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1. Cadrul general de elaborare a strategiei 
 
Proiectul „START UP pentru Regiunea Sud-Est” (POCU/82/3/7/105554), este implementat de către 

Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, în calitate de Solicitant, în parteneriat cu Asociația 

ESE – European Support for Education (Membrul 1), Asociația Centrul de Resurse și Formare în 

Profesiuni Sociale – PRO VOCAȚIE (Membrul 2) și Asociația Clubul Sportiv „Aqua 1969 Baia Mare” 

(Membrul 3). 

 

Obiectivul general al proiectului „START UP pentru Regiunea Sud-Est” (POCU/82/3/7/105554) este 

cresterea gradului de ocupare, facilitarea accesului pe piata muncii si dezvoltarea spiritului 

antreprenorial pentru 620 persoane prin furnizarea unor masuri integrate de antreprenoriat, orientate pe 

cresterea mobilitatii si a gradului de ocupare a persoanelor somere, inactive, inclusiv a infiintarii si 

dezvoltarii unor activitati independente non-agricole in scopul crearii de noi locuri de munca durabile in 

zonele urbane din regiunea de implementare Sud-Est. 

 

Obiectivele specifice (OS) ale proiectului „START UP pentru Regiunea Sud-Est” 

(POCU/82/3/7/105554) sunt: 

• OS1.Creșterea responsabilității sociale și gradului de informare a publicului la nivelul regiunii Sud-

Est (județele Constanța, Tulcea, Buzău, Brăila, Galați, Vrancea) privind oportunitățile, condițiile, 

avantajele formării și sprijinului antreprenorial pentru minim 620 de persoane (respectiv 62 

șomeri, 124 inactivi pe piața muncii și 434 care au un loc de muncă dar doresc să înființeze o 

afacere în scopul creării de noi locuri de muncă). 

• OS2.Îmbunătățirea inserției socio-profesionale a 62 persoane șomere și 124 persoane inactive și 

dezvoltarea spiritului antreprenorial a 434 persoane care au un loc de muncă și doresc să 

înființeze o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă la nivelul regiunii Sud-Est (județele 

Constanța, Tulcea, Buzău, Brăila, Galați, Vrancea). 

• OS3.Sprijinirea inițiativelor și dezvoltarea soluțiilor inovative antreprenoriale de creare a 

locurilor de muncă, creșterea oportunităților de ocupare, facilitarea integrării pe piața muncii și 

promovarea incluziunii active în regiunea Sud-Est. 

• OS4.Dezvoltarea performantă și creșterea sustenabilității a 75 intreprinderi, generarea unui 

management performant și consolidarea sectorului antreprenorial la nivel regional. 



   
 

                                                                                                                                         Page 6 of 134 
Operator de date cu caracter personal  Nr. 18904 

 

• OS5.Îmbunătățirea inserției sociale, promovarea egalității de șanse, combaterea descriminării, 

depășirea barierelor de ordin moral și etnic și accentuarea imaginii sociale pentru 62 persoane de 

etnie romă (minim 10%) și 310 femei (minim 50%) prin asigurarea accesului egal la pachetul 

integrat de antreprenoriat furnizat la nivelul regiunii Sud-Est (județele Constanța, Tulcea, Buzău, 

Brăila, Galați, Vrancea). 

• OS6.Implementarea principiului dezvoltării durabile, asigurarea protecției mediului, utilizării 

eficiente a resurselor și îmbunătățirea accesibilității, utilizării și calității tehnologiei informațiilor 

și comunicațiilor. 

 

Prezenta Strategie sustenabilă de dezvoltare a antreprenoriatului si de extindere a activitatii 

intreprinderilor/firmelor infiintate prin finantare din fonduri europene in regiunea Sud-Est a fost 

elaborată de un grup de lucru format din Experți de dezvoltare antreprenorială, prin activitatea 

individuala a fiecarui expert, precum și in cadrul întâlnirilor de lucru comune, sub coordonarea 

Coordonatorului activitate de mentorat, a Responsabilului implementare tehnica activitati (S) si a 

Coordonatorilor activitate partener M1/M2/M3.  

 

Prin elaborarea și implementarea Strategiei sustenabile de dezvoltare a antreprenoriatului si de 

extindere a activitatii intreprinderilor/firmelor infiintate prin finantare din fonduri europene in regiunea 

Sud-Est se urmărește: 

• obținerea unor efecte pozitive pe termen mediu si lung pentru dezvoltarea sectorului 

antreprenorial al intreprinderilor infiintate prin finantare din fonduri europene;  

• dezvoltarea capacitatii competitive si de imbunatatire a accesului IMM noi pe piata regiunii Sud-

Est;  

• sporirea numarului de IMMuri active si sustenabile la nivelul regiunii Sud-Est si pe pietele 

interne/externe de interes;  

• crearea unui mediu favorabil afacerilor, initiativei private si spiritului antreprenorial;  

• sprijinirea competitivitatii mediului de afaceri autohton pe plan regional prin cresterea 

semnificativa, sub aspect dimensional si regional, a numarului de IMM-uri active economic,  

• dezvoltarea durabilă a IMM existente. 
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2. Cadrul legilativ aferent 
 
Documente de referință utilizate și cadrul legislativ aferent care stă la baza elaborării Strategiei 

sustenabile de dezvoltare a antreprenoriatului si de extindere a activitatii intreprinderilor/firmelor 

infiintate prin finantare din fonduri europene in regiunea Sud-Est, vizează: 

 
 Contractul de finanțare POCU/82/3/7/105554, inclusiv anexele sale; 

 Ghidul solicitantului -  Condiții specifice „România Start Up Plus; 

 Ghidul solicitantului - Condiţii generale „Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul 

Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020”; 

 Ordonanța de urgență nr. 77/2014 privind procedurile naționale in domeniul ajutorului de stat, 

precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, cu modificările și 

completările ulterioare;  

 Ordonanța de urgență nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor 

apărute in obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale 

aferente acestora.  

 Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020: Valorificarea potențialului forței de muncă, 

crearea condițiilor pentru creșterea gradului de participare pe piața muncii și accesul la locuri de 

muncă de calitate sunt prioritare pentru atingerea obiectivelor de competitivitate economică, 

sustenabilitate și incluziune. Pentru a contribui la creșterea ratei de ocupare a grupurilor mai sus 

menționate, sunt vizate pachete integrate de măsuri personalizate în funcție de nevoile 

persoanelor care beneficiază de sprijin. Măsurile prevăzute au în vedere creșterea ocupării prin 

încurajarea antreprenoriatului și înființării de întreprinderi. 

 Strategia Naționalã pentru dezvoltarea durabilã a României 2030. Prin această strategie, 

România și-a stabilit cadrul național pentru susținerea Agendei 2030 și implementarea setului de 

17 ODD.  Strategia susține dezvoltarea României pe trei piloni principali, respectiv economic, 

social și de mediu. Strategia este orientată către cetățean și se centrează pe inovație, optimism, 

reziliență și încrederea că statul servește nevoile fiecărui cetățean, într-un mod echitabil, 

eficient și într-un mediu curat, în mod echilibrat și integrat. 

 Strategia Guvernamentală pentru Dezvoltarea Sectorului IMM si Imbunatatirea Mediului de 

Afaceri din Romania_Orizont 2020. Strategia stabileşte politica Guvernului României cu privire 

la: sprijinirea creşterii extensive şi intensive a sectorului IMM, cu accent pe sporirea numărului de 

IMM-uri active la nivel local şi pe pieţe externe de interes; creşterea densităţii IMM-urilor, în 
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special în zonele unde aceasta se situează sub media europeană, în vederea diminuării 

disparităţilor regionale actuale. 

 Strategia Nationala pentru Competitivitate 2014-2020.  Strategia Naţională pentru 

Competitivitate reprezintă un document strategic al Ministerului Economiei, elaborat prin 

consultări atât cu mediul privat, cât şi cu ministerele de linie, pentru corelarea intervenţiilor 

dedicate competitivităţii, având în vedere domeniile naţionale de excelenţă, inclusiv din 

perspectiva dimensiunii teritoriale şi a dezvoltării rurale. Prin viziunea, priorităţile şi obiectivele 

propuse, acest document strategic oferă o soluţie pentru dezvoltarea economică în România pe 

termen scurt şi mediu, soluţie care să permită depăşirea obstacolului de a valorifica un potenţial 

competitiv recunoscut pe piaţă, dar incomplet pus în valoare pentru a crea valoare adăugată şi 

prosperitate. 

 Strategia Nationala de Cercetare, Dezvoltare si Inovare (CDI) 2014-2020. Strategia conține un 

scurt bilanţ al experienţei strategice anterioare şi o viziune pentru cercetarea şi inovarea 

românească în 2020; obiectivele generale şi specifice ale Strategiei CDI 2014-2020; direcţiile şi 

liniile de acţiune care susţin obiectivele specifice; impactul anticipat al Strategiei CDI 2014-2020; 

descrierea guvernanţei sistemului CDI pentru intervalul strategic 2014-2020. 

 Strategia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca 2014-2020. Strategia Naţională pentru 

Ocuparea Forţei de Muncă 2014-2020 (SNOFM) îşi propune să impulsioneze eforturile de a atinge 

ţinta de ocupare stabilită de România pentru anul 2020, şi anume o rată de ocupare de 70% 

pentru populaţia în vârstă de 20-64 de ani. 

 Programul National de Reforma (PNR) 2020. PNR 2020 vizează stimularea competitivității și 

productivității, consolidarea coeziunii sociale și teritoriale, menținerea nivelului de ocupare - 

toate acestea urmărind reducerea decalajelor față de celelalte state membre ale UE și 

minimizarea efectelor negative ale crizei COVID-19. 

 Programul de guvernare 2020-2024 susține nou model de dezvoltare sustenabilă, axat pe 

investiții, stimularea și dezvoltarea capitalului, creșterea competitivității companiilor românești 

și transformarea digitală a economiei și administrației, eficientizarea cheltuielilor statului și 

combaterea sărăciei. 
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3. Contextul economico-social general în regiunea de Sud-Est a 
României 

 

Cercetările din ultimii ani realizate în Uniunea Europeană au relevat faptul că o pondere din ce în ce 

mai mare de IMM-uri resimt necesitatea elaborării unor strategii intreprenoriale formalizate. De 

asemenea, rapidele şi intensele procese de internaţionalizare a activităţilor în general şi a celor 

economice în special, amplifică substanţial necesitatea elaborării şi implementării de strategii într-o 

perspectivă internaţională, pentru toate categoriile de firme. 

Regiunea Sud-Est este una dintre cele 8 regiuni de dezvoltare ale României, făcând parte din 

Macroregiunea 2, alături de Regiunea Nord-Est. Regiunea Sud-Est este a doua regiune ca mărime din 

România. 

Referitor la piața forței de muncă din datele statistice se constată o reducere a populației active 

civile din Regiunea Sud-Est cu peste 9%, fapt îngrijorător, mai ales că, în ceea ce privește populația 

ocupată civilă, cele mai mari scăderi se înregistrează în principalele domenii de activitate din 

regiune, precum agricultură, silvicultură și pescuit (populația ocupată ascăzut cu peste 30%), 

industria prelucrătoare, servicii financiare, sau asigurări.  

În ceea ce privește numărul salariaților, la nivelul anului 2017, în regiune acesta era de 533.782 

persoane, în creștere ușoară față de ultimii cinci ani, tendință înregistrată în toate județele 

regionale. Pe sexe, în regiune există un echilibru în împărțirea locurilor de muncă între bărbați și 

femei, cu mici disparități în afaceri.județele Constanța și Galați. Cei mai mulți salariați din regiune 

își desfășoară activitate în domenii precum industria prelucrătoare, comerțul cu ridicata și 

amănuntul, construcții, sănătate și asistență socială, învățământ și transport și depozitare. Numărul 

mediu al salariaților a fost relativ constant pentru majoritatea activităților economice, cu creșteri 

semnificative în domeniul hoteluri și restaurante, fapt explicat de creșterea numărului de hoteluri, 

pensiuni și restaurante din regiune, atât în scopuri turistice, cât și de afaceri.  

Regiunea Sud-Est era cea de-a cincea regiune a țării din perspectiva ratei de ocupare a resurselor de 

muncă, cu un procent de 62,4%, cu cinci procente sub media națională, pe un trend ușor ascendent. 

Pe județe, se poate observa că în intervalul de timp 2007-2017, rata ocupării a scăzut în anii de 

criză economică 2008-2013 în toate județele regiunii, ceva mai accentuat în județele Galați și 

Tulcea. În 2014, rata ocupării a cunoscut o creștere semnificativă în toate județele regiunii, cu peste 

10 puncte procentuale în județele Galați, Tulcea și Vrancea.  
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În Regiunea Sud-Est, rata de activitate a înregistrat fluctuații în ultimii 10 ani, cu un minim în anii 

2013 și 2014, în prezent fiind pe un trend ascendent, cu o valoare de 63,1% în anul 2018. La nivel 

județean, rata de activitate a înregistrat același trend descendent în perioada 2007-2011, crescând 

semnificativ începând cu anul 2013. În anul 2017, județul cu cea mai mare rată de activitate a 

resurselor de muncă era județul Vrancea (70,3%), urmat de Brăila (69,2%), Buzău (68,1%), Tulcea 

(67,9%), Constanța (66,5%) și Galați (59,2%). 

Potrivit datelor INS, rata șomajului din Regiunea Sud-Est era în anul 2017 de 5,6%, cu 1.6 puncte 

procentuale peste media națională, șomajul fiind mai mare în rândul persoanelor de sex masculin. 

Județul Buzău avea, în anul 2017, cea mai mare rată a șomajului din regiune. Pe categorii de vârstă, 

cei mai mulți șomeri erau în rândul tinerilor între 15 și 24 de ani, sistemul educațional eșuând 

deseori în formarea și calificare acestora potrivit cerințelor pieței muncii.  

Regiunea Sud-Est este regiunea cu cel mai mic câștig salarial nominal mediu net lunar, de doar 1987 

lei în anul 2017. În plan județean, toate județele se află sub media națională, cel mai mare câștig 

salarial nominal mediu net fiind în Constanța, Tulcea și Galați, urmate de Buzău, Brăila și Vrancea.  

Pe lângă aceste concluzii, studiile referitoare la forța de muncă din România relevă o serie de 

caracteristici ale forței de muncă din Regiunea Sud-Est. 

Regiunea are o contribuție redusă la la structura muncitorilor calificați și asimilați din România 

(12,12% din totalul la nivel de economie), însă ca pondere a muncitorilor calificați în total forță de 

muncă la nivelul regiunii de dezvoltare(17,07%), regiunea se află pe locul 3 la nivel național. În 

același timp, regiunea înregistrează un deficit în ceea ce privește numărul specialiștilor în diverse 

domenii de activitate, aflându-se pe penultimul loc în ceea ce privește contributia la structura 

acestei categorii de personal. Regiunea Sud-Est este una dintre regiunile cele mai dezvoltate în 

sectorul serviciilor, ponderea lucrătorilor în domeniul serviciilor fiind foarte mare 

La nivelul Regiunii de dezvoltare Sud-Est, valoarea Produsului Intern Brut (PIB), exprimată în 

milioane lei, a fost de 79.909,8 milioane lei la nivelul anului 2016, mai mare cu 0,5% față de anul 

2015.  

Analizând datele înregistrate la nivelul Europei în ceea ce privește valoarea PIB, se poate constata 

faptul că Regiunea Sud-Est nu înregistrează un ritm de dezvoltare foarte accelerat. 
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Ritmul de creștere al valorii adăugate brute a fost în anul 2016, în Regiunea Sud-Est de 2,7%, față de 

anul 2015, Regiunea Sud-Est fiind devansată de regiunile București-Ilfov (8,2%), Vest (9%), Nord-Vest 

(7,7%) și Centru (5,2%).  

În perioada 2007-2017, soldul investițiilor străine directe a fost crescător, valoarea investițiilor 

străine directe crescând de la 42.770 milioane euro în anul 2007 la 75.851 milioane euro în anul 

2017.  

La nivelul Regiunii Sud-Est au fost realizate în perioada 2007-2017 investiții străine directe în valoare 

de 34.023 milioane euro, acestea demonstrând faptul că Regiunea Sud-Est a atras doar 5,32% din 

total investițiilor străine directe realizate în România între 2007 și 2017, respectiv 638.995 milioane 

euro.  

Companiile rezultate în urma unor investiții străine directe realizate în România au generat în anul 

2017 o cifră de afaceri de 164.805 milioane euro, în creștere cu 11% față de anul 2016.  

Germania este țara către care România a înregistrat cele mai mari exporturi, valoarea acestora 

crescând de la 5.008.680 mii euro în anul 2007 la 15.561.775 mii euro în anul 2018.  

La nivelul Regiunii Sud-Est, conform CAEN, ponderea cea mai mare o deține clasa XVI. Mașini, 

aparate si echipamente electrice; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul si imaginile, 

aceasta fiind în anul 2018 de 28,71% din totalul exporturilor realizate la nivelul Regiunii Sud Est.  

Principalele țări din care au fost importate mașini și echipamente de transport sunt țările membre 

ale Uniunii Europene, ponderea importurilor realizate din Uniunea Europeană pentru această grupă 

de produse variind între 79% (2018) și 83% (2013). 

Evolutia mediului antreprenorial in Regiunea Sud-Est În perioada 2008-2017, Regiunea Sud-Est s-a 

situat pe locul al patrulea în ceea ce privește numărul unităților locale active, numărul acestora 

ajungând în anul 2017 la 63.203 unitati. 

 

 

3.1. Contextul economico-social general în județul Constanța  
 

Regiunea Sud-Est este unul dintre cele mai importante repere economice ale țării, grupând activități 

economice diverse, astfel încât aproximativ 1/3 din numărul întreprinderilor mici și mijlocii la nivel 

regional sunt înregistrate și funcționează în localitățile care compun Zona Metropolitană Constanța. 
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Există mai multe moduri de a structura sectoarele economiei, ca parte a structurilor sociale ale unei 

societăți, dar cea mai cunoscută este « ipoteza sectorului trei », care structurează activitatea 

economică majoră în sectorul primar, secundar și terțiar. Economiile moderne se caracterizează prin 

permanenta schimbare a raportului dintre cele trei sectoare ale economiei naționale, schimbări 

constând, în principal, în creșterea rolului și ponderii terțiarului. Datorită dinamicii și diversificiarii 

activităților economice și a mobilității structurilor sociale, în ultima perioada se vorbește tot mai 

mult de completarea acestor structuri cu sectorul economic cuaternar. 

Din punctul de vedere al profilului economic, județului Constanța i se aplică cu succes sintagma 

“unitate în diversitate”. 

Judeţul Constanţa beneficiază de avantajele teritoriului pe care îl ocupă, deschiderea la Marea 

Neagră și beneficiile aduse de multimodalitatea transportului, mai ales datorită infrastructurii 

portuare, au modelat mediul economic constănţean. Regăsim aici, afaceri în activitatea portuară şi 

de transporturi maritime, în turism, producţia navelor, în industria petrolului şi gazelor, a energiei, 

în industrie alimentară, comerţ. 

În anul 2016, cei mai mulţi dintre agenţii economici constănţeni activau în comerţ (6.784 de firme, 

ceea ce înseamnă 33,5% din totalul firmelor constănţene), urmaţi de cei din transport şi depozitare 

(2.185, adică aproape 11%), şi activităţi profesionale, ştinţifice şi tehnice (1.892, adică 9,33%). 

Din perspectiva cifrei de afaceri, companiile din județul Constanța însumau în 2016, pentru 

sectoarele industrie, construcţii, comerţ şi alte servicii, 51.702 milioane de lei. Cei mai importanți 

contributori la cifra de afaceri județeană sunt actorii economici din domeniul Comerț, cu 19.029 

milioane de lei, urmați de cei din industria prelucrătoare cu 16.938 de milioane de lei. Acestea 

rămân sectoarele cu cel mai important aport la dezvoltarea economică a județului Constanța. 

Aceste specializări diferă în funcție de specificul U.A.T-urilor din Constanța, municipiul Constanța 

aducând cel mai mare aport pentru cifra de afaceri județeană prin intermediul comerțului realizat în 

zona portuară, dar și a serviciilor turistice din litoral. 

Tabel 1 Cifra de afaceri pe activităţi ale economiei naţionale, în judeţul Constanţa 

                                                                                                Milioane de lei 

Activități ale economiei naționale 2016 
Total industrie, construcţii, comerţ şi alte 
servicii 

51.702 

Industria prelucrătoare  16.938 



   
 

                                                                                                                                         Page 13 of 134 
Operator de date cu caracter personal  Nr. 18904 

 

Construcţii  2.769 
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea 
autovehiculelor şi motocicletelor 

19.029 

Informaţii şi comunicaţii  454 
Sănătate şi asistenţă socială  195 
Alte activităţi de servicii colective, sociale și 
personale 

322 

 

Sursa: prelucrări date INS, Tempo-Online 

 

Din perspectiva distribuţiei cifrei de afaceri pe domenii de activitate, observăm că în 2016, cele mai 

mari venituri au fost realizate de companiile active în comerţ cu ridicata şi amănuntul (19.029 milioane 

de lei) şi de cele din industria prelucrătoare (16.938 milioane de lei). La polul opus, cu cea mai mică 

contribuţie, se situează agenţii economici activi din sănătate şi asistenţă socială (195 de milioane de lei). 

 

Dinamici în activitatea agenților economici din zona de analiză  

 

Numărul de agenți economici activi în județul Constanța a urmat în intervalul 2008-2016 un trend 

descendent, mediul economic restrângându-se cu 3.340 de firme care au fost radiate în perioada 

respectivă. După ani consecutivi în care numărul agenților economici a scăzut constant, de la un număr 

de 23.624 de firme în 2008 la 19.319 firme în 2014, anul 2016 aduce o creștere cu 5% a numărului de 

angajatori locali. Economia a început să aibă o dinamică pozitivă, trend susținut și în anii care au urmat. 

 
În intervalul 2008-2016, s-a redus cu 30% numărul întreprinderilor mari, cu aproape 16% cel al 

microîntreprinderilor şi cu 13% cel al întreprinderilor mijlocii. În intervalul de referință, singura 

categorie de companii care a înregistrat o creștere este cea a întreprinderilor mici, cu o creștere de 

1,2%. Cu toate acestea, perioada de creștere a început în anul 2014, prin urmare putem observa o 

creștere a stocului de firme pentru toate tipurile de firme ca mărime cu excepția companiilor mari. 
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Din perspectiva domeniilor de activitate, deși numărul total al operatorilor economici a înregistrat în 

intervalul 2008-2016 o diminuare cu 24%, zona economică cea mai dinamică este cea a comerțului cu 

ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor. Astfel, la finalul lui 2016, numărul 

firmelor active era cu 3% mai mare, ceea ce în valoare absolută înseamnă că pe piaţa constănţeană au 

apărut în intervalul 2008-2016, 64 de jucători noi. Un alt domeniu de activitate cu număr mare de firme 

în 2016 este cel al activităţilor profesionale, ştiinţifice şi tehnice, cu un număr de 1.892 de firme, dar în 

scădere cu 6% faţă de valoarea înregistrată în 2008. 

 

Forța de muncă reprezintă atât un un scop cât și un mijloc la nivelul economiei. Stocul de forță de 

muncă este determinat de oportunitățile economice existente, deci de dinamica agenţilor economici, 

dar reprezintă și un activ important pentru stimularea dezvoltării economice prin corelarea acestui stoc 

cu dinamica investițiilor. România este atrăgătoare datorită calității forței de muncă, dar, în același 

timp și a costului încă redus al acesteia. Pe măsură ce activitățile economice devin mai puțin intensive 

forța de muncă se specializează și devine mai costisitoare. Din perspectiva forţei de muncă, în intervalul 

2008-2016, numărul mediu al salariaţilor din judeţul Constanţa a urmat un trend descendent. 

 
La capitolul efectivul salariaţilor, observăm că la finalul anului, cei mai mulţi angajaţi constănţeni lucrau 

în industrie (39.207 persoane). Alte ramuri în care efectivul angajaţilor este unul important se referă la 

comerţ (36.061 de persoane), industria prelucrătoare (27.522 de persoane), transporturi şi depozitare 

(19.573 de persoane) şi construcţii (15.476). Domeniile cu cel mai mic efectiv de salariaţi erau, la 

sfârşitul anului 2014, tranzacţiile imobiliare (1.392 de persoane), alte activităţi de servicii (1.813 

persoane) şi intermedieri financiare şi asigurări (2.689 de persoane). 

 

Constanţa deţine primul loc şi la capitolul număr mediu de angajaţi, din cei 106.705 salariaţi ai 

companiilor care îşi depuseseră documentaţiile financiare, 82% proveneau din Municipiu. Contribuţii 

importante la acest indicator au şi Năvodari (5,5%) şi Ovidiu (2,1%). 
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Distribuţia pe sexe a acţionariatului agenţilor economici constănţeni, la 31.12.2016 

 
Din punct de vedere al echilibrului de gen în ceea ce privește inițiativa antreprenorială, creșterea 

numărului de antreprenori persoane de sex feminin aduce cu sine și o dinamică pozitivă a angajării de 

forță de muncă feminine. Activitățile cu pondere importantă în zona Constanța se referă mai ales la 

servicii și comerț, cu o intensitate mare a muncii și cu ponderi mari ale prezenței femeilor: activități de 

turism în zona de litoral, de exemplu. 

Indicatorii macroeconomici situează Regiunea Sud-Est aproape de mijlocul clasamentului național în ceea 

ce privește dezvoltarea, totuși, datele economice reflectă faptul că este cea mai dinamică regiune a 
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României. În intervalul 2008-2016, regiunea a înregistrat cea mai semnificativă creștere a produsului 

intern brut, +17%.  

