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ELEMENTE INTRODUCTIVE 
 

Sinteza de faţă face parte dintr-un document mult mai amplu realizat în cadrul proiectului ASIC şi 

urmăreşte identificarea şi motivarea necesităţii unor măsuri de sprijin pentru dezvoltarea 

antreprenoriatului în Regiunea Centru.  

 

Documentul reprezintă o propunere de plan de măsuri, structurat pe baza discrepanţelor identificate 

prin cercetările realizate în proiectul ASIC, între:  

• problematica investigată la nivelul mediului antreprenorial din Regiunea Centru, respectiv 

judeţele Mureş, Covasna şi Harghita  

şi:  

• politicile europene, nationale, regionale si judetene 

• strategia de dezvoltare durabila a UE 

• strategia de dezvoltare a Regiunii  Centru  

• priorităţile Planului de Dezvoltare a Regiunii 7 Centru pentru perioada 2007-2013 în 

vederea susţinerii mediului de afaceri 

Analiza în vederea elaborării propunerilor de măsuri de sprijinire a antreprenoriatului din 

Regiunea Centru,  ce fac obiectul prezentei lucrări, opune politicilor şi strategiilor enunţate mai 

sus studiile şi analizele realizate prin prezentul proiect, privind: 

- nivelul de adecvare a obiectului de activitate al investitorilor în raport cu 

oportunităţile de afaceri ale zonei  

- identificarea oportunităţilor de afaceri în raport cu sursele de finanţare prin 

fonduri europene 

- nivelul de adecvare competenţelor - antreprenoriale, manageriale şi ale 

angajaţilor - cu obiectul de activitate actual şi potenţial al IMM-urilor;  

- nivelul de suportivitate perceput de către antreprenori, din partea autorităţilor 

naţionale, regionale şi locale  

Perspectiva de dezvoltare a antreprenoriatului si instrumentele de suport pentru finanţare au fost puternic 

restricţionate odată cu accentuarea manifestării efectelor crizei economico-financiare. Scăderea cererii 

pieţei internaţionale si comprimarea cererii interne ca urmare a creşterii cererii amânate de bunuri si 

servicii sau a restrângerii consumului de bunuri si servicii curente pe seama diminuării veniturilor 

populaţiei si a creşterii şomajului au determinat reorientarea multor întreprinzători – reducerea drastica a 

dimensiunilor afacerii, reorientarea activitatii sau lichidarea acesteia.  
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Analiza SWOT a sectorului antreprenorial din regiunea Centru, în general, evidenţiază punctele 

tari care pot revigora si sustine dezvoltari semnificative in viitor dar si restrictii precum slaba 

flexibilitate si capacitate de adaptare a firmelor la schimbarile curente generate de criza financiara, 

delocalizarea unor activitati catre est pentru costuri mai reduse. Un risc major pe care-l prezinta 

intreprinzatorii, mai ales cei autohtoni se refera la capacitatea slaba de (re)orientare spre activitati “low 

carbon” si posibilitatea redusa de absorbtie a rezultatelor inovarii tehnologice si nontehnologice.  

Puncte tari, puncte slabe, oportunităţi şi restricţii ale sectorului antreprenorial în regiunea CENTRU 
Puncte tari Puncte slabe 
• Existenţa unui sector industrial diversificat ca urmare a 

unui potenţial natural/resurse diversificate; 

• Resurse de munca numeroase, calificate în domenii 
tradiţionale, şi nu numai; 

• Număr mare de parcuri industriale în Regiune si în total 
parcuri în România; 

• Orientarea industriei spre valorificarea resurselor 
naturale existente în zonă ; 

• Existenta unei infrastructuri de producţie disponibila; 

• Tendinţa de creştere a numărului IMM-urilor; 

• Tendinţă de creştere a numărului de start-up-uri; 

• O buna reţea de Universităţi: Braşov, Sibiu, Târgu 
Mureş, Alba Iulia şi centre de cercetare; 

• Un mare potenţial de utilizare a suprafeţelor industriale 
ce dispun de o infrastructura de baza (reutilizarea 
fostelor zone industriale) ; 

• Economia regională cu grad înalt de specializare în 
industrie, sector IMM semnificativ şi infrastructură de 
afaceri bine dezvoltată. 

• Implicarea mare a autorităţilor locale/regionale în 
atragerea surselor comunitare de finanţare. 

• Distribuire neechilibrată a parcurilor industriale pe 
teritoriul Regiunii 

• Disparităţi între numărul de IMM-uri înfiinţate in 
zonele mai dezvoltate şi cele mai puţin dezvoltate, între 
mediul urban şi cel rural; 

• Serviciile de consultanta în domeniul afacerilor sunt 
slab dezvoltate; 

• Numărul mic de IMM-uri active în mediul rural şi 
insuficienta dezvoltare a IMM-urilor din sectorul 
serviciilor, în general;  

• Ofertă scăzută a serviciilor de consultanţă pentru 
elaborarea de studii de marketing, management de 
proiect, analize financiare, etc. 

• Serviciile de cercetare-dezvoltare, transfer tehnologic si 
inovare din cadrul întreprinderilor economice sunt slab 
dezvoltate sau inexistente; 

• Relaţii slabe de colaborare dintre cercetarea universitară 
şi sectorul economic sunt slab dezvoltate.  

 
Oportunităţi Restricţii 

• Procesul de globalizare va determina creşterea 
competitivităţii; 

• Potenţial de dezvoltare a cercetării in domeniile 
productive; 

• Crearea unor centre tehnologice si de cercetare orientate 
către valorificarea potenţialului regional. 

• Capital uman disponibil, contingente de absolventi cu 
specializari multiple 

• Criza actuală care afectează economia globală; 

• Politicile protecţioniste ale UE vor determina scăderea 
importanţei produselor autohtone faţă de cele ale ţărilor 
membre 

• Libera circulaţie a forţei de muncă, în special a celei 
înalt calificate, va afecta calitatea şi cantitatea resurselor 
umane disponibile pe piaţa muncii 

• Capacitatea lentă de adaptare a întreprinderilor la 
modificările care apar in structura pieţelor. 

 
Şansele sectorului IMM în actuala perioadă  

Există o serie de indicatori-barometru, care pot identifica aspectele pozitive sau negative pe care 

un sector sau altul le înregistrează la un anumit moment. Analizele realizate până în prezent asupra 
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sectorului IMM pot fi considerate ca bază de pornire a unei situaţii generale, dar care, în condiţiile 

actualei crize, trebuie completate cu o serie de factori interni şi externi, naţionali şi internaţionali, extrem 

de mobili şi, de multe ori, imprevizibili. 

Situaţia existentă la sfârşitul anului 2006 era una optimistă, pe de-o parte, determinată de 

creşterea economică importantă din acea perioadă a României, dar, pe de altă parte, comparaţiile cu 

Uniunea Europeană nu erau deloc liniştitoare. Prezentăm în continuare câteva elemente generale ale 

sectorului IMM, care pot fi luate în considerare la o evaluare a sectorului IMM: 

• La sfârşitul anului 2006, densitatea IMM era în creştere, ajungând la 26 IMM/1000 loc, 

dar era cu mult sub media UE (50 IMM/1000 loc); regiunea Bucureşti-Ilfov, cu o densitate de 48,56 

IMM/1000 loc, era singura zonă din ţară densitate comparabilă cu cea a ţărilor UE, urmată de regiunile 

NV, V şi Centru, cu intensităţi de ordinul  25 IMM/1000 loc, regiunea S-E cu cca. 23 IMM/1000 loc, şi 

cu intensitate demografică foarte scăzută înregistrată de regiunile SV, S şi NE (sub 18); 

• atractivitatea zonei pentru investitori era inegal distribuita in teritoriu, conducând la 

o aglomerare de firme în zona capitalei (53/1000), în timp ce judeţele din Muntenia, Oltenia şi nordul 

Moldovei nu prezentau interes investiţional (judeţele Vaslui şi Botoşani aveau sub 11 IMM/1000 loc). 

Zona Centru se afla intr-o pozitie medie din punct de vedere al rezultatelor la acest indicator. 

• Similar efectelor resimţite de ţările vecine care au aderat în urmă cu doi ani, se preconiza 

o uşoară scădere a numărului firmelor autohtone în prima etapă, cauzată mai puţin de invazia unor firme 

străine, cât mai ales de introducerea unor noi condiţii în activitatea cotidiană (majorarea capitalului 

social, creşterea salariilor, norme europene de sănătate şi de mediu, etc.) la care o parte dintre firme nu 

se vor adapta rapid. Semnalăm că neadaptarea nu derivă numai din neputinţă, există un procent redus 

de IMM care au declarat că preferă să închidă sau să vândă afacerea pentru a evita complicaţiile. 

• Unul din punctele forte ale României în urmă cu 15 ani era calificarea forţei de muncă. 

În prezent, există o destructurare pronuntata a ofertei de forta de munca in raport cu cererea pietei. 

Exista domenii cu lipsa acuta de forţă de muncă calificată, datorita ofertei educationale neadecvate 

si/sau a mobilitatii internationale a fortei de munca autohtone. Este de mentionat ca profilul si nivelul 

calificării au devenit în peste 80 % din cazuri principalele criterii de angajare a personalului în sectorul 

IMM. 

• Veniturile personale sau familiale constituie, de altfel, un motiv important de a iniţia o 

afacere pe cont propriu, iar dorinţa de a aplica în practică o experienţă profesională proprie, o idee 

deosebită, abia dacă atinge 2% din totalul factorilor motivanţi. Mai mult decât atât, majoritatea 

întreprinzătorilor demarează o afacere în alt domeniu decât cel al propriei profesii, ceea ce nu este 
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benefic din perspectiva profesionalismului şi a capacităţii de a fi în topul firmelor de profil. Acest 

dezavantaj este contrabalansat, însă, de faptul că ponderea mare a noilor întreprinzătorilor/antreprenori 

sunt persoane cu studii superioare şi cu vârste cuprinse între 26 şi 55 ani, respectiv persoane mature, cu 

capacitate de a se informa şi de a învăţa.  

• România se situa printre ţările cu o foarte slabă reprezentare a tinerilor în afaceri, iar 

acordarea unor şanse sporite  tineretului de a se lansa şi de a-şi utiliza capacităţile în avantajul ţării ar fi 

trebuit privită ca o investiţie cu mari şanse de succes. 

• Puţin peste 50% dintre IMM-uri au avut preocupări pentru introducerea unor elemente 

inovative, fie în structura produsului/serviciului, fie în utilaje, fie în managementul firmei. Se constată 

însă o slabă preocupare (sub 1%) pentru realizarea unui sistem informatic propriu, pentru cercetarea 

ştiinţifică sau pentru transpunerea în practică a unor rezultate care nu au mai fost aplicate. Această 

reticenţă este o caracteristică generală a mediului de afaceri românesc, care evită să se lanseze în 

cheltuieli mari, optând pentru acumulări succesive, dar acordând prioritate creşterii şi abia mai târziu 

performanţei. Se poate constata o lipsă de mobilitate a firmelor, în sensul că există puţine transferuri de 

afaceri, puţine schimbări de localitate şi puţine schimbări ale obiectului de activitate. Conservatorismul 

poate fi interpretat ca un aspect pozitiv din punctul de vedere al şanselor de creştere economică 

constantă şi continuă, dar poate fi nociv din punctul de vedere al managementului schimbării, al 

adaptării rapide la o nouă conjunctură. 

