru este de mare importanță la nivel regional, deoarece cu aeroporturile din Târgu Mureș și Sibiu se 
menține o concurență serioasă în interiorul Regiunii Centru.  
De o importanță deosebită este proiectul de construcție a aeroportului din Brașov/Ghimbav pentru 
firmele care preferă traficul aerian şi care s-au stabilit deja în vecinătate.  Astfel, furnizori de piese 
pentru industria auto precum și producători de tehnică aerospațială s-au stabilit deja de câțiva ani cu 
succes în aceste locuri şi sunt bine conectați internațional în rețelele de clustere aerospațiale de 
succes. Firmele din Brașov şidin împrejurimi se bazează deja pe faptul că viitorul aeroport şi viitoarea 
Autostradă București-Brașov  (A3) precum şi legătura cu Aeroportul București Otopeni (la distanță de 
160 km) vor fi motoare puternice care vor propulsa dezvoltarea economică. La fel ca modernizarea 
anunțată a aeroportului din Sibiu 2002/2003, decizia concretă asupra construcției aeroportului din 
Brașov va atrage deja de pe acum şi alți investitori din țară şidin străinătate şi va amplifica extinderea 
capacităților de producție ale firmelor existente.      
 

																																																								
41 Planul de Dezvoltare a Județului Mureș pentru perioada 2014-2020, p. 54 
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Transportul combinat 
Mulțumită poziției sale în mijlocul României, odată cu dezvoltarea preconizată a infrastructurii, mai ales 
a autostrăzilor, Regiunea Centru se va profila pe mai departe în mod tot mai pregnant ca loc de interes 
pentru investitori pentru sedii logistice. Traficul multimodal și construcția de terminale combinate42 sunt 
la dispoziție pe teritoriul regiunii în cele mai variate puncte de intersecție între șosele, căi ferate și căi 
aeriene (vezi harta 3.7.1 infrastructura de transport a Regiunii Centru la început de capitol). La acestea 
se adaugă faptul că în unele locuri se concentrează firme producătoare mari şi concerne internaționale 
(Brașov, Târgu Mureș, Sibiu, Alba Iulia-Sebeș), care știu să fructifice condițiile ideale de amplasare 
pentru traficul combinat.     
Pe zona de vest a regiunii, se transportă în acest moment peste 30% din totalul de marfă containerizată 
din țara noastră. Este important să valorificăm aceste capabilități, să susținem, alături de actorii 
regionali relevanți, prioritatea investițiilor în terminale multimodale, corelat cu oportunitățile de transport 
aerian, rutier şi feroviar. Astfel, pe lângă obiectivele pe care le vom urmări imediat în domeniul 
specializării inteligente, pentru creșterea competitivității regionale, ne preocupă şi îmbunătățirea 
infrastructurii, pentru flexibilizarea oportunităților de transport, în special pentru traficul de mărfuri. 
La nivelul Regiunii Centru sunt terminale intermodale în zona de sud-est a regiunii, la Brașov, în zona 
de vest, la Teiuș-Coșlariu, sau Triaj-Vințu de Jos şi în zona de nord, la Târgu Mureș.  
Printre proiectele propuse se găsesc, de exemplu, Proiectele de dezvoltare a Aeroportului Transilvania 
Târgu-Mureș - menite să creeze premisele dezvoltării în același regim a zonei deservite prin facilitarea 
accesului oamenilor de afaceri şi a turiștilor străini.  
Proiectul "Platformă Multimodală Aeroport Transilvania Târgu-Mureș" 43  prevede realizarea pe o 
suprafață de 23 de hectare a două funcționalități importante:  
• zonă cargo, cu un complex de construcții depozit pe 6 hectare, gară cale ferată pasageri, linie cale 

ferată cargo, terminal auto pasageri, hotel tranzit; 
• terminal pasageri curse regulate interne şi externe.  
Acest mod de conexiune a transportului aerian cu transportul auto şi cel feroviar creează o accesibilitate 
maximă la Aeroportul Transilvania Târgu-Mureș, mărind zona şi populația deservită. Aceste deziderate 
sunt facilitate de existența terenului necesar pentru dezvoltarea fără restricțiişi obstacole a unui culoar 
de zbor ce evită zonele populate. Odată cu realizarea lui se asigură deservirea a 2,8 milioane de 
pasageri pe an, 54.000 tone de marfă cu un volum de afaceri de 350 milioane de euro şi crearea a 
peste 2500 locuri de muncă44. Cu această dezvoltare, Aeroportul Târgu Mureș devine competitiv în fața 
Aeroporturilor Cluj-Napoca și Sibiu. 
Terminal intermodal Brașov/Feldioara: Brașovul este prins în viitoarea arhitectură a transportului 
intermodal cu un terminal multimodal de 34,25 milioane de euro, care prevede fie realizarea unuia nou 
fie modernizarea celui existent. Brașovul are un astfel de terminal în zona Triaj, dar este 
subdimensionat pentru necesitățile actuale ale zonei. Potrivit acestuia, pentru a obține o ofertă 
competitivă de transport multimodal/intermodal, este însă necesar, ca România să aibă o rețea 

																																																								
42Terminal = Instalaţia situată de-a lungul coridorului de transport de marfă şi special amenajată pentru a permite fie încărcarea şi/sau descărcarea 
mărfurilor din trenurile de marfă şi integrarea serviciilor feroviare cu serviciile rutiere, maritime, fluviale şi aeriene, fie formarea sau modificarea compunerii 
trenurilor de marfă. Şi, dacă este cazul, îndeplinirea procedurilor de frontieră la granițele țărilor europene terțe. 
Terminal intermodal de marfă = nucleul unui centru logistic alcătuit din infrastructura feroviară de acces, infrastructura rutieră de acces (cu intrare şi ieșire 
separate), precum şi platforma de depozitare temporară a mărfurilor transferate. 
Terminal de transport intermodal = spațiul echipat pentru transbordarea de pe un mijloc de transport pe alt mijloc şi depozitarea unităților de transport 
intermodal (UTI). 
43  Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 125/24.09.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Platformă multimodală 
Aeroportul Transilvania Târgu Mureș"   
44 Strategia de Dezvoltare a Zonei Metropolitane Târgu-Mureș   
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dezvoltată de terminale multimodale moderne. În municipiul Alba Iulia construcția unui nod multimodal 
este prevăzută ca un proiect prioritar pentru perioada până în 203045.  
Pe termen mediu și lung, Aeroportul Internațional Sibiu are în vedere și dezvoltarea unei infrastructuri 
de tip cargo. Dezvoltarea unui terminal cargo ar permite aeroportului să își consolideze poziția pe piața 
traficului aerian intern și internațional de marfă, valorificând totodată potențialul de dezvoltare a zonei, în 
contextul poziției sale centrale şi a premiselor comerciale. Principalele puncte de atracție pentru trans-
portul de marfă sunt reprezentate de către Zona Industrială Vest, Zona Industrială Est şi centrele 
comerciale majore. Amplasarea zonelor industriale în estul și în vestul orașului asigură legătura 
acestora cu centura ocolitoare și ușurează centrul orașului de tranzitul nedorit al vehiculelor de mare 
capacitate care, pe lângă uzura infrastructurii, creează și timpi suplimentari de tranzit.  
Probleme existente în prezent 
În prezent, lipsa și finalizarea lentă a tronsoanelor proiectate ale autostrăzilor și infrastructurii feroviare  
afectează negativ dezvoltarea socio-economică a Regiunii Centru. Suprasolicitarea șoselelor existente, 
drumurile ce traversează localitățile, podurile, în special pe șoselele europene şi naționale (legăturile 
Sebeș-Alba Iulia, traversarea orașelor Teiuș şi Aiud, Valea Oltului, Brașov-Predeal-Bușteni, Râșnov-
Predeal, Bușteni, zona Clăbucet, Veştem-Sibiu, Brașov-Târgu Mureș) şi traversarea în zonele urbane 
ca de exemplu Aiud, Făgăraș, Ungheni, Luduș, Odorheiu Secuiesc, Reghin reprezintă câteva din 
problemele actuale ale Regiunii Centru. Condițiile dificile de trafic intra şi interurban încetinesc 
dezvoltarea economică a zonelor metropolitane Târgu Mureș, Sibiu și Brașov, cu toate că multe au 
parțial sau total șosele de centură. Cu o infrastructură îmbunătățită a crescut în mod vizibil, chiar 
supradimensionat, și numărul participanților la trafic. Creșterea nivelului de trai a dus la achiziționarea şi 
folosirea mai multor autoturisme private la care, din cauza situației transportului de proximitate, sunt 
determinați să recurgă tot mai mulți navetiști. Toate acestea duc la o suprasolicitare a zonelor centrale 
din localități şi a zonelor comerciale. Confruntarea zilnică timp de două ore cu traficul navetist pe o 
distanță de 15 km este o provocare. În aceste condiții, nici accesul Poliției sau al echipajelor de prim-
ajutor nu este întotdeauna garantat.  
În Munții Apuseni există nevoie de reabilitarea DN 74 și DN 75, tronsonul DN74 Abrud – Brad, cu o 
lungime de 40 km și a drumurilor naționale DN 74 Brad – Abrud – Zlatna – Alba Iulia, DN 74A Abrud – 
Cîmpeni şi DN 75 Stei – Cîmpeni – Turda. Situația actuală influențează conectarea rutieră a 5 județe 
(Alba, Cluj, Hunedoara, Bihor și Timișoara).46 
Amplasarea centrală a regiunii – în sine un avantaj concurențial în comparație cu alte regiuni – 
îngreunează activitățile economice, în condițiile confruntării cu aceste probleme. Firmele mari, în special 
numeroșii furnizori ai industriei auto sau ai industriei aerospațiale își bazează existența pe tipul de 
transport Just-în-Time. Ritmul aproape imperceptibil al avansării lucrărilor de construire şi modernizare 
a infrastructurii, împreună cu nesiguranța de moment a politicilor economice şi fiscale ale guvernului 
aproape că anulează avantajul concurențial, deoarece bazele planificărilor strategice ale firmelor sunt 
mereu forțate să se schimbe.  
																																																								
45Alba Iulia 2030. Repertoriu pentru investiții. Editura universitară Ion Mincu. Bucureşti, 2015 
46La inițiativa deputatului Ioan Dîrzu, marți 13 martie a.c., în orașul Abrud a avut loc o întâlnire a primarilor din zona Munților Apuseni, din județele Alba și 
Hunedoara. Au participat prefectul Dănuț – Emil Hălălai, primarul orașului Abrud, Nicolae Simina, primarul comunei Ciuruleasa, Tuhuț Radu Marcel, 
prefectul județului Hunedoara, domnul Kiszely  Fabius-Tiberiu, directorii DRDP Cluj, dl Radu Ilie Baruta și al DRDP Timișoara dl Ispravnic Cristian Ilie.Tema 
discuțiilor a vizat reabilitarea DN 74 și DN 75, tronsonul DN74 Abrud – Brad, cu o lungime de 40 km si starea drumurilor naționale DN 74 Brad – Abrud – 
Zlatna – Alba Iulia, DN 74A Abrud – Cîmpeni și DN 75 Stei – Cîmpeni – Turda. Aceste drumuri afectează în mod negativ întreaga zonă a Munților Apuseni, 
determinând efecte cu consecințe nefaste asupra populației din zonă: depopularea masivă a zonei, lipsa investitorilor, periclitarea  activității de turism,  a 
declarat prefectul Dănuț – Emil Hălălai. Directorul DRPD Cluj a prezentat o variantă de refacere a infrastructurii, respectiv  o reparație capitală a drumurilor, 
fiind considerată ca alternativa cea mai rapidă de refacere, oferind totodată o garanție de siguranță de 10 ani.În cadrul întâlnirii s-a menționat și varianta 
realizării unei asociații a primăriilor din zona Munților Apuseni, care să acceseze fonduri europene. O altă inițiativă a vizat constituirea unei ” Convenții a 
moților”, respectiv un acord al primarilor din zonă care să cuprindă mai multe obiective care să vină în ajutorul localnicilor. ”Ca și concluzie am decis 
efectuarea unui proiect privind refacerea capitală a drumurilor, care în momentul de față reprezintă varianta cea mai scurtă și mai puțin costisitoare, care va 
fi transmisă spre consultare Instituțiilor Prefectului -Județele Alba și Hunedoara, urmând ca la definitivarea acestui proiect să–l înaintăm Guvernului 
României”, a precizat prefectul Dănuț-Emil Hălălai.https://ziarulunirea.ro/foto-demersuri-pentru-refacerea-drumurilor-din-muntii-apuseni-
intalnire-la-abrud-intre-primari-si-prefectii-judetelor-alba-si-hunedoara-466424/	
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4.  Situația mediului de afaceri din Regiunea Centru  
 
4.1. Demografia firmelor din Regiunea Centru în perioada 2010-2015 
Conform statisticilor Eurostat din 2017 (Raport realizat de Fundația Post-Privatizare, 2017), ponderea 
microîntreprinderilor din România în totalul de IMM-uri este de 88%, mai mică decât media de 92% din 
UE cu 28 de state membre, în timp ce clasa de întreprinderi mici este mai consistentă decât în UE, 
respectiv 10,4% față de 6,4%. 
În ceea ce privește distribuția pe județe a firmelor active, se observă că aceasta corespunde contribuției 
județelor la formarea indicatorilor macroeconomici regionali, ponderea majoritară având-o județul 
Brașov de 30% cu 18142 firme active la nivelul anului 2015, urmat la distanță de județele Mureș și Sibiu 
cu ponderi de aproximativ 21%, respectiv 17% în perioada analizată. judeţul Alba este județul cu cea 
mai dinamică evoluție în cadrul perioadei analizate, ponderea firmelor active crescând de la 12% în 
2008 la 13% în 2015, luând în considerare şi perioada 2008-2011 în care numărul firmelor active s-a 
diminuat la nivelul tuturor județelor componente ale Regiunii Centru. Ponderea numărului firmelor active 
la nivelul județelor Harghita şi Covasna a înregistrat o ușoară tendință descrescătoare, ajungând la 
nivelul anului 2015 să reprezinte aproximativ 12%, respectiv 6% (pe baza datelor prezentate în 
subcapitolul 3.3. Despre evoluția mediului antreprenorial regional vezi şi Anexa 4.1.) 
Conform Studiului publicat de KeysFin (2016) mediul de afaceri din România este în continuare 
apanajul micilor întreprinzători. Relevantă, în acest sens, este cifra microîntreprinderilor, cu afaceri de 
până în 500.000 de euro - 485.162 din totalul de 523.046 firme active, respectiv la nivelul Regiunii 
Centru 61.224 din totalul de 61.444 firme active la nivelul anului 2016. IMM-urile în general reprezintă 
aproape 90% din totalul companiilor înregistrate. „Această situație este influențată, în primul rând, de 
slaba capitalizare a economiei, sistemul bancar nereușind încă să găsească formula optimă de 
parteneriat pentru a susține creșterea IMM-urilor” (KeysFin, 2016) (Tabel 4.1.1). 
Tabel 4.1.1. Evoluția numărului de firme active la nivelul Regiunii Centru pe activități economice, 
în perioada 2008-2015 (număr)  

Sectorul economic de activitate  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Agricultură, silvicultură și pescuit 1.730 1.949 1.922 1.890 2.018 2.085 2.181 2.274 
Industria extractivă 139 166 159 152 149 142 147 155 
Industria prelucrătoare 9.112 8.525 7.683 7.094 7.256 7.291 7.421 7.434 
Producția și furnizarea de energie electrică şi termică, 
gaze, apă caldă și aer condiționat 52 55 74 76 86 132 158 153 

Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, 
activități de decontaminare 307 311 318 339 354 366 372 372 

Construcții  7.735 7.767 6.250 5.434 5.517 5.640 5.810 5.816 
Transport şi depozitare 4.415 4.475 4.167 4.031 4.180 4.385 4.807 4.952 
Hoteluri şi restaurante 3.877 4.196 3.915 3.537 3.672 3.775 3.857 3.882 
Informații şi comunicații 2.142 2.059 1.813 1.656 1.776 1.831 1.948 2.003 
Intermedieri financiare și asigurări 683 709 689 673 702 741 721 753 
Tranzacții imobiliare 1.523 1.592 1.392 1.250 1.280 1.307 1.347 1.466 
Activități profesionale, științifice şi tehnice 6.477 6.665 5.919 5.381 5.582 5.671 5.900 5.943 
Activități de servicii administrative şi activități de servicii-
suport 2.495 2.235 1.918 1.838 1.992 2.124 2.293 2.384 

Învățământ 340 376 353 341 375 401 416 449 
Activități de spectacole, culturale şi recreative 654 635 554 481 553 617 661 763 
Sănătate și asistență socială 1.032 1.029 987 981 1.036 1.098 1.129 1.221 
Alte activități de servicii 1.486 1.327 1.137 1.020 1.102 1.133 1.181 1.267 

Sursa: INS România, octombrie 2017 
Analizând evoluția numărului de întreprinderi active pe activități economice la nivelul Regiunii Centru, în 
perioada 2008-2015, pentru majoritatea domeniilor de activitate se observă tendința înregistrată la 
nivelul numărului de firme active per total regiune, cu perioada de restrângere a activității firmelor din 
majoritatea domeniilor de activitate în perioada 2008-2011 (Anexa 4.1 din Tabel 4.1.1). Totuși în 
sectorul agricol, al producției şi furnizării de energie și a distribuției apei se înregistrează o tendință 
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ascendentă în perioada analizată, deși numărul firmelor active din aceste domenii de activitate nu are o 
pondere semnificativă în totalul firmelor active la nivel regional. Domeniile în care numărul firmelor 
active a înregistrat scăderi semnificative, în perioada 2008-2011, sunt: construcțiile, industria 
prelucrătoare, activitățile de spectacole, culturale şi recreative, precum şi activitățile profesionale, 
științifice şi tehnice. Perioada 2011-2015 înseamnă însă un reviriment pentru toate sectoarele 
economice, observându-se un trend ascendent susținut în special pentru domeniile: industria 
prelucrătoare, transport şi depozitare, activitățile de spectacole, culturale şi recreative, precum şi 
activitățile profesionale, științifice şi tehnice (Tabel 4.1.2.- despre evoluția numărului de firme active la nivelul 
județean pe activități economice conform CAEN Rev. 2, în perioada 2008-2015 şi Tabel 4.1.4 - 4.1.9. din 
Anexa 4.1). 
Tabel 4.1.2. Firme active la nivelul Regiunii Centru pe activități economice, pe județe, la nivelul 
anului 2016 (număr)  

Sectorul economic de activitate  Alba Brașov Covasna Harghita Mureș Sibiu 
Agricultură, silvicultură și pescuit 416 505 232 361 512 306 
Industria extractivă 27 31 13 20 29 19 
Industria prelucrătoare 1.088 1.815 521 1.172 1.574 1.177 
Producția și furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, 
apă caldă și aer condiționat 16 42 7 24 22 30 

Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități 
de decontaminare 52 84 14 47 102 62 

Construcții  802 1.919 306 727 1.179 1.132 
Comerț cu ridicata şi amănuntul, repararea autovehiculelor și 
motocicletelor 2.295 5.375 1.240 2.202 4.056 2.895 

Transport şi depozitare 908 1.361 305 425 1.228 1.081 
Hoteluri şi restaurante 494 1.187 232 517 849 701 
Informații şi comunicații 180 781 144 225 390 393 
Intermedieri financiare și asigurări 119 253 48 85 176 157 
Tranzacții imobiliare 128 593 59 121 246 423 
Activități profesionale, științifice şi tehnice 749 2.263 364 630 1.229 1.174 
Activități de servicii administrative şi activități de servicii-suport 228 877 121 259 463 534 
Învățământ 67 180 32 49 94 98 
Activități de spectacole, culturale şi recreative 91 344 45 73 175 155 
Sănătate și asistență socială 146 558 44 88 410 270 
Alte activități de servicii 117 558 61 132 270 239 

Sursa: INS România TempoOnline, martie 2018 
Analiza în profil teritorial relevă faptul că județul Brașov se situează pe primul loc în ce privește numărul 
de firme active (18726), urmat la distanță de Mureș şi Sibiu. La polul opus se situează județul Covasna, 
cu doar 3788 întreprinderi active în 2016. Structura la nivel județean a firmelor, pe clase de mărime, nu 
diferă semnificativ de cea la nivel regional în niciunul din județele regiunii. În ce privește structura 
firmelor după domeniul de activitate, se remarcă unele specificități teritoriale. Astfel, în județul Brașov se 
înregistrează o pondere mai mare a numărului de întreprinderi din domeniile ,,Activități profesionale, 
științifice şi tehnice”, ,,Hoteluri şi restaurante”, ”Informații şi comunicații şi din sectorul ”Intermedieri 
financiare”, comparativ cu celelalte județe ale regiunii. Aceste cifre confirmă faptul că județul Brașov 
reprezintă nucleul dezvoltării economice la nivel regional, având cea mai intensă dar și cea mai 
diversificată economie, sectorul serviciilor fiind cel mai dezvoltat.  
Analizând la nivel regional situația unităților locale active, se constată că predomină firmele având ca 
activitate principală comerțul (respectiv 29,4% din total), urmate de cele din industria prelucrătoare 
(aproximativ 12%), din domeniul ,,activități profesionale, științifice şi tehnice” (9,8%) și din sectorul 
construcțiilor (10,4%). 136 din cele 220 de firme mari, cu peste 250 de salariați, activează în industria 
prelucrătoare, 12 în domeniul transporturilor, în domeniile comerțului şi cel al construcțiilor activează 19 
respectiv 6 companii şi două în sectorul producerii şi furnizării energiei electrice, energiei termice şi 
gazului, 9 în domeniul apei, salubrității şi gestionării deșeurilor, respectiv 14 în sectorul de servicii 
administrative şi servicii-suport, celelalte domenii de activitate având un număr redus de firme mari. 
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Exceptând sectorul producerii energiei electrice şi termice, sectorul distribuției apei şi salubrității şi 
industriei prelucrătoare, celelalte domenii înregistrează ponderi ale întreprinderilor mici şi 
microîntreprinderilor de peste 90% din numărul de firme la nivel de ramură. (vezi Anexa 4.1, Tabel 
4.1.1. Evoluția numărului de firme active la nivelul Regiunii Centru pe activități economice, în perioada 
2008-2015). 
Analiza evoluției întreprinderilor nou create la nivelul Regiunii Centru, pe principalele sectoare de 
activitate, relevă faptul că în perioada analizată 2008-2015, în domeniul comerțului s-au înființat cele 
mai multe afaceri, însă tendința este descrescătoare procentual, de la 44,4% în 2008 la 32,5% în 2015. 
Aceeași tendință, descrescătoare, însă mult mai lentă, se remarcă şi în domeniul construcțiilor, 
respectiv de la 17,4% în 2008 la 9,8% în 2015. Tendință crescătoare se manifestă în domeniile 
hotelurilor și restaurantelor și cel al transporturilor. Aceste domenii de activitate sunt completate de 
industrie, care înregistrează cel mai ridicat interes din partea antreprenorilor, şi în consecinţă în acest 
sector de activitate numărul firmelor înființate a crescut de la 12,4% în 2008 la 25,5% în 2015 (Tabel 
4.1.3). 
Tabel 4.1.3. Distribuția întreprinderilor active nou create, pe sectoare de activitate la nivelul 
Regiunii Centru, în perioada 2008-2015 (%) 

Sector activitate 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Industrie 12,4 25,1 13,9 19,6 23,3 26,9 19 25,5 
Construcții 17,4 8,8 9,5 14,3 7,4 4,3 12,7 9,8 
Comerț 44,4 33,5 40,4 40,4 31,5 30,8 31,2 32,5 
Hoteluri şi restaurante 6,6 8,7 8,8 8,0 8,9 5,2 7,4 10,5 
Transport 9,2 6,5 5,6 9,9 10,0 6,3 10,8 13,0 
Alte servicii 10,0 17,4 21,8 7,8 18,9 26,5 18,9 8,7 
Regiunea Centru total 100 100 100 100 100 100 100 100 

Sursa: INS România, octombrie 2017 
Evoluția numărului întreprinderilor nou create la nivelul Regiunii Centru trebuie privită în context 
național, astfel, analizând procentual evoluția întreprinderilor nou înființate la nivelul regiunii analizate 
comparativ cu nivelul național, se observă că tendința este descrescătoare, scăzând continuu de la un 
nivel de 13,80% în 2008 la 10,12% în 2015 (Tabel 4.1.4). Este evidentă o scădere a intensității 
antreprenoriale la nivel regional, privit în cifre absolute. Această tendință descendentă este completată 
și de scăderea indicatorului privind numărul de întreprinderi nou create la 1.000 de locuitori, prezentat 
anterior. 
Tabel 4.1.4. Evoluția numărului de întreprinderi nou create la nivel național şi la nivelul Regiunii 
Centru, în perioada 2008-2015  

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
România 164.446 141.822 163.845 167.910 126.366 128.855 140.083 109.176 
Regiunea Centru 22.697 19.419 20.170 21.561 15.624 16.516 16.826 11.052 
% din total 13,80% 13,69% 12,31% 12,84% 12,36% 12,82% 12,01% 10,12% 

Sursa: INS România, septembrie 2017 

Indicatorul ratei de creare a întreprinderilor arată evoluția procentuală a ritmului de înființare a 
întreprinderilor, având ca bază de calcul numărul întreprinderilor active la data de 1 ianuarie a fiecărui 
an din perioada analizată. Ca pondere în structura indicatorului la nivel național, Regiunea Centru se 
află pe locul 3 sau 4 în perioada analizată, 2008-2015. Privind această evoluție comparativ cu celelalte 
regiuni de dezvoltare, Regiunea Centru se situează la nivelul mediu în perioada analizată. Dincolo de 
evoluția echilibrată la nivel național, trebuie remarcatşi trendul de scădere a acestui indicator (Tabel 
4.1.5). 
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Tabel 4.1.5. Evoluția ratei de creare a întreprinderilor la nivel național şi regional, în perioada 
2008-2015   

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
România 30,3 23,3 26,2 31,0 23,1 28,0 14,1 20,6 
Regiunea Nord-Est 3,6 3,1 3,2 3,9 2,7 3,7 1,4 2,4 
Regiunea Sud-Est 3,6 2,7 3,0 3,6 2,5 2,9 1,5 2,2 
Regiunea Sud-Muntenia 3,7 2,9 3,1 3,8 2,5 3,1 1,4 2,2 
Regiunea Sud-Vest Oltenia 2,2 1,8 2,2 2,8 2,4 2,6 1,0 1,6 
Regiunea Vest 3,0 2,3 2,5 3,0 2,2 2,7 1,3 2,0 
Regiunea Nord-Vest 4,4 3,3 4,0 4,7 3,8 4,5 2,1 3,1 
Regiunea Centru 3,9 2,9 3,4 3,7 2,3 3,2 1,3 2,3 
Regiunea București – Ilfov  5,9 4,4 4,9 5,6 4,8 5,5 4,0 4,8 

Sursa: INS România, octombrie 2017 (nivel de bază pentru calculul evoluției procentuale a fost considerat numărul 
întreprinderilor active la data de 1 ianuarie a fiecărui an din perioada analizată). 

Analizând datele disponibile la nivelul județelor componente ale Regiunii Centru în perioada 2008-2015, 
se observă că unul din cele mai dinamice județe este Alba, cu niveluri record în perioada 2010-2011 de 
9-10 întreprinderi nou create la 1.000 de locuitori, perioadă care a coincis şi cu implementarea unor 
programe de stimulare a inițiativelor antreprenoriale la nivel regional. Alături de județul Alba, județele 
Brașov și Sibiu înregistrează valori ale indicatorului peste media regională, la polul opus situându-se 
județele Covasna, Mureș și Harghita, cu un nivel de aproximativ 3 întreprinderi nou create la 1.000 de 
locuitori în perioada analizată (Tabel 4.1.6). 
Tabel 4.1.6. Evoluția întreprinderilor nou create/1.000 locuitori în mediul urban la nivelul Regiunii 
Centru, pe județe, în perioada 2008-2015  

Mediu urban 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Alba 12,70 13,07 14,59 5,86 5,34 5,20 3,14 4,87 
Brașov 6,22 5,56 4,77 4,16 4,45 3,04 3,55 4,36 
Covasna 4,99 5,56 3,91 3,72 3,80 2,72 3,19 3,65 
Harghita 6,31 5,99 4,97 4,63 3,80 4,59 2,74 3,51 
Mureș 4,90 3,95 3,65 3,81 3,78 2,72 2,74 4,12 
Sibiu 4,02 2,67 2,99 3,30 4,71 2,26 2,89 4,52 
Regiunea Centru 6,52 6,13 5,81 4,25 4,31 3,42 3,04 4,17 

Sursa: INS România, Baza de date eDemos online, septembrie 2017 

Continuând analiza la nivel intraregional şi analizând mediul rural şi mediul urban, se mai remarcă 
diferențe și între cele două medii rezidențiale din punct de vedere al inițiativelor antreprenoriale. În ceea 
ce privește mediul urban, pe primul loc rămân orașele din județul Alba cu niveluri de 13-14 întreprinderi 
nou create la 1.000 de locuitori în perioada 2008-2010, în timp ce la polul opus se situează orașele din 
județele Covasna şi Harghita. 
Inițiativele antreprenoriale manifestate în mediul rural sunt mult mai reduse, media înregistrată la nivelul 
Regiunii Centru variind între 2 şi aproximativ 4 întreprinderi nou create la 1.000 de locuitori. Pe primele 
locuri se situează zonele rurale din județele Alba și Brașov, în timp ce la polul opus rămâne arealul rural 
din județele Covasna, Harghita şi Mureș (Tabel 4.1.7). 
Tabel 4.1.7. Evoluția întreprinderilor nou create/1.000 locuitori în mediul rural la nivelul Regiunii 
Centru, pe județe, în perioada 2008-2015  

Mediu rural 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Alba  4,52 5,34 6,12 2,93 3,25 1,42 2,31 6,19 
Brașov 2,76 1,95 2,22 2,21 3,76 1,72 3,12 4,56 
Covasna 1,99 1,68 1,56 1,24 2,57 0,93 1,33 2,79 
Harghita 2,26 2,14 2,19 1,71 2,91 0,74 1,64 2,80 
Mureș 1,25 1,21 1,96 1,74 1,92 1,10 1,55 2,22 
Sibiu 2,85 2,07 1,27 2,00 3,98 1,67 2,94 4,23 
Regiunea Centru 2,60 2,40 2,55 1,97 3,06 1,26 2,15 3,80 

Sursa: INS România, Baza de date eDemos online, septembrie 2017 
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O atenție deosebită trebuie acordată şi ritmului de supraviețuire după primul an de la înființare. Astfel, 
pentru perioada analizată, se observă că procentul întreprinderilor active după primul an de la înființare 
are tendință ascendentă, menținându-se la valori de peste 70%, în a doua jumătate a perioadei 
analizate, atât pentru nivelul național cât şi pentru nivelul înregistrat la nivelul Regiunii Centru. Totuși în 
cazul întreprinderilor inactive şi desființate, deși au înregistrat fluctuații în perioada analizată, este 
evidentă tendința de scădere înregistrată atât la nivel național cât şi la nivelul Regiunii Centru (Tabel 
4.1.8). 
Tabel 4.1.8. Situația întreprinderilor nou create la un an de la înființare, la nivel național şi la 
nivelul Regiunii Centru, 2008-2015 (evoluție procentuală comparativ cu anul 2001)  

Starea întreprinderilor Regiuni de dezvoltare Ani 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Active România 51,7 62,2 68 63,4 75,9 74,1 81,1 77,8 
Regiunea Centru 57,1 62,8 77,1 64,7 79,1 77,1 85,0 71,2 

Inactive România 20,4 20,8 22,2 27,5 18,5 15,8 13,0 16,0 
Regiunea Centru 18,1 20,7 10,6 23,2 16,3 15,2 12,4 17,2 

Desființate România 27,9 17,0 9,8 9,1 5,6 10,1 5,9 6,2 
Regiunea Centru 24,8 16,5 12,3 12,1 4,6 7,7 2,6 11,6 

Sursa: INS România, octombrie 2017 (nivel de bază pentru calculul evoluției procentuale – 2001) 

Trebuie menţionat și faptul că la nivel național numărul întreprinderilor desființate a înregistrat în 
perioada 2008-2015 o tendință de scădere, dublată și de diminuarea fenomenului insolvențelor 
(conform Studiului Insolvențelor, România 2016, realizat de Coface România). Deși, conform studiului 
menționat, numărul insolvențelor a înregistrat o scădere semnificativă de -28% în 2014, de -50% în 
2015 și de -25% în primul semestru al anului 2016, impactul economic cauzat de către acestea a fost 
relativ constant, în condițiile în care pierderile financiare (datoriile din bilanț neacoperite de active 
imobilizate) s-au situat între 13 și 14 miliardelei, iar cele sociale (numărul locurilor de muncă pierdute) 
au variat între 80.000 și 90.000. În comparațiile internaționale, România are în continuare o incidență a 
insolvențelor la 1.000 de firme active de peste trei ori mai mare decât media înregistrată pe plan 
regional, cu 23 de insolvențe la 1.000 de firme active, fiind pe a doua poziție (după Serbia) din acest 
punct de vedere. 
Distribuția teritorială a cazurilor de insolvență în primul semestru al anului curent nu a suferit modificări 
importante față de situația existentă în aceeași perioadă a anului anterior. Zonele București şi Nord-
Vest au rămas primele două regiuni unde se înregistrează cel mai ridicat număr de insolvențe, în timp 
ce zonele Centru, Vest și Sud-Vest rămân pe ultimele poziții din acest punct de vedere (Grafic 4.1.1). 
Grafic 4.1.1. Distribuția regională a firmelor insolvente 

  

Sursa: Studiul insolvențelor, România Semestrul I, 2016, Coface România 
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Analiza de ansamblu a tendinței de evoluție a numărului întreprinderilor active relevă tendința 
descrescătoare pentru perioada 2008 – 2011, ca urmare a efectelor crizei economice. Însă, în acest 
context trebuie precizat și faptul că, în perioadele de criză, reușesc să supraviețuiască firmele care au o 
anumită maturitate şi experiență, și care au reușit să își câștige un segment de piață căruia i se 
adresează cu precădere. În același timp, începând cu anul 2011 și până în 2015 numărul firmelor active 
are o tendință de creștere susținută pentru toate domeniile de activitate analizate. 

4.2. Performanțele economice ale firmelor din Regiunea Centru 
Întreprinderile mici şi mijlocii reprezintă aproape 90% din totalul companiilor înregistrate la noi în țară, 
situație influențată de slaba capitalizare a economiei. Peste 25% din companii își derulează afacerile în 
Regiunea București – Ilfov, cu mențiunea că și în celelalte regiuni majoritatea companiilor își desfășoară 
activitatea în jurul marilor orașe. Harta business-ului din România este dominată în continuare de micii 
întreprinzători, IMM-urile reprezentând aproape 90% din totalul companiilor înregistrate la noi în țară. 
Regiunea București-Ilfov rămâne zona cu cele mai profitabile afaceri. Conform datelor oficiale, un sfert 
din companiile care au declarat profit în 2015 își desfășoară activitatea în Regiunea București–Ilfov. Alte 
zone avantajoase din punct de vedere financiar sunt Nord-Vestul, Centrul şi Sud-Estul țării, care 
cumulează 38% din totalul firmelor profitabile, potrivit celei mai recente analize efectuate de experții 
Companiei KeysFin. Conform Raportului KeysFin din 2016 „... economia românească înseamnă în 
mare parte comerț, zona București-Ilfov fiind regiunea cu cel mai mare profit, ceea ce evidențiază 
existența unei infrastructuri de business şi o clientelă care asigură o turație optimă a motorului 
economic ... Evoluția afacerilor este influențată, bineînțeles, de rata ridicată a populației şi a veniturilor 
substanțial mai ridicate decât în alte regiuni", conform experților.  

Așa cum a relevat şi distribuția totală a companiilor, ramura în care IMM–urile își desfășoară cel mai 
mult activitatea este comerțul, companiile mici şi mijlocii fiind localizate înproporție de peste 47% în 
Regiunile: Bucureşti-Ilfov, Centru şi Nord-Vest, restul procentelor fiind distribuite în părți aproximativ 
egale. (Grafic 4.2.1) 

Grafic 4.2.1. Distribuția cifrei de afaceri şi a numărului de firme după regiuni 2016 

 
Sursa: KeysFin: Situația IMM-urilor din România 2013-2016, octombrie 2017 

Dacă analiza este focalizată asupra numărului firmelor înființate la nivel regional, se constată că cele 
mai multe firme sunt înregistrate în: Regiunea București-Ilfov (163.335 societăți comerciale), Regiunea 
Nord-Vest (90.888 firme), Regiunea Centru (76.111 firme), respectiv Regiunea Sud-Est (74.021 firme). 
În anul 2016, cele mai multe întreprinderi înființate fac parte din categoria microîntreprinderilor, iar 
regiunea în care acestea predomină este Bucureşti-Ilfov (29.04%), fiind urmată de Regiunile Nord-
Vest (14.05%) şi Centru (10.54%). 



	 	
	
	

	
	

96	

La polul opus se află Zona de Vest (58.930 societăți comerciale) şi Sud-Vest (46.451 firme). Pe de altă 
parte, specialiștii subliniază că cele mai riscante zone de afaceri sunt Centru, Nord-Vest și Sud-Est, 
acolo unde sunt înregistrate cele mai multe firme în insolvență. Astfel, „radiografia business-ului 
românesc remarcă existența unei legături directe și strânse între nivelul de dezvoltare a economiei şi 
puterea de cumpărare din zonele respective" (conform Raportului KeysFin, 2016).  
Cele mai multe IMM-uri, înregistrate în Bucureşti au şi cea mai mare cifră de afaceri în anul 2016, de 
232 miliarde lei. Zona de Nord-Vest este următoarea zonă după numărul de IMM-uri înregistrate şi cu o 
cifră de afaceri totală de 94 miliarde de lei.  Pe locul al treilea se află Regiunea Centru, cu 76 de mii de 
IMM-uri înregistrate şi o cifră de afaceri de 83 miliarde de lei.  
Din punct de vedere al domeniilor de activitate, cele mai multe firme activează în: comerț (34%), 
activități profesionale și științifice (11%), construcții (10%), sectorul manufacturier acoperind doar 9% 
din afaceri, iar firmele de transport numai 7%. Discrepanțele între Regiunile țării se vor accentua 
puternic, dacă nu vor fi implementate niște măsuri economice de stimulare a business-ului în zonele 
defavorizate. Astfel, evoluția demografică a României va ajunge să se concentreze pe zonele active din 
jurul marilor orașe, cu efecte negative pentru restul țării. „Nu este exclus să asistăm la falimentul unor 
comunități locale, incapabile să mai susțină financiar serviciile comunitare. Asta mai cu seamă că, în 
ultimii ani, multe dintre administrațiile locale s-au împrumutat peste măsură pentru dezvoltarea unor 
proiecte locale care, în condițiile scăderii bugetelor locale, nu vor mai putea acoperi angajamentele 
asumate" (conform Raportului KeysFin, 2016). 
Cifra de afaceri totală realizată de firmele care își desfășoară activitatea în Regiunea Centru s-a ridicat 
în anul 2015 la peste 130.080 milioane delei. Contribuția majoritară la formarea cifrei de afaceri la nivel 
regional o au județele Brașov, Sibiu și Mureș, care împreună realizează 75% din cifra de afaceri 
regională. Acest aspect evidențiază încă o dată concentrarea activității economice la nivelul acestor 3 
județe, iar în interiorul lor, polarizarea activității economice în jurul orașelor Brașov, Sibiu și Târgu 
Mureș. Astfel județul Brașov contribuie la nivelul anului 2015 cu 39.736 milioane de lei, Sibiu cu 30.111 
milioane de lei iar Mureș cu 27.084 milioane de lei la formarea cifrei de afaceri la nivelul Regiunii Centru 
(Tabel 4.2.1). 
Tabel 4.2.1. Cifra de afaceri realizată de IMM-uri la nivelul Regiunii Centru (mil. lei) 

Județ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Alba 9.120 8.239 10.040 14.260 17.663 15.867 17.195 18.304 
Brașov 33.684 28.057 30.674 32.983 33.467 33.721 36.172 39.736 
Covasna 4.329 4.624 4.393 6.219 4.883 5.345 5.684 5.693 
Harghita 8.717 7.641 7.654 9.746 8.768 8.893 8.806 9.153 
Mureș 19.080 15.700 17.150 22.824 23.091 22.031 24.982 27.084 
Sibiu 18.344 19.844 23.192 28.405 26.876 28.180 30.467 30.111 
Total  93.275 84.105 93.104 114.436 114.746 114.037 123.307 130.080 

Sursa: INS România, octombrie 2017 
Analizând evoluția contribuției județelor la formarea cifrei de afaceri la nivelul Regiunii Centru, în cadrul 
perioadei 2008 – 2015, se observă trendul ușor descrescător înregistrat la nivelul județului Brașov în 
perioada 2008 – 2011, urmat de o perioadă de creștere şi menținere a nivelului la aproximativ 30% din 
cifra de afaceri regională. Cele mai dinamice, din punct de vedere a contribuției la formarea cifrei de 
afaceri regionale, în această perioadă, sunt județele Sibiu și Alba. Judeţul Sibiu crește de la aproximativ 
20% în 2008 la 23% în 2015, în timp ce județul Alba crește de la o pondere de aproximativ 10% în 
2008, la o pondere de 14% în 2015, în timp ce în cifre absolute valoarea cifrei de afaceri se dublează în 
această perioadă. La polul opus se situează județele Covasna şi Harghita, cu contribuţii de 4%, 
respectiv 7% în cifra de afaceri regională realizată în 2015 (Tabel 4.2.2.). 
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Tabel 4.2.2. Cifra de afaceri realizată de IMM-uri la nivelul Regiunii Centru (pondere) 
Județ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Alba 9,78% 9,80% 10,78% 12,46% 15,39% 13,91% 13,95% 14,07% 
Brașov 36,11% 33,36% 32,95% 28,82% 29,17% 29,57% 29,34% 30,55% 
Covasna 4,64% 5,50% 4,72% 5,43% 4,26% 4,69% 4,61% 4,38% 
Harghita 9,35% 9,09% 8,22% 8,52% 7,64% 7,80% 7,14% 7,04% 
Mureș 20,46% 18,67% 18,42% 19,94% 20,12% 19,32% 20,26% 20,82% 
Sibiu 19,67% 23,59% 24,91% 24,82% 23,42% 24,71% 24,71% 23,15% 
Total  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Sursa: INS România, octombrie 2017 
Cifra de afaceri totală realizată de firmele active la nivelul Regiunii Centru s-a ridicat în anul 2015 la 
130.080 milioane de lei, aportul industriei prelucrătoare fiind de 39%, iar cel al comerțului de 25% la 
realizarea cifrei de afaceri regionale. Alte ramuri în care s-a înregistrat o valoare semnificativă a cifrei de 
afaceri sunt: transport şi depozitare (7,29%), producerea şi distribuția de energie electrică, energie 
termică şi gaze (6,24%), construcții (5,74% din totalul cifrei de afaceri la nivel de regiune), industria 
extractivă (3,67%), agricultura (2,63%). Printre sectoarele economice cu cele mai creșteri ale valorii 
cifrei de afaceri realizate în perioada 2008 – 2015, trebuie menționate: industria prelucrătoare, 
agricultura, informațiile şi comunicațiile şi activitățile de servicii administrative şi suport, domenii pentru 
care cifra de afaceri aproape s-a dublat în cadrul perioadei analizate (Grafic 4.2.2 conform Tabel 4.2.1 
şi 4.2.2 din Anexa 4.2). 
Grafic 4.2.2. Cifra de afaceri pe domenii de activitate realizată de IMM-uri, la nivelul Regiunii 
Centru, în perioada 2008-2015 

 
Sursa datelor: INS România, octombrie 2017 
 
Analizând corelația la nivelul Regiunii Centru între numărul de firme active şi cifra de afaceri realizată la 
nivelul principalelor sectoare de activitate, se observă că cifra de afaceri medie înregistrată pe unitate 
economică activă se obține în domeniile de producție și furnizare a energiei electrice şi termice, gaze, 
apă caldă și aer condiționat şi în industria extractivă, domenii care grupează un număr redus de firme și 
cu un număr mediu de salariați peste media regională (majoritatea încadrându-se în categoria 
întreprinderilor mijlocii). Astfel, cifra de afaceri medie înregistrată de o firmă ce activează în aceste 
domenii era la nivelul anului 2015 de peste 53 milioane de lei, respectiv 30 milioane de lei. Firmele care 
activează în industria prelucrătoare, sector de bază pentru economia Regiunii Centru, realizează o cifră 
de afaceri medie de aproximativ 7 milioane de lei la nivelul anului 2015, de peste 2,3 ori mai ridicat 
decât nivelul înregistrat la începutul perioadei analizate, respectiv aproximativ 3 milioane de lei în 2008 
(Tabel 4.2.3 din Anexa 4.2). 