 

În funcție de evoluția produsului intern brut la nivelul Zonei Transfrontaliere Sud-Est, judeţul Constanţa 

ocupă prima poziție în funcţie de valoarea absolută a indicatorului şi a doua poziţie în funcţie de 

evoluţia PIB în intervalul 2008-2016. 

 

În intervalul 2008-2016, PIB-ul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est a urmat, după o diminuare în 2010, o curbă 

ascendentă, crescând cu 17%, până la 63.313,2 milioane de lei în 2016. Judeţul Constanţa deţine 

supremaţia în clasamentul regional realizat în funcţie de evoluţia PIB în intervalul de referinţă, cu o 

creştere cu 30%. Judeţul este urmat de Tulcea (+18%), Vrancea (+14%), Buzău (10%), Galaţi (8,3%) şi 

Brăila (+5%). 

 

Din perspectiva valorilor absolute ale PIB, ierarhia regională se modifică. Prima poziţie revine în 

continuare județului Constanţa (25.032,9 milioane de lei), urmat de Galaţi (11.484,7 milioane de lei), 

Buzău (8.603,9 milioane de lei), Brăila (7.028,8 milioane de lei), Vrancea (6.302,4 milioane de lei) şi 

Tulcea (4.860,5 milioane de lei). Din datele oficiale, rezultă că singurele judeţe care au înregistrat în 

2016 o descreștere a PIB-ului au fost Tulcea cu aproape 7% şi Brăila cu 0,5%. 

 

Analiza PIB-ului nominal la nivelul judeţului Constanţa arată o creştere constantă a acestuia. Comparând 

valorile din 2008 şi 2016 rezultă o creştere a PIB cu aproape 30%, ajungând la finalul intervalului de 

referinţă la 25.032,9 milioane de lei.  

 

Evoluţia Produsului Intern Brut al judeţului Constanţa 2008-2016 



   
 

                                                                                                                                         Page 17 of 134 
Operator de date cu caracter personal  Nr. 18904 

 

 
 

 

Calitatea mediului de afaceri din Constanţa este corelată și cu calitatea mediului universitar. 

Potrivit datelor oficiale, la nivelul Regiunii Sud-Est, în 2012, existau la nivel naţional 1.806 întreprinderi 

cu inovaţie de produs şi/sau proces. Distribuţia regională arată că în Regiunea Sud-Est se găsesc 30% 

dintre întreprinderile inovative (545) româneşti. 

Cele mai multe dintre firmele inovatoare ale Regiunii Sud-Est sunt firme mici (73%), iar din perspectiva 

activităţilor economice 57% activează în industrie şi 43% în servicii. 

La nivel regional, cei mai mulţi dintre operatorii economici erau inovatori numai pe produs (62,5%). În 

funcţie de mărimea operatorului economic, cele mai multe firme mici (59,3%) erau axate pe inovarea pe 

proces şi cele mai puţine (9,3%) pe inovarea numai pe produs; cele mai multe firme mijlocii (74%) se 

axau pe inovarea pe proces. În regiune, nu există nicio firmă mare axată pe inovarea pe produs. 

Cei mai mulţi inovatori (58,6%) din categoria industrie se axau pe inovarea pe proces, iar cei mai puţini 

(7,1%) pe inovarea pe produs. În industrie se regăseşte şi singurul inovator cu activităţi nefinalizate 

şi/sau abandonate. În cazul serviciilor, cele mai multe dintre companii se axează pe inovarea pe proces 

(68%) şi cei mai puţini (8%) pe inovarea pe produs. 

Dezvoltarea sociodemografică și principalii indicatori de ocupare și educaționali sunt aspecte cheie 

pentru dezvoltarea viitoare a regiunii Sud-Est. 

 

Creşterea competitivităţii pe termen lung a economiei locale vizează dezvoltarea economică durabilă, 

generarea și susținerea unui mediu de afaceri stabil şi predictibil şi crearea de noi locuri de muncă prin:  

• creşterea investiţiilor directe, îndeosebi în sectoarele economice cu valoare adăugată mare; 
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• încurajarea sectorului terţiar şi a acelor activităţi economice care generează creștere economică 

exponențială, dar și durabilă; 

• dezvoltarea resurselor umane, creşterea ratei de ocupare în meserii şi profesii de înaltă 

specializare şi utilizarea resursei umane ca factor de dezvoltare economică, în special în sfera 

sectoarelor tradiționale (exploatări portuare, turism, construcții navale etc.). 

 

3.2. Contextul economico-social general în județul Buzău  
 

Date generale 

Județul Buzău este situat in partea de sud-est a României, intre 44°44' si 45°49' latitudine nordica si 

intre 26°04' si 27°26' longitudine estica, având ca vecini județele Brașov si Covasna la nord-vest; Vrancea 

la nord –est, Brăila la est; Ialomița si Ilfov la sud si județul Prahova la vest.  

Suprafața județului este de 6.102,6 km2 (17% din suprafața Regiunii Sud-Est si 2,6 % din suprafața 

României). 

Județul Buzău se întinde pe aproape tot bazinul hidrografic al râului Buzău care izvorăște din curbura 

Carpaților.  

După mărime, județul ocupa locul 3 pe Regiune (după Tulcea si Constanta) si locul 17 pe tara. 

Județul Buzău cuprinde azi 87 unități administrativ-teritoriale grupate astfel: 

•  2 municipii: Buzău (reședința de județ) si Râmnicu-Sărat, 

• 3 orașe: Nehoiu, Pătârlagele si Pogoanele si 

• 82 de comune cu 482 de sate; 

Populația legala a județului în număr de 468110 este reprezentata în proporție de 42,37% , respectiv 

198345 locuitori in mediul urban si 57.62% respectiv 269765 in mediul rural. 

 

In ceea ce privește structura populației pe sexe, se constată o ușoară predominanțî numerică a 

populației de sex feminin după cum rezulta din următoarele date: populația de sex masculin însumează 

228561 locuitori 48,82 din totalul populației, iar populația de sex feminin reprezintă 239549 locuitori 

51,17 din totalul populației.  

 

Analiza populației județului pe grupe mari de vârstă relevă următoarele caracteristici:  

- populația 0-14 ani însumează 65357 locuitori reprezintă 13,9% din totalul populației; subgrupa 0-4 ani 

se cifrează la 18712;  

- populația 15-64 ani însumează 314369 locuitori ce constituie 67,16 % din totalul populației.  
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- populația 65 ani si peste se cifrează la 88324 locuitori ce deține o pondere de 18,87 % din totalul 

populației județului.  

 

Context social - economic 

Ocuparea  

În 2018 totalul populației în vârstă de muncă la nivelul județului era de 257000 persoane, dintre care 140 

200 bărbați si 116800 femei. Populația ocupată civilă număra 158100 persoane iar numărul de șomeri era 

15000. 

 

Efectivul salariaților din județul Buzău la sfârșitul lunii iunie 2020 a fost de 84548 persoane 

Numărul șomerilor înregistrați în evidențele Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă Buzău la 

data de 30.06.2020 a fost de 11506 persoane, din care 4725 (41,1 %) femei.  

 

Rata șomajului înregistrat la sfârșitul lunii iunie 2020 a fost de 6,7 %.  

Rata șomajului pentru femei, la sfârșitul lunii iunie 2020, a fost cu 1,5 puncte procentuale mai mică 

decât cea înregistrată pentru bărbați (5,9 % față de 7,4 %). 

 

Tendințele observate în ultimii ani privind caracteristicile populației : 

• Scăderea populației totale active și ocupate 

• Salarizare nesatisfăcătoare  

• Nivel redus al formării profesionale 

• Forță de muncă flexibilă, calificată și disponibilă 

• Creșterea ponderii muncii la negru 

• Migrația forței de muncă  

Educația/Cultura 

În 2019 in Județul Buzău funcționau aproape 500 de unități de învățământ, cu un efectiv total de 45000 

de elevi.  

 

Venituri 



   
 

                                                                                                                                         Page 20 of 134 
Operator de date cu caracter personal  Nr. 18904 

 

Câștigul salarial mediu nominal brut realizat în luna iunie 2020 în județul Buzău a fost de 4187 lei, în 

timp ce la nivel naţional a fost de 5369 lei.  

Câştigul salarial mediu nominal net a fost în luna iunie 2020 la nivelul judeţului Buzău de 2572 lei. 

Câştiguri salariale nete peste media judeţului s-au înregistrat în servicii (2794 lei), sub media judeţului 

înregistrându-se în agricultură, silvicultură şi pescuit (2062 lei) şi în industrie şi construcţii (2428 lei). 

 

Într-un clasament naţional al judeţelor României, judeţul Buzău ocupă:  

• locul 40 după câştigul salarial mediu net;  

• locul 36 după câştigul salarial mediu net în agricultură, silvicultură şi pescuit;  

• locul 30 după câştigul salarial mediu net în industrie şi construcţii;  

• locul 37 după câştigul salarial mediu net în servicii. 

Sănătate 

În anul 2018 in județul Buzău s-a înregistrat un numar de 3381 născuți vii, respectiv o rata a natalității 

de 7,2 născuți vii la 1000 locuitori, comparativ cu anul 2017 când s-a înregistrat un număr de 3445 

născuți vii respectiv o rata a natalității de 7,2 născuți vii la 1000 locuitori.  

 

În mediul urban s-a înregistrat o natalitate de 5.9 născuți vii la 1000 locuitori (1164 născuți vii ) 

comparativ cu anul 2017 când s-a înregistrat o natalitate de 6.3 (1269 născuți vii). Astfel a rezultat o 

scădere a   natalității in mediul urban. 

 

În județul Buzău in anul 2018 s-a înregistrat un număr 6593 decese generale, respectiv o rata a 

mortalității generale de 14,1 decese la 1000 locuitori comparativ cu perioada anului 2017, când s-au 

înregistrat 6423 decese si o rata a mortalității generale de 13.5 la 1000 de locuitori. 

 

La sfârșitul anului 2018, unitățile spitalicești de asistență medicală sunt situate in orașele Buzău, 

Râmnicu Sărat, Nehoiu și în comuna Smeeni.  

În ordinea numărului de locuitori acestea sunt:  

• Zona Buzău cu 300227 locuitori;  

• Zona Râmnicu Sărat cu 86607 locuitori;  

• Zona Nehoiu cu 46780 locuitori;  

• Zona Smeeni cu 34496 locuitori.  

De asemenea în domeniul sănătății și asistenței sociale au fost identificate următoarele: 
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• Creșterea numărului de unități sanitare din sectorul privat; 

• Odată cu înmulțirea unităților sanitare din sectorul privat a crescut si standardul serviciilor 

medicale oferite populației; 

• Existenta unui Spital Județean de Urgenta ce are in componenta sa toate tipurile de secții si 

personal medical specializat pe toate segmentele; 

• Existenta a 8 ambulatorii integrate 

 

 

3.3. Contextul economico-social general în județul Brăila   
 

Economia judeţului Braila are un caracter predominant agrar, datorită, în primul rând, suprafeţei mari 

de teren agricol ( 336.672 hectare teren arabil, 34.417 hectare pasuni, 380 hectare fanete, 1.457 

hectare livezi, 8.352 hectare vii). În perioada de dinainte de 1989 zona a cunoscut industrializarea 

forţată pentru a reduce decalajul faţăde celelalte judeţe ale ţării. Au fost construite unităţi industriale 

iar forţa de muncă a fost instruită pentru diverse domenii: industria chimica, industria textilă, industria 

alimentară, prelucrarea lemnului, industria de maşini şi utilaje. După aceasta data, întreprinderile din 

zonă au fost scoase la vânzare, iar în prezent acestea sunt în proprietate privată. Aceasta nu înseamnă 

rezolvarea problemelor din industria braileana. Multe dintre întreprinderi au mari dificultăţi de adaptare 

la noile cerinţe ale economiei de piaţă, necesită investiţii în echipamente performante cat si pentru 

conformare cu cerintele legislatiei de mediu si un management performant. 

La nivelul judeţului Brăila, produsul intern brut nominal raportat la numărul de locuitori a înregistrat în 

anul 2011 o valoare de 19.765 lei/locuitor, cu aproximativ 14% mai mult faţă de anul anterior (17.330 

lei/locuitor în 2010). Judeţul Galaţi a înregistrat în 2011 un nivel mai scăzut faţă de Brăila şi anume 

18.526 lei/locuitor în condiţiile în care în 2010 indicatorul a fost de 17.989 lei/locuitor. 
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Unităţile economice din sectoarele industrie, comerţ, construcţii şi alte servicii active în judeţul Brăila, 

au înregistrat în 2012 o cifră de afaceri de 9.323 mil lei, fapt care a plasat judeţul pe locul 4 în ierarhia 

regiunii Sud-Est, judeţul Galaţi poziţionându-se pe locul 2 cu 21.070 mil lei în 2012. 

La nivelul municipiului Brăila, sectoarele economice reprezentative sunt construcţiile metalice, 

confecţiile metalurgice, maşini şi echipamente, reparaţii şi constructii de nave,turismul, producţia şi 

distribuţia de energie electrică, producţia şi distribuţia de alimente şi băuturi, mobilier şi articole de 

mobilă.  

La nivelul judeţului Brăila, investiţiile nete30 în imobilizări efectuate în anul 2012 au deţinut o pondere 

de 7% în totalul regiunii, la fel ca judeţul Vrancea. 

Distribuţia investiţiilor nete în imobilizări pe categorii economice relevă o concentrare ridicată în judeţul 

Brăila, în sectorul comerţului (26,3% din total judeţ), urmată de industria prelucrătoare (21,09% din total 

judeţ) şi cea extractivă (13,98% din total judeţ). 

În anul 2014, la Oficiul Registrului Comerţului Brăila figurau un număr de 10.958 

intreprinderi active la nivelul judeţului. Distribuite pe activităţi economice, cele mai multe firme activau 

în sectorul serviciilor urmat de comerţ (40,96 %, respectiv 38,00 %). 

 

Important pentru dezvoltarea economica a judetului Braila este existenta „zonei libere” 

In incinta zonei libere functioneaza un numar de 17 societati astfel; 
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• in perimetrul I – 4 firme mari; 

• in perimetrul II – 2 firme mari; 

• in perimetrul III -10 (2 firme mari;8 firme mici) 

• in perimetrul IV – 1 firma mare 

 

 

 

 

3.4. Contextul economico-social general în județul Vrancea  
 

Judeţul Vrancea face parte din Regiunea Sud-Est, alături de judeţele: Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi şi 

Tulcea. Regiunea Sud-Est este situată în partea de sud-est a României şi se învecinează la nord cu 

Regiunea Nord-Est, la vest cu Regiunea Centru, la sud-vest cu Regiunea Sud-Muntenia şi Regiunea 

Bucureşti-Ilfov, la sud cu Bulgaria, la est cu Republica Moldova, Ucraina şi ţărmul Mării Negre. Acoperind 

35.762 km² sau 15 % din suprafaţa totală a ţării, regiunea este a doua ca mărime din cele 8 regiuni ale 

României. 

 

Judeţul Vrancea ocupă locul al IV-lea în ierarhia Regiunii Sud-Est în funcţie de suprafaţa totală şi se 

remarcă cu ponderea cea mai ridicată a populaţiei rurale – 63,8%. 

Regiunea Sud-Est are în componență trei dintre cele zece mari oraşe din România: Constanţa, Brăila şi 

Galaţi. Este de remarcat faptul că municipiul Focşani are puţin sub 100.000 de locuitori, fiind al 5-lea 

municipiu de reşedinţă de judeţ dintre cele 6. 

 

În judeţul Vrancea sunt majoritare firmele din Comerț cu ridicata si cu amănuntul; repararea 

autovehiculelor si motocicletelor, cu 41% din totalul firmelor locale active în anul 2015.  

Firmele din sectorul industria prelucrătoare, cu o pondere de 12,5% din totalul firmelor active se 

situează pe poziţia a doua. Firmele cu obiect de activitate în construcţii deţin 9% din totalul firmelor din 

judeţ Firmele din sectorul Transport si depozitare deţin 6,9% din totalul firmelor din judeţ iar firmele din 

sectorul Agricultura, silvicultura si pescuit 7%.  

 

Activităţile profesionale, științifice şi tehnice se derulează în firme care deţin 6,3% din totalul firmelor 

din judeţ. Firmele din sectorul Hoteluri si restaurante deţin 4,2%. În intervalul cuprins între anii 2008 şi 
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2015 s-a produs o scădere a numărului de firme locale active, cu 571 de firme, de la 6950 firme în 2008 

la 6379 în 2015. Cea mai mare scădere s-a înregistrat în sectorul economic Comerț cu ridicata si cu 

amănuntul, repararea autovehiculelor si motocicletelor, scădere cu 629 de firme.  

 

Cea mai mare creştere a fost înregistrată în sectorul Agricultura, silvicultura si pescuit, creştere cu 163 

de unităţi în perioada 2008 – 2015. Pe clase de mărime, unităţile cu până la 10 angajaţi sunt majoritare, 

reprezentând, în 2015, 87,8% din totalul firmelor active. În perioada 2008 – 2015 se constată o scădere a 

numărului unităţilor locale active din toate clasele de mărime.  

 

Cea mai mare scădere, în cifre absolute, s-a înregistrat la firmele cu până la 9 salariaţi, scăderea fiind 

de 7064 de firme, de la 59612 firme în 2008 la 52548 firme în 2015. Firmele cu 50-249 salariaţi au 

înregistrat o scădere cu 17,8% în 2015 faţă de 2008, de la 1247 firme în 2008 la 1047 firme în 2015. 

Procentual, cea mai mare scădere s-a înregistrat la firmele mari, cu peste 250 de salariaţi, la acestea 

scăderea fiind cu 18,9% în 2015 faţă de 2008 (de la 217 firme în 2008 la 176 firme în 2015).  

 

În toate judeţele regiunii s-au înregistrat scăderi ale numărului de firme active la toate clasele de 

mărime, cu excepţia judeţului Buzău şi a judeţului Vrancea. În judeţul Buzău numărul firmelor active cu 

10-49 salariaţi a crescut în 2015 faţă de 2008 cu 113 unităţi. În judeţul Vrancea aceeaşi categorie de 

unităţi locale active a crescut în perioada analizată cu 17 unităţi iar numărul unităţilor cu peste 250 de 

salariaţi s-a păstrat neschimbat.  

 

Numărul de personal din unităţile locale active din regiune a scăzut în perioada 2008-2015 toate 

activităţile economiei, cu excepţia activităţilor: distribuția apei, salubritate, gestionarea deșeurilor, 

activităţi de decontaminare; hoteluri şi restaurante; informații şi comunicații, tranzacții imobiliare, 

închirieri şi activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor; învăţământ; sănătate şi asistenţă 

socială; alte activităţi de servicii, în care s-au înregistrat creşteri modeste.  

 

Cele mai mari scăderi ale numărului de personal, în perioada analizată, au avut loc în: − industria 

prelucrătoare - scădere cu 39900 persoane (scădere cu 24,7%) − comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; 

repararea auto şi motociclete – scădere cu 27280 persoane (scădere cu 21,4%) − construcții – scădere cu 

22846 persoane (scădere cu 36,2%) − transport si depozitare – scădere cu 7817 persoane (scădere cu 

15,1%) − producția si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer condiționat – 



   
 

                                                                                                                                         Page 25 of 134 
Operator de date cu caracter personal  Nr. 18904 

 

scădere cu 3674 persoane (scădere cu 32,9%) − industria extractiva – scădere cu 1210 persoane (scădere 

cu 24,9%)  

 

Activităţile economice în care s-au înregistrat creşteri ale numărului de personal în perioada 2008-2015 

sunt: − distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activităţi de decontaminare – creştere cu 983 

de persoane (creştere cu 8,1%) − hoteluri si restaurante – creştere cu 1418 persoane (creştere cu 6,9%) − 

informații si comunicaţii – creştere cu 461 de persoane (creştere cu 6,1%) − tranzacții imobiliare, 

închirieri si activităţi de servicii prestate in principal întreprinderilor – creştere cu 1052 de persoane 

(creştere cu 2,5%).  

 

S-au înregistrat creşteri ale numărului de personal şi din învăţământ, sănătate şi asistenţă socială, alte 

activităţi de servicii. Ca ponderi, activităţile din industria prelucrătoare deţin în anul 2015, la nivelul 

Regiunii Sud - Est cea mai mare pondere a numărului de personal, 28,9%, urmate de activităţile din 

comerț cu ridicata si cu amănuntul; repararea autovehiculelor si motocicletelor, cu 23,9%.  

 

Activităţile de transport si depozitare au o pondere a numărului de personal de 10,5%, iar activităţile din 

construcţii 9,6%. Tranzacțiile imobiliare, închirierile si activităţile de servicii prestate in principal 

întreprinderilor au o pondere a numărului de personal de 10,4% din totalul personalului din unităţile 

locale. Activităţile din hoteluri şi restaurante deţin o pondere a numărului de personal de 5,2% 

 

3.5. Contextul economico-social general în județul Tulcea  
 

Judeţul Tulcea este situat în extremitatea de est - sud-est a României, în partea de nord a Dobrogei, la 

gurile Dunării, cu iesire la Marea Neagra (in est). Pe teritoriul judetului se afla punctul estic extrem al 

Romaniei, localitatea Sulina. Judetul Tulcea are granita cu Ucraina (in N) si cu judetele Galati (NV), 

Braila (V) si Constanta (S). 

 

Suprafaţa judeţului Tulcea este de 8.499 kmp (3,56% din suprafaţa ţării), locul 4 pe ţară, după judetele 

Timiş, Suceava şi Caraş-Severin. Din suprafaţa totală a judeţului, 3.446 kmp reprezintă suprafaţa zonelor 

umede, constituită din Delta Dunării şi Complexul Lagunar Razim Sinoie. 

 

O caracteristică importantă a judetului o reprezintă prezenţa unei varietăţi a formelor de relief avand o 

distinctie aparte între celelalte judete ale ţării: cele mai vechi formaţiuni geologice ale Europei (munţi, 
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podisuri si dealuri, formaţiuni de vârstă precambriană din lanţul Munţilor Hercinici, cu inetrcalatii 

sinclinoide, in care sunt dezvoltate structuri geomorfologice de natura depresionare), alături de cele mai 

noi formaţiuni geologice din Delta Dunării si Complexul Razim – Sinoie. 

 

La est de Lunca Dunării se găseste Podisul Dobrogei, împărţit în două mari diviziuni: Masivul Dobrogei de 

Nord si Podisul Dobrogei de Sud. Masivul Dobrogei de Nord este alcătuit din: 

• Munţii Măcinului, un lanţ cu aspecte montane, alcătuit din roci dure (granit), cu altitudini ce 

depăsesc 400m (vf. Greci - 467m); 

• Dealurile Tulcei, cu altitudini mai reduse (în jurul a 100-200m); 

• Depresiunea Nalbant; 

• Podisul Babadag, ocupă partea centrală a Masivului Dobrogei de Nord, altitudinea putând ajunge 

la 400m; 

• Podisul Casimcei, spre contactul cu Podisul Dobrogei de Sud, aici se găsesc sisturi verzi. 

Delta Dunării se caracterizează printr-un mozaic de habitate si găzduieste o mare diversitate de 

ecosisteme si lanturi trofice compuse de plante si animale, al caror număr depăseste 5.500 de specii. 

Delta Dunării se află inclusă în Reţeaua Natura 2000, fiind declarata BIOSFERA. 

 

DEMOGRAFIA si POPULATIA 

Din totalul populatiei Romaniei la de 18.944.935 locuitori, populatia judetului Tulcea o reprezinta 1,28% 

din totalul acesteia, conform RGPL 2012. 

La nivelul anului 2020 in conformitate cu datele statistice furnizate de DJS TULCEA, populaţia stabilă a 

judeţului era de 234.243 locuitori (anul 2020, luna iulie), din care 115.693 persoane în mediul urban 

(49.39%) și 118.550 persoane în cel rural (50.61%). Atât numărul populaţiei din zona urbană cât și rurală 

a înregistrat decreșteri. Cu toate acestea, ponderea populaţiei atât din zona urbană cât și din cea rurală, 

a rămas aceeași in 2020, ca și în 2012. Modul de distribuţie a acesteia pe medii rezidenţiale, se constată 

că ponderile populaţiei urbane sunt identice cu valorile naţionale si regionale fiind preponderenta în 

mediul rural. Din totalul populatiei inregistrate la acea data, 49,7% barbati și 50,3% femei. 

Preponderenţa populaţiei de sex feminin în total populaţie este, asadar, majoritară, raportul de 

masculinitate fiind de 99,25 bărbaţi la 100 femei pe total în anul 2020. 

Structura administrativ-teritoriala, a judeţului Tulcea este compusa din: 1 municipiu – Tulcea; 4 oraşe - 

Babadag, Isaccea, Măcin și Sulina; 46 de comune și 133 de sate. Reşedinţa de judet este Municipiul 

Tulcea. 
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La nivelul anului 2012, conform RGPL 2012, în judeţul Tulcea erau 94.980 locuinţe, cu 285.863 de 

camere şi o suprafaţă locuibilă de 3.933.130 mp. În perioada 2008 – 2012, creşterea numărului de 

locuinţe la nivelul judetului nu este una semnificativa fiind de doar de 1,11% (94.164 locuințe în anul 

2008, conform RGPL 2008). 

 

În ceea ce priveşte repartiţia grupelor de vârstă dupa mediile de rezidenta, se constată predominanţa 

copiilor şi tinerilor de până la 19 ani, precum şi a bătrânilor de peste 60 de ani în mediul rural. Astfel se 

constata că, în mediul rural din Tulcea, este concentrată o populaţie majoritar inactivă şi cu un risc 

social ridicat. Ponderea populaţiei foarte vârstnice (peste 60 de ani) în totalul populaţiei a crescut 

accentuat în ultimii ani. În anul 2012 s-a înregistrat o creștere a numărului de persoane vârstnice de 

peste 60 de ani cu 2,74% în judeţul Tulcea. 

