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Partea I 
ASPECTE TEORETICO-METODOLOGICE ALE 

SISTEMULUI DE INDICATORI AI ANTREPRENORIATULUI 
 
 
1. Antreprenoriat – definiţie, conţinut, importanţă 

 

Prin antreprenoriat se înţelege o activitate practică de creare a unei noi organizaţii 

(entităţi) sau de reabilitare, redresare, modernizare şi/sau restructurare a unei organizaţii 

existente, îndeosebi în domeniul afacerilor. Antreprenoriatul comportă un anumit grad de risc 

şi diferă, ca obiective, criterii şi modalităţi de implementare şi evaluare, în funcţie de 

particularităţile organizaţiei respective. Activităţile antreprenoriale pot îmbrăca diferite forme, 

începând cu proiectele individuale ale unei persoane fizice sau juridice şi terminând cu 

crearea de mari întreprinderi, la nivel naţional şi internaţional. Formele de activităţi 

antreprenoriale consacrate, cum ar fi capitalul de risc (venture capital) sau “angel funding” se 

caracterizează prin rate înalte ale profitabilităţii şi coexistă cu o serie de organizaţii care 

presupun antreprenoriatul, între care menţionăm agenţiile guvernamentale specializate, 

parcurile ştiinţifice, incubatoarele de afaceri , ONG etc. 

Teoria antreprenoriatului a fost fundamentată de către Joseph Schumpeter, Ludwig 

von Mises şi Friedrich von Haek care prin activitatea de antreprenoriat au statuat acele 

activităţi prin care ideile noi si invenţiile s-au transformat în inovări de succes, pe baza 

“distrugerii creative”, prin intermediul pieţelor şi al industriilor care creează în permanenţă 

produse şi servicii noi, precum şi noi modele de afaceri.  

Knight F. H.(1967) şi Drucker P.(1970) au definit antreprenoriatul ca activitate a unor 

persoane care sunt dispuse a-şi consacra(risca) cariera, activitatea şi fondurile de care dispun 

pentru a transpune în practică o nouă idee. Potrivit lui Knight, există trei tipuri de riscuri şi 

incertitudini, cu care se confruntă antreprenoriatul, şi anume:  

- riscul determinabil din punct de vedere statistic;  

- ambiguitatea care este greu de măsurat statistic, ca urmare a cunoaşterii confuze sau 

necunoaşterii a uneia dintre situaţii sau factori de influenţă;  

- adevărata incertitudine sau incertitudine knightiană care este imposibil de estimat sau 

prezis statistic.  

Pentru mai buna înţelegere a categoriilor de risc şi incertitudine anterior prezentate, 

vom da exemplele următoare: 
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a- riscul măsurabil statistic este probabilitatea de a extrage o bilă roşie dintr-o urnă în 

care se află 5 bile roşii şi 5 albe; 

b- ambiguitatea reprezintă probabilitatea de a extrage o bilă roşie dintr-o urnă care 

conţine 5 bile roşii şi un număr necunoscut de bile albe; 

c- incertitudinea este probabilitatea  de a extrage o bilă roşie dintr-o urnă al căror 

număr de bile roşii şi de alte culori este necunoscut.   

Noţiunea de antreprenoriat este recunoscută în unanimitate ca forţă motrice pentru 

creşterea inovării şi productivităţii în cadrul unui proces dinamic de „distrugere creativă”, de 

creştere şi scădere a activităţilor economice, de creare şi dispariţie a firmelor în funcţie de 

eficienţa economico-socială a acestora. 

Atât teoreticienii cât şi practicienii şi factorii de decizie acordă o importanţă 

primordială antreprenoriatului, stimulând antreprenorii să introducă noi produse, procese şi 

forme organizaţionale. 

Pe măsură ce factorul globalizare influenţează tot mai puternic economia mondială 

şi progresul tehnologic, generează incertitudini tot mai mari în economie şi societate, 

dinamismul antreprenoriatului este considerat ca un factor în măsură să contribuie tot mai 

mult la consolidarea noii economii bazate pe cunoaştere, la soluţionarea provocărilor de 

mediu, economice şi sociale. 

Tot mai mult, specialiştii consideră că antreprenoriatul şi inovarea reprezintă cheia 

de boltă a competitivităţii economiei naţionale. Politicile în domeniul antreprenoriatului sunt 

tot mai strâns legate de cele inovaţionale, caracteristicile şi particularităţile comune ale celor 

două tipuri de politici fiind concentrate pe crearea unor bunuri, procese şi servicii noi în 

condiţiile unei potenţări reciproce. 

Crearea şi difuzarea rapidă a produselor, proceselor şi a structurilor organizaţionale 

noi au la bază procesul de înfiinţare de noi firme mai performante şi mai flexibile, mai bine 

adaptate la noile condiţii ale globalizării. 

Diversitatea de situaţii şi obiective ale ţărilor fac ca politicile antreprenoriale să fie 

foarte diferite de la o ţară la alta, în sensul că antreprenoriatul poate fi, în unele ţări, legat de 

strategiile dezvoltării regionale şi crearea de firme noi pentru stimularea ocupării şi creşterii 

şi, în altele, de fundamentele strategice ale facilitării participării la creşterea economică pentru 

anumite grupuri ţintă (femei, tineri etc.). 

Cercetările în domeniul antreprenoriatului încearcă să clarifice contribuţia factorilor 

determinanţi la antreprenoriat cât şi a obstacolelor care stau în calea acestuia, să analizeze 

eficienţa diferitelor tipuri de politici antreprenoriale. Deşi au fost făcute eforturi substanţiale 
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pentru a determina cu rigoare conţinutul şi sfera de cuprindere a antreprenoriatului, se simte 

nevoia unei baze ştiinţifice noi şi mai solide a antreprenoriatului. În acest sens, se cuvine 

subliniată contribuţia numeroaselor studii şi cercetări întreprinse în cadrul OECD1. În anul 

2006, OECD a lansat „Entrepreneurship Indicators Programme” (EIP) cu scopul de a se 

consolida o bază statistică informaţională comparabilă, iar în 2007 OECD şi Eurostat au 

început să elaboreze în cadrul EIP, dezvoltând concepte şi definiţii standard în vederea 

colectării de date statistice în domeniul antreprenoriatului. 

Deoarece antreprenoriatul este o noţiune extrem de complexă care se manifestă în 

diferite modalităţi, a generat o multitudine de definiţii, fără a se putea ajunge la o definiţie 

unanim acceptată. O parte a definiţiilor antreprenoriatului au o bază teoretică similară şi nu 

acordă prea mare însemnătate problemelor de cuantificare sau măsurare. Alte studii au trecut 

peste obstacolul definiţiilor, considerând că antreprenoriatul se poate măsura prin indicatori 

specifici, cum ar fi auto ocuparea sau numărul de firme mici etc.  

Pornind de la contribuţiile teoretice în materie de antreprenoriat ale lui Richard 

Cantillon, Adam Smith, Jean Baptiste Lay, Alfred Marshall, Josef Schumpeter, Israel Kirzner 

şi Frank Knight, OECD şi Eurostat au convenit asupra următoarelor definiţii: 

• Antreprenorii reprezintă acele persoane (proprietari de afaceri) care încearcă să 

genereze valoare prin crearea sau dezvoltarea de activităţi economice, 

identificând şi exploatând noi produse, procese şi noi pieţe; 

• Activitatea antreprenorială reprezintă o activitate umană de întreprindere a 

unor măsuri care urmăresc generarea de valoare prin crearea sau expansiunea 

activităţii economice, prin identificarea de noi produse, procese sau pieţe; 

• Antreprenoriatul este fenomenul asociat cu activitatea antreprenorială. 

 

2. Caracteristicile antreprenorului.  

Antreprenorii au multe trăsături comune cu liderii şi se deosebesc de manageri care 

sunt mai mult înclinaţi spre latura metodică şi mai puţin înclinaţi către asumarea riscului. În 

prezent, poziţia de persoană centrală a antreprenorului este tot mai mult înlocuită de 

implicarea acestuia în cadrul unei echipe. Literatura de specialitate atribuie antreprenorilor 

mai multe caracteristici între care menţionăm:  

- motivaţia bazată pe nevoia urgentă de a realiza ceva (McCleland D.);  

                                                 
1 Vezi Ahmad A., Seymor R. (2007), Defining Entrepreneurial Activity. Defining Supporting Framework for 
Data Collection, OECD Statistics Working Paper; xxx – Promoting Entreprerneurship and Innovative SMEs as a 
Global Economy, 2004, Istanbul 
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- rigoare şi pragmatism impulsionate de dorinţa de independenţă şi disponibilitatea de 

a se supune autorităţilor(Collins, Moore);  

- creativitate, luciditate şi lipsă de sentimentalism, ingeniozitate(Bird);  

- optimism în luarea deciziilor(Cooper ,Woo, Dunkelberg);  

- înclinaţia spre supraîncredere şi suprageneralizări (Busenitz, Barney). 

  În opinia lui Cole, există patru categorii de antreprenori : inovatorul; inventatorul 

de calcule; promotorul supraoptimist; constructorul organizaţiei. Aceste tipuri antreprenoriale 

sunt mai degrabă legate de tipul de oportunităţi pe care un antreprenor le întâlneşte şi nu de 

personalitatea acestuia. 

Din multitudinea de caracteristici pe care specialiştii le atribuie antreprenorilor, vom 

încerca, în continuare, să enumerăm pe cele care , în opinia noastră, sunt cele mai relevante şi 

anume: 

-viziune entuziastă şi forţă de a conduce o întreprindere; 

-bazarea pe mai multe idei punctuale care nu sunt disponibile pe piaţă; 

-claritatea unei scheme de a realiza o viziune chiar dacă detaliile pot fi incomplete, 

flexibile sau în desfăşurare; 

-promovarea unei viziuni cu entuziasm; 

-dezvoltarea unor strategii de transformare a viziunii în realitate, prin persistenţă şi 

hotărâre; 

-asumarea responsabilităţii iniţiale de a face ca viziunea să devină un succes; 

-asumarea de riscuri prudente prin evaluarea costurilor, a nevoilor pieţei şi ale 

consumatorilor şi convingerea altora de a se alătura şi ajuta; 

-gândire pozitivă şi luarea de decizii; 

-inspiraţie, motivaţie şi sensibilitate. 

În funcţie de domeniul la care se referă cercetarea, aceste particularităţi au importanţă 

diferită, fiind de regulă, prezente totuşi în totalitatea lor. 

 Beneficiile pe care le poate genera antreprenoriatul sunt următoarele: 

-câştig financiar personal enorm; 

-auto angajare, satisfacţia de a crea mai multe locuri de muncă şi flexibilitatea muncii; 

-ocuparea unor locuri de muncă mai bune de către alţii; 

-dezvoltarea mai multor industrii în special în zonele rurale sau regiuni dezavantajate 

prin schimbări economice datorate globalizării; 

-încurajarea prelucrării materiilor prime locale în produse finite pentru consumul 

intern şi export; 
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-generarea de venit şi creştere economică; 

-competiţie sănătoasă care încurajează producţii de calitate superioară;    

-mai multe bunuri şi servicii disponibile; 

-dezvoltarea de noi pieţe; 

-promovarea utilizării tehnologiilor moderne, în IMM-uri, în scopul creşterii 

productivităţii muncii; 

-încurajarea mai multor studii de cercetare si dezvoltarea de maşini şi echipamente 

moderne pentru consumul intern; 

-dezvoltarea de calităţi şi aptitudini antreprenoriale printre potenţialii antreprenori care 

aduc schimbări majore în zonele rurale; 

-libertatea faţă de dependenţa de locurile de muncă oferite de alţii; 

-capacitatea de a avea realizări importante; 

-reducerea economiei informale; 

-stoparea emigrării talentelor printr-un climat antreprenorial intern mai bun;  

-serioase avantaje fiscale 

 

 3. Indicatori de masurare. 

Antreprenoriatul ca domeniu de cercetare, a generat multe dispute teoretico-

metodologice nu numai în ceea ce priveşte conceptul şi conţinutul acestuia dar şi 

instrumentarul statistico-economic de comensurare îndeosebi în ceea ce priveşte eficienţa sa 

precum şi surprinderea celor mai importante (relevante) aspecte teoretice şi aplicative pe care 

le implică. Antreprenoriatul se află într-un complex proces de transformare şi evoluţie. 

 Ne vom referi în continuare la sistemul de indicatori de măsurare a antreprenoriatului 

utilizabil cu ajustări specifice, la nivelurile micro şi macroeconomic. 

Având în vedere multitudinea de definiţii ale antreprenoriatului şi a factorilor săi 

determinanţi a apărut ca o necesitate urgentă stabilirea unui set de indicatori2 prin 

intermediul cărora să poată fi mai cuprinzător analizate numeroasele aspecte pe care le 

implică antreprenoriatul şi factorii săi determinanţi. 

 

                                                 
2 Vezi Ahmad A., Hoffmann A. (2008), „A Framework for Adversing and Measuring Entrepreneurship”, OECD 
Statistics Working Paper 
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Figura 1. Categoriile de probleme pentru indicatorii antreprenoriatului 
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În figura 1, în primul stadiu al modelului se identifică principalii factori 

determinanţi ai antreprenoriatului care pot influenţa politicile şi care, la rândul lor, pot avea o 

contribuţie la performanţele antreprenoriale sau la intensitatea tipurilor de antreprenoriat. 

Stadiul final al modelului cercetează impactul antreprenoriatului din punctul de vedere al 

locurilor de muncă, al creşterii economice şi al diminuării gradului de sărăcie. În interiorul 

fiecăruia dintre cele trei stadii ale modelului pot fi identificate mai multe subcategorii de 

factori sau rezultate, ceea ce impune selectarea anumitor sisteme de indicatori.  

Această reprezentare liniară a factorilor şi rezultatelor antreprenoriatului, în realitate, 

are o interdependenţă cu mult mai complexă care adesea obligă la renunţarea ipotezei de lucru 

a linearităţii.  

Pe baza studiilor teoretico-metodologice din diferite ţări, dar mai ales a celor 

coordonate de OECD – EUROSTAT, statisticile naţionale au introdus în mod explicit 

sistemul de indicatori ai antreprenoriatului integrat în statisticile generale la nivel naţional 

sau local, culegerea de date în acest domeniu devenind o practică obişnuită. 

Având în vedere multiplele aspecte pe care le presupune antreprenoriatul, utilizarea 

unui singur utilizator „panaceu” pentru înţelegerea şi analiza comparativă a fenomenului este 

practic imposibilă. Din acest motiv este necesar să se recurgă la mai mulţi indicatori pentru a 

putea fi analizate diferitele categorii de performanţe şi rezultate ale antreprenoriatului. 

Raţiunea pentru care se elaborează un sistem de indicatori ai antreprenoriatului 

rezidă în facilitarea fundamentării politicilor factorilor de decizie sau ajustarea politicilor 

respective în domeniile antreprenoriatului la nivelurile micro şi macroeconomic. Importanţă 
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deosebită o are şi experienţa altor ţări în ceea ce priveşte performanţa activităţii 

antreprenoriale, ceea ce presupune asigurarea comparabilităţii inter ţări pe diferite categorii de 

antreprenoriat. 

Indicatorii antreprenoriatului vizează firmele, ocuparea, cifra de afaceri şi 

exporturile (figura 2) pentru fiecare din aspectele respective numărul de subindicatori fiind 

adecvat specificului domeniului ca şi obiectivelor urmărite prin cercetarea respectivă. 

 

Figura 2.  Principalii indicatori ai performanţei antreprenoriale 

PERFORMANŢA  ANTREPRENORIALĂ 
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dinamică 

Regimul firmelor Proprietatea start-up-urilor Valoarea adăugată pe o firmă 
tânără 
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afaceriştilor 

Numărul proprietarilor implicaţi 
în afaceri 

Productivitatea firmelor tinere 
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Proporţia supravieţuirii de 3 şi 5 
ani 
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Indicatorii structurali ai întreprinderilor3 măsoară importanţa diferitelor clase 

dimensionale ale întreprinderilor, în funcţie de ocupare, valoare adăugată şi exporturi, fiind 

considerate ca efect al of-ex-post care relevă totuşi oportunităţile şi limitele evoluţiei în 

prezent şi viitor pentru antreprenoriatul firmelor respective.  

Numărul întreprinderilor pe clase dimensionale evidenţiază importanţa aşa-

numitelor micro-firme (microintreprinderi, in legislatia romaneasca). În majoritatea 

ţărilor, firmele cu mai puţin de 10 angajaţi reprezintă trei pătrimi  sau mai mult din numărul 

total al firmelor. În ţările de mari dimensiuni ponderea cu peste 250 de angajaţi este relativ 

mai mare în numărul total al firmelor. Din punctul de vedere al ocupării, importanţa micro-

firmelor este mult mai scăzută (cu o pondere de sub 40%), în aproape toate ţările. Firmele 

mari au o pondere însemnată în ocuparea forţei de muncă, în special în industria 

prelucrătoare. În ţările dezvoltate, ponderea medie în ocupare a întreprinderilor mari 

                                                 
3 O întreprindere reprezintă o entitate legală care are dreptul de a conduce o afacere pe cont personal, de a 
încheia contracte, de a avea proprietate şi de a deschide un cont bancar. O întreprindere poate avea mai multe 
unităţi situate în locuri separate.  
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reprezintă între 30% şi 40%. Ponderea ocupării firmelor de clasă dimensională mijlocie, în 

special a firmelor cu 10-15 angajaţi, este sensibil mai scăzută în toate ţările. Acesta pare a fi 

un argument pentru observaţia potrivit căreia, în multe ţări, firmele antreprenoriale tinere 

întâmpină dificultăţi în realizarea unei creşteri mai înalte după primii lor ani de existenţă. 

Indicatorii statistici ai antreprenoriatului se grupează în trei mari grupe după cum 

urmează: 

- Indicatori de structură a numărului întreprinderilor care evidenţiază 

importanţa diferitelor dimensiuni ale întreprinderilor din punctul de vedere al 

mărimii capitalului social, activelor totale, a  numărului de angajaţi, cifrei de 

afaceri, valorii adăugate şi exportului; 

- Indicatorii performanţei antreprenoriale care cuprind: ratele de creare şi 

dispariţia firmelor; ratele de supravieţuire (peste 1 an); ponderea firmelor cu 

peste un an funcţionare în numărul total de firme; importanţa firmelor care 

înregistrează rate înalte de creştere din punctul de vedere al numărului de 

angajaţi, al cifrei de afaceri; importanţa firmelor cu rate foarte înalte de 

creştere din punctul de vedere al numărului de angajaţi şi al cifrei de afaceri; 

- Indicatorii privind factorii determinanţi şi impactul antreprenoriatului care 

încearcă să facă legătura dintre factorii determinanţi, performanţe şi impactul 

antreprenoriatului. Factorii determinanţi se analizează cu ajutorul unor 

indicatori speciali pentru crearea de noi întreprinderi, pentru întreprinderile cu 

rată înaltă de creştere, pentru crearea şi desfiinţarea locurilor de muncă, pentru 

productivitate. 

Pornind de la cele 3 categorii ai antreprenoriatului vom încerca în continuare să 

prezentăm unele concluzii ale studiilor din literatura de specialitate4. 

Numărul întreprinderilor grupate în funcţie de clasele dimensionale evidenţiază 

importanţa microfirmelor în cea mai mare parte a ţărilor. Marile firme deţin cea mai mare 

pondere în ocupare îndeosebi în industria prelucrătoare. Ponderea în ocuparea forţei de muncă 

a firmelor medii (10-50 angajaţi) este cu mult mai mică în toate ţările, ceea ce este convergent 

cu observaţia că în multe ţări firmele antreprenoriale tind să întâmpine dificultăţi în realizarea 

unor creşteri mai ridicate după primul lor an de existenţă. 

Firmele mari (cu peste 250 de angajaţi) au o pondere relativ mare în valoarea 

adăugată şi exporturi. În majoritatea ţărilor acestea reprezintă circa 50% din valoarea 

                                                 
4 Vezi: OECD (2008), Measure Entrepreneurship: A digest of indicators; (OECD 2006) Structural and 
Demographic Business Statistics 1996-2003, 2006 Edition OECD Paris. 
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adăugată, exceptând Italia, Spania, Portugalia, Grecia şi Danemarca, unde firmele de clasă 

mai mică deţin peste 50% din valoarea adăugată a ţării, firmele cele mai mici având o pondere 

majoră în valoarea adăugată a ţărilor respective. 

Ca urmare a rolului economiilor de scară şi a costurilor fixe la exporturi, 

microfirmele (1-9 angajaţi) şi firmele mici (10-49 angajaţi) deţin o greutate specifică relativ 

mică în exporturi. Firmele mari, întreprinderile multinaţionale joacă un rol major deoarece 

localizează adesea facilităţile de producţie şi export într-o singură ţară pentru a deservi 

nevoile pieţei din ţara respectivă şi ţările vecine5. 

Rata generală a creării de noi întreprinderi este aproape asemănătoare în majoritatea 

ţărilor. În SUA această rată este mai scăzută decât în Europa. Rate înalte de înfiinţare de noi 

firme se înregistrează în Europa Centrală şi de Est (România, Estonia, Slovacia), ca urmare a 

perioadelor de creştere economică înregistrată până în 2008 şi a restructurărilor care au avut 

loc după integrarea în UE.  

Rata de creştere este tot mai înaltă în sectorul servicii decât în industria 

prelucrătoare, în toate ţările, cu circa 4-5 puncte procentuale. Caracterul dinamic al sectorului 

servicii este demonstrat şi de rata de desfiinţare a firmelor care este mai ridicată decât cea din 

sectorul industriei prelucrătoare. Rata de desfiinţare este cu mult mai diferenţiată pe ţări la 

sectorul servicii, dar rămâne oricum mai mică decât rata creării de noi firme. În industria 

prelucrătoare, în unele ţări rata desfiinţărilor este mai mare decât cea a creărilor, exceptând 

ţările din Europa de Est unde se observă un raport favorabil ratei creării de firme ca urmare a 

procesului schimbărilor structurale. 

Indicatorii de supravieţuire sunt importanţi deoarece reflectă într-o primă abordare 

performanţele firmelor nou create. Rata supravieţuirii de 1 an indică faptul că un număr 

important de firme noi (antreprenori) au ieşit de pe piaţă în anul următor. În Olanda ponderea 

firmelor care dispar după 1 an este de circa 40%, iar în alte ţări este mai redusă, supravieţuirea 

după un an a firmelor reprezentând 75-90% din numărul total de firme. 

Ceva mai ridicată este rata de supravieţuire în industria prelucrătoare, ca urmare a 

costurilor mai mari de intrare şi ieşire pe piaţă, spre deosebire de sectorul servicii unde aceste 

costuri sunt mai mici şi permit o selecţie mai rapidă (trial and error, active and passive 

learning experimentation). 

                                                 
5 EUROSTAT (2006) External Trade by Enterprise Characteristic Methodology and Working Papers (trade 
data); OECD (2008) Linking Trade with Structural Business Statistics: OECD Progress Report,  paper  proposed 
for The Working Party on International Trade in Goods and Trade in Services Statistics, OECD Paris. 
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În Italia, R. Cehă, Ungaria şi România firmele cu vârsta de 1 an reprezintă peste 

10% din numărul total de firme din sectorul servicii.  

Importanţa mai scăzută a firmelor în vârstă de un an în sectorul industriei 

prelucrătoare se explică prin rata mai mică a creării în acest sector şi o rată de supravieţuire 

mai mare. 

Întreprinderile cu creştere înaltă (ICI) s-au bucurat de o atenţie deosebită în unele 

ţări, acestea fiind dovada unui antreprenoriat performant, ca regulă generală. Ratele înalte de 

creare a noilor firme nu conduc întotdeauna la ritmuri de creştere mai mari la nivel agregat. 

Cea mai mare parte a studiilor6 relevă că întreprinderile nou create înregistrează, în primii ani 

de funcţionare, o serie de dificultăţi în atingerea unor dinamici sensibile ale creşterii activităţii 

acestora. 

Întreprinderile par să crească mai repede la indicatorul cifră de afaceri decât la cel al 

ocupării, aşa cum rezultă din analiza datelor pentru ICI care sunt evaluate în funcţie de cifra 

de afaceri. ICI deţin o pondere medie de 10% în majoritatea ţărilor atunci când se ia în 

considerare indicatorul cifră de afaceri şi de respectiv sub 5% când se are în vedere 

indicatorul număr de angajaţi. 

În industria prelucrătoare, creşterea cea mai ridicată se datorează în proporţie mai 

mare cifrei de afaceri decât ocupării, situaţie similară şi în sectorul servicii, dar cu o diferenţă 

redusă între dinamicile celor doi indicatori.. 

În România, în anul 2005, ponderea cifrei de afaceri a ICI în total cifră de afaceri a 

fost ceva mai mică de 5% în industria prelucrătoare şi peste 5% în servicii, în timp ce după 

indicatorul ocupare a fost în ambele sectoare de aproximativ 1%. 

Numărul ICI tinere sau gazele (gazelles), în general, este foarte scăzut în practic 

toate ţările, reprezentând o pondere mai mică de 1% în industria prelucrătoare şi servicii dacă 

se ia în considerare indicatorul ocupare şi mai puţin de 2% în cazul indicatorului cifră de 

afaceri. 

Categoria „gazelelor” deţine pe ţări o pondere medie  de 15-20% din numărul total al 

ICI. Importanţa mai redusă a gazelelor (mai ales în termenii ocupării) poate genera unele 

îndoieli legate de afirmaţia potrivit căreia acestea generează cea mai mare parte a locurilor de 

muncă în economiile naţionale. Din acest motiv este nevoie să se întreprindă o analiză mai 

                                                 
6 Ahmad A., Rude Petersen (2007), High-growtf Enterprises and Gazelles, Preliminary and Summary Sensitivity 
Analisys OECD-FORA, Paris. Ahmad N., Gonnard E. (2007), High-Growth Enterprises and Gazelles, paper 
proposed for the International Consortiun on Entrepreneurship (ICE). Copenhagen, Danemark. The OECD 
Entrepreneurship Indicators Programme: Workshop on the Measurement of High-growth Enterprises, 19 
November 2007, Paris, www.oecd.org/document/31/0,3343,eu_2649 
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aprofundată în ceea ce priveşte contribuţia ICI în general, a gazelelor în special, la creşterea 

agregată a ocupării la nivelurile sectorial şi naţional. 

 

4.Factorii determinanţi şi impactul antreprenoriatului 

Între factorii determinanţi ai antreprenoriatului şi performanţele acestuia există o 

legătură directă şi indirectă, ceea ce necesită cercetări detaliate pe categorii de factori şi 

performanţe în timp şi pe niveluri diferite de agregare. 

La o primă abordare, din analiza comparativă internaţională rezultă că obstacolele 

administrative importante descurajează crearea de întreprinderi noi chiar dacă nu se poate 

stabili în mod explicit o astfel de interdependenţă. Dar obstacolele de natură administrativă nu 

reprezintă singurul factor determinant care influenţează puternic antreprenoriatul. 

Investiţiile în CDI în cazul întreprinderilor mici apar în mod surprinzător a fi 

puternic corelate cu rata de creare a noilor firme, ceea ce presupune de asemenea, analize 

detaliate pentru a identifica modalităţile concret practice de interferenţă între input-uri şi 

output-uri. 

Examinarea factorilor determinanţi ai antreprenoriatului pentru ICI7 evidenţiază o 

relaţie pozitivă între investiţiile capitalului de risc şi ICI. Cu toate acestea, în ţările cu 

economie emergentă din Europa Centrală şi de Est nu se constată o astfel de corelaţie. Tot la 

fel legătura dintre capabilităţile antreprenoriale (măsurate prin ponderea educaţiei terţiare a 

forţei de muncă) şi performanţele antreprenoriatului nu este foarte clară, deşi în teorie o astfel 

de legătură pare să fie un precept axiomatic, nivelul de calificare al forţei de muncă şi 

capitalul uman fiind factori sine-qua-non ai îmbunătăţirii performanţei. 

Relaţia factori antreprenoriali şi performanţă este mai greu de analizat având în 

vedere următoarele: 

- indicatorii folosiţi măsoară numai o parte a influenţei factorilor, iar decalajul 

de timp (time lag) între eforturi şi efecte de regulă nu este luat în considerare; 

- performanţa poate fi dependentă de atingerea unui anumit nivel de dezvoltare a 

firmei (nivel necesar şi suficient)care poate diferi de la caz la caz şi de la un 

sector la altul; 

- alţi factori pot avea o influenţă determinantă asupra performanţei cum ar fi de 

exemplu, criza sau expansiunea economică puternică. 

                                                 
7 Vezi:  OECD (2007), OECD Science Technology and Industry: Scoreboard 2007, OECD Paris; OECD R&D 
data base, May, 2007; OECD Fracati Manual: Proposed Standard Practice for Survey or Research and 
Experimental Development 
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Factorii determinanţi ai creării de noi întreprinderi şi ai creşterii înalte ai acestora 

sunt: cadrul instituţional legal; CDI şi tehnologia; capacitatea antreprenorială; accesul la 

finanţare. 

Crearea şi desfiinţarea de firme reprezintă un factor în acţiune directă la formarea 

nivelului agregat al indicatorilor ocupare şi productivitate. În general, raportul dintre 

întreprinderile nou create  şi cele desfiinţate pare să fie echilibrat în unele ţări, cu excepţia 

Slovaciei, Spaniei şi României unde crearea de noi firme a fost în 2005 mai mare decât 

desfiinţarea de firme, ceea ce a influenţat pozitiv ocuparea la nivel agregat şi creşterea 

productivităţii muncii. În mod obişnuit, productivitatea firmelor noi este mai mare decât cea a 

firmelor mai vechi. Această situaţie determină o creştere a interesului firmelor vechi să-şi 

sporească productivitatea în special prin investiţii în CDI. În România, ponderea 

întreprinderilor nou create a reprezentat peste 4% din total întreprinderi, iar cea a firmelor 

desfiinţate a fost de respectiv 2,2%8. 

În finalul acestui capitol, prezentăm lista indicatorilor statistici ai întreprinderii 

disponibili pe ţările analizate. 

Analiza datelor din tabelul 1 evidenţiază următoarele: 

a) niciuna dintre ţări nu înregistrează statistic date pentru toţi cei 35 de indicatori din 

tabel; 

b) cel mai mare număr de indicatori ai antreprenoriatului se calculează în Canada, Noua 

Zeelandă; 

c) România dispune de date statistice relevante pentru antreprenoriat doar pentru 17 

indicatori, fiind cu mult înaintea altor ţări dezvoltate în acest domeniu. 

 

 
8 Succinta analiză teoretico-metodologică a indicatorilor statistici ai antreprenoriatului s-a realizat pe un număr 
de 30 de ţări membre ale OECD şi 7 ţări nemembre între care şi România. 
 



Tabelul nr. 1   Indicatorii statistici ai întreprinderii disponibili pe ţările analizate 
TARA\ INDICATORI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

AUSTRALIA  x x                                x  
AUSTRIA x x  x x   x     x        x      x       x x 
BELGIA  x x x x                                  
CANADA x  x  x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x     x x   
REP. CEHĂ x x  x x x x x     x     x x x x     x x     x x x x 
DANEMARCA  x  x x x x x     x     x x x x     x      x x x x 
FINLANDA x x  x x x x x     x     x x x x     x x     x x x x 
FRANŢA  x x x x                                  
GERMANIA  x x x                                  
GRECIA  x x x                                  
UNGARIA x x  x x x x x     x     x x x x     x x     x x x x 
ISLANDA  x x x                                  
IRLANDA  x x x                                  
ITALIA x x  x x x x x     x     x x x x     x x     x x x x 
JAPONIA  x x x                                  
COREEA  x x x                                  
LUXEMBURG x x  x x x x x     x     x x x x     x x     x x x x 
MEXIC  x x x                                  
OLANDA x x  x x x x x     x     x x x x     x x     x x x  
NOUA ZEELANDĂ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  x x x x x         x  
NORVEGIA  x x x x                                  
POLONIA  x x x x                                  
PORTUGALIA  x x x                                  
SLOVACIA x x  x x x x x     x     x x x x     x x     x x x x 
SPANIA x x  x x x x x     x     x x x x     x x       x  
ELVEŢIA  x x                                  
SUEDIA  x x x x                                  
TURCIA  x x x                                  
MAREA BRITANIE  x x x x                                  

Ţă
ri 

m
em

br
e 

O
EC

D
 

SUA x x  x x x x  x   x  x   x x        x          
BULGARIA x x  x x x x x     x     x x x x     x x     x x x  
ESTONIA x x  x x x x x     x     x x x x     x x     x x x x 
LITUANIA x x x x x x x x     x     x x  x      x     x x x x 
LETONIA x x  x x        x     x x x x      x     x x x x 
MALTA  x x x                                  
ROMÂNIA x x  x x x x x     x     x x x x     x x     x x x  Ţă

ri 
ne

m
em

br
e 

SLOVENIA  x x x x                                  
Nota: Lista de indicatori din tabel 1.Număr de întreprinderi pe clase de mărime; 2Total firme pe clase de mărime; 3Rata netă de creştere a numărului întreprinderilor; 4Rata netă de creştere a numărului firmelor; 5Ratele creării de noi 
întreprinderi; 6Ratele desfiinţării de noi întreprinderi; 7Evoluţia diferenţei dintre creare şi desfiinţare de întreprinderi; 8Rata de supravieţuire a întreprinderilor de 1 an; 9Rata de supravieţuire a întreprinderilor de 2 ani; 10 Rata de supravieţuire a 
întreprinderilor de 3 ani; 11 Rata de supravieţuire a întreprinderilor de 4 ani; 12 Rata de supravieţuire a întreprinderilor de 5 ani; 13 Ponderea întreprinderilor de 1 an în total întreprinderi; 14 Ponderea întreprinderilor de 2 ani în total 
întreprinderi; 15 Ponderea întreprinderilor de 3 ani în total întreprinderi; 16 Ponderea întreprinderilor de 4 ani în total întreprinderi; 17 Ponderea întreprinderilor de 5 ani în total întreprinderi; 18 Întreprinderi cu creştere înaltă (ICI) după numărul 
de angajaţi; 19 Întreprinderi noi cu creştere înaltă (ICI) după numărul de angajaţi; 20 Ocuparea în întreprinderile nou create; 21 Ocuparea în întreprinderile nou create de 1 an; 22 Ocuparea în întreprinderile nou create de 2 ani; 23 Ocuparea în 
întreprinderile nou create de 3 ani; 24 Ocuparea în întreprinderile nou create de 4 ani; 25 Ocuparea în întreprinderile nou create de 5 ani; 26 Ocupare în întreprinderile desfiinţate; 27 Ocupare în întreprinderile desfiinţate  de un1 an; 28 Ocupare în 
întreprinderile desfiinţate  de 2 ani; 29 Ocupare în întreprinderile desfiinţate  de  3 ani; 30 Ocupare în întreprinderile desfiinţate  de 4 ani ; 31 Ocupare în întreprinderile desfiinţate  de 5 ani; 32 Întreprinderi cu creştere înaltă (ICI) după cifra de 
afaceri; 33 Întreprinderi noi cu creştere înaltă (ICI) după cifra de afaceri; 34 Valoarea adăugată a întreprinderilor mici; 35 Ponderea exporturilor întreprinderilor mici. 
 
 
 



.  Asigurarea comparabilităţii internaţionale a indicatorilor de măsurare a 

antreprenoriatului va necesita crearea unei baze de date cuprinzătoare pentru calculul 

indicatorilor de structură şi performanţă ca şi a unui manual de măsuri a antreprenoriatului 

în care să fie riguros stabilite o serie de criterii şi cerinţe privind definiţiile, conţinutul şi 

metodologia de calcul şi interpretare a indicatorilor. 

 

5. Unele remarci finale 

5.1. Antreprenoriatul, ca factor de creştere economică, progres social şi ocupare a 

forţei de muncă, se bucură în ultimii ani de o atenţie şi susţinere deosebită, fiind lansate 

programe speciale de cercetare, la nivel naţional şi internaţional, în acest domeniu. 

5.2. Antreprenoriatul prezintă un interes considerabil pentru decidenţi, dar 

modalităţile de definire a acestuia sunt foarte variate, ca de altfel şi tipurile de antreprenoriat. 

5.3. Pentru mulţi specialişti rolul antreprenoriatului este sinonim cu crearea de 

întreprinderi şi/sau de mici întreprinderi în procesul de ocupare a forţei de muncă şi creştere 

economică. 

5.4. Statul trebuie să sprijine atât crearea cât şi desfiinţarea de firme, rolul statului în 

antreprenoriat fiind pe larg dezbătut în literatura de specialitate şi implementat prin politici 

specifice de la o ţară la alta. Pentru unii specialişti, autorităţile publice nu ar avea nici un rol 

de jucat în domeniul antreprenoriatului, întrucât acesta vizează indivizi care acţionează din 

proprie iniţiativă. Pentru alţi specialişti, această viziune este nerealistă întrucât orice sistem 

economic complex trebuie să se bazeze pe reglementări şi programe, autorităţile publice 

putând facilita antreprenoriatului în manieră non-intervenţionistă, o economie de piaţă bine 

reglementată şi instituţionalizată, mai degrabă decât un sprijin direct, reprezentând cel mai 

bun suport al antreprenoriatului. Este vorba de o infrastructură favorabilă întreprinderilor 

bazate pe legislaţia concursului care împiedică monopolurile şi concurenţa neloială, de 

protecţia proprietăţii intelectuale etc. 

5.5. UE a identificat următoarele domenii largi de acţiune menite să intensifice 

antreprenoriatul în Europa, şi anume: 

- intensificarea culturii antreprenoriale; 

- încurajarea indivizilor să deţină întreprinderi; 

- orientarea antreprenorilor către creştere şi competitivitate; 

- ameliorarea finanţării; 

- stabilirea unui cadru administrativ şi de reglementare mai favorabil IMM-urilor. 



5.6. Numeroase ţări se bazează mai degrabă pe studii de caz şi pe bunele practici, 

decât pe fapte concrete în evaluarea impactului programelor lor pentru intensificarea 

antreprenoriatului. Multe statistici deservesc nevoia de stimulare sau măcar de menţinere a 

nivelului activităţii antreprenoriale, puţine dintre acestea fiind bazate pe definiţii şi standarde 

comune în diferite ţări, astfel încât să poată constitui obiectul unor comparaţii internaţionale. 

5.7. Referitor la lipsa de date statistice privind antreprenoriatul s-a subliniat 

importanţa cuantificării contribuţiei întreprinderilor şi a întreprinderilor existente. Dacă o 

măsură publică vizează creşterea ocupării şi a productivităţii muncii, valoarea 

întreprinzătorilor existenţi este tot la fel de mare ca şi cea a noilor întreprinzători, întrucât un 

întreprinzător de succes îşi va continua transpunerea noilor idei în întreprinderi cu creştere 

înaltă, astfel că abilităţile antreprenoriale se pot manifesta atât în cadrul întreprinderilor 

existente cât şi al celor nou create. 