0	

10.000	

20.000	

30.000	

40.000	

50.000	

2008	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	

Agricultură,	silvicultură	și	pescuit	

Industria	extractivă	

Industria	prelucrătoare	

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

Distribuția	apei;	salubritate,	gestionarea	deșeurilor,	activități	de	decontaminare	

Construcții		

Comerț	cu	amănuntul	şi	ridicata	

Transport	şi	depozitare	

Hoteluri	şi	restaurante	

Informații	şi	comunicații	

Intermedieri	financiare	și	asigurări	

Tranzacții	imobiliare	

Activități	profesionale,	științifice	şi	tehnice	

Activități	de	servicii	administrative	şi	activități	de	servicii	suport	

Învățământ	

Activități	de	spectacole,	culturale	şi	recreative	

Sănătate	și	asistență	socială	

Alte	activități	de	servicii	



	 	
	
	

	
	

98	

Firmele care activează în domeniul comerțului (acestea fiind majoritare din punct de vedere al 
numărului de firme) înregistrează o creștere a cifrei de afaceri medii de la un nivel de 1,4 milioane lei în 
2008 la 1,8 milioane lei în 2015. Creșteri similare se înregistrează şi în sectoarele transport şi 
depozitare, cifra de afaceri medie anuală crescând de la 1,4 milioane lei la 1,9 milioane lei în 2015, iar 
în sectorul construcțiilor de la un milion lei la 1,3 milioane lei în 2015. Și firmele care activează în 
sectorul agricol înregistrează în perioada 2008 – 2015 o creștere a cifrei de afaceri medii anuale de la 
0,9 milioane lei la 1,5 milioane lei la finalul perioadei analizate (Tabel 4.2.3 din Anexa 4.2) 
Pentru hotelurile şi restaurantele care desfășoară activitate la nivelul Regiunii Centru s-a înregistrat o 
creștere a cifrei de afaceri medii anuale în perioada analizată de la 0,3 milioane lei la 0,5 milioane lei. În 
completare și cifra de afaceri medie realizată de firmele care activează în domeniul spectacolelor 
artistice, culturale și recreative a crescut de la 0,6 milioane lei la 1,1 milioane lei în 2015 (Tabel 4.2.3 din 
Anexa 4.2). 
Continuând analiza la nivelul sectoarelor de activitate din punct de vedere al performanței factorului 
uman, pot fi observate modificările intervenite în evoluția productivității muncii, calculată ca cifră de 
afaceri medie realizată de un lucrător în decursul unui an. Sunt reconfirmate informațiile obținute 
analizând cifra de afaceri realizată în medie de o firmă activă pe domenii de activitate, sectoarele 
economice fiind performante şi din perspectiva productivității muncii, producția și furnizarea de energie 
electrică şi termică, gaze, apă caldă și aer condiționat şi industria extractivă, înregistrând niveluri de 
1.481 mii lei/salariat, respectiv 624 mii lei/salariat, la nivelul anului 2015. Aceste sectoare sunt urmate 
de sectoarele tranzacții imobiliare (315 mii lei/salariat), comerț (363 mii lei/salariat), transport şi 
depozitare (288 mii lei/salariat), industria prelucrătoare (268 mii lei/salariat), agricultură (261 mii 
lei/salariat). Trebuie subliniat în acest caz nivelul ridicat al indicatorului pentru agricultură, însă trebuie 
precizat faptul că agricultura este un sector în care numărul populației ocupate este mult mai mare 
decât numărul salariaților, de unde provine şi discrepanța între nivelul indicatorului cifră de afaceri 
raportată la numărul de salariați comparativ cu indicatorul valoare adăugată brută generată de populația 
ocupată în agricultură (a se vedea subcapitolul 3.4). Pentru salariații care lucrează în hoteluri şi 
restaurante, media obținută este de 101 mii lei/salariat, iar în domeniul activităților culturale, artistice şi 
recreative media este de 114 mii lei/salariat,la nivelul anului 2015 (Tabel 4.2.4 din Anexa 4.2). 
Conform Studiului privind analiza forței de muncă la nivelul regiunilor de dezvoltare ale României, 
aferent anului 2015, realizat de Patronatul Investitorilor Autohtoni PIAROM, Regiunea Centru se află 
printre Regiunile în care grupele de angajați specifice sectorului productiv au cele mai ridicate ponderi 
din totalul angajaților, conform Tabel 4.2.3 şi Grafic 4.2.3: 
Tabel 4.2.3. Structura forței de muncă a Regiunii Centru, pe grupe de angajați, în comparație cu 
celelalte regiuni de dezvoltare  

Grupa de angajați  
(conform COR) 

Regiunea 
B-Ilfov 

Regiunea 
Centru 

Regiunea 
Nord-Est 

Regiunea 
Nord-Vest 

Regiunea 
Sud 

Regiunea 
Sud-Est 

Regiunea 
Sud-Vest 

Regiunea 
Vest 

Funcționari administrativi 7,90% 6,19% 5,75% 5,71% 5,13% 6,05% 7,09% 5,31% 
Lucrători calificați în agricultură, 
silvicultură și pescuit 0,17% 0,46% 0,65% 0,36% 0,55% 0,37% 0,40% 0,36% 
Lucrători în domeniul serviciilor 16,15% 12,88% 17,22% 12,59% 13,51% 16,20% 15,24% 12,36% 
Membri ai corpului legislativ, ai 
executivului, înalți conducători ai 
administrației publice, conducători şi 
funcționari superiori 11,31% 6,84% 6,02% 7,36% 7,16% 6,77% 6,27% 6,94% 
Muncitori calificați şi asimilați 8,31% 16,24% 13,41% 13,69% 17,29% 17,07% 16,79% 18,67% 
Muncitori necalificați 9,39% 17,14% 14,36% 18,83% 15,45% 14,90% 11,89% 15,78% 
Operatori la instalații şi mașini; 
asamblori de mașini şi echipamente 7,33% 12,84% 11,27% 12,38% 14,79% 12,21% 12,62% 13,45% 
Specialiști în diverse domenii de 
activitate 26,53% 18,92% 23,66% 21,15% 18,32% 18,30% 22,27% 19,03% 
Tehnicieni şi alți specialiști din 
domeniul tehnic 12,91% 8,49% 7,65% 7,92% 7,78% 8,13% 7,44% 8,11% 

Sursa: Studiul privind analiza forței de muncă la nivelul regiunilor de dezvoltare ale României, aferent anului 2015, Patronatul 
Investitorilor Autohtoni PIAROM, pag. 64 



	 	
	
	

	
	

99	

Grafic 4.2.3. Distribuția numărului de angajați la nivelul regiunilor în funcție de mărimea IMM-
urilor în 2016  

  
 

Sursa: KeysFin: Situația IMM-urilor din România 2013-2016, octombrie 2017 

La nivelul Regiunii Centru se remarcă ponderea ridicată a muncitorilor necalificați, de 17,14%, ceea ce 
oferă astfel informații legate de necesarul de specializare a forței de muncă la nivelul regiunii, în strânsă 
legătură cu nevoile mediului de afaceri. Muncitorii calificați şi asimilați au o pondere de 16,24% iar 
operatorii la diverse instalații şi echipamente 12,84%. Ponderea lucrătorilor în domeniul serviciilor la 
nivelul Regiunii Centru este de 12,88%, iar a specialiștilor în diverse domenii de activitate este de 
18,92%. 
Conform aceluiași studiu, județele Sibiu și Brașov au ponderi foarte reduse ale lucrătorilor în domeniul 
serviciilor, respectiv de 10,47% și 11,95%, cu mult sub media națională de 14,67%. Totodată, județele 
Covasna şi Alba înregistrează ponderi foarte ridicate ale muncitorilor necalificați, respectiv de 23,02% și 
19,22%, spre deosebire de județele Harghita şi Mureș, unde această pondere este situată sub 16%. Nu 
în ultimul rând, județul Alba înregistrează o pondere a muncitorilor calificați şi asimilați de 20,56%, 
aproape dublă față de cea înregistrată în județul Covasna (11,89%). 
Investițiile nete realizate în anul 2015 la nivelul Regiunii Centru s-au apropiat de 6.215 milioane lei, 
grosul investițiilor îndreptându-se spre industria prelucrătoare, respectiv 42% din totalul investițiilor nete 
realizate la nivelul anului 2015. Investițiile nete reprezintă 4,8% din cifra de afaceri obținută de firmele 
care își desfășoară activitatea la nivelul Regiunii Centru. După industria prelucrătoare, investițiile nete 
au mai fost realizate cu precădere în următoarele sectoare de activitate: comerț (aproximativ 13%), 
distribuția apei, salubritate, gestionarea deșeurilor (8%), transport şi depozitare (8%), producția și 
furnizarea de energie (7,4%), tranzacții imobiliare (6,4%), construcții (5,4%) și industria extractivă (5%). 
Analizând distribuția investițiilor nete (conform datelor statistice disponibile la nivel regional), doar 
aproximativ 40% dintre acestea au fost realizate de către firme din categoria IMM-urilor, majoritatea 
investițiilor fiind realizate de către firmele mari. 
Comparativ cu cifra de afaceri la nivel de ramură, aferentă anului 2015, cele mai ridicate valori ale 
investițiilor au fost făcute în domeniul tranzacții imobiliare și servicii pentru întreprinderi (759 lei la 1000 
lei cifră de afaceri), urmat de distribuția apei, salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de 
decontaminare (479 lei investiți la 1.000 lei CA), respectiv alte servicii (264 lei investiți la 1.000 lei CA). 
Cu doar 35 lei investiți la 1.000 lei cifră de afaceri obținută în 2015, comerțul ocupă ultima poziție în 
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clasamentul pe domenii economice realizat în funcție de acest indicator economic. (Vezi Anexa 4.2. 
Tabel 4.2.6. despre investiții nete realizate în cadrul întreprinderilor active la nivelul Regiunii Centru pe 
activități ale economiei naționale în perioada 2008-2016 și 4.2.7. Cifra de afaceri, investițiile nete și 
investițiile nete la 1.000 lei cifră de afaceri la nivelul Regiunii Centru pe activități ale economiei naționale 
în 2015). 
 

4.3. Instituții şi infrastructuri de sprijinire a afacerilor la nivelul Regiunii Centru  
În ultimii 15-20 de ani, în Regiunea Centru s-a încercat crearea unei infrastructuri de afaceri moderne 
care să răspundă la cerințele specifice ale investitorilor, formată din Camere de Comerțşi Industrie, 
parcuri şi zone industriale și tehnologice, centre de afaceri, incubatoare de afaceri etc. În unele județe, 
autoritățile publice au fost cele care s-au folosit de prerogativele lor legislative pentru a iniția înființarea 
diferitelor instituții pentru promovarea dezvoltării economice. Ele au căutat parteneri pentru înființarea 
de parcuri industriale și incubatoare de afaceri şi s-au implicat în funcționarea acestora. Prin 
planificarea anumitor zone economice au încercat să răspundă cererilor venite din partea pieței, 
investitorilor și întreprinzătorilor.    
Prezentare generală a instituțiilor și a infrastructurii de sprijinire a afacerilor la nivelul Regiunii 
Centru 
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru) contribuie la dezvoltarea durabilă şi 
echilibrată a Regiunii Centru prin înlăturarea disparităților şi dezechilibrelor dintre zonele regiunii, în 
folosul locuitorilor ei. Înființată prin Legea 151/1998, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru 
funcționează în temeiul Legii 315/2004 privind dezvoltarea regională în România.  
Menirea Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru este de a pune în practică planurile şi strategiile 
concepute în parteneriat, de a contribui şi utiliza eficient resursele financiare şi umane în asistarea 
comunităților din Regiunea Centru, precum şi de a atrage noi resurse.  
Prin ADR Centru, autoritățile locale şi județene, organizațiile neguvernamentale şi întreprinzătorii din 
regiune au acces la fondurile europene derulate prin programele PHARE şi prin Programul Operațional 
Regional. Tot prin ADR Centru, comunitățile din regiune au acces la Fondul European pentru 
Dezvoltare Regională, pentru finanțarea de investiții în sectorul productiv, infrastructură, educație, 
sănătate, dezvoltare locală şi întreprinderi mici şi mijlocii.  
Activitatea Agenției pentru Dezvoltare Regională este coordonată de Consiliul pentru Dezvoltare 
Regională Centru (CDR), care reunește președinții consiliilor județene şi reprezentanţi ai municipiilor, 
orașelor şi comunelor din fiecare județ din cele șase care compun Regiunea Centru, respectiv Alba, 
Brașov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu. 
Consiliile Județene sunt autorități ale administrației publice locale din România, constituite la nivel 
județean. Printre atribuțiile consiliilor județene se numără elaborarea programelor de dezvoltare 
economico-socială a județului: adoptarea strategiilor, prognozelor şi programelor de dezvoltare 
economico-socială şi de mediu, pe baza propunerilor primite de la consiliile locale; dispun, aprobă şi 
urmăresc, în cooperare cu autoritățile administrației publice locale comunale şi orășenești interesate, 
măsurile necesare, inclusiv cele de ordin financiar, pentru realizarea acestora; derulează proiecte de 
organizare şi amenajare a teritoriului județului, precum şi de dezvoltare urbanistică generală a acestuia 
şi a unităților administrativ-teritoriale componente; urmăresc modul de realizare a acestora, în 
cooperare cu autoritățile administrației publice locale comunale, orășenești sau municipale implicate; 
aprobă documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes județean, în limitele şi 
în condițiile legii. 
Camerele de Comerț şi Industrie (CCI) sunt organizații ale comercianților, autonome, 
neguvernamentale, de utilitate publică, apolitice, fără scop patrimonial, non profit, cu personalitate 
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juridică, create pentru a reprezenta, apăra şi susține interesele membrilor lor şi ale comunității de 
afaceri (conform Legii Camerelor de Comerț din România nr. 335/2007, modificată şi completată prin 
Legea nr. 39/2011).  
În conformitate cu legislația menționată, activitățile CCI oferă servicii diverse societăților comerciale din 
județ, cu accent deosebit pe promovarea intereselor membrilor, oferă consultanță de specialitate, 
facilitează întâlnirile şi relațiile de afaceri, organizează şi participă la târguri şi expoziții, misiuni 
economice, organizează cursuri de perfecționare profesională, oferă servicii de arbitraj comercial. CCI 
dispune de sistem informațional, echipamente moderne, conexiune nelimitată la internet, săli de cursuri 
şiconferințe cu dotări moderne, baze de date, relații de colaborare cu alte instituții şi organisme de 
promovare a afacerilor, un fond documentar bogat şi acces la rețele informaționale interne, regionale şi 
globale.  
Dezvoltarea și diversificarea ofertei de servicii a CCI în favoarea membrilor şi a comunității de afaceri în 
ansamblu reprezintă una din preocupările de bază. În acest scop, strategia de dezvoltare a serviciilor 
are ca suport analiza permanentă a nevoilor clienților şi adaptarea la cerințele comunității de afaceri. 
(vezi Anexa 4.3.1.) 
Agenții pentru IMM-uri 
Agențiile sunt instituții publice de specialitate, cu personalitate juridică, aflate în subordinea Ministerului 
pentru Mediul de Afaceri, Comerț şi Antreprenoriat, competența privind județele arondate pentru fiecare 
agenție în parte urmând să se stabilească de ministerul tutelar. 
Înființate prin ordonanță de urgență, cele nouă agenții pentru întreprinderi mici şi mijlocii au ca scop 
atragerea de investiții şi promovarea exportului, prin preluarea activității şi personalului celor opt oficii 
teritoriale pentru întreprinderi mici, mijlocii şi cooperație. Reglementarea a fost dată prin Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 43/2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 505 din 30 iunie 2017. În Regiunea 
Centru există Agenţia pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Atragere de Investiții şi Promovare a Exportului 
Târgu Mureș şi Agenţia pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Atragere de Investiții şi Promovare a 
Exportului Brașov. Agențiile își desfășoară activitatea în domeniile întreprinderilor mici şi mijlocii, 
cooperației şi mediului de afaceri, investițiilor străine, promovării exportului.47 
Patronatul Femeilor de Afaceri - Regiunea Centru 
Afiliat şi sub egida Patronatului Naţional al Femeilor de Afaceri din România şi Consiliului Naţional al 
Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România – CNIPMMR are ca scop reprezentarea membrilor în 
raporturile cu toate instituțiile şi organizațiile locale, județene, regionale, naționale, europene şi 
internaționale şi reprezentarea în teritoriu alături şi împreună  cu celelalte organizații patronale teritoriale 
ale organizației de rang superior din punct de vedere teritorial.  
Patronatul Femeilor de Afaceri are organizații în Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș şi Sibiu. 
Parcurile industriale sunt teritorii delimitate ce dispun de infrastructură tehnicăşi de producție, în care 
se desfășoară activități economice, preponderent producție industrială, prestare de servicii, valorificare 
a cercetărilor științifice şi/sau dezvoltare tehnologică într-un regim de facilități specifice, în vederea 
valorificării potențialului uman şi material al unei regiuni. Ele ocupă un loc important în cadrul structurilor 
de afaceri. Rolul parcurilor industriale este să stimuleze dezvoltarea economică, realizarea transferului 
tehnologic, atragerea de investiții şi valorificarea resurselor umane ale zonei. 
Baza funcționării parcurilor industriale din România o reprezintă Legea nr. 186/2013 privind constituirea 
și funcționarea parcurilor industriale, diferitele Ordine, Hotărâri Guvernamentale şi Legea nr. 244/2017 
privind modificarea Legii nr. 186/2013. 

																																																								
47 https://legestart.ro/agentii-pentru-imm-uri/ 
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Harta 4.3.1. Situația parcurilor industriale la data de 26.03.2018, pe regiuni de dezvoltare-detalii48 

 

Conform Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice,distribuția pe județe a Parcurilor 
Industriale constituite conform legii (ianuarie 2018) este de 80 de parcuri industriale. În Regiunea 
Centru funcționează 18 parcuri industriale. Suprafața totală a acestor parcuri este de 609,29 ha. (vezi şi 
Anexa 4.3.2)    
Tabel 4.3.1. Parcuri industriale: Amplasare geografică în Regiunea Centru, 201849 

Județ Nr de parcuri 
industriale 

Suprafața (ha) 

Judeţul Alba 2 32,20 
Judeţul Brașov 10 314,21 
Judeţul Covasna 1 10,70 
Judeţul Harghita -  - 
Judeţul Mureș 1 44,38 
Judeţul Sibiu 3 207,80 
Regiunea Centru 17 609,29 

Sursa: Consiliile Județene din Regiunea Centru 

Asociația Parcurilor Industriale, Tehnologice, Științifice şi a Incubatoarelor de Afaceri din 
România (APITSIAR) a fost înființată în anul 2005, în vederea folosirii efectelor sinergice şi realizării 
unei platforme destinate reprezentării intereselor şi schimburilor de idei privind problemele întâmpinate 
la înființarea şi exploatarea parcurilor industriale și a incubatoarelor de afaceri. 
În prezent asociația are în componență 32 de membri principali. Printre obiective se numără 
promovarea intereselor membrilor săi, promovarea dezvoltării durabile a parcurilor industriale, 
tehnologice, științificeşi a incubatoarelor de afaceri, atragerea de investiții autohtone şi străine şi 
																																																								
48http://www.dpfbl.mdrap.ro/parcuri_industriale.html 
49Observaţie: 1. Parcul Industrial din Târgu Secuiesc nu a fost declarat de către CJ Covasna, 2. Parcul Industrial Mureş a fost declarat cu o suprafaţă mai 
mică. În Anexa 4.3.2 avem o suprafaţă totală de 623,08 ha. 
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acordarea de asistență de specialitate membrilor săi şi potențialilor investitori, precum şi reprezentarea 
acestora în relațiile cu organismele şi autoritățile naționale şi internaționale. APITSIAR contribuie și la 
îmbunătățirea legislației parcurilor. APITSIAR este începând cu anul 2006 membră a EURADA, 
organizația europeană de profil şi membru asociat al IASP, organizația mondială de profil.  
Zone industriale, zone de dezvoltare economică, centre de afaceri şi incubatoare de afaceri 
Alături de parcurile industriale, în Regiunea Centru funcționează câteva zone industriale, zone de 
dezvoltare economică, centre de afaceri şi incubatoare de afaceri, dezvoltate prin inițiative publice sau 
private, însă nevoia de astfel de structuri de afaceri şi nevoia de servicii specializate sunt departe de a fi 
acoperite. Anexa 4.3.3 cuprinde o prezentare generală a acestora, realizată pe baza datelor oferite de 
administrațiile publice judeţene. Concluzia este lipsa informaţiilor complete despre starea actuală a 
existenței și utilizarea structurilor de sprijin, cât şi diferenţele dintre structurile existente. 
În Regiunea Centru se află zone care cuprind peste jumătate din populația regiunii, ceea ce determină 
un consum crescut de energie, resurse, transporturi şi terenuri, crescând astfel emisiile de gaze cu 
efect de seră şi poluarea atmosferică și fonică la niveluri care deseori depășesc limitele de siguranță 
umană recomandate. Există însă și localități rurale și urbane cu potențial de revitalizare a mediului 
construit existent. Aici sunt incluse localitățile monoindustriale (Zlatna, Bălan, Copșa Mică, Victoria, 
Baraolt etc) și zonele poluate istoric. În ceea ce privește revitalizarea localităților monoindustriale din 
Regiunea Centru, până în acest moment s-au acordat facilități fiscale investitorilor și au fost atrase 
fonduri externe. Reabilitarea siturilor industriale și a siturilor poluate istoric sunt activități de interes în 
regiune, până în prezent fiind decontaminate situri industriale în suprafață de cca 30 ha. De asemenea, 
a fost reabilitat situl aferent platformei de producere a îngrășămintelor chimice (Azomureș). – Iaz Batal 
30 ha - Târgu Mureș. Interesul ridicat pentru reabilitarea siturilor industriale este dovedit și de faptul că 
aici au fost contractate cele mai multe proiecte cu finanțare nerambursabilă. Parte din activitățile de 
decontaminare desfășurate în regiune au fost continuate cu activități de revitalizare economică, 
respectiv pe fostele situri industriale au fost construite centre de afaceri. În anumite zone din regiune, 
unde unitățile de industrie și-au redus activitatea, terenul industrial existent (de tip brownfield) a fost 
reamenajat conform standardelor actuale. Un exemplu pozitiv în acest sens la nivelul Regiunii Centru 
este proiectul privind regenerarea zonei industriale Tractorul, Brașov. Pentru dezvoltarea sustenabilă a 
patrimoniului au fost derulate proiecte şi programe de punere în valoare şi de revitalizare a 
monumentelor, ansamblurilor şi siturilor istorice şi de patrimoniu. La nivel regional, programele de 
reabilitare a patrimoniului cultural construit din Sibiu și Alba Iulia sunt un exemplu de regenerare urbană 
la nivel național (vezi şi Anexa 4.3.3). 
În România și în Regiunea Centru au fost dezvoltate în ultimii ani nenumărate incubatoare de afaceri 
şi hub-uri care oferă sprijin antreprenorilor aflați la început de drum sau celor care au doar o idee pentru 
afacerea lor, dar care doresc să o vadă transformată în realitate. Astfel, când vorbim de incubatoare de 
afaceri, facem referire la niște structuri create pentru a sprijini dezvoltarea afacerilor aflate la început de 
activitate.  
În Regiunea Centru, incubatoarele de afaceri şi-au dovedit utilitatea mai ales în centrele economice  
Brașov, Covasna şi Sibiu. Centrele  – co-finanțate cu precădere din fonduri europene – oferă firmelor de 
tip Start-Up și, mai ales microîntreprinderilor și întreprinderilor mici, un mediu prielnic pentru pornire în 
primii ani de activitate.   
Serviciile oferite IMM-urilor de incubatoarele de afaceri sunt: asigurarea de spatii de producție şi de 
birouri (amenajate şi echipamente IT); săli de conferințe şi training; acces la utilități (electricitate, 
energie termică, apă, gaz); servicii de telecomunicații (telefon, fax, e-mail, internet); servicii 
administrative; servicii de consultanță de specialitate.  
AICAR - Asociația Incubatoarelor şi  Centrelor de Afaceri din România - înființată în anul 2010 - are 
ca misiune crearea rețelei naționale a incubatoarelor şi a centrelor de afaceri, stabilirea relațiilor 
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internaționale, cu scopul întăririi rolului incubatoarelor de afaceri în vederea dezvoltării economice a 
României prin elaborarea şi armonizarea aspectelor organizatorice, informaționale şi teoretice ale 
incubatoarelor de afaceri.  
Clustere  
În contextul actual, firmele însele sunt tot mai active în înființarea de structuri de sprijin pentru mediul de 
afaceri sub formă de clustere sau rețele de cooperare. În acest domeniu, Regiunea Centru face 
pionierat în România, conducând detașat ca număr de clustere şi fiind bine integrată în rețelele 
naționale și internaționale. Pentru implementarea strategiei în domeniul specializării inteligente, rețelele 
de cooperare împreună cu institutele de cercetare și universitățile se dovedesc a fi deosebit de bine 
orientate spre țeluri. 
Clusterele sunt recunoscute ca factori-cheie ai inovării şi creșterii economice prin dezvoltarea unor 
relații de colaborare multisectoriale între furnizori specializați, furnizori de servicii, firme din industrii 
înrudite, universități, institute de cercetare şi asociații de comerț, administrații publice locale din domenii 
specifice, care sunt în concurenţă dar şi cooperează. Potrivit proiectului „Consolidarea competitivității 
clusterelor inovative şi evaluarea comparativă a competitivității sectoarelor industriale” 50 , indicele 
potențialului de creare a clusterelor în România se prezintă astfel: automotive 11,21; servicii 8,04; IT&C 
7,35; electrotehnică 7,07; agricultură 6.93; comerț 6,67; construcții 5,54; industria textilă 5,25; logistică 
4,78; industria chimică, fire şi fibre sintetice 3,78; energie 3,59; R&D 3,56; industria alimentară 3,26; 
industria lemnului 3,15.  
În Regiunea Centru activează 24 de clustere, în domenii precum: mecatronică, aeronautică - servicii de 
inginerie/producție/mentenanță,  industria prelucrării lemnului şi fabricarea mobilei, turism - dezvoltarea 
activității turistice şi promovarea turismului, balneoturismului, textile şi confecții, alimentar, tipografie, 
prelucrarea biomasei solide. Clusterele deosebit de active sunt marcate pe plan european cu o etichetă 
distinctivă. În  Regiunea Centru se află clustere cu etichete Silver Label şi Bronz Label. În prezent 6 
clustere nu sunt active (vezi şi Anexa 4.3.4).  
ADR Centru a înființat clusterele Renerg și BISNet Transilvania, pe care le și administrează. Ambele 
clustere s-au dezvoltat din proiecte internaționale. Renerg a fost înființat cu sprijinul celui de-al 7-lea 
program de cercetare al UE în colaborare cu Landul Brandenburg, totuși în prezent este mai mult 
inactiv.  BISNet Transilvania activează în Regiunile Centru și Nord-Vest; el a reieșit din Enterprise 
Europe Network şi reprezintă azi cea mai cuprinzătoare bancă de date asupra întreprinderilor din 
ambele regiuni. BISNet Transilvania este o bază generoasă pentru organizarea de târguri, evenimente 
de brokeraj, B2B şi misiuni economice.  
 
Alte rețele de cooperare 
Enterprise Europe Network (EEN) 
Rețeaua Enterprise Europe ajută IMM-urile să-şi extindă afacerile pe piața europeană. Prin intermediul 
centrului local poate sprijini:  

• dezvoltarea afacerilor prin extinderea pe noi piețe 
• identificarea noilor tehnologii 
• accesarea fondurilor europene 

Există aproape 22 de organizații membre în România. Acestea includ camerele de comerț şi industrie, 
centrele tehnologice, universitățile şi agențiile de dezvoltare. 
În Regiunea Centru, ADR Centru și CCI Brașov sunt membre în EEN.  
 
																																																								
50 http://clustero.eu/ 
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Harta 4.3.2. Rețele EEN – puncte locale de contact51 
 
 

 
 
http://www.enterprise-europe-network-romania.ro/ 

BISNet Transilvania 
Rețeaua pentru afaceri şi inovare BISNet Transylvania este compusă dintr-un Consorțiu de cinci 
parteneri, care reunește sub coordonarea Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest o echipă de 
profesioniști formată din agenții de dezvoltare, universități, centre de transfer tehnologic şi incubatoare 
de afaceri din Regiunile Centru şi Nord-Vest ale României. 

• Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest (ADR Nord-Vest); 
• Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru); 
• Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca; 
• CENTI Cluj – Centru de Transfer Tehnologic din cadrul ICIA-INOE – Institutul Naţional de 

Cercetare-Dezvoltare pentru Opto-Electronică; 
• Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA - Sucursala 

Sfântu Gheorghe. 
Harta 4.3.3.: Rețeaua BISNet Transilvania Parteneri52 
 

 
www.bisnet-transylvania.ro 

																																																								
51 http://www.enterprise-europe-network-romania.ro/ 
52 http://www.enterprise-europe-network-romania.ro/bisnet 
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Personalul specializat al consorțiului oferă IMM-urilor din Transilvania, în mod gratuit, servicii de 
consiliere şi informare pe diverse teme de interes, servicii de internaționalizare şi inovare, servicii de 
transfer tehnologic, servicii de sprijin în accesarea fondurilor disponibile prin Programele-Cadru de 
Cercetare ale Comisiei Europene şi alte surse de finanțare, dar şi alte tipuri servicii menite să 
îmbunătățească nivelul de competitivitate al IMM-urilor.53 
Cluburile economice germane   
În Sibiu, Brașov și Târgu Mureș există Cluburi Economice Germane (Clubul Economic German  
Transilvania, Clubul Economic German Brașov și Clubul Economic de limbă germană Mureș). Aceste 
cluburi economice sunt asociații de interese ale investitorilor din spațiul de limbă germană din România. 
Cluburile economice doresc să dezvolte economia și să promoveze schimbul de experiență între firmele 
membre. Ele inițiază activități la impulsul membrilor lor în domenii de pregătire profesională, marketing, 
asigurarea forței de muncă specializată, călătoriilor de afaceri în căutarea unor parteneri de colaborare 
sau în domeniul consilierii şi informării asupra schimbărilor legislative. 
Federația Patronală a Industriei Ușoare - FEPAIUS este unica organizație recunoscută din România 
ce reprezintă comunitatea oamenilor de afaceri şi operatorilor economici din textile, tricotaje, confecții, 
pielărie şi încălțăminte. FEPAIUS are numeroși membri activi din Regiunea Centru. 
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile şi Pielărie (INCDTP), cu sediul în 
București, este singurul institut cu acest profil din România și colaborează cu actori economici din 
întreaga țară, inclusiv din Regiunea Centru. INCDTP este membru al clusterului Transilvania Textile & 
Fashion. INCDTP abordează diverse teme de cercetare-dezvoltare, inclusiv utilizarea produselor textile 
în conexiune cu alte domenii industriale: auto, agricultură, medicină, construcții etc). 
Compartimentul pentru Transfer Tehnologic(CTT) din cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din 
Alba Iulia are ca misiune stimularea generală a activității de colaborare între universitate şi alți actori de 
pe piață, fiind o „punte" şi un „catalizator" pentru echipele de cercetare, partenerii industriali şi celelalte 
componente ale „ecosistemului de inovare". Rolul CTT este de a parcurge etapele suplimentare care 
separă cunoașterea din laborator de tehnologia industrială. Viziunea CTT este în concordanță cu 
politica strategică a Uniunii Europene (UE) de creștere economică pentru următorii zece ani. 
Centrul de Cercetări Aplicative în Drept și Afaceri al Universității „Petru Maior” din Târgu Mureș 
este o structură organizatorică, fără personalitate juridică, care funcționează în cadrul Facultății de 
Științe Economice, Juridice şi Administrative  a Universității „Petru Maior” din Târgu Mureș.  
Misiunea centrului o reprezintă: dezvoltarea calitativă şi extinderea cantitativă a cercetării aplicative în 
domeniile dreptului şi al afacerilor, cu un accent deosebit pe interdisciplinaritate, prin crearea și 
implementarea unor programe de cercetare și consultanță în domeniul dreptului şi al afacerilor, inclusiv 
în disciplinele aflate în strânsă legătură cu acestea. 
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Aba Iulia, Universitatea „Transilvania” din Brașov, 
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureș, 
Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureș, Universitatea de Arte din Târgu Mureș, 
Universitatea ”Sapientia” cu extensii universitare în Miercurea Ciuc şi în Târgu Mureș şi 
Universitatea Tehnică din Cluj Napoca cu extensie academică în Alba Iulia oferă o gamă largă de 
servicii destinate mediului de afaceri: servicii de consultanță, cercetări, studii şi analize în diverse 
domenii precum: dezvoltare durabilă, silvicultură, economie, managementul afacerilor, științe umaniste, 
științe exacte, turism, medicină, măsurători terestre, geodezie, geologie, sociologie, economie, 
dezvoltare teritorială, ingineria mediului, managementul afacerilor, științe sociale și umaniste etc, servicii 
de proiectare, servicii de instruire a personalului, servicii de transfer tehnologic.	
 

																																																								
53www.bisnet-transylvania.ro.  
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4.4. Principalele dificultăți şi bariere cu care se confruntă firmele din Regiunea 
Centru 
 
Sinteza ultimelor cercetări din cadrul studiului 
Pentru analiza dificultăților şi barierelor cu care se confruntă firmele din Regiunea Centru s-a luat ca 
punct de plecare un studiu relativ recent realizat de o echipă de cercetători în 2016 sub patronajul 
Confederației Naționale a IMM-urilor din România54.   
Prezentăm succint extrase din rezultatele studiului, prelucrate pentru a reliefa aspecte de interes 
pentru Regiunea Centru. 
Privind situația de ansamblu a mediului economic actual, 18,45% dintre respondenții Regiunii Centru au 
considerat că este favorabilă afacerilor, ceea ce plasează regiunea pe un loc de mijloc între celelalte 
regiuni (procente mai mari au obținut Regiunile Sud-Est, Vest şi Sud). Privind Starea viitoare a mediului 
economic, Regiunea Centru este cea mai optimistă, 23,3% afirmând că va fi favorabilă afacerii, față de 
Regiunea Sud-Vest, cea mai pesimistă, unde doar 9,01% cred că mediul va fi favorabil afacerii. În 
funcție de mărimea IMM-ului, microîntreprinderile înregistrează cel mai des percepții negative şi cel mai 
puțin frecvent aprecieri pozitive atât în ceea ce privește starea actuală, cât şi privind evoluția viitoare a 
mediului de afaceri pe parcursul anului în 2017, iar ca formă de organizare, SRL-urile sunt cele mai 
pesimiste în privința mediului de afaceri în 2017. 
Analiza principalelor oportunități în afaceri ale întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anul 2016 reliefează 
că asimilarea de noi produse a fost cea mai frecvent indicată (în 52,19% dintre companii), fiind urmată 
de creșterea cererii pe piața internă (49,36%), penetrarea pe noi piețe(49,18%), realizarea unui 
parteneriat de afaceri (46,81%), utilizarea de noi  tehnologii (38,41%), obținerea unui grant (13,87%) şi 
sporirea exporturilor (13,78%). Trebuie remarcat că în 3,28% dintre IMM-uri au fost semnalate şi alte 
tipuri de oportunități economice. Pentru Regiunea Centru obținerea unui grant apare ca a doua cea mai 
frecvent menționată oportunitate comparativ cu celelalte regiuni de dezvoltare, urmată de asimilarea de 
noi produse şi folosirea de noi tehnologii, oportunități care plasează Regiunea Centru pe poziția a treia 
între cele opt regiuni de dezvoltare. Cele mai puține alegeri comparativ cu ale celorlalte regiuni de 
dezvoltare le are Regiunea Centru la creșterea cererii pe piața internă şi penetrarea de noi piețe. 
(Tabelul 4.4.1). 
Tabel 4.4.1. Opiniile antreprenorilor din Regiunea Centru privind oportunitățile în afaceri pentru 
anul 2016 

Oportunitatea 
 

Ponderea răspunsurilor în Regiunea 
Centru 

Poziția Regiunii Centru între regiuni* 

Obținerea unui grant 27,18% 2 
Asimilarea de noi produse 55,34% 3 
Folosirea de noi tehnologii 43,69% 3 
Realizarea unui parteneriat de afaceri 50,49% 4 
Sporirea exportului 16,50% 5 
Creșterea cererii pe piața internă 57,28% 8 
Penetrarea de noi piețe 38,83% 8 

*1 ponderea cea mai mare, 8 – ponderea cea mai mică între cele 8  regiuni de dezvoltare 
Sursa datelor Nicolescu, 2017, p. 44 

Întreprinzătorii/managerii investigați au indicat că se confruntă cu dificultăți pe care le redăm în ordine 
descrescătoare: birocrația (semnalată în 61,41% din IMM-uri), fiscalitatea excesivă (54,74%), corupția 
(45,16%), controalele excesive (44,98%), concurența neloială (40,33%), scăderea cererii interne, 
(36,31%), angajarea, pregătirea şi menținerea personalului (26,37%), creșterea nivelului cheltuielilor 

																																																								
54Nicolaescu, Ovidiu coord. (2016), Carta albă a IMM-urilor din România. Raport de cercetare Nr. 14., Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi 
Mijlocii din România, http://www.aippimm.ro/files/articles_files/57/6521/carta-alba-a-imm-urilor-din-romania-2016.pdf. 
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salariale (25,54%), inflația (21,90%), concurența produselor din import (19,71%), întârzierile la 
încasarea contravalorii facturilor de la firmele private (19,62%), calitatea slabă a infrastructurii (18,16%), 
costurile ridicate ale creditelor (15,24%), instabilitatea relativă a monedei naționale (13,14%), accesul 
dificil la credite (12,50%), neplata facturilor de către instituțiile statului (11,41%), diminuarea cererii la 
export (10,04%), obținerea consultanței şi trainingului necesare firmei (8,58%) şi cunoașterea şi 
adoptarea acquis-ului comunitar (4,65%). Din tabloul general național am extras dificultățile semnalate 
de respondenții Regiunii Centru şi le-am prezentat raportat la opțiunile celorlalte regiuni de dezvoltare 
(Tabelul 4.4.2). 
Tabel 4.4.2. Ierarhia dificultăților percepute de antreprenorii Regiunii Centru comparativ cu 
celelalte regiuni de dezvoltare 

Dificultatea Ponderea răspunsurilor 
în Regiunea Centru 

Poziția Regiunii 
Centru între regiuni* 

Birocrația 69,90% 1 
Concurența produselor de import 27,18% 1 
Instabilitatea relativă a monedei naționale 18,45% 1 
Neplata facturilor de către instituțiile statului 20,39% 1 

Obținereaconsultanțeişi trainingului necesare firmei 16,50% 1 
Costurile ridicate ale creditelor 23,39% 2 
Accesul dificil la credite 19,42% 2 
Cunoaștereaşi adoptarea acquis-ului comunitar 9,71% 2 
Controalele excesive 45,63% 3 
Inflația 23,30% 3 
Întârzieri la încasarea facturilor de la firmele private 25,24% 3 
Scăderea cererii la export 14,56% 3 
Fiscalitatea excesivă 54,37% 4 
Corupția 45,63% 4 
Angajarea, pregătirea şi menținerea personalului 28,16% 5 
Creșterea nivelului cheltuielilor salariale 24,27% 5 
Calitatea slabă a infrastructurii 16,50% 6 
Concurența neloială 35,92% 7 
Scăderea cererii interne 33,01% 7 

* ponderea cea mai mare, 8 – ponderea cea mai mică între cele 8  regiuni de dezvoltare, Sursa datelor Nicolescu, 2017, pp. 
51-52 

Conform datelor, este evidențiat faptul că respondenții Regiunii Centru se detașează ca fruntași  prin 
alegeri privind birocrația, concurența produselor de import, instabilitatea relativă a monedei naționale, 
neplata facturilor de către instituțiile statului şi obținerea consultanței şi trainingului necesare firmei, ca 
dificultăți în afacere. Pe ultimele locuri se află concurența neloială şi scăderea cererii interne. 
 
În ipoteza că una din barierele în dezvoltarea firmelor este şi slaba propensiune a acestora pentru 
cercetare şi inovare, am extras câteva date dintr-un alt studiu, „Examinarea cererii de servicii de 
cercetare, dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic în rândul IMM din Regiunea Centru”. Studiul a fost 
realizat în septembrie 2016 pentru actualizarea strategiei de specializare inteligentă (RIS3) a Regiunii 
Centru şi de realizare a Documentului-cadru regional (Concept Note) pentru implementarea Axei 1 a 
Programului Operațional Regional 2014 – 2020 la nivelul Regiunii Centru. Enumerăm succint acele 
aspecte care au relevanță aici. 

• Din 205 firme care au răspuns chestionarului, 144 (70,24%) au afirmat că au introdus produse 
noi pe piață în ultimii 5 ani, dintre care, majoritatea (69,44%) au avut ca sursă de finanțare 
sursele proprii interne; 

• Pentru examinarea progresului tehnologic din domeniu, cel mai frecvent se face apel la 
furnizorii de tehnologie şi foarte rar prin contact cu universitățile sau centrele de cercetare; 
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• Ca tipuri de servicii de transfer tehnologic de bază utile în dezvoltarea firmei, majoritatea 
preferă participarea la evenimente de profil (64,39%), urmați de cei care optează pentru 
asistență şi consultanță la achiziția de noi tehnologii;  

• La întrebarea privind consultanța primită în ultimii 5 ani, 72,68% au afirmat că au primit 
consultanță. Majoritatea (50,34%) au primit consultanță pentru elaborarea planului de afaceri şi 
studii de marketing,şi doar 6 (4,03%) pentru transfer tehnologic, şi 10 (10,74%) pentru servicii 
de dezvoltare de produs. 

Întrebați care sunt principalele bariere în accesarea serviciilor de transfer tehnologic, argumentele de 
ordin financiar primează. Astfel, pe primul loc apar ca barieră costurile asociate (68,29%), pe locul al 
doilea, accesul la finanțare pentru dezvoltare tehnologică (50,24%) şi pe locul al treilea, accesul la 
finanțare pentru dezvoltarea ideilor de afaceri (42,44%). 
Reținem însă că toate aceste informații extrase din alte studii şi cercetări, chiar dacă sunt relativ recente 
se referă exclusiv la IMM-uri. Cercetarea noastră a avut ca scop surprinderea barierelor şi dificultăților 
cu care se confruntă întreg mediul antreprenorial din Regiunea Centru. 
Designul cercetării Dificultăți şi bariere cu care se confruntă firmele din Regiunea Centru 
Pentru a surprinde aspectele particulare, de profunzime şi de actualitate privind Regiunea Centru, am 
plecat de la premise relativ generale: 

1. Antreprenorialul este pilonul central al creșterii economice, iar barierele care se opun dezvoltării 
acestuia inhibă întreaga economie;  

2. Tema barierelor care împiedică dezvoltarea antreprenoriatului nu este una nouă, dar specificul 
acestora este întotdeauna determinat contextual;  

Cercetarea a vizat acele aspecte care pot sta la baza unei strategii de dezvoltare economică a Regiunii 
Centru, pentru a reuși o interpretare mai ancorată în realitatea economiilor regionale. Având în vedere 
aspectele de aplicabilitate a rezultatelor cercetării în raport cu beneficiarul prezentului studiu, ne-am 
focalizat atenția spre acele dimensiuni care pot fi schimbate/influențate de către beneficiar. Metoda de 
cercetare a fost sondajul de opinie – specie a anchetei sociologice. Aceasta semnifică faptul că 
cercetarea are caracter preponderent opțional, subiectiv, cu un pronunțat caracter descriptiv şi fără a 
avea ambiții explicative. Sondajele de opinie au însă calitatea de a servi ca material informativ atunci 
când se configurează strategii de dezvoltare, deoarece sunt „vocea” care trebuie auzită de către factorii 
de decizie publică. Sondajul a fost realizat în luna noiembrie 2017, pe un lot de 86 firme din cele șase 
județe ale Regiunii Centru55.   
Selecția lotului a fost de  natură calitativă, urmărind surprinderea unor situații cât mai diverse  şi cu 
proporționalitate relativă pe tipurile de firme. Selecția nu s-a proiectat în varianta proporționalității 
absolute, care presupune reproducerea proporțiilor tipologiilor din populația de referință. Astfel, de 
exemplu, dacă s-ar fi utilizat metoda cotelor proporționale, ar fi trebuit să fie selectate şi incluse peste 
90% microîntreprinderi, din care aproximativ 40% să activeze în sectorul serviciilor. O astfel de 
structură de investigare ar fi avut un grad de relevanță scăzut, deoarece comportamentul 
microîntreprinderilor care își desfășoară activitatea în servicii este relativ similar din punct de vedere 
managerial, investițional, al resurselor umane etc. 
Având în vedere specificul mediului de afaceri românesc în care microîntreprinderile sunt 
predominante, am obținut o structură a lotului conform Tabelului 4.4.3. În funcție de județ, structura 
rezultată este următoarea: Alba - 20,9% din firme, Brașov – 17,4% din firme, Covasna – 12,8% din 
firme, Harghita – 7% din firme, Mureș – 19,8% din firme şi Sibiu – 22,1% din firme.    

 
 

																																																								
55 Graficele şi datele următoare sunt bazate la sondajul efectuat în cadrul studiului 
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Tabel 4.4.3. Structura lotului investigat în funcție de mărimea întreprinderii 

 
Mărimea întreprinderii Total 

 Micro-întreprindere Întreprindere mică Întreprindere mijlocie Întreprindere mare 

  Total (N) 34 27 15 10 86 
Total (%) 39.5% 31.4% 17.4% 11.6% 100% 

 
Instrumentul de colectare a datelor a fost chestionarul (Anexa 1.3), construit cu precădere din 
întrebări de opinie, dar care conține şi câteva întrebări factuale. Majoritatea întrebărilor sunt cu variante 
de răspuns precodificate, dar există şi un număr de întrebări deschise care completează paleta de 
posibile probleme percepute de către antreprenori în dezvoltarea afacerii lor.  

 
Rezultatele sondajului de opinie realizat în noiembrie 2017 
Amplasamentul firmei  
Întrebați cum apreciază amplasamentul firmei, pe o scală de la 1 la 10, antreprenorii intervievați au 
răspuns mai degrabă pozitiv, cu o medie de 7,7. Cele mai multe firme au optat pentru treapta 8 a scalei 
(20), urmate de 19 opțiuni pentru treapta maximă şi 18, pentru treapta 7. (Graficul 4.4.1).  
 
Grafic 4.4.1. Pe o scală de la 1 la 10, cum apreciați amplasamentul firmei dvs.? 

 
În funcție de mărimea firmei, se constată că pe măsură ce crește mărimea firmei şi gradul de mulțumire 
față de amplasament crește. Microîntreprinderile sunt cele mai numeroase în plasarea gradului de 
mulțumire în partea inferioară a scalei, iar firmele mari se află exclusiv în partea superioară a scalei, 
plasând opțiunile la niveluri de 6 şi peste. (Tabelul 4.4.4). 
Tabel 4.4.4. Aprecieri privind amplasamentul în funcție de mărimea firmei 

Pe o scală de la 1 la 10 
cum apreciați 
amplasamentul firmei 
dvs? 

Număr de angajați 

Total 
Micro-
întreprindere Întreprindere mică 

Întreprindere 
mijlocie 

Întreprindere 
mare 

  2 1 0 0 0 1 
3 0 1 0 0 1 
4 2 0 1 0 3 
5 6 1 1 0 8 
6 0 2 2 1 5 
7 5 5 5 3 18 
8 12 7 0 1 20 
9 4 5 1 1 11 

extrem de 
favorabil afacerii 

4 6 5 4 19 

Total 34 27 15 10 86 
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După mediul în care este firma, constatăm că din cele 18 firme din mediul rural doar 3 apreciază sub 
medie amplasamentul, celelalte 15 acordând punctaje peste nivelul 7, iar 4 dintre acestea consideră că 
amplasamentul este extrem de favorabil afacerii. Explicațiile obținute prin adresarea unei întrebări 
deschise nu sunt foarte diversificate şi fac referire la disponibilitatea de terenuri agricole nelucrate, 
proximitatea urbanului sau  tradiția firmei. Firmele din mediul urban au aprecieri mai concentrate spre 
nivelele superioare ale scalei şi dintre acestea cele care afirmă că mediul este extrem de favorabil 
afacerii invocă poziția centrală, accesibilitatea la căile şi mijloacele de comunicație sau păstrarea 
locației tradiționale. 
La întrebarea privind motivele alegerii amplasamentului firmei, cel mai mult contează domiciliul sau 
rezidența proprietarului firmei, foarte probabil datorită evitării unor costuri pentru firmă. Pe locurile 2 şi 3 
se află dotarea cu utilități a zonei şi apropierea de piețele de desfacere.  Mai observăm că puterea 
economică a zonei şi gradul de calificare a forței de muncă nu sunt printre motivele de frunte. Se mai 
relevă faptul că în opinia multor respondenți administrațiile favorabile mediului de afaceri ca şi zonele/ 
parcurile industriale nu oferă motive de amplasare a afacerilor. Pe ultimul loc, ca motiv, se plasează 
prezența prietenilor. (Graficul 4.4.2). 
Grafic 4.4.2. Motivele alegerii locației firmei 

 
 
Plecând de la premisa că există o listă destul de bine definită a condițiilor locale care pot afecta o 
afacere, am cerut respondenților să le acorde note de la 1 la 10, mai întâi pentru importanța pe care o 
are condiția locală respectivă pentru afacere, şi apoi pentru gradul de mulțumire pe care îl are privind 
acea condiție. Din calculul mediilor aritmetice ale scorurilor obținute am surprins următoarele aspecte, 
relevate în Graficul 4.4.3 : 

• Maximum de importanţă este acordat disponibilității forței de muncă specializate, condiție care 
a obținut media 9,03, dar gradul de mulțumire privind această condiție este printre cele mai 
reduse (media 5), rezultând o diferență de 4,03 puncte; 

• Alte condiții care înregistrează diferențe de peste trei puncte între importanţă şi grad de 
mulțumire sunt: 

o consultanța şi asistența oferite de administrațiile publice locale (diferență de 3,36 
puncte); 

o nivelul taxelor şi impozitelor locale (diferență de 3,32 puncte); 
o pregătirea personalului care solicită angajarea (diferență de 3,19 puncte); 
o transparența administrației publice locale (diferență de 3,15 puncte); 
o receptivitatea administrațiilor publice locale la problemele firmelor (diferență de 3,02 

puncte). 
• Aprecieri ceva mai apropiate între gradul de importanţă şi mulțumire apar acolo unde 

diferențele sunt între 1 şi 3 puncte, dintre care pe primele trei locuri se plasează următoarele: 
o Conectivitatea la rețeaua externă de drumuri, care se poziționează pe locul al doilea 

privind importanța (media 8,51)  iar ca grad de mulțumire, media notelor este tot mică,  
de 5,87 (diferență de 2,66 puncte); 

o Infrastructura rutieră intraurbană (diferență de 2,54 puncte); 
o Marketingul locației realizat de instituțiile publice (diferență de 2,15 puncte); 
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• Există şi două condiții pentru care media notelor privind importanța este mai mică decât cea a 
notelor privind gradul de mulțumire, plasându-se pe niveluri inferioare de apreciere după 
ambele criterii: 

o Proximitatea universităților / centrelor de cercetare este notată cu 4,8 ca importanţă şi 
5,6 ca grad de mulțumire; 

o Conectivitatea la transportul de mărfuri pe cale ferată este notată cu 3,41 ca importanţă 
şi 3,67 ca grad de mulțumire. 