• Din punctul de vedere al dezvoltării şi al mărimii întreprinderilor, trebuie semnalat un 

aspect pozitiv, acela că IMM-urile româneşti nu mai sunt nişte entităţi neglijabile ca în urmă cu câţiva 

ani, ele sunt acum comparabile ca cifră de afaceri şi ca valoare patrimonială cu IMM-urile din UE, ceea 

ce le oferă şanse mai bune în competiţia antreprenorială.  

• Referitor la informatizare, cvasitotalitatea firmelor deţin calculator (peste 97%) şi peste 

65% sunt conectate la internet. Totuşi, deşi există calculator în dotare,  un procent de peste 20%, în 

principal microîntreprinderi din localităţi mici, declară că nu utilizează calculatorul în activitatea curentă 

a întreprinderii. Sistemul informatic este utilizat mai mult pentru acces la informaţii şi prelevarea 

formularelor, foarte puţin pentru efectuarea unor raportări on-line, plăţi sau comerţ electronic. La polul 

opus din punct de vedere al dotării informatice se află capitala, unde în proporţie de 10% există reţele de 

intranet în întreprinderi, mai ales în comerţ. 

• Comerţul este sectorul care îşi propune în proporţie de 60% investiţii de modernizare şi 

dezvoltare legate de intrarea României în UE, ceea ce se poate traduce prin conştientizarea riscurilor de 

a fi excluşi de pe piaţă dacă nu corespund normelor europene. Si celelalte sectoare de activitate (80% din 
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totalul IMM-urilor) vizează efectuarea unor investiţii sub diverse forme (tehnologie, pregătirea 

personalului, dezvoltare, etc), dar este vizibil că sectorul "comerţ" este cel mai decis de a nu se lăsa 

surprins de concurenţă. 

• Aparent paradoxal, microîntreprinderile sunt cele care privesc integrarea ca pe o şansă de 

lărgire a pieţei proprii de desfacere, iar scepticismul creşte proporţional cu mărimea firmelor. 

Microîntreprinderile nu au forţa financiară de a ieşi pe pieţe externe sau de a subcontracta, iar libera 

circulaţie a mărfurilor îi avantajează.  

• Referitor la aprecierile emise de reprezentanţii sectorului IMM cu privire la propria 

competitivitate, marea majoritate a întreprinzătorilor din România declară că sunt competitivi prin 

preţuri sau prin raportul calitate-preţ, dar in conditiile in care concurenţa reala pe piaţa internă este slaba 

si nu vizeaza in primul rand performanta, preocuparea pentru calitate şi competitivitate fiind astfel 

reduse pentru bunurile/serviciile destinate pieţei locale/naţionale.  

Unele estimări privind dezvoltarea mediului de afaceri al zonei  

în contextul Strategiei dezvoltării durabile 2013-2020 şi a producţiei principalilor indicatori 

economici sociali în profilul Sectorial până în 2012. 

Strategiile de dezvoltare locală – Agenda 21 şi planurile de acţiune pentru stimularea dezvoltării 

mediului de afaceri, iniţiate prin PNUD România în 2000, alături de crearea portofoliului de proiecte de 

dezvoltare locală care contribuie la creşterea mobilităţii mediului de afaceri şi a capacităţii acestora de a 

accesa şi utiliza eficient noile instrumente de finanţare ale UE şi din alte surse. 

Principalii indicatori economico-sociali în profil teritorial1 estimează perspectivele de dezvoltare 

ale regiunilor ţării. Pentru regiunea Centru, dinamica estimată a dezvoltării este una apropiată de media 

naţională atât la indicatorul PIB cât şi a valorii adăugate. Ţinându-se seama de potenţialul local existent 

şi de performanţele aşteptate ale mediului de afaceri se preconizează: 

- creşterea aportului regiunii la exporturi (de la 12,55% în total naţional în 2008 la 12,79% în 

2012) şi reducerea la jumătate a deficitului balanţei comerţului exterior; 

- creşterea populaţiei civile ocupate pe seama altor categorii de persoane ocupate – liber 

profesionişti, lucrători pe cont propriu, patroni. Numărul salariaţilor este estimat să scadă cu 4000 

persoane, parţial şi pe seama reducerii populaţiei în vârstă de muncă ca urmare a fenomenelor 

demografice din ultimii 20 de ani (pe aceleaşi considerente se estimează şi o reducere a numărului de 

şomeri înregistraţi, însă cu o rată a şomajului uşor mai ridicată faţă de cea la nivel naţional); 

 
1 Prognoza CNP, iunie 2009. 
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- ca structură pe activităţi a valorii adăugate brute se estimează că în 2012 va creşte contribuţia 

zonei în total în industrie şi servicii şi o schimbare a structurii/contribuţiei ramurilor la valoarea 

adăugată brută a regiunii: 

• sectorul de servicii va continua să crească cu 2,1 p.p. ajungând să genereze jumătate din 

valoarea adăugată brută a zonei în 2012; 

• sectorul industriei se va reduce cu 3,2 p.p. ajungând la cca 30% din total; 

• sectorul construcţiilor va ajunge la 11,5% din total valoare adăugată a regiunii, în creştere 

cu 1,7 p.p. comparativ cu ponderea deţinută în anul 2008. 

Pe judeţele analizate se estimează pentru acelaşi orizont de timp o uşoară reducere a contribuţiei 

acestora la PIB-ul zonei şi la ocupare (sub 0,5 p.p.) cu păstrarea locului deţinut în ierarhia judeţelor şi 

anume: judeţul Mureş locul 2 după Braşov, judeţul Harghita locul 5 şi judeţul Covasna locul 6, cu 

păstrarea unui indice de disparitate la PIB pentru zona Centru de 102,3% (101,5% în 2008), deci zona se 

estimează a fi mai dinamică decât celelalte regiuni, fiind devansată doar de Bucureşti-Ilfov şi regiunea 

Vest. 
Evoluţia principalilor indicatori economico-sociali în regiunea CENTRU 

 
-modificări procentuale- 

 Total 
regiune 

Covasna Harghita Mureş 

                                    2005 
Creşterea reală a PIB 1,6 -6,4 2,2 -1,2 
PIB/Locuitor - euro 3615 3133 3025 3259 
Populaţia ocupată civilă la sfârşitul anului 0,1 -1,6 2,2 0,7 
Numărul mediu de salariaţi -1,5 -3,8 3,0 -0,1 
Rata şomajului înregistrat - % 7,3 8,8 8,5 4,6 
Câştigul salarial mediu net lunar – lei/salariat 661 579 617 671 
Câştigul salarial mediu net lunar 20,5 15,4 16,2 19,1 
                                   2006 
Creşterea reală a PIB 9,9 -1,1 12,8 7,3 
PIB/Locuitor - euro 4517 3525 3881 3977 
Populaţia ocupată civilă la sfârşitul anului 1,7 -0,1 2,7 0,1 
Numărul mediu de salariaţi 2,5 1,3 6,5 1,5 
Rata şomajului înregistrat - % 6,1 7,1 7,2 5,2 
Câştigul salarial mediu net lunar – lei/salariat 778 656 704 784 
Câştigul salarial mediu net lunar 17,7 13,3 14,1 16,8 
                                   2007 
Creşterea reală a PIB 7,2 10,3 6,4 5,7 
PIB/Locuitor - euro 5780 4637 4928 5015 
Populaţia ocupată civilă la sfârşitul anului 2,4 3,6 2,8 0,8 
Numărul mediu de salariaţi 3,7 3,3 3,5 1,5 
Rata şomajului înregistrat - % 4,8 7,0 5,1 4,3 
Câştigul salarial mediu net lunar – lei/salariat 937 792 814 950 
Câştigul salarial mediu net lunar 20,4 20,7 15,6 21,2 
                                  2008 
Creşterea reală a PIB 8,2 7,9 8,2 7,9 
PIB/Locuitor - euro 6462 5178 5518 5597 
Populaţia ocupată civilă la sfârşitul anului 0,8 -0,4 0,2 0,1 
Numărul mediu de salariaţi 2,2 0,7 4,0 2,3 
Rata şomajului înregistrat - % 5,2 7,2 6,6 4,7 
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Câştigul salarial mediu net lunar – lei/salariat 1120 994 852 1046 
Câştigul salarial mediu net lunar 19,6 25,5 4,7 10,1 
                                    2009 
Creşterea reală a PIB -4,1 -5,2 -5,0 -4,3 
PIB/Locuitor - euro 5967 4747 5079 5134 
Populaţia ocupată civilă la sfârşitul anului -2,5 -0,5 -2,4 0,0 
Numărul mediu de salariaţi -2,2 -2,0 -7,2 -1,3 
Rata şomajului înregistrat - % 7,4 8,6 8,0 6,9 
Câştigul salarial mediu net lunar – lei/salariat 1178 1044 893 1093 
Câştigul salarial mediu net lunar 5,2 5,0 4,8 4,6 
                                   2010 
Creşterea reală a PIB 0,1 -0,2 -0,1 0,1 
PIB/Locuitor - euro 6495 5180 5523 5578 
Populaţia ocupată civilă la sfârşitul anului 0,5 0,3 0,5 0,4 
Numărul mediu de salariaţi -0,2 -0,2 -3,0 0,2 
Rata şomajului înregistrat - % 7,0 8,1 7,8 6,2 
Câştigul salarial mediu net lunar – lei/salariat 1220 1080 933 1121 
Câştigul salarial mediu net lunar 3,6 3,4 4,4 2,5 
                                  2011 
Creşterea reală a PIB 2,2 2,0 1,9 2,0 
PIB/Locuitor - euro 7056 5635 5991 6038 
Populaţia ocupată civilă la sfârşitul anului 0,3 0,2 0,2 0,3 
Numărul mediu de salariaţi 0,5 0,2 0,1 0,6 
Rata şomajului înregistrat - % 6,4 7,3 6,6 5,2 
Câştigul salarial mediu net lunar – lei/salariat 1271 1126 986 1150 
Câştigul salarial mediu net lunar 4,1 4,3 5,8 2,6 
                                  2012 
Creşterea reală a PIB 3,5 3,0 3,1 3,3 
PIB/Locuitor – euro 7786 6215 6595 6636 
Populaţia ocupată civilă la sfârşitul anului 0,4 0,3 0,3 0,2 
Numărul mediu de salariaţi 1,3 1,0 0,8 1,3 
Rata şomajului înregistrat - % 6,0 7,0 6,0 5,0 
Câştigul salarial mediu net lunar – lei/salariat 1336 1183 1039 1204 
Câştigul salarial mediu net lunar 5,2 5,0 5,3 4,7 

 
Sursa: “Proiecţia principalilor indicatori economico-sociali în profil teritorial până în anul 2012”, iunie 2009, Comisia Naţională de 
Prognoză. 
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ADECVAREA MEDIULUI DE AFACERI  
LA OPORTUNITĂŢILE IDENTIFICATE DE  

POLITICILE EUROPENE, NAŢIONALE ŞI REGIONALE 
 

Datorită potenţialului imens şi a condiţiilor favorabile ale României în general, ale Regiunii Centru şi a 

celor trei judeţe: Covasna, Harghita şi Mureş, în special, de pe piaţa turistică, turismul a fost ales ca 

domeniu ţintă prioritar, prin dezvoltarea căruia se poate ajunge la dezvoltare economică, la crearea de 

noi locuri de muncă, în special pentru femei şi protejarea celor existente. De asemenea, dezvoltarea 

turismului este o prioritate şi pentru Regiunea Centru, astfel încercându-se  crearea unei identităţi 

regionale care să consolideze coeziunea dintre cetăţenii celor 6 judeţe ale Regiunii.  