 Fig. nr. 1 Stuctura populatiei pe categegorii 

de varsta la nivelul jdetului TULCEA, susra: CJ 

TULCEA, Strategia Integrata a judetului 

TULCEA (www.tulcea.insse.ro). 

 

Ponderea predominanta a populaţiei adulte, 

corelată cu creşterea populaţiei inactive, 

numarul de persoane varstnice, relevă 

existenta unui mediu de afaceri instabil şi cu capacitate insuficientă de a absorbi forţa de muncă din 

zona, cat şi necesitatea stabilirii unor măsuri speciale pentru cresterea numărului de persoane 

reintegrate pe piaţa muncii. 

 

In prezent, pe teritoriul judeţului TULCEA sunt declarate circa 17 etnii, etnii care convietuiesc de secole 

si ale căror obiceiuri si credinţe au fost integrate în viaţa culturală şi spirituală a judetului si regiunii, 

mai putin in valorificarea potentialului economic al acestora. 

In ceea ce priveste natalitatea, mortalitatea şi sporul natural, conform datelor statistice din luna iulie 

2020, în judeţul Tulcea s-au înregistrat 158 născuţi-vii, mai mult cu 17 născuţi-vii decât în luna iunie 

2020.  

 

http://www.tulcea.insse.ro/
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Fig. nr. 2 - Evoluţia principalelor fenomene 

demografice, în perioada iulie 2019 – iulie 2020 sursa 

DJS TULCEA 2020, www.tulcea.insse.ro) 

 

Numărul născuţilor-vii în luna iulie 2020 a crescut cu 

15 cazuri faţă de luna corespunzătoare a anului 

precedent. Numărul deceselor înregistrate în luna 

iulie 2020 a fost de 246 persoane, mai puţin cu 17 

cazuri față de  luna precedentă şi mai puţin cu 4 de 

cazuri faţă de luna iulie 2019. În luna iulie 2020, s-a 

înregistrat un spor natural (numărul născuţilor-vii 

minus numărul decedaţilor) negativ, excedentul numărului de decedaţi faţă de numărul născuţilor-vii 

fiind de 88  persoane. 

 

 

Fig. nr. 3 - Căsătoriile şi divorţurile în judeţul 

Tulcea iulie 2019 - iulie 2020, sursa DJS TULCEA, 

2020 (www.tulcea.insse.ro).  

 

La oficiile de stare civilă, în luna iulie 2020 s-au 

înregistrat 101 căsătorii, mai mult cu 52 căsătorii 

comparativ cu luna precedentă. În luna iulie 2020 s-

a înregistrat cu 26 căsătorii mai puțin faţă de luna 

corespunzătoare din anul 2019. Prin hotărâri 

judecătoreşti definitive şi conform Legii nr.202/2010, în luna iulie 2020 s-au pronunţat 23 divorţuri, mai 

mult cu 4 cazuri faţă de luna precedentă şi cu 5 cazuri mai mult faţă de luna corespunzătoare din anul 

2019.  

 

Analiza speranţei de viaţă în anul 2012 în judeţul Tulcea indica faptul că aceasta se situează sub media 

naţională şi media regiunii, cu o medie de 71,97 ani. 

În ceea ce priveste schimbarea domiciliului, Judetul Tulcea a înregistrat în anul 2008 sold negativ în 

mediul urban (-895) şi sold pozitiv în mediul rural (195). În anul 2012 valorile sunt comparative cu cele 

din 2008 (-820 in mediu urban si 167 in mediul rural). 

http://www.tulcea.insse.ro/
http://www.tulcea.insse.ro/
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Media privind populaţia ocupată in judeţul Tulcea, rata de ocupare, avea o valoare de 8,11% din totalul 

ocupării la nivel regional, fiind cea mai mica din Regiunea Sud-Est – indicator în staţionare comparativ cu 

anii anteriori, la nivelul anului 2012.  

 

Conform datelor furnizate de DJS TULCEA, la nivelul anului 2020 la sfârşitul lunii iulie, populatia ocupata 

in economie a fost de 47048 persoane, în scădere cu 14 salariaţi faţă de sfârşitul lunii precedente şi în 

scădere cu 360 salariaţi faţă de luna corespunzătoare din anul 2019. Din totalul salariaţilor înregistrat la 

nivel naţional, efectivul judeţului Tulcea reprezintă o pondere de 0,88 %, ocupând astfel locul 38  în 

clasamentul judeţelor ordonate descrescător. 

 

Tabel nr. 1 - Efectivul salariaţilor pe ramuri ale economiei judetului (sursa: DJS TULCEA 2020) 

EFECTIVUL 

SALARIAŢI

LOR - la 

sfârşitul 

perioadei  

2019 2020 

iul. aug. sep. oct. nov. dec. ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. 

Total 

judeţ 

474

08 

473

33 

473

78 

474

20 

474

29 

472

79 

479

04 

479

44 

477

61 

471

64 

470

26 

470

62 

470

48 

Agricultur

ă, 

Silvicultur

ă şi 

Pescuit 

312

3 

311

8 

312

1 

312

3 

312

4 

311

4 

312

1 

312

4 

311

2 

307

3 

306

4 

306

6 

306

5 

Industrie 

şi 

Construcţii  

172

88 

172

60 

172

77 

172

92 

172

95 

172

41 

176

47 

176

61 

175

94 

173

74 

173

23 

173

36 

173

31 

Servicii  
269

97 

269

55 

269

80 

270

05 

270

10 

269

24 

271

36 

271

59 

270

55 

267

17 

266

39 

266

60 

266

52 

 

În luna iulie 2020, câştigul salarial mediu nominal brut în judeţul Tulcea a fost de 4808 lei, mai mic decât 

media la nivelul ţării cu 12,1 %, respectiv cu 660 lei. În judeţul Tulcea, câştigul salarial mediu nominal 
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net în iulie 2020 a fost de 2931 lei, înregistrând o creştere cu 0,5 %, respectiv cu  16  lei faţă de luna 

precedentă. Faţă de luna iulie 2019 câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 7,8 % în judeţul 

Tulcea. Faţă de luna precedentă, câştigul salarial mediu nominal net în luna iulie 2020 a crescut cu 11,3 

% în agricultură, silvicultură şi pescuit,  cu 3,2 % în industrie şi construcţii şi a scăzut cu 2,7% în servicii. 

In acest fel, Judeţul Tulcea ocupă locul 23 în clasamentul judeţelor ordonate descrescător după salariul 

mediu nominal net,  acesta fiind  mai mic decât media la nivelul ţării cu 13,1%, respectiv cu 441  lei. 

 

Valoarea mica a procentului de ocupare a populatiei din judetul Tulcea este data de existenta Deltei 

Dunarii, in care oferta de locuri de munca este extrem de redusa. 

Din analiza datelor statistice privind şomajul în judeţul Tulcea, numărul total al şomerilor înregistraţi la 

sfârşitul lunii iulie 2020 a fost de 2792 persoane(1369 bărbaţi şi 1423 femei). Faţă de sfârşitul lunii 

corespunzătoare a anului precedent, numărul şomerilor în luna iulie 2020 a fost mai mare cu 258  

persoane.  

 

Fig. nr. 5 - Rata şomajului în perioada iulie 2019-iulie 

2020 (sursa DJS TULCEA 2020, www.tulcea.insse.ro). 

 

Din numărul total al şomerilor înregistraţi în judeţul 

Tulcea la sfârşitul lunii  iulie 2020, 27,9 % sunt şomeri 

indemnizaţi şi 72,1% şomeri neindemnizaţi. În raport cu 

nivelul şcolii absolvite, din numărul total de şomeri 

înregistraţi, 2,82% sunt persoane cu studii  superioare, 

27,11% studii liceale, 14,93% studii profesionale, 39,64% 

studii gimnaziale, 15,50% studii primare. Rata şomajului în judeţul Tulcea la sfârşitul lunii iulie 2020 a 

fost de 3,4% pe total (3,7% pentru femei şi 3,1% pentru bărbaţi), plasând judeţul Tulcea pe locul 24 în 

clasamentul judeţelor ordonate descrescător, fiind mai mare cu 0,1 puncte procentuale faţă de rata 

şomajului înregistrată la nivelul ţării (3,3%).  

 

Fig. nr. 6 - Structura șomajului pe grupe de vârstă (sursa DJS 

TULCEA 2020, www.tulcea.insse.ro). 

 

În luna iulie 2020  şomajul a afectat  în mare măsură (24,9%)  

persoanele cu vârste între 40-49 ani (694 persoane) și 

http://www.tulcea.insse.ro/
http://www.tulcea.insse.ro/


   
 

                                                                                                                                         Page 31 of 134 
Operator de date cu caracter personal  Nr. 18904 

 

persoanele cu vârste  între 50-55 (20,7%) respectiv 576 persoane.Categoria de vârstă  25-29 ani a  fost 

cel mai puţin afectată( 6,9%) respectiv 193 persoane. 

 

Astfel la nivelul judeţului Tulcea sintetizand, se înregistrează următoarele fenomene demografice: 

 La fel ca si la nivel regional si national, se constata un ritm scazut de crestere al populatiei (in 

ultimii 20 de ani, s-a inregistrat o scadere), nivelul redus al fertilitatii, imbatranirea demografica, 

un nivel insemnat al migratiei externe, valoare ridicata a mortalitatii generale, nivel ridicat al 

mortalitatii infantile;  

 Declinul populaţiei active, diminuarea ponderii populaţiei tinere şi îmbătrânirea populaţiei, 

fenomene ce conduc la dezechilibre între grupele de vârstă. Astfel, ponderea populaţiei sub 15 

ani este în continuă scădere, ponderea populaţiei vârstnice, de 60 de ani şi peste este în continuă 

creștere; 

 Repartiţia grupelor de vârstă pe medii de rezidenţă relevă faptul că predomină numărul copiilor şi 

tinerilor de până la 19 ani, precum şi a bătrânilor de peste 60 de ani în mediul rural. Altfel spus, 

în mediul rural din judeţul Tulcea este concentrată o populaţie majoritar inactivă şi cu risc social 

ridicat; 

 Rata îmbătrânirii demografice este la nivel naţional de 42.97, iar în judeţul Tulcea de 39.76 în 

anul 2011 (la 100 de persoane cu vârste sub 15 ani revin 132 persoane cu vârsta de peste 60 de 

ani); 

 Raportul de dependenţă demografică în judeţul Tulcea este actualmente de 39.76%, valoare care 

este mai mică decât valoarea regiunii (42.44%) şi a ţării (42.94%). Acesta indică faptul că din 100 

de persoane 40 sunt inactive şi 60 persoane sunt active; 

 În ceea ce priveşte sporul natural, judeţul Tulcea are valori superioare mediei regiunii şi o 

valoare mai mica mediei naţionale, la natalitate inregistrandu-se o valoare apropiata, usor mai 

mica, faţă de media regiunii şi media naţională;  

 Se înregistrează o situaţie nefavorabilă în ceea ce priveşte mortalitatea generală în raport cu 

media naţională şi media regiunii; 

 Ponderea populaţiei urbane a înregistrat scăderi si acelasi trend s-a inregistrat si pentru populatia 

rurala. Cu toate acestea, ponderea populaţiei rămâne majoritar rurală în judeţul Tulcea, iar 

acest fenomen impune o dezvoltare continua a localităţilor rurale, în mod deosebit în domeniile: 

amenajări în infrastructura rurală (drumuri, reţele de aducţiune apă şi gaze),construcţii civile, 

comerţ (amenajarea de pieţe en-gros şi reţele de distribuţie pentru produsele agricole ecologice; 

bursa de peste pentru localitatile din Delta Dunarii); modernizarea spaţiilor comerciale din 
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mediul rural şi alinierea la standardele în domeniu); modernizarea infrastructurii de turism in 

zonele rurale; extinderea reţelei şcolare. 

 Preponderenţa populaţiei de sex feminin în total populaţie este majoritară atât pe total, cât şi pe 

cele două medii rezidenţiale. 

 Analiza speranţei de viaţă în judeţul Tulcea indică faptul că aceasta se situa sub media naţională 

şi sub media regiunii (71,97 ani faţă de 74,26 media naţională şi 73,52 media regiunii). În ceea ce 

priveşte repartiţia populatiei pe sexe, speranţa de viaţă la femei se situa sub media naţională şi 

sub media regiunii, iar speranţa de viaţă a bărbaţilor mult sub media naţională, precum şi sub 

media regiunii. În zona urbană, speranţă de viaţă înregistra valori comparabile cu media naţională 

şi cu media regiunii pentru indicatorii: populaţie totală, populaţie de sex masculin şi de sex 

feminin. În zona rurală, se constată valori sub media naţională şi regională la speranţa de viaţă 

pentru populaţia totală şi cea de sex masculin, în timp ce pentru populaţia de sex feminin se 

înregistrau valori ale speranţei de viaţă sub media naţională şi sub media regiunii; 

 Migraţia internă şi mobilitatea forţei de muncă au scăzut continuu după anul 2003, Tulcea fiind 

un judeţ care înregistrează pierderi de populaţie în ceea ce priveşte schimbările de domiciliu;  

 in ceea ce priveşte emigraţia internaţională, judeţul Tulcea se situează pe locul 6 in regiune la 

numărul de emigranţi; 

 Se înregistrează o descreștere a migraţiei spre zonele rurale, unde se practică o agricultură de 

subzistenţă, în condiţiile in care populaţia ocupata în agricultură inregistreaza o pondere mare; 

 În ceea ce priveşte forţa de muncă, s-au înregistrat ritmuri pozitive de creştere a numărului 

mediu de salariaţi, pe întreaga perioadă analizată in sectoarele construcţii, comerţ, transport şi 

depozitare şi administraţie publică şi apărare, câştigul salarial nominal mediu net lunar fiind în 

creştere, se constata majorări substanţiale ale ratei şomajului: în judeţul Tulcea la 3,4% în iulie 

2020, in concordanta cu media nationala. 

 

ECONOMIA JUDETULUI ŞI MEDIUL DE AFACERI 

Economia Județului Tulcea se caracterizează printr-o industrie mai putin diversificată, o agricultură 

bazată tot mai mult pe proprietatea particulară, un comerț favorizat de existența tuturor categoriilor de 

mijloace de transport, precum și printr-o activitate turistică accentuată și cu un potențial de dezvoltare.  

 

Industria extractivă este reprezentată, cu preponderenţă, de extracţia pietrei pentru construcţii, unele 

dintre cele mai bune cariere de roci utile din România fiind pe raza judeţului Tulcea. Datorită faptului că 

aproximativ 85% din suprafaţa judeţului reprezinta situri NATURA 2000, unele dintre aceste cariere este 
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posibil să-şi închidă sau să-şi restrângă activitatea. Cele mai mari cariere pentru exploatarea rocilor utile 

pentru construcţii funcţionează în zonele: Măcin, Greci şi Nicolae Bălcescu, Turcoaia, Isaccea, Codru, 

Garvăn, Cerna, Bididia, Somova, Luncaviţa, Denistepe şi Başchioi. 

În cadrul economiei judeţului Tulcea se individualizează ca element particularizat pescuitul şi 

piscicultura, ale căror producţii se realizează atât din apele Dunării, din lacurile deltaice şi litorale, din 

Marea Neagră, cât şi din pepinierele piscicole de la Sarinasuf, Calica, Obretin, Stipoc ş.a. Înfiinţarea 

Bursei de Peşte din Tulcea se numără printre obiectivele pe care România şi le-a propus în Planul 

Naţional Strategic pentru Pescuit 2007-2013, pentru dezvoltarea infrastructurii aferente desfăşurării 

activităţilor pescăreşti la Marea Neagră şi în Delta Dunării. 

 

O importanţă deosebită o are pentru oraşul Tulcea portul fluvial-maritim şi compania constructoare de 

nave. Un alt avantaj deosebit este generat de posibilitatea de a creşte importanta comerţului pe Dunăre, 

luând în considerare şi faptul că portul fluvial Tulcea dar şi Zona Liberă Sulina au capacitatea de a 

deveni noduri importante pentru intregul comert fluvial si maritim. În marea majoritate a judeţului 

Tulcea, companiile sunt angajate prioritar în comerţ cu amănuntul şi într-o proporţie mai mica în 

activităţi de turism (agenţii de turism, hoteluri, pensiuni). Ca o unicitate aparte o capacitate deosebită 

de producţie se găseşte în localitatea Măcin, acolo unde Italrom Electronic SRL este unicul producător 

naţional de echipamente electrostatice de purificat aerul. 

 

Conform sursei https://www.topfirme.com/judet/tulcea, în judetul TULCEA sunt un numar de 19.473 

agenti economici, activi si inactivi, din care active 6633 intreprinderi care reprezinta 0,91% din totalul 

agentilor economici din Romania si aproximativ 10.49% la nivelul regiunii. Comparativ cu datele obtinute 

din Strategia de Dezvoltare Durabila a judetului TULCEA, in care sunt mentionate ca conform ONRC de 

pe lângă Tribunalul Tulcea, în perioada 2008 - 2013 s-au înmatriculat 7.423 de agenți economici. În ceea 

ce privește comercianții activi din punct de vedere juridic, în anul 2013, numărul acestora se ridică la 

10.243, față de 9.532, în aceeași perioadă a anului 2012.Comparativ cu datele furnizate de site-urile de 

specialitate fata de perioada analizata numarul societatilor comerciale la nivelul judetului TULCEA au 

crescut cu 9230 de societati comerciale active, fiind un trend ascendent. 

 

Raportând numărul firmelor active din punct de vedere juridic la numărul de locuitori ai județului 

Tulcea, rezultă o cifră de 12.03 locuitori/societate comerciala activa, ceea ce înseamnă o încărcătură 

aferenta unor intreprinderi din categoaria mici, care cu toate ca în condițiile in care stimularea mediului 

https://www.topfirme.com/judet/tulcea
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local de afaceri (prin diverse programe regionale si nationale) cat și menținerii lui într-o zonă de stabilă 

rentablitate, continua poate să fie un factor de absorbție a forței de muncă disponibile din județ. 

 

Pe categorii de întreprinderi, ponderea cea mai mare – 47,91% pentru revine înmatriculărilor de persoane 

fizice autorizate urmate de înmatriculările de societăți cu răspundere limitată (44,82%) și de 

întreprinderi familiale/ individuale (7%). Societățile pe acțiuni au reprezentat doar câte 0,1% din 

înmatriculările totale de agenți economici, restul de 0,07% este reprezentat de alte categorii (CA, RA, 

Societate în nume colectiv, societate cooperativă). În ceea ce privește intreprinderile active – 43,06% 

sunt persoane fizice autorizate și 56,94 % persoane juridice. 

 

Dupa sectorul de activitate al societattilor comerciale la nivelul judetului TULCEA, conform sursei: 

https://www.topfirme.com/judet/tulcea/, domeniile cu cea mai mare cifra de afaceri din Judetul 

TULCEA sunt: 

1. CAEN: 3011 - Constructia de nave si structuri plutitoare; cifra de afaceri sector de 1,2 Miliarde lei; 

2. CAEN: 4621 - Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat; cifra de 

afaceri sector de 1 Miliard lei; 

3. CAEN: 0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare 

de seminte oleaginoase; cifra de afaceri sector de 816,2 milioane lei; 

4. CAEN: 2442 - Metalurgia aluminiului; cifra de afaceri sector de 784,4 milioane lei; 

5. CAEN: 4711 - Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse 

alimentare, bauturi si tutun; cifra de afaceri sector de 455,4 milioane lei (103,5 milioane euro). 

 

Din punct de vedere al clasificării întreprinderilor ca mărime, în judetul Tulcea predomină 

întreprinderile de tip microintrepinderi, specializate mai ales în activităţi de servicii şi comerţ, cu un 

impact mai slab asupra economiei judeţene. Exista un număr de 406 întreprinderi mici, o cifră în scădere 

cu cca. 5% faţă de anul 2019, restul find intreprinderi mari. 

 

EXPORTUL. Conform datelor furnizate de DJS TULCEA, în luna iunie 2020, conform estimărilor 

preliminare ale Institutului Naţional de Statistică, exporturile realizate de operatorii economici din 

judeţul Tulcea au însumat 8.164 mii euro. Comparativ cu luna iunie 2019, exporturile au scăzut cu 88,4% 

la valori exprimate în euro. Faţă de luna mai 2020, exporturile din luna iunie 2020 au scăzut  cu 25,5% la 

valori exprimate în euro. 

 

https://www.topfirme.com/judet/tulcea/
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Principalii parteneri comerciali ai judeţului Tulcea, în luna iunie 2020, la export au fost: Italia(34,62%), 

Turcia(18,48%), Germania(15,68%), RegatulUnit(4,5%), Ucraina(2,75%). Principalele categorii de marfuri 

exporate la nivelul judetului TULCEA sunt prezentate in fig. nr. 7. 

 

 

 

Fig. nr. 7 - EXPORTUL, pe principalele grupe de mărfuri în 

luna iunie 2020 la nivelul judetului TULCEA, sursa DJS 

TULCEA iunie 2020 (www.tulcea.insse.ro). 

 

IMPORTURILE: la nivelul judetului TULCEA la nivelul lunii 

iunie 2020, conform estimărilor preliminare ale Institutului 

Naţional de Statistică, importurile CIF realizate de operatorii 

economici din judeţul Tulcea au însumat 18330 mii euro. 

Comparativ cu luna iunie 2019, importurile au scăzut cu 8,9 % 

la valori exprimate în euro. Faţă de luna mai 2020, 

importurile din luna  iunie 2020 au scăzut cu 22,1% la valori exprimate în euro. Principalii parteneri 

comerciali ai judeţului Tulcea, în luna iunie 2020, la import au fost: Sierra Leone (26,47%), Italia 

(24,39%), Bulgaria (7,62%), Germania (7,61%), Norvegia (5,85%). In fig. 9 sunt prezentate pricipalele 

categorii de marfuri importate la nivelul judetului. 

 

Fig. nr. 8 - IMPORTUL CIF, pe principalele grupe 

de mărfuri în luna iunie 2020la nivelul judetului 

TULCEA, sursa DJS TULCEA iunie 2020 

(/www.tulcea.insse.ro). 

 

În luna iunie 2020, cu pondere însemnate în 

structura exporturilor şi importurilor conform 

clasificării din (Nomenclatorul Combinat-NC), s-

au înregistrat la: materiale textile şi articole din 

acestea (30,8% la export şi 11% la import), 

produse ale industriei chimice(30% la export 5% 

la import)animale vii (16,7% la export şi 0,9% la import) ,produse vegetale (7,2% la export şi 1,5% la 

http://www.tulcea.insse.ro/
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import),metale comune şi articole din acestea  (7,6% la export şi 12,7% la import), maşini,aparate şi 

echipamente electrice (0,8% la export şi 30,16% la import), produse minerale (0,8% la export şi 26,7% la 

import). 

 

Unul dintre factorii ce influenţează în mod direct competitivitatea frimelor este dezvoltarea sectorului 

de cercetare - dezvoltare. Din păcate, sectorul de cercetare-dezvoltare are încă insuficient de 

dezvoltate legături cu mediul economic, neavând o contribuţie semnificativă la dezvoltarea economică 

regională. Cercetarea din România este extrem de centralizată, 46,3% din numărul cercetătorilor şi 42,9 

% din fondurile destinate domeniului fiind concentrate în Capitală. În ceea ce privește bugetul alocat 

cercetării în România se observă că la nivel național, în perioada 2005-2012 s-a majorat cu cca. 250%, cu 

toate acestea, la nivel de regiune creșterea a fost mult mai mică, aproximativ 20 %, iar la nivelul 

județului Tulcea de cca. 43%, existând o tendință de creștere a fondurilor alocate cercetării și 

dezvoltării.  

Ponderea Regiunii Sud-Est în totalul cheltuielilor de cercetare-dezvoltare la nivel naţional a scăzut de la 

3,6 % în 2005 la 2,3% în 2011. Dacă la nivel național numărul de salariați angajați în activitățile de 

cercetare-dezvoltare a crescut în perioada 2005 -2 012 cu aproximativ 3,3 %, la nivelul Regiunii Sud Est s-

a înregistrat o scădere de cca. 3,4 %, iar la nivelul județului Tulcea s-a înregistrat o creștere de cca. 80 

%, lucru explicat prin trecerea INCDD de la nivel național la nivel județean cu efecte pozitive în ceea ce 

privește cercetarea în zona Deltei Dunării. 

 

INDUSTRIA TURISMULUI 

Un at sector important la nivelul judetului TULCEA il reprezinta firmele din domeniul turismului. 

Conform datelor statistice comunicate de DJS TULCEA (www.tulcea.insse.ro) numărul turiştilor sosiţi în 

judeţul Tulcea, a scăzut  cu 8,9% în luna august 2020 faţă de luna august  2019.  Sosirile înregistrate 

în structurile de primire turistică în judeţul Tulcea, în luna august 2020 au însumat un număr de 37.109 

sosiri. Comparativ cu luna corespunzătoare a anului precedent, sosirile turiştilor în luna august 2020 au 

înregistrat o scădere cu 8,9%. În luna august 2020, sosirile turiştilor au înregistrat o creștere cu  37% faţă 

de luna iulie 2020. Sosirile în hoteluri deţin în luna august 2020 o pondere de 35,9% din totalul sosirilor în 

structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare, faţă de 48,4% nivelul înregistrat în luna august 

2019, iar în pensiuni agroturistice 5,4% în august 2020, faţă de 27,7% în august 2019. 