5.8. Indicatorii statistici ai antreprenoriatului trebuie să se concentreze asupra 

măsurilor care permit o mai bună fundamentare a politicilor. Din acest punct de vedere 

definiţiile teoretice ale antreprenoriatului sunt foarte seducătoare, dar destul de dificil de 

instrumentat din punct de vedere practic. 

Potrivit Comisiei Europene antreprenoriatul este definit ca „starea de spirit, procesul 

de creaţie şi dezvoltare a unei activităţi economice prin combinarea asumării riscului, a 

creativităţii şi/sau inovării şi a unei gestiuni sănătoase într-o organizaţie nouă sau existentă.” 

Alegerea indicatorilor antreprenoriatului depinde de obiectivele urmărite prin politicile 

economice (crearea de locuri de muncă, creşterea productivităţii, a competitivităţii, stimularea 

întreprinderilor inovative etc.), precum şi de contextul naţional şi structura demografică a 

întreprinderilor. 

5.9. Chiar dacă nu este posibil să se ajungă la un consens în ceea ce priveşte definiţia 

antreprenoriatului este necesar să se definească în mod omogen diferiţii indicatori necesari 

unei mai corecte şi eficiente înţelegeri a antreprenoriatului, a factorilor săi de influenţă şi a 

impactului economic, social, tehnologic şi ambiental. 

5.10. Militând pentru un sistem de indicatori ai antreprenoriatului simplu şi relevant 

care să completeze lacunele existente, OECD a propus crearea unei reţele internaţionale 

pentru antreprenoriat care să se ocupe de: 

- Realizarea periodică a unui Tabel de bord al antreprenoriatului şi a unui 

compendiu  statistic al antreprenoriatului; 

- Elaborarea unui manual de măsurare a antreprenoriatului; 
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- Culegerea de date internaţionale standardizate pentru sursele existente şi cele 

noi; 

- Crearea unui Grup de pilotaj al indicatorilor şi a unei reţele de elaborare a 

datelor internaţionale privind antreprenoriatului pentru care să fie stabilite teme 

prioritare. 

5.11. Categoriile de indicatori statistici ai antreprenoriatului propuşi de OECD şi alte 

organisme internaţionale vizează: 

a) Indicatori de performanţă ai antreprenoriatului cum sunt: crearea de noi 

întreprinderi; desfiinţarea de întreprinderi; lucrători independenţi; rata de 

proprietari/antreprenori; cifra de afaceri; întreprinderi cu rate înalte de creştere; ponderea 

IMM-urilor în total întreprinderi; vârsta întreprinderilor; indicatori ai antreprenoriatului non-

piaţă sau social; 

b) Indicatori ai impactului antreprenoriatului cum sunt: crearea de locuri de 

muncă în cadrul IMM-urilor în special pentru tineri; cifra de afaceri a tinerelor întreprinderi şi 

a întreprinderilor noi; contribuţia întreprinderilor la creşterea productivităţii muncii, în funcţie 

de talie, vârstă etc. 

c) Factorii determinanţi ai antreprenoriatului care măsoară diverse aspecte ale 

condiţiilor şi caracteristicilor care stimulează, susţin sau împiedică antreprenoriatul, între care: 

 c.1. Factori legaţi de oportunităţi antreprenoriale 

- Bariere la intrare: obstacole la concurenţi;  prezenţa sectorului public; 

gradul de intervenţie a puterii publice în activităţile întreprinderilor 

- Infrastructuri şi mijloace tehnologice: colaborarea inter-universităţi şi 

industrie în domeniul CDI; cooperare tehnologică; indicatori de transfer tehnologic; 

acces la patente, licenţe; date privind CDI. 

- Acces la pieţe străine: înclinaţia spre export a noilor întreprinderi şi/sau 

IMM-urilor; indicatori comparativi în domeniul creditării şi asigurării exporturilor. 

 c.2. Factori privind accesul la finanţare 

  -acces la finanţare prin împrumuturi; 

  -costul finanţării în funcţie de talia şi vârsta întreprinderii; 

  -indicatori privind impozitarea patrimoniului şi a transmiterii sale; 

  -existenţa şi natura finanţării de tipul „business angels”; 

  -talia şi performanţa pieţelor capitalului de risc; 

  -impozitul pe capital; 

-pieţele bursiere 
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  c.3. Factori legaţi de antreprenori şi efecte ale competenţei antreprenorilor 

  -caracteristicile socio-demografice ale antreprenorilor; 

  -nivelul de instruire şi experienţa antreprenorilor; 

  -existenţa şi calitatea educaţiei pentru afaceri şi antreprenoriat 

-posibilităţi de redemaraj; 

-existenţa şi calitatea infrastructurilor publice şi private în sprijinul 

antreprenoriatului. 

 c.4. Factori legaţi de mediul antreprenorial 

  -impozit asupra venitului persoanelor fizice; 

  -impozit asupra întreprinderilor şi stimulente fiscale 

 -caracteristicile noilor întreprinderi (dublate de indicatorii creşterii sau 

succesului); 

  -stimulente şi/sau obstacole în domeniul securităţii sociale; 

  -formalităţi administrative 

  -reglementarea pieţelor produselor 

  -conformarea la reglementări; 

  -reglementarea pieţei muncii; 

  -protecţie, în caz de faliment şi posibilităţi de redemaraj; 

  -protecţia investitorilor şi interacţiunea dintre întreprinderi; 

  -obstacole la ieşirea de pe piaţă; 

 c.5.Factori legaţi de climatul şi cultura antreprenorială 

  -atitudinile faţă de întreprinzători, proprietari şi risc; 

 -aspiraţia de a deveni proprietarul propriei  întreprinderi sau de a lucra 

independent. 

 

 

* 

* * 

 În partea a doua a actualului studiu vom prezenta potenţialul judeţelor ce fac 

obiectul acestui proiect precum şi o analiză a activităţii desfăşurate în zonele respective de 

agenţi economici de talie mică – microîntreprinderi şi cele aparţinând sectorului IMM-urilor.  
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Partea aII-a 
CARACTERIZAREA JUDEŢELOR MUREŞ, HARGHITA ŞI COVASNA 

SUB ASPECTUL POTENŢIALULUI NATURAL, ECONOMIC ŞI SOCIAL ŞI A 
PERSPECTIVELOR DE DEZVOLTARE A ANTREPRENORIATULUI ÎN ZONĂ 

 
 
 
 
II.1.ANALIZA POTENŢIALULUI JUDEŢELOR MUREŞ, HARGHITA, COVASNA 
ŞI A REGIUNII CENTRU SUB ASPECTUL RESURSELOR 
 

1. Potenţialul natural 
 

Regiunea de dezvoltare “CENTRU” este situată în zona centrală a României, în 

interiorul marii curburi a Munţilor Carpaţi, pe cursurile superioare şi mijlocii ale Mureşului şi 

Oltului, fiind străbătută de meridianul de 250 longitudine estică şi paralela de 460 latitudine 

nordică. Regiunea Centru are o suprafaţă de 34.100 km2, reprezentând 14,3% din teritoriul 

României. Prin localizarea ei în centrul României, această regiune se învecinează cu alte şase 

regiuni de dezvoltare. 

Organizarea administrativ teritorială a regiunii Centru este următoarea: şase judeţe: 

Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş, Sibiu; 50 oraşe şi municipii (din care 18 municipii); 

334 comune; 1823 sate. 

 
Tabelul nr.2 Organizarea administrativă a regiunii Centru şi a judeţelor Mureş, Covasna şi 

Harghita, la 31 decembrie 2006 
 

 Suprafaţa 
totală (Kmp) 

Oraşe şi municipii 
Nr. 

Din care: 
Municipii Nr. 

Comune 
Nr. 

Sate 
Nr. 

România 238391 320 103 2854 12951 
Regiunea Centru 34.100 57 20 357 1788 
Mureş 6714 11 4 91 464 
Covasna 3710 5 2 40 122 
Harghita 6639 9 4 58 235 

Sursa: Anuarul Statistic al României, 2008, INS, Bucureşti 
 

Relieful cuprinde părţi însemnate din cele trei ramuri ale Carpaţilor româneşti, zona 

colinară a Podişului Transilvaniei şi depresiunile din zona de contact între zona colinară şi cea 

montană.  Zona montană se întinde pe 47% din suprafaţa regiunii Centru, ocupând părţile de 

est şi vest ale regiunii. Pe teritoriul regiunii Centru, la limita cu regiunea Sud, se găsesc cele 

mai înalte vârfuri din România: Moldoveanu (2544 m) şi Negoiu (2535 m), ambele situate în 
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masivul Făgăraş. Zona colinară cuprinde Podişul Târnavelor, în întregime şi partea de est a 

câmpiei înalte a Transilvaniei.  

Clima din regiunea Centru este temperat-continentală, variind în funcţie de altitudine. 

În depresiunile intramontane din partea de est a regiunii se înregistrează frecvent inversiuni de 

temperatură, aerul rece putând staţiona aici perioade îndelungate de timp. 

Reţeaua hidrografică este bogată, fiind formată din cursurile superioare şi mijlocii 

ale Mureşului şi ale Oltului şi de afluenţii acestora. 

Locuită din timpuri preistorice, Regiunea Centru a făcut parte din antichitate din 

formaţiunile prestatale şi statale ale dacilor, fiind apoi cucerită de romani şi transformată în 

provincie romană. După retragerea romanilor din anul 271 d.Hr., populaţia autohtonă a 

continuat să locuiască în această zonă, în ciuda atacurilor permanente ale popoarelor 

migratoare. Între secolele XI şi XII, regiunea a fost cucerită treptat de maghiari, devenind 

parte a Regatului Maghiar şi beneficiind de o autonomie destul de extinsă. În secolele XII şi 

XIII au fost colonizaţi în partea de sud a Transilvaniei, de saşi şi în partea de răsărit a 

voievodatului de către secui. Regiunea Centru a cunoscut puternice frământări sociale. După 

războiul ţărănesc condus de Gh Doja (1514), dezastru militar suferit de armata maghiară în 

faţa turcilor la Mohacs şi în urma frământărilor politice interne, Ungaria a fost ocupată de 

turci şi transformată în paşalâc, Transilvania devenind Principat Autonom, vasal turcilor. 

Acesta avea acelaşi statut cu cel al Moldovei şi al Ţării Româneşti. La sfârşitul secolului al 

XVII, Transilvania intră sub stăpânirea habsburgilor , menţinându-şi, cu toate acestea, o 

anumită autonomie.  La sfârşitul secolului VXII, Transilvania, în special partea de vest, cu 

zona Munţilor Apuseni, este cuprinsă de marea răscoală ţărănească condusă de Horea, Cloşca 

şi Crişan (1784). 

 

Principalele resurse naturale 

Resurse naturale de suprafaţă (păduri, terenuri agricole, păşuni).Având în vedere că 

36,4% din suprafaţa regiunii CENTRU este acoperită cu păduri, o resursă însemnată o 

constituie lemnul de fag, molid şi brad din pădurile montane si lemnul de gorun si stejar, 

întâlnit în pădurile mici din zonele de podiş si de deal. In acest fel, Regiunea “CENTRU” 

poseda un mare potenţial silvic, constituind una din principalele zone de aprovizionare cu 

lemn din tara, dar şi a industriei de prelucrare a lemnului din regiune. 

În acelaşi timp, în regiunea "Centru" există un sector agricol important. Astfel, în 

estul şi sudul regiunii, cultura principală este cartoful, în timp ce în partea cu înălţimi mai 

joase sunt condiţii favorabile pomilor fructiferi. In zonele colinare şi depresionare, precum si 
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în luncile din centrul, sudul şi sud-vestul regiunii se cultivă grâul, orzoaica, orzul, porumbul, 

sfecla de zahăr, legumele, plantele de nutreţ. Podişul Târnavelor, cu zona delimitata de 

municipiile Târnăveni, Mediaş, Blaj şi Aiud, asemeni terenurilor din jurul municipiilor Alba 

Iulia şi Sebeş sunt cunoscute ca foarte favorabile culturii viţei de vie. În anul 2006 

(decembrie), suprafaţa agricolă a Regiunii Centru era de 1932,8 mii ha, reprezentând 56,68% 

din suprafaţa totala a regiunii si 13,1% din suprafaţa agricolă a României. După modul de 

folosinţă, structura suprafeţei agricole se prezintă astfel: arabil 39,8%, păşuni 34,5%, fâneţe 

24,5 %, vii şi pepiniere viticole 0,4%, livezi şi pepiniere pomicole 0,8%. Activitatea de 

creştere a animalelor este relativ bine dezvoltata în aproape toate judeţele regiunii, în zona 

montană reprezentând principala activitate agricolă. Tradiţionala activitate de creşterea oilor, 

în special în zonele din Munţii Cindrelului, Munţii Sebeşului şi zona Branului, se află în uşor 

declin în ultimul deceniu din cauza dificultăţilor privind valorificarea producţiei. Judeţele 

Mureş şi Harghita sunt renumite pentru calitatea efectivelor de bovine, Mureşul având şi un 

puternic sector de creştere a porcinelor şi păsărilor. 

  Resursele naturale ale subsolului sunt reprezentate in principal de: 

a) Zăcămintele de gaz metan. Cea mai importantă resursă a subsolului Regiunii 

"Centru" o constituie zăcămintele de gaz metan, descoperite la Sărmăşel în 1907. În urma 

acestei descoperiri au fost întreprinse lucrări geologice de prospectare şi exploatare a 

zăcămintelor de gaz şi s-a trecut, începând din 1913, la exploatarea lor. După 1944, lucrările 

geologice au cunoscut o amploare deosebită, ducând la descoperirea de noi structuri 

productive şi la punerea lor în exploatare. Cele mai mari zăcăminte de gaz metan din România 

se găsesc în această zonă a ţării la Nadeş, Zău de Câmpie, Bogata, Saros, Singiorgiu de 

Câmpie, Seleus, Zău-Şăulia, Mădăraş, Sărmăşel, Cetatea de Balta, Tăuni, Porumbenii Mari, 

Avrameşti, Mugeni, etc. De menţionat este faptul că, gazul metan din aceasta regiune este cel 

mai curat gaz natural din lume, fiind alcătuit aproape exclusiv din gaze uscate. Gazele sunt 

compuse în general, în proporţie de cca. 99% din metan (proporţia metanului variază, de 

regulă, între 95 şi 99,7%) alături de metan, în proporţii neînsemnate, se găsesc şi alte 

hidrocarburi (etan, protan, butan). 

b) Zăcămintele metalifere neferoase. Intre resursele naturale cele mai importante 

care se află pe teritoriul regiunii, în zăcământ sau se exploatează la suprafaţa, sunt şi cele 

neferoase auro-argintifere (Zlatna, Baia de Arieş, Almaşu Mare, Roşia Montana), cuprifere 

(Bucium, Almaş, Roşia Poieni, Techereu, Bălan) şi minereuri de mercur (Izvorul Ampoiului, 

Mădăraş, Sântimbru). 
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c) Zăcămintele nemetalifere. Între resursele subsolului, un loc important ocupa si 

rocile nemetalifere utile, de diferite categorii (vulcanice, sedimentare, detritice etc.), prezente 

în rezerve considerabile. Zona eruptivă montană este dominată de andezit (cariere industriale 

la Stânceni în Defileul Mureşului şi lângă Sovata la Ilieşti) şi de piroclastite (aglomerate) 

andezitice. În zona deluroasă din Subcarpaţii interni, Podişul Târnavelor şi Câmpia 

Transilvaniei predomină depozitele sedimentare de nisipuri, marne, argile. Depozitele imense 

de nisipuri, de vârstă neogenă (miocenă şi pliocenă), de regulă sunt consolidate în straturi de 

diferite grosimi, utilizabile la prepararea unor materiale de construcţii (mortare la zidărie, 

straturi filtrante la drumuri etc.), iar unele varietăţi cuarţoase la fabricarea sticlei (de exemplu 

depozitul de nisip cuarţos de lângă Sovata). Marnele, existente de asemenea în rezerve 

apreciabile, nu sunt valorificate suficient, deşi unele varietăţi s-ar putea preta la fabricarea 

cimentului. Argilele – inclusiv lutul de coastă şi de terasă - la fel foarte răspândite, au o 

utilizare mai largă la fabricarea materialelor de construcţii ceramice (cărămizi, ţigle etc.), atât 

în unităţi industriale mari, cât şi în cărămidăriile rurale, foarte frecvente. Dintre cele mai 

importante din tara sunt si exploatările de materiale de construcţie, cum ar fi cele de bazalt de 

la Topliţa, Gălăutaş, Recaş; andezit (Suseni, Vlahita, Tuşnad, Bixad, Micfalau, Malnas-Bai; 

calcare(Lazărea, Voslobeni, Sandominic, Virghiş, Întorsura Buzăului, Recaş, Caciulata, Sinca 

Noua, Codlea, Bran, Moeciu, Râşnov, Cristian, Tarlungeni, Braşov, Abrud, Galda de Sus); 

travertin (Bilbor); gresie (Sinzieni); şisturi cristaline pe văile Sadului şi Lotrioarei, cristale 

marmoreene la porumbacul de Sus şi Arpaşul de Jos,Sohodol, argile şi argile refractare (Alba 

Iulia, Ucea, Făgăraş, Codlea, Cristian, Feldioara, Bodoc) precum şi pietrişuri şi nisipuri din 

albiile principalelor râuri.  

d) Zăcăminte de cărbune. În zona nord-vestica a judeţului Covasna sunt 

exploatate prin lucrări miniere de suprafaţa şi în subteran în cadrul perimetrelor miniere 

Capeni – Baraolt şi Racoş – Sud. Din motive tehnice sau economice o parte din sectoarele 

miniere au fost închise, în prezent, continuându-se exploatarea în următoarele sectoare: mina 

Baraolt, cariera Bodos şi cariera Racoş – Sud. Zăcăminte de cărbune mai întâlnim şi la: 

Borsec, Jalotca, Codlea, Cristian, Virghis. Zăcămintele de sare Sarea (NaCl) este o altă 

resursă prezentă în cantităţi considerabile. Principalul zăcământ de sare este cel de la Jabeniţa, 

comuna Solovăstru considerat a fi cel mai mare din Transilvania. Masivul de sare este situat 

în partea de est a depresiunii Transilvaniei. Sarea are un conţinut de 95-99% NaCl, volumul 

rezervelor geologice de prognoză se estimează la 77 mld. tone. Alte zăcăminte de sare 

întâlnim la Sovata, Praid, Ocna Mureş, Ocna Sibiului şi Miercurea Sibiului. 
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Resurse hidrografice. Reţeaua hidrografică este bogată, fiind formata din cursurile 

superioare şi mijlocii ale Mureşului şi Oltului şi din afluenţii acestora, dintre care îi 

menţionăm pe cei mai importanţi: Târnavele, Sebeşul, Cugirul, Arieşul, Ampoiul (afluenţi ai 

Mureşului), Râul Negru, Barşa, Cibinul (afluenţi ai Oltului). Lacurile naturale sunt diverse ca 

geneza, cele mai cunoscute fiind lacurile glaciare din Munţii Făgăraş, lacul vulcanic Sf. Ana 

din Munţii Harghita, si Lacul Roşu format prin bararea naturala a cursului râului Bicaz. Cele 

mai importante lacuri antropice sunt cele de baraj de pe râurile Olt şi Sebeş, lacurile sărate din 

fostele ocne de sare de la Ocna Sibiului şi Sovata (L. Ursu) şi iazurile piscicole din Câmpia 

Transilvaniei. Sunt de menţionat resursele energetice ale Mureşului, Oltului şi Sebeşului.  

Potenţialul energetic al cursurilor repezi de munte este exploatat în principal pe cursul râurilor 

Sebeş şi Olt. 

Potenţialul turistic natural al regiunii 

Turismul face parte din viata societăţii noastre în general, şi din viaţa locuitorilor 

regiunii Centru în special.  Astfel, regiunea se caracterizată printr-un important potenţial 

turistic natural si antropic.  Varietatea peisagistică a formelor şi tipurilor de relief, importanţa 

ştiinţifică a unor elemente rare da floră, faună, relief, geologie au dus la încadrarea acestora în 

patrimoniul natural al Regiunii. Exista un număr impresionat de rezervaţii şi monumente ale 

naturii, dar şi câteva parcuri naturale declarate rezervaţii ale Biosferei. Totuşi, cea mai 

importantă trăsătură caracteristică a acestui potenţial este DIVERSITATEA: peisagistică, 

etnică, culturală şi religioasă.  

Fiecare din judeţele analizate în acest studiu prezintă o serie de particularităţi ale 

potenţialului natural care se pot valorifica prin dezvoltare de activităţi de promovare, prin 

iniţiative antreprenoriale de prezentare şi valorificare. Între acestea menţionăm cu titlu de 

exemplu: 

a) în judeţul Covasna - specii de plante şi formaţiuni geologice, declarate monumente ale 

naturii şi rezervaţii naturale. Dintre ele putem aminti: Mestecănişul de la Reci, 

Mlaştina eutrofă Ozunca Băi, Valea Turiei, Muntele Puciosu cu peştera de sulf Turia, 

Complexul de izvoare carbogazoase cu emanaţii de gaze şi vegetaţie de mlaştină Valea 

Iadului – Turia. 

b) Judeţul Harghita - deţine o importantă reţea hidrografică asociata cu lacurile Sfânta 

Ana, lacul Roşu, Lacul Rat şi Lacul Iezer. Condiţiile geotermale favorabile, structura 

geologică şi tectonică au favorizat apariţia apelor termo-minerale, atât la marginea 

estică cât şi la cea vestică a lanţului eruptiv, ivirile localizându-se în zona Topliţa, 

Mădăraş, Miercurea Ciuc, Tuşnad şi Vlăhiţa (staţiuni Borsec şi Băile Tuşnad). 
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c) În judeţul Mureş - Lacul Fărăgău prezintă importanţă ştiinţifică pentru flora şi fauna 

sa, iar lacurile  antropogene de la Ideciu de Jos, Jabeniţa şi Sângiorgiu de Mureş cu 

apă sărată, prezintă interes balneoclimateric. O importanţă deosebită o reprezintă 

complexul lacustru Sovata, unde se evidenţiază lacul Ursu, considerat a fi cel mai 

relevant lac heliotermal din Europa. 

 

Prin trasăturile fizico-geografice şi patrimoniul cultural se poate exprima rolul şi 

importanţa socială a turismului din Regiunea Centru. Diversitatea modalităţilor dedicate 

timpului liber are la bază potenţialul turistic natural şi antropic ridicat din Regiunea Centru.  

Turismul balnear 

Judeţele cele mai bogate in resurse sunt Harghita si Covasna, urmate de Mureş, Sibiu, 

Braşov si Alba. Exista patru staţiuni de interes naţional si 11 staţiuni de interes local cu 

importante baze de tratament. Factorii de cură sunt foarte diverşi. 

Judeţul Covasna este un tărâm al apelor, având numeroase staţiuni balneoclimaterice. 

Între judeţele Regiunii Centru, staţiunile judeţului Covasna sunt cel mai bine ocupate în 

cursul anului, aici fiind cel mai mare număr de înnoptări. Dispune de un număr de 2 staţiuni 

balneo-climaterice, declarate în 2002 de interes naţional (Covasna) şi local (Bálvanyos), 

ambele recomandate pentru afecţiuni cardiovasculare. Alte staţiuni de interes local sunt 

Malnaş Bai, Vâlcele, Băile Fortyogó (nefuncţională, în stare de degradare pronunţată), 

Biborţeni, Ozunca Băi. Turismul balnear este favorizat si de condiţiile de mediu - lipsa 

aproape in totalitate a poluării în special în zona Covasna, cu o puternică ionizare negativa, 

izvoare de ape minerale cu debite foarte mari, nămol mineral şi mofete (emanaţii naturale de 

CO 2 ). 

Judeţul Harghita deţine 16 staţiuni, din care doar şase au bază de tratament (Băile 

Jigodin, Băile Miercurea-Ciuc, Băile Tuşnad (pentru afecţiunile cardiovasculare), Borsec, 

Praid, Băile „Mureşul” Remetea). Pe lista staţiunilor declarate ca fiind de interes naţional se 

numără Băile Tuşnad, iar declarate de interes local Băile Homorod, Borsec, Harghita-Băi, 

Izvorul Mureşului, Praid, Lacul Roşu. Fără bază de tratament sunt Băile Caşin, Băile 

Homorod, Băile Pucioasa-Sântimbru, Băile Sărate, Băile Seiche, Bilbor, Harghita Bai, Izvorul 

de apă minerală din Şumuleu, Sâncrăieni, Topliţa. 

Judeţul Mureş. În Subcarpaţi sunt concentrate numeroase lacuri sărate: la Sovata, 

Ideciu de Jos, şi Jabeniţa. Sovata - recunoscută pentru efectele benefice în tratamentul 

afecţiunilor ginecologice -  este declarată prin Hotărârea nr.1122 din 10.10.2002 staţiune 

turistică de interes naţional. Aici există cca. 10 lacuri sărate, dintre care Lacul Ursu este cel 
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mai important lac sărat din Transilvania. Acesta este situat într-o fostă ocnă de sare părăsită, 

fiind caracterizat de fenomenul de heliotermie. Importante din punct de vedere terapeutic sunt 

şi lacurile Negru şi Aluniş, care, alături de Lacul Ursu, au asigurat dezvoltarea staţiunii 

Sovata. 

Turismul montan 

Frumuseţea şi înălţimea reliefului montan favorizează dezvoltarea unui turism 

bisezonal. Speoturismul practicat într-o impresionantă şi diversificată arie carstică, bine 

reprezentată de peşteri, chei, avene, izbucuri, speleoteme, alpinismul şi escalada pe crestele 

cele mai interesante ale munţilor Făgăraş, Piatra Craiului, Trăscăului, Cheile Varghişului 

cicloturismul, vânătoarea şi pescuitul practicat pe tot arealul montan şi submontan al Regiunii, 

zborul cu parapanta , rafting-ul şi canioning-ul, turismul de iarnă, reprezintă o parte din paleta 

activităţilor desfăşurate în practicarea turismului sportiv din Regiunea Centru. 

Turismul cultural 

Regiunea Centru este caracterizată printr-o diversitatea etnică importantă ce a dus, în 

final, la o diversitate culturală cu ridicat potenţial de atracţie turistica. În fiecare judeţ din 

Regiune există importante atracţii culturale, printre care amintim: castele, conace, palate, 

muzee etnografice, muzee de istorie, arheologie, de artă, case memoriale. Localităţile urbane 

din Regiunea Centru mai amintesc încă de urmele unui înfloritor trecut istoric, cultural şi 

economic. 

Turismul ecumenic 

Numărul mare de lăcaşe de cult din Regiunea Centru, în special mănăstiri şi schituri 

ortodoxe, biserici fortificate, catedrale, vin în sprijinul celor ce sunt în căutarea unui crampei 

de credinţa, istorie şi cultura. Practicarea turismului ecumenic este susţinută de o structura 

confesionala foarte diverse: 63,6% ortodocşi, 15,2% romano-catolici, 2,2% unitarieni şi 1,7% 

greco-catolici. 

Turismul de tip urban 

Oraşele Regiunii păstrează încă urmele unui înfloritor trecut istoric, cultural şi 

economic. Amintim în acest sens reşedinţele de judeţ: Alba Iulia cu Cetatea bastionară (1715-

1738) de tip "Vauban" şi Catedrala romano-catolica de sec. XIII, Braşov cu Cetatea 

Braşovului (1395), Biserica Neagră, Piaţa Sfatului, Cartierul Schei, Sfântu Gheorghe cu 

Biserica reformata fortificată , Miercurea Ciuc cu Cetatea feudala Mikó, Târgu Mureş cu 

cetatea medievala cu şapte bastioane (1602-1652), biserica reformată, Palatul Culturii, 

Biserica Romano-catolică , Sibiul - declarat oraş cultural european în anul 2007 cu Catedrala 

Evanghelică. 
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Turismul de afaceri şi pentru tineret  

Există în Regiunea Centru numeroase hoteluri şi vile, care oferă servicii specifice 

turismului de afaceri. Acestea permit desfăşurarea întâlnirilor de afaceri, având în dotarea lor 

săli de conferinţe şi dotări specifice. În Regiunea Centru sunt organizate tabere pentru elevi, 

tabere pentru studenţi, pentru copii cu situaţii sociale dificile. Aceste activităţi didactice ce se 

desfăşoară în regiune au menirea de a contribui la o dezvoltare armonioasă a populaţiei tinere 

şi oferă posibilitatea integrării sociale a celor cu nevoi speciale. Există în Regiunea Centru o 

varietate de evenimente culturale, festivaluri, tabere de creaţie, sărbători populare. 

Festivalurile de importanţă naţionala sunt concentrate in marile oraşe în fiecare din judeţele 

Regiunii Centru. 

Turismul rural şi agroturismul 

Turismul rural şi agroturismul este susţinut de cea mai vastă reţea de pensiuni 

agroturistice din tara. Acestea se afla în Regiunea Centru, unde se găsesc aproximativ 50% 

din pensiunile cu acest specific turism din ţară. Aflat în plină dezvoltare, turismul rural este 

susţinut de importante şi frumoase zone etnografice. 

 

2. Infrastructura 

 Infrastructura de transport 

Reţeaua de drumuri. Ca efect al aşezării favorabile, în regiunea Centru există o reţea 

de drumuri bine dezvoltată. Principalele axe de circulaţie sunt plasate de-a lungul culoarelor 

Mureşului, Oltului, a celor doua Târnave şi prin trecătorile şi pasurile montane. Perpendicular 

pe acestea, o alta reţea de circulaţie importanta traversează regiunea de la nord la sud. La 

Braşov se intersectează toate căile de comunicaţie prin care se realizează legătura între 

regiunile din nordul ţării cu cele din sud şi a celor din vest cu cele din est. Repartiţia 

drumurilor pe suprafaţa regiunii este determinată de formele de relief, densitatea maxima 

întâlnindu-se în zonele de culoar, iar cea minimă în zona montană. Spre deosebire de 

drumurile naţionale, care au fost parţial reabilitate şi reparate, cele judeţene sunt prost 

întreţinute din cauza lipsei acute de fonduri. 

Regiunea Centru este traversată de trei drumuri europene: E81, E68, E60, însumând 

951 km, acest fapt constituind un avantaj din punctul de vedere al accesului la reţeaua de 

transport europeană şi naţională. Deţine locul doi pe ţară, după regiunea Nord-Vest, ca 

numărul de km de drumuri europene. 

În ceea ce priveşte situaţia drumurilor publice, la sfârşitul anului 2006, în regiunea 

Centru erau 10.211 km drumuri publice, cea ce reprezintă 12,77% din total naţional. Din 
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acestea, 2447 km erau drumuri publice modernizate (23,96%). Densitatea drumurilor 

regionale este de 39,5%, sub media naţională de 33,5 km la 100 kmp teritoriu.  

Judeţul Mureş deţine 19,44% din total drumuri publice ale regiunii, drumurile 

modernizate reprezentând 17,45% din cele ale regiunii. Drumurile publice ale judeţului 

Harghita  reprezintă 16,13% din total regiune, drumurile modernizate fiind de 19,94%. Judeţul 

Covasna are o reţea de drumuri publice ce deţine 8,22% din total regiune, drumurile 

modernizate fiind de 12,06%. 

Atât la nivel de regiune, cât şi la nivelul celor trei judeţe, densitatea drumurilor publice 

este sub media naţională. Cea mai mică densitate a drumurilor o are judeţul Covasna (22,6%). 

Tabelul nr.3 Situaţia drumurilor publice din regiunea Centru, anul 2006 

 Drumuri publice, din 
care: 

Modernizate Densitatea drumurilor 
publice pe 100 kmp 

România 79952 21549 33,5 
Regiunea Centru 10211 2447 29,9 
Mureş 1985 427 29,6 
Harghita 1647 488 24,8 
Covasna 839 295 22,6 

Sursa: Anuarul Statistic Teritorial al României, 2008, INS, Bucureşti 
 

Grafic 1 

 

 

 

 

 

 
 

 

12.77

11.36

2.48
1.98 2.06 2.26

1.05 1.37

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

%

Regiunea Centru Mureş Harghita Covasna

Ponderea drumurilor publice din regiunea Centru si din judetele Mures, 
Harghita si Covasna, in total national, 2006

Drmuri publice Drumuri modernizate

Sursa: Anuarul Statistic Teritorial al României, 2008, INS, Bucureşti 

 
Reţeaua de cale ferată În anul 2006, reţeaua de căi ferate a regiunii Centru avea o 

densitate de 39,5 km/1000 km2, aceasta fiind sub media naţională (45,3 km/1000 km2). De 

asemenea, judeţele Mureş (52,2 km/1000 km2), Harghita (31,5 km/1000 km2) şi Covasna 

(31,3 km/1000 km2) se găsesc sub media naţională. Judeţul Mureş deţine, totuşi, o densitate 

mai mare a căilor ferate comparativ cu media regională. 
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Tabelul nr.4  Densitatea liniilor de cale ferată (km/1000 km2) 

 1990 2005 2006 
România 47,8 45,9 45,3 
Regiunea Centru 51,8 41,6 39,5 
Mureş 71,2 45,4 42,2 
Harghita  32,2 31,5 31,5 
Covasna 31 31,3 31,3 

Sursa: Anuarul Statistic Teritorial al României, 2008, INS, Bucureşti 
 

Regiunea „Centru” este traversată (anul 2006) de 1346 km de cale ferata din care 

50,37% este electrificată, ponderea fiind peste cea a cailor ferate electrificate la nivel naţional 

(36,5 % din total). Exista în cadrul regiunii zone întinse izolate din punct de vedere al 

transportului feroviar, cum este spre exemplu zona Munţilor Apuseni din judeţul Alba 

(deoarece pe linia îngusta Turda-Abrud, circulaţia a fost întreruptă din motive de rentabilitate) 

şi zona dintre Miercurea – Ciuc şi Odorheiu Secuiesc. Din punct de vedere al transportului 

feroviar Regiunea Centru este avantajată de poziţia geografică, aici fiind localizate câteva 

importante noduri de cale ferata (Braşov, Sibiu, Teiuş) prin care se realiza legătura României 

cu Europa Centrala si de Vest. 

Transportul aerian. In regiune se află două aeroporturi: Sibiu si Târgu Mureş, prin 

care se creează atât legaturi interne cât şi curse de transport internaţional. Aeroportul din Sibiu 

este amplasat pe drumul naţional DN1 la o distanţă de 5 km de municipiul Sibiu. Prin 

Aeroportul Sibiu se asigură legături directe cu capitala României, Municipiul Bucureşti prin 

curse interne, precum şi legături internaţionale cu Germania (Műnchen, Stuttgart, 

Duesseldorf) şi Italia (Roma, Bergamo, Treviso, Verona, Florence, Torino, Bologna, Naples). 

Aeroportul Sibiu a deservit în cursul anului 2005 un număr de 48.907 călători, de 18,9 ori mai 

mulţi faţă de 1998, activitatea instituţiei marcând în acest sens o creştere cu 25,2 % a 

pasagerilor deserviţi faţă de anul 2004. În ceea ce priveşte traficul comercial intern, aeroportul 

Sibiu se situează pe locul 41 ca număr de curse regulate (cu 1008 zboruri). Aeroportul Târgu 

Mureş, situat pe teritoriul comunei Ungheni – localitatea aparţinătoare Recea - are o poziţie 

geografică deosebit de favorabilă –având în vedere că în afara judeţului Cluj celelalte judeţe 

din zonă nu au aeroporturi în dotare. De asemenea, în judeţul Mureş funcţionează şi un 

Aeroport utilitar-sportiv la Târgu Mureş. Cele doua aeroporturi care deservesc Regiunea 

Centru prezintă diferenţe semnificative atât în ceea ce priveşte fluxul de pasageri actual şi 

numărul curselor cat si dinamica pe care au cunoscut-o aceşti indicatori în ultimii ani. Astfel, 
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în anul 2005, numărul pasagerilor deserviţi de Aeroportul Internaţional Sibiu a fost de aproape 

4,6 ori mai mare decât cel al pasagerilor înregistraţi în Aeroportul Târgu Mureş. 

 

Reţele de telecomunicaţii, comunicaţii date şi Internet 

Extinderea si modernizarea centralelor telefonice din ultimii ani au determinat 

creşterea numărului de abonaţi în reţeaua telefoniei fixe, astfel încât, în anul 2006, la 1000 

locuitori revin 218,2 abonaţi telefonici. Din totalul posturilor telefonice existente la nivel 

regional, în anul 2005, 75% se află în mediul urban şi doar 25% în mediul rural. 

Pe judeţe, situaţia era următoarea:  

• judeţul Harghita deţine cele mai puţine abonamente la 1000 locuitori – 164,1 

abonamente (sub media pe judeţ); 

• cele mai multe abonamente de telefonie fixă (Romtelecom SA) sunt în judeţul 

Mureş – 211,82, urmat de judeţul Covasna cu 189,49 abonamente la1000 

locuitori. 

În telecomunicaţii se remarcă un proces alert de modernizare datorită expansiunii 

tehnicii avansate în telefonia cu fir şi a creşterii gradului de acoperire prin telefonia mobilă. 

Modernizarea acestui sector va continua şi în viitor prin acţiunea de montare a cablurilor 

optice, prin extinderea reţelelor digitale şi prin dezvoltarea rapidă a telefoniei mobile şi a 

comunicaţiilor prin poşta electronică. 

Este foarte important de reţinut ca activităţile economice şi posibilităţile de dezvoltare 

a multor localităţi, în special cele din zona montană, cu potenţial turistic ridicat, sunt afectate 

de infrastructura învechita din telecomunicaţii. 

Piaţa serviciilor Internet este în prezent destul de matură şi este reprezentată în 

regiunea „Centru” de marii furnizori naţionali, ca de exemplu: 

• RDS - Romania Data Systems - (http://www.rdsnet.ro/); 

• ASTRAL Telecom S. A. - cel mai mare furnizor de servicii prin cablu din ţară, cu 

firmele sale în Braşov - Canad Systems şi Deltasoft, dispune şi de o infrastructură 

wireless în 2,4 si 3,5 GHz. - conectivitate totală Internet de 250 Mbps 

(http://www.astral.ro/internet/); 

• ARtelecom S.A. - operatorul Internet al Romtelecom, dispunând de reţeaua 

naţională şi de 155+34 Mbps conectivitate Internet externă 

(http://www.artelecom.ro/); 
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• Connex-Xnet, Orange - furnizori Internet în special pentru abonaţii serviciilor de 

telefonie mobilă (http://www.xnet.ro/). 

Tarifele serviciilor Internet sunt încă foarte mari pentru utilizatorii din România. În 

general, valorile medii ale tarifelor sunt de 1,6-2 ori mai mari decât valorile medii pentru ţările 

membre UE. În Regiunea de dezvoltare Centru, ca de altfel în întreaga ţară, activităţile de 

comunicaţii şi reţele de date sunt coordonate de: 

• ANRC - Autoritatea Naţională de Reglementare în Comunicaţii 

• IGCTI - Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei 

din cadrul Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei. 