Pentru o mai bună exploatare a oportunităţilor este esenţial să se dezvolte produsele turistice prin 

dezvoltarea instrumentelor de piaţă necesare pentru promovare şi să se îmbunătăţească accesibilitatea 

spre punctele de atracţie. 

Sprijinul financiar va servi în principal creşterii calităţii ofertei turistice şi prin aceasta se va îmbunătăţi 

imaginea Regiunii Centru şi a celor 3 judeţe ca destinaţie turistică, care deţine un potenţial turistic 

parţial valorificat. Îmbunătăţirea serviciilor în turism va conduce la competitivitatea acestui sector, 

rezultând o cerere mai mare şi se vor crea noi locuri de muncă. Resursele turistice vor fi utilizate 

raţional, respectându-se principiile dezvoltării durabile. 
 
STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA A UE  
Strategia reînnoită de dezvoltare durabilă a Uniunii Europeană, adoptată în iunie 2006 vizează şapte 
provocări cruciale:  
- schimbările climatice şi energia nepoluantă; 
- transporturi sustenabile; 
- consum şi producţie sustenabile; 
- conservarea şi managementul resurselor naturale; 
- sănătatea publică; 
- incluziune socială, demografie şi migraţie 
- sărăcia la nivel mondial. 

 
STRATEGIA DE DEZVOLTARE REGIUNEA 7 CENTRU  

 

Caracterizare generală a potenţialului Regiunii  Centru 

Regiunea Centru dispune de un potenţial variat, atât în ceea ce priveşte resursele naturale cât şi cele 

umane, sociale, economice.  
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Reţeaua de universităţi din Regiunea Centru asigură condiţii favorabile formării, perfecţionării şi 

instruirii resurselor umane din zonă, într-o arie largă de specializări: domeniul farmaceutic, al 

medicinei precum şi în domeniul artei teatrale, tehnic şi silvic, umaniste, inginerie etc. Având o tradiţie 

în industria prelucrării lemnului, este explicabilă prezenţa a trei institute de cercetare care tratează acest 

domeniu. În regiune îşi desfăşoară activitatea şi alte două institute care cercetează istoricul regiunii.  

Potenţialul turistic al Regiunii Centru este bogat, dar are o infrastructura învechită, servicii 

necorespunzătoare, promovare insuficientă şi oferte nediversificate. Agroturismul se dezvoltă într-un 

ritm mai accelerat în ultimii ani, fiind   omologate de ANT 237 pensiuni agroturistice. 

Un interes aparte pentru turismul cultural îl reprezintă satele din Regiune, dintre care unele, datorită 

izolării şi în consecinţă slabei infrastructuri, au păstrat încă vie cultura tradiţională cu arhitectura şi 

tehnica populară (construcţiile de case, porţi, edificii religioase), materialele folosite, instalaţii tehnice 

(mori, pive) sau a tehnicilor utilizate în prelucrarea lemnului. 

În ceea ce priveşte zona istorică, oraşele medievale şi bisericile fortificate sunt bine conservate, iar unele 

dintre ele fac parte din patrimoniul internaţional UNESCO. 

Potenţialul de dezvoltare al infrastructurii de afaceri este considerabil în Regiunea Centru şi se datorează 

existenţei locaţiilor industriale nevalorificate, rezultate în urma restructurării industriale. Multe din 

aceste locaţii au fost amenajate şi transformate în parcuri industriale pentru a găzdui investiţii. 

Principalele domenii agricole care prezintă potenţial de dezvoltare şi reprezintă o sursă de locuri de 

muncă şi venituri pentru zona rurală a Regiunii sunt creşterea animalelor, în special în zonele montane 

ale regiunii (care reprezintă aprox. 47% din teritoriul Regiunii), viticultura, cultivarea plantelor textile, a 

cartoful şi sfeclei de zahăr. 

In regiunea Centru există o pondere ridicată a populaţiei ocupate cu studii de nivel profesional sau de 

ucenici, respectiv cu nivel mediu de instruire (cumulând nivelurile liceal / postliceal / profesional sau de 

ucenici) şi de asemenea deţine locul 3 pe ţară privind ponderea persoanelor ocupate cu studii superioare. 

Priorităţi ale Planului de Dezvoltare a Regiunii 7 Centru pentru perioada 2007-2013 în vederea 

susţinerii mediului de afaceri 

Având la bază principalele caracteristici ale potenţialului de dezvoltare a regiunii, în cadrul Planului de 

Dezvoltare a Regiunii 7 Centru pentru perioada 2007-2013, sunt prevăzute următoarele axe prioritare: 

Prtioritatea I. 

Dezvoltarea infrastructurii locale şi regionale (transport, mediu, utilităţi publice, infrastructură 

socială –şcoli, spitale, infrastructura de comunicatii- retele telefonie, internet etc.) 
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1.1. Dezvoltarea, reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport; 

1.2. Imbunatatirea infrastructurii tehnico-edilitare si de protectie a mediului; 

1.3. Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii educationale, sociale si de sanatate; 

2. Sprijinirea afacerilor 

2.1. Dezvoltarea competitivă a sectorului productiv prin inovare şi calitate 

2.2. Dezvoltarea afacerilor prin crearea unor locaţii specifice pentru investiţii 

3. Dezvoltarea turismului 

3.1. Conservarea patrimoniului natural, istoric şi cultural; 

3.2. Dezvoltarea, diversificarea si promovarea ofertei turistice; 

3.3. Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea  

       durabilă a resurselor naturale si pentru creşterea calităţii serviciilor în turism 

4. Dezvoltare Rurală 

4.1 Creşterea competitivităţi sectoarelor agro-alimentar şi forestier 

4.2 Creşterea calităţii vieţii în mediul rural şi încurajarea diversificării economiei rurale 

5. Cercetare, inovare tehnologica si crearea societăţii informaţionale 

5.1. Sprijinirea cercetării, dezvoltării tehnologice şi inovării în scopul creşterii 

       competitivităţii economice  

5.2 Dezvoltarea tehnologiei ICT pentru sectoarele public şi privat 

6.Creşterea ocupării, dezvoltarea resurselor umane si a serviciilor sociale 

6.1.Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii  

      bazate pe cunoaştere 

6.2 Promovarea măsurilor active de ocupare a forţei de muncă disponibile 

6.3.Promovarea incluziunii sociale 

7. Dezvoltare urbană durabilă 

7.1 Sprijinirea dezvoltării urbane integrate 

Prioritatea II 

Dintre axele prioirtare formulate pentru dezvoltarea Regiunii 7 Centru, o atenţie deosebită este acordată 

Sprijinirii afacerilor, constituindu-se în Prioritatea II şi concretizându-se în următoarele obiective: 

-stimularea creării de noi activitati economice si a dezvoltării celor existente din domeniul productiv si 

al serviciilor  prin creşterea calitatii produselor si a serviciilor ; 

-dezvoltarea competitivitatii economiei regionale prin stimularea inovării şi transferului tehnologic; 

-creşterea atractivităţii regionale ca locaţie pentru investiţii prin crearea unei infrastructurii de afaceri 
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corespunzătoare şi amenajarea siturilor industriale abandonate 

Rezultate aşteptate potrivit acestor obiective sunt următoarele: 

-cresterea competitivitatii regionale prin stimularea crearii de noi societati comerciale si a dezvoltarii 

celor existente din domeniul productiv si al serviciilor; 

-modernizarea tehnologiilor va duce la cresterea productivitatii muncii si a calitatii produselor si a 

serviciilor; 

-crearea de noi locuri de muncă şi reducerea şomajului 

-creşterea investiţiilor noi atrase in Regiunea 7 Centru ca urmare a creării infrastructurii necesare 

dezvoltării activităţilor economice ; 

- creşterea atractivităţii localităţilor/zonelor ca locaţii pentru investiţii prin reabilitarea siturilor 

abandonate şi redarea lor în circuitul economic; 

- dezvoltarea durabilă a economiei regiunii prin susţinerea de activităţi economice inovative care să 

promoveze protejarea mediului. 

Măsurile vizate pentru îndeplinirea obiectivelor propuse şi a rezultatelor sunt: 

• Dezvoltarea competitivă a sectorului productiv prin inovare şi calitate, cu următoarele obiective 

specifice: - dezvoltarea IMM-urilor existente cu scopul de a crea noi locuri de munca si a proteja 

locurile de munca existente mai ales in zonele dezavantajate; - diversificarea activităţilor  

economice în zonele afectate de restructurare; - crearea premiselor pentru dezvoltarea economică 

durabilă a comunităţilor prin promovarea inovării şi protecţiei mediului; - creşterea competitivităţii 

economiilor locale prin crearea de valoare adăugată. 

• Dezvoltarea afacerilor prin crearea unor locaţii specifice pentru investiţii, având prevăzute 

următoarele obiective specifice: - atragerea de noi investitii prin asigurarea unor locatii dotate 

corespunzator din punct de vedere tehnic; - crearea de noi locuri de muncă; - creşterea numărului de 

firme nepoluante care creează valoare adăugată mare. 

Prioritatea III 

o constituie Dezvoltarea Turismului, fiind complementară Sprijinirii afacerilor din Regiunea 7 

Centru. Obiectivele generale corespunzătoare acestei priorităţi sunt următoarele:  

- cresterea atractivitatii si a competitivitatii zonelor turistice cu potential natural si cultural prin 

imbunatatirea infrastrucurii; 

- crearea de noi atractii, produse si intreprinderi in diferite zone turistice; 

- cresterea veniturilor generate de catre capacitatile turistice prin imbunatatirea serviciilor. 
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Rezultatele aşteptate pentru Prioritatea III: 

- atragerea de noi investiţii prin asigurarea unor locaţii turistice dotate corespunzător din punct de vedere 

tehnic; 

- creşterea calităţii si diversificarea serviciilor în turism; 

- menţinerea locurilor de muncă existente şi crearea de noi locuri de muncă; 

- îmbunătăţirea calitativă a marketingului turistic ; 

- îmbunătăţirea imaginii turistice a Regiunii CENTRU, 

- promovarea de mărci turistice regionale; 

-creşterea numărului de turişti şi diversificarea segmentelor ţintă de turişti corespunzator diversificării 

ofertei; 

Măsurile corespunzătoare şi obiectivele specifice acestora sunt: 

• Conservarea patrimoniului natural, istoric şi cultural: -creşterea atractivităţii turistice a 

Regiunii prin modernizarea si reabilitarea infrastructurii; -creşterea veniturilor din turism prin 

îmbunătăţirea bazelor sportive şi de agrement în zonele turistice; 

• Dezvoltarea, diversificarea şi promovarea ofertei turistice: creşterea performanţelor firmelor 

care acţionează în domeniul turismului prin îmbunătăţirea serviciilor de informare; 

- promovarea eficientă a produsului turistic prin participarea la targuri de turism, seminarii si 

congrese, etc.; - formarea unei piete a serviciilor turistice unitare prin sistem de marketing si 

rezervare regional; - sprijinirea parteneriatului public –privat (organizatii, asociatii, consultanta si 

activitati de informare); 

• Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea durabilă 

a resurselor naturale si pentru creşterea calităţii serviciilor în turism: - cresterea 

competitivitatii firmelor din domeniul turismului pe o piata europeana deschisa cu 

standarde de performanta ridicate. 