Judeţul Tulcea August 2019 August 2020 
August 2020              

fată de  August       

http://www.tulcea.insse.ro/
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2019 % 

TOTAL 40773 37109 91,01 

Turişti români 36090 36838 102 

Turişti străini 4683 271 5,8 

 

În luna august 2020 turiştii au preferat să se cazeze în structuri de primire turistică de 3 stele (51,5%), 2 

stele (4,7%),4 stele (36,8%),5 stele (2,9%). Sosirile turiştilor români în structurile de primire turistică cu 

funcţiuni de cazare în luna august 2020 au reprezentat 99,3%, în timp ce sosirile turiştilor străini au 

reprezentat 0,7% din numărul total de sosiri. Astfel numărul turiştilor străini sosiţi în judeţul Tulcea în 

luna august 2020 a scăzut de aproximativ 17 ori comparativ cu luna august 2019, în timp ce numărul 

turiştilor români a scăzut  cu aproximativ 2%. Dintre turiştii străini care s-au cazat în structurile de 

primire turistică din judeţul Tulcea, 95,2% sunt din Europa, 4%  din Asia. 

   

Fig. 

nr. 

10 – 

Sosir

i in 

jude

tul 

Tulc

ea 

pe 

cate

gorii 

de 

structuri de primire, sursa DJS Tulcea, august 2020, https://tulcea.insse.ro 

 

La nivelul innoptărilor în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare, în luna august 2020 au 

însumat un număr de 97875 nopti, înregistrând o creştere cu 7,4% faţă de luna corespunzătoare din anul 

https://tulcea.insse.ro/
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2019. Repartizarea pe categoria/tara de provenienta a turistilor în structurile de primire turistică cu 

funcţiuni de cazare turistică în luna august 2020 au reprezentat 99,1% turisti romani, în timp ce 

înnoptările turiştilor străini au reprezentat 0,9% din numărul total de înnoptări. Pe tipuri de structuri de 

primire turistică, înnoptările deţin o pondere de 29,6% în hoteluri 6,2% în pensiuni turistice și 31,2% în 

pensiuni agroturistice. 

 

Tabelul nr. 3 - Înnoptări ale turiştilor în structuri de primire turistică cu funcţiuni da cazare turistică. 

număr- 

 

Judeţul 

Tulcea 

 

august 

2019 

 

august 

2020 

august 2020 fată de 

august 2019 

% 

TOTAL 91188 97875 107,3 

Turişti români 79327 97034          122,3 

Turişti străini 11861 841 7,1 

 

Indici de utilizare netă a locurilor de cazare, mai mari s-au înregistrat la căsuţe turistice (72,8%); 

bungalouri (69,7%), pensiuni agroturistice (56,3%), vile turistice (54,9%), pensiuni turistice urbane 

(54,7%), hoteluri (53,1%). 

INDICELE DE 

UTILIZARE NETĂ 

A LOCURILOR DE 

CAZARE 

2019 2020 

aug. sep. oct. nov. dec. ian. feb. mar. apr.  mai iun. iul. aug. 

Total judeţ  51,7 35,9 21,6 16,7 12,6 11,8 13,8 6,2 4,0 5,1 27.0 41.3 51.9 

 

AGRICULTURA 

Judeţul Tulcea deţine terenuri agricole favorabile desfăşurării unei agriculturi performante, respectiv 

cernisoluri 143.759 ha (39,5%), protisoluri 45.369 (12,5%) , hidrisoluri 11.180 ha (3,1%) , salsodisoluri 

4.652 ha(1,3%), antrisoluri 2.081 ha (0,6%), alte tipuri de soluri 156.809 ha (43 %). Conform situaţiilor 

statistice transmise de Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, suprafaţa totală a judeţului 

Tulcea la data 31.12.2013 era de 849.875 ha din care 43% reprezintă terenuri agricole. Structura 
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terenurilor agricole cuprinde 80,8% terenuri arabile, 17% păşuni, 2% teren ocupat de vii şi pepiniere 

viticole şi 0,2% terenuri cu livezi şi pepiniere pomicole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. nr. 11 – repartitia utilizarii terenurilor agrocole pe categorii de folosinta, sursa DJS Tulcea, august 

2020, https://tulcea.insse.ro 

 

Din suprafata agricola a judeţului Tulcea doar 38% (138.940 ha) reprezintă suprafaţa ocupată de culturi 

în teren amenajat pentru irigat, teren aflat preponderent în sectorul privat. În cadrul proprietăţii 

private, cea a persoanelor fizice, suprafata cultivata reprezintă 49% din total suprafețe agricole. 

Suprafeţele preponderent cultivate de sectorul privat sunt atât cele cu cereale, cât şi cele cu 

leguminoase pentru boabe, legume de câmp şi solarii, pepeni etc. Creşterea suprafeţelor cultivate cu 

principalele culturi de către sectorul privat, în 2020, comparativ cu 2019, se remarcă la suprafaţa 

cultivată cu grâu şi secară (83 %), floarea soarelui (59 %), 89 % la ceapă uscată şi 69 % la plantele de 

https://tulcea.insse.ro/
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nutreţ. Pentru anul 2020, dinamici superioare au fost înregistrate la suprafeţele cultivate de sectorul 

privat cu 56% mazăre boabe, 98% cartofi, 79 % varza de toamnă.  

 

Economia Județului Tulcea se caracterizează printr-o industrie diversificată, o agricultură bazată tot mai 

mult pe proprietatea particulară, un comerț favorizat de existența tuturor categoriilor de mijloace de 

transport, precum și printr-o activitate turistică accentuată și cu un potențial mare de dezvoltare. Din 

punct de vedere al sectoarelor economice reprezentative, o contribuţie semnificativă si cu impact in 

judeţ o au agricultura, vânătoarea şi silvicultura. Industria extractivă este reprezentată cu 

preponderenţă de extracţia pietrei pentru construcţii, unele dintre cele mai bune cariere de piatră din 

România fiind pe raza judeţului Tulcea.  

 

În cadrul economiei judeţului Tulcea se individualizează pescuitul şi piscicultura. Importanţă deosebită o 

are pentru oraşul Tulcea portul fluvial-maritim şi compania constructoare de nave. În ceea ce priveşte 

cifra de afaceri, poziţia fruntaşă a fost deţinută de comerţul cu ridicata şi cu amănuntul. În ceea ce 

priveşte numărul de angajaţi, pe locul întâi în intervalul iulie 2019 – iulie 2020 se situează industria 

prelucrătoare. Sectoarele industriale au înregistrat, în general, evoluţii descendente în ceea ce priveşte 

numărul de personal la nivelul principalelor companii ale judeţului. 

Principalele produse industriale sunt: 

• alumina; 

• construcţii şi reparaţii nave; 

• confecţii textile; 

• feroaliaje; 

• produse magneziene (cărămizi refractare); 

• calcar şi piatră de construcţie; 

• produse ale industriei alimentare ; 

• industrie şi mobilier. 

Valoarea nominală a produsului intern brut județean în anul 2019 a fost de 5.189,6 milioane lei, ceea ce 

reprezintă 8,73% din PIB–ul Regiunii Sud-Est. Din punct de vedere al contribuției județului la formarea 

produsului intern brut regional, Tulcea ocupă locul 6. 

 

PIB-ul pe cap de locuitor (euro) a scăzut de la 4.481 euro în 2019, la 4.465 euro în 2020, însă Comisia 

Nationala de Prognoza preconizează, până în anul 2021, un trend de creştere a PIB-ului în acelaşi ritm cu 

creşterea aşteptată la nivel naţional, care totuşi nu va avea efecte consistente asupra diminuării 
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disparităţilor interne. În timp ce, la nivelul Regiunii Sud Est, nivelul investițiilor brute în domeniul 

industriei, constructiilor, comerțului și a altor servicii a scăzut la nivelul județului Tulcea, nivelul 

investițiilor brute s-a dublat, ocupând astfel locul 3, după județele Constanța și Buzău. În ceea ce 

privește comercianții activi din punct de vedere juridic, în anul 2019, numărul acestora se ridică la 

10.243, față de 9.532, în aceeași perioadă a anului 2020.  

 

Raportând numărul firmelor active din punct de vedere juridic la numărul de locuitori ai județului 

Tulcea, rezultă o cifră de 12,03 locutori/firma, ceea ce înseamnă o încărcătură importantă, care, în 

condițiile stimulării mediului local de afaceri și menținerii lui într-o zonă de stabilă rentablitate, poate 

să fie un factor de absorbție a forței de muncă disponibile din județ. 

 

Unul dintre factorii ce influenţează în mod direct competitivitatea este dezvoltarea sectorului de 

cercetare-dezvoltare. Din păcate, sectorul de cercetare-dezvoltare are încă insuficient de dezvoltate 

legături cu mediul economic, neavând o contribuţie semnificativă la dezvoltarea economică regională.  

 

Județul Tulcea are si a avut o poziţie marginală în ceea ce priveşte atragerea investiţiilor străine. 

Situaţia sa nu este singulară în cadrul regiunii: cu excepţia judeţelor Constanta şi Braila, nici celelalte 

judeţe nu au reuşit să atragă un număr mai mare de firme sau investitori mai importanţi. Situaţia 

macroeconomică la nivel de judeţ reflectă lipsa unei clare specializări economice, în special în ultimii 

ani, perioadă în care investiţiile productive s-au redus substanţial. 

 

3.6. Contextul economico-social general în județul Galați  
 
Județul Galați reprezintă o vatră străveche de cultură și civilizație, fiind una dintre zonele de tradiție 

istorică. Evoluția înregistrată pe parcursul secolelor a evidențiat capacitatea locuitorilor de pe aceste 

meleaguri de a face față tuturor vicisitudinilor și de a putea păstra nealterată moștenirea culturală și de 

tradiție, primită de la înaintași. Evoluțiile tulburi înregistrate la nivelul secolului trecut, au punctat de 

asemenea activitățile socio-economice întreprinse la nivelul județului Galați, marcând realizările 

înregistrate pe parcursul timpului.  

Trecând peste obstacolele legate de colectivizare, de creșterea economică dezechilibrată din perioada 

comunistă, precum și de sincopele înregistrate în perioada post- decembristă, județul Galați se impune 

în continuare prin poziția sa geostrategică deosebită, prin resursele naturale și minerale generoase, 

precum și prin tradițiile culturale care oferă o identitate aparte în spațiul actual național. 
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Poziția geografică a județului Galați, vecinii, longitudinea estică și nordică sunt prezentati in tabelul de 

mai jos: 

Tabel 1. Poziția geografică a județului Galați 
 Punctul extrem 

(localitatea) 
Vecinii Longitudine 

estică 
Longitudine 
nordică 

Nord Sat Pleșa Județul Vaslui 
Județul Vrancea 

- 45o25’ 

Sud Galați Județul Brăila 
Județul Tulcea 

- 46o10’ 

Est Oancea Rep. Moldova 27o20’ - 
Vest Cosmești Județul Vrancea 28o10’ - 

Sursa: http://www.galati.insse.ro/main.php?id=470 
 

Suprafața geografică a județului Galați este de 4466,3 km², acestă valoare  reprezentând 1,9% din 

suprafața totală a țării. Județul este situat în partea sud-estică a României având coordonatele 

geografice: între 45°25’ şi 46°10’ longitudine nordică și între 27°20’ şi 28°10’ longitudine estică. Județul 

Galați este parcurs de fluviul Dunărea, precum și de o mutitudine de râuri, dintre care cele mai 

importante de menționat sunt Prutul și Siretul. Prin poziția sa geografică, județul este relativ aproape de 

Marea Neagră. 

 

Relieful județului Galați este caracterizat de unități de câmpie și de podiș. Înălțimile variază între 10 - 

20 m (în sud) și 310 m (în nord). 

Poziționarea geografică a județului Galați este în exteriorul arcului carpatic,  la zona de întrepătrundere 

a marginilor provinciilor fizico-geografice est –europeană, sud –europeană și în parte central –europeană, 

se repercutează deopotrivă și în particularitățile climaterice, a celor prezente în învelișul vegetal și 

soluri, cât și în structura geologică a reliefului. 

 

Județul Galați se înscrie într-un relief predominant de câmpie (69%), aparținând unor subunități ale 

Câmpiei Române (Câmpia Covurlui, Câmpia Siretului Inferior, Câmpia Tecuciului). Zonele de nord și de 

nord–vest sunt ocupate în proporție de 31% de prelungirile podișului Moldovenesc (Podișul Covurlui, în 

nord, și Colinele Tutovei, în nord - vest). La 28º 10’ 50’’ longitudine estică este vecinătatea cu Delta 

Dunării (Cotul Pisicii), iar aici se formează graniţa cu judeţul Tulcea pe fluviul Dunărea. 

 

Astfel, concluzionand, majoritatea zonelor din județul Galați sunt zone de câmpie, dar se întâlnesc 

forme de relief precum podișuri, dealuri, terase și lunci. Varietatea formelor de relief implică apariția 

http://www.galati.insse.ro/main.php?id=470
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unor zone cu specific economic adecvat (din punct de vedere al exploatării naturale, al turismului, al 

speciilor de plante și al animelelor existente etc.). În partea de câmpie, se poate practica agricultura cu 

rezultate foarte bune. În partea de podiș și deal, în afară de cultivarea cerealeor și a legumelor, se pot 

practica de asemenea viticultura și pomicultura. 

 

Rețeaua hidrografică din județul Galați este bogată, constituită atât din apele de suprafață, cât și din 

apele de subteran. Se pot construi sisteme de irigații din zonele cu alimentare (Siret, Prut, Dunăre) care 

vor avea un impact pozitiv asupra agriculturii. Aceste resurse hidrografice se pot valorifica în industrie, 

în piscicultură și pentru alimentarea cu apă a localităților. O atenție deosebită se va acorda creșterii 

calității apei prin intermediul unor proiecte specifice implementate la nivelul județului. 

Există un risc de apariție a inundațiilor și viiturilor, având în vedere evenimentele de acest tip ce s-au 

manifestat în trecut la nivelul județului Galați. În acest sens o atenție deosebită trebuie acordată 

proiectelor de îndiguiri, taluzări, consolidări ale malurilor, regularizări ale cursurilor principalelor râuri, 

sau a celor secundare însă cu risc major de inundații (acolo unde au fost înregistrate în trecut astfel de 

evenimente la nivelul județului Galați). 

 

La nivelul județului Galați au fost înregistrate un număr de 6 tipuri de soluri (protisoluri, cernisoluri, 

luvisoluri, hidrilosuri, antrisoluri, salsodisoluri). Din punct de vedere statistic cea mai întâlnită clasă de 

soluri sunt cernisolurile (71,23%), restul claselor de soluri reprezintă 28,77% din totalul solurilor 

înregistrate. 

 

În județul Galați se înregistrează temperaturi foarte joase iarna, în timp ce vara se înregistrează 

temperaturi foarte ridicate. Nu au fost identificate fenomene de încălzire accentuată a climei județului, 

produse de poluare. La nivelul județului, viteza vântului este în medie una ridicată, ceea ce face ca 

potențialul de producere a energiei electrice, utilizând centrale eoliene, să fie unul ridicat. În acest 

sens, există oportunitatea producerii energiilor verzi alternative, utilizând forța vântului (parcuri 

eoliene), cât și a valorificării expunerii solare (parcuri fotovoltaice), cu respectarea reglementărilor 

naționale privind reducerea certificatelor verzi. 

 

La nivelul județului Galați, vegetația de stepă este reprezentată prin graminee și dicotiledonate. 

În ceea ce privește situația plantelor, menționăm că în județ există 1.442 de specii și 305 subspecii 

aparținând a 502 genuri și 8 familii de plante superioare. In județul Galați se înregistrează un deficit de 
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vegetație forestieră. Acest tip de vegetație reprezintă un procent de 8% din suprafața totală, în timp ce 

la nivel național, media este de 26,7%.  

 

Există la nivelul județului arii protejate de vegetație, de interes județean ce sunt protejate prin 

Hotărârea Consiliului Județului Galați nr. 46/1994. Pot fi întâlnite pe teritoriul județului Galați arii 

naturale protejate de tip rezervație naturală, declarate prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea planului 

de amenajare a teritoriului național. Prin Hotărârea Guvernului nr. 2151/2004 a fost acordat regimul de 

arie naturală protejată pentru Parcul Natural „Lunca Joasă a Prutului Inferior”. În județul Galați sunt 

declarate 17 arii naturale protejate de interes național din care 16 rezervații naturale și un parc natural 

( este vorba despre Parcul Natural Lunca Joasă a Prutului Inferior). 

 

La nivelul județului Galați se regăsesc animale specifice silvostepei, din care putem aminti: popândăul, 

hârciogul, dihorul de stepă. Dintre păsări prezente în silvostepă pot fi evidențiate: rațele, gâștele, 

graurii, ciorile și dropiile. Fauna ce populează luncile și bălțile din județul Galați se compune 

preponderent din vulpi și vidre, în timp ce dintre păsări pot fi menționate: rața, gâsca, pescărușul sitarul 

și lișița. În ceea ce privește nevoia de protecție a speciilor, menționăm că din cele 24 de specii de 

mamifere identificate din fauna teritoriului, un număr de 21 au nevoie de măsuri de ocrotire. 

 

Cel mai important tip de industrie care utilizează resursele subsolului este industria grea. Resursele care 

au fost exploatate până în prezent sunt țițeiul și gazele naturale (localitățile cele mai importante fiind 

Schela, Berheci și Brateș). Exploatarea neconformă a resurselor subsolului a indus un impact negativ, în 

urma extracțiilor deficitare rezultând zone contaminate. 

 

DEMOGRAFIA si POPULATIA 

Gradul de urbanizare la nivelul județului Galați este mai redus decât media statistică înregistrată pentru 

Regiunea Sud – Est. Cele mai scăzute cifre (în raport cu media regională) se înregistrează la nivelul 

numărului de orașe și sate, în timp ce la nivelul numărului de municipii, acesta se încadrează în media 

regiunii Sud –Est. 

 

La nivelul anului 2013, conform datelor INSSE, erau înregistrați în județul Galați 601.188 de locuitori (pe 

un trend ușor descrescător față de 2010, când se înregistrau 608.904 locuitori). Evoluția ușor negativă se 

poate explica pe baza sporului negativ al populației, atât pe baza mobilității persoanelor în căutarea 

unui loc de muncă în alte județe ale țării sau în străinătate. 
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Sursa:https://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro &ind=POP102B 
 

Atât numărul populaţiei din zona urbană cât și rurală a înregistrat decreșteri. Cu toate acestea, 

ponderea populaţiei atât din zona urbană cât și din cea rurală, a rămas aceeași in 2020, ca și în 2012. 

Modul de distribuţie a acesteia pe medii rezidenţiale, se constată că ponderile populaţiei urbane sunt 

identice cu valorile naţionale si regionale fiind preponderenta în mediul urban.  

Din totalul populatiei inregistrate la acea data, 49,7% barbati și 50,3% femei. Preponderenţa populaţiei 

de sex feminin în total populaţie este, asadar, majoritară, raportul de masculinitate fiind de 99,25 

bărbaţi la 100 femei pe total în anul 2020. 

 

Structura administrativ-teritoriala, a judeţului Galati este prezentata in tabelele de mai jos: 

Tabel cu Localități din mediul urban, judet Galati 
Localitatea Nr. de locuitori 

(2014) 

 
Suprafață (hectare) 

Distanța față de 
Municipiul Galați 

(kilometri) 
1.Municipiul Galați 306895 24640 - 
2.Municipiul Tecuci 46487 8676 79 
3.Oraș Berești 3488 4712 92 
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4.Oraș Tîrgu Bujor 7517 8123 65 
 

Tabel cu Localități din mediul rural, judet Galati 
Localitatea Populația după 

domiciliu 
(1 ianuarie 2014) 

 
Suprafață 
(hectare) 

Distanța față de 
Municipiul Galați 

(km) 
1.Bălăbănești 2.108 2.570 88 
2.Bălășești 2.362 6.479 91 
3.Băleni 2.506 6.755 53 
4.Băneasa 2.183 7.285 74 
5.Barcea 6.438 6.139 67 
6.Berești Meria 3.942 1.0785 92 
7.Brăhășești 9.821 3.571 105 
8.Braniștea 4.304 6.195 20 
9.Buciumeni 2.609 2.635 101 
10.Cavadinești 3.115 11.086 80 
11.Cerțești 2.438 4.556 88 
12.Corni 2.295 5.408 68 
13.Corod 7.826 10.559 76 
14.Cosmești 6.850 4.802 88 
15.Costache Negri 2.751 2.764 50 
16.Cuca 2.365 4.475 41 
17.Cudalbi 7.717 13.819 59 
18.Cuza-Vodă 2.841 2.749 36 
19.Drăgănești 6.582 6.200 70 
20.Drăgușeni 5.803 9.361 74 
21.Fârțănești 5.239 7.981 48 
22.Foltești 3.356 6.900 39 
23.Frumușița 5.553 1.010 29 
24.Fundeni 3.998 4.232 50 
25.Gridigeni 6.768 7.151 104 
26.Gohor 3.518 5.197 104 
27.Grivița 3.877 3.945 56 
28.Independența 4.759 6.745 26 
29.Ivești 10.252 8.955 60 
30.Jorăști 1.875 6.812 79 
31.Liești 11.098 8.912 83 
32.Măstăcani 5.094 6.504 43 
33.Matca 12.563 8.579 80 
34.Movileni 3.384 4.005 8 
35.Munteni 7.809 10.978 88 
36.Nămoloasa 2.233 6.967 62 



   
 

                                                                                                                                         Page 47 of 134 
Operator de date cu caracter personal  Nr. 18904 

 

37.Negrilești 2.564 3.200 93 
38.Nicorești 4.169 7.765 92 
39.Oancea 1.434 4.725 61 
40.Pechea 11.485 11.614 40 
41.Piscu 4.987 5.975 31 
42.Poiana 1.753 3.530 102 
43.Priponești 2.323 5.001 110 
44.Rădești 1.610 3.900 85 
45.Rediu 2.289 6.127 48 
46.Scânteiești 3.829 5.023 35 
47.Schela 2.607 4.420 25 
48.Șendreni 4.287 4.734 12 
49.Slobozia Conachi 4.484 6.134 34 
50.Smârdan 5.331 13.157 14 
51.Smulți 1.484 5.563 72 
52.Suceveni 1.848 7.032 73 
53.Suhurlui 1.445 1.808 51 
54.Țepu 2.590 3.466 96 
55.Tudor 
Vladimirescu 

5.393 5.404 42 

56.Tulucești 7.753 7.224 19 
57.Umbrărești 7.318 8.063 65 
58.Valea mărului 3.724 4.863 67 
59.Vânători 5.227 3.640 16 
60.Vârlezi 2.073 9.168 62 
61.Vlădești 2.192 6.105 51 

Sursa:http://www.distante-rutiere.com/distante-intre-localitati.html; 
https://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=POP107D;http://www.ghidulprimariilor.ro 

/list/cityHallCounty/Galati/19 
 

În perioada 2010 - 2013, în județul Galați, trendul privind natalitatea a fost unul descrescător, 

deopotrivă în mediul urban și în cel rural. În ceea ce privește evoluția numărului de persoane cuprinse în 

diverse categorii de vârstă au fost înregistrate trenduri diferite. Astfel, trenduri descrescătoare au fost 

înregistrate pentru populațiile grupelor de vârstă cuprinse între 5 și 24 de ani, ceea ce înseamnă că în 

perioada post-decembristă numărul de copii născuți în raport cu perioada anterioară a înregistrat o 

tendință de scădere. Un trend de creștere progresivă vizează grupele de vârstă între 25 și 40 de ani.  

Această evoluție poate fi explicată prin faptul că în perioada de timp de dinainte de 1989, dinamica 

numărului de nou-născuți a înregistrat un trend ascendent. Pentru diminuarea diferențelor ce se vor 

statuta în timp între cele două grupe majore de populație menționate mai sus, sunt necesare politici 

concrete de sprijinire a natalității, precum și de diminuare a fenomenului migrațional. Evoluția de trend 

http://www.distante-rutiere.com/distante-intre-localitati.html%3B
http://www.ghidulprimariilor.ro/
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a numărului total de locuitori din mediul rural și din cel urban este una descrescătoare. Acest aspect se 

datorează unui cumul de factori care au la bază trei cauze majore: scăderea natalității, creșterea 

mortalității, precum și dezvoltarea fenomenului migrațional.  

 

Numărul de locuitori înregistrează scăderi atât în mediul rural, cât și în cel urban. Scăderile de populație 

înregistrate la nivelul județului Galați nu sunt masive, având o evoluție treptată descendentă. Cauzele 

posibile ale scăderii scunt datorate mortalității, sau a fenomenului de mobilitate a populației  (a  celor  

plecați  să  muncească în  afara țării,  sau  în  regiuni  mai  dezvoltate ale României, sau a tinerilor 

plecați la studii în țară sau străinătate).  

 

La nivel global, din punct de vedere statistic, datele reliefează un anumit echilibrul între numărul 

femeilor și al bărbaților. Un trend inversat se înregistrează în mediul rural, unde numărul bărbaților 

depășește ușor numărul femeilor, în timp ce la nivel urban, numărul femeilor depășește ușor pe cel al 

bărbaților. Majoritatea locuitorilor din județul Galați sunt de religie ortodoxă, existând însă și alte 

confesiuni cu peste 1.000 de membri (precum confesiunea penticostală și cea adventistă de ziua a 

șaptea). În cazul etniilor existente la nivelul județului, deși există o mare diversitate. Pe baza datelor 

statistice analizate, se poate observa că la nivelul județului Galați preponderent se înregistrează etnia 

romă, urmată apoi (pe baza unor argumente de reprezentare pur numerice) de alte etnii, precum: ruși-

lipoveni, greci și maghiari. 

 

La nivelul anului 2013, populația salariată în județul Galați era de 102.005 persoane (conform datelor 

INSSE). Din această populație analizată 91.514 erau persoane salariate din mediul urban, respectiv 

10.491 persoane salariate în mediul rural. 