 
Grafic 4.4.3. Media notelor acordate pentru condițiile locale care afectează afacerea 

 
 
Piaţa forței de muncă  
Opiniile antreprenorilor chestionați cu privire la nivelul de calificare cel mai căutat pe piața muncii din 
zonă au evidențiat cererea maximă pentru absolvenți de școală profesională, urmată de cea pentru 
absolvenții cu studii medii (Graficul 4.4.4). În privinţa studiilor superioare şi lipsa studiilor, opiniile sunt 
oarecum polarizate între variantele „puțin” şi „foarte mult”. 
Grafic 4.4.4. Care din următoarele categorii de  personal credeți că este cea mai căutată  pe piața 
muncii din această zonă? 
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Întrebați care sunt domeniile de activitate în care se înregistrează deficit de forță de muncă în județ, 
antreprenorii au dat răspunsuri care pot fi sintetizate astfel: 

• S-au înregistrat 10 răspunsuri generale, de genul: e nevoie de meseriași de orice fel; 
• Specificările legate de studii superioare au fost relativ reduse numeric şi au vizat domeniul IT (5 

răspunsuri) şi câte un răspuns pentru domeniile medicină, educație, inspecția calității,  
management şi inginerie; 

• Cele mai multe răspunsuri au făcut referire la meserii diverse, după cum urmează: 
- Mecanic (cu variante electromecanic, mecanic auto, mecanic agricol): 21 de răspunsuri; 
- Muncitor în construcții: 17 răspunsuri; 
- Electrician: 16 răspunsuri; 
- Sudor: 12 răspunsuri; 
- Strungar: 10 răspunsuri; 
- Conducător auto: 8 răspunsuri; 
- Confecționer textile / metalice: 7 răspunsuri; 
- Tâmplar: 6 răspunsuri; 
- Instalator: 6 răspunsuri; 
- Brutar / patiser: 4 răspunsuri; 
- Agricultor / apicultor: 2 răspunsuri; 
- Câte un răspuns pentru: bucătar, comerciant-vânzător, constructor drumuri şi poduri, 

dulgher-tâmplar-pachetar, electromecanic utilaje şi instalații industriale, fierar, betonist- 
montator prefabricate, frizer, coafor, manichiurist, pedichiurist, izolator, lăcătuș construcții 
metalice şi utilaj tehnologic, ospătar, vânzător în unități de alimentație, preparator produse 
din lapte, sculptor intarsier, sudor, tapițer, plăpumar, saltelar, tinichigiu auto, zidar, pietrar, 
tencuitor, zootehnist, zugrav, ipsosar, tapetar, vopsitor. 

 
Pentru a afla care este diferența între reprezentările respondenților privind cererea generală de forță de 
muncă din zonă şi nevoile firmei, am lansat întrebarea privind calificările necesare firmei. Răspunsurile 
oferite au coincis în mare parte cu cele privind cererea de forță de muncă din zonă, dar am reușit să 
distingem:  

• Antreprenorii care au repetat aproape identic răspunsul de la întrebarea anterioară, sugerând o 
cunoaștere a cererii de forță de muncă în domeniul lor de activitate – 55 de răspunsuri; 

• Antreprenorii care au răspuns detaliat la prima întrebare, dar care au făcut precizări diferite la 
cea de a doua, ceea ce presupune că aceștia au o mai largă cunoaștere a pieței forței de 
muncă din zonă – 15 răspunsuri;  

• Antreprenorii care au dat răspunsuri vagi la întrebarea anterioară şi care au făcut precizări 
legate de nevoile firmei lor, printre care apar calificări cum ar fi: mecanic, electrician, specialist 
IT, ospătar-bucătar, camerist, recepționer, medic stomatolog, mecanic agricol, specialist în 
vinificație, măcelar, brutar-cofetar etc. – 10 răspunsuri; 

• Antreprenorii care nu au răspuns nimic la această întrebare – 6  non-răspunsuri. 
 
Finanțarea afacerii 
Legat de sursele de finanțare a afacerilor, așa cum reiese din Graficul 4.4.5, majoritatea şi-au finanțat 
afacerea din resurse proprii. În proporție de 81,4% - la înființarea firmei şi în proporție de 61,6 % în 
perioada de funcționare. Resursele financiare ale familiei/prietenilor şi cele accesate din fonduri publice, 
reduse ca importanţă, au totuși o pondere mai mare în perioada de funcționare a firmei decât la 
înființare. În schimb, creditele bancare se plasează imediat după resursele financiare proprii, cu 
procente de 9,3% pentru înființarea firmei şi 27,9% pentru menținerea funcționării. Cifrele sugerează o 
opţiune redusă pentru risc, posibil datorită lipsei de predictibilitate a mediului antreprenorial din regiune. 
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Grafic 4.4.5. Principalele surse de finanțare a afacerilor  

 
 
Importanța acordată oportunităților de finanțare este ușor diferită pentru finanțările publice față de cele 
private. Mai mult de jumătate dintre antreprenorii care au răspuns la chestionar (52,3%) acordă 
importanţă maximă finanțării publice. Finanțarea privată este foarte importantă pentru 37,2% dintre 
respondenți. (Graficul 4.4.6) Analizând datele din perspectiva mărimii firmei, constatăm că firmele mici 
au tendința să acorde o mai mare importanţa finanțării publice decât celei private.  
Grafic 4.4.6. Principalele surse de finanțare a afacerilor

  
La întrebarea „Cât de mult este afectată afacerea Dvs. de următoarele condiții impuse pentru obținerea 
finanțării publice?”, răspunsurile au relevat faptul că cea mai importantă condiție este cea a procedurilor 
birocratice (55,8% din răspunsuri au ales varianta de răspuns „foarte mult”).  Întârzierile în contractare şi 
cerințele de cofinanțare sunt următoarele condiții care afectează foarte mult afacerea în cazul 
finanțărilor publice. Dintre aspectele mai puțin importante se remarcă faptul că modul de prezentare a 
informațiilor are cele mai multe alegeri cu varianta „deloc important”. Mai menţionăm şi rata relativ 
ridicată a non răspunsurilor la întârzierile în contractare şi la termenele strânse impuse de finanțator. 
(Graficul 4.4.7). 
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Grafic 4.4.7. Principalele surse de finanțare a afacerilor 

 
 
Întrebați dacă există şi alte condiții impuse de finanțatorii publici care afectează afacerea, deși puține, 
totuși au mai fost menționate câteva: inconsecvența procedurilor, caiete de sarcini foarte încărcate, 
condiționări în achiziția unor produse sau servicii, nivelul de detaliu pentru achiziții speciale şi necorelări 
între indicatorii de monitorizare şi alte capitole din ghid. 
În ce privește finanțarea privată, li s-a cerut respondenților să enumere obstacolele în accesare. Aici 
rata non răspunsurilor a fost mult mai mică, obținând o listă de răspunsuri pe care le-am grupat astfel: 

• nu sunt obstacole – 14 răspunsuri; 
• garanțiile şi dobânzile mari – 10 răspunsuri; 
• procedurile birocratice – 8 răspunsuri; 
• documentațiile – 5 răspunsuri; 
• instabilitatea economică – 3 răspunsuri; 
• lipsa resurselor firmei – un răspuns; 
• nu ne interesează să accesăm fonduri private – 6 răspunsuri. 

 
Asistenţa şi consultanța pentru afaceri 
Un aspect de interes pentru studiul de față a fost cel referitor la serviciile de asistență oferite de către 
instituțiile publice şi de consultanță oferită de către instituții private. Am constatat că doar 20 din firmele 
chestionate (23,3%) au răspuns că au beneficiat de asistență şi ceva mai multe, 47 (57,4%) au afirmat 
că au beneficiat de consultanță. Dintre firmele care au apelat la serviciile de asistență oferite de 
instituțiile publice, una s-a declarat foarte nemulțumită, 5 s-au declarat nemulțumite, 10 – mulțumite şi 3 
– foarte mulțumite (s-a înregistrat şi un non răspuns privind gradul de mulțumire). Altfel spus, dintre 
puținele firme care au declarat că au beneficiat de asistență din partea unei instituții publice, peste 
jumătate s-au declarat mulțumite şi foarte mulțumite de acest serviciu, prin urmare s-ar putea deduce că 
problema ar fi accesarea serviciului şi nu calitatea acestuia. De altfel, întrebați fiind cei care nu au 
beneficiat de asistență din partea unei instituții publice, care a fost motivul,  marea majoritate au 
răspuns că nu a fost nevoie. Am înregistrat şi răspunsuri care justificau aceasta prin neîncredere în 
calitatea serviciului sau că nu știau  că pot fi oferite astfel de servicii. 
În ce privește consultanța din partea unei instituții private, numărul beneficiarilor declarați este mai mult 
decât dublu iar gradul de mulțumire este mai crescut, conform alegerilor:  1 – foarte nemulțumit, 6 – 
nemulțumit, 21 – mulțumit, 13 – foarte mulțumit (s-au înregistrat şi 6 non răspunsuri privind gradul de 
mulțumire). Prin urmare 82,9% dintre cei care au afirmat că au beneficiat de consultanță şi au oferit şi 
răspunsuri privitor la gradul de mulțumire se declară mulțumiți şi foarte mulțumiți. (Tabelul 4.4.5). 
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Tabel 4.4.5. Gradul de mulțumire al firmelor chestionate privind asistența şi consultanța pentru 
afacere 

Beneficiari declarați pentru ... 
Grad de mulțumire 

Total foarte 
nemulțumit nemulțumit mulțumit foarte mulțumit 

Asistență din 
partea unei 
instituții publice 

Frecvente 1 5 10 3 19 
% din total răspunsuri 
valide 5.3% 26.3% 52.6% 15.8% 100% 

  
Consultanță din 
partea unei 
firme 

Frecvente 1 6 21 13 41 
% din total răspunsuri 
valide 2.4% 14.6% 51.2% 31.7% 100% 

  
Digitalizarea 
Cu toate că tehnologiile digitale se situează pe prima linie a dezvoltării, din bazele de date Eurostat 
aflăm că 42% din firmele din România au website (cel mai mic procent din UE), față de media UE care 
este de 77% şi că 33% dintre angajații firmelor din România folosesc computerul, ceea ce ne plasează 
pe penultimul loc în UE, după Bulgaria (care înregistra 30% la acest indicator).  Multe alte cifre extrase 
din statisticile europene56 ne arată că poziția firmelor din România la acest capitol este printre cele mai 
joase. 
Pentru firmele chestionate din Regiunea Centru, răspunsurile la întrebarea privind importanța acordată 
digitalizării reflectă întrucâtva starea de fapt privind poziția pe care o are România între celelalte țări 
europene la acest capitol. Asta deoarece ne-am așteptat ca cel puțin declarativ să fie recunoscut rolul 
major al tehnologiilor informatice în dezvoltarea firmelor, indiferent de domeniul de activitate. Aici se 
include nu doar utilizarea computerelor, ci şi o serie de alte servicii pe care firmele le pot accesa prin 
tehnologiile informaticii şi comunicării (cum ar fi comerțul electronic, serviciile cloud, facturarea 
electronică, accesul de tip broad band  etc.). Așa cum reiese din Graficul 4.4.8, doar 64% din firme spun 
că digitalizarea este foarte importantă şi 27,9% spun că este importantă. O singură firmă declară 
neimportantă digitalizarea (microîntreprindere) şi 3 firme spun că digitalizarea este puțin importantă. 
 
Grafic 4.4.8. Importanța digitalizării în activitatea firmei  
 

 
 
Se mai observă că pe măsură ce crește mărimea firmei, crește ponderea celor care acordă importanţă 
sporită digitalizării, în sensul că 9 din cele 10 întreprinderi mari declară că digitalizarea este foarte 
importantă şi una declară că este importantă, în vreme ce microîntreprinderile își distribuie răspunsurile 
pe toate variantele de răspuns, de la deloc importantă, la foarte importantă.  

																																																								
56 În statisticile europene au fost luate în calcul doar firmele cu cel puțin 10 angajați şi au fost excluse firmele care activează în domeniul financiar.   
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Dificultăți în dezvoltarea afacerilor pentru firmele din județ 
Pentru a surprinde gradul de cunoaștere de către respondenți a mediului de afaceri din județ şi în 
special a dificultăților cu care firmele se confruntă, am rugat antreprenorii să aleagă dintr-o listă 
predefinită, una din trei variante: „da”, „nu” şi „nu pot aprecia”. Rezultatele au arătat că lipsa forței de 
muncă este dificultatea cea mai frecvent identificată de către respondenți, nu doar pentru firma proprie 
ci pentru întreg mediul de afaceri din județ (83,8% din răspunsuri). Pe locul doi ca incidență a 
răspunsurilor ferme de tip „da” se află fluctuațiile de personal (82,7%), dificultate urmată de procedurile 
birocratice greoaie (79,3%). Cele mai puțin identificate dificultăți sunt lipsa utilităților (33%), 
infrastructura de transport deficitară (51,9%) şislaba capacitate a firmelor de a cofinanța proiecte 
(52,6%). Primele trei alegeri în ordine ierarhică pentru varianta de răspuns „nu pot aprecia” s-au obținut 
pentru dificultăți privind  lipsa de investiții în cercetare-dezvoltare (26,9%), slaba capacitate a firmelor de 
a cofinanța proiecte (24,7%) şi administrație publică indiferentă la mediul de afaceri (22.4%). (Graficul 
4.4.9). 
 
Grafic 4.4.9. Aprecieri privind dificultățile cu care se confruntă firmele din județ 

 
 
 
 
Recomandările firmelor chestionate pentru îmbunătățirea mediului de afaceri  
La întrebarea „Ce recomandări/propuneri puteți face la adresa instituțiilor publice locale şi județene 
pentru stimularea înființării şi dezvoltării afacerilor în regiune?”, s-a obținut o diversitate de răspunsuri 
pe care le-am sintetizat şi grupat în funcție de frecvența unor  termeni - cheie sau concepte 
semnificative pentru tema de față, conform Tabelului 4.4.6. Așa cum se poate observa, pe primul loc în 
lista propunerilor se remarcă reducerea birocrației, propunere care a fost formulată laconic sau mai 
elaborat, cu precizări privind procedurile de obținere a autorizațiilor de funcționare a firmelor, 
procedurile de obținere a autorizațiilor de construcție, documentațiile solicitate sau simplificarea 
procedurilor (în general). Aceste propuneri au fost deseori legate de conceptul de digitalizare care 
apare şi el cu frecvență relativ ridicată. Pe locul al doilea ca frecvență se poziționează un set de 
răspunsuri care fac referire la relațiile dintre firme şi instituțiile publice. Se invocă necesitatea unei mai 
mari receptivități la problemele firmelor, a unei mai bune informări reciproce, a colaborărilor şi 
parteneriatelor. Recomandările legate de infrastructură şi utilități, alături de necesitatea digitalizării 
proceselor din instituțiile publice ocupă locul trei în ierarhie. Tot cu grad ridicat de frecvență se 
înregistrează recomandările de a se oferi consultanță gratuită şi cele legate de profesionalismul 
personalului din instituțiile publice (locul 4).  
 

0	 10	 20	 30	 40	 50	 60	 70	 80	 90	

Lipsa	forţei	de	muncă		

Proceduri	birocratice	greoaie	

Lipsa	abilităţilor	de	accesare	a	fondurilor	financiare	

Administraţie	publică	indiferentă	la	mediul	de	afaceri	

Slaba	capacitate	a	firmelor	de	a		cofinanţa	proiecte	

Infrastructura	de	transport	deficitară	

Lipsa	utilităţilor	

%	
NU	POT	APRECIA	 NU	 DA	



	 	
	
	

	
	

118	

 
Tabel 4.4.6. Recomandări pentru instituțiile publice locale şi județene 

Recomandare Frecvenţe 
Reducerea birocrației 14 
Receptivitate la problemele firmelor / colaborare / parteneriat 13 
Dezvoltarea infrastructurii şiutilităților 9 
Digitalizare 9 
Consultanță gratuită 7 
Profesionalism 7 
Promovarea firmelor pe plan intern şi internațional 5 
Accesibilizarea finanțărilor 5 
Formare profesională corelată cu piața muncii 5 
Promovare învățământ dual profesional 5 
Reducerea taxelor şi impozitelor 4 
Transparență 4 
Reducerea timpului de răspuns la solicitări 4 
Cursuri gratuite deantreprenoriat 3 
Atragerea de investitori 2 
Facilități fiscale 2 
Incubatoare de afaceri 2 
Dezvoltarea de zone industriale corelate cu utilitățile 2 
Promovarea turistică a județului 1 
Schimb de experiență cu alte autorități din țări de succes 1 
Elaborarea de strategii viabile de dezvoltare 1 
Legislație prietenoasă mediului de afaceri 1 
Centre de transfer tehnologic 1 
Încurajarea parteneriatelor naționale şi internaționale 1 
Ghișeu unic 1 
Flexibilitate 1 
Campanii de informare pentru dezvoltarea afacerilor 1 
Eliminarea ajutoarelor sociale oferite celor apți de muncă 1 
Aeroport la Brașov 1 

 
Sunt şi răspunsuri care au o incidență redusă, însă au fost luate în considerare, ca ilustrări ale unei liste 
posibil mult mai mari de recomandări pe care le pot face antreprenorii din regiune autorităților publice. 
Recomandările făcute ilustrează problemele care îi preocupă pe antreprenori şi pot compensa doar 
parțial lipsa unui dialog real cu autoritățile publice pe tema problemelor cu care se confruntă 
antreprenorii. Enumerăm doar câteva dintre acestea: promovarea turistică a județului, schimb de 
experiență cu alte autorități din țări de succes, elaborarea de strategii viabile de dezvoltare etc. (a se 
vedea Tabelul 4.4.6). 
Pentru a afla care este opinia antreprenorilor privind prestația unor instituții private în raport cu mediul 
de afaceri, am lansat întrebarea: „Ce recomandări / propuneri  puteți  face la adresa instituțiilor private  
(bănci, organizații profesionale, camere de comerț şi industrie, cluburi ale oamenilor de afaceri etc.) 
pentru stimularea înființării şi dezvoltării afacerilor în regiune?”. Prin același procedeu, al grupărilor şi 
ierarhizării în funcție de termeni – cheie sau concepte relevante,  am obținut rezultatele prezentate în 
Tabelul 4.4.7. 
După cum reiese din Tabelul 4.4.7, comunicarea / informarea, lobby-ul şi profesionalismul se află pe 
primele trei locuri în lista recomandărilor generale.  
Grupând recomandările pe instituții private specificate, am identificat  faptul că băncile sunt cele cărora 
li se adresează o serie mai lungă de recomandări, în principal legate de dobânzi, cerințe la finanțare şi 
comisioane. Lipsa de înțelegere a mediului de afaceri este o problemă care se regăsește într-o 
recomandare explicită, identificată la doi respondenți. Cităm un fragment din recomandarea unuia din 
aceștia: „Personalul băncilor va trebui să își schimbe mentalitatea de a fi de partea cealaltă a ghișeuluişi 
să înțeleagă că salariile şi joburile lor stau în fiecare decizie pe care o ia clientul. Să stea şi să explice şi 
să renegocieze dobânzile şi comisioanele acolo unde este cazul.” 
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Tabel 4.4.7. Recomandări pentru instituțiile private 

Recomandare Frecvenţe 
Recomandări generale  
   Comunicare / Informare 7 
   Profesionalism 3 
   Receptivitate la cerințele şi problemele firmelor 3 
   Colaborări şi parteneriate 3 
   Lobby la Guvern 3 
   Implicare (activism, vizibilitate etc.) 3 
   Reducerea birocrației 2 
   Respect față de client 1 
   Organizare de târguri pe domeniul IT 1 
Școli de învățământ dual 1 
Consultanță de calitate 1 
   Flexibilitate 1 
   Interes pentru firmele mici 1 
   Stagii de practică pentru elevi şistudenți 1 
   Digitalizare 1 
Recomandări pentru BĂNCI  
  Dobânzi mai mici 3 
Cerințe mai accesibile pentru finanțarea afacerilor 3 
  Comisioane mai mici 2 
  O mai bună înțelegere a mediului economic  2 
  Ofertă de produse şi servicii individualizată 2 
  Accent pe calitate  1 
  Promovarea industriei locale 1 
  Acceptarea garantării creditului cu afacerea  1 
Recomandări pentru CAMERA DE COMERȚ  
   Dezvoltarea învățământului dual 1 
Relații de colaborare cu investitori străini 1 
   Simplificarea registrului comerțului 1 
   Reducerea procedurilor birocratice 1 
   Incubatoare de afaceri 1 
   Cursuri de formare profesională 1 
   Networking 1 
Recomandări pentru ORGANIZAȚII PROFESIONALE 1 
   Informare 2 
   Pregătirea firmelor pentru piața comunitară 1 

 
Camerelor de comerț le sunt recomandate acțiuni legate de sprijinirea învățământului dual, 
colaborarea cu investitorii străini, debirocratizare, susținerea incubatoarelor de afaceri etc. În ansamblu,  
este ilustrativ comentariul unui respondent: „Camera de comerț şi industrie ar trebui să se implice mai 
mult deoarece marea majoritate a întreprinzătorilor mici nu știu cu exactitate cu ce se ocupă ....”.  
Organizațiile profesionale au puține recomandări specifice, fie din cauză că nu sunt încă destul de 
vizibile în mediul antreprenorial, fie pentru că nu sunt chestiuni pe care respondenții cred că acestea le 
pot rezolva în actualul context socio-economic. Lipsa de informare sugerează înclinarea balanței spre 
prima variantă. 
 
 
Concluzii 
Privind în context național, conform celor mai recente studii, constatăm că antreprenorii din Regiunea 
Centru apreciază mai degrabă pozitiv mediul antreprenorial actual şi privesc cu optimism în viitor. 
Diferențele care apar în funcție de mărimea firmei confirmă ipoteza unor dificultăți mai mari în 
dezvoltare pentru firmele mici, ceea ce contrazice obiectivele de politică economică, atât naționale cât şi 
de la nivel european.  
Între oportunitățile previzionate de antreprenorii Regiunii Centru în anul 2016 situate ca alegeri peste 
medie comparativ cu celelalte regiuni de dezvoltare se află obținerea unui grant, asimilarea de noi 
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produse şi folosirea de noi tehnologii; dificultățile în care Regiunea Centru pare a fi fruntașă, conform 
opiniei antreprenorilor chestionați, sunt birocrația, concurența produselor de import, instabilitatea 
relativă a monedei naționale, neplata facturilor de către instituțiile statului şi obținerea consultanței şi 
asistenței necesare firmei. Acestea sugerează nevoia unei accesibilităţi mai mari a firmelor la finanțări şi 
tehnologii moderne dar şi riscuri mari legate de prestația instituțiilor publice de nivel național şi local şi 
mai puțin de riscurile inevitabile ale pieței. 
Din cercetarea noastră realizată mai recent (noiembrie 2017), extragem câteva concluzii: 

• Amplasamentul firmelor din Regiunea Centru este în mare parte determinat de dotarea cu 
utilitățişi apropierea de piețele de desfacere, excepție făcând microîntreprinderile care tind să 
își amplaseze firmele în funcție de rezidența antreprenorilor; 

• Disponibilitatea forței de muncă specializate este extrem de importantă pentru dezvoltarea 
afacerii, dar se apreciază că nu este îndeplinită în mod corespunzător. Cam aceleași aprecieri 
le întrunește şi condiția privind consultanța şi asistența oferite de instituțiile publice;  

• Se reclamă o lipsă generală de forță de muncă, dar predomină lipsa forței de muncă calificate 
în meserii;  

• La demararea afacerilor se optează pentru resurse financiare proprii sau ale familiilor / 
prietenilor şi mai puțin pentru apel la credite, ceea ce indică o opţiune redusă față de risc;  

• Consultanța şi asistența pentru afacere sunt reclamate ca problematice atât ca şi calitate cât şi 
ca accesibilitate; 

• Digitalizarea este o problemă reclamată atât pentru firme cât şi pentru instituțiile publice; 
• Recomandările firmelor coincid în  parte cu dificultățile identificate la răspunsurile cu variante 

predefinite, dar apar o serie de informații noi atât pentru instituțiile publice cât şi pentru cele 
private. 
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5. Politici de stimulare a creșterii economice. Contribuția fondurilor 
europene la dezvoltarea economică regională 
 
Creșterea economică astăzi nu înseamnă numai producție, ocupabilitate şi colectare de impozite, ci şi 
cercetare, dezvoltare, inovare. Creșterea economică este antrenată de investiții care duc la inovații 
tehnice. Progresul tehnic duce la creșterea productivității. Cel mai important instrument de stimulare a 
creșterii este încurajarea capacității de investiție a întreprinderilor.    
Mărturii recente par să indice faptul că, datorită specializării lor economice, a costurilor cu forța de 
muncă sau a nivelului de educație a populației lor active, multe regiuni din Europa pot fi expuse într-o 
măsură mult mai mare decât altele la șocuri bruște. În același timp, ratele șomajului, mai ales în rândul 
generațiilor mai tinere, rămân prea ridicate; participarea pe piața forței de muncă este redusă în multe 
părți ale Europei, iar numărul persoanelor expuse riscului de sărăcie este inacceptabil de ridicat. Aceste 
disparități economice şi sociale pot crea tensiuni socio-politice şi necesită un răspuns adecvat din 
partea UE, astfel încât nicio persoană şi nicio regiune să nu fie lăsate în urmă. Încurajarea convergenței 
economice durabile şi a rezilienței este principalul obiectiv al politicii de coeziune a UE, care, alături de 
cofinanțarea națională, va mobiliza peste 480 de miliarde EUR în perioada 2014-2020. 
 

5.1. Domenii şi tipuri de intervenție politică ce vizează stimularea creșterii 
economice. Limite privind intervențiile publice în domeniul economic  
Datorită importanței lor, IMM-urile se află în centrul politicilor Uniunii Europene. Printre cele mai 
importante instrumente de reglementare cu scopul sprijinirii IMM-urilor se numără pe de o parte 
stimulările politice de coeziune și cele date de fondurile structurale, care sunt mijloace directe de 
stimulare şi oportunități de participare ale IMM-urilor la programele Uniunii Europene în vederea 
îndeplinirii obiectivelor strategice de dezvoltare din Agenda Europeană 2030 pentru dezvoltarea 
sustenabilă. Pe de altă parte, Uniunea Europeană își concentrează măsurile asupra sprijinirii IMM-urilor 
prin intermediul următoarelor programe: „Small Business Act“ (SBA) din 2008, strategia „Europa 2020“ 
şi programul de garantare a eficienței şi performanței cadrului legislativ (Regulatory Fitness and 
Performance Programme – REFIT).  
Măsurile care pot fi implementate în domeniile de investiție pentru dezvoltare economică şi 
competitivitatea statelor membre ale Uniunii Europene se împart în:    
A) Subvenții ca:  
A1 – programe de finanțare și sprijin direct ale Uniunii Europene, care sunt administrate la Bruxelles şi 
prin puncte de contact naționale;  
A2 – investiții ca măsuri de politică de coeziune și structurale ale Uniunii Europene, care vor fi 
implementate la nivel de responsabilități naționale și regionale; 
A3 – programe pentru sprijinirea IMM-urilor, finanțate prin Uniunea Europeană  
 
B) Credite, împrumuturi sau garanții prin: 
B1 – Banca Europeană de Investiții (EIB), Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) 
sau alte instituții financiare europene ; 
B2 – Băncile naționale pe baza programelor de stimulare.  
A1. Uniunea Europeană – programe de finanțare clasice directe și instrumente de participare 
pentru IMM-uri  
În cadrul financiar multianual 2014-2020, aproximativ 13% din bugetul UE sprijină prioritățile-cheie 
pentru creșterea durabilă, prin intermediul unor programe sau proiecte care sunt gestionate în mod 
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direct sau indirect la nivel european. Cel mai important din aceste programe este Fondul European 
pentru Investiții Strategice, care a fost instituit de președintele Juncker în noiembrie 2014, ca urmare 
a crizei economice şi financiare din 2008-2009 și a scăderii ulterioare a volumului investițiilor. Există 
indicii că acesta își va putea atinge ținta propusă, respectiv mobilizarea de investiții în valoare de 315 
miliarde EUR. Grație prelungirii propuse, acesta ar trebui să atragă investiții totale în valoare de cel 
puțin 500 de miliarde EUR. 
Orizont 2020, principalul instrument de finanțare a cercetării de vârf şi a inovării pe tot cuprinsul Uniunii 
Europene (74,8 miliarde EUR), atrage colaboratori din 131 de țări din întreaga lume și a finanțat 13.000 
de proiecte de înaltă calitate începând din 2014.  
Mecanismul pentru interconectarea Europei (30,4 miliarde EUR) este un alt exemplu de investiții pe 
care UE le face în marile proiecte de infrastructură din domeniul transporturilor, al energiei şi al 
comunicațiilor în Europa.  
Erasmus + (14,8 miliarde EUR) este programul european pentru educație, formare, tineret și sport, la 
care au participat, până în 2016, peste două milioane de persoane.  
Programul COSME (2,3 miliarde EUR) se adresează întreprinderilor mici şi mijlocii, cărora le facilitează 
accesul la finanțarea prin împrumuturi şi prin capitaluri proprii, precum şi accesul pe piață, furnizând 
unui număr de peste 140 000 de societăți finanțare prin împrumuturi în valoare de peste 5,5 miliarde 
EUR. Acesta abordează caracteristicile specifice ale pieței europene de capital de risc prin realizarea 
de investiții în IMM-urile aflate în faza de creștere și de extindere, ajungând la aproape o jumătate de 
miliard EUR în investiții de capital în 2016. De asemenea, UE finanțează o serie de proiecte şi 
infrastructuri de mare anvergură, care, datorită dimensiunii lor, nu pot fi realizate fără investiții publice.  
A2. Fonduri structurale şi de investiții ale Uniunii Europene – administrate la nivelul statelor 
membre  
Pe lângă alte programe ale Uniunii Europene, fondurile structurale sunt un instrument de stimulare 
important pentru IMM-uri. În cadrul Fondului European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) şi al 
Fondului de Dezvoltare Rurală (FEADR), IMM-urile pot solicita direct proiecte pe anumite axe de 
intervenție. În cadrul Fondului Social European (FSE) sunt promovate măsuri de calificare pentru 
întreprinderi, de dezvoltare a unei culturi antreprenoriale, a unui climat de afaceri (business 
environment). Măsurile speciale se concentrează pe Start-Up-uri, spin-off-uri şi restartere, pentru a 
îmbunătăți supraviețuirea și competitivitatea firmelor tinere.   
Dacă aceste programe și instrumente ale primei grupe sunt administrate direct din Bruxelles, respectiv 
prin intermediul punctelor de contact naționale pentru Bruxelles, managementul instrumentelor Fondului 
European pentru Investiții Strategice – este delegat spre țările sau Regiunile din fiecare caz (NUTS 1 şi 
NUTS 257).  
În continuare se oferă mai multe detalii privind domeniile de intervenție, bazele programatice şi 
legislative precum și asupra surselor de finanțare pentru România:  

																																																								
57Pentru fiecare țară a UE există o ierarhie pe trei niveluri a subdiviziunilor regionale, pe baza unor praguri demografice minime și maxime: 
• NUTS 1: regiuni socioeconomice majore, ca, de exemplu, landurile din Germania, regiunile din Belgia, regiunile din Polonia, macroregiunile din 

România.  
• NUTS 2: regiuni de bază pentru aplicarea politicilor regionale, cum ar fi provinciile din Belgia, regiunile din Danemarca, regiunile din Republica Cehă 

(oblasti).  
• NUTS 3: regiuni mici pentru diagnostice specifice, cum ar fi provinciile din Bulgaria (oblasti) sau provinciile din Italia.  

Al treilea nivel reprezintă o subdiviziune a nivelului al doilea; nivelul al doilea este o subdiviziune a primului, iar primul nivel, o subdiviziune a țărilor. NUTS 
nu acoperă nivelul local (municipal). În cazul în care efectivul populației dintr-o țară a UE este mai mic decât pragul minim al unui anumit nivel al NUTS, țara 
constituie în ansamblul său o unitate teritorială NUTS a acestui nivel. 
Regulamentul (CE) nr. 11/2008 al Comisiei din 8 ianuarie 2008 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al 
Consiliului privind instituirea unui nomenclator comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS) privind transmiterea seriilor cronologice privind noua 
împărțire regională (JO L 5, 9.1.2008, pp. 13-14) 
Regulamentul (UE) nr. 99/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2013 privind programul statistic european pentru perioada 2013-
2017 (JO L 39, 9.2.2013, pp. 12-29). Surse: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=LEGISSUM%3Ag24218 
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Domeniul de intervenție: Îmbunătățirea accesului la finanțare al companiilor și în special al IMM-
urilor, este unul dintre cele mai importante domenii care pot duce la creșterea competitivității 
economice a întreprinderilor. Pornind de la acest deziderat, a fost elaborată Strategia guvernamentală 
pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii şi îmbunătățirea mediului de afaceri - 
Orizont 2020, aprobată prin HG nr.859/2014. 
Una din direcțiile de acțiune pentru dezvoltarea IMM-urilor este sprijinirea creării, operaționalizăriişi 
dezvoltării de mecanisme şi instrumente pentru finanțarea IMM-urilor (inclusiv intermediari financiari şi 
vehicule investiționale). Pentru realizarea acestei direcții au fost elaborate și sunt în curs de 
implementare programe destinate sprijinirii IMM-urilor (înființare, dezvoltare, acces la finanțare). 
Domeniul de intervenție: Creșterea competitivității IMM-uri – prin Programele Operaționale 
finanțate din Fonduri Europene Structurale şi de Investiții- vor fi susținute investițiile în IMM-uri după 
cum urmează: 
Programul Operațional Regional (POR) sprijină accesul la finanțare al IMM-urilor prin: 

• Axa1 – Promovarea transferului tehnologic. Investițiile care se vor realiza în CDI au ca scop 
creșterea competitivității economice, prin intermediul transferului tehnologic în vederea majorării 
ponderii IMM-urilor inovative care colaborează cu alții. Aceasta se poate realiza prin crearea şi 
dezvoltarea entităților suport pentru inovare şi transfer tehnologic, publice şi private, în 
Regiunile mai puțin dezvoltate ale României, în concordanță cu principiul specializării 
inteligente. Centrele de transfer tehnologic (CTT) constituie una din noutățile absolute ale noului 
program, ca tip de investiții ce stimulează inovarea, pentru a introduce în circuitul economic 
rezultatele cercetării, transformate în produse, procese și servicii noi sau îmbunătățite. Astfel, 
potențialii beneficiari ai fondurilor europene vor fi toate acele entități juridice fac transfer 
tehnologic, conform legislației în vigoare, respectiv OUG 57/2002 și HG 406/2003. De 
asemenea, pe lângă sprijinul oferit direct companiilor, vor fi acordate facilități pentru companii 
nou înființate prin intermediul incubatoarelor de afaceri.  

• Axa 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii. Finanțările alocate au ca 
scop consolidarea poziției pe piață a întreprinderilor mici şi mijlocii în domeniile competitive 
identificate în Strategia Națională de Competitivitate şi Planurile Regionale de Dezvoltare. A 
fost lansată deja spre finanțare componenta referitoare la microîntreprinderi. 
 

Programul Operațional Competitivitate (POC) sprijină creșterea investițiilor private în CDI 
• Prin Axa 1: Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivității 

economice şi dezvoltării afacerilor. Prin aceste investiții se urmărește stimularea cererii 
întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în 
parteneriat cu institutele de CD şi universități, în scopul inovării de procese și de produse în 
sectoarele economice care prezintă potențial de creștere. Pentru toate tipurile de proiecte din 
POC-Axa 1 se aplică criteriul de eligibilitate referitor la domeniile proiectelor, care trebuie să se 
încadreze în domeniile şi subdomeniile prioritare de specializare inteligentă sau “Sănătate” 
(domeniu de interes public), care au fost identificate ca atare de către SNCDI, în conformitate 
cu metodologia aprobată de Comisia Europeană. În plus, în vederea asigurării unei mai bune 
corelări cu Strategia Națională de Competitivitate, se acordă un bonus, la punctajele de la 
evaluare, pentru proiectele propuse de întreprinderi ale căror rezultate de tip produs, proces 
tehnologic, sau serviciu se adresează unui sector economic competitiv, sau cu potențial de 
creștere, aşa cum au fost identificate în Strategia de Națională de Competitivitate 2014-2020. 
Au fost publicate apelurile pentru: 

• întreprinderi inovatoare de tip “Start-Up” şi “Spin-Off” – sprijin pentru crearea “Spin-Off”-urilor şi 
dezvoltării “Start-Up”-urilor inovatoare (întreprinderi înființate de maximum 3 ani), bazate pe 
transferul rezultatelor cercetării dezvoltării obținute în universități sau institute, sau pe idei 
brevetate, în vederea realizării de produse şi servicii noi sau semnificativ îmbunătățite, pe care 
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să le lanseze pe piață 
• întreprinderi nou-înființate inovatoare – cu scopul de a stimula dezvoltarea de produse şi/sau 

procese noi sau substanțial îmbunătățite în scopul producției şi comercializării, care valorifică 
rezultatele de cercetare-dezvoltare sau idei brevetate, ca bază de pornire pentru dezvoltarea 
acelor produse (bunuri, servicii, sau procese tehnologice) identificate de solicitant ca fiind 
cerute de piață pe bază de pre-contracte ferme deținute de solicitant. 

Domeniul de intervenție: Îmbunătățirea condițiilor-cadru pentru dezvoltarea IMM-urilor prin 
investiții ce vizează îmbunătățirea condițiilor locaționale 
Dacă avem în vedere scopul realizării unui mediu general pozitiv pentru creșterea investițiilor, al 
prelungirii vieții întreprinderilor, al dezvoltării unui climat de afaceri pozitiv și al unui antreprenoriat 
inovativ, atunci evident condițiile de la fața locului, cu toate elementele lor, joacă un rol important de 
catalizator complex. Din acest motiv, investițiile publice, cofinanțate cu fondurile structurale ale Uniunii 
Europene vizează extinderea şi modernizarea infrastructurii de transport, a sistemului de management 
al deșeurilor, al alimentării cu apă și al evacuării apei uzate şi sunt promovate prin intermediul 
autorităților publice (consilii județene și primării, precum şi de autoritățile naționale responsabile).   
Pentru ca situația locală să evolueze înspre competitivitate, la dezvoltarea de parcuri industriale și zone 
de dezvoltare pentru întreprinderi, rețele (drumurile, curentul, gazele, apa) sunt adesea puse la 
dispoziție prin decizie oficială.  În plus, investitorilor li se oferă scutiri de impozite. În timp ce bazele 
legislative pentru înființarea de parcuri industriale s-au constituit și au intrat în vigoare treptat, pentru 
centrele de fondatori a existat relativ devreme o bază legală.  Problemele în aplicarea ei, în concordanță 
cu reglementările impuse de programele de finanțare au dus însă la o retragere treptată a mijloacelor 
prevăzute. Şi mai complicate s-au dovedit a fi refacerea şidezvoltarea, respectiv refolosirea unor 
suprafețe contaminate ale unor foste situri industriale, ca de exemplu în Târnăveni (județul Mureș), în 
Mârșa (județul Sibiu), în Codlea sau pe  platforma Tractorul din Municipiul Brașov, Victoria, Făgăraș sau 
Zărnești (județul Brașov). Şi în acest caz, condițiile de finanțare (POR – Axa prioritară 4.2 din perioada 
de finanțare 2007-2013) au contrazis condițiile reale, ca de exemplu situația drepturilor de proprietate.   
Pe lângă cei trei factori care intră în componența PIB-ului potențial (investițiile directe, Fondurile 
Structurale Europene, Piaţa de capital), există şi o serie de catalizatori care creează condițiile 
indispensabile dezvoltării: 

Infrastructura de transport are un rol esențial în conectarea regiunilor de dezvoltare, a spațiului 
urban de rural și deschide România piețelor externe. O rețea strategică de drumuri reduce timpul 
de deplasare, sporind mobilitatea în rândul forței de muncă și competitivitatea exporturilor și 
răspunde obiectivului central de încurajare a afacerilor de a se dezvolta în orice zonă. „România 
competitivă” propune prioritizarea sectoarelor critice şi realizarea lor în afara cadrului existent. 
Niciun cetățean din România nu ar trebui să fie la o distanță mai mare de două ore de o 
autostradă. Însă în special construcția autostrăzilor, care ar trebui să contribuie la deschiderea de 
noi oportunități de export, la crearea de legături mai rapide şi la dezvoltarea traficului modal şi 
combinat, este mereu tărăgănată. Nu se pot face recepții datorită calității proaste a lucrărilor. 
Terminarea unor tronsoane - cum este cel de pe  A 1 (Sibiu-Nădlac) - sau construcția A 10 (Turda-
Sebeș), a Autostrăzii Comarnic-Brașov sau a autostrăzii care să lege mai eficient județele Mureș şi 
Harghita de Europa de Vest și de Republica Moldova sunt amânate. Acest lucru generează 
nemulțumire firmelor, mai ales marilor companii exportatoare (mai detaliat vezi şi capitolul 3.7). 
Cadastrul este necesar pentru orice activitate care implică terenuri sau clădiri. Obiectivele în acest 
domeniu sunt scăderea perioadei necesare finalizării unui contract de cadastru pentru o Unitate 
Administrativ-Teritorială, eficientizarea procesului de atribuire a acordurilor-cadru, prin clarificarea 
sau simplificarea legislației achizițiilor, modificarea procedurii de selecție a UAT-urilor și creșterea 
capacității de verificare în paralel a mai multor UAT-uri, de la 2 în prezent la 4, care ar permite 
accelerarea finalizării procesului de cadastru.  
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Cercetarea, Dezvoltarea şi Inovarea (CDI) vor fi elemente-cheie pentru economie, indiferent de 
sector și vor da dimensiunea eșecului sau succesului în afaceri. Un stat responsabil trebuie să 
încurajeze cercetarea și inovația prin crearea unui cadru predictibil care să atragă nu doar investiții, 
ci şi noi creiere și talent în institutele de cercetare și universități, dar și în sectorul privat. Stimularea 
cercetării pentru eco-inovare şi tehnologii curate este esențială pentru a produce tehnologii 
competitive adaptate la provocările de mediu și schimbările climatice cu care şi România se 
confruntă din ce în ce mai pregnant. Printre măsurile pentru stimularea cercetării şi dezvoltării, se 
numără concentrarea şi prioritizarea domeniilor și proiectelor CDI pentru finanțare (focus pe ELI 
Valley Măgurele), asigurarea stabilității şi predictibilității precum și a unei finanțări suficiente şi 
crearea unui mediu stimulativ pentru inițiativa mediului privat, inclusiv pentru comercializarea 
inovării.  

A3. Programe pentru sprijinirea IMM-urilor 
Domeniul de intervenție: Antreprenoriatul şi mediul de afaceri necesită o îmbunătățire substanțială. 
Dezvoltarea activității de înființare de noi întreprinderi se poate realiza atât prin măsuri de educație cât 
și prin sprijin direct acordat înființării de IMM-uri - finanțare, consiliere, mentorat. Strategia 
guvernamentală pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii şi îmbunătățirea mediului 
de afaceri - Orizont 2020 prevede la rândul ei măsuri de sprijinire a dezvoltării educației antreprenoriale 
la toate nivelurile de învățământşi programe de sprijin antreprenorial. 
Dezvoltarea spiritului antreprenorial este sprijinită prin programele operaționale finanțate din Fonduri 
Europene și prin programe naționale (vezi capitol 5.2., Anexa 5.1): 

• Prin POCU Axa prioritară 3 - locuri de muncă pentru toți, prioritatea de investiții 8.3 este acordat 
sprijin financiar persoanelor fizice pentru înființarea de afaceri – sumă nerambursabilă care 
poate fi completată de posibilitatea apelării la produse financiare. Vor fi furnizate servicii 
personalizate de consiliere/ consultanță (ex. elaborare plan de afaceri, consultanță juridică, 
contabilitate, marketing, îmbunătățirea practicilor și dezvoltarea afacerilor etc.), formare 
profesională antreprenorială şi alte forme de sprijin (de exemplu, mentorat), atât în faza de 
înființare a afacerii, cât și post înființare. Apelul pentru acest tip de proiecte este deja lansat. 

• Prin Programul Operațional Competitivitate va fi sprijinită inclusiv înființarea de întreprinderi noi 
inovative prin instrumentul financiar de equity. 

• Prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), prin submăsurile 6.2 şi 6.4 este acordat 
sprijin financiar pentru stimularea mediului de afaceri din mediul rural,  prin crearea de noi 
activități non-agricole sau prin dezvoltarea activităților non agricole desfășurate în zonele rurale, 
pentru fermierii sau membrii familiilor lor precum şi pentru întreprinderile mici şi mijlocii din 
mediul rural, acordându-se prioritate sectoarelor cu potențial ridicat de dezvoltare identificate în 
Acordul de Parteneriat, în concordanță cu Strategia Națională de Competitivitate. Astfel, pot fi 
finanțate investiții pentru producerea şi comercializarea produselor non-agricole, investiții 
pentru activități meșteșugărești, investiții legate de furnizarea de servicii, investiții pentru 
infrastructură în unitățile de primire turistică de tip agro-turistic, servicii turistice de agrement. 

Îmbunătățirea poziției de exportator a României: Strategia Națională de Competitivitate a identificat 
10 sectoare cu potențial mare de creștere, domenii unde România poate avea o contribuție 
semnificativă la nivel mondial: 

• Turism şi ecoturism 
• Textile şi pielărie 
• Lemn şi mobilă 
• Industrii creative 
• Industria auto şi componente 
• Tehnologia informațiilor şi comunicațiilor 
• Procesarea alimentelor şi a băuturilor 
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• Sănătate şi produse farmaceutice 
• Energie şi management de mediu 
• Bioeconomie (agricultură, silvicultură, pescuit și acvacultură), biofarmaceutică şi biotehnologii 

Există o corelare directă între Strategia Națională pentru Competitivitate şi Strategia Națională pentru 
Export a României pentru perioada 2014-2020 care susține, printre altele dezvoltarea exporturilor cu 
valoare adăugată ridicată bazate pe design, inovație şi active intangibile. Strategia guvernamentală 
pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii şi îmbunătățirea mediului de afaceri - 
Orizont 2020 susține la rândul său accesul la piețe şi internaționalizarea IMM-urilor. 
Accesul la infrastructura de comunicații în bandă largă contribuie în mod esențial la competitivitatea 
întreprinderilor. Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru România și Planul Naţional de 
Dezvoltare a Infrastructurii – NGN prevăd ca domeniu de acțiune dezvoltarea broadband şi 
infrastructura de servicii digitale. 

• Prin Programul Operațional Competitivitate, Axa prioritară II, Tehnologia Informației şi 
Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă vor fi făcuteinvestiții pentru 
dezvoltarea infrastructurii în bandă largă de tip NGA/NGN (alocare FEDR de aprox. 55 milioane 
euro), în conformitate cu Planul Naţional pentru Dezvoltarea Infrastructurii NGN şi Strategia 
Națională Agenda Digitală pentru România. În perioada următoare de programare se vor 
finanțaintervenții în zonele albe NGN/NGA care să dezvolte aria de acoperire națională a 
nodurilor de comunicații şi partea de transmisie a datelor (backbone şi backhaul), prin lansarea 
de noi scheme de ajutor de stat și prin luarea de măsuri suplimentare pentru încurajarea 
investițiilor private în infrastructura în bandă largă de mare viteză. 

• Prin PNDR, măsura Leader, este alocată finanțarea dezvoltării infrastructurii în bandă largă, în 
măsura în care această nevoie este identificată la nivelul strategiilor de dezvoltare locală 
(alocare FEADR de aprox. 25 milioane euro). 

Domeniul de intervenție: Competențele şi educația reprezintă calități-cheie ale forței de muncă şi 
pot determina atractivitatea unei piețe, iar România prezintă încă dezavantaje în ceea ce privește acest 
aspect. Au fost promovate o serie de documente strategice şi planuri de măsuri pentru dezvoltarea 
resurselor umane şieducație în scopul îmbunătățiricalității sistemului de educație şi formare, astfel încât 
să asigure corelarea cu piața muncii. Strategia Națională pentru ocuparea forței de muncă prevede 
dezvoltarea unei resurse umane cu un nivel înalt de calificare şi competențe adaptate la cerințele pieței 
muncii, cuprinzând următoarele direcții de acțiune: 

• Sprijinirea adaptabilității şi dezvoltării permanente a forței de muncă corelate cu schimbările 
structurale ale pieței muncii. 

• Îmbunătățirea nivelului de competențe al persoanelor șomere şi inactive apte de muncă, pentru 
a facilita reintegrarea acestora pe piața muncii. 

• Legături strânse între formarea profesională și cariera lucrătorilor pot fi realizate prin investiții în 
recunoașterea competențelor dobândite în contexte non-formale şi informale, dezvoltarea 
sistemului partenerial de formare inițială şi continuă care să contribuie la asigurarea forței de 
muncă necesară la nivel regional şi local. Identificarea cerințelor de restructurare şi/sau 
adaptare în vederea gestionării tranziției la ”economia verde” poate contribui la creșterea 
calității locurilor de muncă şi a competitivității întreprinderilor, în special a IMM-urilor. 

• Program Operațional Capital Uman – Axa 3 - Locuri de muncă pentru toți, prioritățile de 
investiții 8.5 şi 10.6, și Axa 6 - Educație și competențe, prioritatea 10.4. 