Realizarea priorităţilor din Strategia de dezvoltare a regiunii 7 Centru este susţinută şi prin 

 PLANUL DE DEZVOLTARE REGIONAL (PDR) şi  

 PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL (POR).  

Pentru sustinerea finantarilor din domeniul dezvoltarii economico-sociale, de la nivel local si 

regional, ADR Centru, oferă informatii despre derularea POR. Regiunii Centru i-au fost alocate, prin 

Programul Operational Regional – REGIO, 483,62 milioane Euro, reprezentand 10,90% din totalul 

fondurilor derulate prin acest program. Distributia fondurilor se realizeaza prin 6 Axe Prioritare ale 

Programului Operational Regional. Avand in vedere activitatea de informare si publicitate realizata 
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de ADR Centru, au fost depuse 291 de cereri de finantare pentru proiecte, pana la data de 

31.03.2009, la sediul Agentiei din Alba Iulia, pentru finantare nerambursabila prin Programul 

Operational Regional - REGIO. Un numar de 22 proiecte au fost contractate pana in prezent. Un 

numar de 65 proiecte sunt in faza precontractuala, 128 de cereri de finantare au fost respinse iar 

restul proiectelor se afla in diferite stadii de evaluare. Valoarea totala a celor 22 de proiecte 

contractate prin Programul REGIO la nivelul Regiunii Centru este de peste 294,89 milioane lei, din 

care suma nerambursabila solicitata de beneficiari depaseste valoarea de 231,72 milioane lei. 

 

În vederea implementării priorităţilor şi măsurilor din PDR prin POR, au fost iniţiate şi se află în 

faza de depunere, în curs de adjudecare sau în pregătirea documentaţiei aferente, o serie de proiecte 

regionale prioritare pentru POR. Dintre acestea, cele referitoare la Sprijinirea afacerilor şi la 

Dezvoltarea turismului, în judeţele Covasna, Harghita şi Mureş, ţinând cont de măsura vizată, sunt 

următoarele: 

PDR.Prioritatea II:   Sprijinirea afacerilor.  
Măsura: Dezvoltarea competitivă a sectorului productiv prin inovare şi calitate 
POR. Axa 4. Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local.  
Domeniul prioritar: 4.3.Dezvoltarea microîntreprinderilor 
 

Judeţul2 Denumirea proiectului Valoare totală 
(milioane euro) 

Modernizarea Tipografiei Sc Covaprint SRL 0.1 
Retehnologizare atelier de proiectare Sc Valdek SRL 0.13 

Covasna 

Retehnologizare atelier de proiectare SC Boer SRL 0.1 
SC HUMANITAS SRL – Îmbunătăţirea nivelului de asistenţă medicală 
preventivă oncologică în judeţul Harghita prin exploatarea unui sistem 
ultrasonografic cu modul de 
sonoelastografie 

0.2 Harghita 

SC CONSULTA 2000 SRL – Creşterea calităţii informaţiei necesare deciziilor 
mediului de afaceri din judeţul Harghita 

0.1 

Judeţul Mureş nu figurează la această categorie de proiecte 

 

PDR.Prioritatea II: Sprijinirea afacerilor.  

Măsura: 2.2. Dezvoltarea afacerilor prin crearea unor locaţii specifice pentru investiţii 
POR. Axa 4. Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local.  
Domeniul prioritar: 4.1. Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă 
regională şi locală 
 

Judeţul3
 Denumirea proiectului Valoare totală 

(milioane euro) 
Covasna Parc Industrial Sfantu-Gheorghe Nord – CJ Covasna 4.6 

                                                 
2 Judeţul Mureş nu figurează la această categorie de proiecte 
3 Judeţul Mureş nu este înregistrat cu proiecte. 
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Extindere Centru de dezvoltare a afacerilor Sf. Gheorghe (Centru expoziţional) – 
CJ Covasna 

0.25 

Harghita Sprijinirea infrastructurii de afaceri prin înfiinţarea unui centru de formare 
profesională în domeniul afacerilor, Lăzarea 

0.5 

Nici la această categorie, judeţul Mureş nu este înregistrat cu proiecte. 

 
PDR.Prioritatea II: Sprijinirea afacerilor.  
Măsura: 2.2. Dezvoltarea afacerilor prin crearea unor locaţii specifice pentru investiţii  
POR. Axa 4. Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local.  
Domeniul prioritar: 4.2. Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea pentru noi 
activităţi 
 

Judeţul4
 Denumirea proiectului Valoare totală 

(milioane euro) 
Reabilitarea zonei minei de cărbuni , Borsec 0.5 
Reabilitarea zonelor carierelor de travertin, Borsec 0.6 

Harghita 

Reabilitare - extindere utilităţi – zonă industrială “SERE” , Cristuru Secuiesc 0.5 
La această categorie, două dintre judeţele analizate, Covasna şi Mureş, nu sunt prezente cu proiecte. 

 

 
PDR.Prioritatea III: Dezvoltarea turismului.  
Măsura: 3.1. Conservarea patrimoniului natural, istoric şi cultural  
POR. Axa 5. Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului.  
Domeniul prioritar: 5.1. Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi 
crearea / modernizarea infrastructurilor conexe 
 

Judeţul Denumirea proiectului Valoare totală 
(milioane euro) 

Reabilitarea Muzeul National Secuiesc Sf.- Gheorghe 0.9 
Reabilitarea Bisericii Fortificate Reformate Calnic 0.9 

Covasna 

Reabilitarea Bisericii Fortificate Unitariene Aita Mare 1.0 
Amenajarea împrejurimii Cetăţii Mikó – Miercurea Ciuc 2.4 
Reabilitarea centrului istoric Odorheiu Secuiesc 7.9 

Harghita 

Punerea în valoare a zonei de pelerinaj Şumuleu 2.0 
Reabilitarea cetăţii medievale Sighişoara – CL Sighisoara 25.7 
Revitalizarea Complexului Cetatea Medievală Tîrgu-Mureş – Primaria Tg. Mures 5.4 

Mureş 

Reabilitarea Muzeului de Ştiinţele Naturii – CJ Mureş 1.4 

Pe baza datelor din tabelul anterior, se constată că toate cele trei judeţe sunt prezente cu proiecte, 
însă cu valori reduse în ceea ce priveşte judeţul Covasna, de 2.8 milioane euro, judeţul Harghita a 
acumulat la acest domeniu 10.3 milioane euro, dar cea mai mare valoare revine judeţului Mureş, cu 
o valoare cumulată de 32.5 milioane euro. 
 
PDR.Prioritatea III: Dezvoltarea turismului.  
Măsura: 3.2. Dezvoltarea, diversificarea si promovarea ofertei turistice 
POR. Axa 5. Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului.  
Domeniul prioritar: 5.3. Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul 
creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică 

                                                 
4 La această categorie, două dintre judeţele analizate, Covasna şi Mureş, nu sunt prezente cu proiecte. 
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Judeţul Denumirea proiectului Valoare totală 
(milioane euro) 

Covasna Proiect regional de promovare a turismului in Regiunea Centru 1.5 
 
PDR.Prioritatea III: Dezvoltarea turismului. 
Măsura: 3.3. Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea durabilă 
a resurselor naturale şi pentru creşterea calităţii serviciilor în turism  
POR. Axa 5. Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului.  
Domeniul prioritar: 5.2.Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru 
valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice 

Judeţul Denumirea proiectului Valoare totală 
(milioane euro) 

Reabilitarea infrastructurii în staţiunea balneoclimaterică Covasna – CL Covasna 10.0 
Dezvoltarea infrastructurii şi facilitarea accesului în zona turistică Şugaş-Băi – CJ 
Covasna si CL Sf. Gheorghe 

2.7 
Covasna 

Complex de agrement Malnaş – CL Malnas 8.0 
Construirea şi dotarea centrelor Salvamont în judeţul Harghita 2.5 
Ecologizarea staţiunii Lacu Roşu, Gheorgheni 3.5 
Reabilitarea zonei turistice Sântimbru Băi 18.9 

Harghita 

Îmbunătăţirea accesabilităţii şi amenajarea zonei turistice Harghita Băi 2.2 
Parc pentru sporturi cu motor – CJ Mures 9.7 
Modernizare reamenajare spaţii publice de agrement Platoul Corneşti – Primaria 
Tg. Mures 

5.5 
Mureş 

Drumul Sării Sovata – CL Sovata 5.4 
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ANALIZA SPECIFICĂ  
A LOTULUI DE AGENŢI ECONOMICI INVESTIGAŢI,  

PE BAZA RĂSPUNSURILOR OFERITE DE ANTREPRENORII / MANAGERII 
CUPRINŞI ÎN CERCETAREA ASIC 

 
Raportarea respondenţilor la o serie de indicatori ce reflectă nevoi de intervenţie 

specializată pentru sprijinirea dezvoltării iniţiativelor antreprenoriale şi a administrării 
afacerilor. 

 

În ciuda existenţei unui sector industrial diversificat ca urmare a unui potenţial natural/resurse 
diversificate, principalul obiect de activitate al companiilor din Regiunea Centru, în perioada 2000-
2008 în funcţie de cifra de afaceri (de la 1.000.001 - 10.000.000 Lei) au fost :  

- Agricultura, vanatoare si servicii anexe  
- Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si 

tutun 
- Constructii de cladiri si lucrari de geniu 
- Taierea si rindeluirea lemnului; impregnarea lemnului  
- Transporturi rutiere de marfuri 

Prin contrast, din totalitatea participanţilor la studiu,  doar  22,27% operează în domeniul 
industrial, raportat la totalitatea firmelor din Regiunea Centru, acest procent este unul foarte mic 
şi arată disponibilitatea şi interesul celor angajaţi în obiecte de activitate ce privesc producţia 
industrială, de a participa la programe ce au obiective de dezvoltare a companiilor din acest 
sector;  

1.    Firma înfiinţată de dvs. (sau cea pe care o conduceţi) se încad
domeniul:

2.94

13.87

3.36

1.26

2.52

2.10

2.10

4.62

15.13

2.94

agricultură

industrie

construcţii

transporturi

telecomunicaţii

comerţ 

hoteluri şi restaurante 

bănci, servicii financiare

imobiliare

sănătate

servicii generale

alte activităţi (specificaţi):

rează în 

22.27

26.89

0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00
  

Discrepanţa dintre numărul redus de investitori în domenii productive şi resursele zonei, face 
transparentă necesitatea stimulării iniţiativei private în dezvoltarea de industrii, pentru exploatarea 
potenţialului din Regiune; 
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• Pentru activităţile de producţie existente, necesarul de competenţe perceput este în proporţie de 

5,62%;  
• Intensificarea preocupărilor pentru stimularea producţiei la nivel de IMM-uri, în ciuda 

predicţiilor realizate prin prognoze, va răsturna raportul privind necesarul de competenţe în acest 
domeniu, făcând transparente nevoi de formare pe care, instituţiile educaţionale vor fi nevoite să 
le investigheze, în demersul de racordare a ofertei educaţionale prognozate, cu nevoile (inclusiv 
potenţiale ) ale mediului economic din zonă; demersul este obligatoriu, anticipativ şi profilactic, 
destinat combaterii stării de perplexitate a sistemului educaţional, în faţa schimbărilor din piaţa 
muncii;  

• Lipsa de iniţiativă a absolvenţilor din domeniul turismului poate desemna o gravă precaritate a 
asistenţei pentru această prioritate a Regiunii, precum şi o avansată carenţă de cultură 
antreprenorială, de modele şi competenţe, alături de una de capital şi de abilităţi şi cunosştinţe în 
materie de politici economice europene, naţionale şi locale şi privind finanţarea prin proiecte;  

• Precaritatea infrastructurii constituie un impediment major în dezvoltarea turismului, care 
transpare din orice analiză empirică, dincolo de studii sau cercetări;    

• la nivelul respondenţilor manageri, ponderea o ocupă nevoile de competenţă în materie de 
administrare a afacerilor, vânzări şi marketing;  

• necesarul de competenţe la nivelul angajaţilor – perceput de antreprenori – se centrează pe 
nevoia de profesionalizare a ocupaţiilor din domeniul serviciilor generale şi a comerţului, dar 
prea puţin pe turism (9%) şi pe producţie (sporadic).  