 

Efectivul salariaţilor pe ramuri ale economiei judetului este prezentat in tabelul de mai jos: 

Tabel privind Situația populației active pe sectoare de activitate (mii persoane) 
 2010 2011 2012 2013 
Total economie 183,6 181,9 185,9 186,3 
Agricultură, 
silvicultură şi 
pescuit 

 
59,3 

 
60,3 

 
61,7 

 
58,7 

Industrie 34,0 33 33,7 34,1 
Construcţii 15,6 15,6 15,7 16,0 
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Comerţ cu 
ridicata și cu 
amănuntul; 
repararea 
autovehiculelor 
și motocicletelor 

 
 

23,3 

 
 

23,2 

 
 

23,8 

 
 

24,4 

Hoteluri şi 
restaurante 

3,2 2,9 2,9 3,7 

Transport şi 
depozitare 

9,3 9,2 9,3 8,7 

Informații şi 
comunicații 

1,6 1,7 1,9 2,5 

Intermedieri 
financiare şi 
asigurări 

 
1,9 

 
1,7 

 
1,6 

 
1,7 

Tranzacţii 
imobiliare 

0,9 0,9 1,0 1,2 

Administraţie 
publică şi apărare ; 
asigurări sociale din 
sistemul 
public 

 
 

4,3 

 
 

4,2 

 
 

4,0 

 
 

4,1 

Învăţământ 9,8 9, 10,0 9,7 
Sănătate şi 
asistenţă social 

9,6 8,7 8,3 8,3 

Alte activităţi ale 
economiei 
naţionale 

 
10,8 

 
10,6 

 
12,0 

 
13,2 

Sursa: http://www.galati.insse.ro/main.php?lang=fr&pageid=714 
 

În mediul urban din județul Galați, numărul șomerilor a scăzut în intervalul anilor 2010-2013. Numărul 

șomerilor de gen masculin din mediul urban a înregistrat o scădere a șomajului cu 38,48% în anul 2013 

față de 2010. Numărul șomerilor de gen feminin din mediul urban a înregistrat o scădere a șomajului cu 

37,51% în anul 2013 față de anul 2010. În cazul celor care au doar învățământul primar, gimnazial și 

profesional absolvit, numărul șomerilor a început să crească constant din anul 2011. În anul 2013, s-a 

înregistrat o creștere a șomajului cu 55,70% față de anul 2011.  

În cazul persoanelor care au absolvit doar învățământul liceal și postliceal, evoluția numărului de șomeri 

a înregistrat o creștere constantă ( începând cu anul 2011). În anul 2013, s-a înregistrat o creștere a 

șomajului cu 22,93% față de anul 2011, depășind valorile înregistrate la nivelul anului 2010. În cazul 

persoanelor care au absolvit învățământul universitar, numărul șomerilor a început să scadă constant din 

anul 2010. În anul 2013, s-a înregistrat o scădere a șomajului cu 36,06% față de anul 2010. 

http://www.galati.insse.ro/main.php?lang=fr&pageid=714
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Piața forței de muncă a înregistrat o evoluție dinamică la nivelul județului Galați în perioada de referință 

analizată 2010 -2013. Există mai multe categorii de parametrii specifici standardizați ce definesc 

principalele tendințe înregistrate în cadrul pieței muncii ( număr de șomeri, număr mediul de salariați, 

populație activa etc.). Din perspectiva evoluției numărului mediu de salariați, la nivelul județului Galați, 

acesta înregistrează o scădere, existând premise păstrare a unui trend similar și în viitor. 

 

În valoarea absolută, numărul total al pensionarilor din județul Galați urmează un trend descendent, 

acesta având drept cauză politica națională privind pensionare ( ce implică prelungirea vîrstei de 

pensionare), precum și rata ridicată a mortalității. 

 

Cea mai mare parte a locuitorilor din județul Galați desfășoară activități economice în agricultură, 

silvicultură și pescuit. Următoarele sectoare ocupate de populația activă sunt industria (cu diverse 

tipologii de ramuri si subramuri) și construcțiile. La polul diametral opus, cea mai mică parte dintre 

locuitorii județului Galați sunt implicați în domenii care privesc tranzacțiile imobiliare și intermedierile 

financiare. Ca recomandări, sunt posibile scenarii de dezvoltare care vizează calificarea tinerilor  și 

asigurarea locurilor de muncă prin dezvoltarea principalelor sectoare de activitate (agricultură, industrie 

și comerț). O parte din programele de recalificare propuse pot să fie finanțate prin intermediul 

fondurilor europene.  

În mediul rural, șomajul este în continuă creștere și, drept consecință, trebuie acordată o atenție mai 

mare acestui fenomen, dacă se dorește revitalizarea forței de muncă în acest mediu. Prin intermediul 

noilor programe pentru acordarea fondurilor europene 2021 – 2025, pot fi direcționate fonduri către 

mediul rural din județul Galați, specifice revitalizării forței de muncă (principalele programe ramanand 

PNDR și POCU). 

 

ECONOMIA JUDETULUI ŞI MEDIUL DE AFACERI 

La nivelul județului Galați, cele mai importante activități economice desfășurate sunt: agricultura, 

industria (cu precădere industria grea), serviciile și turismul (o industrie în dezvoltare). 

 

 

 
Tabel privnd Produsul intern brut al județului Galați (milioane lei, prețuri curente) 
2009 2010 2011 2012 
9.745 11.066 11.343 11.484 

Sursa: https://statistici.insse.ro/shop/ 
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O bună imagine de ansamblu asupra evoluției cadrului general al activităților economice poate fi dată 
într-o primă instanță de evoluția Produsului Intern Brut (PIB) la nivelul județului. 
Produsul intern brut (PIB), la nivelul județului Galați, a avut o evoluție în creștere de 17,84% în perioada 
2009 - 2012 ( conform datelor prezentate din tabelul de mai sus). 
 
Raportat la nivel național, PIB-ul județului Galați a fost plasat pe locul 18 în ierarhia judeţelor ţării 
(ceea ce înseamnă situarea în prima jumătate a județelor țării, privind imaginea dezvoltării economice 
din perspectiva PIB-ului). 
 
Contribuţia județului Galați la realizarea PIB-ului pe total ţară şi Regiunea Sud - Est este de 2,11% ( 
pentru nivel național) şi 19,4% (pentru nivel regional). 

Tabel privind Principalii indicatori macroeconomici ai județului Galați 
Anul Cifra de afaceri 

(milioane lei) 
Investiții brute 
(milioane lei) 

Investiții nete 
(milioane lei) 

Personalul 
(număr) 

2010 18.048 1.341 1.034 90.029 
2011 19.159 2.143 1.647 90.408 
2012 21.078 1.052 782 90.666 
2013 19.935 983 682 89.794 

Sursa: Statistică teritorială, INS, 2014 
Un alt indicator determinant pentru analiza macroeconomică a unui județ (a unei regiuni sau a unei țări) 

îl reprezintă produsul intern brut per cap de locuitor (PIB/capita). 

 

În principiu PIB/capita este un indicator al gradului de dezvoltare al regiunii analizate, oferind o imagine 

mai bună decât indicatorul general PIB ( ce este un indicator global și nu implică și valoarea demografică 

a regiunii). Din păcate în perioada 2008 -2013, nu s-a observat o creștere valorii PIB/capita la nivelul 

județului Galați ci o scădere a acestei valori față de pragul de referință din 2008. Astfel, în anul 2013 

județul Galați avea un produs intern brut pe cap de locuitor (PIB/capita), în valoare de 4.582 

Euro/capita față de o valoare de 4.659 Euro/capita înregistrată în anul 2008 ( însemnând o variație de -

1,70% între anii 2008 – 2013). 

 

O a doua categorie de indicatori care definesc evoluția cadrului macro al activităților economice este 

formată din : cifra de afaceri la nivelul județului, volumul investițiilor brute, precum și personalul 

implicat în activitățile economice. 

 

Cifra de afaceri evidențiază în principiu totalul veniturilor înregistrate de agenții economici pe 

parcursului anului fiscal ( în situația tabelară este prezentată situația agenților economici din toate 
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domeniile de activitate, ce au înregistrat activitate în cadrul anilor fiscali respectivi). 

După cum se poate observa și în tabelul de mai sus, la nivelul județului Galați, cifra de afaceri a 

întreprinderilor a înregistrat o creștere continuă pe parcursul anilor 2010 - 2012. În anul 2012, cifra de 

afaceri a crescut cu 16,79%, față de anul 2010. 

 

Creșterea cifrei de afaceri în perioada 2010 -2012 a însemnat pe fond creșterea volumului de venituri a 

agenților economici din județul Galați, ce a avut un impact economic direct asupra mediului economic 

din regiune. 

 

Creșterea cifrei de afaceri în contextul păstrării aproximativ al aceluiași număr de persoane angajate (în 

perioada 2010 -2012) se poate reflecta în oarecare măsură în creșterea productivității muncii 

înregistrate în rândul angajaților din cadrul companiilor gălățene. 

 

Un alt parametru cu putere mare de reprezentativitate pentru evoluția cadrului general al activităților 

economice îl reprezintă volumul investițiilor brute înregistrate la nivelul județului Galați. Acest indicator 

macroeconomic reprezintă volumul financiar pe care investitorii interni/externi l-au realizat pe 

parcursul unui an fiscal, fiind pe fond și un barometru al gradului de interes al investitorilor pentru 

economia județului Galați. 

 

Atractivitatea economică a unui județ, sau a unei regiuni este apreciată de cele mai multe ori prin 

nivelul investițiilor realizate de către investitorii interni și mai ales de către cei externi. 

Din păcate investițiile brute înregistrate la nivelul județului Galați nu au urmărit același trend de 

creștere înregistrat la nivelul anilor 2010 -2012. 

 

Investițiile brute au înregistrat scăderi la nivelul județului Galați. Astfel în anul 2012 a fost înregistrată o 

scădere de 51,91% a investițiilor brute față de anul 2011. 

Și investițiile nete au scăzut la nivelul județului. În anul 2012 s-a înregistrat o scădere de 50% în raport 

cu anul 2011. 

 

Un alt indicator al dezvoltării economice este legat de câștigul salarial mediu net lunar al populației 

salariate înregistrate la nivelul județului Galați. În anul 2010 salariul mediu net era de 1.269 lei, în 2011 

de 1.310 lei și în anul 2012 salariul mediu net a ajuns la 1.351 lei. 

Astfel, la finele anului 2013, câștigul salarial mediu net lunar la nivelul județului Galați, a fost de 1.435 
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lei, aceasta fiind în creștere față de perioada 2010 -2012. 

 

Analiza globală de evoluție a activităților economice la nivel județean înregistrează deopotrivă evoluții 

pozitive pentru anumite componente cât și evoluții negative pentru alte categorii de componente. În 

ceea ce privește prima categorie de componente a căror evoluție pozitivă trebuie menționată putem 

face referire la creșterea continuă a produsului intern brut la nivelul județului Galați începând cu 

perioada analizată din anul 2009, situându-se pe o perspectivă de dezvoltare crescătoare până în 

prezent. La capitolul trenduri negative, putem să menționăm scăderea dramatică a investițiilor brute de 

la 1.341 milioane lei (în 2010) la 983 milioane lei (în 2013). O altă componentă cu trend negativ o 

reprezintă evoluția PIB-ului/cap de locuitor care la nivelul anului 2013 este cu 1,70% mai mic decât cel 

înregistrat la nivelul anului 2008.  

 

Județul Galați, este considerat a fi unul dintre cele mai mari centre industriale din România (fapt 

datorat și activității metalurgice intense, desfășurate la nivelul județului). 

Principalele ramuri economice (la nivelul anului 2013) sunt după valoarea totală a cifrei de afaceri pe 

sectoare de activitate: 

• industrie (metalurgie) și construcții (navale, infrastructură și imobiliare) – 43%; 

• servicii – 38%; 

• agricultură și silvicultură – 19%. 

 

Sectorul metalurgic acoperă 55,6% din producția oțelului în România, 55% din producție este compusă 

din produse laminate și 90,4% din produse laminate la rece. Peste 50% din producție se duce către 

export. Construcția navală este considerată a fi o tradiție pentru județul Galați. La șantierul naval se 

construiesc nave fluviale, maritime și instalații de foraj marin. 

 

In ceea ce priveste evolutia cifrei de afaceri la nivelul judetului Galati, pe ramuri ale economiei 

nationale situatia este prezentata in tabelul de mai jos: 

Tabel privind Evoluția ramurilor economice după cifra de afaceri (milioane lei) 

Anul 2010 2011 2012 2013 
Total industrie, construcții, comerț si alte 
servicii 

18048 19159 21078 19935 

Industria extractivă 18 30 75 33 
Industria prelucrătoare 6855 7279 7975 7168 
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Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, 
apă caldă și aer condiționat 846 687 535 408 

Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități 
de decontaminare 682 755 840 934 

Construcții 1418 1544 1563 1569 
Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor 
și motocicletelor 

6385 6862 7960 7491 

Transport și depozitare 724 737 830 902 
Hoteluri și restaurante 136 138 153 165 
Informații și comunicații 198 197 213 247 
Tranzacții imobiliare, închirieri și activități de servicii prestate 
în principal întreprinderilor 

 
567 

 
660 

 
663 

 
737 

Învățământ 10 24 11 11 
Sănătate și asistență socială 31 39 47 57 
Alte activități de servicii 178 207 213 213 

Sursa: http://www.galati.insse.ro/main.php 
 

La nivelul județului Galați, agenții economici care activează în industria extractivă, prelucrătoare 

(industria metalurgică, industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, fabricarea altor 

mijloace de transport etc.), în construcții, comerț, transport, tranzacții imobiliare, hoteluri și sănătate 

au înregistrat creșteri ale cifrei de afaceri pe parcursul anilor 2010 - 2012. Domenii precum producția și 

furnizarea de energie electrică și termică și învățământul au înregistrat scăderi ale cifrei de afaceri. 

 
Tabel privind evoluția ramurilor economice după numărul de angajați 

Anul 2010 2011 2012 
Industria extractivă 92 461 473 
Industria prelucrătoare 26.425 25.182 24.720 
Producția și furnizarea de energie electrică și termică 2.291 2.311 2.089 
Distribuție apă, salubritate, gestionare deșeuri, activități 
de decontaminare 

2.307 2.554 2.327 

Construcții 10.267 11.880 11.389 
Comerț cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea autovehiculelor 22.689 22.409 23.016 
Transport, depozitare și activități de poștă și de curier 10.705 9.736 10.576 
Hoteluri și restaurante 2.648 2.637 2.698 
Informații și comunicații 1.696 1.897 1.759 
Tranzacții imobiliare și activități de servicii prestate în principal 
întreprinderilor 

8.408 8.873 8.871 

Învățământ 236 275 242 
Sănătate și asistență socială 598 612 675 
Alte activități de servicii colective, sociale și personale 1.667 1.581 1.716 

http://www.galati.insse.ro/main.php
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Sursa: http://www.galati.insse.ro/main.php 
 
Se observă o strânsă legătură între datele prezentate în cadrul tabelelor de mai sus. Analizând datele 

din tabel, creșterea cifrei de afaceri pe ramură a fost de obicei corelată cu creșterea numărului de 

angați în cadrul ramurii respective. 

 

La nivelul județului Galați, agenții economici care activează în industria extractivă, prelucrătoare 

(industria metalurgică, industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, fabricarea altor 

mijloace de transport etc.), în construcții, comerț, transport, tranzacții imobiliare, hoteluri și sănătate 

au înregistrat creșteri ale numărului angajaților pe parcursul anilor 2010 - 2012. Domenii, precum 

producția și furnizarea de energie electrică și termică și învățământul, au înregistrat scăderi ale 

numărului angajaților între 2010 -2012. Conform INS, în anul 2013, la nivelul județului Galați, a existat 

un număr de 10.975 de firme. 

 

Situatia acestor firme pe clase principale ale sectoarelor economiei nationale sunt prezentate in tabelul 

de mai jos: 

Table cu detalierea structurilor și a numărului de firme pe ramurile economice ale 
județului Galați 

Anul Total 
2010 2011 2012 

Agricultură, silvicultură și pescuit 409 382 390 
Industria extractivă 13 12 12 
Industria prelucrătoare 942 919 1.023 
Producția și furnizarea de energie electrică și termică 10 7 9 
Distribuție apă, salubritate, gestionare deșeuri, activități de 
decontaminare 

106 97 79 

Construcții 943 907 977 
Comerț cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea autovehiculelor 5.189 4.966 5.629 
Transport, depozitare și activități de poștă și de curier 647 586 600 
Hoteluri și restaurante 537 487 561 
Informații și comunicații 238 223 250 
Intermedieri financiare și asigurări 185 173 184 
Tranzacții imobiliare și activități de servicii prestate în principal 
întreprinderilor 

712 212 235 

Învățământ 59 51 51 
Sănătate și asistență socială 129 125 138 
Alte activități de servicii colective, sociale și personale 237 208 225 

Sursa: http://www.galati.insse.ro/main.php 

http://www.galati.insse.ro/main.php
http://www.galati.insse.ro/main.php
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Industria prelucrătoare, comerțul și construcțiile asigură, în județul Galați, cea mai mare parte din cifra 

de afaceri a întreprinderilor, asigurând deopotrivă (conform datelor statistice) și cele mai multe locuri 

de muncă. 

 

Cele mai importante valori ale cifrelor de afaceri au fost înregistrate la nivelul industriei prelucrătoare 

precum și la nivelul comerțului cu ridicata și amănuntul. Evoluții notabile pe un trend crescător au fost 

înregistrate în cadrul industriei extractive, de distribuției a apei, salubrității, gestionării deșeurilor, a 

domeniilor sănătății și asistenței sociale, precum și al tranzacțiilor imobiliare. 

 

În cadrul unei evoluții relativ stagnante pot fi menționate situațiile înregistrate în domeniul 

construcțiilor, al hotelurilor și restaurantelor, al informațiilor și comunicațiilor, precum și al 

învățământului. O evoluție semnificativă în cadrul unui trend descrescător a fost înregistrată pentru 

domeniile de producție și furnizare de energie electrică și termică, gaze, apă caldă. 

În ceea ce privește valoarea adăugată brută (VAB), la nivelul județului Galați, se înregistrează o evoluție 

asimetrică a valorilor statistice pentru acest parametru. Astfel, sectoare precum agricultura, industria și 

construcțiile se află deasupra mediei UE – 27, în timp ce sectorul serviciilor cu subramurile menționate 

se situează sub medie. Investițiile viitoare ce se vor realiza la nivelul județului Galați, trebuie să 

consolideze poziția de creștere a sectoarelor de agricultură, industrie și comerț, precum să impulsioneze 

dezvoltarea serviciilor (pentru reducerea diferențelor față de media UE – 27). 

 

Poziționarea geografică a localităților din județul Galați generează de cele mai multe ori oportunități 

pentru dezvoltarea economică acestora și implicit, prin extrapolare, contribuind la dezvoltarea 

întregului județ. Astfel, sunt înregistrate avantaje deosebite în ceea ce privește existența unor bune 

rețele de telecomunicații, a unei rețele de transport feroviar și a unei infrastructuri de transport 

acceptabile. Nivelul ridicat al pregătirii profesionale al populației precum și bogatele resurse de ordin 

cultural și istoric conferă zonei niște atuuri importante ce pot fi fructificate în mod concret și în plan 

economic. Existența unui important pol de dezvoltare urbană (precum municipiul Galați) reprezintă de 

asemenea un alt argument în sprijinul atractivității economice al zonei. 

 

Orientarea actuală către dezvoltarea și sprijinirea practicării agriculturii ecologice cât și de punere în 

practică a politicilor de conservare a mediului, contribuie de asemenea în mod determinant la eforturile 

de creștere a potențialului economic al județului Galați. 
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Cele mai mari investiții interne la nivelul județului Galați au fost făcute în anul 2011, în industria 

prelucrătoare. De asemenea, cel mai mare volum de investiții, per total, a fost înregistrat tot în anul 

2011. Construcțiile, comerțul, transportul și serviciile fac parte din domeniile care primesc cele mai mari 

investiții pe plan intern. 

 

Situatia investitiilor la nivelul judetului Galati, pe sectoare economice nationale sunt prezentate in 

tabelul de mai jos: 

Tabel privind investiții brute de capital (milioane lei prețuri curente) ale unităților 
locale active, din industrie, construcții, comerț și alte servicii, pe activități ale 

economiei naționale în județul Galați 
Anul 2010 2011 2012 
Industria extractivă 1 - 71 
Industria prelucrătoare 576 1.175 219 
Producția și furnizarea de energie electrică și termică 56 - 27 
Distribuție apă, salubritate, gestionare deșeuri, activități de 
decontaminare 

171 108 41 

Construcții 114 175 119 
Comerț cu ridicata și cu amănuntul, 
întreținerea autovehiculelor 

180 208 217 

Transport, depozitare și activități de poștă și de curier 137 191 229 
Hoteluri și restaurante 24 29 17 
Informații și comunicații 15 25 11 
Tranzacții imobiliare și activități de servicii prestate în 
principal întreprinderilor 

47 89 87 

Învățământ 1 1 1 
Sănătate și asistență socială 9 5 5 
Alte activități de servicii colective, sociale și personale 10 6 7 
TOTAL JUDEȚ 1.341 2.143 1.051 

Sursa:http://www.galati.insse.ro/main.php 
 

Conform datelor statitice prezentate in tabelul de mai sus, cele mai mari investiții brute au fost făcute 

în industria prelucrătoare, urmată de sectorul de transport și de sectorul de construcții. Societăție 

comerciale de talie mare sunt principalii investitori interni care se regăsesc la nivelul județului, urmate 

de instituții bancare și de alte tipuri de fonduri interne de investiții. O altă perspectivă privind creșterea 

volumului investițiilor brute este dată și de implementarea proiectelor din fonduri publice. 

Principalii investitori, cu capital strain, la nivelul judetului Galati sunt prezentati in tabelul de mai jos: 

Tabel privind principalele investiții brute directe - de capital extern în județul Galați (la nivelul anului 2012) 

http://www.galati.insse.ro/main.php
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Nr. 
crt 

 

Denumirea 
Societății 

Comerciale 

 
Țara de 

proveniență 

Anul 
înființării ca 

investiție 
străină 
directă 

Capital social 
total (mii 

lei)/procent 
de participare 

străină 

 

Obiectul 
principal de 
activitate 

 
 

1. 

 
S.C. AGRIUM 
AGROPORT 

ROMANIA S.A. 

 
 

Italia/Belgia 

 
 

1996 

9.000,0 
68,76% 
(Italia) 
31,24% 
(Belgia) 

Comerţ cu 
ridicata al 
produselor 
chimice 

2. 
S.C. MARTENS S.A. 

Belgia 1998 
2.331,3 
67,67% 

Fabricarea 
berii 

 
 

3. 

 
S.C. METEX BIG 

S.A. 

 
 

Cipru 

 
 

1998 

 
 

9.640,0 
92,93% 

Închirierea şi 
subînchirierea 

bunurilor 
imobiliare 

proprii 
sau închiriate 

 
 

4. 

S.C. ŞANTIERUL 
NAVAL DAMEN 

Galaţi S.A. 

 
 

Olanda 

 
 

1999 

 
32.339,6 
97,68% 

Construcţia de 
nave şi 

structuri 
plutitoare 

 
5. S.C. ALEWIJNSE 

Galaţi S.A. 

 
Olanda 

 
1999 

 
128,2 
100% 

Activităţi de 
inginerie şi 
consultanţă 

tehnică 
 
 

6. 

 
S.C. ARCELOR MITTAL 
Galați 

S.A. 

 
 

Elveția 

 
 

2001 

 
 

2.455.523,2 
99,7% 

Producţia de 
metale feroase 

sub forme 
primare şi de 

feroaliaje 
 

7. 
S.C. ROMPORTMET S.A. Elveția 2005 

2.530,8 
89% 

Manipulări 
(servicii) 

 
 
 
8. 

 
S.C. ARCELOR MITTAL 
TUBULAR PRODUCTS 

 
Olanda 

 
2006 11.351,1 

100% 

Producţia de 
tuburi, ţevi, 

profile tubulare 
şi accesorii 

pentru acestea 
dinoţel 

 
 
9. 

S.C. ROM CAPITAL 
INVERSIONES S.R.L. 

Spania 2008 
47.617,9 

100% 

Cumpărarea şi 
vânzarea de 
bunuri 
imobiliare 

 
10. 

S.C. PHOENIX SLAG 
SERVICES S.R.L. 

Olanda 2010 
10.857,0 

100% 

Recuperarea 
materialelor 
reciclabile 

sortate 
Sursa: Banca Națională a României 
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Situatia marilor agenti economici la nivelul judetului Galati este prezentata in tabelul de mai jos: 

Tabel privind Situația numărului agenților economici mari la nivelul județului Galați 

 Număr unități 
economice 2010 

Număr unități 
economice 2011 

Număr unități 
economice 2012 

 
Total  
Agenți 

economici 

Mărime 
după 

numărul 
de 

salariați 

Total  
Agenți 

economici 

Mărime 
după 

numărul 
de 

salariați 

Total  
Agenți 

economici 

Mărime 
după 

numărul 
de 

salariați 
Total 10.952 34 9.808 33 10.445 33 

Industria 
extractivă 12 0 12 1 13 1 

Industria 
prelucrătoare 1.023 9 919 5 942 5 

Sursa: Statistică Teritorială Repere Economice și Sociale Regionale, INS, 2014 
 

După cum se poate observa în tabelul prezentat, numărul firmelor mari, peste 250 de angajați, prezintă 

o evoluție constantă (34 firme mari în 2010, respectiv 33 în 2012). Domeniul transportului și al 

depozitării are cel mai mare număr de firme cu peste 250 de angajați, urmat de domeniul industriei 

prelucrătoare și al serviciilor administrative și servicii de suport (la finele anului 2012). 