Domeniul de intervenție: Cercetare, dezvoltare şi inovare  
Asigurarea unei finanțări publice echivalente de 1% din PIB pentru activitatea de cercetare, dezvoltare 
şi inovare trebuie canalizată în scopul permiterii efectului de antrenare asupra cererii de cercetare în 
sectorul privat. Politica CD&I actuală este definită de Strategia Națională CD&I 2014-2020 (SNCDI), cu 
orientare spre predictibilitate, inovare şiantreprenoriat, fără a neglija resursa umană tânără şi cercetarea 
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de excelență, capabile să atragă resurse private şi fonduri din străinătate, prin: 
• Capacitatea şi performanța sistemului CD&I (instituții, personal, bază materială); 
• Stimularea investițiilor private în CD&I; 
• Participarea României în cadrul “Spațiului European al Cercetării” (European Research 

Area). 
Particularitatea politicii actuale este dată de specializarea inteligentă – un concept al cărui element- 
cheie îl reprezintă procesul de descoperire antreprenorială, cu rolul de a maximiza rolul CD&I pe 
lanțurile de valoare. CD&I asigură avantajul competitiv sustenabil al firmei, cu influență pozitivă asupra 
competitivității economice sectoriale și naționale. 
Instrumentele principale de implementare ale SNCDI sunt: Planul Naţional CD&I 2015-2020 (PN3), 
Programul Operațional de Competitivitate - Axa prioritară 1 Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare 
pentru susținerea afacerilor şi competitivitate (POC-Axa 1), Programele-nucleu destinate institutelor 
naționale de cercetare-dezvoltare; Facilități fiscale pentru CD&I, Programul Operațional Regional 2014-
2020 - Axa prioritară 1 Promovarea transferului tehnologic, Programele Academiei Române. 
Creativitatea este o modalitate de creștere a competitivității prin stimularea antreprenoriatului în industrii 
creative prin crearea de incubatoare/clustere/acceleratoare şi prin susținerea dezvoltării şiînființării de 
firme în domeniul cultural şi creativ. 
Acțiuni parteneriale între mediul public şi mediul privat 

• Programul Operațional Competitivitate sprijină în cadrul Axei 1 - Cercetare, dezvoltare 
tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice şi dezvoltării afacerilor, 
acțiunile parteneriale între mediul public și mediul privat. Au fost elaborate documentele 
necesare competițiilor (ghidurile solicitantului) și au fost elaborate schemele de ajutor de stat și 
de minimis pentru finanțarea activităților CD&I şi a investițiilor în CD&I şi au fost publicate 
apelurile pentru: 

o proiectele de tip parteneriate de transfer de cunoștințe: constituire de consorții între 
organizații de cercetare de drept public și întreprinderi, prin finanțarea accesului 
întreprinderilor la competența extinsă și la facilitățile organizațiilor de cercetare, în 
scopul comercializării rezultatelor de cercetare către întreprinderile care își dezvoltă 
afaceri cerute de piață. 

o clusterele de inovare - structuri sau grupuri organizate de părți independente (cum ar fi 
întreprinderi nou înființate inovatoare, întreprinderi mici şi mijlocii şi întreprinderi mari, 
precum şi organizații de cercetare și diseminare a cunoștințelor, organizații non-profit, 
alți operatori economici afiliați şi alte autorități şi instituții publice care pot asigura suport 
de specialitate în cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare sau în asigurarea 
mediului de testare a produsului inovativ în condiții cât mai apropiate de cele reale), 
concepute pentru a stimula activitatea inovatoare prin promovarea utilizării în comun a 
echipamentelor şi a schimbului de cunoștințe de specialitate şi prin contribuții efective 
la transferul de cunoștințe, stabilirea de contacte, diseminarea informațiilor și 
colaborarea între întreprinderi şi alte organizații din cluster. 

• Prin PO Competitivitate - Axa 2 sunt sprijinite, de asemenea, structurile de tip cluster care oferă 
nu doar un mediu propice dezvoltării antreprenoriale și inovării în TIC, ci şi un cadru fertil pentru 
generarea de consorții care să promoveze oferta de produse și servicii TIC cu o forță pe care 
individual firmele nu o au (mai ales când este vorba de IMM).  

• Planul Naţional de CDI, prin care se implementează o parte a Strategiei Naționale de CDI, 
prevede investiții în activități de CD ale sectorului privat, pentru care au fost deja implementate 
schemele de ajutor de stat, după cum urmează: 

o Programul 2 - “Creșterea competitivității economiei românești prin cercetare, dezvoltare 
şi inovare”, subprogram 2.1 „Competitivitate prin cercetare, dezvoltare şi inovare pentru 
creșterea productivității la nivelul întreprinderilor prin CDI şi prin personal cu înaltă 
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calificare”, pentru instrumentele: proiecte experimental-demonstrative (20 mil. lei),- 
proiecte de transfer la operatorul economic (13 mil. lei), - cecuri de inovare (4,5 mil. lei), 
“Bridge Grant”( 7,5 mil. lei) pentru parteneriate universități-întreprinderi pentru transfer 
tehnologic și desfășurarea activității CDI. 

o Programul 3 – „Cooperare Europeană şi Internațională” , subprogramul 3.1 
„Bilateral/Multilateral” ( 2,4 mil. lei), subprogramul 3.2 „Orizont 2020” ( 40,4 mil. lei) 
subprogramul 3.3 „Joint Programming Initiative”( 0,7 mil. lei) 

 
Îmbunătățirea mediului de reglementare 
Strategia Naționala de Competitivitate a identificat principalele acțiuni ce pot contribui la îmbunătățirea 
mediului de reglementare specific, respectiv îmbunătățirea cadrului legislativ, reducerea nivelului de 
birocrație aadministrației publice, reducerea poverii fiscalitățiişi a parafiscalității asupra companiilor, dar 
şi îmbunătățirea accesului la finanțare al IMM-urilor. 
Referitor la îmbunătățirea cadrului legislativ care poate afecta mediul de afaceri şi competitivitatea 
întreprinderilor: 

• continuă implementarea testului IMM - prin care orice lege trebuie să țină cont de impactul 
posibil asupra IMM-urilor. Testul IMM este aplicat în procesul de elaborare a actelor normative 
care au impact asupra întreprinderilor mici şi mijlocii, pentru a se asigura în acest fel un mediu 
favorabil inițieriişi dezvoltării afacerilor, iar rezultatele testului vor ajuta apoi la identificarea 
corecțiilor necesare pentru definitivarea proiectului de act normativ 

• Strategia pentru o Reglementare mai Bună 2014 – 2020 (aprobată prin HG nr.1076/2014), ale 
cărei obiective se subsumează Strategiei pentru consolidarea administrației publice. 
Implementarea Strategiei pentru o Reglementare mai Bună 2014-2020 este monitorizată în 
procesul mai larg coordonat de Comitetul Naţional pentru Coordonarea Implementării Strategiei 
pentru Consolidarea Administrației Publice 2014-2020, prin anexarea rapoartelor de 
monitorizare periodice la raportul general consolidat. În acest context se au în vedere acțiuni 
specifice pentru îmbunătățirea procesului decizional şi a calității reglementărilor: 

o Îmbunătățirea capacității Guvernului în domeniul evaluării impactului reglementărilor: 
o Îmbunătățirea capacității Parlamentului de a fundamenta inițiativele legislative 
o Creșterea calității proceselor de monitorizare şi evaluare a politicilor publice 

guvernamentale: 
o Sistematizarea legislației 
o Consolidarea procesului de consultare publică în stabilirea priorităților 

guvernamentale şi în elaborarea documentelor strategice guvernamentale. 
Au fost luate măsuri pentru reducerea poverii fiscalității şi a parafiscalității asupra companiilor, în special 
în domeniul cercetării: 

• OUG 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal şi reglementarea unor 
măsuri financiar-fiscale, cu scopul scutirii de impozit pentru persoanele fizice pentru veniturile 
realizate din salarii şi asimilate salariilor, ca urmare a desfășurăriiactivității de cercetare-
dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică. 

• Ordinul comun al Ministrului Economiei, Comerțului şi Relațiilor cu Mediul de Afaceri 
nr.899/2016, Ministrului Finanțelor Publice nr.2018/2016, al Ministrului Educației Naționale și 
Cercetării Științifice nr.4947/2016, Ministrului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor 
Vârstnice 1840/2016 şi Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr.906/2016 privind 
încadrarea în activitatea de cercetare aplicativă şi dezvoltare tehnologică. Reglementarea se 
referă la măsuri în favoarea întreprinderilor, pentru a stimula domeniul cercetării-dezvoltării şi a 
încuraja persoanele fizice să desfășoare activități de cercetare, dezvoltare aplicativă şi/sau 
dezvoltare tehnologică. 

• Ordinul comun al Ministrului Finanțelor Publice nr.1056/2016 și al Ministrului Educației 
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Naționale și Cercetării Științifice nr. 4435/2016 privind deducerile pentru cheltuielile de 
cercetare-dezvoltare la calculul rezultatului fiscal. Reglementarea se referă la deducerea 
suplimentară de 50% a cheltuielilor CD din baza de calcul a impozitului pe profit. 

Debirocratizarea este un proces absolut necesar pentru fluidizarea și accelerarea schimburilor 
economice. Este nevoie de un concept integrat care să transforme „dialogul birocratic” într-unul 
funcțional pentru o democrație modernă. Măsurile vizează debirocratizarea continuă și rapidă a tuturor 
instituțiilor publice şi reducerea costurilor totale impuse oamenilor de afaceri şi IMM-urilor prin taxe 
administrative, precum cele pentru obținerea unei autorizații. Debirocratizarea este un proces extrem de 
complex care trebuie armonizat și cu reforma administrației publice. Planul de reforme are la bază 
câteva principii fundamentale: simplificarea, integrarea, transparentizarea și digitalizarea. 
Guvernul își propune accelerarea ritmului de cheltuire a fondurilor europene pentru a ajunge la o rată de 
72,5% până la 31 decembrie 2020 şi 100% până la 31 decembrie 2023. În exercițiul financiar 2014-
2020 alocarea totală a României este de peste 43 miliarde euro, din care 22,9 miliarde euro prin Politica 
de Coeziune și aproximativ 20 miliarde euro prin Politica Agricolă Comună şi Politica Maritimă Integrată, 
ceea ce reprezintă o soluție pentru stimularea economiei mai ales în contextul constrângerilor impuse 
de noul pact fiscal58. 
 
B1. Ofensiva investițiilor pentru Europa – Fonduri Europene pentru Investiții Strategice în 
completare la fondurile structurale 
De la izbucnirea crizei economice şi financiare mondiale din 2007, Uniunea Europeană se confruntă cu 
un nivel foarte scăzut al investițiilor. De aceea, unul din punctele principale ale Comisiei Juncker este 
acela de a iniția eforturi comune și coordonate la nivel european, pentru a stopa aceste evoluții negative 
şi pentru a pava drumul spre o nouă fază de creștere în Europa. Activitatea slabă în domeniul 
investițiilor în spațiul Euro are o influență semnificativă asupra stocurilor de capital, ceea ce se 
răsfrânge negativ asupra potențialului de creștere, productivității, nivelului de ocupație și cererii de locuri 
de muncă în Europa. 
Centrul de greutate al ofensivei în investiții se află în îndepărtarea obstacolelor din calea investițiilor, în 
sprijinirea intențiilor de investiție prin acțiuni publice şi asistență tehnică, precum și prin folosirea 
inteligentă a resurselor financiare existente sau a celor noi. Pentru punerea în practică a acestor 
obiective, ofensiva de investiții acționează în trei direcții: 

• Mobilizarea de investiții în sumă de cel puțin 315 miliarde euro în trei ani ; 
• Încurajarea investițiilor în economia reală; 
• Crearea unui mediu investițional prietenos. 

Ca motor al ofensivei investițiilor pentru Europa va fi implementat Fondul European pentru Investiții 
Strategice în cazuri de eșec de piață, pentru a activa mecanismele de piață și a mobiliza investițiile 
private. Mijloacele fondului sunt îndreptate spre investițiile strategice din domenii-cheie precum 
infrastructura, educația, cercetarea și inovarea și servesc în calitate de capital de risc pentru micile 
întreprinderi. Aceasta va fi o măsură paralelă la fondurile structurale, pentru a investi sub diferite forme 
în proiecte care merită a fi finanțate. Statele membre și autoritățile regionale pot folosi instrumentele 
Uniunii Europene care le stau la dispoziție cât mai eficient posibil, prin concentrarea pe domenii-cheie și 
maximizarea factorului de multiplicare a fiecărui euro investit. Acest lucru presupune apelarea mai 
intensă la instrumente de finanțare precum împrumuturile, capitalul propriu și garanții în locul mijloacelor 
financiare obișnuite de până acum.  
Fondul European de Investiții Strategice şi Raiffeisen Bank au semnat în mai 2017 un acord COSME, 
care îi va permite băncii să ofere 800.000.000 RON (cca. 177 mil. EUR) întreprinderilor mici şi mijlocii 

																																																								
58Guvernul României. Ministerul Finanţelor Publice: Raport Privind Situaţia Macroeconomică pe anul 2017 şi proiecţia acesteia pe anii 2018-2020. p. 18 şi 
19 
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românești.  Împrumuturile destinate IMM-urilor se bazează pe cerințe de siguranță mai mici şi perioade 
de rulare mai lungi. De aceste împrumuturi pot profita probabil mai bine de 2.000 de IMM-uri 
românești59. Acest acord este susținut de Fondul European pentru Investiții Strategice, pilonul principal 
al planului de investiții pentru Europa, așa-numitul "Plan Juncker". 
Acces la finanțările de risc – un program ce oferă acces (direct sau prin instrumentul IMM specificat mai 
sus) la instrumente ale finanțării de risc cum sunt creditele şi participațiunile. Aceste instrumente sunt 
administrate ca şi credite sau garanții în primul rând prin Banca Europeană de Investiții (BEI), Banca 
Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), sau prin băncile naționale de promovare ale 
fiecărui stat.   
B2. Băncile naționale pe baza programelor de stimulare 
Credite 
În prezent, aproape toate băncile din România (CEC, BCR, BRD, Raiffeisen, Banca Transilvania, Alpha 
Bank, Banca Comercială Carpatica, Bank Leumi România, Unicredit etc.) oferă credite, respective linii 
de creditare pentru înființarea şi/sau dezvoltarea companiilor. Dintre aceste tipuri de credite enumerăm: 
credite de investiții (pentru achiziționarea de teren, clădire, echipamente, utilaje), linii de credit (pentru 
susținereaactivităților şi necesităților curente ale firmei), cofinanțare proiecte europene (prin care se 
urmărește asigurarea contribuției proprii a beneficiarului la investițiile proiectului) şi fondurile de 
garantare. Totuși, accesul IMM-urilor românești la finanțare reprezintă în continuare o mare problemă. 
Pe de o parte datorită capitalului propriu redus al companiilor, iar pe de altă parte datorită atitudinii 
rezervate a băncilor, cauzată de instabilitatea firmelor. 
De exemplu: CEC Bank a lansat un pachet de instrumente pentru IMM-urile ce vor accesa Fonduri 
Structurale 2014-2020. Este vorba despre: 

1. Linia de credit pentru investiţii Fonduri Europene 
2. Credite de Investiții Fonduri Europene  

o pre-finanțarea parțială sau integrală a grantului aferent proiectelor de investiție 
o co-finanțarea cheltuielilor eligibile aferente proiectelor de investiții 
o finanțarea parțială a cheltuielilor neeligibile 

3. Creditul Punte (pre-finanțarea parțială sau integrală a grantului aferent proiectelor eligibile) 
4. Scrisoare de Garanție Bancară pentru pre-finanțare 
5. Deschidere Cont Special Grant/ Cont Special Cofinanțare 

În afara creditelor destinate înființării de noi firme sau a liniilor de creditare pentru derularea activității 
curente a societăților, fondurile de garantare sunt foarte importante pentru companii atunci când este 
vorba de asigurarea resurselor financiare pentru proiectele finanțate din fonduri europene.  
O prezentare generală cu privire la tipul creditelor disponibile la nivelul diferitelor bănci poate fi regăsită 
în Anexa 5.2 60. 
În 2014, patru bănci românești au semnat inițiativa JEREMIE a Fondului European de Investiții (FEI). 
JEREMIE reprezintă de asemenea o legătură importantă cu finanțarea capitalului de tip Venture, 
deoarece a contribuit în mod substanțial la constituirea Venture-Capital-Funds Catalyst România, care 
este până astăzi cel mai important fond de creștere și risc, special disponibil pentru România. 
Capitalul de risc 
Există diferite rapoarte când este vorba despre numărul fondurilor de capital de risc. Raportul RIO-2015 
menţionează șapte firme cu capital de risc.61 Alte surse prezintă câte trei, respectiv șase investitori 
																																																								
59 https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/katainen/announcements/investment-plan-europe-unlocks-eur-177-million-financing-
romanian-smesen 
60http://access2finance.eu 
61 According to the RIO report, these are “Advent International România (loans around $5m), AIG New Europe Fund (loans around $10m with refund rate of 
35 %), Global Finance International Ltd. (loans $2-3m to companies with a turnover of minimum $6m), Danube Fund (provides loans between $0.5-2, refund 
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diferiți (de exemplu: 3TS CapitalPartner, TechAngels, Earlybird Venture Capital62). Din 2009 până în 
2012, atât capitalul de tip Venture investit cât și numărul de firme au scăzut drastic, revenindu-și apoi 
până în anul 2014, ulterior scăzând iar. Acest trend a vizat în primul rând Start-Up-urile. 
Datele de la Invest Europe 63  arată că așa-numitele Private Equity-Investments în Start-Up-urile 
românești au scăzut foarte mult ca urmare a crizei financiare, atingând pragul cel mai scăzut în 2012 cu 
un volum de investiții de 28 milioane euro în 10 Start-Up-uri. Volumul de investiții a crescut constant, 
dar numărul întreprinderilor în care se investește oscilează mereu într-o marjă de cca 10 la 20%. Datele 
pentru anul 2015 indică un volum total de investiții de 144 milioane euro în 11 întreprinderi.  
Cel mai important tip de capital investit în anii 2014 și 2015 a fost Buy-Out-Investment. În comparaţie cu 
totalul de Venture Capital, investiția corespunzătoare pentru 2015 a fost de doar 1,8 mil euro, situându-
se astfel sub valoarea corespunzătoare a anului 2014 (5,3 mil euro).  
Datele de la Invest Europe indică între 2012 și 2015 între trei şi cinci exituri pe an în România cu 
dezinvestiții la costuri între 42 mil. euro și 120 mil. euro p.a. O altă distribuție a exitului după tipuri de 
exit nu pare să existe în datele Invest Europe pentru România. 
Cu privire la cererea și oferta pieței de capital Venture se constată următoarele64:  

• Cultura locală nu ar trebui să permită antreprenoriatul pe criterii aleatorii. Fondatorii de firme nu 
intenționează niciodată să înființeze o firmă pentru a o vinde apoi. Pe de altă parte, oameni cu 
un nivel de educație mai înalt, care ar putea să înființeze firme de tip Start-Up, preferă locuri de 
muncă mai sigure în concerne multinaționale;  

• Cei care înființează Start-Up-uri își supraestimează adesea afacerea. Le lipsește însă 
cunoașterea acelor trepte pe care le are de parcurs o firmă după ce ea devine parte a unui 
portofoliu de Venture capital; 

• Nu există o tendință crescătoare de a vedea România un loc în plină evoluție, promițător  
pentru înființarea de Start-Up-uri65; 

• În Raportul RIO 2015 asupra României se amintește că strategiile naționale, inclusiv strategia 
IMM-urilor prevăd în cadrul programului De-Minimis constituirea unui fond de investiție cu 
capital de pornire şi a unui capital de pornire pentru întreprinzătorii inovatori, precum şi a unui 
fond de investiții cu capital de  risc și capital de creștere pentru Start-Up-uri inovative.    

Business Angels 
Conform Business Angels Europe, comunitatea Business-Angels din România este încă tânără şi mai 
puțin dezvoltată decât media Uniunii Europene.66 Piața de investiții Business-Angels crește totuși în 
România. Pe deasupra, Comisia Europeană DG Connect finanțează un proiect-pilot Launchpad, pentru 
a dezvolta investițiile în fază timpurie în România  (împreună cu Polonia și Slovacia). 
Rețele Business-Angels cum sunt Venture Connect67, AngelConnect68 şi TechAngels s-au dezvoltat pe 
baza experienței unor firme românești deja de succes. De exemplu, "TechAngels" este  o platformă 
care servește "dezvoltării de firme de tehnologie din Europa de Sud-Est prin investiții, cunoștințe de 
specialitate şi conexiuni.69 
Pentru a fi sprijinit un Start-Up de către TechAngels, trebuie să fie îndeplinite patru criterii: 

• Investițiile variază între 10.000 şi 200.000 euro pentru o evaluare de maxim un mil euro; 

																																																																																																																																																																													
rate of 30%), Environmental Investment Partners (loans $1-3m to the companies with minimum sales of $0.8m and 3 years of activity, refund rate 35%), 
ORESA Venture România (loans $1m), and Romanian Investment Fund (Cyprus) LTD.” 
62 UEFISCDI, http://uefiscdi.gov.ro/Public/cat/799/Cafeneaua-de-Inovare.html and http://www.cafeneauadeinovare.ro/   
63 http://www.investeurope.eu/ 
64 Radu Gheorghiu, Liviu Andreescu, Jana Zifiakova (2015): RIO Country Report 2015: România; EUR 27846 EN; doi: 10.2791/782805. 
65 http://businessangelsromania.ro/   
66 See Business Angels Europe, 2016 http://businessangelseurope.com/News/Pagine/Building-capacity-of-Business-Angels-în-România.aspx   
67 http://www.ventureconnect.ro/   
68 http://www.angelconnect.ro/   
69 www.techangels.ro 



	 	
	
	

	
	

132	

• Proiectele ar trebui să ajungă cel puțin în stadiul de prototip sau de produs/piață; 
• Domeniile ar trebui să se concentreze pe proiecte tehnice, mai ales web, mobile, embedded 

software, hardware și medtech; 
• Ca la orice evaluare Start-Up bună, atenția este focalizată pe echipele cu cunoștințe de 

specialitate foarte bune şi dovezi concludente de performanță. 
În noiembrie 2015 a fost fondată încă o organizație Business-Angels în România, sub numele de 
"Business Angels România".70 Business Angels România este membră a EBAN (European Trade 
Association for Business Angels, Seed Funds and Early Stage Market Players). Business Angels 
România facilitează întâlnirea între Start-Up-uri şi investitori şi oferă servicii adecvate atât pentru Angels 
cât și pentru firmele de tip Start-Up. Platforma organizează și conferințe anuale pentru Business Angels 
în România.  
Crowdfunding 
În ecosistemul românesc de afaceri sunt enumerate opt platforme românești de crowdfunding71. 
Referitor la activitățile generale de crowdfunding din România, se arată în Raportul RIO 2015: mai multe 
proiecte tehnologice românești au fost finanțate prin platforme americane de crowdfunding. În anul 2014 
cinci din aceste proiecte au adunat mii de dolari prin kickstrater.com sau indiegogo.com. Cea mai mare 
sumă a fost obținută de platforma kickstarter.com pentru un joc de masă. Cu toate că există o serie de 
platforme de crowdfunding naționale, majoritatea proiectelor nu primesc deloc bani.  
Microfinanțarea 
Sistemul antreprenorial românesc cuprinde 13 instituții care sunt pe lista specială pentru microfinanțare 
sub titlul "Resurse de finanțare”72. 
O analiză a sectorului de microfinanțare din România a revelat că, în prezent, activitățile de 
microfinanțare pe baza prevederilor existente pot fi practicate doar la nivelul băncilor autorizate. 
Teritorial, ajutorul financiar prin microcredite este mai concentrat în Regiunile dezvoltate decât în alte 
regiuni care de fapt ar avea mai mare nevoie de ele.  Cu toate că în România există o cerere relativ mai 
mare de produse de microfinanțare în situația numărului mare de întreprinderi foarte mici, sectorul 
românesc al microfinanțărilor rămâne marginal și eterogen. El „se ascunde“ în ofertele băncilor 
comerciale printre diferitele tipuri de credite.   
 

5.2. Principalele politici naționale de atragere a investițiilor și de sprijinire a 
firmelor, implementate în perioada 2007-2016  
Crearea unui mediu favorabil investițiilor publice şi private constituie o prioritate a Guvernului României. 
Sprijinirea sectorului IMM reprezintă o prioritate a programului economic. Având contribuţii de 
importanță strategică la creșterea economică şi crearea de locuri de muncă, sectorul întreprinderilor 
mici şi mijlocii trebuie să beneficieze din partea statului de politici publice care să vizeze o reglementare 
inteligentă, consultare sistematică cu organizațiile reprezentative, creșterea accesului la finanțare, 
simplificarea procedurilor şi debirocratizarea pentru micii întreprinzători.  
Performanțele anterioare şi viitoare ale IMM-urilor: Sectoarele nefinanciare ale economiei românești nu 
s-au redresat complet după criză. În 2014, comparativ cu nivelurile de dinainte de criză, valoarea 
adăugată a IMM-urilor era cu 12 % mai mică, iar numărul locurilor de muncă din IMM-uri scăzuse cu 
225.000. În perioada 2014-2016, s-a preconizat că numărul IMM-urilor va crește cu 6,2 %, că vor fi 
create aproximativ 190 000 de noi locuri de muncă și că valoarea adăugată a IMM-urilor va înregistra o 

																																																								
70 http://businessangelsromania.ro/   
71 http://ree.uefiscdi.ro/funding-resources/   
72 vezi ree.uefiscdi.ro 
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creștere anuală de 8,5 %73. 
Direcțiile principale în acest domeniu ale politicii naționale sunt: 

1. Susținerea unui mediu de afaceri pozitiv pentru întreprinderi şi IMM-uri;  
2. Promovarea unor condiții adecvate la nivel local pentru viitorii investitori;  
3. Susținerea IMM-urilor pentru a avea acces mai ușor la finanțări; 
4. Promovarea unei culturi pozitive de antreprenoriat; 
5. Asigurarea de personal calificat pentru viitoarea piață a muncii, care să se orienteze după 

nevoile întreprinderilor. 
Baza pentru investiții o reprezintă capitalul sub formă de investiții directe prin bani la vedere, fonduri 
structurale ale Uniunii Europene și piața de capital cu forme diferite de capitaluri private. Pentru 
dezvoltarea unor piețe de produse şi servicii mai competitive cu finanțare de la bugetul de stat şi din 
Fonduri Structurale Europene 2014-2020, sunt susținute proiecte de investiții orientate către 
dezvoltarea celor 10 sectoare economice competitive74. 
Investițiile sunt vitale pentru dezvoltarea economiei, iar potențialul de creștere al unei țări poate fi ușor 
translatat în capacitatea de a atrage fonduri şi în interesul investitorilor.  
Investițiile directe făcute în economia națională contribuie pe termen scurt la creșterea Produsului 
Intern Brut, creșterea numărului de salariați şi a încasărilor bugetare, iar pe termen lung pot ajuta la 
sporirea potențialului de creștere prin aportul de capital fizic și financiar, prin transferul de know-how, 
intensificarea concurenței şi îmbunătățirea productivității totale a factorilor de producție. Prioritățile 
vizate sunt simplificarea procedurilor de autorizare în diferite domenii, accelerarea eficientizării acordării 
ajutorului de stat și a criteriilor de alocare a acestuia și îmbunătățirea relației dintre autoritățile publice şi 
investitori. 
Investițiile bazate pe Fondurile Structurale Europene şi de Coeziune au o bună capacitate de a 
susține creșterea economică pe termen lung, datorită potențialului lor de a stimula productivitatea totală 
a factorilor de producție. Provocările noului exercițiu financiar 2014 – 2020 țin de reorganizarea schemei 
de alocare a fondurilor pe baza Strategiei Europa 2020. Prioritățile sunt: creșterea capacității 
instituționale de elaborare a politicilor publice, dialogul şi colaborarea interministerială pentru corelarea 
politicilor și obiectivelor și simplificarea procedurilor de depunere şi implementare a proiectelor finanțate. 
(vezi mai detaliat în capitolele 5.5 și 5.6) 
Piața de capital este un barometru al maturității economice, iar România este piața cu cel mai ridicat 
potențial în comparație cu bursele din Europa de Sud-Est. Măsurile pentru dezvoltarea pieței de capital 
vizează simplificarea procedurilor de înregistrare fiscală pentru investitorii străini, creșterea gradului de 
conștientizare pentru companiile cu capital românesc a beneficiilor adoptării standardelor de guvernanță 
corporativă şi accelerarea privatizărilor întreprinderilor de stat.  
 
Măsurile oficiale de sprijin se materializează prin: 
1. Mijloace de finanțare directă pe bază de subvenții, credite, împrumuturi sau garanții; 
2. Politica de stat privind impozitele şi fiscalitatea. 
1. Mijloace de finanțare publică directă și "soft suport"  
Cele mai importante programe şi măsuri de sprijin finanțate de stat pentru IMM-uri sunt coordonate de 
Ministerul Mediului de Afaceri, Comerț şi Antreprenoriat, respectiv de Agenţia Națională pentru IMM-uri  
(AIPPIMM). În anii 2016/2017 ele au cuprins sau respectiv au fost inițiate75programe și măsuri de 

																																																								
73 http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/performance-review/indexen.htm   
74Sectoarele competitive identificate în Strategia Națională de Competitivitate sunt: turism şi eco-turism; textile şi pielărie; lemn şi mobilă; industrii creative; 
industria auto şi componente; TIC; procesarea băuturilor şi alimentelor; sănătate şi produse farmaceutice; energie şi management de mediu; bio-economie. 
75http://www.aippimm.ro/categorie/programe/programe-naţionale-2016/  



	 	
	
	

	
	

134	

încurajare (pe lângă programele direcționate special pe întreprinderi rurale, meseriași şi întreprinderi 
pentru femei). În anul 2018, programele de finanțare din fonduri de la bugetul de stat vor continua, atât 
pentru firmele nou-înființate, cât şi pentru firmele care au deja un istoric pe piață. Conform Legii nr. 
2/2018, care reglementează bugetul de stat, există o serie de ajutoare financiare nerambursabile pentru 
IMM-uri, fonduri gestionate de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț şi Antreprenoriat (MMACA). 
Bugetul total al acestui minister în anul 2018 va fi de 1.237.128.000 lei. Există unele modificări față de 
sumele alocate în anul 2017, majoritatea programelor având incluse unele creșteri ale alocației 
financiare ( vezi Anexa 5.1). 
Reformele structurale în sectorul companiilor, respectiv îmbunătățirea guvernanței corporative 
reprezintă o prioritate pentru guvern, vizând reforma managementului privat la companiile de stat din 
domenii strategice (cu contracte-standard, criterii de performanță și plată în funcție de performanță). 
Consolidarea investițiilor publice, în special în infrastructură, prin îmbunătățirea productivității totale a 
factorilor, prin investiții în cercetare și inovare şi prin creșterea eficienței energetice este esențială 
pentru stimularea creșterii potențiale, care ar genera o expansiune economică mai echilibrată. 

• Pentru eficientizarea utilizării fondurilor Programului Naţional de Dezvoltare Locală a fost 
îmbunătățită procedura operațională pentru implementarea acestui program, prin preluarea 
criteriilor propuse de Banca Mondială în etapa analizei de specialitate realizată la nivelul 
MDRAP. 

• Master Planul General de Transport are în vedere realizarea unui sistem eficient, durabil, 
flexibil, în domeniile feroviar, naval, aerian multimodal, evidențiindu-se alocările de fonduri 
necesare pe programe europene, pentru perioada 2014-2020. Modernizarea şi dezvoltarea 
transportului va fi abordată plecând de la principiul asigurării siguranței şi securității, fiind un 
suport important al activității economice şi sociale pentru îmbunătățirea calității vieții. 

Creșterea gradului de absorbție a fondurilor structurale şi de coeziune, continuarea eforturilor de 
creștere a ratei de absorbție a fondurilor europene, precum şi a eficienței utilizării acestora, inclusiv prin 
evaluarea periodică a modului de alocare a fondurilor pentru proiectele prioritare la nivel naționalşi 
regional rămâne un imperativ pentru creșterea rolului acestor resurse financiare la dezvoltarea 
economică a României. 
2.  Politicile privind impozitele şi fiscalitatea 
În ceea ce privește impozitele din România, sistemul de impozite se sprijină pe un impozit aproape în 
întregime paușal de 16%, ceea ce duce la una din cele mai scăzute rate de impozitare din Europa, în 
raport cu impozitele pe bunuri, pe venit și pe acțiuni. În februarie 2013, administrația română a introdus 
un impozit special pentru întreprinderile foarte mici (adică întreprinderi cu un profit mai mic de 65.000 de 
euro, care nu sunt proprietate publică şi nu activează în domeniile bancar, consiliere, management, 
asigurări sau jocuri de noroc) de 3% din profitul anual.76 Conform unui factsheet al Price Waterhouse 
Cooper din iunie 2016, pentru cercetare şi dezvoltare există scutiri de impozite77: 
Întreprinderile pot profita de o reducere suplimentară de 50% din cheltuielile subvenționabile pentru 
activitățile lor de cercetare și dezvoltare. Pe lângă aceasta se poate face o subvenționare urgentată 
pentru aparate şi echipamente care sunt folosite în activitățile de cercetare și dezvoltare. Pentru a putea 
profita de aceste reduceri suplimentare, acele activități de cercetare-dezvoltare trebuie să aibă caracter 
aplicativ, în contextul dezvoltării prin cercetare și tehnologie, de o importanță semnificativă pentru 
entitatea plătitoare de impozit  şi care trebuie efectuate în România sau într-un stat din Uniunea 
Europeană. De la 1 ianuarie 2016 s-a introdus o nouă precizare conform căreia nu sunt disponibile 
scutiri suplimentare de impozit dacă nu se ating obiectivele proiectelor de cercetare-dezvoltare.   

• La 9 septembrie 2016 s-a dat publicității știrea că Guvernul României a prevăzut facilități la 
impozitele pe venit ale cercetătorilor din domeniile aplicative. Această relaxare fiscală este 

																																																								
76EVCA (2013): Tax benchmark study 2012. Available from: http://www.evca.eu/uploadedFiles/Benchmark2012.pdf?dmi=1GLS,1K23D,827W8K,5C4G8,1. 
77http://taxsummaries.pwc.com/uk/taxsummaries/wwts.nsf/ID/România-Corporate-Tax-credits-and-incentives 
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valabilă pentru cercetătorii care lucrează într-un departament de cercetare cu cel puțin o licență 
"Cycle1" sau o diplomă de facultate şi efectuează proiecte de cercetare bugetate 
corespunzător78. 

• Conform Raportului RIO 2015 asupra României, facilitățile fiscale pentru cercetare și dezvoltare 
sunt folosite doar marginal în România. Obstacolul principal pare să fie nesiguranța cu privire la 
intervenția autorității fiscale la calculul costurilor legate de activitatea de cercetare-dezvoltare79. 

• Conform Raportului Deloitte România Corporație Research & Development Report 2014, 46% 
din întreprinderile românești nu sunt familiarizate cu stimulentele fiscale oferite pentru 
activitățile de cercetare-dezvoltare. Aproape jumătate din cei chestionați (46%) consideră că 
reglementările fiscale pentru activitățile de cercetare-dezvoltare nu sunt clare și nu doresc să-și 
asume riscul pentru întreprinderile lor80. 

 
Măsuri selectate: 
Înlocuirea impozitului pe profit cu impozitul pe cifra de afaceri începând cu 1 ianuarie 201881 
Impozitul pe cifra de afaceri va genera dificultăți majore pentru întreprinderile noi şi pentru cele care 
investesc, blocând înființarea şi dezvoltarea societăților comerciale. La fel va fi prin aplicarea unei cote 
diferențiate de impozit pe cifra de afaceri, ce se va regăsi în prețurile produsului final și poate crea 
discrepanțe concurențiale importante, comparativ cu celelalte state membre ale U.E., afectând direct 
volumul exporturilor. În plus, România riscă şi declanșarea procedurii de infringement în cazul instituirii 
impozitului procentual pe cifra de afaceri, raportat la dispozițiile Directivei 77/388/CEE privind 
armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri - sistemul comun 
de taxă pe valoarea adăugată: baza unitară de evaluare, taxa pe cifra de afaceri, nefiind deductibilă, 
împiedicând libera circulație a mărfurilor şi serviciilor. 
Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor 
În ceea ce privește „Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor”, ordonanța de urgență aduce 
următoarele elemente de noutate. În primul rând, majorează limita veniturilor realizate la data de 31 
decembrie a anului fiscal precedent de la 100.000 euro la 500.000 euro, modificând astfel una din 
condițiile ce trebuie îndeplinite de persoanele juridice române pentru încadrarea în definiția 
microîntreprinderii. De asemenea, în vederea stimulării creării de noi locuri de muncă și pentru 
așezarea echitabilă a sarcinii fiscale între microîntreprinderi, se stabilește o cotă de impozitare de 1% 
pentru microîntreprinderile care au unul sau mai mulți salariați şi se abrogă cota actuală de 2% pentru 
microîntreprinderile care au un salariat. Totodată, actul normativ conține reguli tranzitorii pentru 
persoanele juridice române, plătitoare de impozit pe profit, care la data de 31 decembrie 2016 
îndeplinesc condițiile prevăzute de lege pentru încadrarea în definiția microîntreprinderii şi care sunt 
obligate la plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor începând cu data de 1 februarie 2017.  
Impozitul pe venit 
O altă măsură constă în eliminarea impozitului pe venit datorat de persoanele fizice care realizează 
venituri  din salarii şi asimilate salariilor ca urmare a desfășurăriiactivităților cu caracter  sezonier, în 
baza contractului individual de muncă, încheiat pe durată determinată. Măsura propusă are ca efect 
dezvoltarea unui capital uman calificat. De asemenea, măsura are scopul de a fideliza forța de muncă 
autohtonă, prin stabilitatea raporturilor contractuale de muncă și diminuarea migrării personalului 
specializat pentru aceste activități, cu un impact semnificativ în plan social. 

																																																								
78  http://economie.hotnews.ro/stiri-finante-21279047-document-cercetatorii-scutiti-impozit-veniturile-din-salarii-incepand-din-luna-august-conditii-trebuie-
indeplinite.htm 
79Radu Gheorghiu, Liviu Andreescu, Jana Zifiakova (2015): RIO Country Report 2015: România; EUR 27846 EN; doi: 10.2791/782805. 
80Deloitte (2016): Central European Corporate R&D Report 2016. Available from: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/About-
Deloitte/central-europe/CEcorporaternd2016report.pdf 
81Sursa: https://start-up.ro/reactia-mediului-de-afaceri-la-noul-program-de-guvernare/ 
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Creșterea semnificativă a salariului minim 
Nivelul salariului minim brut în România, în următorii 4 ani, va fi de 2.000 lei în 2018, 2.200 lei în 2019 şi 
2.400 lei în 2020. Pentru cei cu studii superioare salariul minim va fi de 2.300 lei în 2018, 2.640 lei în 
2019 şi 3.000 lei în 2020. Creșterea salariului minim având implicații multiple la nivel macroeconomic, 
este imperios necesar ca înainte de adoptarea unei hotărâri în acest domeniu să fie realizate analize de 
impact, testul IMM, fundamentări, raportat la criterii obiective, cu corelarea creșterilor salariale cu 
productivitatea muncii, cu nivelul de dezvoltare a economiei românești, a fiecărei regiuni şijudeț, cu 
luarea în considerare a diferențelor dintre mediul urban şi rural, salariul minim vizând toți angajatorii, 
inclusiv pe cei din mediul rural și din zonele defavorizate din România. Creșterea salariului minim pune 
o mare presiune asupra mediului de afaceri. Creșterile salariale nu trebuie decise pentru scopuri 
politice, ci pe bază de analize a multiplelor implicații la nivel macroeconomic și fundamentări obiective, 
pentru a asigura optimizarea funcționării economiei şi a pieței muncii, numai după ample negocieri între 
partenerii sociali, în scopul ajungerii la un consens între aceștia. 
Contribuții sociale obligatorii 
Potrivit ordonanței de urgență, se introduce excepția potrivit căreia persoanele care realizează venituri 
din  investițiişi/sau din alte surse nu datorează contribuție de asigurări sociale de sănătate pentru aceste 
venituri dacă, în cursul anului fiscal realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din 
pensii, venituri din activități independente, venituri din cedarea folosinței bunurilor, venituri din asocierea 
cu o persoană juridică sau venituri din activități agricole, silvicultură şi piscicultură. Totodată, se elimină 
plafonul reprezentând valoarea sumei echivalente cu cinci câștiguri salariale medii brute, aferentă bazei 
lunare de calcul  a contribuțiilor de asigurări sociale, în cazul persoanelor care realizează venituri din 
salarii şi asimilate salariilor. De asemenea, se elimină plafonul maxim al bazei lunare de calcul a 
contribuției de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contravaloarea a cinci câștiguri salariale 
medii brute, prevăzut în cazul veniturilor din salarii şi asimilate salariilor, investițiişi din alte surse. Astfel, 
contribuția de asigurări sociale de sănătate se aplică asupra venitului realizat. Astfel, se urmărește 
eliminarea inechităților privind plata contribuțiilor în procente egale, pentru toți salariații, prin renunțarea 
la actualele plafoane privind contribuțiile de asigurări sociale și contribuțiile de asigurări sociale de 
sănătate. 
Prorogă aplicarea multor măsuri din programul de guvernare anterior 

• Amânarea cu un an a termenului de reducere a TVA la 18%: “Guvernul va propune modificarea 
cotei TVA de la 19% la 18%, începând cu 1 ianuarie 2019”, în loc de 01.01.2018; 

• Amânarea cu un an a termenului de adoptare a Codului Economic: "Adoptarea Codului 
Economic al României se va face cel târziu la 1 iulie 2018 " şi “va conține Codul Fiscal, Codul 
de Procedură Fiscală, Legea de Înființare a Societăților Comerciale, Legea Evaziunii Fiscale şi 
toate celelalte legi cu caracter economic”, în condițiile în care Programul de Guvernare anterior 
urma să fie dezbătut în primul trimestru al anului 2017, trebuia să intre în dezbatere 
parlamentară din aprilie 2017 şi să intre în vigoare cel târziula 1 iulie 2017; 

• Amânarea cu un an a termenului de plată a tuturor taxelor online: “începând cu 1 ianuarie 2019 
să nu mai existe nicio taxă care să nu poată fi plătită online”, în loc de 01.01.2018; 

• Măsuri severe pentru societățile cu pierderi şi cu cifra de afaceri nulă: “constituirea unei direcții 
în cadrul ANAF (şi cooperare cu Registrul Comerțului) pe tematica firmelor cu pierderi continue 
(peste 3 ani la rând), companiilor care au cifra de afaceri nulă și a creditelor acordate de 
acționarii privați propriilor firme cu pierderi precum şi consolidarea Direcției de Prețuri de 
Transfer din aceeași instituție. Vom aduce modificări legislației astfel încât până la 31 
decembrie 2019 firmele cu capital negativ să-și reîntregească capitalul și ANAF-ul să fie 
împuternicit cu urmărirea îndeplinirii acestei condiții”; 

• Interdicții în cazul falimentului: “Totodată vom modifica legea insolvenței cel târziu până la 1 
noiembrie 2017 astfel încât	o firmă să nu poată rămâne în faliment mai mult de 2 ani sau dacă 
nu-şi respectă planul de conformare pe o perioadă mai mare de 6 luni. Legea 31/1990 o vom 
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modifica astfel încât o persoană să nu mai poată înființa o societate un anumit număr de ani 
după două insolvențe”;  

• Extinderea domeniului de aplicare a procedurilor de executare fiscală: “Pentru a crește gradul 
de colectare a taxelor vom împuternici ANAF- ul cu colectarea cât mai multor taxe, inclusiv cele 
de la AFM, începând cu 1 ianuarie 2018”; 

• Legea Split TVA, prin care anumite firme vor fi obligate la plata defalcată a taxei pe valoarea 
adăugată, limitând obligația utilizării mecanismului plății defalcate a taxei la anumite categorii 
de firme. (Legea nr. 275/2017, aplicată de la 1 ianuarie 2018).Concret, noua lege stabilește că 
sistemul Split TVA va fi aplicat obligatoriu doar de firmele publice şi private aflate în insolvență 
sau care au datorii la plata TVA, celelalte companii urmând să aibă libertatea de a-l pune în 
practică doar dacă vor. 

Conform estimărilor experților internaționali, rămâne de văzut dacă măsurile preconizate de Guvern vor 
avea impact pozitiv. Mai rămân dubii în privința următoarelor măsuri: trecerea plăților datoriilor către stat 
în sarcina exclusivă a angajaților. Plata datoriilor integrale la întreprinderi care au angajați cu normă 
minimă de 2 ore nu se va putea face, aşa că ele vor fi nevoite să-i concedieze pe aceștia. Problema 
creșterii salariului minim va duce și ea la închiderea mai multor firme.    
O serie de măsuri politice la nivel național sunt în legătură directă cu „Small Business Act“ al Uniunii 
Europene. Small Business Act pentru Europa se adresează încă din 2008 firmelor și întreprinzătorilor 
independenți din punct de vedere economic, care au sub 250 de angajați. Cu Small Business Act for 
Europa se recunoaște rolul decisiv al clasei de mijloc în economia generală europeană. (vezi în detaliu 
Anexa 5.3). 
 

5.3 Cercetarea şi inovarea ca factori ai creșterii economice. Rolul strategiilor de 
specializare inteligentă în stimularea competitivității regionale  
Cercetarea, dezvoltarea și inovarea, pe lângă faptul că devin factori tot mai decisivi ai competitivității 
întreprinderilor atât la nivel global şi cât în cadrul Uniunii Europene, ajung în același timp să determine 
însuși viitorul țărilor și regiunilor. Legătura între cercetare, dezvoltare și economie, precum și rezultatele 
acestora s-au dovedit a fi un indicator important al orientării spre viitor în termenii capacității de inovare. 
Piața tot mai globalizată cere procese de producție inteligente și produse inovative. În paralel, în multe 
domenii, lanțurile valorice regionale câștigă tot mai mult în importanță, deoarece au ajuns să 
implementeze în mod mai eficient resursele, iar produsele lor ajung direct la consumatorul final. Pliindu-
se pe cerințele pieței, entitățile participante la ambele procese, adică institutele de cercetare și furnizorii 
de servicii se orientează tot mai mult spre noi tehnici, tehnologii şi produse inovative. Circa 20% din 
fondurile structurale sunt prevăzute pentru Cercetare-Dezvoltare-Inovare (CDI), cu precădere pentru 
activități de inovare şi transfer de tehnologie.  
Cadrul strategic pentru Cercetare, Dezvoltare şi Inovare (CDI) 
Performanțele României în domeniul cercetării, dezvoltării şi inovării (CDI) au crescut vizibil și în 
comparație cu cercetarea la nivel european (European Research Area - ERA82), situându-se cu 10% 
sub media UE-28.  
La elaborarea Strategiei Naționale de Dezvoltare 2020 pentru România s-a stabilit un obiectiv principal 
susținut de realitate, care: 

a) cuprinde strategia inteligentă de specializare a țării, cu atenție spre 4 priorități (bioeconomie; 
TIC, cosmos şi securitate; energie, mediu și schimbări climatice; tehnologii economice şi 
materiale avansate) şi 

b) 3 priorități de interes național (sănătate, moștenire culturală şi identitate națională și tehnologii 

																																																								
82 European Commission: European Research Area. Progress Report 2016. Country Snapshot România. European Commission 2017 
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în plin avânt).  
Pe această bază a fost elaborată o "versiune tehnică” a domeniului politicilor CDI cu două instrumente 
principale: Planul Naţional de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-2020 (Planul Naţional 3 sau PN3) 
și Programul Operațional de Competitivitate (POC). Strategia Națională oferă un cadru legal cu 
proceduri clare şi inițiative de susținere a unificării institutelor publice de cercetare. PN3 detaliază 
obiectivele strategice în alte obiective operaționale, din care obiectivul cel mai ambițios rămâne 
creșterea alocărilor din fondurile publice pentru CDI la 1% din PIB până în anul 2020. 

• Creșterea cheltuielilor pentru cercetare şi dezvoltare; 
• Îmbunătățirea eficienței cheltuielilor CDI prin prioritizare şi competiție; 
• Creșterea cheltuielilor CDI private; 
• Optimizarea participării României la cercetarea europeană, la programe și inițiative. 

Modificările strategice întreprinse în cadrul sistemului românesc de cercetare precum și activitățile 
semnificative privind internaționalizarea activităților de cercetare au contribuit la înlăturarea treptată a 
restricțiilor structurale din domeniul cercetării.  