23.       Încercuiţi acele tipuri de cunoştinţe pentru care credeţi 
aţi avea nevoie de instruire, în calitate de manager.

24.34

7.49

9.36

8.43

4.12

0.37

9.93

5.81

22.28

5.62

2.25

0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00

Administraţie si management

Legislaţie şi guvernare

Vânzări si marketing 

Servicii clienţi şi personal

Economie si contabilitate

Producţie şi procesare

Resurse umane şi de personal

Siguranţa publică şi securitate

Comunicaţii şi mass-media

Calculatoare şi electronice

Altele, specificaţi

 
• Factorii externi, contextuali, percepuţi ca determinaţi ai performanţei actuale a firmei, 

desemnează afectarea majoră cauzată de criza economică, o serie de restricţii legislative şi 
fiscale, dar şi o importantă componentă ce priveşte particularităţile socio-economice ale zonei;  

• aceşti factori de stagnare percepuţi vin în contradicţie cu oportunităţile identificate prin analiza 
SWOT: cel puţin pentru lotul de agenţi economici investigaţi, aproximativ toate punctele tari 
identificate în Regiunea Centru, nu sunt recunoscute ca atare;  
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11.       Ce factori credeţi că au determinat nive
performanţă al firmei dvs.? Bifaţi câte 3 factor

8.

2.67

7.

4.40

6.

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00

Particularităţile socio-economice ale zonei 

Scăderea puterii de cumpărare a populaţiei 

Legislaţia fiscală restrictivă  

Impozitul forfetar

Concurenţa neloială 

Corupţia

Lipsa de suport din partea autorităţilor

Lipsa forţei calificate de muncă din zonă

Condiţiile restrictive de acces la credite bancare

Lipsa egalităţii de şanse pe piaţă, în raport cu
firmele transnaţionale

lul actual de 
i în caseta B

13.34

18.37

16.33

16

10.36

69

12.09

59

10.0
0

12.0
0

14.0
0

16.0
0

18.0
0

20.0
0  

• Se evidenţiază o discrepanţă remarcabilă între resursele disponibile ale zonei şi nivelul de 
percepţie a antreprenorilor faţă de oportunităţile de afaceri;  

• această discrepanţă, asociată cu un nivel foarte precar de suportivitate al autorităţilor (94%  
dintre respondenţi au perceput ca negativ sau neutru sprijinul autorităţilor) demonstrează un 
paralelism aproape total al iniţiativei private investigate, faţă de realitatea socio-economică;  

12.       Cum apreciaţi atitudinea statului şi a reprezentanţilor 
ivate?

4.67

pozitivă

locali faţă de întreprinderile pr

42.99

52.34

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

negativă neutră

 
20.       În prezent, în ce măsură consideraţi c

local favorizează dezvoltarea afac

12.56

4.65

0.00 5.00 10.00 15.00 20.00

Deloc

Într-o mică măsură

Într-o oarecare măsură

În mare măsură

Într-o foarte mare
măsură

ă mediul economic 
erii dvs.?

34.42

22.79

25.58

25.00 30.00 35.00 40.00

 
• În ciuda nivelului ridicat de instruire identificat la nivelul respondenţilor (peste 70% au studii 

universitare sau post-universitare), se constată o importantă lipsă de informare asupra 
oportunităţilor de afaceri, dar şi o lipsă de intenţionalitate privind reorientarea obiectului de 
activitate, către afaceri cu potenţial mai ridicat;  

• nu au fost înregistrate intenţii de abordare a activităţilor de tip turistic sau productiv, asumate ca 
prioritare prin documentele strategice, deşi producţia este apreciată de către marea majoritate a 
agenţilor economici ca potenţial succes, chiar şi în condiţiile crizei economice.  
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22. Care credeţi că ar avea succes în condiţiile actuale ale pieţei: 

38

35 40

PRODUSE

15

13

12

7

5

5

3

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9

0 5 10 15 20 25 30

produse de baza

energie alternativă

agricultură

produse IT

produse alimentare bio

bauturi alcoolice/ tututn / cafea

sanitare / farmaceutice

anvelopare blocuri

produse de creditare

lucrări infrastructură

textile

locuinte

automatizări mecanice industriale

turistice

minerit

consultanţă financiară

jucării copii

instalaţii foraj

panouri de lemn

uşi ferestre ecologice

materiale tubulare

becuri economice

publicitate

benzină / motorina

produse editoriale / carte

confecţii metalice industriale

auto

 
• Se constată - indiferent de evidenţe, nivel de instruire, informaţii disponibile, performanţe în 

obiectul de activitate actual şi contrar propriilor opinii în materie de oportunităţi de afaceri – că 
antreprenorii păstrează, aproape invariabil, o atitudine de inflexibilitate, de persistenţă în 
vechile tipuri de activităţi, o menţinere a motivelor pentru care au iniţiat afacerea, ceea ce ar 
putea dezvălui importante carenţe de conexiune la realităţile economice, sau / şi modalităţi 
precare de asistenţă şi suport din partea structurilor specializate;  

• La nivel de structuri de asistenţă, prezentarea indirectă a oportunităţilor de afaceri, din 
perspectiva posibilităţilor de finanţare, care pune în evidenţă mai degrabă un întreg cortegiu de 
proceduri de mare complexitate, aferente obţinerii de fonduri prin proiecte, au efect 
demobilizator în rândul oamenilor de afaceri, tocmai pentru că, în majoritatea lor,  sesiunile de 
informare pun accentul invers: mai întâi pe finanţare şi, doar indirect, pe oportunităţile de a 
investi, cele din urmă, pierzându-se în excedentul de informaţii procedurale;  

• modificarea topicii în această problemă, simplificarea limbajului şi o sumă de măsuri privind 
asistenţa pentru IMM-uri ar putea însănătoşi orientarea acestora spre oportunităţi realiste de 
afaceri şi ar furniza perspective de inovare şi flexibilizare a mediului de afaceri;  

• în materie de asistenţă privind finanţarea prin proiecte, nivelul demonstrat de către lotul 
investigat este unul precar:  

 
- doar 9,5% din companii au realizat cu forţe proprii un proiect, care a şi fost 

finanţat, în timp ce                
- 30,32% dintre respondenţi nu au putut fructifica informaţiile, iar aproape  
- 25% îşi declină competenţa, nu cer sprijin sau creează proiecte neviabile; 
- numai 15,39% au depăşit toate piedicile şi au realizat proiecte viabile cu sprijin 

specializat.   
 

• Acesta constituie un capitol distinct de nevoi de asistenţă, dar şi o miză considerabilă pentru 
dezvoltarea firmelor de consultanţă, în sensul adecvării ofertei la nevoile companiilor şi al 
diversificării şi rafinării serviciilor oferite, în sensul completării ofertei cu servicii mai complexe, 
de management şi administrare de proiecte.  
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13.      În privinţa proiectelor cu finanţare europeană, bifaţi una dintre variantele care vi se 
potriveşte: 

7.24

30.

4.98

8.60

15.38

9.05

7.69

14.03

2.71

0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00

Am creat cu forţe proprii cel puţin un proiect, care a şi fost finanţat 

Cu ajutorul unei firme de consultanţă, am creat cel puţin un proiect ce
a fost finanţat 

Am creat un proiect, dar nu a fost finanţat

Nu ştim să scriem proiecte şi nici nu am cerut asistenţă 

Avem idei de proiecte, dar nu avem experienţă şi cunoştinţe în
realizarea proiectului  

Nu ne-am informat asupra oportunităţilor de afaceri ce se pot finanţa
prin proiecte

Ştim că există fonduri de finanţare, dar nu ştim dacă se potrivesc
tipului de afaceri pe  care firma noastră le poate derula 

Am fost informaţi asupra oportunităţilor de finanţare, dar nu am creat
niciun proiect

Altă situaţie (specificaţi): …..    

32

35.00

 
 

• altă direcţie cu mari nevoi de formare, asistenţă, consiliere şi dezvoltare personală se referă la 
antreprenori / manageri în sine: asistarea şi consilierea în materie de dezvoltare personală este 
foarte necesară, în ciuda unui potenţial aptitudinal şi atitudinal antreprenorial care se înscrie în 
limite acceptabile, demonstrate prin demersul de cercetare;  

• cultivarea relaţiei mediului de afaceri cu resursele educaţionale ale zonei este esenţială, în paralel 
cu diversificarea şi particularizarea ofertei de servicii educaţionale şi de asistenţă către 
antreprenori, în funcţie strict de nevoile lor de formare identificate ştiinţific (fără o evaluare 
prealabilă a nevoilor reale de formare, orice demers educaţional este lipsit de profesionalism şi 
riscă să fie lipsit de utilitate sau de metodele necesare atingerii unor obiective  riguros definite; 
cu alte cuvinte, i-ar putea învăţa pe oameni ceva ce nu le este necesar, la un alt nivel decât cel 
pentru care au pre-rechizite şi ar cheltui bani şi resurse pentru un produs lipsit de valoare 
practică).  