Oferta comercială acceptabilă tehnologic, dar încă foarte scumpă, contrastează cu 

nivelul scăzut de dotare, dar mai ales de conectivitate în instituţiile de învăţământ şi cercetare 

din regiune. La această situaţie au contribuit: 

• costurile foarte mari pe piaţa internă, ale unor servicii performante de 

comunicaţii şi acces Internet; 

• limitările severe de buget; 

• dezvoltarea inegală a unei infrastructuri naţionale de comunicaţii în domeniul 

educaţional (reţeaua naţională academică universitară RoEduNet cuprinde un 

singur centru universitar din regiune, la care celelalte instituţii academice din 

regiune nu sunt conectate). 

Dacă în deceniul trecut a fost ameliorată treptat situaţia dotării cu echipamente în 

tehnologia informaţiei, prezentul e marcat de criza nerezolvată a comunicaţiilor de date şi 

acces Internet, care afectează întreg domeniul de învăţământ şi cercetare ştiinţifică 

Principalele publicaţii din Regiune sunt: Transilvania Expres în judeţul Braşov, în judeţul 

Covasna: Haromszek, în judeţul Harghita: Harghita Nepe, în judeţul Mureş: Cuvântul Liber, 

în judeţul Sibiu: Cuvântul Liber, iar în judeţul Alba: cotidianul Unirea. 

 

Infrastructura tehnico-edilitara 

Alimentarea cu apa potabila Reţeaua de distribuţie a apei potabile, în lungime totală 

de 5799,2 km, la sfârşitul anului 2005, acoperă 261 localităţi din regiune, din care 56 

municipii şi oraşe şi 205 comune. 98,2% din localităţile urbane ale Regiunii Centru sunt 

echipate cu instalaţii de apă potabilă in timp ce doar 57,6% din cele rurale sunt echipate 

parţial. În judeţul Sibiu sunt cele mai multe localităţi rurale fără alimentare cu apă potabilă, 

doar 39,6% din toate comunele fiind alimentate faţă de 72,9% în judeţul Braşov. Sub media 
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regională se află judeţele Covasna, cu 45% din localităţile rurale echipate cu reţea de 

alimentare cu apă potabilă, şi Mureş cu 57,1% iar peste media regională se situează judeţele 

Alba unde doar 40,4% din localităţile rurale nu au reţea de alimentare cu apă potabilă şi 

Harghita cu 38,8% din localităţile rurale fără alimentare cu apă potabilă. 

Consumul mediu de apă potabilă/locuitor a scăzut în Regiunea Centru de la 112,0 mc 

în 1990 la 62,4 mc în anul 2005 (media pe ţară fiind de 50,3 mc/locuitor), din care pentru uz 

casnic 33,9 mc/locuitor, faţă de 29,1 mc/locuitor, media pe ţară. 

Menţionam faptul ca în unele oraşe, din cauza capacităţii reduse a instalaţiilor de 

captare şi distribuţie, alimentarea cu apă se face în mod discontinuu, nesatisfăcând necesităţile 

de alimentare cu apă ale consumatorilor. La nivelul Regiunii se constată lipsa în unele oraşe a 

staţiilor de epurare a apelor uzate sau existenta unor staţii de epurare necorespunzatoare din 

punct de vedere al standardelor de calitate. 

Reţeaua de canalizare. Există în regiunea Centru un număr de 57 de localităţi (28,3% 

din totalul localităţilor din Regiune)a, care beneficiau la sfârşitul anului 2005 de sisteme de 

canalizare publică, pondere superioara celei înregistrate la nivel naţional (21,9%). Situaţia pe 

cele două medii rezidenţiale este foarte diferită, dacă în mediul urban ponderea localităţilor cu 

sisteme de canalizare era de 98, 2 %, în mediul rural aceasta era de doar 17,1%. În profil 

teritorial se constata discrepante semnificative. Cea mai buna situaţie se întâlneşte în judeţele 

Covasna şi Mureş (35,6% respectiv 34,3% din localităţi au sisteme de canalizare). 

 

Infrastructura de distribuţie a gazelor naturale şi a energiei termice. La sfârşitul 

anului 2006, reţeaua de distribuţie a gazului metan, avea o lungime de 7748 km (26,75% din 

reţeaua naţională), numărul localităţilor în care se distribuie gaz natural fiind de 622, din care 

49 municipii şi oraşe. Oraşele din judeţele Braşov şi Mureş sunt alimentate în totalitate cu gaz 

metan, în Covasna 4 din 5 centre urbane, Sibiu, 9 din 11, în Harghita 6 din 9 centre iar Alba 8 

din 11. La nivel naţional doar 18,4% din localităţile din mediul rural beneficiază de alimentare 

cu gaz. Judeţul Mureş pe teritoriul căruia se găsesc cele mai mari resurse de gaz, este 

alimentat în cea mai mare proporţie 78%, Sibiu, 71,7% şi Braşov 52,1%. Sub media regională 

se află judeţele Alba, Covasna şi Harghita cu 31,8%, 25% şi respectiv 24,1%. 

Volumul total de gaz distribuit în această parte a ţării, în anul 2006, constituie 14,07% 

din consumul naţional, iar cel pentru uz casnic reprezintă 22,74% din consumul naţional. Fata 

de celelalte Regiuni de dezvoltare, reţeaua de distribuţie a gazului metan în Regiunea Centru 

se detaşează atât ca număr de localităţi, cât şi ca lungime simplă a conductelor, situându-se pe 

primul loc la aceşti indicatori. 
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Energia termica este distribuita în 22 de localităţi, din care 20 sunt urbane. Numărul 

localităţilor în care se distribuie energie termică în sistem centralizat s-a redus in ultimii ani 

datorita costurilor ridicate, cât şi a găsirii unor soluţiilor alternative din partea consumatorilor. 

 

3. Potenţialul uman  

Analiza situaţiei demografice la nivel de regiune ne poate releva aspecte care pot 

influenţa pozitiv sau negativ situaţia economică şi socială. Analiza indicatorilor derivaţi 

realizată la nivel de regiune şi prin comparaţie cu nivelul naţional şi cel judeţean (Mures, 

Covasna şi Harghita) va ajuta la identificarea acelor zone de concentrare a unor probleme 

specifice de natură economică şi socială. Aceste zone pot cunoaşte, în funcţie de probleme 

identificate, anumite abordări, putându-se astfel contura anumite strategii de ameliorare a lor.  

 

Numărul, densitatea şi evoluţia populaţiei  

Populaţia9 Regiunii Centru era, la sfârşitul anului 2006, de 2.530.818 locuitori. 

Aceasta reprezenta 11,67% din populaţia României. Ponderea cea mai mare o deţine populaţia 

feminină (51% faţă de 51,25% ponderea populaţiei feminine la nivel naţional). Şi în judeţele 

Mureş, Harghita si Covasna, populaţie feminină este preponderentă. 

La nivel naţional, populaţia înregistrează, în ultimii ani, un trend descrescător, 

determinat în mare parte de reducerea natalităţii. La nivelul regiunii Centru, s-a manifestat 

acelaşi trend descrescător până în anul 2005. În anul 2006, se observă o revigorare a creşterii 

populaţiei totale. 

 

Tabelul nr.5 Evoluţia populaţiei Regiunii Centru şi a judeţelor Mureş, Harghita şi 
Covasna în context naţional, perioada 2000-2006 (nr. locuitori) 

 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

România        
total 22435205 22408393 21794793 21733556 21673328 21623849 21584365 
masculin 10968854 10949490 10642538 10606245 10571606 10543518 10521189 
feminin 11466351 11458903 11152255 11127311 11101722 11080331 11063176 
Centru        
total 2642242 2638809 2546639 2545271 2539160 2530486 2530818 
masculin 1296865 1294531 1250044 1248335 1245011 1240560 1240041 
feminin 1345377 1344278 1296595 1296936 1294149 1289926 1290777 
Covasna        
total 230537 2230847 225724 224922 223878 223886 223770 
masculin 113515 113678 111213 110747 110276 110251 110160 

                                                 
9 Analiza populaţiei are la bază două surse importante: Recensământul populaţiei din anul 2002 şi Anuarul 
Statistic Teritorial, 2008 

 33



feminin 117022 117169 114511 114175 113602 113635 113610 
Harghita        
total 341570 340929 330325 329344 328547 326558 326347 
masculin 169663 169227 164242 163559 162967 161909 161756 
feminin 171907 171702 166083 165785 165580 164649 164591 
Mureş        
total 601558 602311 588359 585990 584089 583383 583210 
masculin 295054 295173 288344 287145 286128 285738 285416 
feminin 306504 307138 300015 298845 297961 297645 297794 

Sursa: Anuarul Statistic al României, 2008, INS, Bucureşti 
  

Ponderea populaţiei regiunii Centru în total naţional a cunoscut oscilaţii relativ mici. 

În anul 2006, această pondere era de 11,73% (comparativ cu 11,78% ponderea din anul 2000). 

Grafic 2 
Ponderea populatiei regiunii Centru in total national, 2000
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Sursa: Prelucrări date Anuarul Statistic al României, 2008, INS, Bucureşti 

 
Ponderea populaţiei stabile în regiunea Centru ajunge la valoarea de 99,07%, în timp 

ce la nivel de judeţ aceasta se plasează în jurul valorii de 98,7%. 
 

Tabelul nr.6  Ponderea populaţiei stabile în populaţia totală, anul 2002 
 Populaţie totală Populaţie stabilă % 
Centru 2546639 2523021 99.07 
Mureş 588359 580851 98.72 
Harghita 330325 326222 98.76 
Covasna 225724 222449 98.55 
România 21794793 21680974 99.48 

Sursa: Recensământul populaţiei, anul 2002 
 

Densitatea populaţiei la nivel de regiune şi în cele trei judeţe – Mureş, Harghita şi 

Covasna – este sub media pe ţară. Astfel, la nivel de regiune, densitatea populaţiei regiunii era 

de 74,2 loc/kmp., sub media naţională de 90,5 loc/kmp.  
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Tabelul nr.7  Evoluţia densită  naţional, regional si judeţean,  
perioada 2000-2006 

 
20 2001 20 20 20 20 20

ţii populaţiei la nivel

 00  02 03 04 05 06 
Romania 94.1 94 91.4 91.2 90.9 90.7 90.5 
Centru 77.5 77.4 74.7 74.6 74.5 74.2 74.2 
Mures 89.6 89.7 87.6 87.3 87 86.9 86.9 
Harghita 51.4 51.4 49.8 49.6 49.5 49.2 49.2 
Covasna 62.1 62.2 60.8 60.6 60.3 60.3 60.3 
Sursa: Anuarul statistic 2009, INS 

 

). O densitate relativ mică a populaţiei se înregistrează în 

deţul Harghita (49,2 loc./kmp). 

Grafic 3 

Cea mai mare densitate a populaţiei este înregistrată de judeţul Mureş (86.9 loc./kmp), 

urmat de Covasna (60,3 loc/kmp
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Sursa: Prelucrări date Anuarul Statistic al României, 2008, INS, Bucureşti 

ţiei urbane (Mureş  cu 52,64% 

populaţie urbană şi Covasna cu 50,26%). 

 
În ceea ce priveşte repartiţia pe medii de locuire, populaţia urbană din regiunea Centru, 

în anul 2006, era de 1513670, ceea ce reprezintă 59,81% din total. Gradul de urbanizare este 

superior celui de la nivel naţional (59,81% la nivel regional, comparativ cu 55,2% la nivel 

naţional). Pe judeţe, gradul de urbanizare diferă, în sensul în care judeţul Harghita are o 

populaţie preponderent rurală (44,17% populaţie urbană). Celelalte două judeţe sunt sub 

media pe regiune din punctul de vedere al ponderii popula
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Grafic 4  
Populatia pe medii in Romania, regiunea Centru si in judete,
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Sursa: Prelucrări date Anuarul Statistic al României, 2008, INS, Bucureşti 
 
 

Pe judeţe, situaţia se prezintă după cum urmează: 

 

Populaţia totală a judeţului Covasna a cunoscut o uşoară creştere ca pondere, în 

context regional, ea ajungând la valoarea de 8,8%.  

Grafic 5 

Ponderea populatiei judetului Covasna in context regional, 2000-
2006
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Sursa: Prelucrări date Anuarul Statistic al României, 2008, INS, Bucureşti 

 

Populaţia din judeţul Harghita atinge valoarea de aproximativ 13% în total regiune. În 

acelaşi context, populaţia masculină înregistrează peste 13% din total regiune, în timp ce 

populaţia feminină ajunge la aproximat 12,7%. 
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Grafic 6 

Ponderea populatiei judetului Harghita in context regional, 2000-
2006
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Sursa: Prelucrări date Anuarul Statistic al României, 2008, INS, Bucureşti 

 

Judeţul Mureş, deţine, comparativ cu celelalte două judeţe, ponderea cea mai mare a 

populaţiei în regiune. Astfel, în anul 2006, acesta deţinea aproximativ 21% din total regiune. 

Analiza pe sexe, prezintă un uşor avantaj populaţiei feminine în total populaţie a regiunii, 

valoarea acesteia în total fiind de 23.1% 

Grafic 7 

Ponderea populatiei judetului Mures in context regional, 2000-2006
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Sursa: Prelucrări date Anuarul Statistic al României, 2008, INS, Bucureşti 

 

Caracteristici demografice 

În anul 2006, în regiunea Centru erau 1.672.727 locuitori în categoria de vârstă 

cuprinsă între 15-59 ani.  În grupa de vârstă de peste 60 de ani erau 463.537 locuitori iar cei 

de până la 14 ani ajungeau la 394.553 locuitori.  
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Tabelul nr.8  Evoluţia populaţiei pe grupe de vârstă în regiunea Centru, 2000-2001 

Anul 0-14 15-59 60 ani şi peste Total 
2000 481.290 1.701.898 459.054 2.642.242 
2001 467.231 1.710.381 461.197 2.638.809 
2002 442.142 1.646.909 457.588 2.546.639 
2003 426.412 1.660.268 458.591 1.051.031 
2004 411.696 1.666.578 460.886 2.539.160 
2005 397.373 1.670.743 462.370 2.530.486 
2006 394.554 1.672.727 463.537 2.530.818 

Sursa: Prelucrări date Anuarul Statistic al României, 2008, INS, Bucureşti 
 

Ponderea persoanelor cu vârstă cuprinsă între 15-59 ani reprezenta, în anul 2006, circa 

66,09% din total, urmate de cele cu vârstă de peste 60 ani ( 18,32%), ultimul loc fiind deţinut 

de grupa de vârstă 0-14 ani (15,59%). 

 
Grafic 8 

 Evolutia populatiei pe grupe de varsta, in regiunea Centru

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

ani

%

0-14 15-59 60 ani si peste

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sursa: Prelucrări date Anuarul Statistic al României, 2008, INS, Bucureşti 
 
 

Rata îmbătrânirii demografice - numărul de persoane vârstnice (de 65 ani şi peste este) 

ce revin la 1000 copii (0-14 ani), în anul 2006, era foarte ridicată (adică depăşea pragul de 

1000), ajungând la 1174,8‰. Această valoare se înregistrează încă din anul 2002 (ultimul 

recensământ).  Rata îmbătrânirii în regiunea Centru se plasează sub media naţională, de 

1249.31‰. Acest proces de îmbătrânire se păstrează, chiar s-a accentuat de la Recensământul 

populaţiei din anul 2002 şi chiar de la recensămintele anterioare. Analizele anterioare relevă, 

de asemenea, existenţa unei populaţii îmbătrânite şi a unui proces accelerat de îmbătrânire 

demografică. Această situaţie a fost pusă şi în evidenţa indicatorilor din acea perioadă, astfel: 

rata îmbătrânirii la nivel regional, în anul 2002, era de 741‰, (mai mică decât cea din 2006) 
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în timp ce la nivel naţional era de 798‰. Valorile cele mai mici se înregistrau în Sibiu 

(659‰) şi Covasna (678‰), iar cele mai ridicate în Alba (833‰) şi Mureş (814‰). 

Raportul de dependenţă demografică, exprimând raportul dintre populaţia de 0-14 ani 

şi cea de peste 65 ani şi populaţia cu vârsta cuprinsă între 15 şi 64 ani, era, în anul 2006, de 

51,30. Acest raport este sub media naţională, de 53,24%. 

In judeţul Covasna in anul 2006, populaţia în vârstă cuprinsă în categoria 15-59 de ani 

era de 145.916 locuitori, urmată de cea de peste 60 de ani – 40687 locuitori – şi populaţia de 

până la 14 ani, care era de 37167 locuitori. 

Tabelul nr.9 Evoluţia populaţiei pe grupe de vârsta, in judeţul Covasna 
 

 0-14 15-59 60 ani si peste 
2000 44516 147753 38268 
2001 43343 148921 38583 
2002 41412 145073 39239 
2003 39788 14564 39670 
2004 38468 145140 40270 
2005 37112 146048 40726 
2006 37167 145916 40687 

Sursa: Prelucrări date Anuarul Statistic al României, 2008, INS, Bucureşti 
 

În total populaţie a judeţului Covasna, în anul 2006, grupa de vârstă cuprinsă între  15-

59 ani, ajungea la valoarea procentuală de 65,21%, urmată de cea de peste 60 de ani (18,18%) 

şi de cea de până la 14 ani (16,61%).   

Grafic 9 
Evolutia populatiei pe grupe de varsta, in judetul Covasna
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Sursa: Prelucrări date Anuarul Statistic al României, 2008, INS, Bucureşti 

 

Rata îmbătrânirii demografice era, în anul 2006, de 1094.70‰ (mai mică decât cea 

înregistrată la nivel de regiune sau naţional),  iar cea a dependenţei demografice era de 

53,35%. 
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În judeţul Harghita, populaţia în grupa de vârstă 15-59 ani, era, în anul 2006, de 

211200 locuitori, cea de peste 60 ani era de  61316 locuitori , iar cea în categoria 0-14 ani era 

de 53831 locuitori. Daca primele două grupe de vârstă au înregistrat scăderi numerice 

comparativ cu anul 2005, grupa de vârstă de peste 60 ani a înregistrat o creştere relativ mica, 

dar care reliefează fenomenul de îmbătrânire ce există şi la nivelul acestei regiuni.   

 

 Tabelul nr.10  Evoluţia populaţiei pe grupe de vârsta, in judeţul Harghita 
 

 0-14 15-59 60 ani şi 
peste 

2000 64492 218236 58842
2001 62877 219052 59000
2002 59642 211287 59396
2003 57649 211918 59777
2004 55839 211965 60743
2005 54073 211240 61245
2006 53831 211200 61316

Sursa: Prelucrări date Anuarul Statistic al României, 2008, INS, Bucureşti 
 

Rata îmbătrânirii în judeţul Harghita era, în anul 2006, 1139.04‰ (mai mică decât 

media naţională), în timp ce raportul de dependenţă este de 54,52% (mai mare decât media 

regională). 
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Populatia pe grupe de varsta in judetul Harghita, anul 2006
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În anul 2006, judeţul Mureş avea o populaţie în categoria 15-59 ani de aproximativ 

372086 locuitori, în categoria peste 60 ani populaţia era de 116.400 locuitori, pe ultimul loc 

fiind populaţia de până la 14 ani (94.724 loc.). Ponderea fiecărei grupe de vârstă în parte în 

total populaţie este:  63,8% în grupa 15-59, 20% în grupa de peste 60 ani şi 16,2% în grupa de 

până 14 ani. Ponderea judeţului din punctul de vedere al grupelor de vârstă era, în anul 2006, 
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următoarea: 25% din total regiune deţinea grupa de peste 60 ani. Grupa de vârstă 25-59 ani 

deţine 22,24%, în timp ce grupa de până la 14 ani reprezintă 19,15% din total regiune Centru. 

Tabelul nr.11  Evoluţia populaţiei pe grupe de vârstă, în judeţul Mureş 
 

 0-14 ani 15-59 ani peste 60 ani 
2000 110123 376326 115109 
2001 108286 378231 115794 
2002 103572 369147 115640 
2003 100708 369644 115638 
2004 97898 370223 115968 
2005 95188 371882 116313 
2006 94724 372086 116400 

Sursa: Prelucrări date Anuarul Statistic al României, 2008, INS, Bucureşti 

 

Rata îmbătrânirii demografice este sub media regională şi naţională - 937.28‰, iar 

raportul de dependenţă este 57,27%. 

Grafic 11 
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4.  Potenţialul cultural 

Viata culturala a Regiunii Centru se caracterizează printr-o bogăţie remarcabilă şi un  

dinamism real pozitiv, cu elemente de originalitate. Fiind situată într-o zonă aflată sub 

influenta Europei occidentale, regiunea Centru şi-a păstrat cultura originală, dar a imprimat şi 

unele influenţe ale celor trei culturi prezente în regiune: cultura romana, cea maghiara si  cea 

germana. Acestea se reflectă în varietatea stilistică a arhitecturii şi monumentelor din  regiune, 

dintre care putem evidenţia: Cetatea Vauban Alba Iulia, cetăţile medievale de la Braşov, 

Sibiu, Sighişoara, Sebeş, Făgăraş, Târgu-Mureş, Balvanyos; în oraşul Braşov se regăsesc ca 

principale obiective – Biserica Neagră (cel mai estic monument gotic al Europei), Biserica Sf. 

Bartolomeu, zidurile de incintă cu bastioanele Ţesătorilor, Fierarilor, Turnul Negru, Turnul 

Alb, Poarta Schei şi Poarta Ecaterinei.  
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Activitatea teatrala are o îndelungata tradiţie în Regiunea Centru, primul teatru cu o 

stagiune permanenta datând din secolul al XVIII-lea. In prezent, în regiune îşi desfăşoară 

activitatea patru teatre, în oraşele Sibiu, Târgu Mureş, Braşov şi Sfântu Gheorghe, având un 

repertoriu bogat. Filarmonicile din Târgu Mureş, Sibiu şi Braşov sunt printre cele mai 

prestigioase instituţii de acest gen ale ţării. Creaţia populara este susţinută de numeroase 

ansambluri folclorice, iar meşteşugurile tradiţionale sunt perpetuate prin munca meşterilor 

populari ale căror produse pot fi admirate la târgurile şi expoziţiile de arta tradiţională. 

Reţeaua de universităţi din Regiunea Centru este bine dezvoltată, remarcându-se cea 

din Târgu Mureş în domeniul farmaceutic, al medicinei, al artei teatrale, din Sibiu, pentru 

profile umaniste, precum şi profilele de inginerie, care sunt bine reprezentate în zonă.  

Editurile si publicaţiile culturale prezente în toate oraşele importante ale regiunii, ating 

de multe ori nivelul celor din Bucuresti şi din celelalte mari oraşe ale ţării.  

Bibliotecile documentare, Bathyaneum din Alba Iulia, Teleki din Târgu Mureş şi 

Brukenthal din Sibiu dispun de un fond de carte deosebit de valoros, cu numeroase rarităţi pe 

plan european, unele manuscrise fiind unicate pe plan mondial. 

De asemenea, există un valoros patrimoniu turistic, antropic, reprezentat de o serie de 

monumente istorice, de arhitectură, artă, edificii religioase, muzee şi case memoriale, 

importante instituţii culturale şi de ştiinţă, tehnică populara, tradiţii culturale ale minorităţilor.   

Regiunea Centru dispune de o reţea bogata şi divesificată de muzee, dintre care le 

amintim pe cele mai importante: Muzeul Brukenthal, Muzeul Civilizaţiei Populare Astra, 

Muzeul de Istorie şi Muzeul de Istorie naturala din Sibiu, Muzeul de Arta, Muzeul Judeţean 

de Istorie, Muzeul Primei Şcoli Româneşti din Braşov, Muzeul Unirii din Alba Iulia,  Muzeul 

de Etnografie şi Casa Mureşenilor.  

Ca spaţiu cultural, judeţul Mureş este bine reprezentat, pe suprafaţa acestuia existând 

de-a lungul timpului adevărate focare de cultură în care au activat intelectuali valoroşi 

precum: Alexandru Papiu-Ilarian, Gheorghe Şincai, Petru Maior, Teleki Samuel, Bolyai 

Farkas, Bolyai Janos, Koos Ferenc. Cele mai vechi locuri de cultură ale judeţului sunt 

bibliotecile, prima bibliotecă a judeţului fiind înfiinţată în anul 1557, la Târgu Mureş, în 

cadrul şcolii Schola Particula, devenită în secolul XVIII colegiu reformat, astăzi fiind Colecţia 

documentară Bolyai. Telek Samuel a pus bazele bibliotecii documentare care îi poartă 

numele, şi care din 1802 serveşte publicului cititor. O altă bibliotecă veche, înfiinţată în anul 

1684, este aceea din Sighişoara creată pe lângă colegiul reformat al vremii, astăzi fondurile de 

carte ale acesteia aparţinând bibliotecii municipal Sighişoara. Fondul total de carte al 
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bibliotecilor din judeţ este peste 4,5 milioane de exemplare, inclusiv cărţi rare, manuscrise şi 

ediţii de mare valoare ale Bibliotecii Judeţene.. 

Palatul Culturii din Târgu Mureş, finalizat în 1913, găzduieşte o serie de activităţi 

culturale, reunini, simpozioane, concerte, serbări.  Totodată Târgurile desfăşurate la Saschiz, 

Gurghiu, Hodac, Târgu Mureş, Brâncoveneşti scot în evidenţă o serie de tradiţii păstrate în 

timp, costume populare moştenite din strămoşi, cântece populare şi datini.  

Judeţul Harghita dispune de o serie de monumente arhitectonice aşezate în zona estică 

şi vestică care păstrează cultura creştină a Vestului. Regăsim aici, monumente gotice şi 

renascentiste care reflecta elemente din cultura est-europeană – Biserica Fortificată din Cârţa, 

construită în secolul XV, Turnul Bisericii din Racu-Ciuc, construită în secolul XIV, cu picturi 

murale exterioare, Biserca Catolică din Joseni, Biserica reformată din Daia, Biserica Sfântul 

Ioan din Deinita, Biserica monument din Armăşeni, Biserica ortodoxă din Topliţa. Se mai pot 

aminti, între monumentele istorice, cetatea ruină din Odorheiu Secuiesc, castelul Lazăr din 

Lazarea.  

În judeţul Covasna, atrag atenţia ruinele dezvelite aproape integral ale unei mari 

fortificaţii a dacilor, cu ziduri din piatră dispuse în terase, aflate pe dealul „Cetatea Zânelor” 

(secolele I î.C. – I d.C.). De asemenea, Monumentul Eroilor Români din Al Doilea Război 

Mondial, opera sculptorului Theodor Ionescu, cunoscut şi sub numele de „Monumentul 

Eliberatorul”, este situat într-un rondou de pe strada Mihai Eminescu, din capitala judeţului şi 

dezvelit la 9 mai 1973.  

* 

* * 

 Resursele de care dispun judetele Mures, Harghita si Covasna prezentate succint 

anterior, precum si bogatia si potentialul natural, uman, economic-social si cultural al zonei 

Centru de care apartin aceste judete asigura perspective multiple de dezvoltare a 

antreprenoriatului. Zona cu traditie pentru munca dar si cu oameni intreprinzatori, preocupati 

pentru cunoastere si invatare permeneta, deschisi noului si promotori ai acestuia ofera prin 

resursele multiple inca insuficient valorificate surse/solutii de dezvoltare a antreprenoriatului 

si de realizare a performantei si calitatii activitatii, potrivit standardelor moderne. 
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II.2. CARACTERISTICI ALE DEZVOLTARII MEDIULUI DE AFACERI 

5. Evoluţia sectorului IMM în regiunea Centru 

Analiza unor indicatori generali privind activitatea sectorului IMM în regiunea 

Centru 

Densitatea teritorială a sectorului IMM-urilor.  

Sectorul IMM, prin natura lui şi nivelul la care îşi desfăşoară activităţile, este foarte 

conectat la piaţa locală, unde sunt influenţate şi la rândul lor influenţează dezvoltarea 

regională. Pentru evaluarea activităţilor sectorului IMM există o serie de indicatori specifici 

sau generali. Unul dintre aceşti indicatori este şi numărul de IMM-uri la 1.000 de locuitori, 

indicator care ilustrează densitatea IMM-urilor, fiind extrem de relevant pentru a caracteriza, 

atât dimensiunea pieţelor regionale, cât şi evoluţia în profunzime a sectorului IMM-urilor în 

România şi în regiunea Centru.  

La nivel naţional, densitatea medie a IMM-urilor la 1.000 de locuitori era în creştere 

continuă (anul 2007), dar cu mult sub nivelul mediu înregistrat în statele membre UE, care 

înregistrau valori în jurul a 70 de IMM-uri la 1.000 de locuitori. În România, densitatea medie 

era, în anul 2007, de 23 IMM-uri la 1.000 de locuitori, în creştere faţă de 17 IMM-uri la 1.000 

de locuitori în 2003, şi 21,7 în anul 2006.  

În regiunea Centru, densitatea medie a IMM la 1000 locuitori era de  24,2 – fiind peste 

media naţională, dar cu mult sub cea comunitară. PIB pe locuitor (PPC) a fost, în anul 2007, 

la nivelul regiunii Centru de 8066,3 euro/loc., în timp ce la nivel naţional acesta era de 10.500 

euro/loc. 

Tabelul nr.12  Indicatori de sinteză ai dezvoltării în regiunea Centru şi în 
România, în anul 2007 

Regiune PIB pe cap de locuitor (ajustat la 
paritatea puterii de cumpărare la 
2005), în 2007 - euro 

IMM-uri la 1.000 de 
locuitori, în 2007 

Centru 8.066,3 24,2 
România 10.500 23 
Nord-Vest 7.542 25,3 
Nord-Est 5.429,6 14,5 
Sud-Est 6.920,6 20,4 
Sud-Muntenia 6.526,5 15,8 
Bucureşti-Ilfov 16.760,1 49,9 
Sud-Vest Oltenia 6.293,3 15,5 
Vest 8.916,7 24,3 

Sursa: INS şi Eurostat 
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Gradul de specializare a regiunilor de dezvoltare  

După consideraţiile cu privire la densitatea pe ansamblul ţării, cât şi pe regiunea 

Centru, analiza se focalizează asupra compoziţiei pe sectoare de activitate în fiecare regiune, 

pentru a identifica dacă există vreo relaţie între gradul de specializare regională în diferite 

domenii economice şi progresul înregistrat în sectorul IMM-urilor la nivelul regiunii 

respective. Ponderea fiecărui sector este determinată prin raportarea numărului de firme din 

diferite sectoare de activitate din regiunea respectivă la numărul total de IMM-uri din regiune.  

Profilul de specializare industrială în regiunile Centru, Nord-Vest şi Nord-Est este un 

fapt reflectat de ponderea celor mai multe IMM-uri cu activitate în sectorul industrial, 15,2% 

din totalul celor active în regiunea Bucureşti-Ilfov şi 13,8% fiecare în celelalte două regiuni. 

- Specializarea în servicii este o caracteristică îndeplinită atât la nivel de ansamblu al 

ţării, cât şi de fiecare regiune de dezvoltare în parte. Totuşi, cea mai puternică reprezentare a 

sectorului servicii este în sudul ţării, respectiv în Bucureşti-Ilfov (81.2%). Acest fapt poate fi 

uşor explicat prin aceea că multe dintre serviciile publice au sediile centrale în capitală, 

precum şi prin dimensiunea pieţei şi puterea de cumpărare a populaţiei. 

-  Specializarea în agricultură, prin prisma indicatorului calculat, se evidenţiază în Sud, 

Sud-Est şi Vest, regiuni de dezvoltare care deţin o prezenţă semnificativă din IMM–uri active 

în agricultură; 

-  Construcţiile sunt cel mai bine reprezentate în Bucureşti-Ilfov şi în regiunile Nord-

Est şi Nord-Vest. Practic, se poate arăta că există un raport de legătură între gradul de 

industrializare al regiunii şi adăugarea unui profil de specializare în construcţii. 

IMM-urile active în industria lemnului şi a produselor din lemn îşi remarcă prezenţa în 

regiuni cu potenţial forestier ridicat, dar şi cu tradiţie locală. Astfel, se evidenţiază regiunea 

Centru şi Nord-Est cu valori apropiate, 21,6% şi 20,6% din IMM-urile active în industrie. 

 

Numărul mediu anual de angajaţi din sectorul IMM-urilor în regiunea de dezvoltare 

Centru, în anul 2007, reprezenta 13% din total România. Regiunea Bucureşti–Ilfov 

acumulează cel mai mare procent de personal angajat în anul 2007 - (23%), pondere care se 

corelează cu densitatea geografică mai mare din această regiune. Celelalte regiuni deţin 

ponderi apropiate în numărul total de angajaţi în anul 2007. Regiunea Nord-Vest are un 

procent de 14%, în timp ce alte trei regiuni au o pondere identică - 11% (respectiv, regiunile 

Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia). 

Indicatorul „număr mediu de angajaţi în sectorul IMM-urilor ce revine la 100 de 

locuitori” evidenţiază contribuţia sectorului IMM-urilor la crearea de noi locuri de muncă la 

 45



nivel regional. Putem remarca faptul că, patru dintre regiunile de dezvoltare se situează, prin 

valorile obţinute la acest indicator peste media pe total ţară: Bucureşti-Ilfov, Vest, Centru şi 

Nord Vest, în timp ce celelalte patru regiuni se poziţionează sub medie, respectiv: Sud Vest 

Oltenia, Nord-Est, Sud Muntenia, Sud-Est.  

Tabelul nr.13  Numărul mediu de angajaţi în sectorul IMM-urilor raportat la 100 de 
locuitori, pe total ţară şi regiuni de dezvoltare, în anul 2007 

 2006 2007 
Centru 14,4 14,7 
România 12,6 12,8 
Bucureşti-Ilfov 27,2 27,8 
Vest 14 ,6 14 ,7 
Nord Vest 13,6 14 
Sud Vest Oltenia 7,8 8 
Sud Muntenia 9 9,2 
Sud Est 11,2 11,2 
Nord Est 8,2 8,3 
Sursa: INS şi Eurostat 

 

In continuare vom prezenta pe scurt elementele de definire a profilului dezvoltarii 

sectorului industrial din Regiunea Centru. Principalele coordonate care evidentiaza evolutiile 

din ultimii ani se refera la urmatoarele aspecte: 

a) După anul 2003, evoluţia sectorului antreprenorial în regiunea Centru a fost una de 

scădere. Astfel, în anul 2006, în regiunea Centru erau 9386 unităţi locale active, adică 15,52% 

din totalul naţional. Comparativ cu anul anterior, acestea erau cu 71 mai multe. Numărul 

persoanelor ocupate în aceste unităţi locale era de 142708 angajaţi, ceea ce reprezintă un 

număr mediu de 6,5 angajaţi pe o firmă (6,7 angajaţi la nivel naţional). În timp ce numărul 

firmelor locale din industrie din regiunea Centru a cunoscut o uşoară scădere în nivel naţional 

începând cu anul 2003, ponderea persoanelor ocupate în acest sector a crescut (o creştere, 

totuşi foarte mică). 

Tabelul nr.14  Număr unităţi locale şi persoane ocupate în sectorul IMM din industrie, 
în regiunea Centru şi la nivel naţional 

  2003 2004 2005 2006 
Număr unităţi locale     
Total România 52444 56960 59492 60465
Centru 8185 8970 9315 9386
% în total România 15.61 15.75 15.66 15.52
Persoane ocupate  
Total România 855887 895213 885581 893324
Centru 134549 145312 139424 142708
% în total România 15.72 16.23 15.74 15.97

Sursa: Evoluţia sectorului antreprenorial la nivel regional, INS, 2008 
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În ceea ce priveşte cifra de afaceri obţinută de aceste firme din regiunea Centru, ea 

atinge valoarea de 87530 mii RON în anul 2006.  

 
Tabelul nr.15 Evoluţia cifrei de afaceri la nivelul regiunii Centru şi în România, 2003-2006 

 2003 2004 2005 2006 
Total România 48884 63702 71256 87530 
Centru 7134 9259 9222 11661 

% în total 
România 

14.59 14.53 12.94 13.32 

Sursa: Evoluţia sectorului antreprenorial la nivel regional, INS, 2008 

 

Ponderea ei în total naţional este în scădere, în perioada 2003 – 2006, ajungând de la 

14,59% la 13,43% . 
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Sursa: Evoluţia sectorului antreprenorial la nivel regional, INS, 2008 

 

b) Industria extractivă are în regiunea Centru în anul 2006 şase unităţi locale de extracţie şi 

preparare a cărbunelui. Cele şase unităţi locale deţin 15,78% din totalul unităţilor existente la 

nivel naţional (38 unităţi). Numărul unităţilor locale din regiunea Centru, în anul 2006, s-

a triplat comparativ cu cel din anul 2003. La nivel naţional, în perioada 2003-2006, 

numărul acestora a crescut cu circa 50%. Numărul mediu de angajaţi pe unitate locală fiind de 

40,83 salariaţi. In total angajaţi, reprezintă 13,40%. De asemenea, o creştere spectaculoasă a 

înregistrat cifra de afaceri, care a crescut de 7 ori, comparativ cu anul precedent (12,61% în 

total naţional). 
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Tabelul nr. 16 Sectorul antreprenorial in extracţia şi prepararea cărbunelui 

 
 2003 2004 2005 2006 
 Total 

Romania 
Regiunea  
Centru 

Total 
Romania 

Regiunea 
Centru 

Total 
 Romania 

Regiunea 
Centru 

Total 
Romania 

Regiunea 
Centru 

Număr unităţi locale 26 2 35 5 37 3 38 6 
Număr persoane ocupate 1672 149 2162 208 1590 43 1827 245 
Cifra de afaceri (mil. Lei) 57 5 144 8 47 2 111 14 

Sursa: Evoluţia sectorului antreprenorial la nivel regional, INS, 2008 

 

c) Industria hidrocarburilor şi servicii anexe este relativ bine reprezentată în regiunea 

Centru, numărul unităţilor locale fiind de 15 (14% din total România). Cu toate acestea, 

evoluţia industriei de hidrocarburi a fost una de scădere a numărului de unităţi locale, în timp 

ce personalul angajat a crescut comparativ cu anul 2005. Ponderea personalului angajat în 

industria de extracţie a hidrocarburilor şi servicii anexe în total naţional este de 7,17%. 

Numărul mediu persoanelor angajate la o firmă din acest sector este de 5,72. Cifra de afaceri a 

sectorului înregistrează, de la an la an, fluctuaţii foarte mari, ce ar putea pune în pericol 

durabilitatea sectorului în regiune: 55,95% în anul 2003, 25,39% în anul 2004, 43,17% în anul 

2005 şi 26,59% . 