 

Situatia marilor intreprinderilor mijlocii la nivelul judetului Galati este prezentata in tabelul de mai jos: 

Tabel privind Situația numărului IMM-urilor le nivelul județului Galați 
 Anul 2010 Anul 2011 Anul 2012 

Total Micro Mijlocie Mare Total Micro Mijlocie Mare Total Micro Mijlocie Mare 
Total 10.952 9.754 970 194 9.880 8.608 1.043 196 10.445 9.133 1.084 195 
Industria 
extractivă 12 10 1 1 12 9 1 1 13 9 2 1 

Industria 
prelucrătoare 1.023 743 206 65 919 635 211 68 942 662 206 69 

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

 
 
 
 

9 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

7 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

0 

 
 
 
 

10 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 

0 

 
 
 
 

1 

Distribuția apei; 
salubritate, 
gestionarea 
deșeurilor, 
activități de 
decontaminare 

 
 
 
 

79 

 
 
 
 

52 

 
 
 
 

16 

 
 
 
 

1.032 

 
 
 
 

97 

 
 
 
 

70 

 
 
 
 

16 

 
 
 
 

10 

 
 
 
 

106 

 
 
 
 

82 

 
 
 
 

15 

 
 
 
 

8 

Construcții 977 827 115 34 907 726 140 36 943 765 138 36 
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Comerț cu 
ridicata și cu 
amănuntul; 
repararea 
autovehicule 
lor și 
motocicletelor 

 
 
 

5.629 

 
 
 

5.209 

 
 
 

383 

 
 
 

12 

 
 
 
4.966 

 
 
 
4.525 

 
 
 

411 

 
 
 

27 

 
 
 

5.189 

 
 
 

4.722 

 
 
 

432 

 
 
 

33 

Transport și 
depozitare 

600 528 51 5 586 515 49 14 647 565 60 14 

Hoteluri și 
restaurante 

561 500 56 6 487 417 66 4 537 471 63 3 

Informații și 
comunicații 

250 226 18 1 223 202 14 6 238 215 16 6 

Tranzacții 
imobiliare 

235 224 9 9 212 199 11 1 236 220 14 1 

Activități 
promoționale, 
științifice și 
tehnice 

 
760 

 
726 

 
24 

 
12 

 
682 

 
647 

 
28 

 
7 

 
712 

 
674 

 
31 

 
6 

Activități de 
servicii 
administrativ e 
și activități de 
servicii 
suport 

 
 
 
309 

 
 
 
250 

 
 
 
43 

 
 
 
0 

 
 
 
315 

 
 
 
248 

 
 
 
45 

 
 
 
18 

 
 
 
358 

 
 
 
288 

 
 
 
52 

 
 
 
13 

Învățământ 51 44 7 0 51 45 5 1 59 54 5 0 
Sănătate și 
asistență 
socială 

 
138 

 
128 

 
10 

 
4 

 
125 

 
111 

 
14 

 
0 

 
129 

 
110 

 
19 

 
0 

Activități de 
spectacole, 
culturale și 
recreative 

 
94 

 
82 

 
8 

 
1 

 
83 

 
70 

 
11 

 
2 

 
89 

 
77 

 
9 

 
3 

Alte activități 
de servicii 

 
225 

 
202 

 
22 

 
1 

 
208 

 
187 

 
20 

 
1 

 
237 

 
214 

 
22 

 
1 

Sursa: Statistică Teritorială Repere Economice și Sociale Regionale, INS, 2014 
 

După cum se poate observa în tabelul de mai sus, la nivelul județului, cele mai multe firme fac parte din 

categoria microîntreprinderilor care au până în 10 angajați. Numărul întreprinderilor care au între 10 și 

49 angajați, este pe un trend ușor ascendent, aceste întreprinderi au parte de stabilitate, fapt datorat și 

potențialului ridicat al afacerii pe care o desfășoară și care a făcut posibilă această ascensiune a lor. 

Numărul întreprinderilor care au între 10 și 49 de angajați a înregistrat o creștere mai mică în anul 2012, 

în comparație cu anul 2011. 

 

O parte din întreprinderile care au între 50 și 249 de angajați au un potențial foarte mare de a intra în 

categoria întreprinderilor de peste 250 de angajați, această oportunitate depinzînd și de carateristicile și 

oportunitățile oferite de către piața de consum de la nivelul județului Galați. În cadrul programului de 

finanțare START ce sprijină dezvoltarea abilităților antreprenoriale în rândul tinerilor, s-a putut constata 

faptul că 14% dintre aplicanții admiși (pe baza evaluării unui plan de afaceri) provin din județul Galați. 
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Acest fapt dovedește că, la nivelul județului, există dorința unui procent din populatie de a își dezvolta 

spiritul antreprenorial. Ideile de afaceri ale acestora pot fi susținute prin programe care să le ofere 

facilități fezabile, pentru a își putea dezvolta o microîntreprindere. Prin fezabile, se înțelege diminuarea 

obligațiilor și a birocrației, și nu constrângerea lor prin obligativitatea unui număr de angajați sau prin 

condiții severe pentru acordarea fondurilor. Toate acestea reprezintă premise adecvate pentru tinerii 

care au idei de afaceri, de a le crește atât interesul, cât și competitivitatea. 

 

Agricultura se ocupă cu procesul producerii de hrană vegetală și animală, de fibre, respectiv cu 

producerea a diverse materiale utile prin cultivarea sistematică a anumitor plante și creșterea 

animalelor. În judeţul Galaţi, agricultura face parte dintre sectoarele economice specifice acestei zone 

şi are un potenţial foarte mare de dezvoltare (dar există și riscul de inundații și de calamități în această 

zonă). Datorită poziţiei strategice pe care Galaţiul o are în teritoriu şi infrastructurii de transport de 

care beneficiază, potenţialul de export al produselor agricole este, de asemenea, unul foarte mare. 

Județul Galați ocupă un loc important la nivel național în domeniul legumiculturii, inclusiv ca suprafață 

ocupată de sere și solarii, respectiv legume timpurii. 

 

Suprafața agricolă se întinde la nivelul județului Galați pe o suprafață de 351.035 ha, conform datelor 

existente la nivelul anului 2014. 

Tabel privind evoluţia producţiilor medii/ha a principalelor culturi agricole în judeţul Galaţi 

 
 
 

Cultura 

1995 2000 2005 2010 2013 2014 

Media- 
kg/ha 

Media- 
kg/ha 

Media- 
kg/ha 

Media- 
kg/ha 

Media- 
kg/ha 

Media- 
kg/ha 

Grâu+ secară 2.604 1.799 2.888 2.125 3.193 3.246 
Orz+orzoaică 3.219 1.883 2.168 1.750 2.328 2.487 

Porumb 2.059 1.467 4.219 3.838 4.182 3.804 
Floarea soarelui 1.131 872 1.360 1.591 1.800 1.820 

Sfeclă 19.109 12.114 18.864 - 50.000 55.000 
Cartofi 9.133 7.500 16.839 15.884 14.361 14.765 
Legume 15.975 - 21.173 20.838 18.059 17.406 

Vie 5.025 4.325 2.399 3.513 4.396 2.629 
Livadă - 2.804 6.930 5.352 3.251 3.432 

Sursa: MADR, Raport privind starea economică, socială și administrativă a județului Galați pe anul 2014 
 

Situatia privind numarul de agenti economici care activeaza in domeniul agricol si silvicultura situatia 

este prezentata in tabelul de mai jos: 

Tabel privind numărul firmelor care activează în domeniu agricol în judeţul Galaţi 
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Domenii 2010 2011 2012 
Agricultură, 

silvicultură şi pescuit 
 

235 
 

211 
 

235 
 

În ceea ce privește concluziile asupra analizei mediului IMM-urilor și agenților economici din județul 

Galați se pot evidenția următoarele aspecte: 

1. Analiza agenților economici mari 

Numărul de agenți economici mari la nivel de județ este foarte mic în raport cu numărul total de agenți 

economici. La nivelul anului 2010 erau înregistrați 34 de agenți economici mari în timp ce în anul 2011 

erau înregistrați 33 (raportând aceste date la totalul de 10.952 societăți comerciale în 2010, repectiv 

10.445 societăți comerciale în 2011).  

Cele mai multe societăți comerciale de talie mare au fost înregistrate în industria prelucrătoare, 

respectiv transport și depozitare (fiecare cu câte 9 societăți). Sunt însă domenii precum industria 

extractivă, hoteluri și restaurante, distribuția apei, salubritatea, în care avem înregistrat doar câte un 

agent economic de talie mare. Au existat societăți precum S.C. MAIRON S.A., S.C. ARABESQUE S.R.L. și 

S.C. ȘANTIERUL NAVAL DAMEN S.A., care au fost introduse în primele 100 de firme incluse la categoria 

top național a firmelor private din România 2013, la rubrica agenți economici mari. Numărul mic de 

agenți economici mari reprezintă o potențială problemă pentru viitor deoarece datele statistice arată 

faptul că într-o economie competitivă, proiectele de investiții majore sunt finanțate în general de către 

agenții economici mari. 

2. Analiza IMM-urilor 

La nivelul anului 2010 erau 10.918 firme încadrate în categoria IMM-urilor în timp ce la nivelul anului 

2011 numărul acestora a scăzut la 9.847 firme. Comparativ cu numărul de agenți economici mari, 

scăderea înregistrată între cei doi ani este mult mai mare. Trebuie menționat însă și faptul că raportul 

statistic între IMM și agenții economici mari este de 1 la 30. Cele mai multe IMM-uri sunt în domeniul 

comerțului cu ridicata (5.189 firme) iar la mare distanță fiin precedate de IMM-urile din industria 

prelucrătoare (942 firme), conform datelor statistice din 2012.  

La polul diametral opus cele mai puțin IMM-uri erau înregistrate în producția și furnizarea de enetgie 

electrică și termică, gaze, apă caldă (10 firme). Din totalul IMM-urilor cele mai multe (9.133 firme) 

aveau mai puțin de 9 angajați, aceste firme reprezentând practic, mai mult de 80% din totalul general al 

acestei categorii. Există o importantă tendință de dezvoltare a spiritului antreprenorial manifestată 

deopotrivă prin orientarea mai multor persoane (în general tinere) spre accesarea de fonduri de 

finanțare precum și a programelor de formare profesională pentru dezvoltarea capacității 

antreprenoriale. 
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3. Structura producției județului Galați 

O primă remarcă ar fi legată de trendul crescător al producției înregistrată în perioada analizată (2009 – 

2011) dar și de perspectiva de creștere actuală (producția industrială a crescut cu aproximativ 25% între 

2009 și 2011). Indicii producției industriale au avut de asemenea o evoluție bună, crescând cu 74,15% în 

2010 față de 2009 și cu 1,98% în 2011 față de 2010. Capitalul majoritar de stat s-a diminuat aproape la 

jumătate în 2011 față de situația înregistrată în 2009, în timp ce capitalul majoritar privat a înregistrat 

un salt de la 89,7% la 94,7% din totalul formelor juridice de proprietate. 

4. Serviciile și comerțul în județul Galați 

Serviciile comerciale prestate populației au înregistrat un reviriment în 2011 după căderea înregistrată la 

nivelul anului 2010, aceeași evoluție fiind înregistrată și în cadrul indicilor serviciilor comerciale prestate 

populației. La nivelul anilor 2010 – 2011 valoarea comerțului a rămas în prag stagnant (o evoluție de doar 

1,68%) urmând un ușor trend de creștere în continuare. 

5. Sectorul agroalimentar și viti – vinicol a județului Galați  

Evoluția producției agricole în perioada 2010 – 2012 a avut un trend diferențiat pentru diverse categorii 

de produse agricole astfel dacă la producția de cereale boabe, grâu, orz, porumb, floarea soarelui au 

fost înregistrate scăderi seminificative față de mediile de producție a anilor precedenți, la secară, sfeclă 

de zahăr și fructe, evoluția înregistrată a fost una pe un trend crescător. Se înregistrează un declin 

evident în domeniul viti – vinicol, în anul 2012 numărul de firme care activau în acest domeniu a ajuns la 

nivelul celor din anii 2010.  

Există și domenii cu o situație relativ stagnantă, după cum ar fi domeniul legumelor unde în mod 

tradițional județul Galați a ocupat un loc important de foarte mult timp. În ceea ce privește evoluția 

numărului de bovine în perioada 2010 – 2012, aceasta o putem considera aproape staționară (diferențele 

anuale fiind cel mult de 0,70% în raport cu anii precedenți). Valorile diferite față de cele ale producției 

de bovine au fost înregistrate în rândul porcinelor unde tendința de evoluție a urmat un trend evident 

descrescător (cu diferențe anuale de până la – 4,69%). În același timp, trenduri de creștere ușoare au 

avut loc pentru ovine și caprine (cel mai mult 3,75% pentru ovine, respectiv 4,84% pentru caprine). 

 

4. Situația curentă a antreprenoriatului în regiunea de Sud-Est a 
României 

 

Economia românească este susținută de activitatea IMM-urilor, precum și a marilor companii, 

îndeosebi a celor cu capital majoritar străin, dar și a celor cu capital de stat. Deși au o pondere 
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numerică de peste 99,7% din numărul total de întreprinderi, influența IMM-urilor asupra evoluției 

economice a țării este mult mai redusă (de circa 55-56% din PIB). Întreprinderile formale joacă un 

anumit rol în economie, dar sectorul informal acoperă încă un segment foarte mare din aceasta. 

IMM-urile autohtone sunt luate în considerare mai mult "la pachet" cu marile întreprinderi, atunci 

când factorii de influență externi (precum s-a dovedit a fi recesiunea din perioada 2009-2011) 

afectează puternic și în ansamblu activitatea economică și stabilitatea socială. 

Majoritatea întreprinderilor din România au pornit ca afaceri de familie, bazându-se pe un minimum 

de cunoștințe ale persoanelor implicate în conducerea afacerii. Multe dintre aceste persoane nu au 

un bagaj suficient de cunoștințe în materie de management sau marketing, iar întreprinderea nu 

dispune de resurse financiare suficiente pentru a dezvolta afacerea, prin derularea unor campanii de 

marketing ori de promovare a produselor. Nivelul educațional și tehnic al majorității IMM-urilor 

permite supraviețuirea economică a acestora, dar șansele de atragere, angajare și menținere în 

activitate a competențelor, îndeosebi manageriale, tehnice și de piață, sunt în continuare destul de 

limitate. Multe întreprinderi nu și-au stabilit ținte de penetrare a pieței sau de creștere a cotei de 

piață, neconsiderând necesară atragerea și angajarea unor specialiști, de exemplu, în calitatea 

produsului sau în promovarea acestuia pe piață, accentul fiind pus de obicei pe realizarea producției 

și pe abilitatea patronului de a gestiona/de a menține afacerea pe "linia de plutire". Date statistice 

relevante arată că circa 57% dintre microîntreprinderile actuale sunt întreprinderi de subzistență, 

care permit asigurarea unui oarecare nivel de trai numai proprietarului afacerii și familiei acestuia. 

În prezent, există o serie de instrumente de finanțare a afacerii provenite din surse financiare 

interne sau externe, dar care sunt, în general, greu accesibile IMM-urilor. Spre exemplu, pentru 

accesarea fondurilor europene pe bază de proiecte, foarte multe IMM-uri nu îndeplinesc condițiile de 

eligibilitate întrucât nu dispun de fondurile necesare cofinanțării proiectului, participația proprie 

obligatorie fiind de minimum 15% din cheltuielile eligibile, ceea ce poate reprezenta uneori o sumă 

considerabilă, prohibitivă. În general, IMM-urile au acces la microfinanțarea oferită de o mulțime de 

IFN-uri și, parțial, la creditarea bancară acordată de o serie de bănci comerciale, dar ambele forme 

implică costuri foarte mari de îndatorare în raport cu rata de rentabilitate a afacerii derulate. În 

ceea ce privește împrumutul bancar, băncile comerciale impun adesea condiții de creditare prea 

restrictive pentru a putea fi respectate de către IMM-uri, care sunt astfel considerate nebancabile. 

În plus, împrumutul bancar este garantat fie de proprietarul afacerii în nume și pe cont personal, fie 

de FNGCIMM S.A. - I.F.N., care percepe un comision semnificativ pentru acordarea garanțiilor cerute 

de banca creditoare. 
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În economia națională se poate constata funcționarea anumitor lanțuri productive (nu foarte 

numeroase) în care sunt implicate IMM-uri și, de asemenea, se manifestă unele legături de cooperare 

pe orizontală ale acestor întreprinderi. Fiecare companie funcționează, simultan, pe unul sau mai 

multe lanțuri de aprovizionare, având rol fie de furnizor, fie de client de produse sau servicii. Cu 

toate că multe dintre companii au relații tradiționale, bazate pe încredere și respect între partenerii 

comerciali, în practică, la nivel sectorial, apar adeseori disfuncționalități, unele insurmontabile 

(cum ar fi, de pildă, întârzierea plăților sau lipsa infrastructurii logistice), pe lanțurile de cooperare 

și valorificare a oportunităților de afaceri existente, ceea ce îngreunează derularea afacerilor și 

limitează eficacitatea acestora. 

Un ecosistem dinamic de IMM-uri și startup-uri este important în orice economie sănătoasă pentru a-l 

putea dezvolta, este vital ca reprezentanții săi să aibă o înțelegere cât mai cuprinzătoare a tuturor 

particularităților sale. 

Conform datelor furnizate de Comisia Europeană, fondatorul unui IMM este de gen masculin (82,8% 

dintre persoanele care au infiintat o firma), are diplomă universitară (84,8% dintre fondatori), are în 

prezent 38 de ani și avea 35 de ani când a fondat afacerea. Acest lucru subliniază faptul că, în 

realitate, cei mai mulți fondatori au competențe dobândite în urma educației din universitate 

(84,8%), cunoștințe practice și experiență. Aceasta arată și că mediul de dezvoltare a startup-urilor 

si IMM_urilor este unul sofisticat si aparte. Conform datelor furnizate de Registrul Comerțului, 

numărul de companii nou înființate este în creștere - în 2019 s-au înființat peste 116.000 de 

companii și PFA-uri. 

Cele mai populare domenii sunt in domeniile: 

• Comerț, 

• Construcții, 

• Transporturi, 

• Activități profesionale, științifice și tehnice. 

Din punct de vedere demografic, proporția de fondatori bărbați versus fondatori femei este 

dezechilibrată. Datele din 2019 ne arată că procentajul cel mai ridicat este reprezentat de: 

• persoanele de sex masculin - 62,52%, 

• ponderea persoanelor de sex feminin fiind la 37,48%. 
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       În medie, fondatorii afacerilor românești sunt: 

• persoane de sex masculin 

• cu vârsta cuprinsă între 40 – 49 de ani 

•  cu studii superioare. 

Aceste date furnizate de catre studiul ROWIN sursa: https://www.impacthub.ro, indica faptul ca 

antreprenoriatul in Romania este reprezentat de un procent de:  

• 41% dintre afaceri sunt un mix între B2B și B2C, iar proporția B2B versus B2C este 

echilibrată: fiecare reprezintă câte 29% din totalul firmelor existente si demarate 

• 28% dintre ele adresează piața locală, 33% - națională, 10% - regionala și 29% 

internațională. 

 

 

4.1. Situația curentă a antreprenoriatului în județul Constanța 
 

Intr-o economie de piata functionala definitorie este concurenta libera si loiala si lupta pentru 

satisfacerea clientilor in scopul obtinerii de profit. Exista insa deseori situatii in care cooperarea se 

dovedeste a fi bine-venita, servind interesele comune ale intreprinzatorilor. Cooperarea inseamna, pe 

langa dezvoltarea schimbului de informatii la nivelul comunitatii de afaceri, si facilitarea relatiilor cu 

autoritatile publice si de reglementare legislativa.  

 

Sondajele realizate de Agentia Nationala pentru IMM-uri au scos in evidenta faptul ca majoritatea IMM-

urilor isi dezvolta afacerile intr-un climat de izolare fata de ceilalti actori de pe piata, izolare care nu 

este de natura sa favorizeze tocmai schimbul de experienta si de bune practici, sau sa conduca la 

atingerea unei greutati specifice a vocii cu care se exprima IMM-urile in mediul de afaceri. 

 

„Carta Albă a IMM-urilor din România 2020”, ediţia nr. 18, realizată de Consiliul Naţional al IMM-urilor 

din România (CNIPMMR) în parteneriat cu Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri reprezintă 

cea mai aprofundată analiză a sectorului IMM din România ce prezintă situația de ansamblu a mediului de 

afaceri în anul 2020, impactul COVID, dificultățile cu care se confruntă IMM-urile, nevoile și sursele lor 

de finanțare, modalitatea în care inovează, intenția de accesare de fonduri nerambursabile sau criteriile 

https://www.impacthub.ro/
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de care țin cont în alegerea partenerului de business, constituind baza pentru propuneri de strategii cu 

privire la viitoarele direcţii de susţinere şi dezvoltare ale mediului de afaceri românesc. 

 

În ceea ce privește situația antreprenoriatului în județul Constanța iată câteva grafice semnificative: 
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4.2. Situația curentă a antreprenoriatului în județul Buzău 
 

Dezvoltarea sectorului de afaceri cunoaște în cadrul Regiunii Sud-Est un mediu favorabil. Conform 

datelor, în anul 2018 zona a prezentat o creștere de 12,3% a numărului de întreprinderi raportat la 

cifrele din anul 2013 când la nivel de regiune se înregistrau 56.292 de întreprinderi. 

Numărul întreprinderilor active la nivelul Județului Buzău 
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2014 2016 2018 2020 

 

 

Județul 

Buzău 

Total 250+ 

sal. 

Total 250+ 

sal. 

Total 250+ 

sal. 

Total 250+ 

sal. 

8,943 25 9,230 25 9,773 27 22.000  

 

In ceea ce priveste domeniile de activitate cele mai dezvoltate din punct de vedere al cifrei de afaceri, 

acestea sunt: 

• Fabricarea uleiurilor si grasimilor   

• Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor si tutunului neprelucrat  

• Comerț cu amănuntul in magazine nespecializate, cu vânzare predominanta de produse 

alimentare, băuturi si tutun   

• Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi si tutun  

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

semințe oleaginoase 

• Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre 

• Comercializarea energiei electrice 

• Producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje 

• Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic 

• Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte 

In ceea ce privește domeniile cu cei mai mulți angajați din Județul Buzău avem următoarea statistică: 

• Comerț cu amănuntul in magazine nespecializate, cu vânzare predominanta de produse 

alimentare, băuturi si tutun  - 4085 angajați 

• Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte – 3200 angajați 

• Construcții – 2700 angajați 

• Transporturi rutiere – 1750 angajați 

• Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de 

seminte oleaginoase – 1280 angajați 

In 2019 angajatorii de top din Județul Buzău erau  
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• Romcarbon SA 874 angajați,  

• AAYLEX Prod SRL  921 angajați,   

• Greentech SA  645 angajați,  

• Compania de apa SA  664 angajați,  

• Clinca Sante SRL 848 angajați,  

• Livingjumbo Industry 623 angajați, 

• Greenfiber International SA 638 angajați,  

• Ductil Steel SA 595 angajați, 

• London Fashion SRL 477 angajați,  

• Avicola Buzău SRL 670 angajați.  

 

4.3. Situația curentă a antreprenoriatului în județul Brăila 
 

La nivelul judetului Braila sunt inregistrate 8600 de firme 

NUMAR FIRME, din care: 

TOTAL 

IMM-uri 

Intreprinderi mari 
(peste 250 angajati) Microintreprinderi 

(0 - 9 angajati) 
Intreprinderi mici      
(10 - 49 angajati) 

Intreprinderi 
mijlocii (50 - 
249 angajati) 

7,763 672 148 17 8,600 
 

In judetul Braila, in perioada 01.01.2020-30.11.2020, firmele inmatriculate la Registrul Comertului sunt 

in scadere comparativ cu aceeasi perioada a anului 2019,dinamica fiind de -12.97% 

Nr. înmatriculări în perioada 01.01.2020 - 30.11.2020 

CA GEIE GIE IF II PFA SA SC SCS SRL Total 
general 

0 0 0 4 178 293 0 0 0 741 1216 

 

Nr. înmatriculări în perioada 01.01.2019 - 30.11.2019 
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CA GEIE GIE IF II PFA SA SC SCS SRL Total 
general 

2 0 0 10 157 304 0 0 0 913 1386 

 

In perioada 01.11-30.11.2020 au fost inmatriculate 124 firme astfel: 

CA IF II PFA SA SC SCS SRL 

 1 15 34 0 0 0 74 

 

NUMAR IMM-uri Regiunea de dezvoltare Sud-Est: Brăila pe domenii stratetigice de activitate 

Turism si 
ecoturism 

Industrii 
creative 

Industria 
auto si 

componente 

Tehnologia 
informatiilor si 
telecomunicatii 

Procesarea 
alimentelor 

si 
bauturilor 

Sanatate si 
produse 

farmaceutice 

Energie si 
management 

de mediu 

32 250 248 188 267 240 19 

 

 

4.4. Situația curentă a antreprenoriatului în județul Vrancea 
 

Conform unui raport sinteză a datelor din registrul central al comerţului la 31 decembrie 2020 

considerăm relevant a menționa următoarele date extrase cu privire la: 

Abrevieri utilizate 

• PF – Persoane fizice; în această categorie sunt incluse următoarele forme de organizare: 

persoanele fizice şi asociaţiile familiale înregistrate până la data de 25.04.2008, persoanele fizice 

autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale. 

• SNC – Societate în nume colectiv 

• SCS – Societate în comandită simplă 

• SCA – Societate în comandită pe acţiuni 

• SA – Societate pe acţiuni 

• SRL – Societate cu răspundere limitată 

• RA – Regie autonomă 
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• SC – Societate cooperativă 

• APJ – Alte persoane juridice, care au obligaţia înregistrării în registrul comerţului: 

institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, grupurile de interes economic, grupurile europene 

de interes economic, societăţile europene, societăţile cooperative europene, cooperativele 

agricole, organizaţiile cooperatiste. 

 

În luna decembrie 2020 comparativ cu luna mai 2019 când s-au înființat firmele din cadrul proiectului, la 

nivelul judetului Vrancea au fost înregistrate următoarele tipuri de înmatriculări.  