5.       Care sunt acum motivele pentru care aţi rămas în afacere? (precizaţi) Motivul 1

1

1

1

2

4

7

13

18

19

22

31

31

35

0 5 10 15 20 25 30 35

independenţa

siguranţa financiară

Împlinire profesională

prestigiul

continuitate

profitul

bunăstare

asigurare loc de muncă

oportunitatea zonei

dezvoltarea afacerii

inovarea

stabilitate financiară

credit bancar

40
 

• La percepţia precară manifestată de respondenţii lotului analizat, privind  punctele tari şi 
oportunităţile  din analiza SWOT de mai sus, se adaugă Punctele slabe şi Restricţiile, 
concretizate în tot atâtea nevoi de intervenţie prin planul de acţiune pentru sprijinirea mediului de 
afaceri:  
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REZUMA ATREA  
ANTREPRENORIETULUI ÎN REGIUNEA CENTRU  

n 

punerea ofertei de servicii pe baza nevoilor reale de 

izarea asistenţei şi  serviciilor de consultanţă pentru elaborarea 

rată a parcurilor industriale pe teritoriul Regiunii 

rul serviciilor în mediul rural 

ente de cercetare-dezvoltare, 

a şi diversificarea relaţiilor de colaborare dintre cercetarea universitară şi sectorul 

tori economici şi idei de 

bile pe piaţa 

muncii, inclusiv creşterea competenţei antreprenoriale şi de administrare a afacerilor;   

 
TUL PLANULUI DE ASISTENŢĂ PENTRU DEZVOL

 
• Adecvarea activităţii şi intensificarea / diversificarea / profesionalizarea serviciilor de consultanta î

domeniul administrării afacerilor,  prin recom

asistenţă, identificate prin studii ştiinţifice;  

• Realizarea unui catalog al oportunităţilor de afaceri, ce se actualizează continuu, pornind de la 

oportunităţile de finanţare adresate zonei şi lansarea lui în mod transparent, astfel ca oamenii de 

afaceri să poată adera la apelul de proiecte cu finanţare europeană în parteneriate sau ca iniţiatori;  

• Creşterea, diversificarea şi particular

de proiecte cu finanţare europeană;  

• Intervenţie rapidă în distribuirea echilib

• Dezvoltarea de incubatoare de afaceri  

• Stimularea antreprenoriatului în mediul rural; 

• Creşterea sprijinului pentru stimularea dezvoltării IMM-urilor  din secto

şi sprijinirea dezvoltării IMM-urilor angajate în sistemul de producţie;  

• Asistenţă şi servicii specializate în materie de înfiinţare de departam

transfer tehnologic si inovare în cadrul întreprinderilor economice; 

• Intensificare

economic;  

• Surmontarea Politicilor protecţioniste ale UE şi contracararea scăderii importanţei produselor 

autohtone faţă de cele ale ţărilor membre, prin identificarea de resurse, ac

afaceri cu grad ridicat de flexibilitate şi adresabilitate pe pieţele europene;  

• Contracararea efectelor cauzate de libera circulaţie a forţei de muncă, în special a celei înalt 

calificate, prin creşterea demersuri de creştere a cantităţii resurselor umane disponi

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 23/43



Componenta de cercetare ASIC:   
1.3. Plan de acţiune pentru sprijinirea dezvoltării antreprenoriatului în Regiunea Centru 

________________________________________________________________________________________________________________ 
 

IMPLICĂRII UN IECTUL ASIC,  
ÎN SPRIJINIREA MEDIULUI DE AFACERI  

PENE, 

 PARCURSUL A 2 ANI DE ACTIVITATE, CU EXTINDERE ÎN FAZA DE 
USTENABILITATE A PROEICTULUI:   

enţă pentru iniţierea de afaceri, pe baza nevoilor specifice 

area afacerilor, implementarea afacerii) în 3 locaţii 

 de specialitate în sprijinul creării şi consolidării afacerilor (20 ore, 20 noi 

r de bune 

ţionale şi internaţionale (4 conferinţe a minim 150 participanţi) 

ri pentru a mări competitivitatea, adaptabilitatea şi flexibilitatea 
rganizaţiilor (2 ani) 

competitivitatea organizaţiei, managementul 

fesională şi asistenţă de specialitate pentru creşterea 

tehnică, contabilă, 

marketing, resurse umane) (15 ore x 20 IMM-uri x 5 pers = 100 pers) 

ACTIVITĂŢI SPECIFICE PROIECTATE, PRIVIND DEZVOLTAREA 
ANTREPRENORIATULUI ÎN REGIUNEA CENTRU, DIN PERSPECTIVA 

IVERSITĂŢII ŞI PARTENERILOR DIN PRO

 
PE BAZA NEVOILOR SPECIFICE DE FORMARE, INFORMARE ŞI CONSILIERE, IDENTIFICATE PRIN CERCETĂRI ŞI 
STUDII, AU FOST IDENTIFICATE URMĂTOARELE ACTIVITĂŢI, CE VIN ÎN COMPLETAREA POLITICILOR EURO
NAŢIONALE, REGIONALE ŞI LOCALE, PRIVIND DEZVOLTAREA DURABILĂ ÎN GENERAL ŞI A 
ANTREPRENORIATULUI ÎN SPECIAL, PE
S
 
Formare profesională şi asist
de formare, informare (2 ani) 

• Cursuri şi simpozioane în module integrate de 5 discipline (econ., inovare antrep., 

antrep., planuri de afaceri, simul

judeţene (300 ore, 90 persoane) 

• Asistenţă

afaceri) 

• Simpozioane şi conferinţe susţinute de experţi specializată şi transfe

practice na

  

Activităţi de formare profesională şi asistenţă de specialitate pentru creşterea 
competitivităţii IMM-urilor pe baza studilor asupra cunoştinţelor şi abilităţilor necesare 
angajaţilor din IMM-u
o
 

• Cursuri şi simpozioane individualizate şi dedicate pentru 6 grupe din judeţele Mureş, 

Covasna, Harghita (managementul productivităţii, comunicare managerială, 

eficientizarea resurselor umane, 

produsului) (600 ore, 150 persoane) 

• Activităţi de formare pro

competitivităţii IMM-urilor  

• Consiliere şi asistenţă pentru 20 noi afaceri sau IMM-uri (financiară, 
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• Organizarea de conferinţe locale şi judeţene în scopul promovării antreprenoriatului, a 

competitivităţii IMM-urilor şi a implicării organismelor locale şi naţionale (4 conferinte a 

150 participanti = 600 persoane) 

 

Activităţi de informare şi conştientizare privind consecinţele favorabile ale dezvoltării 
antreprenoriatului şi IMM-urilor   (2 ani) 

• Crearea si actualizarea lunara a unui web-site dedicat antreprenoriatului si 

competitivitatii IMM-urilor 

• Crearea şi editarea unei reviste trimestriale “Antreprenoriatul şi IMM-urile” (idei 

de afaceri, oportunităţi, metode de lucru, exemple de bună practică, 8 numere) 

• Elaborarea a 5000 de pliante promoţionale (proiectul, oferta, activităţile) 

 
Activităţi specifice promovării antrepr. fem. şi asigurarea unei vârste înaintate active  

• Studiu asupra implicării femeilor în antrepr. şi manag. IMM-urilor în Reg. Centru si 

identificarea măsurilor active pentru promoveze antreprenoriatul feminin şi a 

persoanelor în vârstă 

• Conferinţe judeţene care să promoveze antreprenoriatul feminin (4 conferinţe a 150 de 

participanţi) 

 
Activităţi de informare şi conştientizare privind consecinţele favorabile ale dezvoltării 
antreprenoriatului şi IMM-urilor (2 ani) 

• Crearea si actualizarea lunara a unui web-site dedicat antreprenoriatului si 

competitivitatii IMM-urilor 

• Crearea şi editarea unei reviste trimestriale “Antreprenoriatul şi IMM-urile” (idei de 

afaceri, oportunităţi, metode de lucru, exemple de bună practică, 8 numere) 

• Elaborarea a 5000 de pliante promoţionale (proiectul, oferta, activităţile) 
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ANEXA  

REZULTATELE GRAFICE ALE  CERCETĂRII  
REGIUNEA CENTRU 
Judeţele MS+HR+CV 

 
Nati

30.32

67.87

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

Română Maghiară

onalitatea

0.00 0.90 0.90

Rromă Germană Alta
(specificaţi)  

 
Genul

21.46

Feminin

78.54

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

Masculin

 
 

Grupa de vârsta

0.91

5.91

31.36

35.45

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

18-25 ani 25-30 ani 31-40 ani 41-50 an

21.82

4.55

i 51-59 ani 60 ani şi peste
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Domiciliul de reşedinţa

14

85.19

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

Urban

.81

Rural

 
 

Domiciliaţi în localitatea în car

82.71

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

Da Nu

e firma îşi are sediul? 

17.29

  
 

Nivel studii : (Ultima şcoal

0.91

2.27

14.55

11.36

18.18

0.00 10.00 20.00 30

şcoala generală

şcoala profesională 

liceu

şcoală post-liceală 

universitar 

studii postuniversitare

ă absolvită)

52.73

.00 40.00 50.00 60.00

 
 

Statutul profesional (Profesia dvs. este) :

2.17

4.35

0.00

0.00

0.87

0.43

0.00

0.43

0.00

0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35

manageri generali, directori sau alti manageri din conducerea intreprinderilor 

profesiuni liberale 

specilalisti salariati cu studii superioare 

patroni (co) proprietari de societati comerciale sau proprietari de magazine,
ateliere, persoane autorizate  lucrători în servicii şi comerţ

agricultori, pescari

meşteşugari şi mecanici reparatori

întreprinzător pe cont propriu (fără angajaţi)

elev / student

şomer

pensionar

alta (specif icaţi):  ……                      

45.65

46.09

.00 40.00 45.00 50.00  
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1.    Firma înfiinţată de dvs. (sau cea pe care o conduceţi) se încadrează
domeniul:

2.94

22.27

13.87

3.36

1.26

2.52

2.10

2.10

4.62

15.13

2.94

0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00

agricultură

industrie

construcţii

transporturi

telecomunicaţii

comerţ 

hoteluri şi restaurante 

bănci, servicii financiare

imobiliare

sănătate

servicii generale

alte activităţi (specificaţi):

 în 

26.89

30.00  
 

2.        Motivele principale pentru care aţi înfiinţat firma a

2

1

1

2

4

5

19

21

21

23

0 10 20 30 40

independenţa

oportunitatea zonei

împlinire profesională

bunastarea

siguranţa financiară

descentralizarea firmei

prestigiul

continuarea tradiţiei familiei

profit

ajutor extern

sercivii de calitate

 fost, la acea vreme: Motivul 1

77

50 60 70 80 90  
 

2.        Motivele principale pentru care aţi înfiinţat fir

3

2

1

1

1

3

3

3

9

0 5 10

siguranţa financiară

împlinire profesională

bunastarea

independenţa

oportunitatea zonei

programul flexibil

rentabilitate

pretigiul

program flexibil

creare de locuri de muncă

separarea activităţii

continuarea tradiţiei familiei

rentabilitate

ma a fost, la acea vreme: Motivul 2

24

16

15

26

15 20 25 30  
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3.       În ce măsură motivele pentru care aţi înce
sunt valabile acum?

30.92

4.35

8.70

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

În foarte mică
măsură 

În mică măsură Potrivit În m

put afacerea mai 

13.53

42.51

are măsură În foarte mare
măsură 

 
4.       Ca întreprinzător / manager, care au fost obiectivel

la înfiinţarea firmei? 

12.40

25.62

17.9820.04

22.73

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

împlinirea
profesională /

carieră

bunăstarea prestigiul independenţa siguranţa   

e dvs. 

1.24

alt obiectiv
(precizaţi) 

 
5.       Care sunt acum motivele pentru care aţi rămas în afacere? (precizaţi) Mo

1

1

1

2

4

7

13

18

19

22

0 5 10 15 20 25 30

independenţa

siguranţa financiară

Împlinire profesională

prestigiul

continuitate

profitul

bunăstare

asigurare loc de muncă

oportunitatea zonei

dezvoltarea afacerii

inovarea

stabilitate financiară

credit bancar

tivul 1

31

31

35

35 40  
 

5.       Care sunt acum motivele pentru care aţi rămas în afacere? (precizaţi) Moti

2

1

1

1

17

10

9

8

8

5

3

0 5 10 15 20 25

independenţa

siguranţa

bunăstare

Prestigiul

Creare de locuri de muncă

Împlinire profesională

continuitate

nevoile pieţei

Perseverenţa

seriozitate

evita efectele crizei

imbunătăţirea imaginii companiei

vul 2

31

30 35  
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7.       Care dintre următorii factori consideraţi că au
iniţial, afacerea în care activaţi?

26.