Tabelul nr.17 Extracţia hidrocarburilor şi servicii anexe 
 2003 2004 2005 2006 
 Total 

Romania 
Regiunea  
Centru 

Total 
Romania 

Regiunea 
Centru 

Total 
 Romania 

Regiunea 
Centru 

Total 
Romania 

Regiunea 
Centru 

Număr unităţi locale 103 11 106 18 107 20 107 15 
Număr persoane ocupate 4464 335 4215 221 3054 251 3654 262 
Cifra de afaceri (mil. Lei) 597 334 449 114 461 199 519 138 

Sursa: Evoluţia sectorului antreprenorial la nivel regional, INS, 2008 
 

d) Extracţia şi prepararea minereurilor metalifere este reprezentată în regiunea Centru 

prin două firme (24 la nivel naţional), ce reprezintă 8,33% din totalul naţional. Aceste firme 

deţin 193 salariaţi şi o cifră de afaceri de 3 milioane RON. Cu toate că numărul firmelor s-au 

redus comparativ cu anul 2005, numărul de angajaţi a crescut semnificativ. De asemenea, 

cifra de afaceri a cunoscut o creştere de 3 ori faţă de anul anterior. 

Tabelul nr.18 Extracţia şi prepararea minereurilor metalifere 
 2003 2004 2005 2006 
 Total 

Romania 
Regiunea  
Centru 

Total 
Romania 

Regiunea 
Centru 

Total 
 Romania 

Regiunea 
Centru 

Total 
Romania 

Regiunea 
Centru 

Număr unităţi locale 16 5 27 6 15 3 24 2 
Număr persoane ocupate 1001 515 1132 49 522 8 1564 193 
Cifra de afaceri (mil. Lei) 13 6 36 1 24 1 124 3 

Sursa: Evoluţia sectorului antreprenorial la nivel regional, INS, 2008 
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e) Industria alimentară şi a băuturilor - fiind o regiune cu un important potenţial agricol, în 

regiunea Centru funcţionau în anul 2006 un număr de 1483 unităţi economice locale. 

Comparativ cu anul 2005, dar şi cu 2003, acest număr este în scădere (cu 38 unităţi mai 

puţine), tendinţă de altfel înregistrată şi la nivel naţional. Raportat la nivel naţional, acest 

sector al regiunii deţine 13,72% din total. Numărul mediu al angajaţilor pe firmă este de 14, 

aceştia ajungând în anul 2006 la un total de 20901 angajaţi, în creştere cu 245 angajaţi faţă de 

anul 2005. Cifra de afaceri reprezintă 14,26% din total naţional, în creştere cu 10% faţă de 

anul 2005. 

 

Tabelul nr.19 Industria alimentară şi a băuturilor 
 2003 2004 2005 2006 
 Total 

Romania 
Regiunea  
Centru 

Total 
Romania 

Regiunea 
Centru 

Total 
 Romania 

Regiunea 
Centru 

Total 
Romania 

Regiunea 
Centru 

Număr unităţi locale 11033 1524 11269 1540 11111 1521 10804 1483 
Număr persoane ocupate 146932 21129 146352 22415 143274 20656 145227 20901 
Cifra de afaceri (mil. Lei) 11856 1603 14314 2122 14401 1984 15379 2194 

Sursa: Evoluţia sectorului antreprenorial la nivel regional, INS, 2008 

 

f) Fabricarea produselor din tutun -există în regiune 2 unităţi producătoare la care sunt 

angajaţi 273 lucrători. Acestea au avut o cifră de afaceri, în anul 2005, de 9 milioane lei. 

Comparativ cu anul 2005, acest sector cunoaşte o dezvoltare uşoară. 

 

Tabelul nr.20 Fabricarea produselor din tutun 
 2003 2004 2005 2006 
 Total 

Romania 
Regiunea  
Centru 

Total 
Romania 

Regiunea 
Centru 

Total 
 Romania 

Regiunea 
Centru 

Total 
Romania 

Regiunea 
Centru 

Număr unităţi locale 33 3 35 2 30 1 27 2 
Număr persoane ocupate 2026 104 1410 62 1412 58 1524 273 
Cifra de afaceri (mil. Lei) 916 4 881 1 990 *) 1115 9 

Sursa: Evoluţia sectorului antreprenorial la nivel regional, INS, 2008 

 
g) Fabricarea produselor textile. În regiunea Centru activează 373 unităţi economice locale, 

reprezentând 15,4% din total naţional. La aceste unităţi lucrează 6444 angajaţi (15,43%). 

Repartizaţi pe numărul total de firme, rezultă un număr de 17,26 salariaţi pe o firmă. Aceste 

firme au înregistrat o cifră de afaceri de 300 milioane RON.  
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Tabelul nr.21 Fabricarea produselor textile 
 2003 2004 2005 2006 
 Total 

Romania 
Regiunea  
Centru 

Total 
Romania 

Regiunea 
Centru 

Total 
 Romania 

Regiunea 
Centru 

Total 
Romania 

Regiunea 
Centru 

Număr unităţi locale 2451 374 2507 387 2447 365 2410 373 
Număr persoane ocupate 44419 7417 46013 7932 43990 6995 41775 6444 
Cifra de afaceri (mil. Lei) 1556 251 2004 299 1818 273 2061 300 

Sursa: Evoluţia sectorului antreprenorial la nivel regional, INS, 2008 

 

Tendinţa acestui sector este de creştere a numărului de firme, dar de scădere a 

numărului de angajaţi pe total sector, la nivel de regiune, dar şi la nivel naţional. Cifra de 

afaceri este în creştere comparativ cu anul 2005 (un plus de 27 milioane). 
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Sursa: Evoluţia sectorului antreprenorial la nivel regional, INS, 2008 

 

h) Fabricarea produselor din lemn şi plută (fără mobilă). În regiune Centru sunt 1922 

firme care activează în domeniul industriei de fabricare a lemnului şi a plutei (cu 27 mai multe 

decât în anul 2005). În aceste firme sunt angajaţi 17.704 lucrători, ceea ce înseamnă, ca 

medie, 9,2 lucrători la o unitate economică. În context naţional, acest sector deţine din punct 

de vedere al numărului de firme circa 25,9% din total, din punctul de vedere al numărului de 

angajaţi circa 25,8% şi din punct de vedere al cifrei de afaceri, aceasta deţine 29,46% din 

totalul naţional. Este un sector în dezvoltare, bazat pe bogăţia resurselor din zonă. 
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Sursa: Evoluţia sectorului antreprenorial la nivel regional, INS, 2008 

 

i)Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice În regiunea Centru există un număr de 

160 de firme în domeniul produselor chimice (13,76% din total România). Numărul lor este în 

creştere, comparativ cu anul 2003 (10 noi firme). La aceste firme sunt angajaţi 2820 salariaţi. 

Numărul mediu al salariaţilor pe o firmă este de 17 (comparativ cu 15,46 salariaţi/firmă la 

nivel naţional). Cifra de afaceri a sectorului era, în anul 2006, de 471 milioane lei. 

 

Tabelul nr.22 Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice 
 2003 2004 2005 2006 
 Total 

Romania 
Regiunea  
Centru 

Total 
Romania 

Regiunea 
Centru 

Total 
 Romania 

Regiunea 
Centru 

Total 
Romania 

Regiunea 
Centru 

Număr unităţi locale 1239 150 1228 156 1188 156 1162 160 
Număr persoane ocupate 17625 1977 18377 3125 18634 2436 17968 2820 
Cifra de afaceri (mil. Lei) 2195 364 3091 517 3416 366 3440 471 

Sursa: Evoluţia sectorului antreprenorial la nivel regional, INS, 2008 

 

j) Industria produselor din cauciuc şi mase plastice. Numărul firmelor care activează în 

acest domeniu sunt în număr de 407, cu un personal angajat de 5095 salariaţi (12,5 

salariaţi/firmă).  

Tabelul nr.23 Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice 
 

 2003 2004 2005 2006 
 Total 

Romania 
Regiunea  
Centru 

Total 
Romania 

Regiunea 
Centru 

Total 
 Romania 

Regiunea 
Centru 

Total 
Romania 

Regiunea 
Centru 

Număr unităţi locale 2021 318 2267 361 2477 386 2693 407 
Număr persoane ocupate 24757 4162 27505 4215 29241 4469 33357 5094 
Cifra de afaceri (mil. Lei) 2557 322 2784 428 3360 503 4707 698 

Sursa: Evoluţia sectorului antreprenorial la nivel regional, INS, 2008 
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Atât numărul firmelor cât şi al salariaţilor sunt intr-o vizibilă creştere comparativ cu 

anul 2005. Cifra de afaceri a sectorului este de 698 milioane lei. Ponderea în total naţional a 

numărului de firme este de 15,1%, cota numărului de angajaţi şi a cifrei de afaceri situându-se 

între 14-15%. 
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Sursa: Evoluţia sectorului antreprenorial la nivel regional, INS, 2008 

 

k) Industria metalurgică. Regiunea Centru avea, în anul 2006, circa 79 unităţi economice 

locale în care lucrau 1982 angajaţi (10 salariaţi la o firma). Comparativ cu anul 2005, numărul 

angajaţilor a crescut, în timp ce numărul firmelor a rămas constant. Cifra de afaceri a cunoscut 

o creştere, de la 103 milioane lei în anul 2005 la 161 milioane lei în anul 2006.  

Tabelul nr.24 Industria metalurgică 

 2003 2004 2005 2006 
 Total 

Romania 
Regiunea  
Centru 

Total 
Romania 

Regiunea 
Centru 

Total 
 Romania 

Regiunea 
Centru 

Total 
Romania 

Regiunea 
Centru 

Număr unităţi locale 452 84 441 87 417 79 415 79 
Număr persoane ocupate 9067 1395 10406 1995 10622 1706 9832 1982 
Cifra de afaceri (mil. Lei) 934 94 1567 138 1347 103 1662 161 

Sursa: Evoluţia sectorului antreprenorial la nivel regional, INS, 2008 

 

În total naţional, ponderea numărului de firme era de 19,01% în anul 2006, cea a 

numărului de angajaţi era de 20,16% şi cifra de afaceri deţine 9,69% . 
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Sursa: Evoluţia sectorului antreprenorial la nivel regional, INS, 2008 

 

l) Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal. În regiunea Centru există 

1007 firme care sunt înregistrate în domeniul Industria construcţiilor metalice şi a produselor 

din metal. În aceste firme lucrează circa 12178 salariaţi şi se obţine o cifră de afaceri de 991 

milioane lei.  
 

Tabelul nr.25 Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal  (exclusiv 
maşini utilaje şi instalaţii) 

 2003 2004 2005 2006 
 Total 

Romania 
Regiunea  
Centru 

Total 
Romania 

Regiunea 
Centru 

Total 
 Romania 

Regiunea 
Centru 

Total 
Romania 

Regiunea 
Centru 

Număr unităţi locale 4559 787 5270 879 5918 978 6306 1007 
Număr persoane ocupate 57352 8610 64753 10511 69675 11880 74443 12178 
Cifra de afaceri (mil. Lei) 3037 430 4390 607 5201 717 6928 991 

Sursa: Evoluţia sectorului antreprenorial la nivel regional, INS, 2008 
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Ponderea numărului de firme în total naţional este de 15,9%, cea a numărului de 

angajaţi de 16,26% şi a cifrei de afaceri de 14,2%.  
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Sursa: Evoluţia sectorului antreprenorial la nivel regional, INS, 2008 

 

m) Industria de maşini şi echipamente. Acest sector este reprezentat în regiune de 215 

unităţi economice locale, care au angajat 5925 salariaţi. Cifra de afaceri este de 421 milioane 

lei. Numărul unităţilor economice este în scădere, comparativ cu anul 2005. Numărul de 

salariaţi şi cifra de afaceri cunosc creşteri relative.  

Tabelul nr.26 Industria de maşini şi echipamente 
 2003 2004 2005 2006 
 Total 

Romania 
Regiunea  
Centru 

Total 
Romania 

Regiunea 
Centru 

Total 
 Romania 

Regiunea 
Centru 

Total 
Romania 

Regiunea 
Centru 

Număr unităţi locale 1256 166 1387 199 1508 222 1498 215 
Număr persoane ocupate 30508 5085 31637 5622 32605 5214 34344 5925 
Cifra de afaceri (mil. Lei) 1468 198 1832 274 2158 330 2770 421 

Sursa: Evoluţia sectorului antreprenorial la nivel regional, INS, 2008 
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Ponderea în total România este: la număr firme – 14,35%, la număr angajaţi – 17,25% 

şi la cifra de afaceri – 15,2%. 
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Sursa: Evoluţia sectorului antreprenorial la nivel regional, INS, 2008 

 

In ceea ce priveste sectorul constructiilor este de mentionat ca in regiunea Centru, 

numărul unităţilor locale era, în anul 2006, de 4860. Aceste unităţi aveau 41.400 angajaţi (8,5 

angajaţi pe firma). Cifra de afaceri a sectorului era de 3725 milioane.  

Tabelul nr.27 Construcţii 
 2003 2004 2005 2006 
 Total 

Romania 
Regiunea  
Centru 

Total 
Romania 

Regiunea 
Centru 

Total 
 Romania 

Regiunea 
Centru 

Total 
Romania 

Regiunea 
Centru 

Număr unităţi locale 21170 2789 25768 3471 30714 4098 36564 4860 
Număr persoane ocupate 274122 31108 284638 33816 296997 34842 338725 41400 
Cifra de afaceri (mil. Lei) 16298 1557 21140 2072 24110 2311 35401 3725 

 

Sursa: Evoluţia sectorului antreprenorial la nivel regional, INS, 2008 

 

Ponderea sectorului(ca număr de firme) în nivelul naţional era de 13,29%. Salariaţii 

angajaţi deţineau 12,22%, iar cifra de afaceri 10,52%. 
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Sursa: Evoluţia sectorului antreprenorial la nivel regional, INS, 2008 

 
  

Numărul unităţilor locale din sectorul comerţ regiunea Centru era, în anul 2006, de 

23481 unităţi. În aceste firme activau 112231 salariaţi (4,7 salariaţi în medie pe firmă). Cifra 

de afaceri era de 23030 mil.lei. Sectorul prezintă o evoluţie pozitivă, de creştere relativ mică. 

 
Tabelul nr.28 Comerţ 

 2003 2004 2005 2006 
 Total 

Romania 
Regiunea  
Centru 

Total 
Romania 

Regiunea 
Centru 

Total 
 Romania 

Regiunea 
Centru 

Total 
Romania 

Regiunea 
Centru 

Număr unităţi locale 184204 19732 196113 21512 205670 22847 211483 23481 
Număr persoane ocupate 763113 93217 811526 98953 870096 107118 922549 112231 
Cifra de afaceri (mil. Lei) 128497 13392 165406 17365 188769 18937 225791 23030 

Sursa: Evoluţia sectorului antreprenorial la nivel regional, INS, 2008 
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Sursa: Evoluţia sectorului antreprenorial la nivel regional, INS, 2008 
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În regiunea Centru sunt înregistrate 20.150 unităţi economice care îşi desfăşoară 

activitate cu specializare servicii de piaţă.  La aceste firme lucrează 87594 salariaţi şi au o 

cifra de afaceri de 6745 mil.lei. Evoluţia tuturor indicatorilor prezentaţi mai sus este de 

creştere în comparaţie cu anul 2005 şi chiar cu anul 2003. 

Tabelul nr.29 Servicii de piaţă 

 2003 2004 2005 2006 
 Total 

Romania 
Regiunea  
Centru 

Total 
Romania 

Regiunea 
Centru 

Total 
 Romania 

Regiunea 
Centru 

Total 
Romania 

Regiunea 
Centru 

Număr unităţi locale 99252 13046 123249 15924 144838 18279 161407 20150 
Număr persoane ocupate 506661 61147 599588 72618 672737 80469 750845 87594 
Cifra de afaceri (mil. Lei) 32330 3181 45235 4298 55088 5234 72279 6745 

Sursa: Evoluţia sectorului antreprenorial la nivel regional, INS, 2008 
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Sursa: Evoluţia sectorului antreprenorial la nivel regional, INS, 2008 

 

 

6.  Performanţe ale mediului de afaceri în judeţele Mureş, Covasna şi Harghita. 
Analiza comparativă în context regional şi naţional 

 
Potenţialul naţional reprezintă un factor de stimulare a diversificării tipologiilor 

activităţilor. Gradul de dezvoltare a mediului de afaceri al zonei asigură şi determină într-o 

măsură semnificativă nivelul şi dinamica antreprenoriatului local, atrag ISD şi sporesc 

oportunităţile de accesare şi folosire eficientă a fondurilor structurale. 

Fundamentarea unor direcţii de stimulare a antreprenoriatului local presupune deci, şi 

cunoaşterea performanţelor mediului de afaceri, a particularităţilor şi avantajelor 

competitive faţă de alte judeţe/zone ale României. 

În continuare vom prezenta o sumă de indicatori de performanţă a mediului de afaceri 

la nivelul regiunii Centru şi pe judeţele Mureş, Covasna şi Harghita, comparativ cu realizările 

la nivel naţional şi acestea diferenţiate pe categorii de mărime ale firmelor. Dimensiunea 
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firmei este semnificativă în ceea ce priveşte performanţele economice şi financiare pe de o 

parte, iar pe de altă parte, este bine ştiut faptul că o firmă ce-şi propune existenţa pe piaţă pe 

termen lung are în vedere şi dezvoltarea/diversificarea activităţii, deci creşterea dimensiunii 

acesteia. 

Am selectat perioada 2004-2007 pentru a surprinde şi gradul de volatilitate a 

performanţelor anuale ale acestor firme. Pentru perioada 2008-2009 informaţiile statistice sunt 

insuficiente şi fluctuaţiile lunare ale pieţei generează un comportament de adaptabilitate pe 

termen scurt care poate fi „gestionat” prin măsuri anticriză, aspect ce va fi analizat la finalul 

acestui studiu. 

 

Rentabilitatea 

Pornind de la activitatea desfăşurată de societăţile comerciale active care au depus 

declaraţii financiare anuale şi analizând dinamica unor indicatori de rentabilitate se pot 

desprinde următoarel concluzii: 

- rentabilitatea brută a veniturilor a crescut la nivelul Regiunii Centru până în 2005 (la 

nivel naţional până în 2006) după care se constată o reducere treptată în 2007 până la nivelul 

înregistrat în 2003. Pe judeţe cel mai bine se situează Mureşul care reuşeşte să-şi 

îmbunătăţească profitabilitatea veniturilor cu peste 20% faţă de anul 2003; cele mai slabe 

valori sunt înregistrate de Covasna care cade sub nivelul indicatorilor din 2003; 

- în ceea ce priveşte rentabilitatea activelor este de semnalat faptul că spre deosebire 

de performanţele medii la nivel naţional, zona Centru şi cele 3 judeţe se găsesc într-o poziţie 

nefavorabilă. Politica firmelor a fost de accent pe realizarea de venituri şi mai puţin pe 

valorificarea activelor deţinute, ceea ce poate evidenţia şi o recorelare între volumul cifrei de 

afaceri, capacitatea de producţie instalată şi/sau o necorelare pe termen mediu între politica 

investiţională şi cea de dezvoltare a pieţelor specifice. Situaţia pe judeţele analizate este 

similară cu cea înregistrată la rentabilitatea brută a veniturilor.; 

- rentabilitatea resurselor consumate se reduce în 2007 comparativ cu 2003 atât la 

nivel de regiune cât şi în judeţele Covasna şi Harghita. În judeţul Mureş performanţa se 

îmbunătăţeşte, indicatorul are o dinamică apropiată de cea a rentabilităţii veniturilor, dar uşor 

inferioară acesteia. Chiar şi în această situaţie putem să semnalăm că o dinamică inferioară a 

rentabilităţii resurselor consumate poate semnifica atât nevoia de reînnoire a tehnologiilor 

utilizate cât şi posibilitatea ca firmele să fie mai puţin flexibile la diversificarea 

produselor/serviciilor şi/sau promovarea acelora care presupun o valoare adăugată mai mare 

în detrimentul consumului semnificativ de resurse/factori de producţie. 
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Tabelul nr.30 Rentabilitatea în perioada 2003-2007 – total societăţi comerciale 

2003=100     
judet/ parametru 2004 2005 2006 2007 
Covasna         
rentabilitatea bruta a veniturilor 85,91 100,76 102,54 97,84 
rentabilitatea economica a activelor 89,36 95,73 91,46 85,66 
rentabilitatea resurselor consumate 80,85 90,27 92,3 91,59 
Harghita         
rentabilitatea bruta a veniturilor 97,07 107,06 103,1 108,61 
rentabilitatea economica a activelor 100 101,28 96,26 94,87 
rentabilitatea resurselor consumate 92,5 91,38 85,63 98,75 
Mures         
rentabilitatea bruta a veniturilor 94,69 117,28 112,93 121,77 
rentabilitatea economica a activelor 104,95 117,33 105,43 103,52 
rentabilitatea resurselor consumate 83,08 109 101,41 121,04 
Regiunea Centru         
rentabilitatea bruta a veniturilor 109,89 105,28 104,74 100,81 
rentabilitatea economica a activelor 119,86 112,08 108,13 94,47 
rentabilitatea resurselor consumate 94,38 91,88 88,66 95,21 
Total          
rentabilitatea bruta a veniturilor 116,21 116,06 127,37 115,14 
rentabilitatea economica a activelor 127,59 123,07 137,96 116,35 
rentabilitatea resurselor consumate 104,69 106,91 109,51 112,22 

Sursa: M. Dimitriu, Performanţele întreprinderilor din economia reală a României în perioada 2003-2007, 
Ed.Sedcom Libris, Iaşi, 2009. 
 

Dacă situaţia pe total firme la nivelul judeţului Covasna era cea mai slabă comparativ 

cu celelalte judeţe/zonă/nivel naţional, în cazul IMM-urilor se înregistrează cele mai bune 

performanţe, rentabilitatea crescând în 2007 faţă de 2003 cu 17-34%. 
 

Tabelul nr.31 Rentabilitatea IMM-urilor în perioada 2003-2007 

2003=100     
judet/ parametru 2004 2005 2006 2007 
Covasna         
rentabilitatea bruta a veniturilor 119,57 108,14 128,88 136,43 
rentabilitatea economica a activelor 119,48 103,14 117,58 117,13 
rentabilitatea resurselor consumate 117,3 108,24 125,04 137,23 
Harghita         
rentabilitatea bruta a veniturilor 68,87 74,57 68,34 76,16 
rentabilitatea economica a activelor 73,12 81,05 71,74 68,5 
rentabilitatea resurselor consumate 71,23 74,74 71,93 85,96 
Mures         
rentabilitatea bruta a veniturilor 98,52 114,35 124,26 108,02 
rentabilitatea economica a activelor 99,62 101,64 125,16 103,77 
rentabilitatea resurselor consumate 101,16 107,62 115,4 100,66 
Regiunea Centru         
rentabilitatea bruta a veniturilor 111,21 113,88 127,05 125,62 
rentabilitatea economica a activelor 110,33 105,87 113,38 101,53 
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rentabilitatea resurselor consumate 95,57 95,96 103,26 114,32 
Total          
rentabilitatea bruta a veniturilor 107,87 111,18 121,1 104,72 
rentabilitatea economica a activelor 115,9 111,76 118,7 95,07 
rentabilitatea resurselor consumate 97,97 101,14 105,58 104,57 

Sursa: M. Dimitriu, Performanţele întreprinderilor din economia reală a României în perioada 2003-2007, 
Ed.Sedcom Libris, Iaşi, 2009. 
 

În judeţul Harghita, performanţele IMM-urilor sunt foarte slabe, rentabilitatea 

economică a activelor scade la cca 2/3 comparativ cu anul 2003, politicile locale de sprijinire 

a dezvoltării acestora dovedindu-se insuficiente şi/sau neadecvate. 

Dacă doar judeţul Harghita a înregistrat performanţe slabe la indicatori de rentabilitate 

a IMM-urilor, analiza performanţelor microîntreprinderilor ne evidenţiază o situaţie 

nefavorabilă, relativ similară cu cea la nivel naţional/regional, judeţul Mureş se dovedeşte cel 

mai slab performant, rentabilitatea economică a activelor scăzând în 2007 cu peste 40% 

comparativ cu 2003. 

Aceste rezultate semnifică pe de o parte preocupări insuficiente de sprijinire a micilor 

afaceri în zonă şi pe de altă parte existenţa unei economii neînregistrate semnificativ, mai ales 

la nivelul microîntreprinderilor. 

Tabelul nr.32  Rentabilitatea Microîntreprinderilor în perioada 2003-2007 

judet/ parametru 2004 2005 2006 2007 
Covasna         
rentabilitatea bruta a veniturilor 109,88 113,02 85,25 86,9 
rentabilitatea economica a activelor 111,73 102,95 81,03 76,73 
rentabilitatea resurselor consumate 113,1 117,01 84,78 86,96 
Harghita         
rentabilitatea bruta a veniturilor 97,29 100,21 82,42 87,14 
rentabilitatea economica a activelor 100,51 103,6 77,9 75,92 
rentabilitatea resurselor consumate 94,03 96,77 74,97 82,56 
Mures         
rentabilitatea bruta a veniturilor 108,97 107,36 85,11 82,29 
rentabilitatea economica a activelor 112,72 108,88 68,8 57,66 
rentabilitatea resurselor consumate 107,01 110 83,18 80,14 
Regiunea Centru         
rentabilitatea bruta a veniturilor 110,41 108,07 93,47 92,98 
rentabilitatea economica a activelor 112,75 97,9 67,26 58,6 
rentabilitatea resurselor consumate 109,42 107,37 88,47 88,74 
Total          
rentabilitatea bruta a veniturilor 106,95 105,98 106,21 90,38 
rentabilitatea economica a activelor 97,63 84,77 68,15 50,67 
rentabilitatea resurselor consumate 108,66 106,8 100,86 88,12 

Sursa: M. Dimitriu, Performanţele întreprinderilor din economia reală a României în perioada 2003-2007, 
Ed.Sedcom Libris, Iaşi, 2009. 
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Pentru a avea o imagine mai completă asupra performanţelor relative ale diferitelor 

categorii de agenţi economici, am determinat avantajele/dezavantajele comparative între 

judeţe, faţă de regiunea Centru şi media naţională. 

Dacă în anul 2003 societăţile comerciale din judeţul Covasna, în ansamblul lor erau 

cel mai performante în anul 2007, judeţul Mureş depăşeşte performanţele celorlalte judeţe, cel 

mediei pe regiume şi la nivel naţional. 

 

Tabelul nr. 33   Indici de devansare ai indicatorilor de rentabilitate pe judeţe, comparativ cu media 
regiune/naţională – total societăţi comerciale, în perioada 2003-2007 

  2003   2004   2005   2006   2007   
  centru 

=100 
national 
=100 

centru 
=100 

national 
=100 

centru 
=100 

national 
=100 

centru 
=100 

national 
=100 

centru 
=100 

national 
=100 

             
COVASNA 100,4 123,7 88,3 86,8 99,7 96,9 105,2 89,5 97,8 99,1 
HARGHITA 84,8 104,5 82,3 80,9 83,4 81,0 80,9 68,8 86,2 87,4 
MURES 94,5 116,5 85,1 83,6 111,9 108,6 108,3 92,2 118,9 120,5 
             
CENTRU 100,0 123,3 100,0 98,3 100,0 97,1 100,0 85,1 100,0 101,4 
Total national   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0 
Nota: Profitabilitatea exploatării(profit brut pe exploatare/venit de exploatare*100 
Sursa: M. Dimitriu, Performanţele întreprinderilor din economia reală a României în perioada 2003-2007, 
Ed.Sedcom Libris, Iaşi, 2009. 
 
Tabelul nr. 34   Indici de devansare ai indicatorilor de rentabilitate pe judeţe, comparativ cu media 

regiune/naţională – total societăţi comerciale, în perioada 2003-2007 
  2003   2004   2005   2006   2007   
  centru 

=100 
national 
=100 

centru 
=100 

national 
=100 

centru 
=100 

national 
=100 

centru 
=100 

national 
=100 

centru 
=100 

national 
=100 

COVASNA 106,9 120,5 83,5 89,1 102,2 104,6 104,5 97,0 103,7 102,5 
HARGHITA 78,7 88,8 69,6 74,2 80,0 81,9 77,4 71,9 84,8 83,9 
MURES 99,6 112,3 85,8 91,6 110,9 113,6 107,4 99,7 120,4 119,0 
CENTRU 100,0 112,7 100,0 106,7 100,0 102,4 100,0 92,8 100,0 98,8 
Total national    100,0   100,0   100,0   100,0   100,0 
Nota: Profitabilitatea totală (profit brut total/venit total*100). 
Sursa: M. Dimitriu, Performanţele întreprinderilor din economia reală a României în perioada 2003-2007, 
Ed.Sedcom Libris, Iaşi, 2009. 
 
Tabelul nr. 35  Indici de devansare ai indicatorilor de rentabilitate pe judeţe, comparativ cu media 

regiune/naţională – total societăţi comerciale, în perioada 2003-2007 
 
  2003   2004   2005   2006   2007   

  centru 
=100 

national 
=100 

centru 
=100 

national 
=100 

centru 
=100 

national 
=100 

centru 
=100 

national 
=100 

centru 
=100 

national 
=100 

COVASNA 102,6 128,4 88,0 87,2 100,9 97,7 106,9 90,5 98,8 99,4 
HARGHITA 83,2 104,1 81,6 80,9 82,8 80,2 80,4 68,1 86,3 86,9 
MURES 95,9 120,0 84,5 83,7 113,7 110,1 109,8 92,9 122,0 122,8 
CENTRU 100,0 125,1 100,0 99,1 100,0 96,8 100,0 84,6 100,0 100,6 
Total national   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0 
Nota: Profit la 1000 lei chelt. (profit din expl/chelt de expl*1000). 
Sursa: M. Dimitriu, Performanţele întreprinderilor din economia reală a României în perioada 2003-2007, 
Ed.Sedcom Libris, Iaşi, 2009. 
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La nivel de IMM-uri la aceeaşi indicatori, situaţia se schimbă: 

- judeţul Mureş cu cele mai bune performanţe în 2003, înregistrează valori peste media 

zonei şi media naţională în toată perioada, în 2007 depăşind performanţele regiunii Centru cu 

cca 20% la toţi indicatorii analizaţi; 

- judeţul Harghita, care înregistrează în 2003 performanţe superioare mediei regiunii 

ajunge la sfârşitul perioadei analizate să se situeze sub acest plafon cu cca 20%; 

- IMM-urile din judeţul Covasna îşi îmbunătăţesc performanţa relativă faţă de media 

zonei şi în 2007 valoarea indicatorilor devansează performanţele din judeţul Harghita. Ecartul 

faţă de media regiunii Centru scade de la 21,4 p.p. la 5,7 p.p. la indicatorul profit la 1000 lei 

cheltuieli de exploatare, de la 20,1 p.p. la 6,3 p.p. la rata profitabilităţii veniturilor din 

exploatare şi de la 9,8 p.p. la 2 p.p. la rata profitabilităţii totale. 

 

Tabel nr. 36 Indici de devansare ai indicatorilor de rentabilitate pe judeţe, comparativ cu 
media regiune/naţională în IMM-uri, în perioada 2003-2007 

 
  2003   2004   2005   2006   2007   
  centru 

=100 
national 
=100 

centru 
=100 

national 
=100 

centru 
=100 

national 
=100 

centru 
=100 

national 
=100 

centru 
=100 

national 
=100 

COVASNA 79,9 78,1 96,6 92,3 88,6 82,5 95,1 91,1 93,7 99,8 
HARGHITA 116,4 113,7 84,1 80,4 86,3 80,4 77,6 74,3 83,5 88,9 
MURES 136,1 133,0 141,6 135,3 151,3 140,8 149,4 143,0 119,4 127,2 
CENTRU 100,0 97,7 100,0 95,6 100,0 93,1 100,0 95,7 100,0 106,5 
Total national   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0 
Nota: Profitabilitatea exploatării(profit brut pe exploatare/venit de exploatare*100 
Sursa: M. Dimitriu, Performanţele întreprinderilor din economia reală a României în perioada 2003-2007, Ed.Sedcom 
Libris, Iaşi, 2009. 
 
 

Tabel nr. 37 Indici de devansare ai indicatorilor de rentabilitate pe judeţe, comparativ cu media 
regiune/naţională în IMM-uri, în perioada 2003-2007 

 
  2003   2004   2005   2006   2007   
  centru 

=100 
national 
=100 

centru 
=100 

national 
=100 

centru 
=100 

national 
=100 

centru 
=100 

national 
=100 

centru 
=100 

national 
=100 

COVASNA 90,2 79,9 97,1 88,5 85,8 77,7 91,8 85,2 98,0 104,0 
HARGHITA 133,0 117,8 82,5 75,2 87,2 79,0 71,5 66,4 80,7 85,6 
MURES 143,4 127,0 127,2 116,0 144,3 130,7 140,3 130,3 123,5 131,1 
CENTRU 100,0 88,6 100,0 91,2 100,0 90,6 100,0 92,8 100,0 106,1 
Total national   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0 
Nota: Profitabilitatea totală (profit brut total/venit total*100). 
Sursa: M. Dimitriu, Performanţele întreprinderilor din economia reală a României în perioada 2003-2007, 
Ed.Sedcom Libris, Iaşi, 2009. 
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Tabel nr. 38 Indici de devansare ai indicatorilor de rentabilitate pe judeţe, comparativ cu media 
regiune/naţională în IMM-uri, în perioada 2003-2007 

  2003   2004   2005   2006   2007   
  centru 

=100 
national 
=100 

centru 
=100 

national 
=100 

centru 
=100 

national 
=100 

centru 
=100 

national 
=100 

centru 
=100 

national 
=100 

COVASNA 78,6 76,5 96,5 91,7 88,6 81,9 95,1 90,6 94,3 100,4 
HARGHITA 111,1 108,2 82,8 78,7 86,5 80,0 77,2 73,6 83,4 88,9 
MURES 139,8 136,0 147,8 140,5 156,5 144,7 155,9 148,5 122,9 130,9 
CENTRU 100,0 97,3 100,0 95,1 100,0 92,5 100,0 95,3 100,0 106,5 
Total national   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0 
Nota: Profit la 1000 lei chelt. (profit din expl/chelt. de expl.*1000). 
Sursa: M. Dimitriu, Performanţele întreprinderilor din economia reală a României în perioada 2003-2007, 
Ed.Sedcom Libris, Iaşi, 2009. 
 

În cazul microîntreprinderilor diferenţele faţă de medie sunt mai atenuate, doar judeţul 

Mureş se situează peste media zonei până în 2006. În anul 2007, la toate judeţele analizate şi 

la toţi indicatorii se înregistrează performanţe/valori sub media zonei şi media naţională, 

reprezentând un semnal clar că mediul de afaceri peste această categorie de firme s-a 

deteriorat treptat, chiar dacă economia naţională a înregistrat o creştere importantă în întregul 

interval de analiză. 

Tabel nr. 39 Indici de devansare ai indicatorilor de rentabilitate pe judeţe, comparativ cu 
media regiune/naţională în microîntreprinderi, în perioada 2003-2007 

  2003   2004   2005   2006   2007   
  centru 

=100 
national 
=100 

centru 
=100 

national 
=100 

centru 
=100 

national 
=100 

centru 
=100 

national 
=100 

centru 
=100 

national 
=100 

COVASNA 82,8 78,8 84,1 80,3 87,0 83,2 76,4 65,4 78,3 75,3 
HARGHITA 89,3 85,1 78,7 75,2 81,6 78,0 76,0 65,1 82,4 79,2 
MURES 106,0 100,9 103,8 99,2 107,2 102,5 100,1 85,7 97,0 93,3 
CENTRU 100,0 95,2 100,0 95,6 100,0 95,6 100,0 85,6 100,0 96,2 
Total national    100,0   100,0   100,0   100,0   100,0 
Nota: Profitabilitatea exploatării(profit brut pe exploatare/venit de exploatare*100 
Sursa: M. Dimitriu, Performanţele întreprinderilor din economia reală a României în perioada 2003-2007, Ed.Sedcom 
Libris, Iaşi, 2009. 
 

Tabel nr. 40 Indici de devansare ai indicatorilor de rentabilitate pe judeţe, comparativ cu media 
regiune/naţională în microîntreprinderi, în perioada 2003-2007 

  2003   2004   2005   2006   2007   
  centru 

=100 
national 
=100 

centru 
=100 

national 
=100 

centru 
=100 

national 
=100 

centru 
=100 

national 
=100 

centru 
=100 

national 
=100 

COVASNA 82,2 76,1 81,9 78,2 86,0 81,2 75,1 61,1 76,9 73,2 
HARGHITA 88,6 82,0 78,1 74,6 82,2 77,5 78,1 63,6 83,1 79,0 
MURES 107,1 99,1 105,7 101,0 106,4 100,4 97,5 79,4 94,8 90,2 
CENTRU 100,0 92,5 100,0 95,5 100,0 94,3 100,0 81,4 100,0 95,2 
Total national    100,0   100,0   100,0   100,0   100,0 
Nota: Profitabilitatea totală (profit brut total/venit total*100). 
Sursa: M. Dimitriu, Performanţele întreprinderilor din economia reală a României în perioada 2003-2007, 
Ed.Sedcom Libris, Iaşi, 2009. 
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Tabel nr. 41 Indici de devansare ai indicatorilor de rentabilitate pe judeţe, comparativ cu 
media regiune/naţională în microîntreprinderi, în perioada 2003-2007 

 
  2003   2004   2005   2006   2007   
  centru 

=100 
national 
=100 

centru 
=100 

national 
=100 

centru 
=100 

national 
=100 

centru 
=100 

national 
=100 

centru 
=100 

national 
=100 

COVASNA 79,5 76,1 82,2 79,2 86,6 83,4 76,2 63,9 78,0 75,1 
HARGHITA 88,1 84,3 75,7 72,9 79,4 76,4 74,6 62,6 82,0 79,0 
MURES 107,3 102,7 104,9 101,1 110,0 105,8 100,9 84,7 96,9 93,4 
CENTRU 100,0 95,7 100,0 96,3 100,0 96,2 100,0 83,9 100,0 96,3 
Total national    100,0   100,0   100,0   100,0   100,0 
Nota: Profit la 1000 lei chelt. (profit din expl/chelt. de expl.*1000). 
Sursa: M. Dimitriu, Performanţele întreprinderilor din economia reală a României în perioada 2003-2007, 
Ed.Sedcom Libris, Iaşi, 2009. 
 

Performanţe ale utilizării factorului uman 

Analiza eficienţei utilizării resurselor umane permite determinarea gradului de 

atractivitate al firmei sub aspectul oportunităţilor de ocupare aferente resurselor umane. O 

firmă profitabilă, de regulă poate asigura un pachet salarial remunerator angajaţilor săi şi 

aceasta în condiţiile respectării corelaţiei dintre productivitatea muncii şi dinamica câştigurilor 

din muncă. Înzestrarea tehnică a muncii reprezintă un factor de creştere a productivităţii şi o 

sursă de reducere a costurilor medii cu forţă de muncă. Analiza acestor indicatori la nivelul 

regiunii Centru şi în judeţele de analiză ne permit următoarele observaţii: 

- dinamica productivităţii muncii medii pe unitate a cunoscut un trend pozitiv, valorile 

cele mai mari înregistrându-se în Harghita, superioare mediei regiunii, dar fără să depăşească 

creşterea la nivel naţional; 

- gradul de înzestrare tehnică a muncii a avut o dinamică mult mai redusă în judeţele 

analizate decât la nivel naţional ceea ce întăreşte afirmaţia anterioară de orientare a mediului 

de afaceri spre rezultate şi performanţă prezentă şi mai puţin pe cea pe termen mediu şi lung. 
 