Sistemul CDI românesc este încă puternic centralizat, fragmentat și coordonarea interministerială cu 
referire la CDI lipsește83. Există aproximativ același număr de entități implicate în cercetarea „aplicată” 
ca și în cea „de bază”. Finanțarea publică a CDI se face prin bugetele anuale, în principal prin 
Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică şi Inovare, coordonată de Ministerul Educației şi 
Cercetării84. Sistemul public CDI este marcat de finanțarea de tip instituțional. Finanțarea institutelor 
academice şi a institutelor naționale CDI nu ar fi suficient de transparentă şi eficientă, raportat la 
numărul cercetărilor academice85. În plus, finanțarea instituțională este doar teoretic influențată de 
competiție. În realitate, ea oglindește tendințele istorice ale finanțării în afara competiției a celor 65 de 
institute şi centre de cercetare ale Academiei Române și a celor 47 de institute CDI naționale. 
Hotărârea de Guvern 1062 / octombrie 2011 introducea în sistemul național o procedură închisă de 
evaluare pentru 43 de institute CDI. Institutele naționale CDI recunoscute au fost totuși incluse în cea 
mai înaltă categorie. Şi Academia Română de Științe folosește un sistem închis de evaluare pentru 
institutele sale. Universitățile nu primesc finanțare instituțională pentru cercetare, dezvoltare şi inovare 
(CDI), cu toate că există o serie de indicatori sintetici asupra unor dimensiuni cum sunt procesele de 
învățare, personalul didactic, activitățile de cercetare, care ar putea avea o influență legată de 
performanță asupra  finanțării de bază a acestor universități. Numărul mare de indicatori şi rezultatele 
lor contradictorii limitează însă efectul acestei abordări. Acest lucru este întreținut și de caracterul închis 
şi lent al sistemului în sine. La toate acestea se adaugă subfinanțarea cronică a sistemului de cercetare, 
dezvoltare și inovare, astfel încât supraviețuirea lui – la fel ca şi în alte state europene – depinde 
aproape exclusiv de promovarea instituțională.   
Există şi universități românești cu o situație favorabilă. Cea mai productivă unitate de cercetare este 
Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, cu cea mai mare importanță între cele 5 universități de top. Alte 
instituții demne de menţionat sunt Universitatea Politehnică din București, Universitatea Tehnică ʺGh. 
Asachiʺ din Iași şi Universitatea Politehnică din Timișoara, care au secții în toată țara.  
În ciuda activităților întreprinse, peisajul cercetării din România are încă mult de recuperat chiar şi în 
cooperarea cu structurile internaționale. Şi în trecut, România a fost marcată de o lipsă de cooperare 
mai strânsă între facultăți şi sectorul economic, printre altele din cauza neclarei conștientizări a 
avantajelor cercetării aplicative pentru industrie, precum și din cauza unui interes scăzut pentru 
chestiunile de proprietate intelectuală și comercială. Capacitatea scăzută a transferului de cunoștințe, 
istoric văzut, se explică printr-un interes evident scăzut al întreprinderilor pentru cooperarea cu 

																																																								
83Radu Gheorghiu, Liviu Andreescu, Jana Zifiakova (2015): RIO Country Report 2015: România; EUR 27846 EN; doi: 10.2791/782805. 
84 Radu Gheorghiu, Liviu Andreescu, Jana Zifiakova (2015): RIO Country Report 2015: România; EUR 27846 EN; doi: 10.2791/782805. 
85 Radu Gheorghiu, Liviu Andreescu, Jana Zifiakova (2015): RIO Country Report 2015: România; EUR 27846 EN; doi: 10.2791/782805. 
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institutele de cercetare și o participare generală extrem de scăzută în activități de cercetare-dezvoltare. 
Cu privire la performanțele sistemului de cercetare, Raportul World of Research 2015 descrie România 
ca țară a cercetării, fiind în continuare predominant „izolată”. O adoptare a modelelor internaționale de 
cooperare între universități ar fi un mare avantaj pentru cercetarea românească. O altă caracteristică 
definitorie a sistemului românesc de cercetare sunt lipsa de mobilitate între cercetători şi un mare 
număr de publicări de autori individuali, totuși în condiții de cooperare internațională foarte redusă. Circa 
60% din cercetătorii activi nu au publicat încă niciodată împreună cu un cercetător din afara României86. 
Există în același timp foarte puține institute private de cercetare. S-au făcut mai multe încercări de 
privatizare a unora din institutele publice. Investițiile sectorului privat în cercetare-dezvoltare sunt foarte 
reduse, iar IMM-urile nu desfășoară aproape deloc activități de cercetare, dezvoltare, inovare. Ca în 
multe alte țări din Europa, le lipsește resursa financiară necesară, precum și un capital de rulaj pentru 
cercetare și transferul rezultatelor în practică, lucru de înțeles din punct de vedere antreprenorial.  Nici 
în Regiunea Centru reprezentanțele marilor concerne multinaționale nu practică de regulă o cercetare şi 
o dezvoltare cuprinzătoare. Dacă s-au făcut sau se vor face inovații în sectorul privat, mai ales în 
contextul TIC, acest lucru se face la cel mai avansat stadiu al tehnicii, ceea ce determină performanța 
tehnică şi competitivitatea internațională a acestei țări în acest domeniu. Este însă de observat că 
această tendință este întreruptă de un interes crescut al întreprinderilor pentru activitatea de cercetare-
dezvoltare a institutelor de cercetare şi a universităților, precum și de cooperarea națională și 
internațională a acestora inclusiv și chiar în structurile clusterelor și lanțurilor regionale de creare de 
valori.    
În completare la PN3, Strategia Națională CDI 2014-2020, este cofinanțată și prin alte mijloace, inclusiv 
prin Programele Operaționale finanțate din fonduri structurale: 

• Programul Operațional Competitivitate, Axa prioritară 1 - Cercetare, dezvoltare tehnologică şi 
inovare pentru sprijinirea dezvoltării economice şi comerciale; 

• Programul Operațional Capital Uman, în principal prin Axa prioritară 6 – Educație și 
competențe; 

• Programul Operațional Regional, Axa prioritară 1 – Promovarea transferului de tehnologii; 
• Programul Național pentru Dezvoltare Rurală, componenta "Investiții în agricultură și dezvoltare 

rurală"; 
• Planurile sectoriale ale diferitelor ministere de ramură; 
• Planul de cercetare al Academiei Române  şi al institutelor acesteia; 
• Alte politici sectoriale. 

 
Performanțele în inovare 
Făcând o comparație cu țările UE, European Innovation Scoreboard 2017 (EIS) a clasificat România pe 
ultimul loc după Bulgaria. Împreună cu Bulgaria, România se numără printre țările cu eforturile cele mai 
modeste în materie de inovație, cu performanțe mult sub media Uniunii Europene (cel puțin 50% sub 
medie)87. EIS este un indicator sintetic care se compune din dimensiuni/domenii şi indicatori individuali 
subsumați acestora. Până în anul 2010, performanțele în inovație ale României, măsurate după indexul 
Scoreboard, actualizat în 201788 au crescut, pentru ca apoi să scadă cu 14%89. (vezi şi anexele la 5.3.) 
 
 
 
 
																																																								
86 Elsevier and World Bank: World of Research 2015. 2016 
87European Innovation Scoreboard 2017. În studiu mai intră și Marea Britanie, iar Cipru este inclus pentru comparație.   
88 Noii indicaori de evaluare se bazează pe zece dimensiuni, inclusiv noua dimensiune a mediului favorabil inovării. Nuărul indicatorilor a crescut, de la 25  
în anul 2016 la 27 în anul 2017. Definițiile pentru șase indicatori au fost amendate. O altă modificare se referă la comparații între țări cu performanțele din 
2010. Prin aceasta se fac vizibile schimbările. Vezi detalii în Anexele la 5.3..  
89 European Innovation Scoreboard 2017, p. 16 
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Grafic 5.3.1. Performanțele în inovare ale României 2008-2015 

	
Sursa: European Innovation Scoreboard 2016 – Database  

Pe plan regional, conform indicațiilor asupra inovării, toate Regiunile României sunt reclasificate ca 
inovatori modești, deoarece între regiuni există doar diferențe minime90. Performanța tuturor regiunilor a 
scăzut și ea între 6% şi 33%. Regiunea cea mai de succes este București – Ilfov, care la trei indicatori - 
educație terțiară, ocupabilitate în domeniul științei şi exporturi de tehnologie medie și înaltă - se situează 
ușor peste media UE28, sau se apropie de aceasta. 
Guvernul României a lansat motivații clar pozitive pentru stimularea investițiilor în cercetare, dezvoltare 
şi inovare (CDI). Numărul firmelor care investesc în cercetare, dezvoltare şi inovare este în continuă 
creștere. Conform unui sondaj antreprenorial Deloitte din anul 2016, un procent important al celor 
chestionați şi-au propus să investească mult mai mult în activități CDI decât în anul precedent. 73% din 
respondenți au fost de părere că, cheltuielile CDI vor crește competitivitatea produselor sau serviciilor 
lor.Peste două treimi (69%) din cei chestionați lucrau cu terți împreună la proiecte CDI91.  
Strategia de Specializare Inteligentă 
Dincolo de abordarea clasică a investițiilor în cercetare şi dezvoltare se află strategia specializării 
inteligente  (Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation – RIS3) care pune în centrul 
atenției colaborarea între cercetare şi economie plecând de la potențialul existent. Obiectivul aici este 
realizarea unui transfer inteligent şi eficient de rezultate din cercetare și dezvoltare spre economie. 
Investițiile în teme de cercetare și calificare sunt analizate în legătura lor cu alte puncte tari precum 
așezarea geografică, structura populației, clima, bogățiile solului, nevoile sociale, structura clienților 
potențiali, know-how-ul deosebit și randamentul. Stabilirea priorităților se face prin intermediul unui 
proces dinamic participativ în care avantajele concurențiale, piețele și potențialul sunt valorificate în 
vederea unei cooperări dincolo de granițele geografice. Este vorba aici despre o concentrare de forțe cu 
caracter aplicativ asupra diferențierilor pozitive între regiuni. Măsurile politice sunt coordonate efectiv și 
activ, pentru a se putea lua decizii strategice chiar şi în condiții de restrângeri financiare acute.      
În Strategia Națională pentru CDI 2014-2020 sunt definite șapte domenii pentru specializarea inteligentă 
în România, printre care se află şi domenii ale Regiunii Centru  de interes deosebit, precum: 

• Bioeconomia, care se bazează în principal pe potențialul agrar remarcabil al țării; 
• Tehnologia informației şi comunicațiilor (TIC), în prezent sectorul CDI cel mai dinamic din 

România; 
• Energie și mediu în contextul provocărilor eficienței energetice, resurse de apă şi înlocuiri de 

materiale critice; 
• Tehnologii de mediu, care se concentrează pe autovehicule şi echipamente de nouă generație, 

obținerea de bioresurse, poluarea mediului şi reciclarea deșeurilor.  
																																																								
90 European Innovation Scoreboard 2017 
91 Deloitte (2016): Central European Corporate R&D Report 2016. Available from: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/About-
Deloitte/central-europe/CEcorporaternd2016report.pdf 
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Și în România, strategia națională de dezvoltare și strategia de cercetare, dezvoltare şi inovare sunt 
segmentate pe nivelele regional, județean şi local. În anul 2016, Ministerul Dezvoltării Regionale a inițiat 
un proces în care Agențiile de Dezvoltare Regională au fost chemate să depună concepte conținând 
priorități regionale și direcții de promovare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020. Prin 
aceasta se urmărește cu atât mai mult posibilitatea de a sprijini CDI şi de a reacționa la nevoile 
regionale corespunzătoare din sectorul privat. Dificultatea principală în aplicarea RIS3 la nivel regional 
constă însă în provocarea adusă de coordonarea între instrumentele de finanțare pe plan național  și 
strategiile regionale.   
Păstrând perspectiva îndreptată spre viitor, Regiunile au datoria de a se concentra pe potențialele lor 
majore afirmate în contextul național şi european/internațional. În consecință, ele trebuie să ia decizii 
bine gândite şi bazate pe realități, să orienteze finanțele spre mai multă eficiență şi să regândească 
unele priorități care nu sunt suficient de apropiate. În Regiunea Centru se depun eforturi de sprijinire a 
nou apărutelor branșe şi servicii, de luare de măsuri pentru stimularea cererii, de a forța accesul spre 
piețe și de a consolida edificarea capacităților de cercetare şi inovare. Orientarea încă relativ largă 
avută până în prezent – atât cu privire la branșe cât şi la locurile de amplasare a firmelor – se 
dovedește însă mai degrabă un obstacol în calea adevăratei eficiențe. Clusterele existente ar putea să 
acționeze aici într-un mod concentrat şi să ajute la consolidarea competențelor de bază ale regiunii, să 
implice investiții şi mijloace de stimulare şi să contribuie la instruirea cu finalitate precisă a resursei 
umane. Cu această orientare a Uniunii Europene spre formularea unei strategii a specializării inteligente 
în sensul folosirii tuturor potențialelor în vederea creșterii competitivității regionale, şi clusterele îşi 
găsesc de-a lungul lanțurilor de creare de valori la nivel regional, național şi internațional un loc specific 
în dezvoltarea economică (vezi şi capitolele 3.6 şi 4.3).  
Strategia privind Specializarea Inteligentă a Regiunii Centru92 a fost elaborată de specialiștii ADR 
Centru, printr-un proces participativ în parteneriat strâns realizat între reprezentanții universităților, ai 
sectorului de cercetare-dezvoltare, ai mediului de afaceri, ai autorităților locale şi ai ONG-urilor. 
Structurată pe 5 direcții strategice, Strategia de Specializare a Regiunii Centru cuprinde 19 priorități şi 
63 de măsuri. Cele 5 direcții ale strategiei sunt: construirea unei culturi economice a inovării, cercetarea 
în sprijinul afacerilor regionale, domenii de excelență pentru o dezvoltare inteligentă, competențe 
profesionale pentru o economie bazată pe cunoaștere şi cooperare interregională la nivel european. 
Cooperarea clusterelor, aspect forte în cazul județelor Harghita, Covasna, Mureș și Brașov, asigură 
dezvoltarea acelor activități economice care au impact major în dezvoltarea tuturor celor șase județe din 
Regiunea Centru. Agenţia caută, alături de partenerii săi instituționali locali, soluții optime pentru a 
depăși problemele de dezvoltare economică, printr‐o abordare SMART de creștere a competitivității, 
abordând constant teme pentru îmbunătățirea modului defectuos de exploatare a resurselor, reducerea 
gradului ridicat de uzură fizică şi morală a infrastructurii şi atragerea de noi investiții în toate domeniile. 
La nivelul județelor Harghita şi Covasna tema cea mai importantă a mediului de afaceri o reprezintă 
oferta de locuri de muncă și asigurarea unei rate crescute a ocupării, în special în cadrul industriei 
textile şi de confecții, care dețin aproximativ o treime din numărul de angajați din industria prelucrătoare 
a județului Covasna şi aproape un sfert din forța de muncă angajată în industria prelucrătoare a 
județului Harghita. 
În Strategia de Specializare a Regiunii Centru sunt formulate domenii regionale de specializare 
inteligentă93: 

1. Industria auto şi mecatronica 
2. Industria aerospațială  
3. Sectorul agroalimentar 

																																																								
92Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru: Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru 2014-2020 (RIS3), versiunea revizuită, septembrie 
2017 
93 Compară: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru: Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru 2014-2020 (RIS3), versiunea revizuită, 
septembrie 2017 
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4. Industria ușoară 
5. Mediul construit sustenabil 
6. Silvicultura, prelucrarea lemnului şi industria mobilei 
7. Sectorul IT și industriile creative 
8. Sectorul medical și farmaceutic 
9. Turismul balnear 

În varianta prelucrată a Strategiei de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru 2014-2020 (RIS3), 
septembrie 2017, ADR Centru a realizat o analiză detaliată a tuturor premiselor şi potențialelor pentru 
fiecare domeniu, analiză ce reprezintă un excelent punct de pornire pentru justificarea de investiții 
publice în CDI, favorizând în același timp şi o încurajare mai concentrată. De exemplu, se atrage atenția 
asupra performanțelor industriei aeronautice regionale, unde au fost consolidați principalii indicatori 
economici ai firmelor identificate – active, capitaluri, cifră de afaceri, număr de angajați, profit net – 
pentru anii 2010 – 2015, ținând cont inclusiv de valorile negative, în anumite situații, ale profitului şi 
capitalurilor. Toți indicatorii analizați au înregistrat creșteri semnificative în perioada 2010-2015 (active – 
147%, capitaluri – 164,2%, cifre de afaceri – 170,7% și nr. angajați - 133,3%). Cea mai spectaculoasă 
evoluție a avut-o profitul. De la 0,1 milioane lei în 2010, profitul net consolidat al operatorilor economici 
studiați a crescut la 72 milioane lei, variația fiind de 53729.2 % în 6 ani. Un alt element important în 
analiza unui sector economic este productivitatea. Productivitatea sectorială regională este sensibil mai 
mare decât productivitatea medie UE 28 (intre 112,88% şi 128,24%). De asemenea, există o diferență 
majoră față de competitivitatea medie din România, fiind înregistrate rate de productivitate de 6 până la 
aproape 7 ori mai mari. Industria aeronautică este o industrie cu valoare adăugată mare şi puternic 
tehnologizată, care utilizează forța de muncă înalt calificată şi, ca atare, va depăși întotdeauna 
productivitatea medie a sectoarelor economice care activează pe un teritoriu dat94. Foarte bine se 
prezintă și sectorul agroalimentar95. 
În acest domeniu, Regiunea Centru dispune de o infrastructură de cercetare remarcabilă: două centre 
de cercetare în cadrul Facultății de Științe Agricole, Industrie Alimentară şi Protecția Mediului de la Sibiu 
trei institute de cercetare, dezvoltare sau inovare şi şapte stațiuni de cercetare‐dezvoltare.96 Şi în 
domeniul industriei ușoare există o tradiție de mulți ani în fabricarea produselor textile, care realizează 
și o parte importantă din exporturile regiunii. În domeniul mediului, Regiunea Centru se poate mândri cu 
faptul că în 2014 circa 23% din totalul investițiilor naționale în protecția mediului au avut loc aici. Mai 
ales în zona utilizării energiilor regenerabile, Regiunea Centru este de ani de zile un pionier în România. 
Aici a fost constituit în 2010 primul cluster RenErg. Diverse proiecte cu finanțare europeană sprijină 
obiectivele strategice din regiune. De la bun început, ADR Centru a colaborat cu firme, institute de 
cercetare, universități şi administrația publică pentru a cuprinde cât mai bine întregul potențial al 
regiunii.  Pe plan național, Regiunea Centru deţine foarte bune performanțe și în domeniile IT, sănătate 
și farmaceutică, precum şi în domeniile creației şi culturii. Potențial unic există de asemenea în turismul 
balnear din regiune.   
Regiunea Centru vede în consolidarea cercetării, dezvoltării şi inovării una din cele mai importante 
provocări, pentru a dezvolta competitivitatea regiunii în context național şi european. Astfel, ea s-a 
orientat destul de timpuriu spre formarea de clustere, pe o consolidare conștientă a lanțurilor valorice 
regionale, pe dezvoltarea de incubatoare de afaceri şi pe colaborarea cu entități şi instituții 
internaționale. Ea este una din cele mai active regiuni în ce privește cooperarea între Regiunile 
europene (vezi capitolul 4.3). Dacă ne uităm la viitoarele provocări înaintea dezvoltării economice, 
vedem că şi în Regiunea Centru există disfuncționalități relevante. Regiunea Centru este un loc atractiv 
care convinge firmele din țară şi din străinătate să se stabilească aici. Acest lucru se poate observa în 
																																																								
94Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru: Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru 2014-2020 (RIS3), versiunea revizuită, septembrie 
2017, p. 29 
95https://hr-club.ro/ro/top-100-cele-mai-puternice-branduri-romanesti, 13.09.2016, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru: Strategia de Specializare 
Inteligentă a Regiunii Centru 2014-2020 (RIS3), versiunea revizuită, septembrie 2017, p. 34 
96Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru: Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru 2014-2020 (RIS3), versiunea revizuită, septembrie 
2017, p. 34 



	 	
	
	

	
	

143	

dezvoltarea regiunilor metropolitane Brașov, Sibiu, Târgu Mureș, la fel ca și în orașe mai mici precum 
Odorheiu Secuiesc și Târgu Secuiesc (județele Harghita şi Covasna). Noi zone de aglomerare ca Alba-
Iulia – Sebeș sunt în curs de constituire.  
În analiza detaliată a specializării inteligente se constată modul în care colaborarea între universitățile 
din Regiunea Centru și mediul de afaceri are de câștigat atât cantitativ cât și calitativ.97 Aici inițiativa 
pleacă tot mai mult și de la companii. Clusterele reprezintă un cadru foarte eficient pentru punerea în 
circulație a acestor activități. Colaborarea firmelor în cadrul clusterelor, accesul lor la institutele de 
cercetare cu solicitări concrete dictate de practică nu duc numai la rezultatele dorite, ci şi la diverse 
efecte de sinergie în utilizarea, dezvoltarea pe mai departe şi la repartizarea costurilor. De exemplu, 
firmele din domeniul energiei regenerabile colaborează cu succes cu Centrul Naţional de Competențe 
pentru Energiile Regenerabile (GENIUS), cu firme din domeniul industriei lemnului, dar şi cu facultatea 
corespunzătoare din cadrul Universității ʺTransilvaniaʺ din Brașov. Firma Continental cooperează cu 
Universitatea ʺLucian Blagaʺ din Sibiu, iar în Alba Iulia problemele din domeniul electrotehnicii şi 
electronicii sunt o punte a colaborării între economie și cercetarea universitară. 
Dacă vom observa cu atenție problemele din domenii relevante pentru cercetare și dezvoltare care au 
fost finanțate prin Programul Competitivitate  2007-2013, conform datelor din programul SMIS, privind 
stadiul proiectelor contractate (la data de 19.01.2018) în rândul regiunilor, Regiunea Centru se situează 
pe locul doi după Regiunea București-Ilfov, urmată de Regiunea Nord-Vest (Graficul 5.3.2). Regiunii 
Centru îi revin - cu 18% - aproape o cincime din toate proiectele contractate în aceste două domenii de 
intervenție. La proiectele din tehnologia informației şi comunicațiilor (TIC -  DMI 3, Graficul 5.3.4) ocupă 
locul doi, iar la proiectele din domeniile cercetării tehnologice şi dezvoltării pentru creșterea 
competitivității (DMI 2, Graficul 5.3.3) locul trei.  
Grafic 5.3.2. POS CCE – Proiecte contractate în DMI 2: Cercetare-Dezvoltare Tehnologică şi 
Inovare pentru competitivitateşi 3: Tehnologia Informației şi Comunicațiilor pentru sectoarele 
privat şi public – după regiuni 

 
Sursa: SMIS privind stadiul proiectelor contractate, http://old.fonduri-ue.ro/baza-de-date-proiecte-contractate 19.01.2018 
 
 
 
 
 

																																																								
97Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru: Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru 2014-2020 (RIS3), versiunea revizuită, septembrie 
2017, p. 96 
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Grafic 5.3.3. Proiecte contractate în POS CCE DMI 2: Cercetare-Dezvoltare Tehnologică şi 
Inovare pentru competitivitate – după regiuni 

 
Sursa: SMIS privind stadiul proiectelor contractate, http://old.fonduri-ue.ro/baza-de-date-proiecte-contractate 19.01.2018 

Grafic 5.3.4.Proiecte contractate în POS CCE DMI 3: Tehnologia Informației şi Comunicațiilor 
pentru sectoarele privat și public – după regiuni 

 
Sursa: SMIS privind stadiul proiectelor contractate, http://old.fonduri-ue.ro/baza-de-date-proiecte-contractate 19.01.2018 
 
Dacă se reduce această imagine la județele Regiunii Centru, situația apare astfel: proiectele contractate 
în ambele domenii de intervenție – aici județul Brașov se află în fruntea clasamentului pe regiune, cu o 
treime, urmat de județul Mureș cu 21% și Harghita cu 19%. Județele Sibiu (11%), Covasna (9%) și Alba 
(7%) sunt relativ apropiate unele de altele (Grafic 5.3.5). La investițiile în cercetare tehnologică şi 
dezvoltare pentru creșterea competitivității (DMI 2, Grafic 5.3.6) din nou Brașovul este lider, cu 34% din 
toate proiectele contractate la nivelul Regiunii Centru, înaintea județelor Mureș şi Sibiu, care dețin 
fiecare câte un sfert din proiectele contractate. La proiectele contractate din domeniul tehnologiei 
informațiilor și comunicației (DMI 3 – Grafic 5.3.7) tot Brașovul este județul situat în fruntea 
clasamentului, cu 33%. Totuși aici imaginea diferitelor județe se prezintă mai diferențiat: urmează 
județul Mureș cu o cincime şi județul Harghita cu 19% - de asemenea aproape o cincime. Cu 11%, 9% 
și 8% urmează județele Covasna, Sibiu și Alba, relativ apropiate între ele.   
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Grafic 5.3.5. Proiecte contractate în POS CCE DMI 2: Cercetare-Dezvoltare Tehnologică şi 
Inovare pentru competitivitate şi DMI 3: Tehnologia Informației şi Comunicațiilor pentru 
sectoarele privat și public – după județe din Regiunea Centru 
 

 
Sursa: SMIS privind stadiul proiectelor contractate, http://old.fonduri-ue.ro/baza-de-date-proiecte-contractate 19.01.2018 
 
Grafic 5.3.6.Proiecte contractate în POS CCE DMI 2: Cercetare-Dezvoltare Tehnologică şi Inovare 
pentru competitivitate – după județe din Regiunea Centru 

 
Sursa: SMIS privind stadiul proiectelor contractate, http://old.fonduri-ue.ro/baza-de-date-proiecte-contractate 19.01.2018 

Grafic 5.3.7.Proiecte contractate în POS CCE DMI 3: Tehnologia Informației şi Comunicațiilor 
pentru sectoarele privat şi public -după județe din Regiunea Centru  

 
Sursa: SMIS privind stadiul proiectelor contractate, http://old.fonduri-ue.ro/baza-de-date-proiecte-contractate 19.01.2018 
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Cu toate că aceste imagini grafice reprezintă doar o parte din totalul instrumentelor de finanțare, 
tendințele sunt relativ reprezentative. Ele corespund de altfel şi potențialelor şi infrastructurii de 
cercetare diferite la nivelul regiunii şi a județelor.   
Provocările CDI pentru piața muncii 
Cercetarea, dezvoltarea și inovarea, precum și specializarea inteligentă pun piața forței de muncă în 
totalitatea ei înaintea unor provocări noi şi mari. Astfel, numărul cercetătorilor a scăzut doar la nivel de 
regiune între 2010 şi 2013 cu 43,5%, acest proces fiind cauzat cel mai mult de plecarea cercetătorilor 
din Brașov, Harghita şi Sibiu.98 Acest brain-drain a avut urmări drastice pentru universități şi domeniul 
cercetării. În comparație cu alte regiuni din România, procesul s-a repetat în aceeași formă alarmantă şi 
în Regiunile Nord-Vest și Sud-Vest Oltenia. Evoluția mai pozitivă a numărului studenților începând cu 
2014 dovedește cu siguranță existența unor perspective îmbunătățite (în țară și în străinătate) precum şi 
creșterea vizibilă a investițiilor în domeniile cercetării şi dezvoltării. În timp ce sumele din Regiunea 
Centru au urmat o dezvoltare pozitivă, ajungând ca între 2010 şi 2014 să fie mai mult decât duble, în 
Regiunea Sud-Est ele s-au înjumătățit. Numărul în creștere al studenților nu spune în sine încă nimic, 
dacă cererile de perspectivă ale pieței muncii vor fi asigurate şi pentru domeniile cercetării şi pentru 
ramurile economiei  – mai ales în științele naturii şi tehnice.   
La acestea se adaugă şi tendința de a dori neapărat să studieze, care duce şi în societate și pe piața 
muncii la crearea de dezechilibre. Într-un studiu pentru județul Alba s-a constatat că în țară, din 6 
persoane care se înscriu la studii, numai una renunță pentru a învăța o meserie99.  Această tendință 
exagerată spre studii superioare, împreună cu schimbările demografice şi fenomenul brain-drain 
amplificat, precum și subestimarea unei pregătiri profesionale solide din partea societății sunt cele care 
cauzează dezvoltarea greșită a pieței muncii timp de mai bine de 20 de ani.  
Tendința îngrijorătoare spre un dezechilibru al forței de muncă s-a accentuat odată cu noile provocări 
ale societății bazate pe cunoaștere. Piața muncii s-a schimbat rapid și profund în ultimii ani. Există 
cerere pentru formatori în domenii care până nu demult erau necunoscute.     
Digitalizarea a pătruns în aproape toate domeniile muncii. Tehnicienii în construcții lucrează acum pe 
tabletă. Procesele de lucru şi de flux au atins un înalt grad de automatizare. În prelucrarea metalelor, 
strungarii şi lăcătușii au acum nevoie de cunoștințe suplimentare, deoarece utilajele au înlocuit în bună 
măsură munca manuală și sunt comandate cu software special. Baza acestor meserii rămâne însă o 
pregătire solidă, bazată pe practică.   
Pe lângă procesele demografice, și în Regiunea Centru se manifestă în special fenomenul de emigrare, 
fenomen care a afectat deja la nivel unic în istorie anumite domenii economice, atât numeric cât și din 
punct de vedere al varietății de meserii. Există riscul unei dramatice reduceri de personal, în special în 
domenii precum construcții, prelucrarea metalelor sau sănătate, dacă nu se va interveni masiv. Şi în 
Regiunea Centru acest proces afectează medici, personal sanitar și de îngrijire, ingineri IT, constructori 
şi personal din domeniul hotelier şi gastronomic. Antreprenorii care au dat răspunsuri în procesul de 
cercetare în cadrul studiului (capitol 4.4) la întrebarea anterioară şi care au făcut precizări legate de 
nevoile firmei lor printre care apar calificări cum ar fi: mecanic, electrician, specialist IT, ospătar-bucătar, 
camerist, recepționer, medic stomatolog, mecanic agricol, specialist în vinificație, măcelar, brutar-
cofetar etc.  
Școlilor și sistemului de pregătire profesională, care a trecut prin nenumărate reforme în ultimii 25 de 
ani, le-a lipsit și le lipsește flexibilitatea pentru a putea răspunde acestor cerințe. Pentru a preîntâmpina 
lipsurile şi dezechilibrele din economia forței de muncă, fabricile au organizat în mod autonom cursuri 

																																																								
98Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru: Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru 2014-2020 (RIS3), versiunea revizuita, septembrie 
2017, p. 83 si 84 
99Titlul proiectului: “ Masuri integrate de ocupare în regiunea Centru”. Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013 ”Investește în oameni !” Axa prioritară 5 „Promovarea masurilor active de ocupare”. Domeniul major 
de intervenție 5.1 „Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare”.Nr. Contractului:POSDRU/133/5.1/G/135551 
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de calificare. Așa s-a întâmplat printre altele la marile întreprinderi, care pe lângă calificările de adaptare 
s-au implicat tot mai mult și în treptele inferioare de școlarizare. Din partea statului au fost finanțate în 
special prin fonduri şi programe europene precum POCU şi ERASMUS un mare număr de cursuri de 
calificare şi specializare, care urmau să compenseze lipsurile.  Se constată însă că acele cursuri care 
erau menite să aducă forță de muncă pentru a umple golurile au fost adesea mult prea scurte (3 luni), 
profilurile de calificare nu au corespuns cererilor pieței, iar formatorii nu dispuneau adesea nici ei înșiși 
de pregătirea și experiența necesare. Alte măsuri de politică a pieței muncii, ca de exemplu, sprijinirea 
antreprenorialului şi a incubatorului de afaceri au fost orientate în primul rând spre realizarea proiectelor 
în sine şi mai puțin pe obiectivul ca tinerii să ajungă efectiv în situația de a înființa o firmă pe termen 
lung. Acest lucru s-a datorat în primul rând cerințelor mult prea mari în sensul numărului de tineri care 
făceau obiectul proiectului. S-au datorat însă și faptului că în domeniile-cheie s-au găsit prea puțini 
mentori care să îndeplinească premisele necesare (cunoștințe de specialitate, pedagogice şi 
psihologice), pentru a îndruma tinerii în mod adecvat. Chiar în prima perioadă de finanțare, îndeplinirea 
indicatorilor numerici a fost criteriul cel mai urmărit al proiectelor individuale. Acest lucru a dus la o 
abordare predominant schematică a măsurilor de îndeplinit, lăsând prea puțin timp şi spațiu orientării 
spre indicatorii calitativi. Din aceste greșeli s-au tras învățăminte pentru proiectele viitoare, iar cerințele 
au fost fixate mai mult spre latura calitativă.    
Necesitatea unei pregătiri profesionale duale a fost recunoscută la nivel național. Învățământul dual, ca 
formă de școlarizare în învățământul profesional, a fost introdus recent prin OUG 94/2014100. Elevii de 
la școlile profesionale au posibilitatea să se califice peste nivelul de muncitor. Ministerul Educației 
Naționale și Cercetării Științifice a lansat în luna mai 2016 în consultare publică, opțiunile de formare a 
elevilor în sistemul profesional-dual pe un concept nou, cu o structură pe trei niveluri de calificare – 
muncitor calificat (nivelul 3), tehnician (nivelul 4) şi tehnician specialist (nivelul 5). În studiul ADR Centru 
privind situația forței de muncă în Regiunea Centru și nevoile de dezvoltare ale sistemului de formare 
profesională din 2016 s-a constatat că introducerea programelor de formare în sistem profesional-dual 
este foarte necesară101. 
Măsura vine într-un moment foarte dificil pentru economie din perspectiva capitalului uman: companiile 
se confruntă cu un deficit sever de forță de muncă, companiile de recrutare realocă mii de angajați din 
zonele cu investiții slabe către cele racordate prin infrastructură la economia europeană, iar firmele, 
îndeosebi cele cu capital extern, au început deja să construiască sistemul dual de formare, prin care-şi 
pregătesc forța de muncă. Există avantaje și pentru operatorii economici participanți la învățământul 
dual. Operatorii economici care încheie contract de parteneriat cu unitățile de învățământ beneficiază de 
facilități la plata impozitelor, taxelor şi contribuțiilor datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor 
sociale, bugetelor fondurilor speciale sau bugetelor locale, potrivit prevederilor legale. Înainte de a 
prezenta succint oferta de formare profesională în sistem dual la nivelul Regiunii Centru este important 
de menționat faptul că elevii care urmează învățământul profesionaldual au o serie de avantaje printre 
care amintim: dobândirea unei calificări profesionalecare le permite obținerea mai rapidă a unui loc de 
muncă și a unui salariu mai motivant,obținerea unei burse de studiu lunare, susținerea celor mai buni 
elevi de către angajatori - oferindu-le acestora burse suplimentare de practică (inclusiv transport şi 
masă asigurate laagentul economic pe perioada practicii), posibilitatea continuării studiilor în cadrul 
liceului de către elevii care au finalizat programe de studiu în cadrul școlilor profesionale, acces mai facil 
la meserii căutate pe piața muncii, diplomă recunoscută pe plan european, etc. 
Școala Profesională Germană Kronstadt (SGK) 102 , cu sediul în Brașov,este prima instituție de 
învățământ profesional în sistem dual din România. De asemenea, aceasta este singura instituție de 
învățământ profesional din România constituită ca personalitate juridică. Școala Profesională Germană 
																																																								
100Pregătirea profesională a elevilor în sistem dual a fost introdusă oficial de Guvern în învățământul preuniversitar prin Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr. 94/2014 privind modificarea şi completarea Legii Educației Naționale nr. 1/2011, precum şi modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 75/2005 
privind asigurarea calității educației, fiind publicată în Monitorul Oficial nr. 968 din 30 decembrie 2014 
101ADR Centru:  Studiu Regional: Situația forței de muncă în Regiunea Centru și nevoile de dezvoltare a sistemului de formare profesională. 2016. p. 98 
102http://www.sgk.ro/ro/ 
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Kronstadt a fost înființată în cadrul Colegiului Tehnic "Mircea Cristea" din Brașov, în clădirea fostului 
Liceu "Rulmentul", în anul 2012, iar în vara anului 2014 a avut o primă generație de absolvenți. Din cei 
298 de absolvenți ai primelor 3 promoții, 95% lucrează în întreprinderile unde s-au format. Unii au 
continuat liceul la seral, au dat bacalaureatul şi l-au promovat în proporție de 50%103. În anul 2018, în 
proiectul Școala Profesională Germană Kronstadt sunt implicate 18 întreprinderi. Școala Profesională 
Germană Kronstadt reprezintă un nou început pentru învățământul profesional în România, o cale de 
educație şi pregătire practică care vizează integrarea mai ușoară a viitorilor absolvenți pe o piață a 
muncii aflată într-o continuă schimbare. Aceasta oferă o bursă lunară de 400 de lei pentru fiecare elev 
(200 de lei proveniți de la bugetul de stat şi 200 de lei din partea agenților economici) şi asigură 
transportul şi masa pe perioada practicii. Cursurile durează 2 ani şi sunt destinate absolvenților de clasa 
a IX-a care nu au împlinit 18 ani, şi oferă posibilitatea continuării studiilor pentru obținerea diplomei de 
bacalaureat.  
Un sistem de învățământ profesional dual funcționează din anul școlar 2014/2015 în Sibiu, la Colegiul 
Tehnic ”Independența”. Fiind o noutate şi în același timp o provocare pentru învățământul profesional 
din județul Alba, Școala Profesională Germană din Alba Iulia104 își desfășoară activitatea începând cu 
anul școlar 2013-2014 și s-a dezvoltat de la un an la altul, atât ca infrastructură, cât și ca număr de 
elevi. Ea funcționează în cadrul Colegiului Tehnic “Alexandru Domșa”. După modelul Școlii Profesionale 
Germane Kronstadt de la Brașov, a fost inaugurată în anul 2013 Școala Profesională Franceză de la 
Făgăraș, ce funcționează în cadrul Colegiului Tehnic ”Aurel Vijoli” din Făgăraș, începând din primul an 
școlar, 2013/2014. Din anul 2014 au fost făcute o serie de demersuri pentru înființarea în sistem 
profesional dual a Școlii Profesionale de Turism de la Făgăraş, care funcționează în cadrul Liceului 
Tehnic „Dr. Ioan Şenchea” din Făgăraș. Începând din anul 2013 un sistem de învățământ profesional 
dual a fost implementat la Colegiul Tehnic „I.D. Lăzărescu” din Cugir. În 2014, în cadrul unui proiect 
POS DRU105 al CJ Alba, împreună cu Parcul Industrial Cugir, „Centru Regional de Resurse pentru 
Ocupare şiFormare Profesională” (CROFP) a fost înființat la Cugir, prin intermediul său asigurându-se 
servicii de informare, consiliere și mediere privind piața muncii şi servicii de formare profesională pentru 
adulți. Cheltuielile de funcționare ale centrului vor fi finanțate din bugetul proiectului „Oportunități sporite 
pentru șomeri şi persoanele în căutarea unui loc de muncă, din Regiunile Centru și Nord-Vest, pentru 
participarea viitoare pe o piață a muncii modernă, flexibilă şi inclusivă” Pentru a-și îndeplini 
funcționalitatea în cadrul proiectului, spațiile menționate trebuie retrase din administrarea S.C. Parcul 
Industrial Cugir S.A. și puse la dispoziția proiectului, prin proiect asigurându-se și suportarea 
cheltuielilor cu utilitățile. Sistemul dual este prevăzut a fi aplicat şi în cadrul pregătirii ulterioare de 
specializare.  
Pregătirea profesională duală  în școlile amintite este însoțită de variante de trecere în școlile 
profesionale românești, în care abordarea practică a învățării câștigă treptat mai mult teren.  Pe lângă 
acestea, pentru domeniul IPT – învățământ profesional şi tehnic – România a pregătit un întreg set de 
programe de promovare și măsuri de sprijin. Prin acestea se preconizează atribuirea în termen scurt a 
unor certificate de calificare şi atenuare a discrepanțelor de pe piața muncii. Din aceste măsuri fac parte 
programe precum MENTORNET, ERASMUS pentru tinerii întreprinzători, ERASMUS proiecte 
strategice şi în special proiecte care au fost și vor fi promovate în cadrul  POSDRU 2009 până în 2016.  
La toate acestea se adaugă şi programele de schimburi promovate prin proiecte ERASMUS pentru 
pregătirea profesională, care sunt abordate în mod foarte activ și în  Regiunea Centru.  
Tradiționalele școli profesionale românești  și de asemenea liceele tehnice sunt solicitate ca în timp cât 
mai scurt să-și crească substanțial proporția de programe de învățare bazate pe practică.   

																																																								
103http://www.dwk.ro/?page=Aktuelles 
104http://spga.ro 
105În cadrul proiectului, parte a POSDRU 2007-2013, Axa prioritară 5, „Promovarea măsurilor active de ocupare” DMI 5.1 „Dezvoltarea și implementarea 
măsurilor active de ocupare”, unul din obiective se referă la diversificarea serviciilor de ocupare și formare profesională din cele două regiuni (Centru și 
Nord-Vest), prin crearea primului CROFP în Regiunea Centru. 



	 	
	
	

	
	

149	

 
5.4. Politici locale de atragere a investițiilor și de sprijinire a companiilor 
implementate în Regiunea Centru, în perioada 2007-2016 
O comparație a unor documente selecționate strategic pe nivel local din Regiunea Centru arată că 
dezvoltării economice îi este dedicat un spațiu extrem de diferențiat. Aici se oglindesc prioritățile, atât 
cele de moment cât şi cele legate de prioritățile politice. Din punct de vedere temporal înseamnă că 
anumite date și provocări, așa cum reies ele din documentele la nivel național şi regional, au avut un 
mai mic ecou până în anul 2015, decât în documentele elaborate după acest an. În plus, problema 
competitivității regiunilor a început să se bucure de o atenție sporită abia în ultimii ani.  În orice caz, 
județele care au acordat de timpuriu atenție aspectelor economice într-o manieră integrată au înregistrat 
şi cele mai mari progrese în politica lor de atragere de investitori stabiliți local.  
În prezent, la nivel regional se pune accentul în mod distinct pe competitivitatea economică şi creșterea 
inteligentă, dovada fiind realizarea a două documente strategic distincte – Planul de Dezvoltare 
Regională 2014-2020 şi Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru pentru perioada 2014-
2020 – care își propune să identifice domeniile de specializare inteligentă de la nivelul regiunii şi să 
investească strategic în dezvoltarea acestora.  
 
Judeţul Alba  
Strategii pentru Dezvoltare județene, în perioada 2014-2020106 
Sprijinirea firmelor din județul Alba în îmbunătățirea continuă a managementului resurselor pentru a 
obține creșterea performanțelor economice prin: cursuri de gestionare a calității, costurilor, 
standardelor, managementul producției, serviciilor, resurselor umane; ateliere de îmbunătățire continuă 
pe ramuri economice; vizite la companii care aplică sisteme de management performante; conferința 
regională pentru diseminarea rezultatelor în Regiunea Centru; organizarea de clustere tematice pentru 
dezvoltarea şi valorificarea resurselor umane şi a capacităților industriale, agricole, turistice şi de 
cercetare existente în zonele urbane şi rurale este formulată ca prim obiectiv strategic. 
Măsuri selectate:  

- Construirea unui parc județean de dezvoltare tehnologică şi de noi afaceri în parteneriat cu 
sectorul privat; 

- Dezvoltarea de activități în parteneriat între sectorul privat şiinstituții academice şi de cercetare 
în domeniul dezvoltării de firme-pilot pentru reciclarea/dezvoltarea forței de muncă; 

- Realizarea unui incubator de servicii tehnice pentru întreținerea sistemelor de transport;  
- Realizarea de incubatoare de producție tematice pentru crearea lanțurilor de producție pentru 

dezvoltarea meșteșugurilor, a serviciilor în turism şi a industriei alimentare;  
- Modernizarea fermelor agricole pentru creștereacontribuției la dezvoltarea rurală; 
- Realizarea de analize de marketing privind posibilitățile de dezvoltare economică integrată a 

zonei Munților Apuseni;  
- Realizarea de incubatoare de afaceri în specificul zonei montane (turism, agricultură, 

silvicultură); 
- Realizarea unui centru integrat de cercetare experimentală/aplicată, transfer de cunoștințe, 

experiență. 
Pentru dezvoltarea județului Alba în viitor, o mare importanţă va avea spațiul Alba Iulia-Sebeș-Cugir 
care s-a dezvoltat rapid. Mari firme ca Daimler/Star Transmission, Schweighofer şi Kronospan sunt 
puncte pentru a atrage alți investitori şi firmele autohtone. Dezvoltarea depinde şi de disponibilitate, de 
forța de muncă calificată şi de condițiile de viață. Municipiul Alba Iulia şi municipiul Sebeș au provocări 
pentru elaborarea şi derularea unei strategii comune.  