10.71

2.92

2.27

4.55

0.00 10.00 20.00 30.00

Existenţa de forţă de muncă locală, calificată

Nevoile pieţei locale de bunuri şi servicii 

Resursele naturale / materiale din zonă

Susţinerea din partea autorităţilor publice locale 

Am avut sprijin / facilităţi financiare /fiscale

  Alt factor (specificaţi): ……                                 

 favorizat, 

30

53.25

40.00 50.00 60.00

 
8.       Consideraţi că obiectul de activitate al firm

în măsură să vă asigure succesul în pr

12.79

5.02

26

48.40

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

În foarte mică
măsură 

În mică măsură Potrivit În mare

ei dvs. mai este 
ezent?

7.31

.48

 măsură În foarte mare
măsură 

 
 

9.       Numiţi 3 activităţi care consideraţi că ar avea succes în 
condiţiile crizei economice:  

poroducţie de alimente de bază 39 
turism / agroturism 35 
consultanţă financiară 29 
comerţ cu produse de bază 24 
servicii 19 
agricultura 18 
sănătate 14 
energie regenerabilă 11 
producţie materiale de construcţii 11 
consultanţă fonduri europene 10 
jocuri de noric 9 
lucrări infrastructură 8 
reciclare 7 
comerţ cu ţigări / bauturi alcoolice 6 
avocatura 5 
recuperări creanţe 5 
telefonie mobilă 5 
comerţ second hand 4 
servicii bancare 4 
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investiţii bursă 3 
transporturi 3 
invăţământ 3 
amanet 3 
import / export 3 
mass-media 3 
cercetare tehnologică 2 
imobiliare 2 
comerţ 2 
demersuri colaborative între parteneri 2 
producţie 2 
servicii de apa canal 2 
producţie de ceramică 1 
parc industrial 1 
voluntariat 1 
comerţ electronic 1 
vânzări prosuse de lux 1 
producţie de ceramică 1 
administrare fond locativ 1 
conracte guvernamentale 1 
încălzire sistem centralizat 1 
lichidări firme 1 
marketing 1 
producţie sisteme automate şi mecanică industrială 1 
salubrizare 1 
servicii de pază 1 
sisteme de aparmă 1 

 
 

10.       Cum apreciaţi nivelul de succes al afacerii dvs.
prezent?

25.81

48.39

4.15

20.28

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

Foarte scăzut Scăzut Acceptabil Bun

 in 

1.38

Foarte bun

 
 

11.       Ce factori credeţi că au determinat nivelul actua
performanţă al firmei dvs.? Bifaţi câte 3 factori în caset

4.99

4.19

9.78

0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.

Stilul de conducere

Modul de gestionare a resurselor

Incapacitatea de a concura pe piaţa europeană

Asumarea de riscuri din partea antreprenorului

Necunoaşterea unei limbi străine, de circulaţie
internaţională

Lipsa de cunoştinţe în materie de administrare a
afacerilor

l de 
a A 

29.14

29.74

22.16

00 30.00 35.00
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11.       Ce factori credeţi că au determinat nivelul actual
performanţă al firmei dvs.? Bifaţi câte 3 factori în caset

8.16

2.67

10.36

7.69

12.

4.40

6.59

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.0
0

12.0
0

14.

Particularităţile socio-economice ale zonei 

Scăderea puterii de cumpărare a populaţiei 

Legislaţia fiscală restrictivă  

Impozitul forfetar

Concurenţa neloială 

Corupţia

Lipsa de suport din partea autorităţilor

Lipsa forţei calificate de muncă din zonă

Condiţiile restrictive de acces la credite bancare

Lipsa egalităţii de şanse pe piaţă, în raport cu
firmele transnaţionale

 de 
a B

13.34

18.37

16.33

09

0
0

16.0
0

18.0
0

20.0
0  

12.       Cum apreciaţi atitudinea statului şi a reprezentanţilor 

4.67

pozitivă

locali faţă de întreprinderile private?

42.99

52.34

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

negativă neutră

 
 

13.      În privinţa proiectelor cu finanţare europeană, bifaţi una dintre variantele care
potriveşte: 

7.24

4.98

8.60

15.38

9.05

7.69

14.03

2.71

0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00

Am creat cu forţe proprii cel puţin un proiect, care a şi fost finanţat 

Cu ajutorul unei firme de consultanţă, am creat cel puţin un proiect ce
a fost finanţat 

Am creat un proiect, dar nu a fost finanţat

Nu ştim să scriem proiecte şi nici nu am cerut asistenţă 

Avem idei de proiecte, dar nu avem experienţă şi cunoştinţe în
realizarea proiectului  

Nu ne-am informat asupra oportunităţilor de afaceri ce se pot finanţa
prin proiecte

Ştim că există fonduri de finanţare, dar nu ştim dacă se potrivesc
tipului de afaceri pe  care firma noastră le poate derula 

Am fost informaţi asupra oportunităţilor de finanţare, dar nu am creat
niciun proiect

Altă situaţie (specificaţi): …..    

 vi se 

30.32

30.00 35.00
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A. Iniţiativă 

39.22

60.78

19.32

47.29

80.68

52.71

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.0

Prefer să înfiinţez
companii, pe care le
administrează, apoi,

altcineva 

Prefer să administrez
o companie, decât s-

o înfiinţez 

Imaginez afaceri cu
aceeaşi uşurinţă cu
care le administrez 

fals
adevărat

0

 
 

B. Nevoia de realizare

90.09

90.38

74.75

7.94

92.06

25.25

9.62

9.91

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00

Sunt o persoană
ambiţioasă 

Îmi asum
responsabilităţi pentru
decizii privind oamenii

şi activităţi de
anvergură

Îmi place să controlez
evenimentele, nu să
fiu controlat de ele

Îmi stabilesc obiective
îndrăzneţe

fals
adevărat

 
 

C. Locus of control

22.93

15.87

16.04

0.0
0

10.
00

20.
00

30.
00

40.
00

50.
00

60.
00

70.
00

80
00

Consider că felul în care evoluează afacerea
pe care o conduc, depinde în mare măsură

de mine şi de deciziile pe care le iau

Consider că felul în care evoluează afacerea
pe care o conduc, depinde în mare măsură
de alţii, de deciziile pe care le iau aceştia

Am cunoştinţele şi abilităţile necesare să
controlez 

83.96

84.13

77.07

. 90.
00

fals
adevărat
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D. Asumare de riscuri

76.4

59.71

22.11

56.65

23.53

40.29

77.

13.79

43.35

16.58

0.0
0

10.
00

20.
00

30.
00

40.
00

50.
00

60.
00

70.
00

80.
00

Îmi asum riscuri mai mult decât alte persoane

Oscilez mereu între a-mi asuma riscuri şi nevoia ca firma să f ie în
siguranţă

Decât să periclitez siguranţa f irmei, aş prefera, dacă aş avea
resurse, să numesc un manager care nu-şi asumă riscuri (iar eu

m-aş dedica înfiinţării altei companii)

Îmi asum riscuri în afaceri, dar ştiu exact când trebuie să mă
opresc

Lansarea în afaceri este riscantă (nu există afacere adevărată
fără risc)

Conducerea riscantă a afacerilor este periculoasă, dar nu se poate
câştiga altfel

7

83.42

86.21

89

90.
00

100
.00

fals
adevărat

 
 

E. Toleranţa ambiguităţii

79.51

34.78

65.22

20.49

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.

Pot lua decizii
corecte, chiar dacă

nu am informaţii
suficiente

Am un disconfort
evident dacă nu deţin

destule informaţii,
pentru a lua decizii

fals
adevărat

00

 
F. Nevoia de autonomie

47.26

24.37

52.74

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00

Am tendinţa de a
ignora unele restricţii,

care mi se pare că
mă împiedică să-mi

ating scopuri imediate
în afaceri

Mă deranjează prea
multele constrângeri,

care mă împiedică să-
mi asum riscuri pe

banii mei, în afacerea
mea proprie

75.63

70.00 80.00

fals
adevărat

 
 

G. Proactivismul

42.93

24.75

31.68

57.07

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00

Am un f ler nativ pentru a
depista oportunităţile de

afaceri 

Conving, cu relativă
uşurinţă oamenii să mă
urmeze în iniţiative pe

care le lansez

Mă folosesc eficient şi
sistematic de context,

pentru a-mi atinge scopul
în afaceri

68.32

75.25

70.00 80.00

fals

adevărat
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H. Gândirea contrafactuală

51.

48.78

47.00 48.00 49.00 50.00 51.00

Reflectez
frecvent asupra

unor erori în
afaceri şi le
comentez cu
prietenii, cu
oamenii de

afaceri, dându-
mă ca exemplu
„cine face ca

mine, ca mine să
păţească”

fals
adevărat

22

52.00  
 

I. Creativitatea

33.50

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.

Sunt foarte
creativ, găsesc
cele mai inedite
şi originale soluţii
la probleme care
pentru alţii sunt
de nerezolvat 

fals
adevărat

66.50

00 70.00  
 

15.       Ce credeţi că ar trebui schimbat în administrarea afacerii d
pentru a obţine o mai bună performanţă? Bifaţi litera ce corespu

alegerii dvs. 

12.66

4.33

16.

3.53

1.28

0.00 5.00 10.00 15.00

Competenţa în conducerea ş i administrarea afacerii 

Modul de gestionare a resurselor (umane ş i materiale)

Modificarea obiectului de activitate

Creş terea nivelului de calificare la angajaţi

Dezvoltarea capacităţii propriei firme de a accesa proiecte
cu finanţare europeană 

Reducerea de personal

Căutarea altor pieţe de desfacere

Alta (specificaţi) 

vs., 
nde 

19.55

19.39

51

22.76

20.00 25.00  
16.       Care sunt nevoile dvs. proprii de instruire, pe domenii,  în 

25.76

25.76

25.00 30.00

momentul de faţă?

10.23

18.18

10.80

5.49

2.08

1.70

0.00 5.00 10.00 15.00 20.00

contabilitate 

marketing

legislaţie

management

know-how tehnologic

relaţiile cu băncile

nici una

altele (specificaţi):
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17.       Care sunt calităţile cheie care v-au sprijinit în cari
(alegeţi trei calităţi):

1.31

18.

4.93

6.97

0.29

17.

13.06

0.00 5.00 10.00 15.00 20.

atitudinea deschisă

aspectul fizic / imaginea

abilitatea de a comunica

perseverenţa

simţul umorului

încrederea în capacităţile proprii

aptitudinea de a lucra cu oamenii

transformarea dificultăţilor în provocări

altele (specificaţi):

eră 

20.03

00

27

18.14

00 25.00

 
18.       Care sunt cele mai importante neajunsuri resi

lungul carierei

11.9

2.68

7.32

7.07

3.17

0.00 5.00 10.00 15

lipsa mentorilor (modelelor)

lipsa de sprijin din partea familiei

puterea limitată de decizie

incapacitatea de a echilibra viaţa de familie cu cea
profesională

organizarea ineficientă a timpului

lipsa unei reţele de sprijin

obligaţia de a face compromisuri 

altul (specificaţi) 

mţite de-a 

5

21.46

23.41

22.93

.00 20.00 25.00

 
19.       Cum vă influenţează afacerea viaţa pers

familială? 

30.

28.

0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00

Pozitiv

Negativ

Viaţa personală nu este
influenţată de afacere

onală şi 

23

40.93

84

35.00 40.00 45.00  
 

20.       În prezent, în ce măsură consideraţi că mediul ec
local favorizează dezvoltarea afacerii dvs.?