Judeţul/ 

decembrie 

2020 

Total 

din care: 

PF 
Societăţi: 6.421 

 RA SC APJ 
SNC SCS SRL SA 

Nr. % Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Total ROMÂNIA 8.233 100

,00 

1.785 0 1 6.414 6 0 2 25 

VRANCEA 85 1,03 17   68     

 

Judeţul/ mai 

2019 

Total 

din care: 

PF 
Societăţi : 7.968 

 RA SC APJ 
SNC SCS SRL SA 

Nr. % Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Total ROMÂNIA 12.053 100

,00 

4.067 0 1 7.961 6 1 1 16 

VRANCEA 166 1,38 78   88     

           

 

Așa cum se poate observa din tabel, în decembrie 2020, cele mai multe înmatriculări au fost de societăți 

cu răspundere limitată, respectiv 68, comparativ cu luna mai 2019, când au fost realizate 88 de 

înmatriculări.  

În privința radierilor, este de menționat faptul că  în perioada 01.01.2020 - 31.12.2020 comparativ cu 

aceeaşi perioadă a anului trecut este următoarea: 
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Judeţ Nr. radieri în 

perioada  

01.01.2020 - 

31.12.2020 

Nr. radieri în 

perioada  

01.01.2019 - 

31.12.2019 

Dinamica Nr. radieri în 

perioada  

01.12.2020 - 

31.12.2020 

Vrancea 647 1448 -55,32% 86 

Total 51715 101601 -49,10% 5800 

 

Ca și concluzie, au fost radiate mai multe firme față de numărul radierilor, dar comparativ cu anul 2019, 

radierile în anul 2020 au fost mai puține, la nivelul județului Vrancea dar și la nivel national.  

 

În privința distribuției pe sexe a persoanelor imputernicite ale persoanelor juridice active la data de 31 

decembrie 2020, situția la nivelul județului Vrancea este 

JUDET 

Nr. 

persoane 

juridice 

active 

Nr. persoane 

imputernicite 

Distributia persoane imputernicite pe sexe 

Femei Barbati 

Nr. % Nr. % 

Vrancea 11.221 13.024 4.543 34,88 8.481 65,12 

 

NOTĂ: Sunt considerate active, din punct de vedere juridic, firmele înregistrate în Registrul Comerţului 

care nu şi-au declarat suspendarea activităţii şi nu se află în nici una din stările ce pot duce la pierderea 

personalităţii juridice. Din numărul total de firme înregistrate în Registrul Comerţului, au fost excluse 

firmele cu suspendare temporară a activităţii, sucursalele fără personalitate juridică, firmele radiate, 

firmele aflate în dizolvare, lichidare, reorganizare judiciară, faliment, insolventă, etc. 

 

Judeţul Vrancea. Activităţile din comerţ cu ridicata și cu amănuntul, repararea autovehiculelor și 

motocicletelor, transport și depozitare, hoteluri și restaurante, informații și comunicații, au ponderi din 

VAB sub media regională, plasând judeţul pe penultimul loc în cadrul regiunii (14,9% judeţul Buzău faţă 

de 17,1% media regională). 
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In judeţul Vrancea s - au înregistrat în perioada 2009-2014 trenduri crescătoare în ceea ce priveşte 

ponderea la formarea VAB judeţean, pentru următoarele sectoare economice:Tranzacţii imobiliare şi 

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

socială. 

 

Este de remarcat scăderea semnificativă a ponderii industriei în formarea VAB judeţean, de la 30,3% în 

2010, la 22% în 2018. 

 

În judeţul Vrancea sunt majoritare firmele din Comerț cu ridicata si cu amănuntul; repararea 

autovehiculelor si motocicletelor, cu 41% din totalul firmelor locale active în anul 2019. Firmele din 

sectorul industria prelucrătoare, cu o pondere de 12,5% din totalul firmelor active se situează pe poziţia 

a doua.  

Firmele cu obiect de activitate în construcţii deţin 9% din totalul firmelor din judeţ Firmele din sectorul 

Transport si depozitare deţin 6,9% din totalul firmelor din judeţ iar firmele din sectorul Agricultura, 

silvicultura si pescuit 7%. Activităţile profesionale, științifice şi tehnice se derulează în firme care deţin 

6,3% din totalul firmelor din judeţ. Firmele din sectorul Hoteluri si restaurante deţin 4,2%.  

 

În intervalul cuprins între anii 2015 şi 2020 s-a produs o scădere a numărului de firme locale active, cu 

1448. Cea mai mare scădere s-a înregistrat în sectorul economic Comerț cu ridicata si cu amănuntul, 

repararea autovehiculelor si motocicletelor. În construcţii scăderea a fost cu 137 de firme. Este de 

remarcat faptul că în sectoarele economice Agricultura, silvicultura si pescuit, Hoteluri si restaurante, 

Intermedieri financiare si asigurări numărul de firme locale active a PRAI al Regiunii de Dezvoltare Sud – 

Est,nu s-a modificat foarte mult în perioada analizată. Cea mai mare creştere a fost înregistrată în 

sectorul Agricultura, silvicultura si pescuit.  

 

Pe clase de mărime, unităţile cu până la 10 angajaţi sunt majoritare, reprezentând, în 2018, 87,8% din 

totalul firmelor active. În perioada 2018 – 2020 se constată o scădere a numărului unităţilor locale active 

din toate clasele de mărime. Cea mai mare scădere, în cifre absolute, s-a înregistrat la firmele cu până 

la 9 salariaţi. Firmele cu 50-249 salariaţi au înregistrat o scădere cu 17,8% în 2018 faţă de 

2015.Procentual, cea mai mare scădere s-a înregistrat la firmele mari, cu peste 250 de salariaţi, la 

acestea scăderea fiind cu 18,9% .  
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În toate judeţele regiunii s-au înregistrat scăderi ale numărului de firme active la toate clasele de 

mărime, cu excepţia judeţului Buzău şi a judeţului Vrancea. În judeţul Buzău numărul firmelor active cu 

10-49 salariaţi a crescut în 2015 faţă de 2008 cu 113 unităţi. În judeţul Vrancea aceeaşi categorie de 

unităţi locale active a crescut în perioada analizată cu 17 unităţi iar numărul unităţilor cu peste 250 de 

salariaţi s-a păstrat neschimbat.  

 

Numărul de personal din unităţile locale active din regiune a scăzut în perioada 2015-2018 toate 

activităţile economiei, cu excepţia activităţilor: distribuția apei, salubritate, gestionarea deșeurilor, 

activităţi de decontaminare; hoteluri şi restaurante; informații şi comunicații, tranzacții imobiliare, 

închirieri şi activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor; învăţământ; sănătate şi asistenţă 

socială; alte activităţi de servicii, în care s-au înregistrat creşteri modeste.  

 

Cele mai mari scăderi ale numărului de personal, în perioada analizată, au avut loc în: − industria 

prelucrătoare - scădere cu 39900 persoane (scădere cu 24,7%) − comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; 

repararea auto şi motociclete – scădere cu 27280 persoane (scădere cu 21,4%) − construcții – scădere cu 

22846 persoane (scădere cu 36,2%) − transport si depozitare – scădere cu 7817 persoane (scădere cu 

15,1%) − producția si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer condiționat – 

scădere cu 3674 persoane (scădere cu 32,9%) − industria extractiva – scădere cu 1210 persoane (scădere 

cu 24,9%)  

 

Activităţile economice în care s-au înregistrat creşteri ale numărului de personal în perioada 2008-2015 

sunt: − distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activităţi de decontaminare – creştere cu 983 

de persoane (creştere cu 8,1%) − hoteluri si restaurante – creştere cu 1418 persoane (creştere cu 6,9%) − 

informații si comunicaţii – creştere cu 461 de persoane (creştere cu 6,1%) − tranzacții imobiliare, 

închirieri si activităţi de servicii prestate in principal întreprinderilor – creştere cu 1052 de persoane 

(creştere cu 2,5%) S-au înregistrat creşteri ale numărului de personal şi din învăţământ, sănătate şi 

asistenţă socială, alte activităţi de servicii.  

 

Ca ponderi, activităţile din industria prelucrătoare deţin în anul 2015, la nivelul Regiunii Sud - Est cea 

mai mare pondere a numărului de personal, 28,9%, urmate de activităţile din comerț cu ridicata si cu 

amănuntul; repararea autovehiculelor si motocicletelor, cu 23,9%.  

Activităţile de transport si depozitare u o pondere a numărului de personal de 10,5%, iar activităţile din 

construcţii 9,6%.  
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Tranzacțiile imobiliare, închirierile si activităţile de servicii prestate in principal întreprinderilor au o 

pondere a numărului de personal de 10,4% din totalul personalului din unităţile locale. Activităţile din 

hoteluri şi restaurante deţin o pondere a numărului de personal de 5,2% 

 

4.5. Situația curentă a antreprenoriatului în județul Tulcea 
 

La nivelul judetului Tulcea, asa cum se constata la nivelul intregii regiuni de dezvoltare firmele si nivelul 

antreprenoriatului , implicit Dezvoltarea sectorului de afaceri cunoaște în cadrul Regiunii un mediu 

favorabil care în anul 2018 zona a prezentat o creștere de 12,3% a numărului de întreprinderi raportat la 

cifrele din anul 2013 când la nivel de regiune se înregistrau 56.292 de întreprinderi. 

Pe baza informațiilor oferite de Institutul Național de Statistică se pot reliefa următoarele aspecte: 

• la nivel total, în anul 2018 s-a înregistrat un număr de 63.232 de întreprinderi active; 

• Județul Tulcea prezintă un numar de 19.473 de întreprinderi declarate iar active 4.882 

întreprinderi în anul 2018 fiind cea mai mică dezvoltare a sectorului antreprenorial la nivelul 

regiunii. 

 

Tabelul 1. Numărul întreprinderilor active la nivelul Regiunii Sud-Est 

  

Regiunea  

Anul 2013 Anul 2014 Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 

Total 
250+ 

sal. 
Total 

250+ 

sal. 
Total 

250+ 

sal. 
Total 

250+ 

sal. 
Total 

250+ 

sal. 
Total 

250+ 

sal. 

Sud-Est 56,292 130 57,888 137 58,027 151 59,009 153 61,289 140 63,232 134 

Brăila 6,102 16 6,206 17 6,195 19 6,163 21 6,347 15 6,527 13 

Buzău 8,653 23 8,943 25 8,990 27 9,230 25 9,620 27 9,773 27 

Constanța 20,284 44 20,816 41 20,684 47 20,831 48 21,831 40 22,606 39 

Galați 10,975 24 11,292 28 11,456 31 11,809 31 12,133 29 12,512 30 

Tulcea 4,381 8 4,523 11 4,516 11 4,665 10 4,731 10 4,882 8 

Vrancea 5,897 15 6,108 15 6,186 16 6,311 18 6,627 19 6,932 17 



   
 

                                                                                                                                         Page 78 of 134 
Operator de date cu caracter personal  Nr. 18904 

 

Sursa: INS 

Conform datelor statistice furnizate de DJS TULCEA (sursa: https://tulcea.insse.ro/produse-si-

servicii/statistici-judetene/activitatea-intreprinderii/) situatia intreprinderilor active la nivelul 

inceputuilui anului 2018 este prezentata in tabelul de mai jos: 

Indicator 
Anii 

2013 2014 2015 2016 2017 

 Întreprinderi active (numar) 4381 4523 4516 4665 4731 

 

Grafic evolutia acestora este prezentata in figura de mai jos: 

Asa dupa cum se observa la nivelul 

judetului Tulcea acestea au cunoscut un 

trend ascendent numarul mediu de 

intreprinderi infiintate si active crecand 

cu un numar mediu de de 125 

intreprinderi/an. Singura perioada in care 

s-a inregistrat un regres a fost in 

p[erioada 2014 – 2015 cand numarul de 

intreprinderi active a scazut cu 7 in 2015 

fata de anul 2014. 

In ceea ce priveste numarul firmelor de natura intreprinzatori privati (PFA, II si IF) evoluta acestora 

pentru aceeasi perioada de timp raporatata de DSJ TULCEA (https://tulcea.insse.ro/produse-si-

servicii/statistici-judetene/activitatea-intreprinderii/) este prezentata in tabelul de mai jos: 

Indicator 
Anii 

2013 2014 2015 2016 2017 

 Intreprinderi familiale (numar) 147 150 139 133 128 

 Persoane independente 1524 1617 1610 1665 1774 

 

     Evoluţia numǎrului de întreprinderi active în 
perioada 2013 – 2017

4200
4300
4400
4500

4600
4700
4800

2013 2014 2015 2016 2017

https://tulcea.insse.ro/produse-si-servicii/statistici-judetene/activitatea-intreprinderii/
https://tulcea.insse.ro/produse-si-servicii/statistici-judetene/activitatea-intreprinderii/
https://tulcea.insse.ro/produse-si-servicii/statistici-judetene/activitatea-intreprinderii/
https://tulcea.insse.ro/produse-si-servicii/statistici-judetene/activitatea-intreprinderii/
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Grafic aceasta evolutie este prezentata in figura de mai jos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dupa cum se observa evolutia inregistrarilor la nivelul persoanelor indepndente a crescut iar cel al 

intreprinderilor familiale (IF si II) avand un trend descrecator. Acest fapt este in corelare cu cresterea 

numarului si volumului cifrei de afaceri pentru sectorul de servicii asa cum se vede din datele de 

furnizate de DJS TULCEA raportat la scaderea intensitatii activitatii comerciale unde intreprinderile 

familiale predomina. 

Dupa clasa de marinme a acestora, numarul de salariati raportati, situatia la nivelul judetului Tulcea 

este prezentata in tabelul de mai jos: 

Denumire indicatori 
Anii 

2013 2014 2015 2016 2017 

 Întreprinderi active 4381 4523 4516 4665 4731 

din care: 

• Micro ( 0 – 9 salariaţi ) 3882 4036 4020 4152 4227 
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• Mici ( 10 – 49 salariaţi ) 413 405 414 435 422 

• Mijlocii ( 50 – 249 salariaţi ) 78 71 71 68 72 

• Mari (250 salariaţi  şi peste) 8 11 11 10 10 

Sursa: https://tulcea.insse.ro/produse-si-servicii/statistici-judetene/activitatea-intreprinderii/ 

 

Grafic aceasta repartitie a intreprinderilor, dupa categoaria de intreprindere, de la nivelul judetului este 

prezantata in urmatoarea figura. 

 

Dupa cum se poate observa numarul predominant al intreprinderilor este cel al firmelor din categoria 

Întreprinderi active după mărime în anul 2017

Micro
89,34%

Mici
8,91%

Mijlocii
1,52% Mari 

0,23%
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microintreprinderilor cu o proportie de 89.3%din totalul intreprinderilor, urmate de intreprinderile mici 

cu o proportie de 8.9%, intreprinderile mijlocii 1.52% si intreprinderile mari cu 0.23%. Astfel judetul 

Tulcea se incadreaza in specifiul regional si national in care nivelul microintreprinderilor este cel care 

asigura energia economica si dinamica la nivel judetean in concordanta cu analizele regionale si 

nationale privind dinamica sectorului IMM-urilor. 

La nivelul judetului TULCEA, evolutia si dinamica intreprinderilor pe categoriile de ramuri ale economiei 

nationale este prezentata evolutiv in tabelul si graficul de mai jos: 

Denumirea activităţii 
                  Anii 

2013 2014 2015 2016 2017 

Întreprinderi active 4381 4523 4516 4665 4731 

din care:  

Agriculturǎ, silviculturǎ şi pescuit  456 483 519 542 568 

Industrie extractivă 21 20 20 20 19 

Industrie prelucrătoare 361 364 361 365 366 

Producerea şi furnizarea de 
energie electrică şi termică, gaze, 
apă caldă şi aer condiţionat 21 30 33 27 19 

Distribuţia apei; salubritate, 
gestiunea deşeurilor, activităţi de 
decontaminare 56 56 51 49 53 

Construcţii 305 312 291 299 304 

Comerţ cu ridicata şi cu 
amănuntul; repararea 
autovehiculelor si motocicletelor 1587 1613 1525 1553 1518 

Transport şi depozitare  373 402 414 428 455 

Hoteluri şi restaurante 327 337 345 377 382 

Informaţii şi comunicaţii 71 75 78 83 81 

Intermedieri financiare şi asigurări 33 32 37 39 41 

Tranzacţii imobiliare  72 76 76 73 85 

Activităţi profesionale, ştiinţifice şi 
tehnice 315 329 346 355 369 

Activităţi de servicii administrative 
şi activităţi de servicii suport 127 131 131 146 138 
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Învăţământ*/ 29 28 33 37 37 

Sănătate şi asistenţă socială*/ 104 108 109 118 130 

Activităţi de spectacole, culturale 
şi recreative 37 39 43 49 50 

Alte activităţi de servicii 86 88 104 105 116 

 

 

Dupa cum se observa numarul de intreprinderi la nivelul judetului au avut unele cresteri cum ar fi 

domeniul agricol, dar si scaderi cum ar f domneiul industriei extractive. LA fel se constata o crestere in 

sectoarele: Industriei prelucrătoare, Transport şi depozitare, Hoteluri şi restaurante, Informaţii şi 

comunicaţii, Intermedieri financiare şi asigurări, Tranzacţii imobiliare si Activităţi profesionale, 

ştiinţifice şi tehnice. Se constata scaderi in sectoarele: Construcţii, Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; 

repararea autovehiculelor si motocicletelor etc. 

Se poate observa ca cea mai mare cifra de afaceri este realizata in sectorul comerţ cu ridicata şi cu 

amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor, urmata de industria prelucrǎtoare si sectorul 

 Întreprinderi active pe principalele activităţi ale economiei naţionale  

0 200 400 600 800 100
0

120
0

140
0

160
0

180
0

Agriculturǎ, silviculturǎ şi pescuit

Industria prelucrătoare

Construcţii

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, reperarea
autovehiculelor si motocicletelor

Transport şi depozitare

Hoteluri şi restaurante

Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice

Activităţi de servicii administrative şi activităţi de
servicii suport

2017

2016

2015



   
 

                                                                                                                                         Page 83 of 134 
Operator de date cu caracter personal  Nr. 18904 

 

transport şi depozitare. In ceea ce priveste situatia investitiilor realizate de catre aceste intreprinderi 

cea mai mare valoare realizata apartine sectorului industriei prelucrǎtoare, urmata la mare distanta de 

valori comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor. 

In judeţul Tulcea cel mai mare număr de personal este cuprins, în anul 2015, în industria prelucrătoare 

(12120 persoane). La mare distanţă se situează comerţul cu ridicata si cu amănuntul, repararea 

autovehiculelor si motocicletelor (7461 persoane), urmat de activităţile din construcţii (2158 persoane). 

Un număr important de personal este activ în activităţi de transport si depozitare (2151 persoane), în 

hoteluri şi restaurante (1686 ersoane), distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activităţi de 

decontaminare (932 persoane), producția si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si 

aer condiționat (383 persoane).Evoluţia numărului de personal în unităţile locale din judeţul Tulcea a 

fost, în perioada 2008-2015 marcată de scăderea continuă în majoritatea activităţilor economiei, cu 

excepţia activităţilor din producția si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer 

condiționat, distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activităţi de decontaminare, hoteluri si 

restaurante, în care s-au înregistrat uşoare creşteri. Cele mai mari scăderi s-au înregistrat în industria 

prelucrătoare, în comerţul cu ridicata si cu amănuntul; repararea autovehiculelor si motocicletelor şi în 

construcţii. 

Conform ultimelor date statistice publicate in anul 2020, date de serii lunare privind indicatorii 

macroeconomic judeteni, situatia angajatilor pe sectoare de activitate este prezentate in tabelul de mai 

jos: 

7. EFECTIVUL 

SALARIAŢILOR - la 

sfârşitul perioadei  

2019 2020 

sep. oct. nov. dec. ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. 

Total judeţ 47378 47420 47429 47279 47904 47944 47761 47164 47026 47062 47048 47144 47272 

Agricultură 

Silvicultură şi Pescuit 
3121 3123 3124 3114 3121 3124 3112 3073 3064 3066 3065 3071 3080 

Industrie şi 

Construcţii  
17277 17292 17295 17241 17647 17661 17594 17374 17323 17336 17331 17367 17414 

Servicii  26980 27005 27010 26924 27136 27159 27055 26717 26639 26660 26652 26706 26778 

Sursa: https://tulcea.insse.ro/produse-si-servicii/publicatii-statistice/buletin-statistic-lunar/august-

2020/ 

Asa dupa cum se observa numarul de angajati a cunoscut un trend crescator fata de datele din 2015 in 

sectorul industrial si constructii si un trend usor descrescator pentru sectorul agricultura si servicii, 

inclusiv domeniul turismului. 
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In ceea ce priveste castigul salarial nominal mediu brut lunar pe activităţi din sectoarele indutriale 

situatia centralizata la nivelul judetului TULCEA este prezentata in tabelul urmator :                                                                                      

Denumire activitate   Anii   

 2013 2014 2015 2016 2017 

Total judeţ (-lei/salariat-) 1897 2019 2185 2348 2775 

Agricultură, silvicultură şi pescuit 1781 1795 1872 1864 2206 

Industrie total 2327 2489 2512 2699 3080 

   Industrie extractivă 1753 1784 2288 2675 2557 

   Industrie prelucrătoare 2350 2502 2489 2695 3121 

   Producţia şi furnizarea de energie electrică şi 

termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat 
3609 4556 4225 4233 4298 

   Distribuţia apei; salubritate, gestionarea 

deşeurilor, activităţi de decontaminare 
1904 1909 2281 2285 2667 

Construcţii 1177 1275 1507 1765 1911 

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea 

autovehiculelor şi motocicletelor 
1070 1201 1757 1834 2017 

Transport şi depozitare  2614 2173 2621 2622 2974 

Hoteluri şi restaurante 988 1129 1309 1339 1766 

Informaţii şi comunicaţii 2356 2846 2429 2256 3024 

Intermedieri financiare şi asigurări 3195 3137 3245 3417 3726 

Tranzacţii imobiliare  1423 1466 1707 1631 2578 

Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 2113 2035 2208 2517 2764 

Activităţi de servicii administrative şi activităţi de 

servicii suport 
1088 1374 1402 1476 1825 

Administraţie publică şi apărare ; asigurări sociale 

din sistemul public  
2950 3349 3487 3627 4780 

Învăţământ 2036 2267 2446 2753 3249 

Sănătate şi asistenţă socială 1678 1713 1895 2506 3377 

Activităţi de spectacole, culturale şi recreative 1405 1476 1545 1850 2328 

Alte activităţi de servicii 769 901 1025 1282 1246 
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Dupa cum se observa situatia centralizata cele mai mari castiguri sunt in sectorul energetic, uramt de 

sectorul financiar si cel al industriei prelucratoare. 

 

Obstacolele identificate de antreprenorii români, implicit cei din judetul TULCEA, tot in cadrul studiului 

privind antreprenoriatul, studiul ROWIN sursa: https://www.impacthub.ro,  în pornirea unei afaceri 

includ: 

• birocrația, pe care o văd ca pe principala problemă (42%). 

• legislație (neclară, instabilă) – 12% 

• relația cu autoritățile statului (greu abordabile, cu angajați de cele mai multe ori incompetenți) - 

8% 

• fiscalitatea excesivă - 6% 

• corupția (în special în rândul instituțiilor) / mită - 5%. 

 

Un alt impediment identificat se referă la mentalitățile locale (31%). Cu toate acestea, 7% dintre 

participanti la studiul mentionat dintre antreprenori consideră că mediul de business local nu diferă cu 

nimic de cel internațional. În ceea ce privește sursele adiacente de finanțare accesate, se poate observa 

preferința pentru fonduri nerambursabile, urmate de fondurile de la angel investors. 

 

Una din problemele antreprnoriatului atat la nivel national cat si la nivelul judetului Tulcea este in 

legatura cu sustenabilitatea  mediului  antreprenorial. Deşi Romania ocupa locul 6 în Europa din punct de 

vedere al activităţii antreprenoriale totale,  cu  9%  din  populaţia  activă  fiind  în faza  de  start-up  sau  

pre-start-up,  peste 50%  dintre  iniţiativele  nou  înfiinţate  nu supravieţuiesc  perioadei  critice  de  42  

de luni. În acest context, accentul trebuie pus pe dezvoltarea educaţiei antreprenoriale şi îmbunătăţirea 

gradului de supravieţuire al companiilor existente si implicit a locurilor de munca create. Cu toate 

acestea, o evoluţie pozitivă este înregistrată în ceea ce priveşte gradul de încredere în ecosistemul 

antreprenorial national al celor implicati. 

 

4.6. Situația curentă a antreprenoriatului în județul Galați  
 
La nivelul judetului GALATI, asa cum se constata la nivelul intregii regiuni de dezvoltare firmele si 

nivelul antreprenoriatului , implicit Dezvoltarea sectorului de afaceri cunoaște în cadrul Regiunii un 

mediu favorabil care în anul 2018 zona a prezentat o creștere de 12,3% a numărului de întreprinderi 

raportat la cifrele din anul 2013 când la nivel de regiune se înregistrau 56.292 de întreprinderi. 

https://www.impacthub.ro/
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Pe baza informațiilor oferite de Institutul Național de Statistică se pot reliefa următoarele aspecte: 

• la nivel total, în anul 2018 s-a înregistrat un număr de 63.232 de întreprinderi active; 

• Județul GALATI prezintă un numar de 12.512 întreprinderi active în anul 2018 

 

Tabelul 1. Numărul întreprinderilor active la nivelul Regiunii Sud-Est 

  

Regiunea  

Anul 2013 Anul 2014 Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 

Total 
250+ 
sal. 

Total 
250+ 
sal. 

Total 
250+ 
sal. 

Total 
250+ 
sal. 

Total 
250+ 
sal. 

Total 
250+ 
sal. 