Tabelul nr. 42 Indicatori de performanţă a resurselor umane ocupate în perioada 
2003-2007 – total societăţi comerciale 

2003=100     
  2004 2005 2006 2007 
COVASNA     
productivitatea muncii medii pe unitate 115,83 52,6 131,67 144,97 
costul mediu al muncii 107,28 59,14 137,94 169,11 
gradul de inzestrare tehnica a muncii 107,62 58,57 162,31 183,13 
HARGHITA     
productivitatea muncii medii pe unitate  121,63 121,3 153,77 171,53 
costul mediu al muncii 113,38 117,48 135,03 163,23 
gradul de inzestrare tehnica a muncii 123,18 121,19 155,43 184,76 
MURES     
productivitatea muncii medii pe unitate 119,21 106,61 138,01 108,64 
costul mediu al muncii 113,18 98,61 115,17 100 
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gradul de inzestrare tehnica a muncii 107,75 107,25 156,54 144,08 
REGIUNEA CENTRU     
productivitatea muncii medii pe unitate 126,73 97,54 134,66 147,17 
costul mediu al muncii 109,63 97,76 124,2 142,97 
gradul de inzestrare tehnica a muncii 118,12 87,9 124,79 158,45 
TOTAL     
productivitatea muncii medii pe unitate 330,45 356,34 420,41 523,52 
costul mediu al muncii 306,51 338,17 401,14 488,21 
gradul de inzestrare tehnica a muncii 299,18 326,72 375,19 518,93 

Sursa: Calculat pe baza datelor din situaţiile financiare anuale ale agenţilor economici, Ministerul Finanţelor. 
 

În funcţie de mărimea agenţilor economici aceste concluzii se nuanţează: 

a) IMM-urile au înregistrat o creştere mai accentuată a productivităţii muncii, de peste 

2 ori în Harghita şi Covasna şi s-au preocupat pentru o dinamică mai temperată a costului 

mediu al muncii decât microîntreprinderile. 

 

Tabelul nr.43 Indicatori de performanţă a resurselor umane ocupate în firme tip IMM-
uri în perioada 2003-2007 

2003=100     
  2004 2005 2006 2007 
Covasna         
productivitatea muncii medii pe unitate 125,79 148,64 175,02 216,61 
costul mediu al muncii 116,19 128,2 144,26 181,06 
gradul de inzestrare tehnica a muncii 124,02 154,99 199,32 273,79 
Harghita         
productivitatea muncii medii pe unitate  127,46 152,39 198,42 213,94 
costul mediu al muncii 121,71 134,9 160,55 199,06 
gradul de inzestrare tehnica a muncii 127,85 147,76 200,67 269,56 
Mures         
productivitatea muncii medii pe unitate 128,68 148,31 111,93 133,26 
costul mediu al muncii 115,46 129,15 87,36 101,28 
gradul de inzestrare tehnica a muncii 130,11 165,27 106,87 133,89 
Regiunea Centru         
productivitatea muncii medii pe unitate 123,65 125,85 162,19 174,88 
costul mediu al muncii 107,84 113,71 144,55 162,17 
gradul de inzestrare tehnica a muncii 127,07 135,5 180,04 223,98 
Total         
productivitatea muncii medii pe unitate 501,46 545,19 642,9 784,04 
costul mediu al muncii 446,64 495,57 572,64 691,71 
gradul de inzestrare tehnica a muncii 448,53 531,33 644,07 895,34 

Sursa: Calculat pe baza datelor din situaţiile financiare anuale ale agenţilor economici, Ministerul Finanţelor. 
 

 65



 
Tabelul nr.44 Indicatori de performanţă a resurselor umane ocupate în 

microîntreprinderi în perioada 2003-2007 
 

2003=100     
  2004 2005 2006 2007 
Covasna         
productivitatea muncii medii pe unitate 112,53 111,19 125,16 131,65 
costul mediu al muncii 111,91 128,52 141,39 172,42 
gradul de inzestrare tehnica a muncii 114,91 139,69 143,5 184,91 
Harghita         
productivitatea muncii medii pe unitate  108,33 107,15 113,96 122,07 
costul mediu al muncii 110,35 129,55 134,99 164,32 
gradul de inzestrare tehnica a muncii 116,25 108,11 131,22 159,7 
Mures         
productivitatea muncii medii pe unitate 107,13 104,33 112,54 118,69 
costul mediu al muncii 107,88 126,05 135,48 166,31 
gradul de inzestrare tehnica a muncii 77,15 87,99 132,7 182,11 
Regiunea Centru         
productivitatea muncii medii pe unitate 108,11 107,47 114,05 120,75 
costul mediu al muncii 108,23 129,5 139,96 177,41 
gradul de inzestrare tehnica a muncii 98,75 120,94 188,73 245,83 
Total         
productivitatea muncii medii pe unitate 108,53 108,36 115,47 121,21 
costul mediu al muncii 112,17 133,67 144,98 181,79 
gradul de inzestrare tehnica a muncii 122,85 149,64 240,8 320,16 

Sursa: Calculat pe baza datelor din situaţiile financiare anuale ale agenţilor economici, Ministerul Finanţelor. 
 

Dacă analizăm diferenţele de nivel al performanţei în muncă şi a înzestrării muncii pe 

judeţe şi anii ai perioadei analizate constatăm următoarele: 

- gradul de înzestrare tehnică al zonei şi judeţelor pe total firme este în raport cu 

evoluţiile la nivel naţional în scădere, dotarea cu active imobilizate fiind mai lentă, deci şi 

ritmul reînnoirii tehnologice şi al absorbţiei rezultatelor CDI este mai scăzut. Din acest punct 

de vedere cel mai bine se situează IMM-urile ecartul faţă de media naţională fiind mai redus; 

- diferenţele de productivitate sunt semnificative, zona Centru prevede avantajul 

comparativ deţinut în anul 2003 faţă de media naţională la fel şi judeţele analizate. Cele mai 

mari decalaje negative se înregistrează în judeţul Mureş – de la o productivitate medie pe 

salariat de 2,2 ori mai ridicate faţă de media naţională în 2003 se ajunge la 45,5% din 

productivitatea naţională în 2007. Trendul este similar şi în celelalte judeţe însă magnitudinea 

fenomenului este mai redusă de la 2,2 ori la 59% pentru Covasna şi de la 1,8 ori la 60% 

pentru Harghita. 
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Tabelul nr.45  Înzestrarea tehnică a muncii, performanţe în muncă şi venituri ale forţei 
de muncă ocupate – total societăţi comerciale, în perioada 2003-2007 

  2003   2004   2005   2006   2007   
  centru 

=100 
national 
=100 

centru 
=100 

national 
=100 

centru 
=100 

national 
=100 

centru 
=100 

national 
=100 

centru 
=100 

national 
=100 

COVASNA 61,0 113,1 54,7 38,1 39,4 20,0 77,1 43,6 72,8 39,1 
HARGHITA 54,0 100,1 56,0 39,0 71,2 36,1 65,3 36,9 66,4 35,6 
MURES 67,6 125,3 63,1 44,0 75,8 38,5 81,5 46,0 64,1 34,4 
CENTRU 100,0 185,4 100,0 69,7 100,0 50,7 100,0 56,5 100,0 53,7 
Total national   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0 
Notă: Grad de inzestrare tehnica (active imobil/nr.sal). 
Sursa: M. Dimitriu, Performanţele întreprinderilor din economia reală a României în perioada 2003-2007, 
Ed.Sedcom Libris, Iaşi, 2009. 
 
Tabelul nr.46  Înzestrarea tehnică a muncii, performanţe în muncă şi venituri ale forţei de 

muncă ocupate – total societăţi comerciale, în perioada 2003-2007 
  2003   2004   2005   2006   2007   
  centru 

=100 
national 
=100 

centru 
=100 

national 
=100 

centru 
=100 

national 
=100 

centru 
=100 

national 
=100 

centru 
=100 

national 
=100 

COVASNA 73,4 26,9 68,1 29,2 43,1 15,2 80,4 37,5 78,8 44,6 
HARGHITA 61,5 22,5 61,3 26,3 80,8 28,5 73,6 34,3 78,0 44,1 
MURES 82,2 30,1 77,8 33,3 88,5 31,2 89,5 41,8 70,3 39,8 
CENTRU 100,0 36,6 100,0 42,9 100,0 35,3 100,0 46,7 100,0 56,6 
Total national   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0 
Notă: Grad de inzestrare tehnica (total active/nr.sal). 
Sursa: M. Dimitriu, Performanţele întreprinderilor din economia reală a României în perioada 2003-2007, 
Ed.Sedcom Libris, Iaşi, 2009. 
 
Tabelul nr.47  Înzestrarea tehnică a muncii, performanţe în muncă şi venituri ale forţei de 

muncă ocupate – total societăţi comerciale, în perioada 2003-2007 
 

  2003   2004   2005   2006   2007   
  centru 

=100 
national 
=100 

centru 
=100 

national 
=100 

centru 
=100 

national 
=100 

centru 
=100 

national 
=100 

centru 
=100 

national 
=100 

COVASNA 97,5 217,9 87,7 71,6 51,0 31,7 92,7 60,8 99,3 59,1 
HARGHITA 81,9 183,0 78,2 63,8 97,5 60,6 90,9 59,6 100,7 60,0 
MURES 99,3 221,7 95,5 77,9 99,6 62,0 97,7 64,0 76,4 45,5 
CENTRU 100,0 223,3 100,0 81,6 100,0 62,2 100,0 65,6 100,0 59,5 
Total national   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0 
Notă: Productivitate (cifra afaceri/nr.sal.). 
Sursa: M. Dimitriu, Performanţele întreprinderilor din economia reală a României în perioada 2003-2007, 
Ed.Sedcom Libris, Iaşi, 2009. 
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Tabelul nr.48  Înzestrarea tehnică a muncii, performanţe în muncă şi venituri ale forţei 
de muncă ocupate – total societăţi comerciale, în perioada 2003-2007 

 
  2003   2004   2005   2006   2007   
  centru 

=100 
national 
=100 

centru 
=100 

national 
=100 

centru 
=100 

national 
=100 

centru 
=100 

national 
=100 

centru 
=100 

national 
=100 

COVASNA 83,5 202,1 81,7 70,8 50,5 35,3 92,8 69,5 98,8 70,0 
HARGHITA 78,4 189,7 81,1 70,2 94,2 65,9 85,2 63,8 89,5 63,4 
MURES 101,4 245,4 104,7 90,6 102,3 71,5 94,0 70,4 70,9 50,3 
CENTRU 100,0 242,0 100,0 86,6 100,0 69,9 100,0 74,9 100,0 70,9 
Total national   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0 
Notă: Venit sal.mediu lunar (chelt. de pers./nr.sal./12). 
Sursa: M. Dimitriu, Performanţele întreprinderilor din economia reală a României în perioada 2003-2007, 
Ed.Sedcom Libris, Iaşi, 2009. 
 
 

În cazul IMM-urilor, pierderea avantajelor comparative de productivitate este şi mai 

accentuată – de la 3 ori la cca 80% pentru Covasna şi Harghita şi de la 2,4 ori la 41% pentru 

Mureş. Este de remarcat însă faptul că în comparaţie cu situaţia la nivelul regiunii Centru cel 2 

judeţe îşi îmbunătăţesc poziţia înregistrând în 2007 valori peste media regiunii cu cca 15 

procente. Productivitatea muncii în IMM-urile din judeţul Mureş, în medie rămâne la puţin 

peste jumătate faţă de nivelul regiunii Centru, pe acelaşi trend descrescător faţă de 2003 ca şi 

celelalte judeţe analizate. 

Tabelul nr.49  Înzestrarea tehnică a muncii, performanţe în muncă şi venituri ale forţei 
de muncă ocupate în IMM-uri, în perioada 2003-2007 

  2003   2004   2005   2006   2007   
  centru 

=100 
national 
=100 

centru 
=100 

national 
=100 

centru 
=100 

national 
=100 

centru 
=100 

national 
=100 

centru 
=100 

national 
=100 

COVASNA 75,4 244,9 73,6 67,7 86,3 71,4 83,5 75,8 92,2 74,9 
HARGHITA 63,5 206,1 63,9 58,8 69,2 57,3 70,7 64,2 76,4 62,0 
MURES 72,1 234,3 73,9 68,0 88,0 72,9 42,8 38,9 43,1 35,0 
CENTRU 100,0 324,8 100,0 92,0 100,0 82,8 100,0 90,8 100,0 81,2 
Total national   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0 
Notă: Grad de inzestrare tehnica (active imobil./nr.sal.). 
Sursa: M. Dimitriu, Performanţele întreprinderilor din economia reală a României în perioada 2003-2007, 
Ed.Sedcom Libris, Iaşi, 2009. 
 
Tabelul nr.50  Înzestrarea tehnică a muncii, performanţe în muncă şi venituri ale forţei de 

muncă ocupate în IMM-uri, în perioada 2003-2007 
  2003   2004   2005   2006   2007   
  centru 

=100 
national 
=100 

centru 
=100 

national 
=100 

centru 
=100 

national 
=100 

centru 
=100 

national 
=100 

centru 
=100 

national 
=100 

COVASNA 83,7 254,7 84,5 68,3 97,0 72,9 88,0 73,8 97,3 73,7 
HARGHITA 82,4 250,9 80,2 64,8 86,2 64,8 84,1 70,5 90,6 68,6 
MURES 76,3 232,1 77,6 62,7 93,8 70,5 45,8 38,4 48,9 37,0 
CENTRU 100,0 304,3 100,0 80,8 100,0 75,2 100,0 83,8 100,0 75,7 
Total national   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0 
Notă: Grad de inzestrare tehnica (total active/nr.sal). 
Sursa: M. Dimitriu, Performanţele întreprinderilor din economia reală a României în perioada 2003-2007, 
Ed.Sedcom Libris, Iaşi, 2009. 
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Tabelul nr.51  Înzestrarea tehnică a muncii, performanţe în muncă şi venituri ale forţei de 

muncă ocupate în IMM-uri, în perioada 2003-2007 
 
  2003   2004   2005   2006   2007   
  centru 

=100 
national 
=100 

centru 
=100 

national 
=100 

centru 
=100 

national 
=100 

centru 
=100 

national 
=100 

centru 
=100 

national 
=100 

COVASNA 93,3 303,3 94,9 76,1 110,2 82,7 100,7 82,6 115,6 83,8 
HARGHITA 93,2 303,0 96,1 77,0 112,8 84,7 114,0 93,5 114,0 82,7 
MURES 74,4 242,0 77,5 62,1 87,7 65,8 51,4 42,1 56,7 41,1 
CENTRU 100,0 325,2 100,0 80,2 100,0 75,0 100,0 82,0 100,0 72,5 
Total national   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0 
Notă: Productivitate (cifra afaceri/nr.sal.). 
Sursa: M. Dimitriu, Performanţele întreprinderilor din economia reală a României în perioada 2003-2007, 
Ed.Sedcom Libris, Iaşi, 2009. 
 
Tabelul nr.52  Înzestrarea tehnică a muncii, performanţe în muncă şi venituri ale forţei de 

muncă ocupate în IMM-uri, în perioada 2003-2007 
 

  2003   2004   2005   2006   2007   
  centru 

=100 
national 
=100 

centru 
=100 

national 
=100 

centru 
=100 

national 
=100 

centru 
=100 

national 
=100 

centru 
=100 

national 
=100 

COVASNA 107,9 420,1 116,3 109,3 121,6 108,7 107,7 105,9 120,5 110,0 
HARGHITA 80,9 314,9 91,3 85,8 95,9 85,7 89,8 88,3 99,3 90,6 
MURES 82,4 320,7 88,2 82,9 93,6 83,6 49,8 48,9 51,4 47,0 
CENTRU 100,0 389,4 100,0 94,0 100,0 89,3 100,0 98,3 100,0 91,3 
Total national   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0 
Notă: Venit sal. (chelt. de pers./nr. Sal./12). 
Sursa: M. Dimitriu, Performanţele întreprinderilor din economia reală a României în perioada 2003-2007, 
Ed.Sedcom Libris, Iaşi, 2009. 
 
 

O situaţie mai bună o prezintă microîntreprinderile, nivelul productivităţii muncii 

oscilând uşor în jurul valorii regiunii Centru de la cca -4 procente în 2003 la +3 în 2007. 

Tabelul nr.53  Înzestrarea tehnică a muncii, performanţe în muncă şi venituri ale forţei 
de muncă ocupate în microîntreprinderi, în perioada 2003-2007 

  2003   2004   2005   2006   2007   
  centru 

=100 
national 
=100 

centru 
=100 

national 
=100 

centru 
=100 

national 
=100 

centru 
=100 

national 
=100 

centru 
=100 

national 
=100 

COVASNA 65,9 67,3 74,3 62,2 75,8 64,7 48,3 39,7 49,0 40,3 
HARGHITA 94,3 96,2 111,5 93,3 85,4 72,9 67,2 55,4 62,5 51,4 
MURES 97,6 99,6 75,2 62,9 70,7 60,3 68,6 56,5 72,6 59,7 
CENTRU 100,0 102,1 100,0 83,7 100,0 85,4 100,0 82,3 100,0 82,2 
Total national    100,0   100,0   100,0   100,0   100,0 

Notă: Grad de inzestrare tehnica (active imobil/nr.sal.). 
Sursa: M. Dimitriu, Performanţele întreprinderilor din economia reală a României în perioada 2003-2007, 
Ed.Sedcom Libris, Iaşi, 2009. 
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Tabelul nr.54  Înzestrarea tehnică a muncii, performanţe în muncă şi venituri ale forţei de 
muncă ocupate în microîntreprinderi, în perioada 2003-2007 

  2003   2004   2005   2006   2007   
  centru 

=100 
national 
=100 

centru 
=100 

national 
=100 

centru 
=100 

national 
=100 

centru 
=100 

national 
=100 

centru 
=100 

national 
=100 

COVASNA 81,0 75,3 81,8 68,5 81,7 68,2 62,6 50,6 59,4 50,0 
HARGHITA 106,9 99,4 103,7 86,8 90,0 75,1 81,2 65,7 73,8 62,1 
MURES 99,6 92,6 96,5 80,8 85,0 70,9 85,7 69,2 86,1 72,5 
CENTRU 100,0 93,0 100,0 83,7 100,0 83,4 100,0 80,8 100,0 84,2 
Total national    100,0   100,0   100,0   100,0   100,0 
Notă: Grad de inzestrare tehnica (total active/nr.sal). 
Sursa: M. Dimitriu, Performanţele întreprinderilor din economia reală a României în perioada 2003-2007, Ed.Sedcom 
Libris, Iaşi, 2009. 
 

Tabelul nr.55  Înzestrarea tehnică a muncii, performanţe în muncă şi venituri ale forţei de 
muncă ocupate în microîntreprinderi, în perioada 2003-2007 

  2003   2004   2005   2006   2007   
  centru 

=100 
national 
=100 

centru 
=100 

national 
=100 

centru 
=100 

national 
=100 

centru 
=100 

national 
=100 

centru 
=100 

national 
=100 

COVASNA 95,5 90,7 96,3 92,9 98,3 95,8 101,0 97,5 103,0 102,2 
HARGHITA 98,7 93,7 99,3 95,8 99,7 97,1 101,2 97,6 101,8 101,0 
MURES 101,9 96,7 99,5 96,0 98,4 95,9 100,5 97,0 100,6 99,8 
CENTRU 100,0 94,9 100,0 96,4 100,0 97,4 100,0 96,5 100,0 99,2 
Total national    100,0   100,0   100,0   100,0   100,0 
Notă: Productivitate (cifra afaceri/nr.sal). 
Sursa: M. Dimitriu, Performanţele întreprinderilor din economia reală a României în perioada 2003-2007, Ed.Sedcom 
Libris, Iaşi, 2009. 
 

Tabelul nr.56  Înzestrarea tehnică a muncii, performanţe în muncă şi venituri ale forţei de 
muncă ocupate în microîntreprinderi, în perioada 2003-2007 

  2003   2004   2005   2006   2007   
  centru 

=100 
national 
=100 

centru 
=100 

national 
=100 

centru 
=100 

national 
=100 

centru 
=100 

national 
=100 

centru 
=100 

national 
=100 

COVASNA 103,8 106,1 103,9 104,7 102,5 105,1 101,0 102,7 99,7 104,5 
HARGHITA 101,0 103,3 103,4 104,1 102,3 105,0 99,9 101,5 95,3 99,9 
MURES 100,2 102,6 98,5 99,2 97,1 99,6 97,0 98,6 94,4 98,9 
CENTRU 100,0 102,3 100,0 100,7 100,0 102,6 100,0 101,7 100,0 104,8 
Total national    100,0   100,0   100,0   100,0   100,0 

Notă: Venit sal.mediu lunar (chelt. de pers./nr.sal./12). 
Sursa: M. Dimitriu, Performanţele întreprinderilor din economia reală a României în perioada 2003-2007, 
Ed.Sedcom Libris, Iaşi, 2009. 

 

Dacă asociem analiza productivităţii muncii şi dinamica venitului salarial mediu lunar 

şi comparăm situaţia din 2003 cu cea din 2007 constatăm că în Covasna venitul salarial este 

mai ridicat decât media zonei, pe când productivitatea este mai redusă (2003) sau indicele de 

devansare este mai mic (2007). În judeţul Harghita indicele de devansare al productivităţii 

muncii este superior celui al venitului salarial în 2003 şi 2007, iar în Mureş doar în 2007, dar 

pe fondul rămânerii în urmă/accentuării dezavantajelor relative faţă de media regiunii. 
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O evoluţie favorabilă se constată în cazul microîntreprinderilor. Dacă în 2003 indicele 

de devansare era supraunitar la venitul salarial în Covasna şi Harghita comparativ cu cel al 

productivităţii muncii, în 2007 situaţia se inversează. Dar judeţul Mureş înregistrează un 

comportament economic bazat pe performanţă în sensul devansării mediei regiunii la 

productivitate cu cca 1 procent în condiţiile în care veniturile salariale se reduc şi ajung cu 

aproape 6 procente sub media zonei Centru. 

Dar pentru o concluzie pertinentă se impune a analiza şi evoluţia ponderii cheltuielilor 

cu personalul în total costuri de exploatare. Pe total societăţi comerciale, dinamica acestui 

indicator este pozitivă doar în judeţul Covasna (+15% în 2007 comparativ cu 2003) pe seama 

creşterii mai accentuate a ponderii salariilor în cheltuielile de exploatare în cadrul 

microîntreprinderilor. Dacă avem în vedere legislaţia salariului minim şi dinamica 

productivităţii muncii, analizată anterior atunci putem aprecia faptul că această evoluţie este în 

bună măsură determinată de obligativitatea agenţilor economici de a plăti cel puţin salariul 

minim pe economie (care a crescut în această perioadă) şi parţial pe seama creşterii ocupării în 

acest tip de societăţi comerciale (pe seama nevoii trecerii în economia reală şi/sau ca urmare a 

dezvoltării afacerii şi, firesc, a creşterii ocupării. 

Tabelul nr.57  Evoluţia ponderii cheltuielilor cu personalul în costurile de 
exploatare în perioada 2003-2007 

 
a) Total societăţi comerciale 

2003=100     
  2004 2005 2006 2007 
Covasna 93,11 108,69 109,73 115,01 
Harghita 96,11 99,1 96,02 97,47 
Mures 91,31 95,06 88,68 90,35 
Regiunea Centru 87,05 95,79 94,95 99,24 
Total  89,58 93,42 91,5 92,87 

 
Sursa: M. Dimitriu, Performanţele întreprinderilor din economia reală a României  

în perioada 2003-2007, Ed.Sedcom Libris, Iaşi, 2009. 
 

Tabelul nr.58  Evoluţia ponderii cheltuielilor cu personalul în costurile de 
exploatare în perioada 2003-2007 

 
b) IMM-uri 

2003=100     
  2004 2005 2006 2007 
Covasna 94,65 88,47 85,55 87,3 
Harghita 98,23 93,62 87,25 99,06 
Mures 91,54 88,67 81,03 76,68 
Regiunea Centru 88,17 91,97 90,87 94,08 
Total  89,64 91,83 90,14 88,55 

Sursa: M. Dimitriu, Performanţele întreprinderilor din economia reală a României  
în perioada 2003-2007, Ed.Sedcom Libris, Iaşi, 2009. 
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Tabelul nr.59  Evoluţia ponderii cheltuielilor cu personalul în costurile de 
exploatare în perioada 2003-2007 

 

c) Microîntreprinderi 

2003=100     
  2004 2005 2006 2007 
Covasna 101,82 120,24 111,56 127,11 
Harghita 102,04 124,07 111,52 131,41 
Mures 101,36 122,45 113,64 128,82 
Regiunea Centru 100,64 119,64 113,91 132,09 
Total  102,86 120,83 115,99 132,38 

Sursa: M. Dimitriu, Performanţele întreprinderilor din economia reală a României  
în perioada 2003-2007, Ed.Sedcom Libris, Iaşi, 2009. 

 

În plus, trebuie să menţionăm că, din punct de vedere al nivelului cheltuielilor totale la 

1000 lei venituri, cu cât firma este de dimensiuni mai mici, cu atât cheltuiala este mai mare 

decât media. În cazul IMM-urilor, situaţia urmăreşte în anul 2007 o îmbunătăţire relativă, 

oscilaţiile fiind mai însemnate în cazul judeţelor Covasna şi Harghita. Se mai impune o 

observaţie şi anume că nivelul cheltuielilor la 100 lei venituri în cel 3 judeţe analizate era în 

2007 superior mediei naţionale, deci eficienţa consumului de resurse este relativ mai scăzută 

în cazul microîntreprinderilor şi a IMM-urilor din judeţul Harghita. 
 

Tabelul nr. 60 Nivelul comparativ al cheltuielilor la 1000 lei venituri,  
în judeţele Harghita, Covasna şi Mureş, comparativ cu media regiunii Centru şi cu 

nivelul naţional, în perioada 2003-2007 
 

a) Total societăţi comerciale 
  2003   2004   2005   2006   2007   
  centru 

=100 
national 
=100 

centru 
=100 

national 
=100 

centru 
=100 

national 
=100 

centru 
=100 

national 
=100 

centru 
=100 

national 
=100 

COVASNA 97,8 96,4 100,4 99,6 98,9 99,2 98,4 98,9 99,0 99,7 
HARGHITA 101,9 100,4 100,8 100,0 100,8 101,1 100,5 101,1 99,9 100,6 
MURES 98,4 97,0 100,7 99,9 98,3 98,6 98,7 99,2 97,4 98,1 
CENTRU 100,0 98,6 100,0 99,2 100,0 100,3 100,0 100,5 100,0 100,7 
Total national   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0 
Notă: Cheltuieli la 1000 lei venit (Chelt. de expl./ venit de expl.*1000). 
Sursa: M. Dimitriu, Performanţele întreprinderilor din economia reală a României în perioada 2003-2007, 
Ed.Sedcom Libris, Iaşi, 2009. 
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Tabelul nr. 61 Nivelul comparativ al cheltuielilor la 1000 lei venituri,  
în judeţele Harghita, Covasna şi Mureş, comparativ cu media regiunii Centru şi cu 

nivelul naţional, în perioada 2003-2007 
 

b) IMM-uri 
  2003   2004   2005   2006   2007   
  centru 

=100 
national 
=100 

centru 
=100 

national 
=100 

centru 
=100 

national 
=100 

centru 
=100 

national 
=100 

centru 
=100 

national 
=100 

COVASNA 101,7 102,1 100,1 100,6 100,0 100,7 100,1 100,5 99,4 99,3 
HARGHITA 104,7 105,1 101,6 102,1 99,8 100,5 100,5 101,0 100,0 100,0 
MURES 97,4 97,7 95,8 96,3 96,7 97,3 95,8 96,3 97,2 97,2 
CENTRU 100,0 100,3 100,0 100,5 100,0 100,7 100,0 100,5 100,0 100,0 
Total national   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0 
Notă: Cheltuieli la 1000 lei venit (Chelt.de expl./ venit de expl.*1000). 
Sursa: M. Dimitriu, Performanţele întreprinderilor din economia reală a României în perioada 2003-2007, 
Ed.Sedcom Libris, Iaşi, 2009. 
 

Tabelul nr. 62 Nivelul comparativ al cheltuielilor la 1000 lei venituri,  
în judeţele Harghita, Covasna şi Mureş, comparativ cu media regiunii Centru şi cu 

nivelul naţional, în perioada 2003-2007 
 

c) Microîntreprinderi 
  2003   2004   2005   2006   2007   
  centru 

=100 
national 
=100 

centru 
=100 

national 
=100 

centru 
=100 

national 
=100 

centru 
=100 

national 
=100 

centru 
=100 

national 
=100 

COVASNA 104,1 103,6 102,3 101,5 100,5 99,8 100,3 102,3 100,5 100,3 
HARGHITA 101,4 100,9 103,9 103,1 102,8 102,1 101,9 103,9 100,5 100,3 
MURES 98,8 98,3 98,9 98,1 97,5 96,9 99,2 101,2 100,1 100,0 
CENTRU 100,0 99,5 100,0 99,2 100,0 99,4 100,0 102,0 100,0 99,8 
Total national    100,0   100,0   100,0   100,0   100,0 
Notă: Cheltuieli la 1000 lei venit (Chelt. de expl./ venit de expl.*1000). 
Sursa: M. Dimitriu, Performanţele întreprinderilor din economia reală a României în perioada 2003-2007, 
Ed.Sedcom Libris, Iaşi, 2009. 
 
 

Un alt aspect important al analizei performanţelor agenţilor eonomici, cu deosebire în 

perspectiva supravieţuirii firmelor şi relansării activităţii după criza economico-financiară îl 

constituie analiza capacităţii de autofinanţare şi a gradului de îndatorare, sursele financiare 

reprezentând restricţie majoră a dezvoltării afacerii în unităţile economice de mici dimensiuni. 

Deşi perioada 2003-2007 a fost de creştere economică cu dinamici naţionale de PIB 

însemnate, capacitatea de autofinanţare a societăţilor mici şi mijlocii a scăzut substanţial în 

2007 faţă de 2003. Reduceri însemnate s-au înregistrat în judeţul Covasna. Judeţul Harghita se 

situează cel mai bine în sensul că reducerea capacităţii de autofinanţare a fost mai lentă. 
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Tabelul nr.63  Capacitatea de autofinanţare în perioada 2003-2007 
 

a) Total societăţi comerciale 
2003=100     
  2004 2005 2006 2007 
Covasna 23,75 -199,94 -214,29 -212,64 
Harghita 37,54 -38,93 -41,22 -40,58 
Mures 112,13 482,19 481,74 490,72 
Regiunea Centru 55,93 -161,29 -164,68 -161,62 
Total  43,65 -125,74 -134,37 -132,06 

Sursa: M. Dimitriu, Performanţele întreprinderilor din economia reală a României  
în perioada 2003-2007, Ed.Sedcom Libris, Iaşi, 2009. 

 
Tabelul nr.64 Capacitatea de autofinanţare în perioada 2003-2007 

 
b) IMM-uri 

2003=100     
  2004 2005 2006 2007 
Covasna 68,71 -59,78 -67,56 -71,71 
Harghita 67,28 -21,02 -21,82 -21,66 
Mures 68,45 -36,69 -35,48 -35,1 
Regiunea Centru 70,88 -93,83 -99,73 -93,71 
Total  97,1 -68,14 -78,71 -83,48 

Sursa: M. Dimitriu, Performanţele întreprinderilor din economia reală a României  
în perioada 2003-2007, Ed.Sedcom Libris, Iaşi, 2009. 

 
Tabelul nr.65  Capacitatea de autofinanţare a microîntreprinderilor  

în perioada 2003-2007 
 

c) Microîntreprinderi 
2003=100     
  2004 2005 2006 2007 
Covasna 145,16 -12,38 -13,02 -12,81 
Harghita 107,61 -18,51 -16,9 -15,56 
Mures 107,89 -26,88 -22,41 -21,01 
Regiunea Centru 103,57 -16,18 -12,61 -11,74 
Total  97,16 -8,84 -9,94 -11,75 

Sursa: M. Dimitriu, Performanţele întreprinderilor din economia reală a României  
în perioada 2003-2007, Ed.Sedcom Libris, Iaşi, 2009. 
 

Totodată scade şi gradul de îndatorare al firmelor (raportat la cifra de afaceri) în 

proporţii semnificative atât pentru IMM-uri cât şi pentru microîntreprinderi. Este de menţionat 

că acest indicator are valori mai reduse cu 10-15% faţă de media regiunii Centru în cazul 

IMM-urilor şi cu până la 40 procente în Covasna în 2007. 

Aceste evoluţii se pot explica prin mai mulţi factori printre care amintim: 

- accesibilitatea fondurilor de preaderare pentru întreprinderi de mici dimensiuni, 

pentru start-up-uri şi spin-off-uri; 
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- acordarea unor ajutoare de stat; 

- absorbţia unor fonduri din transferurile băneşti din străinătate care apoi au fost 

investite în mici afaceri cu piaţă locală în creştere; 

- credite cu dobânzi mai avantajoase etc. 

Datorită volatibilităţii destul de ridicate a activităţii economice şi a performanţelor 

microîntreprinderilor şi a IMM-urilor din judeţele analizate, perioada crizei economico-

financiare a creat acestora probleme legate de cerere, costuri ale exploatării, înăsprirea 

condiţiilor de finanţare etc. Accesarea fondurilor structurale pentru depăşirea crizei şi 

dezvoltarea de parteneriate public-privat, privat-privat pentru continuarea/dezvoltarea 

afacerilor pot contribui la relansarea activităţii firmelor mici şi mijlocii. Nu trebuie însă 

ignorată şi relaţia/dependenţa acestora de activitatea firmelor mari cu care pot intra în relaţii 

pe termen lung de subcontractare/prestări de servicii, ca suport pentru un mediu de afaceri 

relativ mai puţin volatil. 

 

7.  Dinamica dezvoltarii afacerilor. Întreprinderile nou create şi profilul 

întreprinzătorului din regiunea Centru 

 
Întreprinderi active nou create în regiunea Centru 

Potrivit definiţiei existente în literatura de specialitate, întreprinderile noi sunt 

asimilate întreprinderilor mici şi mijlocii, ele făcând referire la acele întreprinderi "nou" 

înscrise în Registrul statistic al întreprinderilor. Acest Registru este actualizat lunar, pe baza 

Registrului fiscal ce conţine societăţile comerciale şi întreprinzătorii individuali – persoane 

fizice. Există, de asemenea, considerate ca fiind nou create şi diferite forme de reorganizare-

restructurare ale întreprinderilor deja existente. 

Trendul înregistrat în procesul de creare a întreprinderilor noi, la nivelul regiunii 

Centru, în perioada de referinţă 1995-2005, a fost unul pozitiv. Din anul 2006, acest trend 

cunoaşte o scădere relativ redusă, dar care poate continua într-un ritm mai accentuat, ţinând 

seama de actualele influenţe cauzate de criza globalizată, ce caracterizează actuala perioadă. 
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Tabelul nr.66 Evoluţia numărului de întreprinderi nou create în regiunea Centru 

Anul Nr. intrep. nou 
create 

Pondere în nivel 
naţional (%) 

Rata de creare 
(1) % 

Întreprinderi nou 
create în România 

2001 6813 10.75 1.8 63383
2002 11314 12.22 2.9 92595
2003 15610 12.67 4,0 123178
2004 16627 11.59 4.3 143411
2005 22697 13.80 6,0 164446
2006 19419 13.69 5,0 141822
(1) Procentele sunt raportate la ianuarie 1995, total ţară 

Sursa: Prelucrări date Întreprinderi noi şi profilul întreprinzătorilor din România, 2008, INS 
 

În anul 2006, în Regiunea Centru, au fost înregistrate 19419 întreprinderi noi (ele 

menţinându-se active şi în septembrie 2007; au fost excluse întreprinderile agricole). 

Comparând numărul acestora cu numărul estimat de 388180 întreprinderi active, care îşi 

desfăşurau activitate în România la începutul anului 1995, rezultă o rată de aproximativ 5%, 

mai mică cu 1% faţă de rata de creare din anul 2005 (%). Acelaşi trend de scădere se 

înregistrează şi la nivel naţional unde, rata de creare de 36,5% a fost mai mică decât cea 

înregistrată în anul 2005, şi anume de 42,4%.  
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Regiunea Centru se plasa din punct de vedere al ratei de creare a întreprinderilor noi 

intr-un top naţional, în anul 2006, pe locul trei, după Regiunea Bucureşti Ilfov (7,%), şi Nord-

Vest (5,2%). De menţionat că, în anul 2006, toate regiunile au înregistrat rate de creare a 

întreprinderilor noi mai mici comparativ cu anul 2005.  
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Caracteristici ale întreprinderilor nou create în Regiunea Centru 

Potrivit balanţei societăţilor comerciale/persoane fizice, evoluţia structurii noilor 

întreprinderi în funcţie de forma lor juridică este influenţată şi reflectă, în acelaşi timp, 

transformările petrecute în evoluţia mediului legislativ din domeniu.  

În regiunea Centru, în anul 2006, cele mai multe întreprinderi nou create au fost 

societăţile comerciale (52,9%  din total). Aceeaşi situaţie se petrece şi la nivel naţional, unde 

societăţile comerciale au deţinut o pondere de 64,3%.  Analiza comparativă între regiuni, 

releva faptul că regiunea Centru deţine cea mai mică pondere a acestei categorii de 

întreprinderi, pe primul loc fiind regiunea Bucureşti Ilfov (86,3%), urmată de regiunea Vest 

(64,4%) şi Sud-Vest (63,3%). 
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Numărul mediu de angajaţi la persoane fizice, la nivel naţional, în anul 2006, era de 

1,4, în timp ce la societăţi comerciale, acesta era de 4,4 angajaţi. În regiunea Centru, numărul 

mediu de angajaţi la persoane fizice era de 1,3 (sub media naţional), iar la societăţile 

comerciale, erau 5,8 angajaţi (peste media naţională). 

Aproape toate întreprinderile nou create în România au un singur sediu, proporţia 

generala a noilor întreprinderi al căror sediu este locuinţa managerului fiind încă mare. Astfel, 

la nivel naţional ponderea întreprinderilor cu sediul în locuinţa managerului era de 64,9% 

(anul 2006), în timp ce 35,1% deţineau un sediu independent. În regiunea Centru, ponderea 

celor cu sediul în locuinţa managerului era sub media naţională, 61,1%. Regiunea Bucureşti 

Ilfov deţinea cea mai echilibrată structură din acest punct de vedere, proporţiile celor două 

categorii fiind apropiate (52,2% locuinţă, 47,7% sediu independent).  În regiunea Centru, 98% 

din întreprinderile nou înfiinţate aveau sediu unic (comparativ cu 96,5% la nivel naţional).  
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Repartiţia pe medii a întreprinderilor nou create în regiunea Centru este în favoarea 

zonelor urbane (77,6%) în timp ce în rural au fost înfiinţate nou numai 22,4%.  