22.79

12.56

4.65

25.58

0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.0

Deloc

Într-o mică măsură

Într-o oarecare măsură

În mare măsură

Într-o foarte mare
măsură

onomic 

34.42

0 35.00 40.00
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21.       Pentru perioada următoare aveţi în vedere

3.54

1.77

0.88

1.33

0.00 10.00 20.00 30.00 40.

Dezvoltarea afacerii 

Menţinerea afacerii la nivelul actual

Restrângerea activităţii

Schimbarea obiectului de activitate  - precizaţi
domeniul 

Schimbarea formei juridice  - precizaţi forma
juridică 

Desfiinţarea firmei

: 

47.79

44.69

00 50.00 60.00

 
 
 

22. Care credeţi că ar avea succes în condiţiile actuale ale pieţei
PRODUSE

15

13

12

7

5

5

3

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9

0 5 10 15 20 25 30

produse de baza

energie alternativă

agricultură

produse IT

produse alimentare bio

bauturi alcoolice/ tututn / cafea

sanitare / farmaceutice

anvelopare blocuri

produse de creditare

lucrări infrastructură

textile

locuinte

automatizări mecanice industriale

turistice

minerit

consultanţă financiară

jucării copii

instalaţii foraj

panouri de lemn

uşi ferestre ecologice

materiale tubulare

becuri economice

publicitate

benzină / motorina

produse editoriale / carte

confecţii metalice industriale

auto

: 

38

35 40  
 



Componenta de cercetare ASIC:   
1.3. Plan de acţiune pentru sprijinirea dezvoltării antreprenoriatului în Regiunea Centru 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 39/43

22. Care credeţi că ar avea succes în condiţiile actuale ale pieţei: 

36

32

35 40

SERVICII

7

6

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9

4

4

5

2

0 5 10 15 20 25 30

turism / agroturism

consultanţă financiară

medicale

comerţ

servicii naturiste

consultanţă IT / telecomunicaţii

reciclare

transport

utilitate publică

surse alternative de energie

service auto

montaj instalaţii apă canal

sociale

forare

servicii online

consultanţă juridică

pază securitate

service reparaţii

reabilitarea termică a clădirilor

recuperări creanţe

lucrări infrastructură

divertisment

consultanţă proiecte europene

construcţii

lichidări firme

contabilitate

pompe funebre

organizare nunţi

centru logistic

comerţ low cost

curatenie 

proiectarea instalaţiilor industriale

bancare

furnizare energie

tipografie

leasing

formare profesională

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Componenta de cercetare ASIC:   
1.3. Plan de acţiune pentru sprijinirea dezvoltării antreprenoriatului în Regiunea Centru 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 40/43

23.       Încercuiţi acele tipuri de cunoştinţe pentru care credeţi 
e manager.

24.34

22.28

20.00 25.00 30.00

aţi avea nevoie de instruire, în calitate d

7.49

9.36

8.43

4.12

0.37

9.93

5.81

5.62

2.25

0.00 5.00 10.00 15.00

Administraţie si management

Legislaţie şi guvernare

Vânzări si marketing 

Servicii clienţi şi personal

Economie si contabilitate

Producţie şi procesare

Resurse umane şi de personal

Siguranţa publică şi securitate

Comunicaţii şi mass-media

Calculatoare şi electronice

Altele, specificaţi

 
 

Nevoi de competenţe identificate la angajaţi  

14.      Agent comercial 32 
343.  Vanzator 23 
80.      Contabil 22 
204.  Manager societate comerciala 20 
310.  Specialist marketing 17 
213.  Mecanic auto 14 
42.      Asistent manager 13 
102.  Dulgher 13 
326.  Tehnician instalatii 13 
12.      Administrator web-site 12 
109.  Electrician 12 
111.  Electronist 12 
163.  Inginer instalatii pentru constructii 10 
303.  Sofer 10 
315.  Sudor 10 
316.  Tamplar universal 10 
338.  Tinichigiu 10 
26.      Analist marketing 9 
97.      Designer pagini WEB 9 
110.  Electromecanic 9 
144.  Ghid turism 9 
158.  Inginer de sistem informatic 9 
174.  Inspector protectia muncii 9 
119.  Farmacist 8 
164.  Inginer mecanic 8 
175.  Inspector resurse umane 8 
306.  Specialist cu asigurarea calitatii sistemelor / aplicatiilor informatice 8 
328.  Tehnician normare 8 
77.      Consilier juridic 7 
81.      Controlor financiar 7 
155.  Inginer constructii civile, industriale si agricole 7 
176.  Instalator apa, canal 7 
177.  Instalator incalzire centrala si gaz 7 
187.  Lacatus mecanic 7 
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237.  Operator in domeniul proiectarii asistate de calculator 7 
280.  Programator de sistem informatic 7 
321.  Tehnician constructor 7 
348.  Zidar 7 
1.         Account Manager 6 
16.      Agent de dezvoltare 6 
24.      Analist financiar 6 
61.      Calculator devize 6 
64.      Casier 6 
68.      Cercetator marketing si sondaje 6 
78.      Consilier pentru indrumare si orientare profesionala 6 
117.  Expert fiscal 6 
253.  Organizator activitate turism 6 
281.  Proiectant aplicatii de securitate IT&C 6 
282.  Proiectant sisteme informatice 6 
308.  Specialist in relatii publice 6 
331.  Tehnician protectia mediului 6 
4.         Administrator baze de date 5 
18.      Agent de turism 5 
20.      Agent imobiliar 5 
69.      Chelner 5 
112.  Evaluator de competente profesionale 5 
167.  Inginer proiectant 5 
183.  Izolator termic 5 
197.  Macaragiu 5 
212.  Mecanic agricol 5 
235.  Operator calcul electronic si retele 5 
256.  Patiser 5 
279.  Programator 5 
293.  Reprezentant comercial 5 
309.  Specialist in securitatea sistemelor informatice 5 
11.      Administrator retele de calculatoare 4 
27.      Analist resurse umane 4 
52.      Barman 4 
59.      Bucatar 4 
79.      Consultant in informatica 4 
96.      Designer industrial 4 
116.  Expert evaluator de proprietati imobiliare 4 
131.  Frezor universal 4 
133.  Functionar administrativ 4 
141.  Ghid montan 4 
142.  Ghid sportiv 4 
157.  Inginer de cercetare in prelucrarea lemnului 4 
159.  Inginer electroenergitician 4 
189.  Legator de sarcina 4 
220.  Medic stomatolog 4 
270.  Prelucrator prin aschiere 4 
307.  Specialist in domeniul proiectarii asistate de calculator 4 
314.  Strungar universal 4 
327.  Tehnician intretinere, depanare, modernizare echipamente de calcul si retele de calculatoare 4 
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332.  Tehnician topo cadastru 4 
350.  Zugrav vopsitor 4 
8.         Administrator hotel 3 
9.         Administrator imobile 3 
28.      Analist risc 3 
30.      Animator de hotel 3 
37.      Arhitect cladiri 3 
41.      Asistent de farmacie 3 
70.      Chimist 3 
76.      Consilier financiar bancar 3 
98.      Designer vestimentar 3 
99.      Detectiv 3 
120.  Fierar betonist 3 
160.  Inginer industria alimentara 3 
171.  Inspector asigurari 3 
201.  Maistru in industrializarea lemnului 3 
203.  Manager proiect informatic 3 
222.  Merceolog 3 
226.  Metrolog 3 
238.  Operator introducere si validare date 3 
244.  Operator la masini unelte 3 
250.  Operator procesare texte si imagini 3 
286.  Receptioner 3 
333.  Tehnician urbanism si amenajarea teritoriului 3 
339.  Tipograf-tiparitor 3 
341.  Turnator formator 3 
23.      Analist credite 2 
25.      Analist IT&C 2 
29.      Animator centre de vacanta 2 
44.      Asistent medical 2 
45.      Asistent medical de laborator 2 
58.      Brutar 2 
62.      Camerista hotel 2 
67.      Cercetator in informatica 2 
86.      Cosmetician 2 
88.      Croitor 2 
89.      Curier 2 
103.  Ecolog 2 
107.  Educatoare 2 
113.  Executor judecatoresc 2 
115.  Expert evaluator de bunuri mobile 2 
126.  Fochist 2 
132.  Frigotehnist 2 
139.  Ghid de turism ecvestru 2 
149.  Incasator si cititor contoare de energie electrica, gaze, apa 2 
162.  Inginer industrializarea lemnului 2 
165.  Inginer mecanic masini si instalatii miniere 2 
173.  Inspector fiscal (taxe si impozite) 2 
190.  Legator manual 2 
202.  Manager in activitatea de turism 2 
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208.  Masinist la instalatiile de preparat si turnat beton si mixturi asfaltice 2 
230.  Montator placaje interioare si exterioare 2 
248.  Operator la tratarea apei tehnologice 2 
249.  Operator masina de calculat 2 
254.  Ospatar 2 
269.  Pompier specialist 2 
283.  Psiholog 2 
287.  Rectificator universal 2 
297.  Sculer matriter 2 
320.  Tehnician chimist 2 
323.  Tehnician hidrotehnic 2 
329.  Tehnician pentru colectarea si valorificarea deseurilor 2 
340.  Traducator 2 
347.  Ziarist 2 
6.         Administrator de aplicatie informatica 1 
10.      Administrator intranet 1 
13.      Agent bursa 1 
15.      Agent de curatenie cladiri si mijloace de transport 1 
17.      Agent de ticketing 1 
19.      Agent fiscal 1 
21.      Alpinist utilitar 1 
38.      Arhivist 1 
50.      Avocat 1 
56.      Biochimist 1 
57.      Biolog 1 
73.    Conducator (insotitor) grup turistic 1 
82.      Controlor vamal (medii) 1 
93.      Decorator vitrine 1 
104.  Editor (carte) 1 
105.  Editor imagine 1 
106.  Editorialist 1 
127.  Forjor 1 
128.  Formator 1 
143.  Ghid supraveghetor 1 
145.  Grafician 1 
146.  Grefier 1 
148.  Impresar artistic 1 
153.  Inginer cai ferate, drumuri si poduri 1 
154.  Inginer chimist 1 
156.  Inginer de cercetare in exploatari forestiere 1 
168.  Inginer topograf 1 
186.  Kinetoterapeut 1 
195.  Lucrator fast food 1 
198.  Macelar 1 
209.  Masinist terasier 1 
215.  Mediator social 1 
221.  Medic veterinar 1 
227.  Microbiolog 1 
229.  Montator pereti plafoane rigips 1 
241.  Operator la fabricarea mezelurilor 1 
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262.  Pictor 1 
265.  Pirogravor 1 
266.  Piscicultor 1 
268.  Politolog 1 
272.  Preparator la prepararea produselor cosmetice si de parfumerie 1 
273.  Preparator mase plastice 1 
288.  Redactor 1 
289.  Regizor artistic 1 
291.  Reglor 1 
292.  Reporter 1 
302.  Sociolog 1 
311.  Statistician 1 
312.  Stenodactilograf 1 
319.  Tehnician aparate electro-medicale 1 
322.  Tehnician dentar 1 
324.  Tehnician in conservarea biodiversitatii 1 
325.  Tehnician in industria confectiilor si tricotajelor 1 
330.  Tehnician petrolist chimie industriala 1 
334.  Tehnolog alimentatie publica 1 
344.  Verificator bani 1 
349.  Zootehnist 1 
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