																																																								
106Strategia de Dezvoltare a Judeţului Alba, pe perioda 2014-2020, Etapa 2 – Strategia de dezvoltare socio-economică. Alba Iulia, aprilie 2014 
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Primăria Municipiului Alba Iulia are “planuri mari” pentru dezvoltarea orașului, în următorii șase ani, 
după cum reiese din Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană107. Ea se referă la înființarea unor 
clustere pentru: valorificarea sectorului de prelucrări metale și automotive (operatori economici, 
Extensia Alba Iulia a Universității Tehnice din Cluj-Napoca (UTCN), Universitatea „1 Decembrie 1918”, 
Asociația Polul de Competitivitate Prelucrări Metale Transilvania, Primăria Municipiului Alba Iulia, 
Camera de Comerț și Industrie Alba, organizații non-guvernamentale), industria alimentară – Aliment 
Transilvania, ceramică şi materiale de construcții, turism, industria de prelucrare a lemnului, de resurse 
pentru dezvoltarea clusterelor (perioada 2018 – 2023). 
Economia în municipiul Alba Iulia va fi focusată şi pe servicii e-business şi e-commerce, branding şi 
marketing al produselor şi serviciilor locale la nivel naționalşiinternațional, portal de promovare a 
potențialului de business al Primăriei Municipiului Alba Iulia și al celorlalte UAT-uri din Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară Alba, înființarea unei rețele-suport pentru meșteșuguri tradiționale şi 
artizanat local, implementarea unor măsuri de facilitare pentru marii investitori în Alba Iulia (terenuri, 
infrastructură, utilități etc.) sau de atragere a elitelor tehnice şi din zona industriilor creative în municipiul 
Alba Iulia prin oferirea de facilități: locuri de muncă în colaborare cu agenții economici, locuințe.  
Vor fi înființate un centru de cercetare științifică de excelență în Alba Iulia, Incubatorul de Afaceri şi 
Tehnologie Alba Iulia, Parcul Tehnologic, Industrial şi Științific Alba Iulia, vor fi dezvoltate capacități de 
producție şi logistice, inclusiv de noi locuri de muncă, în Zona de Dezvoltare Economică Alba Iulia şi nu 
în ultimul rând Alba Iulia Smart City 2018. 
Sunt prevăzute extinderea zonelor publice cu semnal internet wireless în Alba Iulia, dezvoltarea unei 
rețele integrate şi camuflate (cabluri subterane) de telecomunicații în Alba Iulia: servicii de transfer date, 
internet, voce, date, televiziune, dezvoltarea infrastructurii de internet de mare viteză şi a conectivității 
de tip 4G şi 5G pe raza municipiului Alba Iulia și în zona de dezvoltare economică AIDA. 
Exemplu de bună practică: 
Exemplul pozitiv al stimulării economice reprezentat de Departamentul Economic al Consiliului 
Județean Alba: departament pentru dezvoltare și promovare economică şi web-site: Invest Alba 
ca un instrument bun pentru marketing 
Nicăieri în România nu există încă exemple de structuri publice locale care au ca scop promovarea 
dezvoltării economice în mod expres şi prin intermediul cărora s-ar putea genera câștiguri în beneficiul 
public. Potențialii investitori sau cei interesați de înființarea unei firme găsesc uși deschise la nivelul 
administrației publice locale, fie că sunt firme internaționale sau sunt firme cu o anumită dimensiune. 
Trezesc interes înainte de toate acele firme sau acei investitori care doresc să investească în domenii 
cu cerere foarte mare sau cu potențial inovator mare. Nu există servicii gratuite de la o singură sursă, 
asigurate de către administrația publică locală, nici măcar pentru cei care vin pentru prima dată. Aici, 
firmele private acționează pe piața liberă.    
Administrația județului Alba pare să se afle pe un drum de succes cu activitățile sale în domeniul 
încurajării sectorului economic. Creșterea numărului de firme din ultimii circa 10 ani a catapultat județul 
de mai multe ori pe primul sau al doilea loc în privința investițiilor străine la nivel de țară. Aceasta 
înseamnă că județul Alba se poate plasa chiar înainte de capitala București. Firme și grupe de firme 
precum Daimler/ Mercedes, Bosch-Rexroth, Transavia, Kronospan și Holzindustrie Schweighofer sunt 
exemple ale unei politici eficiente de atragere a firmelor, exercitată de către administrația județeană.  
În vederea sprijinirii mai accentuate a dezvoltării mediului economic din județ, în cadrul Consiliului 
Județean Alba a fost constituit un Compartiment de dezvoltare economică şi programe. Activitatea 
acestui compartiment se focalizează, pe de o parte, pe furnizarea de date privind situația economico-
socială a județului, dar şi oportunitățile de investiții din județ. Pe de altă parte, compartimentul urmărește 

																																																								
107Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană 2014 – 2023. Alba Iulia, octombrie 2016 
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facilitarea contactelor agenților economici din județ cu parteneri externi, închegarea mediului de afaceri 
şi stimularea accesării de fonduri europene în vederea dezvoltării economice a județului. 
Consiliul Județean Alba şi primăriile orașelor Alba Iulia, Cugir, Ciugud se implică prin multiple activități 
în mod foarte puternic în activități de marketing, în organizarea de târguri, prezentarea de firme din 
județ și în proiecte internaționale de promovare economică, precum şi în îmbunătățirea situației forței de 
muncă și a calificării acesteia. În special prin Programul ERASMUS+ se efectuează schimburi de 
experiență cu instituții de învățământ din diferite țări europene, pentru a adapta exemplele de bună 
practică la situația județului Alba.     
Comitetul de Dezvoltare Economică, constituit în anul 2006 la inițiativa Consiliului Județean Alba, ca 
organism fără personalitate juridică, are ca scop cooperarea activă şifuncțională între autoritățile locale 
şi mediul de afaceri din județul Alba. Membrii Comitetului de Dezvoltare Economică sunt operatori 
economici reprezentativi ai ramurilor industriale existente în județ.  
Consiliul Județean Alba își propune să depună toate eforturile astfel încât județul să devină un pol de 
concentrare economică dominat de activități productive nepoluante și turism de afaceri, cultural şi agro-
turism. Consiliul Județean Alba pare să se afle pe cale de a constitui dintr-o singură sursă o așa-numită  
one stop agency – respectiv o modalitate de stimulare economică pentru potențialii investitori. Un 
exemplu de promovare activă a economiei este proiectul: INVEST ALBA - Sprijin pentru investiții 
durabile în județul Alba (http://investalba.ro/nou/) 
Un alt exemplu îl constituie activitățile Consiliului Județean Alba în vederea constituirii unui Centru 
Regional pentru Ocupare şi Formare Profesională (CROFP) în Cugir, care sunt în legătură directă cu 
potențialele firmele de formare (calificare) ale Parcului Industrial Cugir. Pentru firmele stabilite aici, din 
domeniul prelucrării metalelor, mai ales al industriei de piese de schimb pentru automotive, calificarea 
serioasă a forței de muncă reprezintă o premisă strategică pentru producție. Prin adoptarea exemplului 
Școlii germane pentru formare profesională din Brașov (înființată în 2012) s-a făcut în 2014 un prim pas 
înspre concentrarea mai accentuată pe o calificare practică pentru muncă în fabrică. Proiectele 
internaționale în cadrul ERASMUS+ ar trebui să faciliteze asemenea pași şi pentru școlile profesionale 
și liceele existente în cadrul sistemului românesc de educație.   
 
Judeţul Brașov 
Strategia de Dezvoltare Durabilă a județului Brașov108 
Viziune de dezvoltare: judeţul Brașov în 2030 este județul competitiv și prosper, atractiv pentru cei ce 
vor să locuiască sau să investească aici, precum și pentru cei ce vor să îl viziteze. La punctul trei de 
direcțiile principale de dezvoltare se situează consolidarea şi dezvoltarea economiei județene şi 
dublarea PIB-ului brașovean până în 2020. Ca motor de dezvoltare economică, Zona Metropolitană 
Brașov în concordanță cu Primăria Municipiului Brașov a stabilit obiectivele şi multe măsuri pentru 
dezvoltare economică şi IMM-uri.  
Restructurările din economia brașoveană din ultimii 20 de ani încă nu sunt terminate – în special mediul 
industrial - au afectat marile platforme industriale și zonele monoindustriale şi au generat: un număr 
mare de șomeri, diminuarea veniturilor locuitorilor, scăderea nivelului de trai al populației – diminuarea 
confortului în locuințe, lipsa resurselor pentru a investi în educația lor şi a copiilor, creșterea numărului 
indemnizațiilor de asistență socială – diminuarea bugetelor autorităților locale, migrația forței de muncă 
şi a populației tinere, tehnologii învechite necompetitive. Economia județeană poate fi revigorată şi 
consolidată prin valori ale punctelor tari prezente, dar şi a oportunităților oferite: număr relativ mare de 
IMM- uri, existența de structuri şi infrastructură de dezvoltare a afacerilor – incubatoare de afaceri, 
parcuri industriale (atât în mediul rural, cât şi în mediul urban), încă există potențial ridicat al forței de 
muncă ce este calificată în domeniul tehnic, există centrul universitar politehnic ce implementează 
																																																								
108Strategia de Dezvoltare a judetului Braşov. Orizonturi 2013-2020-2030. Braşov, noiembrie 2010 
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programe de cercetare în parteneriat cu firme private.  
Măsuri şi proiecte: 

• Reactivarea suprafețelor economice abandonate în urma fostelor exploatări industriale, prin 
adaptarea infrastructurii şi a utilităților și respectarea reglementărilor de mediu în Brașov, 
Făgăraş, Victoria, Zărnești. Pentru reactivarea fostelor situri industriale, gen Victoria sau 
Făgăraş pot fi favorizate orice fel de activități economice ce pot aduce profituri și noi locuri de 
muncă (inclusiv servicii și entertainment);  

• Asigurarea unor locații/spații dotate corespunzător din punct de vedere al utilităților și ușor 
accesibile; va avea prioritate crearea unei baze de date care săpoată oferta diverse locații din 
județ pentru investiții tip “greenfield” sau “brownfield” (Prejmer, Feldioara, Hălchiu, Săcele, 
Râșnov, Zărnești, Codlea, Ghimbav. Cristian, Sânpetru, Bod, Hărman, Rupea, Făgăraş̦, 
Victoria);  

• Crearea de noi investiții în județ, semnificative ca valoare și cantitate, mai ales în direcția 
dezvoltării de afaceri noi cu potențial de creștere rapidă – încurajând mai ales domeniile care 
produc o valoare adăugată crescută și care creează bunăstare la nivel local (industria de soft-
uri, IT, call-center, etc);  

• Dezvoltarea de incubatoare de afaceri, parcuri industriale, parcuri tehnologice, centre de 
transfer tehnologic atât în mediul rural cât şi în urban – în special în zona metropolitană Brașov, 
zona Făgăraş și Zărnești; 

• Îmbunătățirea și extinderea infrastructurii informaționale dedicate mediului de afaceri la nivel 
județean atât în mediul rural cât şi în mediul urban – telefonie/internet;  

• Extinderea infrastructurii existente de cazare și conferințe pentru mediul de afaceri și 
dezvoltarea unor centre de conferințe, expoziții și târguri pe mari suprafețe în zona 
metropolitană a municipiului Brașov; 

• Dezvoltarea de parteneriate între Universitatea „Transilvania” și mediul de afaceri județean, și 
încurajarea stagiilor de practică ale studenților pe termen lung în unitățile de producție 
brașovene.  

Strategia Municipiului Brașov 2030109 
Strategia Brașov 2030 a fost elaborată şi aprobată în 2011 şi multe proiecte prevăzute pentru 
dezvoltare economică sunt realizate: 

• Profilarea zonelor destinate activităților industriale şi comerciale existente, utilizarea 
suprafețelor industriale abandonate  

• Crearea unui sistem IT cu informații necesare pentru investitori, referitoare la potențiale 
suprafețe destinate activităților industriale şi comerciale  

• Implementarea unui proiect-pilot privind asigurarea forței de muncă specializate. 
Un proiect pentru asigurarea necesarului de forță de muncă specializată 

• Sprijin organizatoric pentru Start-Up-uri (Centrul de Afaceri Brașov – cu organizarea de cursuri 
de formare pentru management al firmei, sprijin pentru Start-Up-uri în vederea obținerii de mici 
credite din partea băncilor) 

• Implementarea de acțiuni în vederea interconectării domeniilor știință/cercetare şi economie 
(Parc solar/fotovoltaic, Parc științific , Pol de excelență CDI în domeniul energiilor regenerabile)  

• Asigurarea accesului şi dezvoltarea utilităților în zone de dezvoltare economică 
• Construirea Centrului de Afaceri, transfer tehnologic şi incubator 
• Sprijinirea investițiilor private prin servicii de consiliere şi promovare economică asigurate de 

Primărie 
• Proiect-pilot: Crearea Centrului Regional de Orientare Școlară şi Vocațională (Școala 

Profesională Germană Kronstadt, Școala Profesională Făgăraș după sistem francez) 
																																																								
109Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Braşov 2030. Braşov, 2011 
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• Proiecte de îmbunătățire a formării profesionale în domeniul practic şi profesional (Universitatea 
„Transilvania” Brașov, CCI Brașov, AJOFM Brașov, etc.)   

 
Exemplu de bună practică: 
Înființarea Cluburilor economice germane, ca reprezentanți ai intereselor întreprinderilor din regiune cu 
concentrare de capital din spațiul german adus la inițiative care în toată România sunt apreciate  ca de 
bun simț şi orientate spre îmbunătățirea mediului antreprenorial.   
Un proiect comun extrem de important al Clubului Economic German, ce a dus la rezultate extrem de 
încurajatoare în ultimii ani, este  Promovarea sistemului de educație duală în România. Aici se 
numără înființarea a 5 școli profesionale (după sistemul dual german – adică prezintă o componentă 
practică importantă, o pregătire continuă pe 3 ani şi posibilități de angajare în firmele participante).  Din 
prima școală profesională după sistem dual din România, Școala Profesională Germană din Brașov  
(SPGK), în iulie 2017 a absolvit cea de-a 4-a promoție.  Școala a fost înființată în 2012 și este rezultatul 
unei bune colaborări între Clubul Economic German din Brașov şi autoritățile locale, Ministerul Educației 
şi Ambasadei Germaniei, care împreună s-au implicat în dezvoltarea continuă și diversificarea acestei 
forme de pregătire pe plan național. Pe lângă cele două din Brașov, mai există o asemenea școală 
profesională în Făgăraș (după model francez) şi una în Alba Iulia.  Și în Sibiu este aplicat acest model, 
iar la CROFP din Cugir se va preda de asemenea după acest model. Şi la Târgu Mureș se 
preconizează înființarea unei școli profesionale duale.   
Alte inițiative sunt: 

- Fit for Future din 2009 – Săptămânile de informare profesională – în 2016 au participat 351 
de elevi, ceea ce impune extinderea locurilor pentru practică.   

- Caravana meseriilor din 2014:  campanie națională de pregătire profesională, cu utilizarea 
unui autobuz special, care a demonstrat componența unor locuri de muncă moderne în 
domeniul prelucrării metalelor. Obiectivul proiectului a fost în primul rând informarea elevilor de 
clasa a 8-a și a părinților lor asupra avantajelor pregătirii profesionale, mai ales în cadrul 
sistemului dual, ca o alternativă educațională. Timp de 4 săptămâni, începând cu 17.11.2014, 
două microbuze (sponsorizate de STC şi Caditec), dotate cu demo-locuri de muncă moderne, 
au mers de la o școală la alta și le-au prezentat elevilor de clasa a 8-a și părinților lor 
elementele pregătirii profesionale ca alternativă de succes pentru obținerea unei meserii bune 
și de viitor, la un loc de muncă modern. Prima oprire a caravanei a fost regiunea Brașov 
(Râșnov, Codlea, Zărnești), au urmat Sibiu, Alba Iulia (Sebeș, Cugir) şi Timiș (Recaș, 
Giarmata). Peste 2000 de elevi au avut ocazia de a experimenta practic câteva meserii. Elevii 
au fost încântați să producă de exemplu piese de șah la strungul CNC, să confecționeze 
elefanți din piele, să acționeze roboți şi dispozitive electromecanice, să execute scaune, să 
lucreze pe stații demo moderne. De mare interes pentru elevi şi părinți au fost informațiile 
asupra meseriilor moderne care sunt oferite în firmele locale şi asupra posibilității de a învăța 
unele din aceste meserii la Școala Profesională Germană din Brașov.    

- Bursa locurilor de muncă   
- Marketing la fața locului - Made în Brașov . Cu „Made în Brașov“ s-a urmărit și un alt scop, 

acela de a face cunoscut Brașovul care se bucură de o bună tradiție industrială, ca  o 
metropolă tehnologică.     

- târguri (inclusiv târguri orientate tematic, în locații altele decât București) 
- în 2018 va avea loc cea de-a 10-lea  Zi a Energiei la Brașov.  
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Judeţul Covasna   
Strategia de Dezvoltare a Județului Covasna110 
Judeţul Covasna trebuie să investească puternic în educația preuniversitară, în termeni de specializare 
în domenii solicitate de economia localăşi de dezvoltare a infrastructurii educaționale.  
Judeţul Covasna trebuie să atragă şi să dezvolte specializări de educație superioară de calitate (bine 
definite, corelate cu prioritățile strategice), capabile să susțină sursele de avantaj competitiv. Aceasta 
presupune cooperarea cu universități de prestigiu interesate să relocalizeze specializări la nivel local. 
Sectoare precum IT-ul sau clusterele puternic specializate şi bazate pe cercetare nu pot să existe şi să 
se dezvolte în lipsa unei resurse umane locale instruite. Eforturile trebuie să se concentreze spre 
creșterea ponderii sectoarelor aflate în dezvoltare (agricultură, silvicultură, turism, cultură) în economia 
locală din moment ce ele se dovedesc competitive. Aici pot fi identificate domeniile cu potențial de 
clusterizare ridicat. În momentul de față existăinițiative concrete pentru funcționalizarea clusterelor, 
ceea ce reprezintă una din provocările perioadei următoare. Valorificarea capacitații deosebite existente 
la nivelul județului în ceea ce priveștepotențialul de clusterizare (know-how şi experiență existentă) 
trebuie continuată. Este foarte importantă conectarea diferitelor clustere existente (IT, turism, mobilă, 
agricultură, GreenEnergy) într-un mecanism capabil să fructifice avantajul competitiv pentru județ̦. 
Provocarea strategică majoră pentru județul Covasna este reprezentată de capacitatea de integrare a 
IT-ului, cercetăriişi transferului tehnologic în dezvoltarea zonelor cu avantaj competitiv (agricultură, 
turism balnear, cultură, IT). Un exemplu este reprezentat de posibilitatea de transformare a Spitalului de 
Cardiologie din Covasna în centru internațional de cercetare în domeniu.  
Fostele zone miniere pot fi regândite, reconvertite şi refuncționalizate. Există modele internaționale de 
bune practici care pot fi preluate şi posibilele surse de finanțare europene destinate acestui tip de 
comunități ar trebui identificate fiind dezvoltate şi aplicații: îmbunătățirea accesului la TIC, a calității şi 
utilizării acestor rețele de către populație, agenți economici şi instituții.  
Măsuri selectate: 

• Sprijinirea creării şi dezvoltării infrastructurii de afaceri: parcuri industriale, parcuri tehnologice, 
incubatoare de afaceri. 

• Sprijinirea introducerii utilităților în zone destinate infrastructurii de afaceri/investițiilor. 
• Sprijinirea activităților de cercetare şi dezvoltare cu potențial de valorificare în economie 

(transfer tehnologic, de cunoștințe, inovare). 
• Încurajarea parteneriatului între universități şi partenerii sociali în educație (agenți economici, 

instituții publice, ONG- uri).  
• Susținerea utilizării TIC de către populație şi agenții economici (e-economie, e-comerț̦ 

electronic)  
• Extinderea infrastructurii broad-band în județ̦  

Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Sfântu Gheorghe, 2008-2018111 
Prin viziunea sa, strategia şi-a propus ca Municipiul Sfântu Gheorghe să fie un oraș atractiv, prosper, un 
centru microregional şi pol de dezvoltare, ale  cărui servicii asigură condiții de trai decente, la un nivel 
înalt pentru locuitorii săi şi pentru locuitorii microregiunii, al cărui mediu economic să asigure 
competitivitatea sustenabilă a orașuluişi unde prin reabilitarea şi valorificarea patrimoniului construit şi 
natural să se întărească identitatea locală şi atractivitatea orașului, văzută prin prisma vizitatorilor.  
Municipiul Sfântu Gheorghe să fie atractiv pentru investitori, pentru oamenii de afaceri, pentru forța de 
muncă dornică de a se angaja, precum şi pentru turiști prin:  

• Sprijinirea IMM-urilor, stimularea CDI, înființarea unui centru comercial în fiecare cartier şi 

																																																								
110 Planul POTSA. Strategia de Dezvoltare a Judeţului Covasna 2015-2020. Sfântu Gheorghe, 2015 
111 Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Sfântu Gheorghe 2008-2018. Sfântu Gheorghe, 2009 
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creșterea ponderii sectorului terțiar (ONG), crearea unor clustere sectoriale  
• Investiții în educație, pentru corelarea cu piața forței de muncă, şi asigurarea participării tuturor 

categoriilor sociale pe piața forței de muncă 
Exemplu de bună practică: 
Incubatorul de afaceri din Sfântu Gheorghe – un exemplu de succes şi de flexibilitate la începutul 
anilor 2000, la nivelul Asociației Întreprinzătorilor Mici şi Mijlocii din județul Covasna (ASIMCOV) 
s-a formulat ideea că ar trebui să existe un Incubator de afaceri în orașele județului Covasna,după 
modelul din Ungaria. În 2006 a avut loc inaugurarea Incubatorului de Afaceri din Sfântu Gheorghe, în 
incinta unei centrale termice dezafectate din municipiu, în cadrul Programului Naţional Multianual de 
Înființare şi Dezvoltare de Incubatoare Tehnologice şi de Afaceri, iar până în 2016, aproape 50 de firme 
au fost „incubate” acolo, beneficiind, pe parcursul ciclurilor de incubare, de anumite facilități. 
Incubatorul de afaceri din Sfântu Gheorghe a fost și locul înființării clusterelor. Până în momentul de 
față, la Incubatorul de afaceri din Sfântu Gheorghe au fost înființate opt clustere: Clusterul Regional al 
Lemnului „Pro Wood”, Clusterul Inovativ al Biomasei „Green Energy”, Clusterul Regional al Produselor 
şi al Industriei Agroalimentare „Agrofood”; Clusterul  Regional de Textile „Transylvania Textile & 
Fashion”,  Clusterul Inovativ Regional Ambalaje – Tipografie – Design, Clusterul Ecoturistic, Clusterul 
Regional Balneoturistic „Transylvania” şi Clusterul de Prelucrări Metalice şi Inginerie Mecanică. În 2002 
asociația a înființat o firmă de consultanță Covimm Consulting SRL. În prezent numărul membrilor 
asociației a ajuns la 500. Cu Covimm Consulting – societate administratoare a incubatorului de afaceri – 
vor fi desfășurate proiecte cu parteneri internaționali.  
ASIMCOV s-a dezvoltat ca și centru pentru susținerea mediului de afaceri, iar astăzi reprezintă la nivel 
național o structură creativă, cu ajutorul căreia se pun în practică noi idei ce se bucură şi de 
recunoaștere internațională.   
Pentru a genera mai multe efecte sinergice, pentru a promova cooperarea între incubatoarele de 
afaceri, precum şi pentru a coordona schimburile de experiență, în anul 2010 a fost înființată  AICAR - 
Asociația Incubatoarelor şi  Centrelor de Afaceri din România. Misiunea sa constă în crearea rețelei 
naționale a incubatoarelor şi a centrelor de afaceri, stabilirea relațiilor internaționale.  
Scopul asociației constă în întărirea rolului incubatoarelor de afaceri în vederea dezvoltării economice a 
României prin elaborarea şi armonizarea aspectelor organizatorice, informaționale şi teoretice ale 
incubatoarelor de afaceri. Se caută și noi soluții şi inovare în incubatoarele de afaceri.  
Reprezentanții Asociației Incubatoarelor și Centrelor de Afaceri din România (AICAR), Asociației 
Clusterelor din România (CLUSTERO) și ai Asociației Parcurilor Industriale (APITSIAR) au semnat un 
acord de parteneriat prin care se urmăresc obținerea unei mai strânse colaborări şi folosirea eficientă a 
potențialului.    
 
Judeţul Harghita 
Strategia de Dezvoltare a Județului Harghita112 
Dezvoltarea județului Harghita este concentrată pe creșterea economică susținută ca rezultat al 
dezvoltării relației sistemice dineducație, inovare şi sectoarele economiei locale specializate funcțional 
şi inteligent la nivelul județului, cu accent pe turism şi sectoarele conexe şi în egală măsură pe 
modernizarea şi creșterea calității locuirii în comunitățile județului, înțelegând prin aceasta un mediu de 
viață curat şi civilizat, ofertant pentru petrecerea timpului liber, susținut de o infrastructură modernă şi 
de accesul la servicii publice de bună calitate, asociate în mod obligatoriu cu dezvoltarea unei 
administrații publice prompte şi eficiente.  
 

																																																								
112Strategia de Dezvoltare Generală a Judeţului Harghita pentru perioada 2015-2020. Miercurea Ciuc, august 2016 
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Programul de Dezvoltare Economică a Județului Harghita pe perioada 2012-2020 are ca obiectiv 
general „Construirea unei economii dezvoltate, independente, bazată pe mai mulți piloni, pe existența 
resurselor locale, ținând cont de interesele comunității locale, astfel încât să asigure ocuparea forței de 
muncă şi un nivel de trai permanent îmbunătățit”. 
Obiectivele Programului de Dezvoltare Economică a Județului Harghita:  

• Dezvoltarea turismului ca turism balneo-climateric și terapeutic, turism de aventură (sportiv, de 
vânătoare, speologic, montan), turism de relaxare și petrecere a timpului liber (cultural, religios, 
rural autentic, tradițional), turism de business şi de eveniment, preponderent urban şi periurban 

• Dezvoltarea sectorului agrozootehnic și a silviculturii, cu asigurarea dezvoltării durabile a 
silviculturii şi dezvoltarea sectorului agro-zootehnic, 

• Consolidarea și diversificarea mediului de afaceri existent, cu dezvoltarea și extinderea 
afacerilor existente și atragerea unor noi investiții, dezvoltarea infrastructurii de sprijinire a 
afacerilor și a măsurilor de facilitare a investițiilor, încurajarea potențialului de dezvoltare 
industrială.  

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană Miercurea-Ciuc, 2016-2025113 
Obiectivul Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a municipiului Miercurea-Ciuc până în 2025 este 
de a realiza un oraș competitiv, care se dezvoltă dinamic, ecoconștient, care își exercită atractivitatea 
prin mediul său de bună calitate, prin instituții remarcabile, prin oportunități economice, prin populația cu 
studii superioare, și cu familii. De asemenea, se vizează crearea unui oraș atractiv pentru investitorii 
interesați de condiții optime de funcționare, investiții cu multe locuri de muncă noi şi, nu în ultimul rând, 
cu întreprinderi. 
Domeniu-cheie locul 1: Creșterea atractivității economice 
Este nevoie de această atractivitate pentru a opri scăderea randamentului economic din oraș, și pentru 
a oferi cât mai multe locuri de muncă, economie competitivă pe plan internațional.  

• Economia competitivă bazată pe surse interne – design de lemn şi de industria de textile - 
bazate pe potențialul zonei, respectiv dezvoltarea sectorului ITC care stă la baza celorlalte 
sectoare prin: inițierea unor cursuri de pregătire profesională noi la nivel mediu și superior, co-
working, co-learning, realizarea unei case de incubare, cu spațiu comunitar, având funcții de 
studii şi de conferință, folosind o parte a fostei Case de Cultură a Sindicatelor. 

• Dezvoltarea abilităților întreprinzătorilor privaţi, necesare pentru schimbările de structură 
- pregătirea angajaților în fabrici de producție, funcționari publici, angajați din administrația 

publică pentru a schimba locul de muncă, în contextul economiei de piață; 
- flexibilitate, programe de studii personalizate; 
- pregătire antreprenorială, însușirea unor meserii pe baza învățământului profesional şi 

tehnic; 
- brokerajul forței de muncă prin: Centru de incubare creativ-inovativ în zona industrială 

vestică a orașului, utilizând şi revitalizând o clădire abandonată, dezvoltarea programelor 
de formare, începerea cursurilor. 

Exemplu de bună practică: 
Municipiul Odorheiu Secuiesc este un orașatractiv, cu o atmosferă  plăcută, integrat, armonizat cu 
mediul său unde: 

• economia modernă va asigura regenerarea permanentă a orașuluişi a microregiunii, respectiv 
competitivitatea sustenabilă a acestora pe termen lung, 

• serviciile complexe oferite populației locale şi din raza de acțiune a orașului vor asigura un nivel 
de trai ridicat,  

• prin exploatarea potențialului mediului natural şi construit vor fi transmise valori culturale 
																																																								
113Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană Miercurea-Ciuc 2016-2025. Miercurea Ciuc, ianuarie 2017 
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şicolective esențiale atât localnicilor cât şi vizitatorilor, şi astfel municipiul va fi considerat, pe 
bună  dreptate, polul de dezvoltare şi centrul regiunii.  

În județul Harghita, Odorheiu Secuiesc este unul din orașele care înregistrează o puternică dezvoltare 
economică la nivelul Regiunii Centru. Se reușește tot mai mult ca potențialul local existent să fie utilizat 
eficient în scopul dezvoltării economice. În acest sens, implicarea mediului economic în structurile 
regionale precum clustere sau lanțuri valorice regionale are un rol determinant. Abordarea în comun a 
unor demersuri la nivel regional este existențială pentru crearea legăturii dintre cercetare şi mediul de 
afaceri, pentru marketing, pentru dezvoltarea de brand-uri sau pentru utilizarea potențialului de turiști.    
 
Judeţul Mureș 
Planul de Dezvoltare a Județului Mureș pentru perioada 2015-2020114 
Judeţul Mureș, valorificând poziția sa strategică, bogăția resurselor de care dispune şioportunitățile, își 
propune să devină până în anul 2020 un județ dinamic, orientat către progres, având capacitate de 
cercetare, în special în domeniul medical, tehnic, economic, turism și cultură, cu o economie 
sustenabilă, (bazată pe o agricultură intensivă, pe o industrie cu valoare adăugată ridicată şi un sector 
de servicii atractiv), susținută de o infrastructură modernă şi accesibilă tuturor mureșenilor, asigurând 
astfel locuitorilor săi premisele unui nivel de trai ridicat, un județ unde noul se construiește pe tradițiile 
multiculturale.  
Obiectivul general al Planului de Dezvoltare a Județului Mureș îl constituie creșterea competitivității 
economiei şi a atractivității județului Mureș, reducerea disparităților existente între mediul urban şi rural, 
în scopul creării unui climat favorabil pentru locuitori, întreprinzători şi turiști. Obiectivul său strategic 
sunt dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor, încurajarea transferului tehnologic şi a cercetării 
aplicate în sectoare cu potențial de creștere pentru îmbunătățirea competitivității economiei şi crearea 
de noi locuri de muncă. 
 
Creșterea competitivității economice, stimularea cercetării şi inovării, prin măsuri ca:  

• Diversificarea infrastructurii de afaceri prin dezvoltarea de zone economice (parcuri tehnologice 
şi științifice, parcuri industriale, parcuri retail, incubatoare de afaceri) în localități cu rol 
polarizator. 

• Creșterea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM) şi încurajarea antreprenoriatului în 
domenii cu valoare adăugată şi cu potențial de creștere. 

• Crearea de clustere şi de rețele asociative pentru cooperare economică în domenii cu 
perspective de creștere. 

• Promovarea produselor locale şi a infrastructurii de sprijin a afacerilor din județul Mureș pe plan 
intern şi extern. 

Crearea de produse competitive prin cercetare, dezvoltare şi inovare, prin măsuri ca:  
• Crearea şi dezvoltarea infrastructurii-suport pentru activități de cercetare, dezvoltare şi inovare 

(CDI), desfășurate de sectorul public şi privat. 
• Facilitarea creării de parteneriate între instituții de cercetare, între mediul de afaceri şi instituții 

de cercetare; integrarea acestora în rețele internaționale. 
Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Târgu Mureș, 2016-2023115 
Viziune de dezvoltare: municipiul Târgu Mureș reprezintă cel mai influent pol de dezvoltare urbană din 
Regiunea Centru, promovând dezvoltarea urbană sustenabilă din punct  de vedere al sistemului 
educațional, sanitar, al mobilității urbane, dezvoltării economice, incluziunii sociale, combaterii sărăciei 
şi protecției mediului, dezvoltând parteneriate puternice între guvernanța locală, cetățeni, mediul 
																																																								
114Planul de Dezvoltare a Judeţului Mureş pentru perioada 2015-2020. Târgu Mureş, 2014 
115Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Târgu Mureş, 2016-2023, Târgu Mures, 2017 
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economic și societatea civilă. 
Dezvoltarea unui mediu socio-economic atractiv, competitiv și inovator până în anul 2023, prin: 

• Dezvoltarea de centre de cercetare, dezvoltare şi inovare pentru susținerea mediului economic, 
administrativ și  universitar 

• Susținerea și  promovarea consorțiilor universitare 
• Dezvoltarea de parcuri industriale și  centre expoziționale 
• Sprijinirea mediului economic 
• Susținerea activităților desfășurate  de ONG-uri şi încurajarea parteneriatelor sector public – 

societate civilă  
Municipiul Târgu Mureș va fi un centru medical-farmaceutic de interes internațional, național şi regional 
până în anul 2023. 
 
Exemplu de bună practică: 
Exemplul pozitiv de activități şi servicii ale Camerei de Comerț şi Industrie Mureș  
La fel ca toate Camerele de Comerț şi Industrie din România, şi CCI Mureș a semnat protocolul de 
colaborare cu Asociația de Standardizare din România (ASRO), în sediul Camerei de Comerțşi 
Industrie Mureș. Pe baza acestui acord funcționează Centrul Zonal de Informare Mureș, care oferă 
servicii de informare asupra produselor şi serviciilor ASRO şi posibilitatea de a achiziționa pe loc 
standardele care interesează:Colecții de standarde pe CD şitipărite pe domenii reglementate, conform 
ofertei de abonare pe anul în curs şi conform Ofertei de CD-uri ASRO. 
Alte activității şi servicii sunt:  

• Servicii ale Biroului de Asistenţă pentru Societăți Comerciale – BASC; 
• Servicii de consultanţă şi îndrumare pentru proiecte majore, modele şi desene industriale; 
• Servicii complete de tip single contact Point pentru dezvoltarea firmelor, înregistrarea şi 

autorizarea unei firme noi sau pentru înregistrarea modificărilor actelor constitutive, informații 
privind oportunități de afaceri din țară şi din străinătate - servicii gratuite pentru membri; 

• Certificate de origine, de forță majoră, vizarea facturilor şi a altor documente de import-export  
tarife cu reduceri pentru membri; 

• Traduceri şi servicii de interpret la întâlnirile de afaceri (engleză, germană, italiană şi franceză) - 
asistenţă la tratative şi negocieri, întocmire de corespondenţă comercială; 

• Informații despre târguri şi expoziții din ţară şi din străinătate, organizarea de misiuni 
economice, prezentări de firme şi parteneriate de afaceri - consultanță gratuită pentru membri; 

• Organizarea de cursuri de inițiere, formare şi perfecționare, seminarii de instruire - tarife cu 
reduceri pentru membri; 

• Întocmirea de proiecte pentru obținerea de finanțări nerambursabile din Fondurile Structurale 
ale Uniunii Europene sau din alte surse: planuri de afacere, studii de fezabilitate, planuri de 
marketing, studii de piață, cerere de finanțare, buget, consultanță pe parcursul implementării 
etc.  

• Informații şi consultanţă privind oportunitățile de creditare pentru persoane fizice şi juridice - în 
colaborare cu bănci, societăți de micro-finanțare şi alte instituții financiare non-bancare; soluții 
flexibile de garantare a creditelor în colaborare cu fonduri de garantare; 

• Servicii de asistență şi consultanță pentru certificarea sistemului de management al organizației 
conform standardelor internaționale de calitate, mediu, sănătate şi securitate în muncă etc.  

• Web Design - realizare pagini de internet, consultanță pentru alegerea numelui de domeniu, 
optimizare pentru motoarele de căutare, servicii de găzduire şi întreținere a paginilor web; 

• Agenţia de Turism PROFESSIONAL TOURS din cadrul CCI Mureș - oferă servicii turistice de 
calitate ce vizează toate formele de turism. 
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Asemenea activități prin care CCI Mureș şi CCI Brașov au contribuit în anii trecuți la succesul dezvoltării 
economice a județelor lor sunt din păcate încă excepții. CCI Brașov este şi membră a Enterprise Europe 
Network şi prin aceasta stimulează în special activitățile IMM-urilor lor. Potențialul CCI de implicare 
activă şi orientată spre țelurile IMM nu este însă același în toate județele Regiunii Centru, dacă vorbim 
de intensitate şi rezultate. Desigur că nici tradițiile sistemului camerelor nu sunt egale cu cele ale țărilor 
vest-europene. Acolo, CCI au un rol central în calitate de reprezentanți ai intereselor firmelor dar spre 
deosebire de statele vest-europene, în România nici nu există obligativitatea de a fi membru al CCI. 
Astfel, este la latitudinea CCI cât de activ aleg să reprezinte interesele firmelor – mai ales ale firmelor 
membre – în cadrul legislației existente, și cât de mult folosesc spațiul de mișcare oferit.  Se poate totuși 
presupune că CCI în contextul legislației românești  formează o structură  al cărei potențial nu este nici 
pe departe epuizat. La aceasta se adaugă o consiliere competentă pentru firme, atât la înfiinţarea lor 
cât și după aceea. CCI şi-ar putea crește în mod evident utilitatea în mare măsură, în contextul sprijinirii 
cu hotărâre a firmelor în privința aprobărilor necesare și a racordărilor la infrastructura necesară, de la 
drumuri până la energie, apă şi canalizare. Printr-o colaborare competentă cu autoritățile responsabile 
ele ar deveni parteneri şi mai de dorit pentru firme, a căror afiliere voluntară este cea care justifică în 
ultimă instanță existența acestor CCI.  
 
Judeţul Sibiu 
Strategia de Dezvoltare a Județului Sibiu pentru perioada 2010 – 2013, și direcțiile de dezvoltare 
a județului pentru perioada 2014 – 2020116 
Obiectivul principal al strategiei îl reprezintă atingerea unei dezvoltări durabile a județului, care să ducă 
la creșterea nivelului de trai al populației. Consiliul Județean Sibiu își va îmbunătăți serviciile și va creste 
calitatea acestora prin eficientizarea activității din aparatul propriu și din instituțiile subordonate, ținând 
seama de standardele europene, prin utilizarea eficientă a resurselor (umane, financiare, materiale) de 
care dispune pentru soluționarea problemelor identificate la nivelul județuluiși pentru atragerea de 
fonduri pentru dezvoltarea economico-socială a județului, conform competenţelor sale legale.  
Judeţul Sibiu a avut intervenții directe vizând siguranța turismului, prin participarea la proiecte de 
investiții cu efect asupra dezvoltării durabile și echilibrate a turismului din județ, prin implicarea în 
parteneriate pentru dezvoltarea infrastructurii în turism, prin promovarea potențialului turistic pe plan 
intern și internațional, prin participarea la saloane de turism în țară și în străinătate, şi respectiv prin 
elaborarea de materiale de promovare.  
Judeţul Sibiu şi-a propus ca obiective generale: Promovarea agriculturii extensive - ecologice prin 
creșterea competitivității sectoarelor agricol și forestier și adaptarea la cererea și oferta de 
piață,înființarea asociațiilor și grupurilor de producători prin dezvoltarea economică durabilă a fermelor 
și a exploatațiilor agricole. 
Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană Durabilă a Municipiului Sibiu, 2023117 
Viziune de dezvoltare: Sibiu 2023 – lider regional ancorat în valorile europene ale secolului XXI. Cu 
poziție de lider regional, Sibiulsusține dezvoltarea economică a zonei de sud a Transilvaniei. Primul 
obiectiv sectorial sunt industriile noi, cu valoare adăugată ridicată şi cu impact direct asupra structurii 
mediului economic, cu priorități:  

• Consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice şi inovării; 
• Îmbunătățirea accesului, utilizării şi calității tehnologiilor informației şi comunicațiilor; 
• Îmbunătățirea competitivității IMM, a sectorului agricol  şi a sectorului de pescuit și acvacultură; 
• Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute  de carbon.  

																																																								
116 Strategia de Dezvoltare a Județului Sibiu pentru perioada 2010 – 2013 şi direcțiile de dezvoltare a județului pentru perioada 2014 – 2020, Sibiu 2010  
117Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană Durabilă a Municipiului Sibiu 2023. Sibiu 2017 
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Sunt prevăzute măsuri în domeniile de dezvoltare a capitalului uman, infrastructurii destinate mediului 
economic şi creșterea accesibilității externe a orașului pentru implementarea obiectivelor. 
Exemplu de bună practică: 
Odată cu intrarea României în UE, județul Sibiu a primit și titlul de Capitală Europeană a Culturii.  În 
acest sens şi odată cu decizia Consiliului Județean și a Primăriei de a reabilita Aeroportul Sibiu și a-l 
transforma într-un aeroport internațional, precum şi prin construirea șoselei de centură Sibiu – Nădlac 
(Coridor Pan-European IV al TEN-Transport), Sibiul a beneficiat de condiții excelente pentru a favoriza 
dezvoltarea economică vizibilă. Planificarea coordonată (în toate problemele) a dus în timp relativ scurt 
la un număr considerabil de firme stabilite aici, precum şi la extinderi. Afinitatea pentru economia 
germană, activitățile conduse de Forumul German şi consilierea oferită de investitori în mod unitar au 
dus în mod decisiv la această intrare în UE încununată de succes.  
HOTSPOT SIBIU Revista româno-germană de economie DeBizz şi Fundația Friedrich-Naumann-
Stiftung pentru Libertate, Biroul Europa de Sud-Est (FNF), în colaborare cu Clubul Economic German 
din Transilvania (DWS) au organizat marți, 27 iunie 2017, la hotelul Hilton din Sibiu, acţiunea de debut 
'HOTSPOT SIBIU'. Manifestarea a analizat cele mai importante direcții de dezvoltare a economiei 
locale, regionale și naționale, precum și relațiile economice germano-române din acest context.   
 
 
5.5. Contribuția programelor cu finanțare europeană din perioada 2007-2013 la 
dezvoltarea economică regională 
Programele cu finanțare europeană din perioada 2007-2013 susțin implementarea politicii de coeziune 
a Uniunii Europene şi a urmărit 3 obiective: convergența, competitivitatea regională și ocuparea forței 
de muncă, respectiv cooperarea teritorială europeană.  
Cele trei obiective au fost finanțate din trei surse: 
• Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 
• Fondul de Coeziune (FC) 
• Fondul Social European (FSE) 

Prin FEDR s-au finanțat programe de dezvoltare regională și de creștere economică menite să ducă la 
competitivitate şi cooperare teritorială pe tot cuprinsul Uniunii Europene. În schimb, FC s-a concentrat 
asupra infrastructurii de transport şi de mediu, precum și asupra eficienței energetice şi a energiei 
regenerabile în statele membre cu un Venit Național Brut (VNB) mai mic de 90% din media Uniunii 
Europene. Prin FSE s-a asigurat sprijin pentru anticiparea și gestionarea schimbărilor economice şi 
sociale. 
Măsuri generale ale politicii de coeziune, cu impact asupra economiei şi competitivității 
Odată cu aderarea României la Uniunea Europeană în anul 2007, țara a primit și dreptul de a obţine 
sprijin financiar din partea Uniunii Europene în cadrul obiectivului de convergență. Pentru folosirea 
acestor mijloace financiare europene, între 2007-2013 au fost elaborate Cadrul Strategic Naţional de 
Referință (CSNR), Planul Naţional de Dezvoltare, Planul Naţional de Dezvoltare Rurală și Planurile 
Regionale de Dezvoltare, precum și alte planuri sectoriale, care au servit ca bază pentru elaborarea 
Programelor Operaționale. Prioritățile Cadrului Strategic Național de Referință au fost:  

• Dezvoltarea unei infrastructuri de bază în acord cu standardele Uniunii Europene;  
• Consolidarea competitivității pe termen lung a economiei românești;  
• Dezvoltarea și folosirea eficientă a capitalului uman;  
• Edificarea de capacități de administrare efective;  
• Încurajarea unei dezvoltări teritoriale echilibrate.  
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Aceste priorități au fost puse în practică prin intermediul a șase Programe Operaționale, din care unul 
pentru Asistență Tehnică, finanțate atât din FEDR, din FSE cât și din Fondul de Coeziune, toate fiind 
administrate la nivel național (vezi Tabel 5.5.1). La acestea se adaugă resursele financiare din cadrul 
Fondului European pentru Dezvoltare Rurală şi Piscicultură, resurse ce au stat de asemenea la 
dispoziție prin intermediul unor programe speciale. În total, susținerea din FEDR şi din Fondul de 
Coeziune a fost în aceeași perioadă de 15,4 miliarde EUR, ceea ce corespunde la circa 25% din 
cheltuielile de investiții ale Statului României. Finanțarea per capital a fost de 102 EUR/an, ceea ce 
împreună cu Bulgaria reprezintă cea mai mică valoare din țările UE27.  
Tabel 5.5.1. Perioada de finanțare 2007-2013 – Rata de absorbție în dezvoltare în perioada 2013-
2018 în cadrul Programelor Operaționale în România (în %) 

 % sume 
alocate din 
bugetul 
total118 

2011 2012 2013119 2014 2017* 

Programul Operațional Regional (POR) 19 17,61 25,60 50,59 72,02 85,04 
Programul Operațional Sectorial Mediu (POS Mediu) 23 5,60 12,88 26,65 42,28 78,55 
Programul Operațional Sectorial Transport (POS  Transport) 23 6,22 10,24 31,23 56,65 77,31 
Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice 
(POS CCE) 

13 6,77 14,45 36,40 56,94 105,47 

Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 
(POSDRU) 

18 6,34 11,81 28,75 46,53 73,37 

Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative (PODCA) 1 13,57 25,48 50,59 72,02 98,66 
Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 1 9,83 18,23 20,71 55,30 113,42 
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR)  - 50,42 66,74 82,50  
Programul Operațional pentru Pescuit (POP)  - 25,03 34,41 46,12  
Total    26,49  82,93 

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene, ianuarie 2018 
*Notă: http://www.finantare.ro/absorbtia-fondurilor-europene-pe-cadrul-financiar-2007-2013-a-stagnat-în-februarie.html, 
Posted on 29 martie 2017 by Finantare.ro în Ştiri Fonduri Structurale 

După un regres puternic în timpul crizei, economia românească şi-a revenit repede şi datorită sprijinului 
financiar realizat prin intermediul Fondurilor Structurale şi de Coeziune, iar începând cu anul 2011 a 
dovedit o creștere vizibilă pe baza exporturilor ample și a importurilor temporar reduse. Creșterea PIB în 
perioada 2014-2015 a fost în medie de 3,6% pe an (vezi Tabelul 5.5.2). În comparație cu media țărilor 
Uniunii Europene (EU27) rata persoanelor ocupate se prezintă exact invers. Dacă între 2000-2007 era 
cu o medie anuală de 4 puncte procentuale peste media UE27, în perioada 2014-2015 era cu aproape 
4 procente sub media  UE27. În timp ce creșterea PIB se află în relație predominat pozitivă cu măsurile 
de politici de coeziune, în cazul ocupației şi șomajului sunt alți factori care joacă un rol mai puternic, de 
exemplu măsurile aplicate de stat în sectorul public și intervenția fiscală asupra cheltuielilor și calculului 
salariilor (creșterea salariului minim) din IMM-uri (vezi capitolul 5.2).    
Tabel 5.5.2. Creșterea PIB, rata ocupației şi a șomajului în perioada 2000-2015 (România și 
Uniunea Europeană) 

 2000-07 2007-09 2009-11 2011-13 2013-2014 2014-15 
PIB rata de creștere(în medie % pe an)  România 5,7 0,4 0,0 2,7 2,9 3,6 
EU medie 2,3 -2,0 1,9 -0,1 1,4 1,9 

 2000 2007 2009 2011 2013 2015 
Rata ocupației (%, 20-64)             
România 70,5 64,4 63,5 63,8 64,7 66,0 
EU medie 66,5 69,8 68,9 68,6 68,4 70,1 
Rata șomajului(în medie % pe an)        
România 7,0 6,4 6,9 7,2 7,1 6,8 
EU medie 9,2 7,1 8,9 9,6 10,8 9,3 

Sursa: Eurostat, Naţional Accounts and Labour Force Survey 

																																																								
118http://ec.europa.eu/romania/euromania/romaniaeu/fundsromania/indexro.htm 
119The Status on 31 December 2013 of submission and approval of projects, of financing contracts signed and of payments to beneficiaries, The Ministry of 
European Funds, Romanian Government, February, 2014 
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Între 2007 şi 2015 rata șomajului s-a stabilizat la un nivel similar coborât și media anuală a întregii 
perioade era de 7%, mult sub UE27. Deficitul public care în 2009 era de aproape 10% din PIB, a fost 
redus semnificativ la sub 1% din PIB în 2015, în urma sprijinului primit prin intermediul a trei programe 
de ajutor financiar UE/FMI consecutive.  
Resursele financiare pentru perioada 2007-2013 au fost folosite în principal pentru sprijinirea traficului 
rutier şi mediului, care au primit împreună mai mult de 80% din totalul fondurilor alocate. Mai ales 
sectorul transport a primit mai mult de o treime din banii aflați la dispoziție, mediul 29%. Resursele 
financiare au fost folosite în mai puțină măsură pentru sprijinirea întreprinderilor - 17% (după aplicarea 
corecțiilor până la 2016 (vezi Tabel 5.5.3).  
Printre măsurile menite să contracareze efectele crizei economice şi să sprijine absorbția fondurilor 
structurale se numără: 

• Creșterea ponderii finanțării nerambursabile acordate microîntreprinderilor în cadrul 
Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 4, domeniul major de intervenție 
4.3 – Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor la 100% începând cu cel de-al doilea apel de 
proiecte lansat în toamna anului 2009. Inițial programul finanța 70% din totalul cheltuielilor 
aprobate pentru microîntreprinderile câștigătoare; 

• Introducerea mecanismului decontării cererilor de plată, prin modificarea Ordonanței de 
Urgență a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale. 
Scopul acesteia a fost acela de a optimiza fluxurile financiare din cadrul programelor 
operaționale finanțate din instrumente structurale şi de a asigura capacități de absorbție a 
acestor fonduri în vederea evitării dezangajării automate a fondurilor alocate României de către 
Comisia Europeană, precum și pentru îndeplinirea obiectivelor proiectelor.  

În studiul „Strategia Regiunii Centru privind creșterea absorbției fondurilor europene în perioada 2014-
2020“, ADR Centru a prezentat o analiză foarte detaliată, în special evaluarea Indicatorilor de 
Dezvoltare Durabilă în România (IDDR).120 
Tabel 5.5.3. Repartizarea resurselor financiare în România pentru perioada 2007-2013 pe 
categorii, la început (2007) și la sfârșit (aprilie 2016) și glisări între categorii121 

Categoria  2007  2016  Adăugat Scăzut 2007  2016  
Inovare şi cercetare  826,5  839,4  117.5  -104.6  5,3  5,5  
Mediul antreprenorial  218,6  168,1  -  -50.5  1,4  1,1  
Investiții în întreprindere 816,7  1.243,7  427.0  -  5,3  8,1  
Tehnologia de la informare şi  comunicare 
pentru cetățeni şi afaceri  

354,2  364,9  12.5  -1.8  2,3  2,4  

Mediu 4.869,5  4.422,2  34.9  -482.2  31,4  28,8  
Energie 603,8  602,0  208.3  -210.0  3,9  3,9  
Sprijin pentru conectarea la broadband 90,6  82,6  -  -8.0  0,6  0,5  
Drumuri  2.854,7  3.377,4  573.8  -51.1  18,4  22,0  
Cale ferată 1.853,5  1.692,0  365.5  -527.0  11,9  11,0  
Alte infrastructuri de transport  622,1  401,7  59.2  -279.6  4,0  2,6  
Piaţa forței de muncă 24,2  24,2  -  -  0,2  0,2  
Infrastructura culturală şi socială 762,0  1.374,0  612.0  -  4,9  8,9  
Dimensiunea teritorială 1.073,7  208,8  29.4  -894.2  6,9  1,4  
Technical Assistance  558,9  572,4  130.6  -117.0  3,6  3,7  
Total  15.528,9  15.373,5  2.570.8  -2.726.1  100,0  100,0  

Notă: ‘Adăugat’ se aplică la suma adaosurilor la resursele din PO, în care mijloacele pentru fiecare categorie netă au fost mărite. "Scăzut" este suma 
scăderilor din resurse în PO în care s-a redus finanțarea netă. " Dimensiunea teritorială" cuprinde susținerea modernizărilor urbane şi rurale şi serviciile 
turistice, precum şi măsuri de preîntâmpinare a schimbărilor climatice.  