În ceea ce priveşte înfiinţarea noilor întreprinderi cu activitate unică, acestea ating 

valoarea de 92,7% din totalul regional (comparativ cu 91,% la nivel naţional). Restul de 7,3% 

sunt întreprinderi ce desfăşoară activităţi multiple. 

Distribuţia întreprinderilor nou create pe sectoare de activitate prezintă următoarea 

imagine a regiunii Centru: 

• Întreprinderile nou create în sectorul comerţ deţin ponderea cea mai mare 

(33,2% comparativ cu 35,8% media naţională); 

• Pe locul doi se plasează întreprinderilor nou înfiinţate în sectorul alte servicii 

(27,5% comparativ cu 30,4% media naţională); 

• Locul trei este deţinut de sectorul industrial, cu un procent de 11,4% din total 

(9,3% media naţională); 

• Cu toate că regiunea Centru are un potenţial turistic important, întreprinderile 

nou create în sectorul Hoteluri/restaurante sunt foarte puţine (7,4%, comparativ 

cu 4% la nivel naţional); 

• Sectorul Construcţii deţine aproximativ 12,8% din totalul întreprinderilor nou 

înfiinţate, procent relativ mic având, totodată în vedere potenţialul natural al 

întregii regiuni (var-Tarnaveni, cărămizi şi ţiglă - Alba Iulia, Sighişoara, 

Târnăveni, Santimbru, cărămizi refractare -  Alba Iulia, portelan - Alba Iulia, 

Târnăveni, Sighisoara, Sibiu, geamuri - Mediaş, Târnăveni, sticlărie - 

Sighişoara, Avrig, cristaluri - Mediaş) 
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Principalele dificultăţi în obţinerea contractelor sunt următoarele: 

• Cele mai multe dificultăţi sunt determinate de cerere şi oferta – 30,4% 

• Dificultăţile legate de cerere sau ofertă – 18%; 

• Cele mai multe întreprinderi nou înfiinţate nu au raportat dificultăţi în obţinerea 

contractelor (39.2). 

Cele mai numeroase dificultăţi legate de ofertă au avut la origini următoarele cauze: 

- Lipsa de resurse – 70,1% (comparativ cu 69,8% la nivel naţional); pe primul loc s-a situat 

regiunea Sud-Vest; 

- Nu au avut acces la credite - 41,9% (39,5% la nivel naţional); pe primul loc a fost regiunea 

Sud (45,9%); 

- Lipsa de clienţi sau aceştia au plătit târziu – 38,2% (38,2% la nivel naţional); regiunea Nord 

Est a fost pe primul loc în ceea ce priveşte aceasta dificultate (44,8%) ; 

- Salariaţii nu au avut pregătirea necesară – 28,5% (28,7% la nivel naţional); regiunea 

Bucureşti-Ilfov a avut accesul cel mai slab la aceasta componentă a ofertei (38,7%)10; 

- Nu au avut tehnologia adecvată – 10,3% (13,3% comparativ cu 13,3% la nivel naţional); pe 

primul s-a situat regiunea Vest (34,1%) 

- Lipsa de materii prime – regiunea Centru deţine o pondere de 13,3% din total, comparativ cu 

10,5% la  nivel naţional; pe primul loc se plasează regiunea Vest cu 21,7% din respondenţi. 
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10 Întreprinderi noi si profilul întreprinzătorilor din România, INS, 2008, pag.25. 
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Dificultăţile legate de cerere au avut următoarele surse: 

• Concurenţa mare din domeniu – 74% in regiunea Centru (75% la nivel naţional); 

• Clienţi cu fonduri reduse – 53% în regiunea Centru (51% la nivel naţional); 

• Mediatizare redusă- 52% în regiunea Centru (54%la nivel naţional); 

• Preţ mic al pieţei – 34% în regiunea Centru (28% la nivel naţional). 
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Profilul managerului la întreprinderile nou create  

Profilul managerului întreprinderilor nou create, la nivelul regiunii Centru, în anul 

2006, era următorul: 

• Din punct de vedere al vârstei, ponderea cea mai mare o au managerii cu vârsta 

cuprinsă între 30-39 ani; la nivel naţional, se păstrează aceeaşi situaţie, grupa de vârstă 

predominantă fiind între 30-39 ani; ponderea regiunii este mai mare comparativ cu cea 

la nivelul României; 

• Locul doi este ocupat de antreprenorii cu vârsta sub 20 ani, tendinţă înregistrată şi la 

nivel naţional;  

• Antreprenorii aflaţi în grupa de vârstă 50-59 de ani deţin circa 12,6% din total, 

pondere mai mică decât cea înregistrată la nivel naţional (13,6%). 

• Din punct de vedere al evoluţiei comportamentului antreprenorial pe grupe de vârstă, 

putem menţiona faptul că, în anul 2005, ponderea principală o deţineau managerii cu 

vârstă mai mică de 30 ani (34%), urmaţi de cei aflaţi în grupa 30-39 ani – în procent de 

30,1%. 

• De asemenea, se remarcă o scădere a interesului persoanelor în vârstă (peste 60 ani) de 

a porni o nouă afacere (de la 5,2% în anul 2005 la 1,8% în anul 2006). 
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Tabelul nr.67 Vârsta antreprenorului din regiunea Centru, anul 2006 

Vârsta: Centru România 
Sub 30 ani 24,6 24,7 
30-39 41,4 38,1 
40-44 10 12,1 
45-49 9,6 9,3 
50-59 12,6 13,6 
Mai mare de 60  1,8 2,2 

Sursa: Prelucrări date Întreprinderi noi şi profilul întreprinzătorilor din România, 2008, INS 
 

În ceea ce priveşte analiza raportului femei-bărbaţi, în regiunea Centru, majoritatea 

antreprenorilor sunt bărbaţi – 72,1%, pondere mai mare decât cea înregistrată la nivel naţional 

(71%). Această pondere este în creştere, analiza comparativă cu anul 2005 relevă o 

amplificare a implicării bărbaţilor în activităţi noi antreprenoriale - în anul 2005, ponderea 

bărbaţilor era de 62,8% (o creştere cu aproximativ 10%), tendinţă, de altfel, înregistrată şi la 

nivel naţional (64,6% ponderea bărbaţilor în anul 2005). 

Nivelul de pregătire al managerilor întreprinderilor nou create este relativ diversificat. 

Nu putem preciza dacă aceştia au o pregătire universitară sau numai de liceu, datele existente 

în lucrările de specialitate având grupările: liceal şi universitar, gimnazial si de meserii. 

Ponderea cea mai mare o deţin antreprenorii care au un nivel de pregătire ridicat, liceu şi/sau 

universitate, ei deţinând 49,5% din total. Se remarcă o pondere mai mare a celor care au 

terminat şcoli profesionale, de arte şi meserii (19,8% în anul 2006, comparativ cu 23,6% în 

anul 2005) în regiunea Centru comparativ cu ponderea la nivel naţional (14,6%).  Cu toate 

acestea, se constată şi în regiunea Centru o tendinţă de reorientare a managerilor spre 

învăţământul liceal si/sau universitar, a cărei pondere a cunoscut o creştere relativ importantă 

în comparaţie cu anul 2005 (ponderea învăţământului liceal si/sau universitar în anul 2005 era 

de 39,4%). 

 

Tabelul nr.68  Repartiţia pe baza nivelului de instruire al managerilor noilor 
întreprinderi din regiunea Centru, anul 2006 (%) 

Nivelul de instruire Regiunea Centru România 
Primar 0,7 1,1
Vocaţional 19,8 14,6
Gimnazial 30,0 34,7
Liceal şi universitar 49,5 49,6

 
Sursa: Prelucrări date din Întreprinderi noi şi profilul întreprinzătorilor din România, 2008, INS 

 

 81



Analiza categoriei socio-profesională avută de manager înainte de a-şi deschide noua 

afacere prezintă următoarele aspecte înregistrate la nivelul regiunii Centru: 

• Majoritatea noilor antreprenori, atât la nivelul regiunii Centru cât şi la nivel 

naţional, provin din categoria muncitori necalificaţi (58,5%); această pondere 

este în scădere comparativ cu anul 2005, în regiunea Centru (75,2%) şi în 

România (73,1%).  

• Locul doi este ocupat de managerii, care au provenit din categoria muncitori 

calificaţi - 30,3% în regiunea Centru şi 52,9% la nivel naţional; 

• Pe locul trei sunt cei care au deţinut înainte profesii tehnice (9,9%), urmaţi de 

cei care au deţinut funcţii de conducere (1,3%). 

Tabelul nr.69 Repartiţia pe baza categoriei socio-profesionale anterioară a managerului, 
anul 2006 

Categoria socio-profesională Regiunea Centru România 
Funcţii de conducere 1,3 1,3 
Profesii tehnice 9,9 8,4 
Muncitori calificaţi 30,3 37,4 
Muncitori necalificaţi 58,5 52,9 

Sursa: Prelucrări date din Întreprinderi noi şi profilul întreprinzătorilor din România, 2008, INS. 
 

Pentru a completa imaginea de ansamblu a profilului întreprinzătorului ce îşi deschide 

o nouă afacere, mai putem preciza că, aproximativ 24,5% din noile firme îşi fac investiţii în 

primul an de activitate, în regiunea Centru. Această pondere este mai mare la nivel naţional – 

30,4% - dar şi  la majoritatea regiunilor de dezvoltare. Din punct de vedere al investiţiilor 

realizate în primul an, regiunea Centru se plasează pe locul  şapte, ea fiind urmată numai de 

regiunea Sud Est. 

De asemenea, dacă analizăm situaţia noilor întreprinderi create la un an de la înfiinţare 

(facem referire la anul 2006) avem în regiunea Centru următoarea situaţie: majoritatea sunt 

active (72,5%). Comparativ cu ponderea înregistrată la nivel naţional – 68,7% - putem spune 

că firmele nou înfiinţate în regiunea Centru au "supravieţuit" mai bine în anul 2006, 

comparativ cu media naţională, dar comparativ şi cu anul 2005 (67,6% la nivel regional şi 

63,2% la nivel naţional). 

Tabelul nr.70  Situaţia firmelor nou create la un an de la înfiinţare 
 Active Inactive Desfiinţate 
Regiunea Centru 72,5 14,7 12,8 
România 68,7 19,3 12 

Sursa: Prelucrări date din Întreprinderi noi şi profilul întreprinzătorilor din România, 2008, INS. 
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8. Infrastructura şi sursele pentru iniţierea si dezvoltarea afacerilor 

 

 Parcurile industriale 

Mediul de afaceri din România şi din regiunea Centru se află într-o permanentă 

transformare ca urmare a factorilor interni şi externi. O modalitate de a susţine acest sector a 

fost considerata a fi cea a înfiinţării de parcuri industriale (Ordonanţa de Urgenţă nr. 65/2001), 

care vin în întâmpinarea celor care doresc să iniţieze sau să dezvolte afaceri şi care nu dispun 

de elementele de infrastructură necesare. 

La nivelul regiunii Centru există o serie de parcuri industriale, înfiinţate prin decizii 

ale Guvernului României, dintre care mentionam:   

Parcul Industrial Mureş - platforma Vidrasău, Ungheni (comuna Ungheni), la 18 km 

sud-est de municipiul Târgu Mureş. Iniţiatorul proiectului este Consiliul Judeţean Mureş, în 

colaborare cu Primăriile comunelor Ungheni şi Sînpaul. Suprafaţa totală de 40,9 ha este în 

vecinătatea principalelor reţele de comunicaţii, incluzând drumul european E60, calea ferată 

Târgu Mureş – Războieni şi aeroportul internaţional Tîrgu Mureş. Obiectivul vizat este acela 

de a atrage investitori care doresc sa dezvolte afaceri in industrii uşoare şi de înaltă 

tehnologie. Capacitatea proiectată este de circa 50 de loturi, având în medie 5.000 mp. De 

asemenea, este prevăzută realizarea unei infrastructuri complete pentru partea industrială, 

precum şi o zonă administrativă şi de servicii publice. Materializarea acestui proiect va 

conduce la crearea a 1.800 de locuri de muncă, dintre care 300 în perioada de construcţie şi 

1.500 în faza operaţională. Proiectul a ţinut cont de condiţiile de protecţie a mediului şi prin 

relocarea unor industrii din zone de aglomerare urbană şi modernizarea tehnologică a acestora 

se poate obţine o reducere a poluării în întreaga regiune. Finantarea proiectului include  

€3.815.041,71 de la Uniunea Europeană şi €1.271.680,57 de la Guvernul României, prin 

Programul Phare 2000.  

Parcul industrial Sfântu Gheorghe cu o suprafaţa totală de 14,5 ha, proprietatea 

S.N.C. Ploieşti – Consiliul judeţean Covasna deţine în folosinţă 13 ha. Terenul este situat la o 

distanţă de 6 km de mun. Sf. Gheorghe, jud. Covasna. Terenul este racordat la DN 12 printr-

un drum betonat de cca. 700 m si este accesibil şi prin cale ferată, existând 2 linii legate cu 

căile ferate industriale din apropiere. 

Parcul Industrial Baraolt cu o suprafaţa totală de 14,3 ha. Proprietarul terenului: 

S.N.C. Ploieşti – E.M. Căpeni deţine în folosinţă 7,4 ha.  

Parcul Industrial Odorheiu Secuiesc are ca scop concentrarea activităţilor economice 

la nivelul oraşului, transfer de high-tech, creşterea cifrei de afaceri, crearea de noi locuri de 
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munca. Pe lângă ramurile industriale care se dezvoltă în municipiu, opţiunile de investiţii sunt 

pentru industria electronica, alimentara şi alte ramuri ale industriei uşoare. 

Parcul pentru Ecobusiness « IMG » Gheorgheni are ca obiectiv valorificarea la nivel 

înalt al resurselor umane, naturale si economice ale microregiunii Gheorgheni. Prin realizarea 

acestui parc se doreşte introducerea de noi ramuri industriale eco-protectoare, fabricarea de 

bio-produse, stimularea ecobusiness-ului.  

Parcul Industrial Cugir (PIC) Alba în incinta Societăţii Comerciale « Uzina 

Mecanica », pe DJ 704 la 7 km de DN7 si E81, în apropierea viitoarei autostrăzi Nadlac-Arad-

Sebes-Sibiu-Bucureşti. Parcul are o suprafaţă de 11,1 ha., din care suprafaţă construita 4,1 ha. 

şi o suprafaţă liberă şi ocupată de reţele de drumuri de 7,0 ha. Parcul are în componenta 10 

clădiri industriale mai importante precum şi alte spaţii mai mici de producţie şi depozitare. 

Parcul are asigurate toate utilităţile si poate asigura dezvoltarea de afaceri in: industria uşoară-

confecţii textile, confecţii metalice, industrializarea lemnului, prelucrări mecanice şi 

construcţii de maşini, un incubator de afaceri şi altele. Avantajul detinut de acest parc 

industrial este acela al adaptabilitatii cu usurinta la exigentele dezvoltarii unor afaceri 

diversificate deoarece spatiile existente pot fi amenajate/modernizate cu cheltuieli mici în 

funcţie de afacerea pe care doreşte să o realizeze sau dezvolte investitorul. Conform datelor de 

la INS, Parcul industrial Cugir se află în faza de închiriere a spaţiilor . 

Parcul Industrial BREM Company, Zărneşti s-a constituit prin folosirea unei părţi 

din terenurile şi clădirile aflate în patrimoniul SC TOHAN SA. Datorită faptului că nu s-a 

putut demara proiectul prin preluarea acestui patrimoniu de către Consiliul Judeţean Braşov şi 

Consiliul Local Zărneşti, discuţiile s-au reluat în altă perspectivă şi anume implicarea unor 

investitori străini într-un parteneriat public-privat, sub forma unei societăţi mixte. Parcul 

industrial a fost autorizat şi se află în stadiul de exploatare. 

Parcul Industrial Sibiu-Şura Mică (a obţinut titlu de parc industrial) este amplasat 

pe teritoriul administrativ al comunei Şura Mică, la NV de Sibiu având o suprafaţă de 98,045 

ha. Accesul la parc de face uşor din DN1 Bucureşti- Sibiu Arad, prin intermediul drumului 

judeţean Sibiu-Ocna Sibiului. Utilitaţi disponibile: reţea de apă potabilă Ø250mm/Ø160; 

sistem de canalizare : staţii proprii de epurare cu deversare în canal colector; reţea de gaz 

metan Ø324mm/Ø150; reţea de energie electrică 20KV/0,4KV; sistem de telefonie digitală; 

drumuri de incintă şi iluminat exterior; acces la Aeroportul Internaţional Sibiu. Serviciile 

asigurate sunt: comunicaţii şi transfer rapid de date; depozitare şi transport; administrarea 

generală a parcului. În prezent, parcul se află în stadiul de închiriere a spaţiilor. 
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Parcul Şelimbar – Sibiu, amplasat in imediata apropiere a municipiului Sibiu, pe raza 

comunei Şelimbar, pe drumul european E 68 are o suprafaţa de aproximativ 97 ha. 

Parcul Industrial „Făgăraş” cu o suprafaţă de 15 ha, cu acces la drumul naţional. 

Realizarea acestui proiect s-a facut prin înfiinţarea unui consorţiu fără personalitate juridică 

format din deţinătorii de teren din zona aleasă. Infrastructura existentă este compusă din 

drumuri de acces din şoseaua naţională, iar construcţii se regăsesc pe o suprafaţă de 2 ha. 

Construcţiile sunt executate ca hale industriale cu destinatia de unităţi de producţie sau 

depozite de materiale. Există, de asemenea, utilităţi pentru toate construcţiile: apă curentă, 

canalizare, electricitate, alimentare cu gaz metan cât şi cale ferată uzinală cu legătură în gara 

C.F.R. din Făgăraş. Aceste spatii se pot adapta cu usurinta pentru dezvoltarea unor afaceri 

mici sau mijlocii din domenii precum : mecanica fina, materialele de construcţii, industria 

alimentara, căutându-se să se facă o asociere pe specific de activitate şi prin natura utilităţilor 

solicitate, urmarindu-se incurajarea de activitati apartinand domeniilor industriale noi, 

nepoluante, cu impact minim asupra mediului. 

În municipiul Braşov există trei parcuri industriale: Parcul Industrial PRO ROMAN 

SA, Parcul Industrial METROM, Parcul Industrial CARFIL. Toate aceste parcuri se află în 

stadiu de exploatare . 

În ce priveşte iniţierea şi dezvoltarea de afaceri, la nivelul Regiunii Centru, cele mai 

importante instituţii implicate sunt : Camerele de Comerţ şi Industrie din cele 6 judeţe, Şcoala 

Romana de Afaceri din judeţele Braşov, Alba, Mureş si Sibiu, FPIMM Braşov, UGIR 1903 

Braşov şi Sibiu, Dima Consulting Group Brasov, Business Evaluator Târgu Mureş precum şi 

incubatoarele de afaceri: Centrul pentru Iniţierea şi Promovarea Afacerilor – CIPA Sibiu, 

Centrul pentru Promovare şi Asistenţă pentru IMM-uri Mureş, Centrul Incubator Asociaţie de 

Afaceri ECHO – Gheorgheni, Centrul Asociativ pentru Inovarea şi Incubarea Afacerilor 

Harghita, Asociaţia BIIC Harghita, ASIMCOV Covasna. Aceste organizaţii au avut o 

activitate intensa în ultimii ani privind asigurarea de consultanţă şi promovare în afaceri pe 

întreg teritoriul Regiunii. 

Considerăm că infrastructura existentă în acest domeniu nu poate asigura dezvoltarea 

corespunzătoare a sectorului economic si de afaceri din Regiune. În prezent existentă 11 

locaţii cu titlul de parc industrial obţinut, din care 3 amplasate în zone greenfield (Selimbar, 

Sura Mica - judeţul Sibiu, Vidrasau- judeţul Mureş (finanţat din fonduri Phare), şi 8 parcuri 

brownfield rezultate in urma dezafectarii amplasamentelor aparţinând industriei de apărare 

(Metrom, Carfil, Roman, Brem Company, Zarnesti, Fagaras, Victoria -jud. Braşov şi Cugir 

jud. Alba) . 
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Consideram ca potentialul natural al zonei asociat cu resursele umane existente si 

posibil de atras permit dezvoltarea de afaceri in zonele vizate care, pe de o parte sa valorifice 

resursele inca insuficient exploatate si, pe de alta parte, prin promovarea de activitati 

moderne, generatoare de bunuri si servicii ecologice sa asigure cresterea economica durabila a 

zonei.  
 

9. Finantarea din fondurile structurale ca suport pentru stimularea 

antreprenoriatului 

 

Fondurile structurale (FS) reprezinta o sursa importanta de finantare pentru dezvoltare 

de noi activitati, pentru restructurare si relansare activitati economice in regiuni care au 

resurse locale nevalorificate. Prin componenta de finantare nerabursabila, microintreprinderile 

sunt sprijinite atat pentru a-si crea o piata proprie cat si pentru a dezvolta activitati care se 

dovedesc viabile, inclusiv in perioada crizei.   

Primele contracte finanţate pentru micoîntreprinderi din FS ale UE au fost semnate la 

jumătatea lunii martie 2009, prin Programul Operaţional Regional. Pentru primele 15 

contracte de finanţare sunt prevăzute prin proiecte, alocarea a peste 3,18 milioane lei fonduri 

nerambursabile, din valoarea totala a bugetelor de peste 5,5 milioane lei. Alte 65 au fost 

acceptate in a doua faza de finantare in aprilie 2009. Managerii firmelor care au participat la 

semnarea contractelor de finanţare provin din judeţele Alba, Sibiu, Braşov, Covasna si Mureş. 

La nivelul Regiunii Centru au fost depuse spre finanţare, in cursul anului 2008 când s-

a lansat acest domeniu, un număr de 169 proiecte in vederea obţinerii de fonduri 

nerambursabile prin Programul REGIO, pe Domeniul Major de Intervenţie 4.3 - „Sprijinirea 

dezvoltării micro-intreprinderilor”, din cadrul Programului Operaţional Regional (se poate 

obţine o finanţare nerambursabila de 70% din valoarea totala eligibila a proiectului). 

Obiectivul acestui domeniu de intervenţie îl constituie dezvoltarea 

microintreprinderilor productive si a celor prestatoare de servicii care folosesc 

potenţialul endogen al regiunilor (resurse naturale, materii prime, resurse umane etc). 

Finanţarea microintreprinderilor are ca scop sprijinirea continuării procesului de restructurare 

si redresare economica a zonelor aflate în declin, îndeosebi a oraşelor mici şi mijlocii, întrucât 

acestea creează locuri de munca si au flexibilitatea necesara de a se adapta cerinţelor unei 

economii de piaţa dinamice. 

Din cele 169 proiecte depuse în cursul anului 2008, dupa evaluare de către experţii 

ADR Centru si evaluatori independenţi, au fost acceptate la finantare 89. 
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Domeniul 4.3 al Programului Operaţional Regional este singurul domeniu ce aloca 

fonduri nerambursabile destinate dezvoltării microintreprinderilor din mediul urban. Valoarea 

totala a unui proiect depus pe domeniul 4.3 trebuie să se încadreze între 20.000 şi 500.000 

euro, din care ajutorul nerambursabil acordat va fi de maxim 200.000 euro. 

 Fara a face o prezentare pe larg a surselor de finantare disponibile in prezent pentru 

activitati antreprenoriale desfasurate prin firme tip IMM-uri vom prezenta pe scurt 

principalele activitati eligibile si categoriile de solicitanti care pot beneficia de fonduri 

europene alocate Romaniei prin FS. 

Tabelul nr 71 Principalele surse de finanţare comunitară destinate sectorului IMM 
Sursa Programul Solicitanţi Activităţi eligibile Valoare grant 

UE+Guvernul 
Romaniei 

PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
REGIONAL, AP 4, 
DMI 4.1 
www.inforegio.ro 
www.mdlpl.ro 
 

Autorităţi ale administraţiei 
publice locale din mediul 
urban sau rural; 
Parteneriate intre autorităţi ale 
administraţiei publice locale; 
Camere de comerţ si industrie, 
asociaţii care 
reprezintă mediul de afaceri; 
Societati comerciale sau 
societati cooperative din 
mediul urban sau rural 
 

-Construirea/ modernizarea/ extinderea de clădiri si 
anexe aferente, care vor fi utilizate de operatori 
economici pentru activitati de productie si/sau 
prestare servicii; 
-Construirea/ modernizarea/ extinderea 
infrastructurii rutiere/feroviare din interiorul 
structurii de sprijinire a afacerilor si a drumurilor de 
acces; 
-Crearea/ modernizarea/ extinderea utilitatilor de 
baza din interiorul structurii de sprijinire a 
afacerilor: statii de tratare a apei, unitati de furnizare 
a energiei si a gazului, sistem de canalizare, 
conectare la retele broadband; 
-Dotarea cu echipamente a structurilor de sprijinire 
a afacerilor construite/ modernizate/ extinse. 

Minim 1.700.000 lei si 
maxim 85.000.000 
 

Uniunea 
Europeana si 
Guvernul 
Romaniei 

PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
CRESTEREA 
COMPETITIVITATII 
ECONOMICE, AP 2, 
DMI 2.1, Operaţiunea 1 

Întreprindere pentru care 
cercetarea-dezvoltarea nu 
constituie obiectul principal de 
activitate. 
Organizaţie de cercetare 
inseamna o entitate, precum o 
universitate sau un institut de 
cercetare, indiferent de statutul 
sau juridic sau de modul sau de 
finanţare, al carei scop principal 
este de a realiza  cercetare 
fundamentala, cercetare 
industriala sau dezvoltare 
experimentala si de a-si face 
cunoscute rezultatele prin 
predare, publicare sau transfer 
de tehnologie. 

Operatiunea va fi concentrata pe urmatoarele cinci 
arii tematice prioritare: 
_ Sanatate; 
_ Agricultura, siguranta si securitate alimentara; 
_ Energie; 
_ Mediu; 
_ Materiale, produse si procese inovative. 
Proiectul este realizat de o organizatie de cercetare, 
care actioneaza ca un agent care presteaza activitati 
de cercetare industriala si de dezvoltare 
experimentala pentru o intreprindere partenera. 
Proiectul nu implica activitati de CD in colaborare 
intre organizatia de cercetare si intreprindere. 
Intreprinderea, ca principal interesat, va avea 
dreptul de proprietate asupra rezultatelor proiectului 
si va suporta riscul unui eventual esec al obtinerii 
rezultatului preconizat.  

Max 4.000.000 lei 
 

Uniunea 
Europeana si 
Guvernul 
Romaniei 
 

Sprijin pentru startup- 
urile si spin-offurile 
innovative 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
CRESTEREA 
COMPETITIVITATII 
ECONOMICE, AP 2, 
DMI 2.3, 
Operaţiunea 1) 

Start-up-urile sunt intreprinderi 
inovative cu o vechime de 
max.3 ani, care implementeaza 
(produc si comercializeaza pe 
piata) rezultatele obtinute din 
activitati de cercetare. 
Spin-off este o companie nou 
creata, de un grup de cercetare 
dintr-o institutie publica de 
cercetare sau universitate, 
pentru a produce si comercializa 
propriile rezultate CD. 

crearea si inregistrarea unei societati comerciale 
(numai pentru spin-off) 
-activităţi de cercetare-dezvoltare sau achizitia de 
servicii pentru cercetare-dezvoltare; 
-achiziţia de servicii de consultanta pentru inovare 
referitoare la: management; asistenta tehnologica; 
transfer tehnologic; instruire; achiziţia, protecţia şi 
comercializarea drepturilor de proprietate 
industriala; utilizarea standardelor; 
- achiziţia de servicii suport pentru inovare 
referitoare la: incercari si testari in laboratoare de 
specialitate; marcarea calitatii, testare si certificare; 
studii de piata; 
- activitati pentru punerea in productie a rezultatelor 
cercetarii/ know-how/ brevetului  
- activitati legate de informarea beneficiarilor: 
achizitonarea de publicatii, abonamente si 
asigurarea accesului la baze de date 

Max. 200.000 Euro 
 

Uniunea 
Europeana si 
Guvernul 
Romaniei 

(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
CRESTEREA 

Societatile comerciale care detin 
instalatii mari de ardere aflate la 
data transmiterii de catre 
solicitant a cererii de finantare 

Achizitionarea de instalatii/echipamente specifice 
de desulfurare a gazelor de ardere in scopul 
reducerii SO2, in functie de tehnologia aleasa 
(desulfurarea umeda, desulfurarea uscata); 

Nu se aplica 
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COMPETITIVITATII 
ECONOMICE, AP 4, 
DMI 4.1, 
Operatiunea c) 

in coordonarea autoritatilor 
publice centrale. 
 

- Achizitionarea de  instalatii/echipamente specifice 
de NOx in scopul reducerii emisiilor de NOx, in 
functie de tehnologia aleasa; 
- Achizitionarea de filtre/ echipamente specifice 
pentru reducerea emisiilor de pulberi, in funcţie de 
tehnologia aleasa; 
- Constructii si instalatii aferente constructiilor. 

Uniunea 
Europeana si 
Guvernul 
Romaniei 

PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
DEZVOLTAREA 
RESURSELOR 
UMANE, AP 5, 
DMI 5.1 SI 5.2) 

Intreprinderea care angajează  
lucrătorii defavorizati, lucrătorii 
extrem de defavorizati si/sau 
lucrătorii cu handicap 
 

Incadrarea în muncă a lucrătorilor defavorizati, a 
lucrătorilor extrem de defavorizati, a lucrătorilor cu 
handicap, precum si compensarea costurilor 
suplimentare generate de încadrarea în muncă a 
lucrătorilor cu handicap, respectiv adaptarea locului 
de muncă la cerintele specifice lucrătorilor cu 
handicap. 
Ajutoare pentru încadrarea în muncă a lucrătorilor 
defavorizati sub formă de subventii salariale 

Valoarea minimă a unei 
cereri de ajutor reprezintă 
echivalentul în lei a 10.000 
euro; plafonul maxim al 
ajutorului acordat unei 
întreprinderi reprezintă 
echivalentul în lei a 
2.000.000 euro pentru o 
întreprindere pentru 2 ani 
consecutivi. 

Uniunea 
Europeana si 
Guvernul 
Romaniei 

PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
REGIONAL, AP 4, 
DMI 4.1 
www.inforegio.ro 
www.mdlpl.ro 
 

Autorităţi ale administraţiei 
publice locale din mediul urban 
sau rural; 
Parteneriate intre autorităţi ale 
administraţiei publice locale; 
Camere de comerţ si industrie, 
asociaţii care 
reprezintă mediul de afaceri; 
Societati comerciale sau 
societati cooperative din 
mediul urban sau rural 
 

-Construirea/ modernizarea/ extinderea de clădiri si 
anexe aferente, care vor fi utilizate de operatori 
economici pentru activitati de productie si/sau 
prestare servicii; 
-Construirea/ modernizarea/ extinderea 
infrastructurii rutiere/feroviare din interiorul 
structurii de sprijinire a afacerilor si a drumurilor de 
acces; 
-Crearea/ modernizarea/ extinderea utilitatilor de 
baza din interiorul structurii de sprijinire a 
afacerilor: statii de tratare a apei, unitati de furnizare 
a energiei si a gazului, sistem de canalizare, 
conectare la retele broadband; 
-Dotarea cu echipamente a structurilor de sprijinire 
a afacerilor construite/ modernizate/ extinse. 

Minim 1.700.000 lei 
si maxim 85.000.000 
 

Uniunea 
Europeana si 
Guvernul 
Romaniei 

PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
CRESTEREA 
COMPETITIVITATII 
ECONOMICE, AP 2, 
DMI 2.1, Operaţiunea 1 

Întreprindere pentru care 
cercetarea-dezvoltarea nu 
constituie obiectul principal de 
activitate. 
Organizaţie de cercetare 
inseamna o entitate, precum o 
universitate sau un institut de 
cercetare, indiferent de statutul 
sau juridic sau de modul sau de 
finanţare, al carei scop principal 
este de a realiza  cercetare 
fundamentala, cercetare 
industriala sau dezvoltare 
experimentala si de a-si face 
cunoscute rezultatele prin 
predare, publicare sau transfer 
de tehnologie. 

Operatiunea va fi concentrata pe urmatoarele cinci 
arii tematice prioritare:  Sanatate; Agricultura, 
siguranta si securitate alimentara; Energie; Mediu; 
Materiale, produse si procese inovative. 
Proiectul este realizat de o organizatie de cercetare, 
care actioneaza ca un agent care presteaza activitati 
de cercetare industriala si de dezvoltare 
experimentala pentru o intreprindere partenera. 
Proiectul nu implica activitati de CD in colaborare 
intre organizatia de cercetare si intreprindere. 
Intreprinderea, ca principal interesat, va avea 
dreptul de proprietate asupra rezultatelor proiectului 
si va suporta riscul unui eventual esec al obtinerii 
rezultatului preconizat. 

Max 4.000.000 lei 
 

Uniunea 
Europeana si 
Guvernul 
Romaniei 
 

Sprijin pentru startup-
urile si spin-offurile 
Innovative 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
CRESTEREA 
COMPETITIVITATII 
ECONOMICE, AP 2, 
DMI 2.3, 
Operatiunea 1) 

Start-up-urile sunt intreprinderi 
inovative cu o 
vechime de max.3 ani, care 
implementeaza (produc si 
comercializeaza pe piata) 
rezultatele obtinute din 
activitati de cercetare. Spin-off 
este o companie nou creata, de 
un grup de cercetare dintr-o 
institutie publica de cercetare 
sau universitate, pentru a 
produce si comercializa 
propriile rezultate CD. 

Crearea si inregistrarea unei societati comerciale 
(numai pentru spin-off) 
1 activitati de cercetare-dezvoltare sau achizitia de 
servicii pentru cercetare-dezvoltare; 
1 achizitia de servicii de consultanta pentru inovare 
referitoare la: management; asistenta tehnologica; 
transfer tehnologic; instruire; achizitia, protectia si 
comercializarea drepturilor de proprietate 
industriala; utilizarea standardelor; 
1 achizitia de servicii suport pentru inovare 
referitoare la: incercari si testari in laboratoare de 
specialitate; marcarea calitatii, testare si certificare; 
studii de piata; 
1 activitati pentru punerea in productie a rezultatelor 
cercetarii/ know-how/ brevetului  
1 activitati legate de informarea beneficiarilor: 
achizitonarea de publicatii, abonamente si 
asigurarea accesului la baze de date 

 
Max. 200.000 Euro 
 

Uniunea 
Europeana si 
Guvernul 
Romaniei 

(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
CRESTEREA 
COMPETITIVITATII 
ECONOMICE, AP 4, 
DMI 4.1, Operatiunea 
c) 

Societatile comerciale care detin 
instalatii mari de ardere aflate la 
data transmiterii de catre 
solicitant a cererii de finantare 
in coordonarea autoritatilor 
publice centrale. 

Achizitionarea de instalatii/echipamente specifice 
de desulfurare a gazelor de ardere in scopul 
reducerii SO2, in functie de tehnologia aleasa 
(desulfurarea umeda, desulfurarea uscata); 
1 Achizitionarea de  instalatii/echipamente specifice 
de De NOx in scopul reducerii emisiilor de NOx, in 
functie de tehnologia aleasa; 
1 Achizitionarea de filtre/ echipamente specifice 

Nu se aplica 
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pentru reducerea emisiilor de pulberi, in funcţie de 
tehnologia  aleasa; 
1 Constructii si instalatii aferente constructiilor. 

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
României 
 

PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
DEZVOLTAREA 
RESURSELOR 
UMANE, AP 5, 
DMI 5.1 SI 5.2) 

Intreprinderea care angajează  
lucrătorii defavorizati, lucrătorii 
extrem de defavorizati si/sau 
lucrătorii cu handicap 
 

Incadrarea în muncă a lucrătorilor defavorizati, a 
lucrătorilor extrem de defavorizati, a lucrătorilor cu 
handicap, precum si compensarea costurilor 
suplimentare generate de încadrarea în muncă a 
lucrătorilor cu handicap, respectiv adaptarea locului 
de muncă la cerintele specifice lucrătorilor cu 
handicap. 
Ajutoare pentru încadrarea în muncă a lucrătorilor 
defavorizati sub formă de subventii salariale 

Valoarea minimă a unei 
cereri de ajutor 
Reprezintă echivalentul în lei 
a 10.000 euro; plafonul 
maxim al ajutorului acordat 
unei întreprinderi reprezintă 
echivalentul în lei a 
2.000.000 euro pentru o 
întreprindere pentru 2 ani 
consecutivi. 

Agenţia 
prentru 
Implementarea 
Proiectelor şi 
Programelor 
pentru IMM 

Programul naţional 
multianual pe perioada 
2005-2012 pentru 
dezvoltarea culturii 
antreprenoriale în 
rândul femeilor 
manager din sectorul 
întreprinderilor mici şi 
mijlocii 
www.animmc.ro  

Beneficiază de prevederile 
Programului, femeile care au 
cetăţenie română şi care 
îndeplinesc la data depunerii 
formularelor de înscriere 
următoarele criterii de 
eligibilitate: 
 - au vârsta peste 18 ani; 
 - au cel puţin studii medii 
definitivate; 
 - nu deţin firme de consultanţă;  
 - s-au înscris în activităţile 
prevăzute în Program, pe baza 
formularelor de înscriere 
corespunzătoare 

- elaborare şi publicare de broşuri; 
- organizarea campaniei de informare „Zilele 
Femeilor Întreprinzător”, având ca tematică 
asistenţa oferită de UE, IMM-urilor, 
competitivitatea acestora şi cultura antreprenorială; 
- organizarea şi desfăşurarea de cursuri de pregătire 
antreprenorială, timp de 5 zile în 6 locaţii. 

 

 Programul pentru 
sprijinirea transferului 
afacerilor 
www.animmc.ro 

Pot beneficia de alocaţii 
financiare nerambursabile în 
cadrul Programului, operatorii 
economici (întreprinderi mici şi 
mijlocii definite conform 
prevederilor Legii nr. 346/2004 
privind stimularea înfiinţării şi 
dezvoltării întreprinderilor mici 
şi mijlocii, cu modificările şi 
completările ulterioare) 
respectiv societăţile comerciale, 
societăţile cooperative, 
persoanele fizice autorizate care 
desfăşoară activităţi economice 
în mod independent şi 
asociaţiile profesionale sau 
fundaţiile care îndeplinesc 
cumulativ la data solicitării, 
criterii de eligibilitate prevăzute 
în program. 

Prin program se susţin integral, prin alocaţie 
financiară neramburrsabilă, cheltuielile efectuate de 
societăţi comerciale/societăţi cooperative/ persoane 
fizice care desfăşoară activităţi economice în mod 
independent, pentru plata următoarelor taxe şi 
tarife:  
   - taxele şi tarifele pentu operaţiunile de înscriere a 
modificărilor efectuate de către Oficiul Naţional al 
Registrului Comerţului prin Oficiile registrului 
comerţului de pe lângă tribunale, pentru 
înregistrarea transferului întreprinderii mici sau 
mijlocii, precum şi tarifele pentru servicii de 
asistenţă prestate de oficiile registrului comerţului, 
pentru modificările necesare punerii în aplicare a 
transferului întreprinderii;  
  - taxele pentru publicare, în extras, în Monitorul 
Oficial al României, Partea a Iv a, a încheierii de 
modificare ca rezultat al transferului întrepinderii,  
pronunţată de judecătorul-delegat la oficiile 
registrului comerţului de pe lângă tribunale; 
  - taxele de timbru pentru activitatea notarială, 
aferente actelor, în cazul cărora este prevăzută 
obligativitatea încheierii acestora în forma 
autentică, necesare operării transferului 
întreprinderii;  
  - taxele de timbru pentru cedarea cu titlu gratuit a 
întreprinderii, fondului de comerţ, în scopul 
asigurării tansferului întreprinderii mici şi mijlocii. 

 

 Programul naţional 
multianual pe perioada 
2006-2012 pentru 
susţinerea accesului 
întreprinderilor mici şi 
mijlocii la servicii de 
instruire şi consultanţă 
www.animmc.ro 

●Beneficiari direcţi: 
  Societăţile comerciale şi 
societăţile cooperative care 
îndeplinesc cumulativ la data 
solicitării criteriile de elgibilitate 
din program. 
●Beneficiari indirecţi furnizori 
de servicii de instruire şi 
consultanţă: 
 Operatori economici care au ca 
obiect de activitate autorizat, 
activităţi de instruire, 
consultanţă specifică; 
Camere de Comeţ şi Industrie, 
organizaţii neguvernamentale în 
care funcţionează centre de 
consultanţă şi/sau care 
organizează cursuri de instruire 
şi consultanţă întregistrate cu o 

Prin Program se susţin, prin alocaţie financiară 
nerambursabilă (voucher pentru instruire şi/sau 
consultanţă), următoarele: 
a) instruirea personalului întreprinderilor mici şi 
mijlocii având funcţii de decizie şi/sau de execuţie, 
pe tematici prioritare: management (inclusiv 
managementul financiar, managementul resurselor 
umane), marketing, strategie şi planificare, surse şi 
metode de finanţare a investiţiilor şi în alte domenii 
prioritare pentru desfăşurarea activităţii 
întreprinderii; 
b) participarea la cursuri de specializare/ 
perfecţionare profesională a personalului angajat, 
pentru: dobândirea de competenţe profesionale 
suplimentare; aprofundarea cunoştinţelor de 
specialitate: metode moderne de conducere; tehnici 
moderne de vânzare; managementul unităţilor 
comerciale; managementul calităţii mărfurilor, şi 
serviciilor şi alte cursuri cu tematici adecvate; 

Valoarea voucherului pentru 
instruire şi/sau consultanţă 
(alocaţia financiară 
nerambursabilă) acordat  
beneficiarilor selectaţi 
reprezintă 75% din valoarea 
fiecărei cheltuieli eligibile 
efectuate (exclusiv TVA), în 
limita sumei totale maxime 
de 15.000 lei pentru un 
beneficiar. 
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vechime în activitate de minim 6 
luni. 

instruirea teoretico-practică pentru dobândirea de 
cunoştinţe şi deprinderi privind utilizarea tehnicii de 
calcul şi informatizarea activităţilor specifice 
derulate de operatorul economic; 
c) servicii de consultanţă acordată pentru 
elaborarea: Analiza/planul/strategia afacerii; 
Analiza/planificarea/strategia proectelor de investiţi; 
Studiu privind politica de preţuri; 
Analiza/planul/strategia poziţiei pe piaţă/ 
benchmarking; Analiza/planul/strategia 
organizaţională, Organizarea sistemului de 
management al informaţiilor;  Analiza/ planul/ 
strategia sistemului de control; Analiza/ planul/ 
strategia comunicării; Analiza/planul/fluxul 
operaţiilor; proceselor, activităţii; Analiza/ 
planificarea/strategia financiară; Planificarea 
atragerii de fonduri; Evaluarea/ planificarea/ 
strategia/ nevoilor de angajare şi instruire a 
personalului. 

 Programul pentru 
sprijinirea dezvoltării 
întreprinderilor mici şi 
mijlocii prin fonduri în 
limita sumelor plătite 
pentru profitul brut 
reinvestit 
www.animmc.ro 

Pot beneficia de alocaţii 
financiare nerambursabile în 
cadrul Programului operatorii 
economici (societăţi comerciale 
societăţi cooperative), care 
îndeplinesc cumulativ criteriile 
de eligibilitate din Program  
 

Sumele cheltuite în anul 2008, din profit, pentru 
investiţii în: 
a) active corporale: 

 a1)echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi 
instalaţii de lucru) – grupa 2, subgrupa 2.1 – 
conform Hotărârii Guvernului nr.2.139/2004 pentru 
aprobarea Catalogului privind clasificarea şi 
duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe; 
a2)computere şi echipamentele periferice ale 
acestora;  
b) active necorporale: 
- brevete, drepturi de autor, licenţe, mărci de 
comerţ sau de fabrică şi alte valori similare, 
precum şi achiziţionarea ori producerea 
programelor informatice.      

1.Se alocă 16% din sumele 
cheltuite în anul 2008, din 
profit, dar nu mai mult de 100 
mii lei/beneficiar, pentru 
achiziţionarea de active 
corporale şi necorporale: 
 - facturate în perioada 1 
ianuarie – 31 decembrie 
2008; 
- plătite integral în perioada 1 
ianuarie – 31 decembrie 
2008; 
- puse în funcţiune în 
perioada 1 ianuarie – 31 
decembrie 2008. 
2. Alocaţiile financiare vor fi 
acordate numai dacă activele 
achiziţionate sunt noi şi puse 
în funcţiune cu respectarea 
reglementărilor tehnice 
aplicabile pentru care nu s-a 
aplicat amortizarea accelerată 
prevăzută de Legea nr.571/ 
2003, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
3. Nu se acordă alocaţii 
financiare pentru activele 
corporale şi necorporale 
achiziţionate în sistem leasing 
şi pentru activele corporale 
second-hand. 

 
  

Programul naţional 
multianul pe perioada 
2002-2012 pentru 
susţinerea 
meşteşugurilor şi 
artizanatului 
www.animmc.ro 

Operatorii economici 
(întreprinderi mici şi mijlocii 
definite conform prevederilor 
Legii nr. 346/2004 privind 
stimularea înfiinţării şi 
dezvoltării întreprinderilor mici 
şi mijlocii, cu modificările şi 
completările ulterioare), 
respectiv societăţile comerciale, 
societăţile cooperative, 
persoanele fizice autorizate care 
desfăşoară activităţi economice 
în mod independent, 
întreprinderile individuale, 
întreprinderile familiale şi 
asociaţiile profesionale sau 
fundaţiille. 
 

Prin Program se susţin, prin AFN, următoarele 
activităţi eligibile: 
a) participări la târguri şi expoziţii internaţionale, 
organizate în străinătate, cu stand propriu sau în 
asociere cu alţi operatori economici; 
b)participări la târguri şi expoziţii, organizate în 
ţară, cu stand propriu sau în asociere cu alţi 
operatori economici; 
c)elaborarea şi producţia de materiale tipărite, de 
promovare a operatorului economic şi pe suport 
electronic, redactate în limba română şi cel puţin 
într-o limbă de circulaţie internaţională; 
d) realizarea unui site pentru prezentarea activităţii 
solicitantului şi a produselor sau serviciilor 
promovate, în limba română şi cel puţin într-o 
limbă de circulaţie intrenaţională, nou şi în 
condiţiile inexistenţei altuia deţinut de acelaşi 
operator economic; 
e) achiziţionarea de calculatoare tip PC şi/sau 
sisteme portabile, formate din: unitate centrală, 
monitor, imprimantă simplă sau multifuncţională, 
precum şi licenţa sistemului de operare; 
f) achiziţionarea de diverse scule, dispozitive, 
echipamente, utilaje, maşini, necesare pentru 
desfăşurarea activităţii (exceptând liniile 

Maximum 70% din valoarea 
cheltuielilor eligibile 
efectuate (exclusiv TVA), dar 
fără să depăşească suma de 
20.000 lei pentru fiecare 
beneficiar. 
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tehnologice care nu mai permit păstrarea 
specificului execuţiei predominant manuale a 
produselor finite sau serviciilor prestate). 

 Programul de 
dezvoltare şi 
modernizare a 
activităţilor de 
comercializare a 
produselor şi serviciilor 
de piaţă 
www.animmc.ro 

Operatorii economici 
(întreprinderi mici şi mijlocii 
definite conform prevederilor 
Legii nr. 346/2004 privind 
stimularea înfiinţării şi 
dezvoltării întreprinderilor mici 
şi mijlocii, cu modificările şi 
completările ulterioare, societăţi 
comerciale,societăţi 
cooperative). 
 

Activităţi eligibile constau in achiziti de: 
a) tehnică de calcul (tip PC, format din: unitate 
centrală, monitor, imprimantă, licenţa sistemului de 
operare, inclusiv sisteme portabile); 
b) cititioare pentru cod cu bare; 
c)cântare electronice cu/fără printer pentru 
etichetare; 
d) aparate de marcat electronice fiscale; 
e) maşini, utilaje şi instalaţii de lucru, aparate şi 
instalaţii de măsură, control şi reglare, din 
subgrupele 2.1, 2.2, conform Hotărârii Guvernului 
nr.2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind 
clasificarea şi duratele normale de funcţionare a 
mijloacelor fixe, cu modificările şi completările 
ulterioare (valoarea fiecărei poziţii fără TVA, mai 
mare sau egală cu 1800 lei, conform Hotărârii 
Guvernului nr.105/2007 privind stabilirea valorii de 
intrare a mijloacelor fixe),  cu excepţia jocurilor de 
noroc mecanice, electrice, electronice, mese de 
biliard, instrumente, automate muzicale şi mobilier 
dotare unităţi; 
f) electro şi motostivuitoare din familia 2.3.6.8.1 
conform HG nr 2.139/2004 pentru aprobarea 
Catalogului privind clasificarea şi duratele normale 
de funcţionare a mijloacelor fixe. 

Maximum 60% din valoarea 
totală a cheltuielilor eligibile 
efectuate (exclusiv TVA), dar 
nu mai mult de 50.000 lei 
pentru fiecare beneficiar. 

 Programul pentru 
dezvoltarea abilităţilor 
antreprenoriale în 
rândul tinerilor şi 
facilitarea accesului 
acestora la finanţare - 
START 

Persoanele fizice, persoane 
fizice autorizate, întreprinderi 
individuale/ întreprinderi 
familiale şi societăţi comerciale 
(microîntreprinderi) care 
îndeplinesc cumulativ, creteriile 
de eligibilitate din Program. 

Implementarea celor mai bune planuri de afaceri în 
următoarele condiţii: 
Alocaţie financiară nerambursabilă 
-50% din valoarea cheltuielilor eligibile şi nu mai 
mult de   60 000 lei/beneficiar, 
- credit bancar – maxim 37,5% din valoarea 
cheltuielilor eligibile şi nu mai mult de 45.000 
lei/beneficiar- acordat de către banca slectată de 
Agenţie 
- contribuţie proprie – minim 12,5% din valoarea 
cheltuielilor eligibile. 

 

 Programul naţionale 
mltianual pe perioada 
2002-2012 de înfiinţare 
şi dezvoltare de 
incubatoare tehnologice 
şi de afaceri 

 a) fonduri alocate pentru amenajarea şi reabilitarea 
spaţiilor destinate desfăşurării activităţii de 
incubare, incluzând, în limita fondurilor disponibile, 
şi achiziţionarea de echipamente de clacul, mobilier 
şi altele asemenea, necesare pentru dotarea 
corespunzătoare a incubatoarelor de afaceri; 
b) fonduri alocate pentru activităţile specifice 
perioadei de pre-incubare, precum şi pentru 
administrarea incubatoarelor de afaceri; 
c) fonduri destinate susţinerii activităţilor specifice 
incubatoarelor de afaceri, materializate prin alocaţii 
financare periodice nerambursabile, alocate în 
condiţiile prevăzute de prezenta procedură; 
d) fonduri suplimentare atrase la bugetul 
Programului, destinate cu precădere achiziţionării 
de echipamente destinate desfăşurării activităţilor 
economice ale IMM-urilor desemnate ca 
participante în cadrul Programului; 
e) fonduri alocate pentru susţinerea sau dezvoltarea 
unor incubatoare de afaceri deja înfiinţate. 

 

Organismul 
Intermediar 
pentru POS 
CCE  

POS CCE – Axa 
prioritară 1 „Un sistem 
de producţie inovativ şi 
ecoeficient” 

Societăţile comerciale şi 
societăţile cooperative care 
îndeplinesc condiţii conform 
Legii nr.346/2004 cu 
modificările şi completările 
ulterioare şi Legii nr.1/2005 
privind organizarea şi 
funcţionarea cooperaţiei: 
-microîntreprinderi -doar pentru 
operaţiunile 2, 3 şi 4 
-întreprinderi mici; 
-întreprinderi mijlocii.  

  

Ajutor de stat  Domeniul major de 
intrevenţie D1.1 – 
Investiţii productive şi 
pregătirea pentru 

 ●Crearea unei noi unităţi de producţie 
(fabrică/secţie/instalaţie); 
●Extinderea unei unităţi existente pentru creşterea 
capacităţii de producţie; 

- sprijin financiar cu valoarea 
cuprinsă între 1.075.001- 
6.450.000 lei 
- sprijin financiare 
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competiţia pe piaţă a 
întreprinderilor, în 
special a IMM. 
1. Operaţiunea – Sprijin 
pentru consolidarea şi 
modernizarea sectorului 
productiv prin investiţii 
tangibile şi intangibile 
www.mimmctpl.ro 

●Diversificarea producţiei unui amplasament 
existent, prin lansarea de noi produse sau servicii; 
●Modernizarea întreprinderii, inclusiv schimbări în 
procesul de producţie al unui amplasament existent; 
(ex. modernizarea instalaţii, echipamente şi 
instalaţii înalt tehnologizate, automatizarea sau 
mecanizarea procsului de fabricaţie, introducerea de 
noi tehnologii de producţie). 
●Echipamentele pentru protecţia mediului, 
reciclarea deşeurilor, tratarea apelor reziduale se 
finanţează numai în legătură cu investiţiile 
menţionate anterior; 
 ●Achiziţionarea de bunuri intangibile, cum ar fi 
software, brevete, licenţe, know-how sau soluţii 
tehnice nebrevetate; 
● Consultanţă şi instruire specializată strict legate 
de activităţile de investiţii specificate mai sus. 

nerambrsabil până la 
1.075.000 lei. 

Ajutor de 
MINIMIS 

Domeniul major de 
intervenţie D1.1. – 
Investiţii productive şi 
pregătirea pentru 
competiţia pe piaţă a 
întreprinderilor, în 
special a IMM. 
2. Operaţiunea „Sprijin 
pentru implementarea 
standardelor 
internaţionale” 
www.mimmctpl.ro 

 ● Înfiinţarea, modrenizarea şi acreditarea de 
laboratoare de încercări şi etalonări; 
● Implementarea şi/sau certificarea sistemului de 
management al calităţii ISO 90001 (produselor 
şi/sau serviciilor), sistemelor de management al 
mediului ISO 14001 sau EMAS sau sistemului de 
management integrat calitate/mediu; 
●Etichetarea ecologică; 
●Certificarea  produselor/serviciilor/proceselor. 

- maxim 200.000  Euro 
echivalent în lei (ajutor de 
minimis). 

Ajutor de 
MINIMIS 

Domeniul major de 
intervenţie D1.1. – 
Investiţii productive şi 
pregătirea pentru 
competiţia pe piaţă a 
întreprinderilor, în 
special a IMM. 
3. Operaţiunea „Sprijin 
pentru accesul pe noi 
pieţe şi 
internaţionalizare” 
www.mimmctpl.ro 

 ●participarea la târguri şi expoziţii internaţionale, 
organizate în ţară sau străinătate, cu stand propriu; 
● participarea la misiuni economice în străinătate; 
●elaborarea şi producţia de materiale 
tipărite/inscripţionate de promovare a agentului 
economic, în vederea participării la 
evenimentele/acţiunile menţionate la lit.a) şi lit.b); 
●promovarea on-line (îmbunătăţirea/realizarea unui 
site pe Internet pentru prezentarea activităţii 
solicitantului şi a produselor promovate); 
● servicii legate de activităţi de promovare pe noi 
pieţe interne, pe pieţe internaţionale şi marketing; 
● servicii de identificare a furnizorilor/clienţilor 
externi prin programele Hosted Buyers 

- maxim 200.000 Euro 
echivalent în lei (ajutor de 
minimis). 

Ajutor de 
MINIMIS 

Domeniul major de 
intrevenţie D1.3 – 
Dezvoltarea durabilă a 
antreprenoriatului 
4.Operaţiunea „Sprijin 
pentru consultanţă 
acordat întreprinderilor 
mici şi mijlocii” 
www.mimmctpl.ro 

 ● elaborarea de strategii pentru soluţii inovative şi 
crearea de noi produse şi/sau  servicii şi tehnologii. 
● elaborarea de planuri de afaceri, studii de 
prefezabilitate şi/sau fezabilitate pentru 
implementarea de tehnologii ecoeficiente şi 
competitive, precum şi pentru crearea de produse 
competitive. 
● elbaorarea de studii şi strategii de management, 
marketing/sau analize financiare pentru 
implementarea unui anumit proiect; 
● elaborarea de strategii de mediatizare şi planuri de 
promovare pentru un anumit proiect; 
● elaborarea de strategii şi planuri de dezvoltare şi 
stimulare a resurselor umane în vederea extinderii 
afacerii sau implementării unui anumit proiect; 
● elaborarea de studii asupra protecţiei proprietăţii 
intelectuale; 
● elaborarea de studii comparative pentru utilizarea 
unor instrumente şi soluţii informatice sau pentru un 
domeniu precizat; 
● elaborarea de studii de evaluare şi diagnostic 
pentru transferul afacerii. 

- maxim 40.000 Euro 
echivalent în lei (ajutor de 
minimis). 

Bugetul de 
Stat Prin 
MIMMCMA 
– Direcţia 
Promovarea 
Expotrului 
pentru 
instrumentele 
de promovare 
prevăzute în 

Programul de 
promovare a exportului 
www.portaldecomert.ro 
www.dce.gov.ro  

Beneficiarii sunt: 
- operatori economici, persoane 
juridice române care îndeplinesc 
criteriile de eligibilitate din 
Anexa la HG 296/2007 art.3(1) 
şi art.9 pentru instrumentele 
prevăzute la pct.a) şi b); 
- patronatele de ramură şi 
asociaţiile profesionale pentru 
instrumentele prevăzute la pct.c) 

Pentru instrumentele: 
a) – 50% din celtuielile privind transportul extern, 
cazarea şi asigurarea medicală pentru un participant 
de la fiecare expozant,  la nivelul baremelor stabilite 
pentru instituţiile publice; 
  - 100% din cheltuielile pentru transportul, 
asigurarea şi manipularea exponatelor, mostrelor şi 
materialelor publicitare, formalităţile vamale 
aferente acestora, depozitarea ambalajelor aferente 
exponatelor pe perioada desfăşurării acţiunii 

36,06 milioane lei 
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HG 296/2007  
Art.2, alin 1 
pct.c) şi f). 

şi d); 
-operatorii economici interesaţi. 

promoţionale, elaborarea proiectului de execuţie a 
standului, închirierea, construirea şi/sau amenajarea 
spaţiului expoziţional, transportul materialelor 
aferente, cheltuielile generale pe perioada de 
desfăşurare a acţiunilor promoţionale, cheltuielile 
de reprezentare şi de protocol, cheltuielile de 
deplasare pentru persoanele care organizează şi 
coordonează acţiunile, inclusiv a unui reprezentant 
din partea patronatului de ramură sau a asociaţiei 
profesionale care contribuie la realizarea acţiunii 
respective, a căror perioadă de deplasare va fi 
stabilită prin caietul de sarcini al acţiunii, 
cheltuielile pentru materialele publicitare, de 
prezentare şi promovare cu caracter economic 
general şi pentru mediatizarea prezenţei româneşti 
la acţiunile promoţionale, cheltuielile aferente 
comisionului prevăzut în contractul încheiat cu 
societatea organizatoare a pavilioanelor naţionale, 
standurilor specializate pe produse şi 
miniexpoziţiilor, precum şi alte cheltuieli care se 
justifică a fi alocate pentru realizarea târgurilor şi 
expoziţiilor internaţionale, cu aprobarea 
ordonatorului principal de credite. 
b) 50% din cheltuielile de transport extern, cazare şi 
asigurare medicală pentru un participant de la 
fiecare firmă, la nivelul baremelor stabilite pentru 
instituţiile publice; 100% din cheltuielile privind 
transpotrul în interiorul ţării de destinaţie, pentru 
persoanele care participă la acţiunile respective, 
cheltuielile de deplasare pentru persoanele care  
organizează şi coordonează  acţiunile, inclusiv a 
unui reprezentant din partea patronatului de ramură 
sau a asociaţiei profesionale care contribuie la 
realizarea acţiunii respctive, cheltuielile pentru 
închirierea spaţiilor aferente întâlnirilor de afaceri şi 
a dotărilor necesare desfăşurării acestora cum sunt 
TV, video, retroproiector, computer şi altele 
asemenea, cheltuielile de reprezentare şi protocol, 
cheltuielile pentru elaborarea, transportul şi 
asigurarea materialelor de promovare şi de 
prezentare, cum sunt cataloage, pliante, ecusoane şi 
altele asemenea, cheltuielile pentru transportul şi 
asigurarea mostrelor, cheltuielile pentrru 
formalităţile vamale aferente materialelor de 
promovare şi de prezentare, misiunii economice sau 
a acţiunii de promovare, precum şi alte cheltuieli 
care se justifică a fi alocate pentru realizarea 
acţiunilor respective, cu aprobarea ordonatorului 
principal de credite. 
c) 50% din cheltuielile aferente totale; 
d) 100% cheltuieli inclusiv pentru distribuirea 
materialelor în străinătate; 
e) 100% cheltuieli de realizare şi administrare; 
f) se stabilesc prin ordin al ministrului; 
g) integral cheltuieli pentru închirierea spaţiilor de 
desfăşurare a programului acţiunii de promovare şi 
a dotărilor aferente, cum sunt: TV, video, 
retroproiector, computer şi altele asemenea, 
cheltuieli de reprezentare şi protocol, cheltuieli 
pentru elaborarea de materiale de promovare şi de 
prezentare, cum sunt: cataloage, pliante, CD-uri, 
bannere, ecusoane şi altele asemenea, cheltuieli 
pentru mediatizarea acţiunii, cheltuieli de transport 
pe teritoriul României la obiective economice de 
interes, pentru îndeplinirea scopului acţiunii de 
promovare a exportului, la nivelul baremelor 
stabilte pentru instituţiile publice, alte cheltuieli 
care se justifică a fi alocate pentru realizarea 
acţiunii respective, cu aprobarea ordonatorului 
principal de credite. 

Sursă: Guvernul României - Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Agenţia Pentru Implementarea 
Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii (AIPPIMM), Ghidul surselor de finanţare 2009; pliant: Programul naţional 
multianual pe perioada 2005-2012 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici 
şi mijlocii, Programul pentru sprijinirea transferului afacerilor, Programul naţional multianual pe perioada 2006-2011 pentru susţinerea 
accesului întreprinderilor mici şi mijlocii la servicii de instruire şi consultanţă, Programul pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor 
mici şi mijlocii prin fonduri în limita sumelor plătite pentru profitul brut reinvestit, Programul naţional multianul pe perioada 2002-2011 
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pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului, Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi 
serviciilor de piaţă. 
 
 
 În vederea creşterii gradului de absorbţie a fondurilor comunitare şi întăririi 

capacităţii administrative pentru aplicarea reformelor structurale în domeniile sale de 

competenţă, MIMMCMA, în calitate de beneficiar, împreună cu Ministerul Administraţiei şi 

Internelor, în calitate de Autoritate de Management a Programului Operaţional Dezvoltarea 

Capacităţii Administrative, au semnat Contractele de finanţare pentru următoarele proiecte: 

-Evaluarea barierelor administrative de natură legislativă cu care se confruntă mediul 

de afaceri şi construirea unui sistem durabil pentru monitorizare şi evaluare ulterioară. 

-Întărirea capacităţii instituţionale de management a reformei privind îmbunătăţirea 

mediului de afaceri în România. 

-Elaborarea strategiei guvernamentale pentru îmbunătăţirea şi dezvoltarea mediului de 

afaceri. 

-Simplificarea procedurilor administrative pentru IMM, prin introducerea de birouri 

unice, one stop shop. 

-Elaborarea Strategiei Guvernamentale a sectorului IMM, 2007-2013. 
 
10.  Creşterea competitivităţii şi dezvoltarea antreprenoriatului 

O problemă importantă care se ridică în situaţia ajustării strategiilor locale de 

stimulare a dezvoltării mediului de afaceri este aceea a direcţionării alocării eficiente a banilor 

în sensul sprijinirii antreprenorilor care, prin direcţiile de afaceri iniţiate contribuie la creşterea 

competitivităţii. 

În acest sens trebuie menţionat că România în prezent înregistrează performanţe 

destul de modeste la indicatorii globali de competitivitate, atât comparativ cu media UE 25 cât 

şi cu media UE 10, depăşind nivelul Bulgariei doar la pilonii 2, 3 şi 4. 
 

Tabelul nr.72  Indicatorii globali de competitivitate ai României, comparativ cu 
UE 25, UE-10, Bulgaria şi Turcia, în anii 2006-2007 

 
România UE-

25*) 
UE-
10*) 

Bulgaria Categoria (pilonii) 
de indicatori ai 
competitivităţii Poziţia Scorul Scorul Scorul Poziţia Scorul 

Indicele 
competitivităţii 
globale 

68 4,02 4,97 4,50 72 3,96 

• Factori ai eficienţei 55 3,99 4,87 4,55 70 3,67 
• Factori inovaţionali 73 3,52 4,62 4,00 85 3,26 
1.Pilonul „Instituţii” 87 3,40 4,76 4,17 109 3,07 
2.Pilonul 
„Infrastructură” 

77 3,05 5,03 4,28 65 3,41 
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3.Pilonul 
„Macroeconomie” 

97 3,94 4,76 4,62 35 4,92 

4.Pilonul  
„Sănătate şi educaţie 
primară” 

69 6,38 6,71 6,54 6,61 6,9 

5.Pilonul 
„Învăţământ 
superior şi formare 
profesională” 

50 4,34 5,15 4,89 62 4,05 

6.Pilonul „Eficienţa 
pieţei” 

76 4,03 4,73 4,44 90 3,75 

7.Pilonul „pregătire 
tehnologică” 

49 3,59 4,74 4,38 68 3,21 

8.Pilonul 
„Complexitatea 
afacerilor” (grad de 
sofisticare) 

73 3,89 5,07 4,46 84 3,59 

9.Pilonul „Inovare” 68 3,14 4,17 3,54 87 2,93 
*) pentru UE25 şi UE 10 (ţări devenite membre în anul 2004), s-a utilizat media aritmetică neponderată a ţărilor 
din zonele respective 
Sursa: Calcule proprii şi date din The Global Competitiveness Report 2006-2007, World Economic Forum, 
2007 (studio realizat pe 131 ţări). 

 

Între pilonii competitivităţii, pentru tema prezentului studiu prezintă importanţă 

următorii: „eficienţa pieţei”, „pregătire tehnologică”, „complexitatea afacerilor (grad de 

sofisticare) şi pilonul „inovare”. Toţi aceşti parametrii contribuie şi susţin mediul 

antreprenorial. Existenţa unor decalaje însemnate între valorile medii ale acestor piloni la 

nivel UE 25 şi UE 10 precum şi situarea României pe poziţii medii în ierarhia celor 131 state 

pentru care s-a făcut studiul, evidenţiază necesitatea luării unor măsuri şi promovarea unor 

politici adecvate la nivel naţional şi local, prin strategiile de dezbatere locală, cu luarea în 

considerare a restricţiilor de mediu şi valorificarea avantajelor naturale locale de potenţial 

(inclusiv în ceea ce priveşte resursele umane). 

Eficienţa pieţei de bunuri11 

Pilonul eficienţei pieţei, în contextul indicatorului global de competitivitate, ocupă 

un loc deosebit, coroborând un număr de 23 de indicatori privind pieţele de bunuri şi servicii, 

concurenţa, exportul, importul, piaţa muncii, productivitatea muncii, migraţia forţei de muncă, 

mediul de afaceri etc.  

                                                 
11 O analiză detaliată a situaţiei competitivităţii economiei româneşti a fost realizată în studiul „Evaluarea 
competitivităţii sectoarelor industriei prelucrătoare pe baza criteriilor modelelor adoptate la nivel UE”, autori: 
Gheorghe Zaman. Valentina Vasile, subcontractare la Proiectul „Evaluarea competitivităţii sectoarelor 
industriale – suport pentru strategia de dezvoltare sectorială a industriei prelucrătoare, comandă 11281/2008, 
contract 13/579582/2008, A1/2009, Plan sectorial, Ministerul Economiei, 2009. 
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Tabelul nr.73 Indicatorii de competitivitate ai României, în domeniul eficienţei 
pieţei de bunuri, comparativ cu UE-25, UE-10 şi Bulgaria, în anii 

2006-2007 
România UE-25 UE-10 Bulgaria Indicatori de 

competitivitate poziţie scor scor scor poziţie scor 
Eficienţa pieţei 76 4,03 4,73 4,44 90 3,75 
A. Piaţa de bunuri 57 4,26 4,78 4,40 88 3,78 

DISTORSIUNI 76 3,75 4,36 4,15 113 3,12 
1.Costurile politicii 
agricole 

103 3,22 3,75 3,71 123 2,57 

2.Eficienţa cadrului 
legislativ 

88 3,07 4,85 4,11 113 2,53 

3.Mărimea şi efectul 
impozitelor 

109 2,44 3,44 3,69 98 2,57 

4.Număr de proceduri 
pentru a începe o 
afacere 

10 5,00 7,471 7,88 70 11,00 

5.Timp necesar pentru a 
începe o afacere 

10 11,00 27,55 33,88 44 32,00 

COMPETIŢIA 65 4,12 5,04 4,70 91 3,69 
6.Intensitatea 
competiţiei locale 

59 4,89 5,37 5,16 99 4,15 

7. Eficienţa politicii 
anti trust 

67 3,63 5,08 4,47 89 3,15 

8.Importuri 56 47,03 56,02 66,99 15 77,36 
9.Prevalenţa barierelor 
comerciale 

69 4,26 5,39 5,16 89 4,01 

10.Restricţii pentru 
proprietatea străinilor 

81 4,79 5,56 5,30 101 4,34 

DIMENSIUNEA 
PIEŢEI 

44 4,89 4,93 4,36 87 4,53 

11.Exporturi 75 33,95 56,24 62,85 29 60,80 
Sursa: aceeaşi ca la tabelul anterior. 

 

Cele mai relevante concluzii care se desprind în domeniul componentelor de 

eficienţă a pieţei, sunt următoarele: 

a) eficienţa pieţei  

 - pilonul global al eficienţei pieţei situa România pe poziţia 81, faţă de 114 

Bulgaria; 

 - ţările UE-25 şi UE-10, cu scorurile de 4,73 respectiv 4,44, depăşeau cu mult 

scorul de 4,03 al României şi de 3,75 al Bulgariei; 

b) la indicatorul pieţele de bunuri care coroborează distorsiunile, concurenţa şi 

dimensiunile pieţei, România se situa, înaintea Bulgariei, cu un scor de 3,75 şi poziţia 76, faţă 

de respectiv poziţia 113 şi scorul de 3,12; 

c) în cazul indicatorului distorsiuni, România era devansată de nivelul mediu al 

scorurilor UE-25 şi UE-10, lăsând în urmă Bulgaria; 
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d) România era sensibil devansată de ţările UE-25 şi UE-10 la indicatorii privind 

costurile producţiei agricole, eficienţa cadrului legal, fiscalitate, număr de proceduri şi 

timp necesar pentru începerea unei afaceri; 

e) în ceea ce priveşte indicatorul global de concurenţă  (competiţie), România 

depăşea doar Bulgaria, fiind depăşită la rândul ei, de UE-25 şi UE-10; 

f) mărimea indicatorului specific competitivităţii importurilor româneşti nu 

depăşea valorile UE 25 şi UE 10; 

g) la indicatorii barierelor comerciale, România înregistra de asemenea valori 

inferioare; 

i) după mărimea scorului privind restricţiile asupra proprietarilor străini, România se 

situa înaintea Bulgariei sub nivelul UE-25 şi UE 10. 

 

Tabelul nr.74 Situaţia avantajelor (+)/dezavantajelor (-) competitive ale 
indicatorilor de eficienţă a pieţei în România, comparativ cu ţările 

UE-25, UE-10 şi Bulgaria* 
 

Categoria de indicatori UE-25 UE-10 Bulgaria 
Eficienţa pieţei - - + 
A. Piaţa de bunuri - - + 

DISTORSIUNI - - + 
1.Costurile politicii agricole - - + 
2.Eficienţa cadrului legislativ - - + 
3.Mărimea şi efectul impozitelor - - - 
4.Număr de proceduri pentru a începe o afacere - - - 
5.Timp necesar pentru a începe o afacere - - - 

COMPETIŢIA - - + 
6.Intensitatea competiţiei locale - - + 
7. Eficienţa politicii anti trust - - + 
8.Importuri - - - 
9.Prevalenţa barierelor comerciale - - + 
10.Restricţii pentru proprietatea străinilor - - + 

DIMENSIUNEA PIEŢEI - - + 
11.Exporturi - - - 
*semnele (+) şi (-) semnifică avantaje respectiv dezavantaje competitive ale României faţă de ţările 

luate în comparaţie. 
Sursa:  Calcule proprii bazate pe datele din tabelul nr.5.7. 
 

În concluzie, la indicatorul pilon de eficienţă a pieţei, constatăm că România 

înregistrează avantaje competitive la 11 indicatori faţă de Bulgaria, având faţă de UE-25 şi 

UE-10 dezavantaje competitive la toţi cei 16 indicatori analizaţi. 
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Flexibilitatea şi eficienţa pieţei muncii 

Componenta muncă a pieţei are un rol deosebit de important în determinarea 

nivelului general al competitivităţii ca şi al eficienţei totale.  

Tabelul nr.75 Indicatori de competitivitate a României privind flexibilitatea şi eficienţa 
pieţei muncii, comparativ cu UE-25, UE-10 şi Bulgaria, în anii 2006-2007 

 
România UE-25 UE-10 Bulgaria Categoria de indicatori 

poziţie scor scor scor poziţie scor 
Pieţele muncii 
Flexibilitate şi eficienţă 

87 4,04 4,34 4,43 16 3,99 

1. Flexibilitate 88 4,26 4,22 4,60 78 4,40 
- Practici de angajare şi 
disponibilizare 

86 3,49 3,35 3,66 76 3,70 

- Flexibilitatea stabilirii salariilor 26 5,72 4,44 5,36 38 5,57 
- Cooperarea în relaţia 
angajat/patron 

120 3,55 4,55 4,79 105 3,93 

2. Eficienţa 78 3,83 4,47 4,26 104 3,59 
- Contribuţia managementului 
profesional 

76 4,16 5,18 4,60 115 3,35 

- Salarii şi productivitate 36 4,51 4,25 4,54 52 4,26 
- Hemoragia creierelor 114 2,16 4,08 3,52 121 2,02 
- Angajarea femeilor în sectorul 
privat 

80 4,5 4,37 4,39 56 4,72 

Sursa: Global competitiveness Index, World Economic Forum, 2007. 
 

 Flexibilitatea şi eficienţa pieţei muncii în România evidenţiază următoarele: 

- la indicatorul agregat al flexibilităţii şi eficienţei pieţei muncii, România avea un 

scor mai bun decât Bulgaria, fiind depăşită de UE-25 şi UE-10; 

- un avantaj competitiv al României superior tuturor ţărilor luate în comparaţie s-a 

înregistrat la flexibilitatea stabilirii salariilor şi la salarii şi productivitate; 

- la celelalte categorii de indicatori, România a fost, de regulă, depăşită de UE-25 şi 

UE-10 şi la unii indicatori de către Bulgaria, excepţie făcând angajarea femeilor, 

unde România avea un scor mai mare decât UE-25 şi UE-10. 
 

Tabelul nr.76 Situaţia avantajelor (+)/dezavantajelor (-), competitive ale indicatorilor de flexibilitate şi 
eficienţă a pieţei muncii din România, comparativ cu ţările UE-25, UE-10 şi Bulgaria*, în 

anii 2006 şi 2007 
Categoria de indicatori UE-25 UE-10 Bulgaria 
Pieţele muncii: flexibilitate şi eficienţă - - + 
1. Flexibilitate - - - 
- practici de angajare şi disponibilizare + - - 
- flexibilitatea stabilirii salariilor + + + 
- cooperare în relaţia angajat/patron - - - 
2. Eficienţa - - - 
- contribuţia managementului profesional - - - 
- salarii şi productivitate + - + 
- hemoragia creierelor - - - 
- angajarea femeilor în sectorul privat + + - 

* semnele (+) şi (-) semnifică avantaje respectiv dezavantaje competitive ale României faţă de ţările luate în 
comparaţie. 
Sursa: Calcule proprii bazate pe datele din tabelul nr.5.9. 
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 România a înregistrat avantaje competitive faţă de UE-25 la patru indicatori, faţă de 

Bulgaria la trei indicatori şi de UE-10 la doi indicatori. 

În perioada 2001-2006 România a înregistrat cel mai mare ritm de creştere a 

productivităţii muncii pe o persoană ocupată (6,9%), ceea ce a determinat o creştere a PIB la 

PPS pe o persoană ocupată, reducându-se decalajul faţă de media UE 27 (de la 29,3% 

comparativ cu media UE 27 în 2002 la 47,6% în 2008) – anexele nr.3a şi 3.b. 
 

Complexitatea şi deschiderea pieţelor financiare 

 În cadrul indicatorului de eficienţă a pieţei, ca factor al indicatorului global al 

competitivităţii, particularităţile pieţelor financiare se numără printre reperele comparative 

semnificative, ţinând seama de faptul că piaţa financiară mijloceşte direct şi/sau indirect 

derularea fluxurilor de mărfuri dintre România şi partenerii externi. 