																																																								
120Contribuția programelor naționale cu finanțare europeană la dezvoltarea socio-economică a României în perioada 2007-2013. În: Strategia Regiunii 
Centru privind creșterea absorbției fondurilor europene în perioada 2014-2020, p. 23 şi următoarele 
121 DG Regional and Urban Policy, Inforegio database and Eurostat, national accounts and Government statistics În: European Commission. Directorate-
General for Regional and Urban Policy: WP1: Synthesis report. (Contract number 2014CE16BAT016) Ex post evaluation of Cohesion Policy programmes 
2007-2013, focussing on the European Regional Development Fund (ERDF) and the Cohesion Fund (CF) Task 3 Country Report Romania. September 
2016. p. 12 
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Dar chiar în urmărirea unei dezvoltări economice de succes, România a trebuit să investească în 
infrastructura rutieră şi în continuare. Nevoia crescută de recuperare în acest domeniu în multe zone 
rurale şi regiuni mai puțin dezvoltate s-a datorat în principal standardelor scăzute ale cerințelor de 
acceptare precum şi unor lipsuri istorice în întreținerea infrastructurii. În timpul perioadei raportate, 
resursele financiare au fost amânate de-a lungul unei serii de structuri politice pentru a facilita absorbția 
și a face investițiile mai efective. În special au crescut investițiile în cercetare, dezvoltare și inovare, 
precum şi în cultură şi infrastructură socială, pe când cheltuielile pentru investiții directe în întreprinderi, 
infrastructura de mediu și dezvoltarea urbană au fost reduse. Pentru mediul antreprenorial (primele 
patru categorii) resursele financiare au fost mărite, de la 14,3 la 17,3%, cu toate că investițiile directe 
pentru întreprinderi au scăzut cu 0,3%. O scădere relativ drastică au cunoscut și resursele financiare 
destinate dimensiunii teritoriale, cu 5,5% (Tabel 5.5.3).  
Efectele finanțării politicii de coeziune asupra regiunilor din România  
Adâncirea disparităților, deși scopul Programelor Operaționale era reducerea acestora, lipsa unei viziuni 
integrate de dezvoltare la nivel național pe termen mediu și lung, cu priorități sectoriale, dar şi regionale 
de dezvoltare, care ar fi trebuit să fie transpuse în obiective finanțabile constituie problema tuturor 
Programelor Operaționale, fără excepție. Analiza indicatorilor macroeconomici arată că persistă sau se 
adâncesc disparitățile de dezvoltare la nivel teritorial. Deși s-a invocat permanent principiul dezvoltării 
durabile şi echilibrate între regiuni, în fapt, o parte considerabilă din finanțările europene a ajuns la 
proiecte provenind din acele regiuni/județe cu capacitate deja crescută atât financiar, cât și la nivelul 
profilului şi experienței beneficiarilor. Această realitate confirmă faptul că fondurile europene sunt atrase 
mai ușor de solicitanții cu posibilități financiare, în absența unor criterii de calificare care să acorde 
șanse sporite zonelor şi sectoarelor economice vulnerabile. 
Cele mai multe fonduri în valoare absolută au fost accesate, în ordine, de beneficiari din: municipiul 
București, județul Iași şi județul Cluj. Diferența majoră din București şi următoarele clasate se justifică şi 
prin faptul că în aceste sume sunt incluse și proiectele autorităților centrale cu sediul în București 
(ministere, agenții guvernamentale etc.). Disparitățile regionale sunt dominate de diferența din Regiunea 
București-Ilfov şi restul țării, în primul rând în comparație cu regiunile cele mai sărace, mai ales Nord-
Est, Sud-Est și Sud-Vest-Oltenia s-au extins tot mai mult. Efectul fondurilor structurale asupra 
PIB/locuitor între anii 2007 și 2015 s-a resimțit cel mai bine în Regiunea București-Ilfov precum și în 
regiunile mai slab dezvoltate. Astfel, implementarea fondurilor structurale a contribuit la o apropiere a 
regiunilor între ele, chiar dacă diferențele socio-economice în unele domenii sau între regiunile mai slab 
dezvoltate au continuat să se resimtă. 
Impactul programelor operaționale în Regiunea Centru122 
În perioada 2007 - 31.12.2016, în Regiunea Centru au fost implementate 11.818 proiecte cu valoarea 
de 28.231,92 mil lei, proiecte ce au fost finanțate din fonduri europene: Fondul European de Dezvoltare 
Regională (FEDR), Fondul de Coeziune (FC), Fondul Social European (FSE) şi Fondul European 
Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR). În 2015, în Regiunea Centru, gradul de contractare a 
fondurilor comunitare depășește media națională pentru următoarele domenii: poli de creștere, centre 
urbane, infrastructura sociala, echipamente situații de urgență, situri industriale, microîntreprinderi, 
patrimoniu cultural şi agrementul turistic. 
Prin intermediul Programului Operațional Sectorial Transport 2007-2013, au fost finanțate 14 
proiecte localizate în Regiunea Centru, cu o valoare totală de 12,03 miliarde lei. Din acestea nouă 
proiecte s-au adresat sectorului rutier, cel mai important fiind Autostrada Orăștie-Sibiu, în lungime de 
60,09 km, iar cinci proiecte au vizat infrastructura feroviară.  
Prin intermediul Programului Operațional Sectorial de Mediu 2007-2013, au fost finanțate 54 de 
proiecte localizate în Regiunea Centru, cu o valoare totală de 3,15 miliarde lei. Din acestea 17 au vizat 
																																																								
122ADR Centru: Informare privind implementarea fondurilor europene 2007-2013 la nivelul Regiunii Centru, martie 2017 
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extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată, 5 au dezvoltat sisteme integrate de 
management al deșeurilor la nivelul județelor din regiune, un proiect a vizat reabilitarea unui sit 
contaminat din Târgu Mureș, 27 proiecte au vizat protejarea biodiversității şi managementul siturilor 
protejate și 4 proiecte au vizat realizarea de planuri pentru prevenirea, protecția și diminuarea efectelor 
inundațiilor. 
Prin intermediul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, au 
fost finanțate 458 de proiecte localizate în Regiunea Centru, cu o valoare totală de 2,72 miliarde lei. 
Proiectele din regiune au avut ca rezultat participarea la stagii de practică şi programe de consiliere 
profesională a 209.094 elevi şi studenți, participarea la cursuri de formare profesională a 134.223 
persoane, participarea la programe de formare antreprenorială a 4.455 de persoane, participarea la 
programe de formare profesională a 6.137 de persoane, participarea a 24.853 de șomeri la programe 
integrate de ocupare, participarea a 23.881 de șomeri la programe integrate de ocupare, participarea la 
programe de formare a 10.260 de femei din grupurile vulnerabile, participarea la programe de formare a 
3.692 de persoane din grupurile vulnerabile. 
Prin intermediul Programului Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007-2013, au fost 
finanțate 47 de proiecte localizate în Regiunea Centru, cu o valoare totală de 28,22 milioane lei. Din 
acestea, 21 de proiecte au vizat elaborarea de strategii de dezvoltare pentru comunitățile locale din 
regiune, alte 12 proiecte au vizat programe de formare a funcționarilor din administrația publică locală și 
14 proiecte au vizat implementarea unor soluții informatice şi a sistemului de management al calității 
serviciilor în cadrul administrației publice locale. 
Prin intermediul Programelor de Cooperare Europeană implementate în perioada 2007-2013 au 
beneficiat de sprijin 50 de proiecte la care au participat entități din Regiunea Centru, în valoare totală de 
62,57 mil. lei (13,85 mil. euro). Astfel, entități din Regiunea Centru au participat la 16 proiecte finanțate 
prin Programul de Cooperare Transnațională Sud – Estul Europei, la 19 proiecte finanțate prin 
Programul de Cooperare Interregională INTERREG IV C și la 15 proiecte finanțate prin Programul 
URBACT II. 
Prin intermediul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 au fost finanțate 9.620 de 
proiecte localizate în Regiunea Centru, cu o valoare totală de 2,63 miliarde lei. Din această sumă cea 
mai mare parte a fost alocată Submăsurii 322 - Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea 
serviciilor de bază pentru economia și populația rurală şi punerea în valoare a moștenirii rurale. În 
cadrul acesteia au fost finanțate 74 de proiecte din Regiunea Centru, valoarea lor fiind de 737,35 
milioane lei. 
În sinteză, situația proiectelor din Regiunea Centru la 31 decembrie 2016123 arată astfel: 
Tabel 5.5.5.: Situația proiectelor din Regiunea Centru la 31 decembrie 2016 

Program Nr. 
proiecte 

Valoare totală (mil. 
lei) 

POS Transport 14 12.028,50 
POS Mediu 54 3.148,34 
POS Regional* 571 3.903,05 
POS DRU 458 2.716,10 
POS CCE 989 3.691,24 
PODCA 47 28,22 
Programe Cooperare Europeană 50 62,57 
PNDR 9.620 2.634,33 
POP 15 19,58 
TOTAL 11.818 28.231,92 

Sursa: ADR Centru, martie 2017 

ADR Centru a avut un rol mai important în legătură cu Programul Operațional Regional şi Programul 
Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice, ca Organism Intermediar. 
																																																								
123ADR Centru: Informare privind implementarea fondurilor europene 2007-2013 la nivelul Regiunii Centru, martie 2017 
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Prin intermediul Programului Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice 2007-
2013, au fost finanțate 989 de proiecte localizate în Regiunea Centru, cu o valoare totală de 3,69 
miliarde lei. Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice” (POS CCE) 2007-
2013 a avut ca obiectiv creșterea productivității întreprinderilor românești, în conformitate cu principiile 
unei dezvoltări durabile şi reducerea decalajelor față de productivitatea medie la nivelul UE. 
Din martie 2013 Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru) este Organism 
Intermediar124 pe acest program, având delegată gestionarea următoarelor operațiuni: 

1. Axa Prioritară 1 - Un sistem de producție inovativ și eco-eficient: 
• Operațiunea 1.1.1 Sprijin pentru consolidarea și modernizarea sectorului productiv prin 

investiții tangibile şi intangibile - investiții pentru întreprinderi mici şi mijlocii;  
• Operațiunea 1.1.2 Sprijin pentru implementarea standardelor internaționale;  
• Operațiunea 1.1.3 Sprijin pentru accesul pe noi piețe și internaționalizare; și respectiv  
• Operațiunea 1.3.2 Sprijin pentru consultanță acordat IMM-urilor 

2. Axa Prioritară 3 – Tehnologia Informațiilor și Comunicațiilor pentru sectorul privat și public, 
Domeniul major de intervenție 1 Susținerea utilizării Tehnologiei Informațiilor și Comunicațiilor, 
Operațiunea 3.1.1 Sprijinirea accesului la broadband și servicii conexe, apel 2. 

În cadrul Axelor prioritare ale POS CCE 2007-2013, gestionate de ADR Centru, la nivelul Regiunii 
Centru au fost contractate 803 contracte de finanțare, din care 324 proiecte preluate de la AM 
POSCCE şi 479 proiecte nou contractate de ADR Centru, astfel: 
Tabel 5.5.6.: Proiecte preluate de la AM POSCCE la 31 decembrie 2016 în Regiunea Centru (mil. 
lei) 

Operațiunea 
(valoare finanțare nerambursabilă) 

Număr 
proiecte 
contractate 

Valoare totală Valoarea finanțării 
nerambursabile 

Număr 
proiecte 
finalizate 

Sume 
nerambursabil
e plătite 

1.1.1. Investiții mari (1.063-6.375 mii lei) 21 182,43 82,74 18 69,47 
1.1.1. Investiții mici (<1.065 mii lei) 163 250.30 130,36 145 103,99 
1.1.2. Standardizare (max. 840 mii lei) 35 4,26 2,11 28 1,15 
1.1.3. Internaționalizare (max. 840 mii lei) 10 2,84 1,58 10 1,21 
1.3.2. Consultanță (max. 170 mii lei) 3 0,21 0,11 3 0,07 
3.1.1. Sprijin pentru conectarea la broadband 92 7,94 5,09 90 4,56 
TOTAL 324 447,98 221,99 293 180,44 

Sursa datelor: ADR Centru, Informare privind implementarea fondurilor europene 2007-2013 la nivelul Regiunii Centru, 
martie 2017 

Tabel 5.5.7. Proiecte contractate de ADR Centru la 31 decembrie 2016 în Regiunea Centru (mil. 
lei) 
	

Sursa datelor: ADR Centru, Informare privind implementarea fondurilor europene 2007-2013 la nivel Regiunii Centru, martie 2017 

Rezultatele obținute în Regiunea Centru ca urmare a implementării proiectelor gestionate de ADR 
Centru aferente Programului Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice” sunt 

																																																								
124NOTĂ DE FUNDAMENTARE la Hotărârea Guvernului nr. 64/2013 pentru modificarea art. 23 din Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul 
instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale 

Operațiunea 
(valoare finanțare nerambursabilă) 

Număr 
proiecte 
contractate 

Valoare 
totală 

Valoarea finanțării 
nerambursabile 

Număr 
proiecte 
finalizate 

Sume 
nerambursabil
e plătite 

1.1.1. Investiții Mari (1.063-6.375 mii lei) 41 348,08 170,28 31 122.83 
1.1.1. Investiții mici (<1.065 mii lei) 231 349,16 184,44 175 136,35 
1.1.1. Apel 2014 66 243,62 121,78 62 108.93 
1.1.2. Standardizare (max. 840 mii lei) 2 0,09 0,04 2 0,04 
1.1.3. Internaționalizare (max. 840 mii lei) 1 0,53 0,3 1 0,25 
1.3.2. Consultanță (max. 170 mii lei) 57 11,2 6,22 28 2,12 
3.1.1. Sprijin pentru conectarea la broadband 81 6,29 4,58 72 3,71 
TOTAL 479 958,96 487,64 371 374.24 
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următoarele125: 
• 664 IMM-uri şi ONG-uri sprijinite; 
• peste 407,03 milioane lei finanțare nerambursabilă din Fondul European pentru Dezvoltare 

Regională și de la bugetul de stat (plătiți): 
• 93.9% grad de cheltuire a sumelor nerambursabile aferente contractelor finalizate: 
• realizarea de investiții în extinderea/modernizarea spațiilor de producție, pentru 

achiziționarea de echipamente de ultimă generație, pentru adoptarea standardelor 
internaționale, promovarea produselor pe piețele internaționale, achiziția de servicii de 
consultanță profesioniste, asigurarea accesului la broadband și achiziția de echipamente IT 
care au crescut competitivitatea sectorului IMM şi ONG, în urma cărora au rezultat: 
o 3.813 locuri de muncă nou create; 
o 3.298 echipamente industriale achiziționate; 
o 31.778 mp hale industriale construite/modernizate; 
o peste 1.000 de echipamente IT achiziționate. 

Pe regiuni, se constată că cele mai multe contracte reziliate sunt la nivelul Regiunii Centru și Regiunii 
Sud Est, cele mai puține fiind înregistrate în Regiunile Nord-Est și Nord-Vest.  
În comparație cu alte regiuni, implementarea POS CCE se prezintă astfel: Axa prioritară 1 (AP1) 
cuprinde cele mai multe proiecte (50% din total) şi cel mai mare buget cumulat (7.246 mil. lei; 50% din 
total), iar AP3 ocupă locul doi ca număr de proiecte (35% din total), dar poziția a patra ca buget cumulat 
(1.660 mil. lei, doar 11% din total). 

• În Regiunile Sud şi Sud-Vest au fost finanțate de 2,5 ori mai multe proiecte mari decât mici; 
Regiunea Sud-Vest înregistrează cel mai mic număr de proiecte (6,5% din total POS CCE) și 
cel mai mic buget cumulat (7,2% din total POS CCE), urmată de Regiunile Vest și Sud-Est. 

• București-Ilfov conduce detașat clasamentele ca număr de proiecte, dar mai ales ca bugete 
cumulate și fonduri nerambursabile atrase (de 2-5 ori mai mult decât alte regiuni); 

• La nivel național, proiectele POS CCE au avut un buget total pe cap de locuitor de aproximativ 
750 de lei şi au atras fonduri nerambursabile de aproximativ 390 de lei pe cap de locuitor; cele 
mai scăzute valori pe cap de locuitor sunt înregistrate în Regiunea Nord-Est (400 lei buget total, 
respectiv 210 lei fonduri nerambursabile), iar cele mai ridicate în București-Ilfov (1.740 lei, 
respectiv 1.000 de lei); 

• În mai multe regiuni se înregistrează un vârf al bugetelor anuale contractate în 2011, determinat 
de evoluția finanțărilor pe AP1, iar în regiuni unde au fost contractate proiecte cu bugete 
cumulate mari pe AP2 apar criterii semnificative în anii 2009, 2012 și 2013 (Grafic 5.5.3); 

• Există discrepanțe semnificative între județe atât în privința numărului de proiecte finanțate, cât 
mai ales a fondurilor nerambursabile atrase: în afară de București, primele 9 județe în topul 
cheltuielilor nerambursabile cumulate au atras între 206 – 449 mil. lei fiecare (București 
conduce clasamentul cu 2.110 mil. lei), iar ultimele 10 între 7 – 47 mil. lei (Grafic 5.5.4). 

 
 
 
 
 
 

																																																								
125În perioada 2016-2018 ADR Centru derulează un proiect finanțat cu fonduri europene în procesul de închidere a POS CCE 2007-2013ADR 
Centru:http://poscce.adrcentru.ro/comunicate/în-perioada-2016-2018-adr-centru-deruleaza-un-proiect-finantat-cu-fonduri-europene-în-procesul-de-
inchidere-a-pos-cce-2007-2013/ 19 martie 2018 
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Grafic 5.5.3. Bugetul anual cumulat al proiectelor contractate pe regiuni şi axe prioritare 
(milioane lei) 

 
Sursa: RAI 2014 – Ministerul Fondurilor Europene. Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial 
„Creșterea Competitivității Economice”, Raport Anual de Implementare 2014, Programul Operațional Sectorial „Creșterea 
Competitivității Economice” 2007-2013, București, iunie 2015  

Grafic 5.5.4. Clasamentul județelor în funcție de cheltuielile nerambursabile cumulate (milioane 
lei) – 2014 

 
Sursa: RAI 2014 – Ministerul Fondurilor Europene. Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial 
„Creșterea Competitivității Economice”, Raport Anual de Implementare 2014, Programul Operațional Sectorial „Creșterea 
Competitivității Economice” 2007-2013, București, iunie 2015  

Programul Operațional Regional 2007-2013 a avut ca obiectiv strategic sprijinirea unei dezvoltări 
economice, sociale, echilibrate teritorial şi durabile a regiunilor României, corespunzător nevoilor lor și 
resurselor specifice, prin concentrarea asupra polilor urbani de creștere, prin îmbunătățirea condițiilor 
infrastructurale şi ale mediului de afaceri, cu scopul de a face din Regiunile României, în special cele 
rămase în urmă, locuri mai atractive pentru a locui, a le vizita, a investi şi a munci. ADR Centru a fost 
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Organism Intermediar pentru implementarea Programului Operațional Regional 2007-2013 la nivelul 
Regiunii Centru începând cu anul 2007. 
POR 2007-2013 a avut alocat la nivel național 3,966 miliarde de euro din FEDR. La aceasta se adaugă 
contribuția națională (publică şi privată), alocarea totală la nivel național prin POR fiind de 4,456 
miliarde de euro. Regiunea Centru a avut alocat un buget de 470,61 milioane euro, din care 407,66 
milioane euro din FEDR. 
Până la data de 31 decembrie 2016 au fost 1.200 de proiecte la nivelul Regiunii Centru, în valoare 
totală de 1.216,12 milioane euro (curs inforeuro 1 Eur = 4,4505 lei). Depunerile de proiecte au fost 
suspendate la data de 13.02.2015 pe toate domeniile majore de intervenție.  
Ca urmare a realizării activităților de implementare a POR la nivel regional a rezultat următoarea situație 
la 31.12.2016126: 

• 1.200 de proiecte depuse în cadrul POR la nivelul Regiunii Centru cu o valoare totală de 
1.216,12 milioane euro; 

• 499 de contracte de finanțare încheiate, în valoare de 589,86 milioane euro; 
• 432 de proiecte finalizate, având o sumă rambursată de 385,20 milioane euro; 
• Corecții financiare aplicate beneficiarilor din cadrul POR la nivelul Regiunii Centru – 27 

milioane euro; 
• 5 proiecte aflate în implementare din fonduri proprii; 
• Gradul de absorbție a fondurilor alocate în cadrul POR la nivelul Regiunii Centru a fost de 

82,51%. 
Prin intermediul proiectelor finalizate în cadrul POR 2007-2013, la nivel regional au fost atinși 
următorii indicatori: 

• 922.415 locuitori care beneficiază de 
implementarea proiectelor din PIDU-uri 

• 125 de străzi în lungime de peste 71 km 
• 943 mii mp de căi de acces şi pasaje modernizate 
• 39.510,73 mp de piste de biciclete construiţi 
• 98.624,68 mp de sistem pietonal construit sau 

reabilitat 
• 22.453 mp spațiu degradat şi neutilizat reabilitat 
• 5 stații capete de linie amenajate 
• 1.526 de locuri de parcare realizate 
• 6 centre sociale modernizate şi dotate 
• o clădire cu 44 locuințe sociale 
• 19 unități de învățământ dotate cu sisteme de 

siguranță și control 
• un sistem de management informatizat al 

transportului în comun 
• un sistem de monitorizare pentru siguranță cu 25 

de camere de supraveghere 
• 3 infrastructuri pentru activități socio-culturale 

reabilitate/modernizate 
• un sistem de telegestiune a iluminatului public cu 

10841 de stâlpi de iluminat, un centru de comandă 
şi 65 de camere de supraveghere 

• două centre istorice reabilitate 
• un ascensor în plan înclinat  cu o lungime de rulare 

de 165 ml, două stații, capacitate cabină de 18 
persoane şi capacitate persoane/zi - 648 

• 6,43 km centură de drum construiţi 
• 54,674  km de străzi urbane reabilitate 
• 14 ambulatorii de specialitate reabilitate şi dotate 
• un spital județean reabilitat 
• 34 de centre sociale modernizate şi dotate 
• 4.234 de persoane care beneficiază de 

infrastructura de servicii sociale modernizată 
• un centru de comandă și control complet echipat;  
• 90 de unități mobile ISU dotate cu echipamente și 

autospeciale 
• 79 de unități de învățământ reabilitate 
• 21.788 de elevi care beneficiază de infrastructura 

reabilitată 
• 13 structuri de afaceri create / construite / 

reamenajate 
• 4 situri industriale reabilitate 
• 248 de microîntreprinderi modernizate 
• 3.000 de locuri de muncă nou create 
• 4 cetăți obiectiv de patrimoniu reabilitate 
• 18 biserici fortificate restaurate şi introduse în 

circuitul turistic 
• o biserică evanghelică obiectiv de patrimoniu 

reabilitată 
• un muzeu al civilizației populare tradiționale 

obiectiv de patrimoniu modernizat 
• un centru istoric reabilitat 
• 4 stațiuni turistice reabilitate  

																																																								
126ADR Centru, Informare privind implementarea fondurilor europene 2007-2013 la nivel Regiunii Centru, martie 2017, http://regio-adrcentru.ro/situatia-
proiecte-depuse-în-cadrul-adr-centru-pe-axe-prioritare-ale-programului-regio-2/, aprilie 2018 
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• o structură de afaceri construită, în cadrul căreia se 
vor localiza 16 firme care vor crea 90 de noi locuri 
de muncă;  

• un centru de agrement amenajat 
• 75 de noi locuri de muncă create 
•  3.740 de apartamente reabilitate 
• 229,91 km de drum județean reabilitat 

• 22 de structuri primire turistică şi agrement 
dezvoltate;  

• 3 puncte Salvamont construite şi un punct 
Salvamont reabilitat;  

• o pârtie de schi construită, în lungime de 540 m,  
• 4 zone de relaxare create prin parcuri diverse: 

urban, dendrologic, de distracții 
• 277 locuri de muncă create 

Sursa: ADR Centru, Informare privind implementarea fondurilor europene 2007-2013 la nivelul Regiunii Centru, aprilie 2018 
 
 
Problemele generale din perioada de implementare a tuturor Programelor Operaționale  
În perioada 2007-2013 s-au înregistrat întârzieri mari în derularea programelor cu finanțare europeană. 
Această întârziere a avut consecințe asupra nivelului investițiilor și afectând implicit creșterea 
economică la nivel național şi regional. Potrivit datelor publicate, România a fost amenințată că va 
pierde cei mai mulți bani europeni pe cadrul financiar 2007-2013 prin Programul Operațional Sectorial 
Transport, respectiv peste 973,1 milioane de euro. Pe locul al doilea în ceea ce privește cea mai mare 
sumă pierdută se situează Programul Operațional Sectorial Mediu cu 946,6 milioane euro, iar pe al 
treilea - Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, cu circa 852,1 milioane euro. 
O altă sumă semnificativă este la Programul Operațional Regional - 593,1 milioane euro. De asemenea, 
s-au mai pierdut 2,7 milioane euro în cadrul Programului Operațional Dezvoltarea Capacitații 
Administrative. În total, România a fost amenințată că va pierde 3,2 miliarde euro din banii alocați 
pentru perioada de programare 2007-2013127. 

În perioada de programare 2007-2013, la nivel național s-a înregistrat un impact relativ redus al 
fondurilor europene nerambursabile în dezvoltarea durabilă a regiunilor. Sistemul administrativ 
românesc a moștenit un amestec nesigur între politică şi funcțiile pur administrative, care a creat o 
diviziune neclară între responsabilitatea politică şi competențele administrative. Această diviziune 
neclară continuă şi în prezent, după 10 ani de apartenență la Uniunea Europeană, valori ca şi 
guvernanță multi-nivel şi subsidiaritate fiind puțin respectate la nivel central şi aproape deloc la nivel de 
administrație regională şi locală. Acest lucru a generat în prima perioadă de planificare a programelor, 
probleme privind elaborarea documentelor de bază în vederea implementării fondurilor structurale în 
România. Procesul de elaborare în paralel a documentelor de planificare la nivel local, regional şi 
național, proces ce nu a respectat ca timp principiul bottom-up, a condiționat stabilirea unor diverse 
priorități ale căror efecte s-au resimțit ulterior în documentele de planificare precum și în implementarea 
acestora. Unele axe de finanțare din cadrul programelor operaționale au fost foarte repede depășite, în 
timp ce altele fie nu au fost depuse deloc, fie au fost depuse foarte puține cereri de finanțare. În prima 
perioadă de finanțare s-au înregistrat probleme similare cu cele ale altor noi state membre: datorită 
lipsei de experiență, Ordonanțele Comisiei Europene privind fondurile structurale au fost foarte restrictiv 
implementate creând astfel mult mai mult efort birocratic decât ar fi fost nevoie din punctul de vedere al 
Comisiei Europene.  
O mare parte din aceste proceduri sunt necesare, dar altele sunt invenții pure ale administrației din 
România. De asemenea lipsa unor indicatori reali de dezvoltare şi stabilirea unor obiective incoerente în 
documentele strategice, coroborată cu lipsa strategiilor de dezvoltare locală şi regională care să fie 
puse în practică au dus la probleme semnificative în perioada 2007-2013 privind implementarea 
fondurilor europene. Dacă indicatorii nu au fost  fezabili şi sustenabili, urmarea s-a materializat într-un 
eșec de cheltuire a fondurilor europene. Aceste probleme, în special excesul de birocrație a dus la 
întârzieri mari în evaluare şi mai ales în implementare.   

																																																								
127http://www.finantare.ro/absorbtia-fondurilor-europene-pe-cadrul-financiar-2007-2013-a-stagnat-în-februarie.html, posted on 29 martie 2017 
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În cadrul mai multor documente, Comisia Uniunii Europene atrage atenția asupra unor probleme privind 
implementarea fondurilor structurale și formulează recomandări, printre care128:  

• Legislația în domeniul achizițiilor publice este instabilăşi lipsită de coerenţă. Cadrul instituțional, 
cu actori multipli şi responsabilități care se suprapun în mod frecvent, nu dispune de 
instrumentele necesare pentru a remedia deficienţele şi a furniza orientări corespunzătoare 
autorităților contractante. Toate acestea contribuie la o interpretare diferită privind legislația 
referitoare la Autoritatea de Management și Organismul Intermediar, fapt ce creează confuzie și 
greșeli;  

• Corupția şi conflictele de interese (din sistemul achizițiilor publice) continuă să reprezinte 
motive de îngrijorare pentru autoritățile contractante, mai avertizează CE în preambulul 
recomandărilor; 

• Se preconizează ca până la sfârșitul anului 2014 va deveni operațional un sistem de verificări 
ex-ante privind conflictele de interese în atribuirea contractelor de achiziții publice, precizează 
sursa citată;  

• Tot de aceste aspecte se leagă şi necesitatea ca România "să intensifice eforturile pentru a 
consolida capacitatea administrației publice, în special prin îmbunătățirea eficienţei, a 
gestionării resurselor umane, a instrumentelor decizionale şi a coordonăriiîn cadrul şi între 
diferitele niveluri administrative, precum şi prin îmbunătățirea transparenței, a integritățiişi a 
răspunderii", potrivit Recomandărilor specifice de ţară 2014129;  

• Programele Operaționale scrise și liniile directoare nu au fost întotdeauna în concordanță cu 
legile românești (nevoie de recuperare prin ajustarea la nivelul de proprietate al populației 
locale; eroare de concepție: primele documente sunt adesea elaborate de consilieri străini, 
lipsesc adaptarea şi legătura, respectiv corelarea cu situația juridică din România, ceea ce a 
avut efecte negative asupra eligibilității solicitanților sau proiectelor; 

• Autoritatea de Audit şi DG REGIO au identificat deficiențe înfuncționarea Organismului 
Intermediar pentru IMM. Autoritatea de Management a propus mai multe soluții având drept 
scop corectarea deficiențelor semnalate. Soluția optimă agreată la nivelul Guvernului constă în 
nominalizarea celor 8 Agenții pentru Dezvoltare Regională ca Organisme Intermediare pentru 
Întreprinderi Mici şi Mijlocii (IMM), respectiv delegarea de către Autoritatea de Management 
pentru Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice” a unor atribuții 
către Agențiile pentru Dezvoltare Regională;130 

• Consultanţa internațională în elaborarea Programelor Operaționale s-a făcut de către prea mulți 
specialiști din diferite țări, iar colegii români au fost suprasolicitați în a adapta recomandările la 
condițiile românești; parțial din cauza lipsei de experiență (prea tineri, prea puțină experiență de 
viață și profesie, pregătire prea teoretică, lipsa cunoștințelor despre țară, prea puține cunoștințe 
de specialitate, suprasolicitare din activitățile zilnice, responsabilități fluctuante, etc.);   

• Proiectele elaborate au fost de slabă calitate, deoarece solicitanții au avut prea puțină 
experiență, au dus lipsă de consilieri obiectivi, firmele internaționale de consiliere au venit cu 
erori copy-paste (au încercat preluare de soluții fără adaptare); 

• Condiții-cadru economice instabile: creșterea TVA  2010 – probleme pentru proiectele care 
erau deja aprobate; fluctuații de curs, luarea în considerare a TVA în ansamblu – chestiuni 
legate de plătitorii de TVA, durata de răspuns când ofertele publice au fost atribuite firmelor 
private, măriri de salariu (salariu minim); 

• Probleme cu SMIS -  sistemul general de depuneri de cereri de finanțare în formă electronică 

																																																								
128Comisia Europeană: Recomandarea Consiliului privind Programul naţional de reformă al României pentru 2014 şi care include un aviz al Consiliului 
Programul de convergenţă al României pentru 2014. COM(2014) 424/2; Recomandarea Consiliului privind Programul naţional de reformă al României 
pentru 2013 şi care include un aviz al Consiliului Programul de convergenţă al României pentru 2012-2016. COM(2013) 373 final. 
129 Programul de convergenţăal României pentru 2014. COM(2014) 424/2 
130HG64/2013. http://gov.ro/fisiere/subpagini_fisiere/nf-hg-64-2013.pdf 
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• Birocrație stufoasă – număr mare de documente cerute în plus (mult mai multe decât în alte 
state ale Uniunii Europene); 

• Termen de depunere a cererilor de finanțare prea scurt  - favorizează firmele care au relații.  
Din păcate, conform Raportului Anual al Comisiei Europene privind Protecția Intereselor Financiare ale 
Uniunii Europene și combaterea fraudei (2013)131, România se înscrie pe a doua poziție în clasamentul 
țărilor cu cele mai multe suspiciuni de fraudă înregistrate – 109 (după Italia), urmată de Bulgaria și 
Polonia.  În ceea ce privește sumele implicate în fraudele raportate de România, acestea se ridicau la 
36,5 milioane de euro, la un volum de corecții financiare de aproximativ 230 milioane de euro (pentru 
perioada 2011-2014). Volumul financiar asociat fraudelor raportate de România reprezintă 12,7% din 
totalul volumului financiar al fraudelor pentru toate cele 27 de state membre. Bilanțul pentru țara noastră 
în exercițiul financiar 2007-2013 a fost: corecții în valoare totală de peste 830 de milioane euro, 
respectiv înregistrarea a 532 de dosare de suspiciuni de fraudă cu fonduri europene la finalul anului 
2014.132 
 
5.5.6. Instrumente de finanțare ale Uniunii Europene – împrumuturi, garanții 
În afara finanțării structurale şi a politicii de coeziune, în perioada 2007-2013 au fost acordate 129 
milioane euro, respectiv 6% din sursele de finanțare antreprenorială prin așa-numitele instrumente de 
finanțare (IF). S-au instituit patru instrumente, un Holding-Fond și trei fonduri specifice133. În întreaga 
Uniune Europeană s-au folosit 90% din instrumentele de finanțare pentru sprijinirea întreprinderilor, 6% 
pentru proiecte de dezvoltare urbană și 4% pentru proiecte în domeniul energiilor regenerabile sau 
eficientizării energetice. Cea mai mare parte a instrumentelor de finanțare instituite a fost sub formă de 
împrumuturi, din care până la sfârșitul lui 2014 circa 53% au revenit sumelor plătite beneficiarilor finali, 
și alte 23% sub formă de garanții. Numai 21% din resursele care au ajuns la beneficiarii finali au fost 
sub formă de acțiuni sau capital de risc. Multe din fondurile de capital de risc s-au concentrat pe 
sprijinirea întreprinderilor dinamice, adesea în branșe high-tech sau servicii bazate pe cunoaștere. În 
contrast, numai puține din fondurile de credit au fost direcționate spre anumite sectoare – majoritatea 
din ele au fost în general la dispoziția tuturor tipurilor de IMM-uri. Pe lângă aceasta, criza economică a 
dus în multe situații la o concentrare mai generală.    
Costurile pentru instituirea și administrarea fondurilor sunt greu de estimat și în multe cazuri nici nu au 
fost amintite de comisii. Din cauza amânărilor la instalarea fondurilor și la elaborarea sistemelor de 
monitorizare, rezultatele efective sau eficiența instrumentelor de finanțare sunt greu de cuantificat în 
comparație cu subvențiile134. 
 
 
5.6. Principalele programe cu finanțare europeană adresate mediului de afaceri, 
disponibile în perioada 2014-2020 
Evaluarea definitivă a implementării Fondurilor Structurale şi de Coeziune 2007-2013 a determinat 
autoritățile de la Bruxelles să modifice substanțial politica de coeziune pentru perioada de planificare 
2014-2020, cu scopul de a obține un efect mai puternic asupra creșterii economice şi a creării locurilor 
de muncă. Principalele critici cu referire la toate statele membre au fost, printre altele:  

• Rezultate neconvingătoare în realizarea convergenței statelor membre; 
• Inconsecvențe în progresul atenuării disparităților între regiuni în interiorul Uniunii Europene, 

																																																								
131Raportul Anual al Comisiei Europene privind Protejarea Intereselor Financiare ale Uniunii Europene – anul 2013, disponibil la: 
http://ec.europa.eu/antifraud/documents/reports‐commission/2013/1actpart1en.pdf 
132Studiul “CONSOLIDAREA UNUI SISTEM EFICIENT DE CONTROL PENTRU PREVENIREA FRAUDELOR CU FONDURI EUROPENE ÎN NOILE 
STATE MEMBRE ÎN PERIOADA 2014 – 2020” http://www.ipp.ro/wpcontent/ uploads/2015/06/IPP‐RoStudiu.pdf. În: ADR Centru:ADR Centru: Informare 
privind implementarea fondurilor europene 2007-2013 la nivelul Regiunii Centru, martie 2017 
133 Fourth Progress Report în financing and implementing financial engineering instruments, DG REGIO, September 2015.   
134 European Commission: Commission staff working document. Ex post evaluation oft he ERDF and Cohesion Fund 2007-13. September 2016. p. 26 
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parțial chiar o creștere a disparităților regionale (vezi capitolul 5.5); 
• Insuficientă utilizare a resurselor financiare.  

 
Obiectivele reformei pentru Fondurile Europene Structurale şi de Investiții (FESI) pentru perioada  2014-
2020 sunt, printre altele:  

• Adaptarea nivelului de sprijinire a regiunilor potrivit nivelului lor de dezvoltare, împreună cu 
cofinanțarea din bugetele naționale;  

• O mai bună coordonare între politicile Uniunii Europene și fondurile europene structurale şi de 
investiții, evitarea suprapunerilor în Cadrul Strategic Comun;  

• Reducerea birocrației şi simplificarea procedurilor;  
• Stabilirea de reguli unice pentru toate fondurile europene structurale şi de investiții; 
• Inovare şi cercetare; 
• Agenda digitală; 
• Sprijin pentru întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-uri); 
• Economie cu emisii reduse de carbon. 

Acordul de parteneriat pentru perioada de planificare 2014-2020 între România și Comisia Uniunii 
Europene conține măsurile cele mai importante pentru îndeplinirea Strategiei Europa 2020 de creștere 
inteligentă, sustenabilă şi integrată. Folosirea fondurilor europene structurale şi de investiții, orientată 
spre obiectivele economice, sociale și teritoriale urmărește o unitate mai consolidată a statelor membre 
ale Uniunii Europene. Analiza breșelor existente, a posibilităților de creștere și a nevoii de dezvoltare 
sustenabilă în România a fost baza de pornire pentru identificarea de investiții strategice în domeniile 
competitivității şi dezvoltării locale, traficului rutier şi infrastructurii TIC, resurselor naturale, mai ales 
energie, precum și pentru o îmbunătățire a capacităților administrative ale autorităților publice. Pentru a 
reduce diferențele economice şi sociale între România și statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv 
pe plan regional şi de asemenea cu luarea în considerare a situației macroeconomice, a politicilor și 
strategiilor sectoriale, prioritățile au fost orientate puternic spre succes.  
Activitățile CDI şi IMM vor fi sprijinite în România în perioada 2014-2020 mai ales prin următoarele 
programe:  

• Programul Operațional Competitivitate (POC) 2014-2020 abordează în actuala perioadă de 
programare 2014-2020 cu C&D și inovații, precum şi servicii şi infrastructură TIC. Axa Prioritară 
1 este focusată pe cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivității 
economice şi dezvoltării afacerilor (buget total 952,57 milioane euro), iar Axa Prioritară 2 este 
focusată pe tehnologia informației şi comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă 
(buget total 630,2 milioane euro). În total POC are un buget de 1.080 milioane euro FEDR 
pentru Regiunile mai puțin dezvoltate şi 249 milioane euro FEDR pentru Regiunile mai 
dezvoltate.  

În domeniul ICT sunt tratate următoarele probleme-cheie: extinderea infrastructurii de broadband pentru 
întreaga țară, oferta de servicii electronice din partea autorităților, interoperabilitate, securitate 
cibernetică, Cloud Computing şi rețele sociale, folosirea TIC în domeniile educației, sănătății, integrării 
sociale și culturii; e-Commerce, clustere şi extinderea inovării prin TIC, etc..  

• Programul Operațional Regional (POR) 2014–2020 își propune ca obiectiv general creșterea 
competitivității economice şi îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale şi 
regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, infrastructurii şi serviciilor, pentru 
dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât acestea să își poată gestiona în mod eficient 
resursele și să își valorifice potențialul de inovare şi de asimilare a progresului tehnologic. Axa 
Prioritară 1: Promovarea transferului tehnologic are un buget de 165 milioane euro (FEDR) 
pentru  "transferul de tehnologie", adică pentru realizarea, modernizarea și extinderea 
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infrastructurii de inovare şi transfer de tehnologie. Axa Prioritară 2: Îmbunătățirea competitivității 
întreprinderilor mici şi mijlocii (buget 700 milioane euro - FEDR) este focusată pe promovarea 
spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi şi prin 
încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri precum și pe 
sprijinirea creării şi extinderii capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.  

• Programul Operațional Capital Uman (PO CU) pentru implementarea Fondului European 
Social (FES) în perioada 2014-2020 a prevăzut pentru Obiectivul Prioritar 3 (locuri de muncă 
pentru toți – activități independente, antreprenoriat şi înființare de întreprinderi) total 105 
milioane euro pentru "România Start-Up Plus" (vezi capitol 5.2).  

Alte Programe Operaționale, ca de exemplu cel pentru marile proiecte de infrastructură (POIM) sau alte 
axe prioritare din POR pentru îmbunătățirea infrastructurii regionale și locale influențează în mod pozitiv 
condițiile de competitivitate pentru IMM-uri. Condițiile mai bune de transport nu avantajează doar 
logistica întreprinderilor orientate spre export, ci şi condițiile pentru navetiști şi prin aceasta situația pe 
piața forței de muncă. Investițiile în infrastructura educațională și de sănătate influențează în mod 
pozitiv condițiile de muncă și de viață, iar prin acestea, şi alți factori importanți specifici locului. Pentru o 
nouă stabilire în zonă sau pentru extinderea capacităților de producție, importanța lor crește în aceeași 
măsură în care stabilitatea unui banc de lucru scade odată cu prelungirea lui. În amplasarea strategică 
a întreprinderilor astăzi, infrastructura educațională și de formare, capacitățile de cercetare existente, 
forța de lucru calificată precum și o bună accesibilitate şi o infrastructură TIC bine realizată au astăzi un 
rol mai important decât salariile mici. Până acum, perspectivele de viitor ale regiunilor depind de o bună 
corelare și de sinergiile inerente între măsurile de sprijinire şi finanțarea pe toate nivelele.     
Programul Operațional Competitivitate (POC) 
Programul de competitivitate se concentrează pe cercetare și dezvoltare. Este vorba aici despre 
reducerea decalajului față de țările dezvoltate din Uniunea Europeană în domeniile cercetare şi 
dezvoltare, despre o concentrare mai intensă pe cercetarea aplicată, despre centrele de excelență și o 
legătură mai strânsă cu mediul economic și cu investițiile axate pe creștere precum și locurile de muncă 
din România.  
Axa Prioritară 1 se împarte în două priorități de investiții:  
1.1. Promovarea investițiilor în cercetare, dezvoltare şi inovare (CDI), dezvoltarea de legături şi sinergii 

între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special 
promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de tehnologii, inovarea 
socială, eco-inovarea și aplicațiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de 
grupuri şi inovarea deschisă  prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea activităților de 
cercetare tehnologică şi aplicată, liniile-pilot, acțiunile de validare precoce a produselor, capacitățile 
de producție avansate și de primă producție, în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale 
și difuzării tehnologiilor de uz general.  