Tabelul nr.77  Indicatorii de competitivitate a României privind 
complexitatea şi deschiderea pieţelor financiare,  
comparativ cu alte ţări, în perioada 2006-2007 

 
România UE-25 UE-10 Bulgaria Categoria de indicatori 

poziţie scor scor scor poziţie scor 
Pieţele financiare: 
complexitate şi 
deschidere 

73 3,80 5,06 4,48 88 3,48 

- Complexitatea/ sofisticarea 
pieţei financiare 

85 3,09 5,20 4,36 107 2,44 

- Uşurinţa accesului la 
împrumuturi 

58 3,41 4,36 3,95 63 3,22 

- Disponibilitatea capitalului de 
risc 

72 3,04 4,16 3,60 54 3,32 

- Soliditatea bancară 8 5,22 6,21 5,12 81 5,10 
- Accesul la piaţa locală de 
capital 

79 4,23 5,40 4,78 106 3,35 

Sursa: aceeaşi ca la tabelul anterior. 
 

Faţă de ţările luate în comparaţie, România înregistra avantaje de competitivitate 

astfel: 

a) faţă de Bulgaria, la indicatorii: pieţe financiare (complexitate şi deschidere); 

uşurinţa accesului la împrumuturi; soliditatea bancară; accesul la piaţa locală de 

capital; 

b) ţările membre ale UE-25 şi UE-10 înregistrau la toţi indicatorii avantaje 

competitive superioare României. 

România ocupa o poziţie slabă în ceea ce priveşte indicatorul accesul la piaţa locală de 

capital. 
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Pregătirea tehnologică (technological readinesss) 

Este unanim recunoscut că nivelul tehnologic al unei ţări reprezintă cel mai 

semnificativ parametru de caracterizare şi potenţare a competitivităţii economico-sociale a 

acesteia.  

Regulile după care evoluează ştiinţa şi tehnologia sunt puternic marcate de o 

dimensiune aleatorie (care nu infirmă totuşi o anumită „ciclicitate”, cu amplitudini diferite 

ale perioadei), precum şi de puternice efecte de propagare şi diseminare (spillovers) sau 

generarea de externalităţi pozitive şi negative. 

Diferenţele de competitivitate sunt, în primul rând, generate de diferenţele de nivel 

tehnologic care, de regulă, sunt mai mari decât cele economice şi sociale, atunci când avem în 

vedere, de exemplu, fractura digitală („digital divide”) dintre ţări/zone dezvoltate şi cele mai 

puţin dezvoltare sau anumite domenii specializate ale tehnologiei de vârf. 

Tabelul nr.78 Indicatorii de competitivitate a României în domeniul pregătirii 
(readiness) tehnologice, comparativ cu UE-.25, UE-10 şi Bulgaria în 

anii 2006-2007 
 

România UE-25 UE-10 Bulgaria Categoria de indicatori 
poziţie scor scor scor poziţie scor 

Indicatorul global al 
pregătirii 
tehnologice 

49 3,59 4,74 4,38 68 3,21 

- Nivel tehnologic 74 3,59 4,85 4,28 90 2,83 
- Absorbţia tehnologică la 
nivel de firmă 

72 4,55 5,19 5,02 116 3,46 

- Cadrul legal al 
tehnologiei informaţiei şi 
comunicării 

57 3,97 4,75 4,32 36 4,29 

ISD şi transferul de 
tehnologie 

13 5,69 5,09 5,18 89 4,63 

- Telefoane celulare 54 47,13 92,03 85,03 45 60,94 
- Utilizatori de internet 49 2076 4478 4172 53 1590 
- Calculatoare personale 51  34,64 26,75 66 5,94 
Sursa: aceeaşi ca la tabelul anterior. 

 

Mari decalaje de competitivitate sunt înregistrate de România, faţă de UE-25 şi UE-

10, la toţi indicatorii pregătirii tehnologice, exceptând investiţiile străine directe şi transferul 

de tehnologie. România depăşea Bulgaria la următorii indicatori: indicatorul global al 

pregătirii tehnologice; nivel tehnologic; ISD şi transferul tehnologic; utilizatori de internet; 

calculatoare personale. 

În ierarhia celor 131 de ţări luate în comparaţie, cea mai slabă poziţie (locul 74) era 

deţinut de România la indicatorul nivel tehnologic, fiind totuşi înaintea Bulgariei care se află 

pe locul 90. Este de remarcat faptul că, începând cu anul 2001 investiţiile în afaceri au 
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cunoscut o dinamică semnificativă. Dacă în anul 2001 formarea brută de capital fix din 

sectorul privat ca procent din PIB a fost de 17,8% la fel ca şi media UE-27, în anul 2006 s-a 

ajun s la 20,5% (18,2% la nivel UE-27) şi la 27,9% în 2008 (18,5% la nivel UE-27). Această 

evoluţie evidenţiază interesul investitorilor privaţi de a-şi dezvolta/reînnoi/moderniza 

afacerile, ca suport pentru creşterea competitivităţii economice. 
 

Complexitatea afacerilor 

Indicatorul-pilon complexitatea sau „sofisticarea” afacerilor reflectă competitivitatea 

între ţări, din punctul de vedere al mediului de afaceri şi al interfeţei acestuia cu factorii 

interni şi externi ai pieţei. O economie în tranziţie nu poate fi, de regulă, tot la fel de 

competitivă ca şi o economie matură de piaţă, în ceea ce priveşte sofisticarea afacerilor. 

Cunoaşterea avantajelor/dezavantajelor competitive între România şi alte ţări prezintă o 

importanţă deosebită deoarece oferă repere pentru măsuri şi perfecţionarea gradului de 

funcţionalitate a mecanismelor pieţei în viitor şi a creşterii gradului de complexitate a 

afacerilor în concordanţă cu tendinţele şi performanţele pe plan european şi mondial. 
 

Tabelul nr.79 Indicatorii de competitivitate a României în domeniul complexităţii 
afacerilor, comparativ cu UE-.25, UE-10 şi Bulgaria, în anii 2006-

2007 
România UE-25 UE-10 Bulgaria Categoria de indicatori 

poziţie scor scor scor poziţie scor 
Indicatorul-pilon: 
complexitatea 
afacerilor 

73 3,89 5,07 4,46 84 3,59 

1.Reţele şi industrii suport 68 4,36 5,29 4,47 78 4,14 
- Număr de furnizori locali 68 4,59 5,26 4,79 77 4,45 
- Calitatea furnizorilor locali 69 4,12 5,32 4,74 79 3,83 
2. Complexitatea  operaţiunilor 
şi strategiilor de firmă 

77 3,42 4,86 4,15 98 3,05 

- Complexitatea proceselor de 
producţie 

71 3,31 4,96 4,18 116 2,52 

- Gradul de extindere a 
marketingului 

74 3,94 5,28 4,69 100 3,26 

- Controlul distribuţiei 
internaţionale 

66 3,89 4,52 4,01 72 3,84 

- Disponibilitatea de a delega 
autoritatea 

65 3,47 4,51 3,89 116 2,66 

- Natura avantajelor competitive 109 2,64 4,69 3,71 108 2,66 
- Prezenţa lanţului valorii 73 3,29 5,20 4,44 69 3,38 

Sursa: aceeaşi ca la tabelul anterior. 

Pentru a avea o reflectare mai clară a diferenţelor de competitivitate între România şi 

ţările luate în comparaţie, vom prezenta în continuare aceste diferenţe favorabile (avantaje) şi 

defavorabile (dezavantaje) notate cu semnele (+) şi respectiv (-) pentru România, pe baza 

scăderii din scorul acordat României a scorurilor ţărilor respective sau a grupelor de ţări. 
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Tabelul nr.80 Avantaje (+)/dezavantaje (-), competitive ale României, în 
domeniul complexităţii afacerilor, comparativ cu ţările UE-25, UE-

10 şi Bulgaria* 
Categoria de indicatori UE-25 UE-10 Bulgaria 
Indicatorul-pilon: complexitatea 
afacerilor 

-1,98 -0,57 +0,3 

1.Reţele şi industrii suport -0,93 -0,11 +0,22 
- Număr de furnizori locali -0,67 -0,20 +0,14 
- Calitatea furnizorilor locali -1,20 -0,62 +0,24 
2. Complexitatea  operaţiunilor şi strategiilor de 
firmă 

-1,44 -0,73 +0,37 

- Complexitatea proceselor de producţie -1,65 -0,87 +0,79 
- Gradul de extindere a marketingului -1,34 -0,75 +0,68 
- Controlul distribuţiei internaţionale -0,63 -0,12 +0,05 
- Disponibilitatea de a delega autoritatea -1,04 -0,42 +0,81 
- Natura avantajelor competitive -2,05 -1,07 -0,02 
- Prezenţa lanţului valorii -1,91 -1,15 -0,09 

Sursa: Calcule proprii bazate pe datele din tabelul anterior. 

 

Cele mai mari dezavantaje le înregistrează România, faţă de UE-25, la indicatorii 

natura avantajelor competitive, complexitatea afacerilor, prezenţa lanţului valorii şi 

complexitatea proceselor de producţie. Se observă o diminuare graduală a decalajelor de 

competitivitate ale României, în funcţie de nivelul de dezvoltare a ţărilor membre ale UE. 
 

Indicatorii de competitivitate a inovării 

Activitatea de cercetare, dezvoltare şi inovare (CDI) constituie cea mai puternică forţă 

motrice contemporană de creştere a competitivităţii comerţului exterior a ţărilor. Produsele cu 

cel mai mare grad de CDI, scientointensive, beneficiază de avantaje competitive deosebite 

atât în ceea ce priveşte cererea pe pieţele interne şi externe, cât şi nivelul preţurilor. Din acest 

motiv, în ultima vreme, o atenţie specială se acordă analizei comparative între ţări în acest 

domeniu12 efectuându-se studii şi comparaţii dintre cele mai aprofundate. În acest context, o 

serie de indicatori de caracterizare cantitativă şi calitativă a input-urilor şi output-urilor CDI 

sunt avute în vedere atunci când se stabilesc strategiile şi politicile în domeniul CDI, 

punându-se accent pe performanţe şi pregătirea premiselor de creştere a capacităţii 

inovaţionale, pe baza dezvoltării „învăţământului pro-cercetare” şi a creşterii eficienţei 

gradului de diseminare a rezultatelor CDI, ca şi a numărului de patente, licenţe şi a 

transferului de cunoştinţe şi tehnologie. 

Un alt pilon al competitivităţii şi anume “infrastructura” reprezintă un factor 

important de susţinere a dezvoltării antreprenoriatului prin accesibilitate reală şi virtuală, 

                                                 
12 Vezi de exemplu: INNO BAROMETER; INNOVATION European Scoreboard etc. 
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inclusive reducerea barierelor de timp pentru deplasări la sediul firmei sau în locaţiile de 

prestări de servicii etc. 

Calitatea infrastructurii unei ţări reprezintă unul din factorii importanţi ai dezvoltării 

relaţiilor economice internaţionale. În funcţie de nivelul său calitativ, acest factor poate deveni 

un avantaj/dezavantaj competitiv, în context internaţional, şi reprezintă una din forţele motrice 

a cărei dezvoltare trebuie să preceadă demarajul altor sectoare ale economiei. 

Din perspective analizei performanţelor României la acest indicator parţial al 

competitivităţii putem preciza că ne situăm mai bine la indicatorii infrastructurii feroviare şi la 

telecomunicaţii. 

 

Tabelul nr.81 Indicatorii de competitivitate ai României în domeniul 
infrastructurii, comparativ cu UE-25, UE-10 şi Bulgaria, în anii 

2006-2007 
 

România UE-25*) UE-10*) Bulgaria Categoria (pilonii) de 
indicatori ai 

competitivităţii 
Poziţia Scorul Scorul Scorul Poziţia Scorul 

Infrastructură, total 77 3,05 5,03 4,28 65 3,41 
1.Calitatea generală a 
infrastructurii 

101 2,36 5,11 4,34 89 2,65 

2.Dezvoltarea infrastructurii 
feroviare 

54 2,86 4,37 3,43 45 3,34 

3.Calitatea infrastructurii 
portuare 

75 3,12 4,85 4,09 71 3,31 

4.Calitatea infrastructurii 
transportului aerian 

90 3,63 5,40 4,67 92 3,48 

5.Calitatea aprovizionării cu 
energie electrică 

81 3,83 5,97 5,46 75 4,02 

6.Linii telefonice  
(date hard) 

59 20,25 46,76 35,44 35 35,31 

*) pentru UE25 şi UE 10 (ţări devenite membre în anul 2004), s-a utilizat media aritmetică neponderată a ţărilor 
din zonele respective 
Sursa: aceeaşi ca la tabelul anterior. 

 

Faţă de ţările membre ale UE-25 şi UE-10, România înregistra scoruri cu mult 

inferioare la toţi cei 6 indicatori de infrastructură analizaţi cu diferenţe (decalaje de scor), 

după cum urmează: 

 

Indicatori de infrastructură* Grupa de 
ţări şi ţări Total 

infrastructură 
1 2 3 4 5 6 

UE-25 -1,98 -2,75 -1,51 -1,73 -1,77 -2,14 -26,51 
UE-10 -1,23 -1,98 -0,57 -0,97 -1,04 -1,63 -15,19 
Bulgaria -0,36 -0,29 -0,48 -0,19 +0,15 -0,19 -14,88 
*Vezi tabelul anterior. pentru indicatorii 1-6 ai infrastructurii; semnele (+) şi (-) înseamnă avantaj, 
respectiv dezavantaj pentru România, faţă de grupele de ţări şi ţările luate ca termen de comparaţie. 
Sursa: Calcule proprii pe baza datelor din tabelul anterior. 
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România înregistra scoruri superioare faţă de Bulgaria doar la indicatorul calităţii 

infrastructurii aeriene şi, faţă de Turcia, doar la dezvoltarea infrastructurii feroviare, în 

rest la ceilalţi indicatori de infrastructură, România se află într-o stare de inferioritate mai 

mare sau mai mică. 

După cum se poate observa, domeniul infrastructurii, pentru România, reprezintă un 

punct de vulnerabilitate al avantajelor competitive care se repercutează direct asupra 

comerţului exterior de bunuri şi servicii ale ţării inclusiv asupra turismului. 

Datorită informaţiilor statistice incomplete este dificil să determinăm valoarea 

indicatorilor competitivităţii la nivelul judeţelor analizate, însă doar dezavantajele semnalate 

anterior pentru România pot fi avute în vedere la elaborarea strategiilor locale de dezvoltare, 

în sensul preocupărilor pentru ameliorarea stadiului actual al modernizării infrastructurii, al 

promovării de politici locale targhetizate pe stimularea întreprinzătorilor pentru dezvoltarea de 

afaceri care să presupună absorbţia noii tehnologii, realizarea de noi produse/servicii cerute 

sau care să anticipeze/modeleze cererea locală, care să incite spre dezvoltare umană prin 

educaţie, învăţare permanentă, condiţii de muncă şi odihnă adecvate, dezvoltare culturală etc. 

 

11.  Unele masuri anticriză ce vizeaza sectorul antreprenorial din România 

 

 Criza economico-financiara actuala a afectat in mod semnificativ activitatea 

sectorului antreprenorial din Romania. Cel mai mult au avut de suferit firmele de 

dimensiuni mici si intreprinzatorii individuali care s-au confruntat cu probleme precum: 

reducerea cererii de bunuri si servicii, comprimarea pietei externe si diminuarea drastica a 

exporturilor, limitarea si cresterea exigentelor la acordarea de credite, cresterea costului 

creditului etc.  

Gestionarea crizei la nivel local presupune promovarea de activităţi suport care să 

permită relansarea şi refacerea industriilor existente şi dezvoltarea de noi activităţi cu 

potenţial de dezvoltare pe termen lung. 

Specialiştii în domeniu apreciază că cea mai bună soluţie pentru ieşirea din criză o 

reprezintă promovarea investiţiilor pentru dezvoltare de noi afaceri, a investiţiilor în educaţie 

ca suport pentru absorbţia progresului tehnologic şi non-tehnologic şi activi suport de 

susţinere financiară a întreprinzătorilor mici şi mijlocii. 

În prezent, dezvoltarea antreprenoriatului presupune implicit şi creşterea 

competitivităţii. 
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Economia românească se află în prezent, într-o perioadă de tranziţie, de la structuri 

ale unei specializări a producţiei şi comerţului, în cadrul căreia vechile avantaje comparative 

au fost puternic erodate, către noi structuri de specializare şi avantaje competitive care se 

realizează foarte lent. În condiţiile unei astfel de tranziţii, este redusă probabilitatea ca 

România, numai prin stimulentele pieţei libere şi ale deschiderii către exterior, să performeze 

competitiv la nivel internaţional, prin adâncirea specializării. Din acest motiv, susţinem 

punctul de vedere al economistului Rodrik D.13 potrivit căruia apariţia mai rapidă a 

avantajelor competitive, a specializării şi dezvoltării are loc mai degrabă, prin creşterea 

susţinută a investiţiilor decât prin instituţionalizarea formală a deschiderii externe şi orientarea 

spre export. Strategiile guvernamentale naţionale şi locale, bazate pe programe investiţionale 

eficiente şi coerente, au şanse mai mari de alocare optimă a resurselor către industriile noi, 

capital intensive, bazate pe rezultatele cercetării ştiinţifice şi inovării, cu performanţe 

superioare de productivitate.Veniturile sporite ale acestora conduc la noi investiţii în 

tehnologii superioare şi la o mai bună inserţie în lanţurile valorice internaţionale. 

O economie de tranziţie, cum este cea a României, în care raportul de schimb 

(terms of trade) nu este favorabil, poate rămâne multă vreme specializată în produse 

consumatoare de muncă, până când acumularea de capital va permite niveluri ridicate de 

eficienţă în sectoarele bazate pe high tech. 

Desigur, o rată a acumulării nu-şi produce efectul de progres şi performanţă 

scontat decât în cazul în care se folosesc eficient resursele acesteia. Principala sursă de 

eficienţă provine tocmai din aplicarea ultimelor rezultate ale CDI, din creşterea ponderii 

activelor intangibile în activele totale ale firmelor, din posibilitatea pe care o oferă acestea 

prin creşterea endogenă,14 şi sporirea capacităţii de absorbţie şi difuzare a cunoştinţelor 

ştiinţifice şi noilor tehnologii. 

În acest context, dezvoltarea antreprenoriatului în condiţiile promovării parteneriatului 

public-privat reprezintă una din formele strategice prin care se pot induce pe termen mediu şi 

lung avantajele competitive bazate pe specializări verticale ale producţiei şi comerţului. 

Între măsurile anticriză, de sprijinire a IMM-urilor şi a mediului de afaceri la nivel 

naţional şi local enumerăm succint, în tabelele de mai jos pe cele iniţiate şi/sau susţinute de 

MIMMCMA. 

                                                 
13 Rodrik D. (1999), Getting Interventions Right:How South Korea and Taiwan Grew Rich, National European 
of Economic Research, Working Paper No. 4964. 
14 Vezi Romer P. (1990) Non Convexitres Important for Understanding Growth ? American Economic Review 
80 (2): 97-103; Endogenous Technical Change, Journal of Political Economy 98 (5): S 71-S 102. 
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Tabelul nr.82  Masuri pentru sprijinirea mediului de afaceri si dezvoltarea 
antreprenoriatului in perioada de criza 

A. Măsuri urgente iniţiate de MIMMCMA 
MĂSURA STADIUL DE IMPLEMENTARE 

Asigurarea constituirii, în cadrul CEC, a unui fond destinat 
creşterii accesului IMM-urilor la finanţare. 

În şedinţa de Guvern din data de 29.01.2009, a fost aprobată 
capitalizarea CEC cu 900 milioane lei. În prezent, documentaţia 
întocmită pentru implementarea acestei măsuri este în curs de 
avizare la Comisia Europeană. 

Înfiinţarea Fondului de Contra-garantare a Creditelor 
pentru IMM-uri. 

Prin OUG nr.23/11.03.2009, a fost aprobată înfiinţarea Fondului 
Român de Contragarantare a Creditelor pentru    IMM-uri 
(FRCGCIMM). Operaţionalizarea FRCGCIMM este blocată în 
principal, pentru faptul că Ministerul Finanţelor Publice nu a 
disponibilizat suma necesară reprezentând contribuţia 
MIMMCMA la constituirea acestui fond (68 milioane euro) şi 
înregistrarea la ONRC nu poate fi realizată deoarece sediul alocat 
nu a fost eliberat de AVAS. 
A fost eficientizată activitatea Fondului Naţional de Garantare a 
Creditelor pentru IMM-uri, prin aprobarea HG nr. 
101/18.02.2009 şi iniţierea unor măsuri concrete, între care: 
       ● Preluarea de către fond a riscului valutar, în condiţiile în 
care circa 40% din portofoliul de garanţii este aferent garantării 
creditelor în valută; 
       ● Efectuarea unui volum mai mare de plăţi de garanţii 
corespunzător creşterii ponderii incidentelor generate de IMM-uri 
aflate în procedură de insolvenţă/faliment; 
       ● Garantarea în procent de sută la sută, în baza protocolului 
încheiat cu EXIMBANK a creditelor acordate  IMM-urilor de 
către băncile comerciale pentru implementarea proiectelor 
prioritare; 
       ● Limitarea expunerii maxime de garanţii – acordate pe baza 
capitalului propriu – pe un debitor/grup de debitori la 
echivalentul sumei de 2,5 milioane euro şi la maxim 80% din 
valoarea creditului; 
       ● Acordarea de garanţii, în procent de până la 80% şi pentru 
finanţări în vederea acoperirii avansului aferent proiectelor din 
fonduri europene, plata datoriei către bugetul de stat, credite 
restructurate, refinanţări de credite ale IMM-urilor, credite 
destinate susţinerii investiţiilor de capital românesc pe pieţe 
externe; 
      ●  Standardizarea şi simplificarea procedurilor de acordare a 
garanţiilor prin reducerea birocraţiei, simplificarea documentaţiei 
şi reducerea perioadei de acordare a garanţiilor. 

Stimularea creării a minim 50.000 locuri de muncă în 
microîntreprinderi, prin subvenţionarea integrală de la 
bugetul de stat pe anul 2009, a contribuţiilor sociale ale 
angajaorului pentru angajarea unei singure persoane cu 
salariul de maxim 1.000 lei. 

Măsura a fost preluată de către Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale, urmând ca, până la sfârşitul lunii aprilie – mai 
2009 să fie lansată prin intermediul Programului Operaţional 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.  
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Lansarea, cu prioritate, până la sfârşitul lunii aprilie, a 
programelor Ministerului IMM-urilor, Comerţului şi 
Mediului de Afaceri, finanţate de la bugetul de stat. 
 
 
 
 
 
 

În vederea eficientizării activităţii de susţinere a IMM-urilor prin 
programe cu finanţare de la bugetul de stat, prin H.G. nr. 65 din 
11/02/2009, a fost înfiinţată Agenţia pentru Implementarea 
Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, 
prin reorganizarea activităţii oficiilor teritoriale pentru 
întreprinderi mici şi mijlocii, instituţie care funcţionează în 
subordinea Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, 
Comerţului şi Mediului de Afaceri. Pentru anul 2009, suma 
alocată prin bugetul de stat este de 22 milioane lei, pentru 9 
programe, care urmează să fie lansate până la sfârşitul lunii 
aprilie 2009. 

Dezvoltarea accesului la servicii de consultanţă, prin 
acordarea de vouchere consultanţă. 

În cadrul celor 9 programe finanţate de la bugetul de stat pentru 
sprijinirea IMM-urilor, se regăseşte şi „Programul naţional 
multianual pentru susţinerea accesului microîntreprinderilor şi 
întreprinderilor mici la servicii de instruire şi consultanţă”, în 
valoare de 1,2 milioane lei. 

Susţinerea „Birourilor Unice” (inclusiv 
virtuale), care să gestioneze activităţile 
de la înfiinţare (inclusiv recrutarea 
primului angajat) şi până la dizolvarea 
firmelor. 

Ministerul Întreprinderior Mici şi Mijlocii, Comerţului şi 
Mediului de Afaceri, în calitate de beneficiar şi Ministerul 
Administraţiei şi Internelor, în calitate de Autoritate de 
Management a Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii 
Administrative, au semnat Contractul de finanţare pentru 
proiectul „Simplificarea procedurilor administrative pentru IMM, 
prin introducerea de birouri unice, one stop shop”. În prezent se 
derulează etapele de achiziţii, implementarea proiectului urmând 
să stimuleze iniţiativa antreprenorială, să contribuie la 
îmbunătăţirea calităţii şi eficientizarea serviciilor publice 
destinate IMM-urilor, prin introducerea de birouri unice pentru 
livrarea acestor servicii. 

Identificarea unui număr de 25 de 
autorizaţii/avize/licenţe/permise, ca fiind 
cele mai împovărătoare pentru mediul de 
afaceri şi eliminarea etapizată a acestora. 

Pentru respectarea angajamentelor asumate de MIMMCMA în 
Programul Naţional de Reformă şi îndeplinirea măsurii propuse, 
au fost întreprinse: 
Elaborarea şi aprobarea în şedinţă de Guvern, în data de 
04.03.2009 a Memorandumului cu tema „Îmbunătăţirea mediului 
de afaceri – reducerea/simplificarea procedurilor administrative 
de autorizare a întreprinderilor”. 
S-au parcurs următoarele etape: 
● Reanalizarea şi asumarea politică de reducere a celor 21 de 
proceduri de autorizare identificate de instituţii în exerciţiul de 
examinare din 2008; 

Simplificarea 
procedurilor 
administrative. 

Realizarea unui inventar al 
autorizaţiilor/avizelor/licenţelor/permisel
or necesare iniţierii/dezvoltării/lichidării 
unei afaceri şi modificarea cadrului 
legislativ actual în scopul simplificării 
procedurilor administrative şi reducerii 
birocraţiei (implementarea reală a 
procedurii aprobării tacite). 

A fost întocmit proiectul de ordonanţă de urgenţă privind 
implementarea procedurii aprobării tacite pentru toate tipurile de 
autorizaţii/licenţe/permise în vigoare, cu excepţiile prevăzute în 
mod explicit în lege. Proiectul se află în faza de avizare şi 
urmează a fi prezentat în şedinţă de Guvern, de către Ministerul 
Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de 
Afaceri. 
Odată cu implementarea reală a acestei proceduri, se va asigura o 
eficientizare şi fluidizare a procesului de autorizare/avizare, fiind 
asigurate şi permisele necesare pentru dezvoltarea serviciilor 
publice electronice de tip one stop shop la nivelul fiecărei 
autorităţi emitente şi integrarea acestora în Sistemul Electronic 
Naţional. 
Totodată, Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului 
şi Mediului de Afaceri, în calitate de beneficiar şi Ministerul 
Administraţiei şi Internelor, în calitate de Autoritate de 
Management a Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii 
Administrative, au semnat Contractul de finanţare pentru 
proiectul „Evaluarea barierelor administrative de natură 
legislativă cu care se confruntă mediul de afaceri şi construirea 
unui sistem durabil pentru monitorizare şi evaluare ulterioară”. În 
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prezent se derulează etapele de achiziţii, implementarea 
proiectului urmând să asigure creşterea calităţii analizei 
rezultatelor intervenţiilor de politici publice, precum şi o mai 
mare responsabilizare administraţiei publice faţă de rezultatele 
obţinute şi faţă de contribuţia la fixarea de obiective pentru 
ciclurile viitoare de politici publice. 
Prin activităţile propuse în cadrul proiectului, se are în vedere 
reducerea poverii administrative care afectează mediul de afaceri 
şi în special eliminarea acelor măsuri cu impact negativ deosebit. 

Dezvoltarea domeniului parcurilor industriale şi de soft, în 
sensul stimulării şi facilitării accesului IMM-urilor în 
aceste structuri. 

A fost încheiat cu Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii 
Informaţionale, un „Protocol de colaborare în domeniul 
implementării Strategiei privind înfiinţarea şi dezvoltarea 
Parcurilor de Software”, obiectivele principale urmărind 
înfiinţarea şi dezvoltarea unui număr de 10 parcuri de software în 
cele 8 regiuni de dezvoltare a ţării, în parteneriat cu 
administraţiile publice locale şi universităţile tehnice din 
regiunile respective. 
A fost stabilit un Grup de lucru, la nivelul celor 2 ministere 
pentru elaborarea şi implementarea strategiei în acest domeniu. 

Sprijinirea reorientării exporturilor româneşti de pe pieţele 
puternic afectate de criză către pieţe emergente afectate 
într-o măsură mai mică, prin deschiderea a 5 centre de 
promovare în parteneriat public-privat (Moscova, Chişinău, 
Cairo, New Delhi). 

Se extinde programul de sprijinire a reorientării exporturilor 
româneşti, inclusiv prin crearea unui nou centru de promovare a 
exporturilor la Istanbul. 
Pentru deschiderea centrelor noi de promovare a exporturilor, se 
are în vedere şi coordonarea cu MAE privind modalităţile de 
operare a centrelor sub aspectul necesităţii respectării uzanţelor 
diplomatice (statutul personalului). 

Crearea sistemului naţional interactiv de cunoştinţe şi 
informaţii de comerţ exterior (operaţionalizarea portalului 
specific). 

Sistemul naţional interactiv de cunoştinţe şi informaţii de comerţ 
exterior a fost realizat, ca infrastructură informaţională şi 
conţinut, urmând să fie lansat în luna mai a.c. 

Deschiderea de centre regionale de susţinere şi dezvoltare a 
exporturilor şi stimularea înfiinţării clusterelor (inclusiv de 
export). 

S-a organizat, în colaborare cu ITC Geneva, un seminar privind 
cele mai bune practici internaţionale în domeniul clusterelor şi 
politica UE în această privinţă. 
Au fost iniţiate consultări cu patronatele ACAROM şi FEPAIUS, 
privind sprijinirea dezvoltării de clustere în teritoriu, pentru 
componentele auto respectiv confecţiile textile. 
S-a iniţiat un proces de elaborare de strategii regionale de export, 
în parteneriat public-privat, care vizează dezvoltarea de centre 
regionale de susţinere şi dezvoltare a exporturilor. 
Este în curs reorganizarea Centrului Român de Promovare a 
Comerţului, care va prelua noi atribuţii de dezvoltare de centre 
regionale de susţinere. 
 

Acordarea de asistenţă tehnică operatorilor economici 
afectaţi sau implicaţi în măsuri de apărare comercială 
(antidumping, salvagardare etc.) prin seminarii regionale 
organizate împreună cu asociaţiile producătorilor şi 
reprezentanţele teritoriale ale IMM. 

În cadrul programului „Sprijin pentru IMM – 2009” au fost 
prezentate la Braşov, Ploieşti, Bacău, Bistriţa, Tecuci atât 
efectele crizei asupra comerţului internaţional cât şi aspecte de 
politică comercială sau de susţinerea exportatorilor. 

 

B. Măsuri urgente cu susţinere MIMMCMA 
MĂSURA  STADIUL DE IMPLEMENTARE 

Modificarea cadrului legislativ actual privind 
achiziţiile publice în scopul scurtării termenelor şi a 
simplificării procedurilor prevăzute în actuala 
legislaţie. 

Măsură realizată prin adoptarea de către Guvern a actelor normative 
specifice. 

Modificarea cadrului legislativ în scopul acordării 
prefinanţării pentru IMM-urile care accesează 
fondurile structurale (modificarea schemelor de ajutor 
de stat şi a Ghidurilor solicitantului). 

Măsura a fost inclusă în procedurile de implementare a schemelor de 
finanţare pentru investiţii în IMM-uri, în cadrul Axei prioritare 1 a 
Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii 
Economice. 
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Implementarea măsurilor referitoare la capitalizarea CEC şi 
EXIMBANK au ca primă raţiune sprijinirea financiară a IMM-urilor 
pentru asigurarea prefinanţării necesare accesării fondurilor structurale. 
Se impune transpunerea efectivă a măsurilor de natură financiară 
menţionate. 

Generalizarea neimpozitării profitului reinvestit şi a 
dividendelor reinvestite. 

Măsură realizată prin adoptarea de către Guvern a actelor normative 
specifice. 

Reconsiderarea modalităţilor de control în vederea 
eliminării controalelor excesive, suprapuse şi repetate. 

Se află în fază de elaborare proiectul de act normativ pentru 
modificarea Legii nr.252/2003 privind Registrul unic de control, cu 
prevederea expresă a limitării controalelor pentru IMM-uri şi aplicarea 
principiului managementului de risc. 

Scutirea de la plata contribuţiilor către bugetul de stat 
şi al asigurărilor sociale în cazul şomajului tehnic (dar 
nu mai mult de trei luni). 

Măsură realizată prin adoptarea de către Guvern a actelor normative 
specifice. 

Simplificarea procedurilor de evaluare a proiectelor 
depuse pentru accesarea fondurilor structurale şi 
comprimarea perioadei de evaluare. 

Această măsură a fost realizată, concretizându-se în noile ghiduri 
elaborate de MIMMCMA, postate pe site-ul instituţiei şi transmise spre 
avizare la Ministerul Economiei, în calitate de Autoritatea de 
Management a Programului Operaţional Sectorial Creşterea 
Competitivităţii Economice (POS CCE). 
Au fost propuse măsuri concrete de restructurare în scopul eficientizării 
procedurilor de finanţare a proiectelor prin POS CCE, între care: 
         ● Promovarea mecanismelor privind acordarea avansului de 35% 
pentru prefinanţare; 
         ● Introducerea indicatorilor de finanţare cheltuieli neprevăzute, cu 
referire concretă la cheltuielile generale şi de regie ale aplicantului; 
         ● Introducerea posibilităţii de declarare a „obligaţiilor nete” faţă 
de bugetul de stat şi al asigurărilor sociale ale beneficiarului de 
finanţare ca diferenţă între obligaţiile faţă de buget şi drepturile de 
rambursare; 
         ● Simplificarea procedurilor preliminare de accesare a fondurilor 
prin introducerea declaraţiei pe propria răspundere şi eliminarea unui 
număr important de documente în faza preliminară. 
Conform acestei propuneri, numărul de documente solicitate 
aplicanţilor la înscriere a fost redus la 5, iar termenul de finalizare a 
procedurii de evaluare este de maxim 60 de zile de la data depunerii 
documentaţiei de finanţare. Sumele alocate prin fonduri structurale 
pentru aceste proiecte pe anul 2009 sunt: 
            ●180 milioane euro pentru investiţii mici şi mari; 
            ●18 milioane euro pentru consultanţă, internaţionalizare, 
standardizare. 

 
 

 Totodata, se cuvine sa amintim si o serie de initiative si masuri propuse de 

MIMMCMA cu aplicabilitate pe termen mediu care au in vedere facilitarea dezvoltarii 

activitatilor IMM-urilor si totodata aplicarea prevederilor europene privind: declaratiile 

financiare, facilitati pentru brevetare si obtinerea de licente, in domeniul ajutorului de stat si a 

asigurarii concordantei intre practica nationala si cea comunitara in domeniul acceptării 

instrumentelor bancare specifice pentru plata TVA la export (garanţii bancare, scrisori de 

bonitate sau garanţie).  
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Tabelul nr.83 Măsuri de perspectivă cu susţinerea MIMMCMA 

MĂSURA  STADIUL DE IMPLEMENTARE 
Înlocuirea documentelor specifice de raportare contabilă anuală 
de către microîntrepinderi cu Declaraţia privind venitul estimat 
(similar prevederilor referitoare la Persoane Fizice Autorizate – 
în conformitate cu recomandările cuprinse în Comunicarea 
Comisiei către Consiliul European COM (2008) 800 final din 
26.11.2008 – Un plan de redresare economică). 

În urma solicitării primite de la Departamentul pentru afaceri 
Europene, MIMMCMA a transmis un punct de vedere 
favorabil susţinerii Propunerii de Directivă pentru modificarea 
Directivei 78/660/EEC privind conturile anuale, cu menţiunea 
necesităţii unei analize de impact, bine fundamentată, şi a unei 
consultări reale şi constructive cu partenerii de dialog social. 

Diminuarea termenelor de acordare a brevetelor, mărcilor etc., 
inclusiv scurtarea perioadei de răspuns, precum şi reducerea cu 
până la 75% a taxelor pentru cererile de brevete şi pentru 
menţinerea brevetelor şi diminuarea costurilor pentru mărcile 
comunitare în conformitate cu recomandările cuprinse în 
Comunicarea Comisiei către Consiliul European COM(2008) 
800 final din 26.11.2008 – Un plan de redresare economică). 

Este în analiză la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci. 

Aplicarea, cu prioritate pentru IMM, a prevederilor europene 
cuprinse în cadrul temporar pentru măsurile de ajutor de stat ce 
privesc accesul la finanţare în contextul crizei                     
economico-financiare. 
 

Implementarea acestei măsuri este în directă legătură cu 
măsurile de susţinere financiară a IMM-urilor, prin 
capitalizarea CEC Bank, a EXIMBANK, a Fondului de 
Contragarantare a Creditelor pentru IMM-uri şi a Fondului de 
Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, pentru care 
MIMMCMA a asigurat cadrul legal necesar. 
În prezent, nu se poate pune în aplicare acest cadru, 
neexistând încă aprobarea Comisiei Europene pentru 
alocarea surselor financiare efective, prevăzute pentru 
operaţionalizarea structurilor menţionate. 

Modificarea Codului fiscal în sensul eliminării obligativităţii de 
plată TVA la export, în concordanţă cu practicile comunitare 
sau acceptării instrumentelor bancare specifice pentru plata 
TVA la export (garanţii bancare, scrisori de bonitate sau 
garanţie). 

Măsură propusă Ministerului Finanţelor Publice în vederea 
identificării şi aplicării unor soluţii specifice concrete. 

 
 
12.  In loc de concluzii 

 

 12.1. Perspectiva de dezvoltare a antreprenoriatului si instrumentele de suport pentru 

finantare au fost puternic restrictionate odata cu accentuarea manifestarii efectelor crizei 

economico-financiare. Scaderea cererii pietei internationale si comprimarea cererii interne ca 

urmare a cresterii cererii amânate de bunuri si servicii sau a restrangerii consumului de bunuri 

si servicii curente pe seama diminuarii veniturilor populatiei si a cresterii somajului au 

determinat reorientarea multor intreprinzatori – reducerea drastica a dimensiunilor afacerii, 

reorientarea activitatii sau lichidarea acesteia.  

Analiza SWOT a sectorului antreprenorial din regiunea Centru 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 
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(re)orientare spre activitati “low carbon” si posibilitatea redusa de absorbtie a rezultatelor 

inovarii tehnologice si nontehnologice.  

Tabelul nr.84 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. 

 

12.2. Sansele 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 
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până în prezent asupra 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, sensitatea 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. 
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• 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 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. 

• Putin 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 
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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 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.  

12.3. Unele estimări privind dezvoltarea mediului de afaceri al zonei în contextul 

Strategiei dezoltării durabile 2013-2020 şi a producţiei principalilor indicatori economici 

sociali în profiul 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 teritorial15 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 

                                                 
15 Prognoza CNP, iunie 2009. 
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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); 

- 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. 
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Tabelul nr. 85 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 
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 
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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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