1.2. Îmbunătățirea infrastructurilor de cercetare, dezvoltare şi inovare și a capacităților pentru a dezvolta 
excelența în materie de CDI şi promovarea centrelor de competență, în special a celor de interes 
european, prin conectarea acestora cu structuri existente sau emergente de clusterizare care 
urmăresc inovarea și dezvoltarea economică, într-un mod care răspunde nevoilor de dezvoltare în 
care sunt interesate comunitățile în care acestea se dezvoltă.  
• Acțiunea 1.2.1: Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate 

de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CDI şi universități, în scopul 
inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere 

• Acțiune 1.2.2: Instrumente de creditare şi măsuri de capital de risc în favoarea IMM-urilor 
inovative şi a organizațiilor de cercetare care răspund cererilor de piață 

• Acțiune 1.2.3: Parteneriate pentru transfer de cunoștințe (Knowledge Transfer Partnerships) 
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Comisia Europeană vede POC din România ca pe un exemplu explicit pozitiv pentru modul în care 
fondurile structurale pot completa finanțarea Orizont 2020: mai întâi sunt prevăzute o serie de măsuri 
într-o secțiune specială cu titlul  „Crearea de sinergii cu programul-cadru al Uniunii Europene pentru 
Orizont 2020 – măsuri CDI sau alte programe CDI internaționale”. Acestea conțin: crearea de legături 
între centrele de excelență aflate în dezvoltare și colegii lor din alte țări membre ale Uniunii Europene, 
în vederea creșterii nivelului de excelență – "proiecte de teaming"; înființarea de „Catedre "EFR-ERA 
chairs135", pentru a atrage cercetători de frunte. Optimizarea structurilor existente și eventual crearea de 
noi structuri, pentru a facilita stabilirea priorităților pentru diferitele instrumente şi structuri de coordonare 
pe plan național (dezvoltare instituțională). Sprijinirea instituțiilor de cercetare, mai ales IMM-uri, la 
pregătirea și execuția de proiecte în cadrul Orizont 2020 și al altor programe CDI internaționale. 
Pe lângă acestea, în cadrul Axei 1 a POC IMM vor fi finanțate proiecte care nu pot solicita finanțare prin 
Programul Orizont 2020, dar care au primit de la Comisia Europeană certificatul  "Simbol al Excelenței". 
Resursele sunt gândite să fie utilizate şi pentru înființarea de structuri de sprijin care să susțină 
cercetătorii la pregătirea propunerilor pentru Orizont 2020. Este de asemenea plănuită realizarea de 
legături în vederea inițiativelor comune în tehnologie (Joint Technology Initiatives). Programul este 
menit să sprijine îndeosebi proiectele de succes în cadrul inițiativei comune în tehnologie pentru 
componente și sisteme electronice pentru conducerea europeană. Astfel se vor pune la dispoziție 
mijloace financiare pentru infrastructura CDI, adică pentru acele entități care vor primi finanțare pentru 
proiecte în cadrul  Orizont 2020 .  
Program Operațional Regional (POR) 2014-2020136 
În cadrul POR, următoarele axe prioritare susțin direct şi indirect dezvoltarea IMM-urilor:  

• Axa prioritară 1: Promovarea transferului tehnologic – firmele ca solicitanți direcți în legătură cu 
structurile de sprijin CDI  

• Axa prioritară 2: Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii – direct ca solicitanți 
• Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile – direct ca solicitanți sau contractanți ai 

diferitelor entități publice şi indirect prin îmbunătățirea condițiilor de muncă şi viață   
• Axa prioritară 7: Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului – 

indirect şi direct pentru firme ca solicitanți sau contractanți în cadrul proiectelor publice 
• Axa prioritară 10: Îmbunătățirea infrastructurii educaționale – indirect ca utilizatori ai forței de 

muncă specializate şi direct ca furnizori privați de instruire. 
Odată cu implementarea Axei prioritare 1 - Promovarea transferului tehnologic, se pune întrebarea dacă 
nu cumva, odată cu relația între IMM-uri şi entitățile de cercetare, transfer tehnologic, de inovare şi 
științific așa cum sunt indicate în Operațiunile A, B și C şi se regăsesc parțial şi în POC, Axa prioritară 1, 
nu se va face o fărâmițare a potențialului de cercetare și a transferului de cercetare și tehnologie.  Se 
mai pune întrebarea care este definiția concretă şi care sunt granițele de conținut ale centrelor de 
transfer, parcurilor tehnologico-științifice precum și ale structurilor de sprijin pentru transferul de 
tehnologie (ITT) care necesită definiție. În alte state membre ale Uniunii Europene, în general se 
extinde misiunea structurilor de sprijin existente, ca parcurile industriale, incubatoarele de afaceri şi 
parcurile științifice sunt extinse ca misiune, pentru a evita o varietate prea mare și implicit neclară. În 
plus, odată cu orientarea pe un număr de contracte ale centrelor de transfer încheiate cu IMM-urile, ca 
o condiție a eligibilității pentru finanțare, ar putea duce la o mai mare apreciere cantitativă, în dauna 
celei calitative.   
Foarte pozitivă este şi situația privind sprijinirea solicitanților în cadrul POR. Aici sunt sintetizate pentru 
uzul solicitantului unele din problemele primei perioade de finanțare 2007-2013 sub forma unei „linii 
directoare prin probleme“ împreună cu posibilele soluții137. Solicitantul găsește o primă orientare în 
																																																								
135 ERA – European Research Area 
136 http://regio-adrcentru.ro/prezentare-axe-por-2014-2020/ 
137Vezi: implementare-proiecte-POR.pdf – sursa:http://regio-adrcentru.ro/programare-2014-2020/ 
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ajutorul furnizat prin răspunsurile la întrebările sale. În plus poate folosi şi helpdesk-ul Organismului 
Intermediar (OI) – ADR Centru. Angajații OI sunt la dispoziție ca parteneri individuali de discuții. 
Competența lor – așa cum s-a evidențiat în numeroasele discuții cu firmele pe perioada sondajului 
(capitol 4.4), s-a îmbunătățit simțitor. Acest lucru se datorează și faptului că odată cu începutul 
perioadei de finanțare 2014-2020 între Autoritatea de Management (AM) şi Organismul Intermediar (OI) 
pare să existe mai puțin spațiu de mișcare în interpretarea condițiilor de sprijinire şi a documentelor de 
prezentat.   
Programul Operațional Capital Uman (PO CU) 
Unul din factorii-cheie pentru promovarea unei creșteri economice competitive şi pentru stimularea 
activității economice în zonele mai puțin dezvoltate îl reprezintă asigurarea disponibilității unei forțe de 
muncă „gata de lucru”, care să răspundă nevoilor în creștere ale mediului de afaceri. De altfel, creșterea 
ocupării şi încurajarea mobilității forței de muncă sunt prioritare pentru formularea unui răspuns eficient 
la provocările legate de piața muncii. Totodată, creșterea ratei de ocupare la nivelul tuturor regiunilor 
României, în special în rândul tinerilor, este o provocare actuală. Alături de acestea, acțiunile destinate 
înființării de noi afaceri şi întreprinderi sociale, în special în Regiunile mai puțin dezvoltate şi în zone 
rurale, au rolul de a contribui la atenuarea sărăciei şi a excluziunii sociale.  
Disponibilitatea competențelor și a expertizei, în corelare cu nevoile pieței muncii, sunt fundamentale 
pentru obținerea creșterii economice, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung. În acest context, se 
impune corelarea sistemului de educație cu nevoile pieței muncii pentru a furniza participanților 
cunoștințele și deprinderile de bază, elemente esențiale participării la viața socială, precum și 
competențele și abilitățile necesare obținerii unui loc de muncă. Îmbunătățirea nivelului general de 
educație a populației va asigura durabilitatea creșterii economice şi va contribui la îmbunătățirea 
coeziunii sociale.  
Intervențiile propuse în cadrul PO CU vor contribui la îndeplinirea obiectivului general stabilit prin 
Axele Prioritare 1, 3, 4 6, şi 10 la atingerea țintelor asumate de către România prin Programul Naţional 
de Reformă, precum și la implementarea eficientă a strategiilor relevante din domeniu, prin:  

• Creșterea ocupării tinerilor NEETs138 șomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, înregistrați la Serviciul 
Public de Ocupare;  

• Îmbunătățirea competențelor tinerilor NEETs șomeri, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare;  
• Creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe șomerii pe termen lung, 

lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanele din rândul minorității rome, persoanele cu dizabilități, 
persoanele cu nivel redus de educație, persoanele din mediul rural, în special cele din 
agricultura de subzistență și semi-subzistență;  

• Creșterea ocupării prin încurajarea antreprenoriatului şi a înființării de întreprinderi;  
• Susținerea întreprinderilor, pentru a se adapta schimbărilor mediului de afaceri, cu accent pe 

sectoarele prioritare cu potențial competitiv identificate conform Strategiei Naționale de 
Competitivitate şi Strategiei Naționale pentru Cercetare, Dezvoltare şi Inovare;  

• Actualizarea cunoștințelor, competențelor și aptitudinilor angajaților din întreprinderile din 
sectoarele prioritare cu potențial competitiv identificate conform Strategiei Naționale de 
Competitivitate şi Strategiei Naționale pentru Cercetare, Dezvoltare şi Inovare;  

• Îmbunătățirea calității şi eficienței învățământului terțiar la nivel de sistem și instituții de 
învățământ în concordanță cu cerințele pieței muncii, în special în sectoare economice cu 
potențial de creștere, prin consolidarea parteneriatelor din universități, mediul academic și de 
cercetare și companii;  

• Consolidarea capacității sistemului de educație și formare profesională în vederea asigurării 
calității şi relevanței programelor de formare profesională inițială și continuă pentru piața muncii;  

• Consolidarea capacității furnizorilor de educație și formare pentru a dezvolta şi implementa 
																																																								
138 NEET - acronimul pentru formularea “Not în Education, Employment or Training” 
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programe de calitate, relevante pentru piața muncii, în special prin stimularea parteneriatelor cu 
mediul de afaceri pentru sectoarele prioritare identificate prin Strategia Națională de 
Competitivitate.  

Este de notat faptul că, implementarea POSDRU 2007-2013 a fost foarte mult orientată spre indicatorii 
cantitativi şi mai puțin spre impactul calitativ, astfel că există temerea că multe proiecte nu vor fi prea 
sustenabile – acest lucru se referă mai ales la calificările făcute în cursuri de 3 luni pentru diferite 
meserii (de ex bucătari, ospătari), care desigur că nu compensează o pregătire profesională completă, 
însă sunt oferite ca atare pe piață. O altă problemă în supraaprecierea indicatorilor cantitativi au fost 
proiectele pentru tineri care trebuiau pregătiți pentru a deveni independenți. Pe de o parte numărul de 
candidați la pregătire a fost prea mare, lucru de care s-a ținut cont în noua perioadă de finanțare. Pe de 
altă parte, majoritatea tinerilor nu aveau o pregătire profesională de bază și nici alte premise 
echivalente pentru a fi în stare să înființeze o firmă. Nici timpul din cadrul proiectelor nu a fost suficient 
pentru transmiterea și fixarea cunoștințelor manageriale. Pe lângă acestea, legea din România nu cere 
ca persoana care înființează o firmă de manoperă să dispună de un brevet de maistru (puține excepții). 
Şi acest lucru are consecințe negative asupra sustenabilității acestor proiecte de calificare. Prin PO CU 
nu au fost remediate toate aceste neajunsuri.   
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR)  
PNDR (finanțat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală) susține dezvoltarea strategică a 
spațiului rural prin abordarea strategică. Obiectivul Specific 3 este focusat pe diversificarea activităților 
economice, crearea de locuri de muncă, îmbunătățirea infrastructurii şi serviciilor pentru îmbunătățirea 
calității vieții în zonele rurale. Următoarele priorități de dezvoltare rurală pentru perioada de programare 
2014‐2020 sunt prevăzute:  

• Încurajarea întineririi generațiilor de agricultori prin sprijinirea instalării tinerilor fermieri; 
• Dezvoltarea infrastructurii rurale de bază ca precondiție pentru atragerea investițiilor în zonele 

rurale şi crearea de noi locuri de muncă și implicit dezvoltarea spațiului rural; 
• Încurajarea diversificării economiei rurale prin promovarea creării şi dezvoltării IMM-urilor în 

sectoarele non-agricole din mediul rural; 
• Încurajarea dezvoltării locale plasate în responsabilitatea comunității prin intermediul abordării 

LEADER. 
Cu privire la dezvoltarea economiei şi a IMM-urilor în zonele rurale, se evidențiază mai ales următoarele 
Măsuri (4.1, 6.5, 16.4 şi 16.4a):  

• Sprijin pentru restructurarea fermelor, în special a celor mici şi întinerirea generațiilor de 
fermieri; 

• Activități de consiliere și formare, realizate inclusiv prin intermediul grupurilor de producători; 
• Sprijin pentru realizarea de investiții pentru microîntreprinderi şi întreprinderi mici non-agricole 

în zonele rurale. 
Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM)  
POPAM 2014-2020 este finanțat prin Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM). 
Acesta este unul din cele cinci fonduri europene structurale şi de investiții (FESI), care se completează 
reciproc şi își propun să creeze condițiile necesare redresării economice a Uniunii Europene, generând 
creștere şi locuri de muncă. Fondul sprijină operatorii în tranziția către un pescuit durabil, ajută 
comunitățile din zonele de coastă să își diversifice economiile, finanțează proiecte care creează noi 
locuri de muncă și îmbunătățesc calitatea vieții în Regiunile de coastă ale Europei, facilitează accesul la 
finanțare. În special Obiectivul tematic 3 este orientat spre  îmbunătățirea competitivității întreprinderilor 
mici şi mijlocii, a sectorului agricol și a sectorului de pescuit și acvacultură.  
Între programele care întregesc contribuția FESI pentru dezvoltarea regiunilor competitive din 
România prin finanțare națională sau europeană se numără, printre altele:   
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• Schema de ajutor de minimis – Legea nr.120/2015;  
• Schema de ajutor de stat „Finanțarea proiectelor CDI conform Programului „Dezvoltarea 

Sistemului Național de Cercetare-Dezvoltare”;  
• Schema de ajutor de stat „Finanțarea proiectelor CDI conform Programului „Creșterea 

Competitivității Economiei Românești prin Cercetare”;  
• Schema de ajutor de stat Finanțarea proiectelor CDI conform Programului „Cooperare 

Europeană şi Internațională”;  
• Orizont 2020 – participare; Programul de Finanțare a Consultanței în Afaceri BAS România; 
• Programul Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018 (aprobat prin Ordinul 

nr.1.801/2014, modificat de Ordinul nr. 208/2017);  
• Sprijin pentru proiecte europene de cooperare 2018;  
• Proiecte de cooperare de mai mică amploare (PROGRAMUL EUROPA CREATIVĂ – 

SUBPROGRAMUL Cultura;  
• Programul de competitivitate pentru întreprinderi şi IMM-uri – COSME;  
• PROGRAMUL ERASMUS+ și EUROPA CREATIVĂ 2014-2020.  

 
Evaluare şi probleme selecționate 
Pe 2 februarie 2018, în patru ani de la începutul perioadei de finanțare 2014-2020, rata absorbției 
efective a Fondurilor Europene Structurale şi de Investiții pe total era de 10,07%, după cum reiese din 
datele Ministerului Fondurilor Europene (MFE). Cel mai mare grad de absorbție era pe Programul 
Operațional Inițiativa pentru IMM-uri, de 83,78%, dar alocarea era de doar 100 milioane euro.139.		
Tabel 5.6.1. Stadiul absorbției pentru programele finanțate din Fondurile Europene Structurale şi 
de Investiții (FESI) și al plăților efectuate din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), la 
data de 02 februarie 2018 

 Alocare 2014-2020 
(UE) - euro 

Sume solicitate CE în limita alocării UE 
a PO (rata de absorbție curentă) - % 

Rambursări de la CE (rata de 
absorbție efectivă) - % 

PO Regional 6.600.000.000 0,41 0,37 
PO Infrastructura mare 9.418.524.484 10,13 9,11 
PO Competitivitate 1.329.787.234 6,48 5,83 
PO Capital uman 4.371.963.027 0,09 0,00 
PO Capacitatea 
Administrativă 

553.191.489 4,29 3,74 

PO IIMM 100.000.000 93,09 83,78 
PO Asistenţa Tehnică 212.765.958 23,28 20,96 
Subtotal 22.586.232.192 5,48 4,91 
PN Dezvoltare Rurală 8.127.996.402 29,50 24,50 
POPAM 168.421.371 7,27 5,81 
Total FESI* 30.882.649.965 11,81 10.07 
FEGA 2015-2020** 11.196.040.258 38,99 38,96 

Observație: * Nu include Programele de Cooperare Teritorială Europeană;  
**Pentru rata de absorbție efectivă FEGA au fost luate în calcul rambursările aferente anilor financiari 2016 și 2017  
Sursa: Ministerul Fondurilor Europene, 2 februarie 2018, http://www.fonduri-ue.ro/images/files/implementare-
absorbtie/Stadiul_absorbtiei_PO_2014_2020_-_SITE_MADR_02.02.2018_subtotal_FESI_-final-.pdf, 19.04.2018 

Situația absorbției fondurilor europene din 2014-2020 a fost complicată şi în anul 2017 (Tabel 5.6.1). 
Abia după jumătatea anului, autoritățile de management prin care se fac rambursările de la bugetul UE 
au fost acreditate, şi România a putut să primească banii pentru proiecte. Din acest motiv, la jumătatea 
anului, România primise doar 3,58 milioane de euro fonduri structurale şi de coeziune aferente 
exercițiului financiar 2014-2020. Ulterior deblocării, ritmul absorbției a crescut, dar, din câte se pare, 

																																																								
139 Ministerul Fondurilor Europene, 3 aprilie 2018 
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ținta inițială a Guvernului, reasumată ulterior, de 5,2 miliarde de euro pentru 2017, este aproape 
imposibil de atins. 

Situația proiectelor depuse pe POR 2014-2020 în Regiunea Centru este complexă în acest moment. 
Sunt axe unde numărul de proiecte este foarte mare şi volumul fondurilor solicitate depășește cu mult 
alocarea financiară de care dispunem, dar există şi axe unde încă nu există cereri de finanțare. Mediul 
privat este cel mai activ, dar resurse foarte importante sunt solicitate şi pe domeniile publice, pentru 
creșterea eficienței energetice, pentru infrastructura rutieră sau pentru investițiile în anumite obiective 
educaționale. Interes mare pentru fondurile REGIO există, deoarece sunt peste 1.000 de proiecte 
depuse, în valoare totală de peste 1,33 miliarde euro, prin care se solicită peste 1,1 miliarde euro ca 
finanțare nerambursabilă, în condițiile în care alocarea la nivel de regiune este de peste 828 milioane 
de euro. La începutul lunii aprilie 2018 au fost contractate 295 de proiecte, prin care se vor atrage circa 
366 milioane de euro. În procesul de precontractare se află 132 de proiecte, care solicită peste 75 
milioane de euro, astfel, în 2018, sunt prevăzute în regiune contracte de finanțare în valoare totală de 
peste 550 milioane de euro.140 

Tabel 5.6.2. Situația proiectelor finanțate/finanțabile la nivelul Regiunii Centru, la data de 31 
ianuarie 2018 

 Nr. proiecte contractate Valoare totală Suma solicitată 
PO Regional 140 1,35 mld. lei 1,26 mld. lei 
PO Infrastructura mare 31 6,77 mld. lei 5,19 mld. lei 
PO Competitivitate 20  56,73 mil. lei 35,15 mil. lei 
PO Capital uman 46 478,95 mil. lei 472,16 mil. lei 
PO Capacitatea 
Administrativă* 

21 - 8,49 mil. lei 

PN Dezvoltare Rurală 1.402 1,61 mld. lei 1,44 mld. lei 
POPAM 9 59,07 mil. lei 38,04 mil. lei 
Subtotal 1662 10,27 mld. lei 8,42 mld. lei 

Sursa: ADR Centru 17 aprilie 2018* proiecte în procesul de evaluare sau contractare 

În Regiunea Centru 1,662 de proiecte au fost contractate de către beneficiari, cu valoarea totală de 
10,27 mld. Lei şi o sumă solicitată de 8,42 mld. lei. şi 487 de proiecte cu o valoare solicitată de 1,6 mld. 
lei se aflau în proces de evaluare şi contractare la data de 31 ianuarie 2018. 
 
La nivel național sunt semnalate trei motive principale pentru slaba absorbție a fondurilor europene 
până în anul 2018. Primul este birocrația excesivă, al doilea este lipsa de informare şi ultimul lipsa 
cofinanțării. În plus, fuziunea Ministerului Fondurilor Europene cu Ministerul Dezvoltării a determinat 
Comisia Europeană să ceară reacreditarea ADR-urilor, ceea ce a întârziat absorbția cu un an. Încă din 
luna martie 2017 Comisia a transmis trei urgențe privind folosirea fondurilor europene pentru care 
Guvernul trebuie să găsească soluțiile potrivite: „desemnarea autorităților de gestiune și control, 
îndeplinirea condiționalității lor ex-ante restante și accelerarea implementării pe teren”141. 
În rezultatele comparației din implementarea Programelor Operaționale 2007-2013, condițiile şi primele 
rezultate ale perioadei de finanțare 2014-2020 s-au observat îmbunătățiri vizibile în următoarele puncte:  

• Proceduri mai clare; 
• Calendare de timp mai exacte şi mai corelate privind lansările de proiecte; 
• Proceduri de achiziții mai clare, sintetizate mai bine – legislație îmbunătățită. 

Au fost menționate de către firmele de consultanță și următoarele probleme: 
• Bugete alocate foarte mici pentru IMM-uri în comparație cu APL-urile, PO CU etc. 

																																																								
140Reprezentanţii administraţiei publice locale din Regiunea Centru au analizat stadiul implementării proiectelor privind absorbţia fondurilor europene. 
http://www.adrcentru.ro/Detaliu.aspx?t=COMEvenimente&eID=2729 
141Corina Crețu,înCalea Europeană, 17.03.2017 



	 	
	
	

	
	

179	

• Întârzieri în elaborarea ghidurilor; 
• Neîncadrarea în categoria IMM-urilor (legăturile asociațiilor cu alte societăți); 
• Multitudinea de avize/ notificări diverse acordate IMM-urilor în etapa de implementare. 

Problemele cu care se confruntă firmele în calitate de solicitant de finanțare nu s-au schimbat cu mult 
față de perioada precedentă de finanțare. Aceste probleme vizează în primul rând: 

• Finanțarea – datorită capitalului propriu redus companiile continuă să întâmpine dificultăți în 
accesarea de credite sau garanții bancare; 

• Consultanță – nivel scăzut al calității documentelor elaborate în cadrul cererilor de finanțare și 
al serviciilor de consultanță acordate de către firmele private;  

• Corelare – nivelul scăzut de cunoștințe și informații al solicitanților contribuie la pierderea unor 
efecte de sinergie datorită faptului că aceștia din urmă utilizează în cele mai multe cazuri doar 
oportunitățile unui singur program de finanțare și nu și pe cele ale programelor complementare, 
pe care de cele mai multe ori nu le cunosc deloc. 

Este de dorit ca în cadrul FESI să fie realizată mai ușor corelarea între condițiile pentru sprijinirea IMM-
urilor, pentru a folosi capacitățile financiare existente într-un mod mai eficient și mai bine țintit. Rămâne 
de văzut dacă sustenabilitatea spre care se tinde va avea ca rezultat o durată de viață mai lungă a 
firmelor, şi dacă programele specifice de sprijin precum Mentoratul sau cele pentru tineri şi femei ca și 
grupuri-țintă vor duce la o completare utilă a programelor de gen Start-Up Nation sau a altora.  
Este de dorit să existe progrese vizibile în colaborarea cu diferitele bănci, pentru a asigura mai bine 
finanțarea preliminară şi intermediară la implementarea proiectelor Uniunii Europene pentru firme, 
companiile să se informeze mai bine în viitor, iar calitatea serviciilor de consultanță privată să se 
îmbunătățească simțitor. 
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6. Recomandări de îmbunătățire a politicilor în domeniul 
economic la nivelul Regiunii Centru  
Scopul studiului este acela ca, pe baza analizei datelor privind mediul economic și piața muncii, 
structurile existente pentru susținerea IMM-urilor și a programelor publice de finanțare, precum și a 
rezultatelor unui sondaj în rândul firmelor din regiune, să fie formulate recomandări de îmbunătățire a 
politicilor în domeniul economic la nivelul Regiunii Centru. În sensul competitivității internaționale,  
economia regională trebuie să aibă ca fundament un sector stabil, sănătos şi flexibil al întreprinderilor 
mici şi mijlocii. IMM-urile sunt cele care în situații de criză indică direcția, stabilesc ritmul, dau dovada de 
flexibilitate şi sunt inovative. Ele reprezintă un motor generator de locuri de muncă, unde tinerii pot face 
stagii de practică pe perioada formării profesionale. Un sector puternic al IMM-urilor reprezintă o 
premisă importantă pentru o structură economică puternică şi pentru consolidarea unităților 
administrativ-teritoriale. IMM-urile au nevoie de sprijin în mod special nu doar pentru a-şi conserva 
poziția în cadrul economiei, ci şi pentru a o consolida şi mai mult în funcție de posibilități. 
Din secțiunea analitică a studiului se desprind multiple oportunități de acțiune în vederea consolidării 
dinamicii creșterii şi investițiilor în Regiunea Centru. Acest lucru se aplică în special în cinci domenii de 
acțiune: 

1. Asigurarea condițiilor-cadru pentru dezvoltarea IMM-urilor şi creșterea atractivității Regiunii  
Centru pentru investitori; 

2. Îmbunătățirea condițiilor-cadru pentru implementarea strategiei de specializare inteligentă;  
3. Consecvenţă în calificarea forței de muncă prin programe de formare profesională mai atractive 

şi sisteme duale de studii în cadrul universităților;  
4. Implicarea administrației publice locale şi regionale în procesul de dezvoltare a IMM-urilor; 
5. Îmbunătățirea oportunităților oferite antreprenorilor de către structurile private. 

În continuare, pentru domeniile individuale de acțiune sunt enumerate următoarele recomandări: 
Domeniul de acțiune 1 – Asigurarea condițiilor-cadru de dezvoltare a IMM-urilor şi creșterea 
atractivității Regiunii Centru pentru investitori 
Un principiu de bază al viitoarei dezvoltări economice regionale ar trebui să-l reprezinte extinderea şi 
întărirea potențialului regional şi local. Acest lucru se referă la premisele infrastructurale, la avantajele 
structurii antreprenoriale existente și la structura educațională și de cercetare, precum și la utilizarea 
potențialelor structurilor de sprijin existente ce se adresează IMM-urilor.    
Recomandare 1: Coordonare mai bună între autoritățile publice,în vederea concentrării şi corelării 
resurselor pentru dezvoltarea şi consolidarea premiselor infrastructurale în domeniile transport, 
învățământ şi formare, cercetare şi inovare  

- Accelerarea dezvoltării conexiunilor de transport cu Europa Centrală și de Vest (rețele 
Transeuropene - TEN-T), autostrăzi, drumuri naționale şi regionale; asigurarea accesului la 
axele de transport internațional; 

- Elaborarea unei analize cu privire la nevoile actuale şi perspectivele de dezvoltare a mobilități 
în Regiunea Centru, în special concentrate pe densitatea traficului şi a transportului de mărfuri, 
în vederea definirii viitoarelor centrele logistice sau terminale intermodale şi integrarea acestora 
în planificarea deja existentă. Ideile de proiecte interjudețene ce rezultă din extinderea 
infrastructurii (autostrăzi, aeroporturi, terminale intermodale, infrastructura feroviară) ar trebui 
comunicate cât mai rapid la nivel local și regional – iar la nevoie chiar şi la nivel național; 

- Consolidarea, extinderea şi îmbunătățirea dotărilor şi calității serviciilor legate de infrastructura 
de sprijin existentă, destinată IMM-urilor. Finanțarea din fonduri publice a unei eventuale 
extinderi ale acestor locații va depinde în mod direct de gradul de ocupare a structurilor 
existente precum parcuri industriale, centre tehnologice şi centre de transfer tehnologic, parcuri 
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științifice, incubatoare şi centre industriale. Prioritară ar fi reconversia vechilor platforme 
industriale, prin calificare, profilare, creșterea atractivității în scopul dezvoltării economice şi 
atragerea investitorilor, înainte de parcelarea de noi terenuri.  Planificarea utilizării suprafețelor 
ținând cont de legislația europeană (aspecte de mediu, nivelul de zgomot etc).   

Recomandare 2: Dezvoltarea unui centru/birou regional, de utilitate publică, pentru stimularea 
dezvoltării economice, având ca posibili parteneri Agenţia de Dezvoltare Centru, Consiliile 
Județene, Camerele de Comerț şi Industrie. 
Activitatea de stimulare a dezvoltării economice poate deveni un instrument eficient de dezvoltare 
durabilă pentru întreaga regiune. Activitatea de  stimulare a dezvoltării economice înseamnă 
intermedierea de informații între administrație și antreprenori, marketing comun concentrat pe 
avantajele economice ale Regiunii Centru, servicii de consultanță pentru antreprenori, 
reprezentarea intereselor întreprinderilor în relația cu administrația publică şi cu factorii politici locali, 
putând deveni o platformă pentru companii. Centrul/Biroul va colabora cu diferite structuri de sprijin 
pentru IMM-uri din Regiunea Centru, cu ADR Centru, instituție membră a Europe Enterprise 
Network/BISNET Transilvania, cu cele 24 de clustere din regiune, cu Camerele de Comerț şi 
Industrie, cu asociațiile profesionale și patronale, precum şi cu filialele regionale.  
ADR Centru activează în spiritul activității de informare şi consiliere.  
Structura propusă:  

 

Recomandare 3: Întărirea activităților de stimulare a dezvoltării economice la nivel local în cadrul 
autorităților publice locale 
Administrația publică – deține propriile puncte tari în elaborarea procedurilor administrative şi 
coordonarea unor diverse activități. În ceea ce privește finanțarea mediului economic, aceasta ar trebui 
să se concentreze asupra atragerii de noi investiții oferind transparență cu privire la locațiile cu potențial 
pentru investiții, la posibilele programe de finanțare și la posibilitățile de extindere a infrastructurii.    
La nivelul fiecărui județ, din punct de vedere al dezvoltării economice, sunt extrem de importante 
activități precum deschiderea de noi piețe internaționale, marketing şi participarea la târguri şi expoziții, 
calificarea forței de muncă și colaborarea cu mediul universitar. În afara rolului activ al Camerelor de 
Comerț şi Industrie sau al altor entități precum asociațiile de întreprinzători sau clusterele, actualele 
parcuri industriale pot fi sprijinite şi profilate pentru a avea un rol determinant pe anumite domenii de 
dezvoltare economică, oferind servicii nu doar pe plan local, ci şi la nivel regional. 
La nivel de județe şi orașe, activitatea de stimulare a dezvoltării economice poate fi organizată sub 
forma unui departament, birou sau a unei societăți de utilitate publică. În Germania, de exemplu, circa 

Consiliu	

Administraţie	

Înfiinţare,	Investiţii,	
Inovare	

Reţele	regionale,	EU,	
Internaţionalizare		

Marketing	şi	Comunicare,	
incl.	Platforma	

interactivă	despre	locaţii	
pentru	investiţii	

Consiliere	în	finanţare	
independentă	
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66% din orașele și comunele cu o populație între 10.000 şi 50.000 de locuitori au activitatea de 
promovare economică organizată sub forma unui birou de sine stătător sau parte a unui departament. 
Orașele cu peste  50.000 de locuitori au această activitate organizată sub forma unor societăți de 
utilitate publică, administrată privat. În 45 % din orașele de talie mijlocie există cel puțin o persoană care 
răspunde de activitatea de promovare economică.  
Recomandare 4: Dezvoltarea unei platforme interactive de promovare și marketing pentru zone 
destinate activităților economice (atât cele existente cât și cele planificate). În cadrul centrului/biroului de 
stimulare a dezvoltării economice ar trebui dezvoltat un sistem informatic care să permită introducerea 
de date referitoare la zone destinate activităților economice (inclusiv cu privire la infrastructura de 
cercetare și situația forței de muncă calificate). Această platformă va cuprinde informații despre 
clustere, parcuri industriale, centre tehnologice şi incubatoare de afaceri, precum şi despre centrele de 
transfer tehnologic şi parcurile științifice existente sau cele care sunt planificate a fi dezvoltate. Astfel 
avantajele concurențiale ale regiunii referitoare la profile, potențiale, taxe și impozite locale dar și 
avantajele specifice la nivel local precum şi cele ale mediului educațional şi social, vor fi mult mai 
vizibile.   

  

  
 
Domeniul de acțiune 2 – Îmbunătățirea condițiilor-cadru pentru implementarea strategiei de 
specializare inteligentă 
Un potențial semnificativ al Regiunii Centru îl reprezintă dezvoltarea centrelor de competenţă de la nivel 
județean, structuri ce pot interveni la capitolul sprijin pentru IMM-uri, datorită capacităților puternice de 
cercetare și faptului că reprezintă structuri la nivel regional ale industriei automotive, tehnicii 
aerospațiale, prelucrării metalelor, industriei lemnului, energiilor regenerabile, industriei alimentare, 
industriei textile, industriei farmaceutice, turismului, agriculturii şi silviculturii.  
Recomandare 1: Sprijinirea continuă a județelor care prezintă tendințe de profilare sau specializare, ca 
de exemplu județul Mureș în domeniul sănătății şi farmaceuticii, sau județele Covasna şi Harghita în 
domeniul turismului balneoclimateric, în scopul întăririi competitivității internaționale a  Regiunii Centru. 
Recomandare 2: Susținere în implementarea măsurilor de inovare, digitalizare şi de utilizare a 
tehnologiilor noi, inclusiv a conceptului „Industrie 4.0” în Regiunea Centru.  
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În viitor, competitivitatea Regiunii Centru va depinde în mare măsură de cât de repede şi de cuprinzător 
vor fi introduse noile tendințe de automatizare şi digitalizare în procesul tehnologic de producție, în 
comunicare şi în marketing – în aproape toate domeniile economice.  
Recomandare 3: Stimularea IMM-urilor în vederea valorificării rezultatelor obținute din cercetare  
Susținerea dezvoltării parcurilor industriale şi tehnologice, a incubatoarelor de afaceri, a clusterelor, 
precum şi a unei infrastructuri de afaceri adecvate, prin instrumente specifice nevoilor IMM-urilor, cu 
surse de finanțare adecvate şi garanții asociate, valorificând avantajele serviciilor societății 
informaționale şi cooperând activ cu mediul universitar şi de cercetare, pentru exploatarea cunoștințelor 
științifice şi valorificarea potențialului creativ. Utilizarea sinergiei în cadrul clusterelor pentru întărirea 
legăturii dintre mediul de afaceri şi mediul cercetării.  
Domeniul de acțiune 3 – Consecvenţă în calificarea forței de muncă prin programe de formare 
profesională mai atractive şi sisteme duale de studii în cadrul universităților 
Dezvoltarea pieței forței de muncă în intervalul de timp 2005/2015 în Regiunea Centru este marcată de 
o scădere accentuată a resurselor de muncă, o rată de ocupare în creștere şi o scădere a șomajului. 
Sondajul efectuat în rândul antreprenorilor evidențiază un maxim de importanță acordat disponibilității 
forței de muncă specializate, cu un grad de mulțumire printre cele mai reduse. 
Cauza șanselor scăzute de angajare ale tinerilor este insuficienta legătură din sistemul educațional 
profesional şi piața forței de muncă. Această deconectare de la piața forței de muncă este o consecință 
a scăderii interesului faţă de educația și pregătirea profesională, dar și a numărului foarte mare de tineri 
care se decid să urmeze calea studiilor universitare. Este necesară o politică adecvată a pieței forței de 
muncă care să permită şi să atragă absolvenții de facultate, cu perspective slabe de angajare, spre 
reîncadrarea profesională în domenii tehnice.    
Recomandare 1: Îmbunătățirea calității formării profesionale în ceea ce privește: 

• Orientarea consecventă spre pregătirea profesională conform sistemului dual de învățământ 
profesional, cu o pondere mare a pregătirii practice orientate spre meserie (vezi exemplul Școlii 
Profesionale Germane din Brașov); 

• Sprijinirea dezvoltării şi altor structuri de pregătire profesională în vederea asigurării nevoii de 
forță de muncă calificată în întreprinderi;  

• Sprijinirea de către autoritățile publice locale a parteneriatului din școlile profesionale și 
întreprinderi, în vederea pregătirii profesionale și asigurării forței de muncă;   

• Sprijinirea și consolidarea necesității infrastructurale şi dotarea școlilor profesionale;    
• Pregătirea şi formarea profesională în domenii tehnice şi de manufacturare a tinerilor care au 

abandonat studiile (facilitarea integrării sociale a tinerilor în concordanță cu aspirațiile lor 
profesionale şi cu necesitățile pieței muncii; stagii de adaptare profesională la cerințele postului 
şi ale locului de muncă; ucenicie organizată la locul de muncă) 

• Realizarea unui studiu de perspectivă privind necesarul de forță de muncă calificată şi pentru 
domenii noi dezvoltate pe piața muncii în următorii ani. 

Recomandare 2: Dezvoltarea sistemelor de învățământ dual în cadrul universităților 
• Introducerea de programe de studiu de tip dual în universități; 
• Acordarea de facilități fiscale pentru absolvenții de facultate care au absolvit un an de practică 

profesională în diverse meserii tehnice. Finanțarea ar putea fi oferită prin intermediul Agențiilor 
Județene de Ocupare a Forței de Muncă, și în paralel de societatea care dorește să angajeze 
persoanele respective. 

Recomandare 3: Stimularea motivației pentru învățare în cadrul școlilor de formare profesională  
• Evenimente de informare şi promovare în școli în vederea orientării timpurii a elevilor spre o 

pregătire profesională (Caravana de prezentare a locurilor de muncă moderne în domeniul 
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prelucrării metalelor, organizată de Clubul Economic German din Brașov este un exemplu bun 
în acest sens); 

• Stimularea motivației tinerilor pentru educația profesională reprezintă o temă centrală în cadrul 
multor proiecte aflate în derulare la nivelul mai multor județe din Regiunea Centru, proiecte 
finanțate prin ERASMUS+ și PO CU – rezultatele acestor proiecte şiinițiative vor trebui să fie 
redactate, comunicate public și implementate.  

Domeniu de acțiune 4: Implicarea administrației publice locale şi regionale în procesul de 
dezvoltare a IMM-urilor 
Recomandare 1: Comunicarea propunerilor pentru îmbunătățirea condițiilor de dezvoltare a IMM-urilor 
la nivel național 
În prezent economia României crește semnificativ şi este impulsionată de investițiile străine şi 
autohtone realizate în industrie, comerț şi servicii. Regiunea Centru este interesată de condiții-cadru 
stabile pentru dezvoltarea cu succes a IMM-urilor. Consiliul de Dezvoltare Regională Centru în 
colaborare cu instituțiile aferente (Camerele de Comerț şi Industrie, reprezentanții clusterelor, 
Inspectoratele Școlare Județene, școli profesionale, etc.) ar trebui să transmită următoarele solicitări la 
nivel național cu privire la: 

- Stabilitatea cadrului juridic și financiar care să permită IMM-urilor o planificare multianuală; 
- Crearea condițiilor-cadru legislative necesare în vederea creșterii șanselor de supraviețuire a 

firmelor meșteșugărești și corelarea lor cu calificarea celor ce le înființează; 
- Nevoia de reformă a sistemului de formare profesională în perspectiva provocărilor digitalizării 

economiei şi a conceptului „Industrie 4.0”; 
- Reglementarea sistemului dual de formare profesională, în special a temeiului juridic privind 

asigurarea activității practice în întreprinderi şi a securității financiare corespunzătoare; 
- Crearea cadrului pentru înființarea unor bănci regionale pentru IMM-uri după modelul german al 

Băncii de Investiții a Landului142; 
Recomandare 2: Întărirea angajamentului administrației publice locale pentru sprijinirea mediului 
antreprenorial 
Din concluziile sondajului de opinie efectuat în rândul unor companii din Regiunea Centru, pot fi deduse 
o serie de posibilități de inițiative şi activități ce pot sprijini întreprinderile în strategia proprie de 
asigurare a unei mai bune competitivități. Cele mai importante sunt: 

- Necesitatea unei receptivități mai mari la problemele firmelor, a unei informări mai bune 
reciproce, a colaborărilor şi parteneriatelor. Recomandările făcute ilustrează problemele care îi 
preocupă pe antreprenori şi pot compensa doar parțial lipsa unui dialog real cu autoritățile 
publice pe tema problemelor cu care se confruntă antreprenorii. Consultarea periodică şi 
sistematică a organizațiilor reprezentative ale IMM-urilor din partea autorităților publice la nivel 
regional şi local prin dezvoltarea rețelelor şi centrelor de consultanță şi informare pentru IMM-
uri, a serviciilor de sprijin în afaceri, a portalurilor de soluții pentru IMM-uri, susținerea rețelelor 
de cooperare din IMM-uri, centre de cercetare şi universități, organizații de formare profesională 
şi formare profesională continuă, instituții financiare şi consultanți;  

- Se recomandă investiții mai mari în utilități, în infrastructura de transport, în cercetare-
dezvoltare, investiții în infrastructura pentru digitalizare, ca premisă pentru un mediu mai eficient 
şi modern în cadrul firmelor private şi al structurilor publice.   

- Dezvoltarea la nivelul administrației publice locale a serviciilor de consultanță privind 
managementul, marketingul şi networkingul în întreprinderi mici şi mijlocii, apelându-se total sau 
parțial la fonduri europene alocate României. 

																																																								
142Banca de Investiţii a Landuluieste o bancă 100% publică, care gestioneazăşiadministreazăfondurileprovenite din programele cu finanţareeuropeanăsau 
de la nivelulGuvernului de Land, în special cu scopul de a dezvoltaeconomiaşiinfrastructura, şi care nu acţioneazăpepiaţăasemeniuneibănci private. 
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- Simplificarea  procedurilor de obținere a autorizațiilor de funcționare a firmelor, procedurilor de 
obținere a autorizațiilor de construcție, documentațiilor solicitate sau simplificarea procedurilor 
(în general), reducerea timpului de răspuns la solicitări, continuarea procesului de simplificare a 
procedurilor administrative privind reducerea numărului de autorizații, avize, licențe şi permise 
pentru agenții economici. Aceste propuneri au fost adeseori legate de conceptul de digitalizare 
care apare cu o frecvență relativ ridicată.  

Recomandare 3: Sprijinul administrațiilor publice locale şi regionale în îmbunătățirea consultanței şi 
asistenței dedicate IMM-urilor, privind potențialele surse de finanțare şi dezvoltare antreprenorială 

- Consultanță şi asistență gratuite oferite de administrațiile publice locale, cursuri gratuite de 
antreprenoriat; 

- O mai mare transparență şi receptivitate a administrației publice locale cu privire la problemele 
firmelor, îmbunătățirea profesionalismului în administrație;  

- Susținerea consolidării organizațiilor IMM-urilor, pentru asigurarea de servicii complexe, 
adaptate specificului micilor întreprinzători;  

- Finanțarea din fonduri europene a unor programe speciale regionale de formare şi 
perfecționare a managerilor; 

- Îmbunătățirea calității serviciilor de consultanță adresate beneficiarilor de proiecte cu privire la 
întocmirea cererii de finanțare și a documentației aferente (Help Desk și servicii de consultanță 
private privind potențialele surse de finanțare); 

- Îmbunătățirea sprijinului prin intermediul birourilor de tip Help Desk, în vederea obținerii de 
documente, avize, etc., solicitate în contextul întocmirii cererilor de finanțare. 

Domeniu de intervenție 5: Îmbunătățirea oportunităților oferite antreprenorilor de către 
structurile private  
Una din problemele permanente cu care se confruntă IMM-urile este accesul dificil la diferitele forme de 
finanțare precum şi complicațiile care apar în obținerea unui credit bancar, mai ales atunci când este 
vorba de o finanțare intermediară în cazul proiectelor finanțate din fonduri europene. Acest lucru este 
tocmai din acest punct de vedere de o importanță deosebită, deoarece IMM-urile dețin un capital 
propriu redus, dând astfel dovadă de o slabă capacitate în ceea ce privește cofinanțarea sau 
prefinanțarea proiectelor finanțate din fonduri publice. De aceea sistemul de împrumuturi acordat de 
către bănci poate veni în sprijinul IMM-urilor, având astfel un rol deosebit în dezvoltarea acestora şi în 
implementarea proiectelor.   
Sectorului bancar îi sunt adresate o serie mai lungă de propuneri, în principal cele legate de dobânzi, 
cerințe la finanțare şi comisioane. Lipsa de înțelegere a mediului de afaceri este o problemă ridicată de 
respondenții sondajului de opinie. În acest sens propunem:  

• Îmbunătățirea accesului IMM-urilor la programele de finanțare publice ar trebui făcută şi prin 
intermediul băncilor (exemplu: fonduri de seed-capital pentru sprijinirea înființării de noi 
microîntreprinderi de către tineri; fonduri de micro-granturi şi micro-credite pentru dezvoltarea 
meșteșugurilor şi serviciilor în mediul rural; fonduri cu capital de risc pentru finanțarea IMM-
urilor/Start-Up-urilor inovative şi a proiectelor din industriile de vârf, alimentate cel puțin parțial 
din fonduri europene şi din fondurile de la bugetul statului);  

• Instituirea, potrivit practicii europene, a Intermediarului de credite pentru IMM-uri, reformulare, 
la nivelul fiecărui județ, după modelul francez şi german, care să asigure realizarea a 3 
obiective: creșterea gradului de creditare a IMM-urilor, oferirea de soluții întreprinderilor, în 
special sectorului IMM, pentru a obține finanțări de la bănci, şi sesizarea Guvernului în cazul 
apariției unor probleme majore nerezolvate (recomandarea 1 din domeniul de acțiune 4).  

Camerelor de Comerț și Industrie le sunt propuse acțiuni legate de sprijinirea învățământului dual, 
colaborarea cu investitorii străini, debirocratizare, susținerea incubatoarelor de afaceri, etc. Camerele 
de Comerț şi Industrie sunt limitate ca activitate la nivelul județelor, ele activând conform legislației în 
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vigoare, asigurând servicii de consultanță și furnizare de informații pentru firmele ce sunt membre 
benevole în cadrul acestor structuri. Pentru a face clusterele, parcurile industriale, centrele de afaceri 
sau alte structuri similare mai competitive, ar trebui ca structurile şi atribuțiile existente la nivelul 
Regiunii Centru să fie supuse unei analize în vederea obținerii unei mai bune flexibilități şi a unei 
delimitări exacte. Obiectivul este acela de a asigura un sprijin eficient și coordonat pentru IMM-uri, 
pentru a utiliza calitativ și cantitativ resursele financiare disponibile atât pentru firmele deja stabilite local 
cât şi pentru cele ce urmează a se dezvolta.   
Organizațiile profesionale se bucură de puține recomandări specifice, fie din cauză că nu sunt încă 
destul de vizibile în mediul antreprenorial, fie pentru că nu sunt chestiuni pe care respondenții cred că 
acestea le pot rezolva în actualul context socio-economic. Lipsa de informare sugerează înclinarea 
balanței spre prima variantă. 
 
Consolidarea experiențelor pozitive 
Experiențele pozitive deja acumulate în Regiunea Centru ar trebui să fie dezvoltate pe mai departe şi 
diseminate. Menționăm în acest sens publicarea în mod centralizat şi actualizarea permanentă a 
informațiilor privind toate programele şi măsurile de susținere aplicabile IMM-urilor, inclusiv cele 
finanțate din fonduri structurale, pentru a asigura IMM-urilor accesul facil la informații privind conținutul, 
condițiile, procedurile, termenele şi celelalte aspecte importante privind fiecare măsură în parte 
(catalogul surselor de finanțare elaborat lunar de către ADR Centru). Un alt exemplu în acest sens îl 
reprezintă instituirea unei rețele de colectare în vederea distribuirii produselor tradiționale şi locale 
realizate de către IMM-uri, inclusiv de către micii agricultori şi meșteșugari, prin intermediul Consiliilor 
Județene. Demn de menționat este şi angajamentul autorităților publice în atragerea de noi investitori şi 
asigurarea unei consultări continue cu organizațiile antreprenoriale pe diferite teme specifice. 
În mediul antreprenorial se cere o mai bună coordonare şi corelare a activităților între instituțiile 
implicate. Se recomandă ca la nivel regional să existe un dialog eficient între autoritățile publice 
implicate, reprezentanții mediului de afaceri, organizațiile profesionale, etc., cu scopul de a asigura o 
dezvoltare echilibrată a Regiunii Centru. Rezultatul unui asemenea proces poate fi o mai bună profilare 
a zonelor industriale, iar activitatea de promovare economică la nivelul Regiunii Centru poate fi 
organizată într-un mod mult mai eficient.    
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7. Listă abrevieri  

	
ACIS Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale 
ACP Autoritatea de Certificare şi Plată 
ADR Agenţia de Dezvoltare Regională 
AIMMAIPE Agenţia pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului 
AJOFM Agenţia Județene de Ocupare a Forței de Muncă, 
ANIMMC Agenţia Națională pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație 
AIPPIMM Agenţia pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru IMM 
AM Autoritate de Management 
AM POR Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 
ANAF  Agenţia Naţională de Administrare Fiscală  
ANCSI Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica si Inovare 
ANRMAP Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice 
APL Administrația Publică Locală 
AT Asistenţă Tehnică 
BCE  Banca Centrală Europeană  
BEI Banca Europeană pentru Investiții 
BERD  Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare 
BIRD  Banca Internațională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare  
BGC  Bugetul General Consolidat  
BM  Banca Mondială  
BNR  Banca Naţională a României  
CDI Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 
CDR Consiliul pentru Dezvoltare Regională 
CE  Comisia Europeană 
CF  Consiliul fiscal  
CJ Consiliul Judetean 
CMPOR Comitetul de Monitorizare a Programului Operaţional Regional 
CNADNR  Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România  
CNC Comitetul Naţional de Coordonare a Instrumentelor Structurale 
CNFIS Consiliul Naţional pentru Finantarea Invatamantului Superior 
CNIPMMR Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România 
CNP  Comisia Națională de Prognoză  
CR Comitetul Regiunilor 
CRD Comitetul Regional de Dezvoltare 
CSC Cadrul Strategic Comun 
CSNR Cadrul Strategic Naţional de Referinţă 
DG Regio Direcţia Generală pentru Dezvoltare Regională 
DJ Drum Județean 
DMI Domeniu Major de Intervenţie 
DN Drum Naţional 
EIF European Investment Fund / Fondul European de Investitii 
FC  Fondul de Coeziune  
FEADR  Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală  
FEDR  Fondul European pentru Dezvoltare Regională  
FEGA  Fondul European de Garantare Agricolă  
FEPAM  Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime  
FESI Fonduri Europene Structurale şi de Investiţii 
FMI  Fondul Monetar Internațional  
FS Fonduri Structurale 
FSE  Fondul Social European  
HG Hotărârea Guvernului 
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IAPC  Indicele armonizat al prețurilor de consum  
IMM Întreprinderi Mici şi Mijlocii 
INS  Institutul Naţional de Statistică  
IPC  Indicele prețurilor de consum  
MADR Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
MDRAP Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 
MFE  Ministerul Fondurilor Europene  
MFP  Ministerul Finanţelor Publice  
MMACA Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat 
NP 2 Naţional Plan for Research, Development, and Innovation, 2007-2013 
NP 3 Naţional Plan for Research, Development, and Innovation, 2015-2020 
OG Ordonanţă de Urgenţă 
OI Organism Intermediar 
OUG Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
PDR Plan de Dezvoltare Regională 
PIB Produsul Intern Brut 
PNDR Programul Naţional de Dezvoltare Regională 
PO Program Operaţional 
PO DCA Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013 
POAT Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2014-2020 
POC Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020 
POCU Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 
POIM Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 
POR Programul Operaţional Regional 
POS Program Operaţional Sectorial 
POS CCE Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice 2007-2013 
POS DRU Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
POS T Programul Operaţional Sectorial de Transport 
RAI Raportul Anual de Implementare 
SEAP Sistemul Electronic de Achiziţii Publice 
SMART Specific, Măsurabil, Realizabil, Relevant şi încadrat în Timp 
SMIS Sistemul de Management al Informaţiei 
SNAD Strategia Naţională privind Agenda Digitală pentru România 
SNC Strategia naţională pentru competitivitate 2014-2020 
SNCDTI Strategia Naţională pentru Cercetare, Dezvoltare Tehnologică şi Inovare 2014-2020 
TEN-T Reţeaua Transeuropeană - Transport 
TIC Tehnologii de Informare şi Comunicare 
TVA Taxa pe Valoarea Adăugată 
UE Uniunea Europeană 
UM Unitate de măsură 
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