Sud-Est 56,292 130 57,888 137 58,027 151 59,009 153 61,289 140 63,232 134 

Brăila 6,102 16 6,206 17 6,195 19 6,163 21 6,347 15 6,527 13 

Buzău 8,653 23 8,943 25 8,990 27 9,230 25 9,620 27 9,773 27 

Constanța 20,284 44 20,816 41 20,684 47 20,831 48 21,831 40 22,606 39 

Galați 10,975 24 11,292 28 11,456 31 11,809 31 12,133 29 12,512 30 

Tulcea 4,381 8 4,523 11 4,516 11 4,665 10 4,731 10 4,882 8 

Vrancea 5,897 15 6,108 15 6,186 16 6,311 18 6,627 19 6,932 17 

Sursa: INS 

 

In judeţul GALATI cel mai mare număr de personal este cuprins, în anul 2015, în industria prelucrătoare 

(12120 persoane). La mare distanţă se situează comerţul cu ridicata si cu amănuntul, repararea 

autovehiculelor si motocicletelor (7461 persoane), urmat de activităţile din construcţii (2158 persoane). 

Un număr important de personal este activ în activităţi de transport si depozitare (2151 persoane), în 

hoteluri şi restaurante (1686 ersoane), distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activităţi de 

decontaminare (932 persoane), producția si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si 

aer condiționat (383 persoane). 

Evoluţia numărului de personal în unităţile locale din judeţul GALATI a fost, în perioada 2008-2015 

marcată de scăderea continuă în majoritatea activităţilor economiei, cu excepţia activităţilor din 

producția si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer condiționat, distribuția 

apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activităţi de decontaminare, hoteluri si restaurante, în care s-

au înregistrat uşoare creşteri. Cele mai mari scăderi s-au înregistrat în industria prelucrătoare, în 

comerţul cu ridicata si cu amănuntul; repararea autovehiculelor si motocicletelor şi în construcţii. 

Referitor numarul de angajati pe sectoare de activitate si intreprinderi situatia centralizata este 
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prezentata in tabelul de mai jos: 

 

Judeţul Galaţi 

Clase de 
mărime, după 
numărul de 
salariaţi 

2013 

  

2014 

  

2015 2016 2017 2018 2019 

         
Total Total 11321 11649 11834 12170 12541 12932 13015 

 
0-9 persoane 9987 10337 10477 10870 11257 11665 11774 

 
10-49 persoane 1111 1086 1111 1063 1066 1045 1023 

 

50-249 
persoane 

188 186 207 198 181 187 180 

 

250 persoane si 
peste 

35 40 39 39 37 35 38 

Agricultura, 
silvicultura si 
pescuit 

Total 406 425 467 510 515 532 525 

 
0-9 persoane 353 378 410 455 456 476 466 

 
10-49 persoane 48 42 49 46 50 49 53 

 

50-249 
persoane 

5 5 8 9 9 7 6 

 

250 persoane si 
peste 

: : : : : : : 

Industria 
extractiva 

Total 16 19 16 13 15 15 13 

 
0-9 persoane 12 14 13 9 11 11 9 

 
10-49 persoane 3 4 2 3 3 3 2 

 

50-249 
persoane 

: : 1 1 1 1 2 
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250 persoane si 
peste 

1 1 : : : : : 

Industria 
prelucratoare 

Total 966 981 960 956 971 1043 1080 

 
0-9 persoane 686 720 696 706 725 803 844 

 
10-49 persoane 206 191 186 179 183 175 176 

 

50-249 
persoane 

67 63 70 65 57 59 53 

 

250 persoane si 
peste 

7 7 8 6 6 6 7 

Productia si 
furnizarea de 
energie 
electrica si 
termica, gaze, 
apa calda si aer 
conditionat 

Total 13 10 11 11 10 10 9 

 
0-9 persoane 8 6 6 6 5 2 1 

 
10-49 persoane 1 : : : 1 3 3 

 

50-249 
persoane 

: : 1 1 : 1 3 

 

250 persoane si 
peste 

4 4 4 4 4 4 2 

Distributia 
apei; 
salubritate, 
gestionarea 
deseurilor, 
activitati de 
decontaminare 

Total 113 117 110 108 110 110 103 

 
0-9 persoane 89 92 82 82 86 86 79 

 
10-49 persoane 18 19 22 20 20 19 18 
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50-249 
persoane 

5 4 4 4 2 3 4 

 

250 persoane si 
peste 

1 2 2 2 2 2 2 

Constructii Total 978 1056 1104 1166 1198 1233 1281 

 
0-9 persoane 823 895 948 1005 1054 1088 1118 

 
10-49 persoane 124 125 123 129 115 119 133 

 

50-249 
persoane 

28 33 28 24 22 18 22 

 

250 persoane si 
peste 

3 3 5 8 7 8 8 

Comert cu 
ridicata si cu 
amanuntul; 
repararea 
autovehiculelor 
si 
motocicletelor 

Total 5228 5246 5205 5120 5120 5094 4838 

 
0-9 persoane 4777 4800 4764 4696 4686 4679 4428 

 
10-49 persoane 415 411 405 390 400 378 369 

 

50-249 
persoane 

33 31 33 30 30 34 37 

 

250 persoane si 
peste 

3 4 3 4 4 3 4 

Transport si 
depozitare 

Total 685 758 800 881 951 1027 1063 

 
0-9 persoane 605 672 714 793 864 940 983 

 
10-49 persoane 58 65 62 67 65 64 57 
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50-249 
persoane 

14 14 18 15 16 17 17 

 

250 persoane si 
peste 

8 7 6 6 6 6 6 

Hoteluri si 
restaurante 

Total 547 578 581 568 566 579 581 

 
0-9 persoane 477 509 503 493 489 495 503 

 
10-49 persoane 64 64 71 69 70 76 69 

 

50-249 
persoane 

6 5 7 6 7 8 9 

Informatii si 
comunicatii 

Total 246 251 263 293 313 342 362 

 
0-9 persoane 227 227 238 269 292 318 343 

 
10-49 persoane 11 16 18 16 14 17 13 

 

50-249 
persoane 

7 5 4 5 4 4 2 

 

250 persoane si 
peste 

1 3 3 3 3 3 4 

Intermedieri 
financiare si 
asigurari 

Total 206 184 195 225 211 216 205 

 
0-9 persoane 195 174 183 211 199 207 195 

 
10-49 persoane 9 9 9 13 11 8 10 

 

50-249 
persoane 

2 1 3 1 1 1 : 

Tranzactii 
imobiliare 

Total 244 242 238 246 286 310 341 
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0-9 persoane 224 225 216 227 267 294 326 

 
10-49 persoane 19 16 20 17 18 15 14 

 

50-249 
persoane 

: : 1 1 1 1 1 

 

250 persoane si 
peste 

1 1 1 1 : : : 

Activitati 
profesionale, 
stiintifice si 
tehnice 

Total 732 777 797 866 924 987 1017 

 
0-9 persoane 699 741 756 830 887 949 981 

 
10-49 persoane 28 28 34 28 30 31 31 

 

50-249 
persoane 

3 6 5 6 6 7 4 

 

250 persoane si 
peste 

2 2 2 2 1 : 1 

Activitati de 
servicii 
administrative 
si activitati de 
servicii suport 

Total 375 387 383 392 398 399 422 

 
0-9 persoane 306 322 309 328 336 333 369 

 
10-49 persoane 50 44 52 38 38 42 34 

 

50-249 
persoane 

15 15 17 24 20 21 15 

 

250 persoane si 
peste 

4 6 5 2 4 3 4 

Invatamant1 Total 57 66 83 97 119 130 143 
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0-9 persoane 54 62 76 89 113 123 137 

 
10-49 persoane 3 4 6 7 6 7 6 

 

50-249 
persoane 

: : 1 : : : : 

  
250 persoane si 
peste 

: : : 1 : : : 

Sanatate si 
asistenta 
sociala1 

Total 139 151 174 223 257 289 331 

 
0-9 persoane 115 126 146 205 239 275 317 

 
10-49 persoane 24 25 28 18 18 14 14 

 

50-249 
persoane 

: : : : : : : 

Activitati de 
spectacole, 
culturale si 
recreative 

Total 112 127 151 172 212 227 242 

 
0-9 persoane 99 118 139 159 202 215 232 

 
10-49 persoane 11 6 7 8 6 8 6 

 

50-249 
persoane 

2 3 5 5 4 4 4 

Alte activitati 
de servicii 

Total 258 274 296 323 365 389 459 

 
0-9 persoane 238 256 278 307 346 371 443 

 
10-49 persoane 19 17 17 15 18 17 15 

 
50-249 persoan 1 1 1 1 1 1 

 

Cele mai reprezentative organizații care oferă consultanță la nivelul județului Galați sunt: 
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1. Camera de Comerț Industrie și Agricultură Galați 

Este o organizație reprezentativă la nivelul județului Galați și oferă (fără a ne limita aici), servicii de: 

• asistență pentru demararea unei afaceri, asistență pentru extinderea către o dimensiune 

internațională a organizațiilor (Enterprise Europe Network); 

• asistență pentru începerea unei afaceri; 

• organizarea de târguri și expoziții; 

• identificarea de potențiale parteneriate de afaceri; 

• elaborarea de scrisori de recomandare și corespondență comercială; 

• activități de formare și perfecționare proefsională; 

• activități de arbitraj comercial; 

• activități de asigurare a calității; 

• promovarea proprietății intelectuale. 

2. Fundația pentru Promovarea Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii Galați (F.P.I.P.M.M – CENPRO): 

Scopul fundației este de a sprijini dezvoltarea firmelor provate mici și mijlocii prin intermediul serviciilor 

de consultanță. Principalele domenii de acordare a consultanei sunt: 

• întocmirea cererilor de finanțare 

• implementarea de proiecte 

• căutarea de parteneri de proiect 

• întocmirea de studii de marketing 

• consultanță pentru înființarea, îmbunătățirea și extinderea activităților unor societăți comerciale 

• dezvoltarea de baze de date și a programelor de instruire 

• organizarea de târguri și expoziții 

3. Fundația Școala Română de Afaceri 

Este o fundație înființată în 1992 la nivel național, iar în 1995 a fost înființată filiala Galați a Fundației 

Școala Română de Afaceri. Fundația Școala Română de Afaceri – Filiala Galați ca structură a Camerei de 

Comerț Industrie și Agricultură Galați a fost înființată în anul 2002. FSRA Filiala Galați are o ofertă 

educațională ce oferă cursanților soluții pentru maturitatea nevoia și provocarea profesională a mediului 

economic actual. 

• organizează cursuri de perfecționare autorizate conform metodologiei ANC; 

• cursuri de calificare autorizate cu durata între 320 și 720 ore cu certificate recunoscute la nivelul 

Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse și de Ministerul Educației și Cercetării; 

• cursuri ECDL cu certificare internațională; 

• elaborează cereri de finanțare; 
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• implementează proiecte cu finanțare internă. 

4. BRM Terminalul Galați 

A fost înființat în 1998 și reprezintă colaborarea între bursa Română de Mărfuri S.A. București (BRM) și 

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Galați. Domeniul de activitate: 

• organizarea procedurilor pentru vânzarea și achiziția de produse, servicii și lucrări în conformitate cu 

reglementările locale și regulamentele BRM; 

• consultanță pentru activitîțile bursiere. 

5. Patronatul IMM Galați 

Patronatul IMM are ca misiune promovarea și apărarea intereselor economice, financiare și juridice, ale 

întreprinderilor private mici și mijlocii. Servicii oferite: 

• susținerea IMM-urilor private din județ la nivel național și internațional în relația cu autoritățile 

publice; 

• stimularea înființării de noi întreprinderi, acționariat român și internațional. 

Servicii de consultanță pentru finanțarea afacerilor sunt oferite deopotrivă și de instituțiile bancare, 

respectiv de instituțiile financiare nonbancare sau alte tipuri de fonduri de investiții care au ca zonă de 

interes oferirea de oportunități de finanțare clienților din zona IMM. 

3. Cercetare-dezvoltare - inovare 

În judeţul Galaţi, Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi este principala sursă de servicii de cercetare-

dezvoltare. 

Cercetarea ştiinţifică în cadrul Universităţii s-a dezvoltat de-a lungul timpului, fiind orientată spre 

majoritatea domeniilor de activitate, prin implicarea majorității cadrelor didactice. Activitatea susţinută 

a colectivelor de cercetători a permis înfiinţarea centrelor de cercetare în cadrul facultăţilor, acestea 

dispunând de laboratoare dotate cu echipamente de calitate, care corespund standardelor de calitate 

naţionale şi internaţionale. 

Din numărul total de 28 de centre de cercetare, 14 centre sunt acreditate la nivel naţional de către 

Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior, în urma unor evaluări riguroase. 

Universitatea Danubius 

Universitatea Danubius și-a propus să ajute la formarea de specialiști în domeniul științelor socio-umane 

pentru a facilita inserția lor ca lideri pe piața forței de muncă. Prin cercetare, dezvoltare și inovare 

dorim să contribuim la extinderea cunoașterii și prestarea de servicii pentru comunitatea globală. 

Printre obiectivele strategice ale Universității Danubius se numără: 

• Implementarea oportună a dimensiunii europene în procesul de învățământ 

• Adoptarea și implementarea standardelor europene de evaluare 
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• Mobilitatea academică și recunoașterea studiilor și a diplomelor universității în afara țării, în 

concordanță cu cadrul european al calificărilor și cu cerințele pieței forței de muncă 

• Promovarea unei cercetări științifice de calitate 

Contextul economic şi social actual, legat de aspirațiile României privind integrarea europeană, 

presupune realizări şi performanțe în toate domeniile de activitate. 

Datoria oricărei instituții din sistemul național de învățământ, indiferent de tip, nivel şi formă de 

organizare a activității, este de a asigura predarea, învățarea şi cercetarea de calitate, din necesitatea 

de a pune bazele unei culturi instituționale a calității educației, pentru a contribui la dezvoltarea 

personală şi profesională a tinerei generații, la bunăstarea societății. 

Asociația Tehnopol Galați 

Asociația Tehnopol Galați este o structura asociativă fondata de: Consiliul Local Galați, Consiliul 

Județului Galați, Camera de Comerț, Industrie si Agricultură, Universitatea “Dunărea de Jos” si Asociația 

Producătorilor de Soft, ca instrument de lucru pentru promovarea dezvoltării economice locale si 

regionale. 

Misiunea Tehnopol Galați este de a contribui la realizarea Strategiei si Programelor Administrației 

Publice Locale și Județene pentru dezvoltarea inovațiva prin stimularea creării, sprijinirea si 

armonizarea activităților in acest domeniu de către societăți comerciale, universități, centre de 

cercetare-dezvoltare si producție. 

Obiectivul specific al Asociației Tehnopol Galați, decurgând din strategia Administrației Publice Locale, 

este să asigure un cadru favorabil dezvoltării întreprinderilor, centrelor de cercetare, în vederea 

realizării unei armonizări a activităților acestora în raport cu exigențele economiei de piață și a 

strategiilor de dezvoltare locale și regionale. 

Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură şi Industrializarea Peştelui Galaţi 

Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură şi Industrializarea Peştelui Galaţi are în 

componență: 2 baze de cercetare şi o fabrica de furaje speciale după cum urmează: 

• Baza de cercetare şi microproducție piscicolă Brateş Galaţi; 

• Baza de genofonduri Cotu-Chiului Galaţi; 

• Fabrica de furaje Savineşti P. Neamț. 

"Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură şi Industrializarea Peştelui Galaţi" este cel mai 

important producător de material piscicol cu calităţi bioproductive superioare (puiet şi pește de consum 

din speciile: crap, ciprinide asiatice, somn, şalau, știucă, caras) fiind singurul producător de sturioni din 

ţară ce elaborează şi aplică tehnologii proprii, moderne, compatibile la nivel mondial. 
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"Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură și Industrializarea Peştelui Galaţi" a fost înfiinţat 

în anul 1981 şi funcționează în prezent în rețeaua de cercetare a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 

“Gheorghe Ionescu-Siseşti" continuând activitatea de cercetare dezvoltare, din domeniu, a Institutului de 

Cercetări Piscicole ce a funcţionat în perioada 1947-1976. 

Activitate: 

• cercetare fundamentală şi aplicativă; 

• asistență tehnică în domeniul acvaculturii, pescuitului şi industrializării; 

• studii pentru avize de mediu; 

• întocmeşte bilanţ de mediu; 

• producerea de puiet din speciile crap, ciprinide asiatice, sturioni, somn, ştiucă,caras, raci etc; 

• producerea de furaje combinate; 

• producerea de echipamente, utilaje, instalaţii şi unelte pentru acvacultură şi pescuit 

Laboratoarele sunt echipate cu instrumente analitice de baza incluzând: microscop electronic, gaz 

cromatograf, spectrofotometre, analizor de aminoacizi, ultracentrifuga, microscoape optice, etc. 

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Bujoru 

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Bujoru s-a înfiinţat în 1977, prin 

Decretul nr. 41, fiind cea mai tânără staţiune viticolă. Scopul înfiinţării a fost de a promova şi susţine 

cultura viţei de vie în întreg judeţul Galaţi, valorificându-se potenţialul natural reprezentat de 

nenumărate dealuri şi terenuri nisipoase improprii altor culturi. SCDVV Bujoru este una dintre unităţile 

de cercetare ştiinţifică din domeniul viticulturii şi vinificaţiei care îmbină armonios aspecte legate de 

munca de cercetare cu cele de implementare în sectorul de dezvoltare, ce reprezintă, în acelaşi timp, 

un câmp experimental. Rezultatele ştiinţifice, oglindă a activităţii staţiunii, şi-au găsit aplicabilitatea în 

unităţile de producţie, unde loturile experimentale amplasate şi dialogul permanent al cercetătorilor cu 

specialiştii din domeniu au dat un avânt sectorului viticol. După revoluţie, prin schimbările legislative 

aduse formei de proprietate şi tranziţia parcursă de noi toţi, multe plantaţii s-au depreciat sau au 

dispărut. Activitatea de cercetare a avut şi ea de suferit, s-au redus fondurile şi s-a trecut la o nouă 

formă de finanţare, prin competiţie pe proiecte. Apropierea de UE a relansat activitatea de cercetare, în 

general, dându-i un suflu nou şi plasând–o, încet-încet, la locul ce i se cuvine. În prezent, SCDVV BUJORU 

este o instituţie publică cu finanţare extrabugetară pentru sectorul de dezvoltare şi parţial bugetară 

pentru sectorul de cercetare şi derulăm parteneriate care depăşesc adesea graniţele judeţului. 
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5. Analiza SWOT a dezvoltării antreprenoriatului în regiunea de 
Sud-Est a României 

 

5.1. Analiza SWOT a dezvoltării antreprenoriatului în județul Constanța   
 

Într-o economie de piață funcțională definitorie este concurență liberă și loială și lupta pentru 

satisfacerea clienților în scopul obținerii de profit. Există însă deseori situații în care cooperarea se 

dovedește a fi bine-venită, servind interesele comune ale întreprinzătorilor. 

Cooperarea înseamnă, pe lângă dezvoltarea schimbului de informații la nivelul comunității de afaceri, și 

facilitarea relațiilor cu autoritățile publice și de reglementare legislativă. Sondajele realizate de Agenția 

Națională pentru IMM-uri au scos în evidență faptul că majoritatea IMM-urilor își dezvoltă afacerile într-

un climat de izolare față de ceilalți actori de pe piață, izolare care nu este de natură să favorizeze 

tocmai schimbul de experiență și de bune practici, sau să conducă la atingerea unei greutăți specifice a 

vocii cu care se exprimă IMM-urile în mediul de afaceri. 

 

ANALIZA SWOT 

Puncte tari: 

 Existența unui centru universitar în 

Mun. Constanța, cu diverse specializări; 

 Resurse umane calificate în sectoare 

economice diverse (comerț, servicii, 

industrie, turism, activități portuare, 

etc.), cu abilități lingvistice și experiență 

în domeniul turismului; 

 Industrie diversificată. 

Puncte slabe: 

 Infrastructura existentă de 

 afaceri (parcuri industriale, servicii, 

suport pentru afaceri, centre de 

conferințe, târguri și expoziții, etc.) slab 

dezvoltată; 

 Îmbătrânirea populației, pe fondul 

scăderii continue a populației tinere și 

creșterea numărului vârstnicilor (suprapus 

peste natalitate slabă și fenomenul 

emigratoriu); 

 Creșterea moderată a numărului de 

întreprinderi; 

 Caracterul sezonier al turismului de 

litoral; 

 Venituri mici ale populației; 

 Capacitatea redusă de adaptare a 
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agenților economici la cerințele pieței. 

Oportunități: 

 Poziția strategică în spațiul Mării 

Negre și în raport cu granițele sudice 

(Bulgaria) oferă un potențial ridicat de 

dezvoltare pentru transporturi, sectorul 

productiv, IMM-uri, turism, forță de muncă 

etc.; 

 Colaborarea transfrontalieră; 

 Existența unor programe naționale și 

europene care sprijină dezvoltarea și 

diversificarea economiei. 

Amenințări: 

 Sectoarele economiei tradiționale 

nu mai asigură ocuparea și creșterea 

economică; 

 Concurența exercitată pe piața 

regională a turismului și capacitatea 

scăzută a agenților economici locali de 

a se adapta la o piață concurențială unică: 

 Migrația populației tinere și a forței 

de muncă înalt calificată. 

 

 

Studii recente au semnalat că economia județului Constanța a înregistrat scăderi, la cele mai importante 

capitole, în anul 2017.  

 

Problemele structurale care afectează dezvoltarea antreprenoriatului constau în: lipsa anagaților 

calificați, calitatea serviciilor educaționale și cadrul legislativ instabil cu privire la piața muncii, acestea 

reprezintă principalele dificultăți cu care se confruntă antreprenorii constănțeni. 

 

În contextul actual, orice comunitate este puternic influențată de factorii externi la nivel județean, 

regional, național și internațional. Este esențială înțelegerea importanței acestor factori și modul în care 

ei influențează Comunitatea; așadar, toți factorii externi ce pot fi identificați trebuie analizați cu 

atenție. Cu toate că aceștia nu pot fi, în cea mai mare parte, controlați, însă este importantă analizarea 

lor pentru a se controla efectele pe care le produc asupra Comunității. 

 

5.2. Analiza SWOT a dezvoltării antreprenoriatului în Buzău  
 

Puncte tari 

 

Puncte slabe 

 

- Diversitatea mare a ramurilor economice 
specifice economiei naționale; 

- creșterea previzionată a PIB-ului cu 24,2% 

- Reducerea populației în anul 2019 cu 5% 
față de anul 2013, conducând, implicit, la 
reducerea forței de muncă în regiune; 
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pentru anul 2019, susținând o dezvoltare 
economică în continuă creștere; 

- Județul Buzău ocupa locul al treilea in 
Regiunea Sud-Est ca număr de comercianți 
înregistrați, fiind depășit de Constanta si 
Galati; 

- Atractivitatea economica mare a județului 
Buzău, datorita poziției sale geografice de 
nod de comunicații intre cele trei regiuni 
istorice, apropierii de București (si implicit 
de aeroportul Otopeni) si apropierii de 
porturile la Dunăre din Brăila si Galați si mai 
ales de portul Constanta (toate in Regiune); 

- Creșterea numărului de societăți 
comerciale active; 

- Creșterea numărului de societăți 
comerciale private; 

- Creșterea numărului de microîntreprinderi 
si I.M.M.-uri; 

- Creșterea societăților comerciale in 
construcții, transport, depozitare si 
comunicații, sănătate si asistenta sociala; 

- Număr mare de investiții străine; 

- Industrii competitive la export; 

- Forța de munca ieftina, disponibila si bine 
pregătită in domenii diversificate; 

- Județul Buzău este singurul loc din tara 
unde se fabrica anumite produse 
competitive: aparate de cale ferata, tirfoane 
de cale ferata, traverse metalice, garnituri 
de frâna si elemente de etanșare pentru 
autovehicule, cord metalic pentru armarea 
pneurilor; pulberi metalice pentru 
compoziția electrozilor de sudura, cat si 
pentru sinterizarea unor piese mecanice sau 
pentru recondiționarea de piese uzate, 
echipamente si sisteme complexe de 
purificare a apei, pre 

- Pentru alte câteva produse Buzăul ocupa 

reducerea ratei succesului întreprinderilor 
nou înființate cu 8% (în anul 2017 față de 
anul 2013) conturează un mediu economic în 
care dezvoltarea de noi afaceri ar putea 
întâmpina reale dificultăți; 

un nivel foarte redus de informare a 
populației privind proiectele de 
antreprenoriat social existente la nivelul 
regiunilor  

- Scăderea numărului de întreprinderi mari; 

- Pondere foarte mare a 
microîntreprinderilor in totalul societăților 
comerciale active; 

- Utilizarea tehnologiilor învechite – uzura 
fizica si morala a mașinilor si utilajelor; 

- Indici de productivitate si producție 
industriala mici, sub jumătate din media 
europeana, fapt ce indica un management 
neperformant, tehnologii neadecvate, forta 
de munca ineficienta; 

- Insuficienta preocupare pentru calitate; 

- Tendința populației de a cumpăra produse 
importate, de o calitate proasta (made in 
China), decât de produse autohtone, mai 
scumpe, dar mult mai bune calitativ; 

- Branduri locale reduse; 

- Cuantumul mic al subvențiilor pentru 
agricultura; 

- Productivitate slaba a muncii agricole; 

- Slaba dezvoltare a sectorului industriei 
alimentare; 

- Interes scăzut al generației tinere pentru 
activități agricole; 

- Populația îmbătrânită din agricultura 
(mediul rural); 

- Unitățile locale in domeniul comerțului 
dețin cea mai mare pondere, ca si număr, 
ceea ce indica un grad de atractivitate redus 
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un loc important in economia naționala: 
electrozi de sudura, parbrize pentru 
autovehicule, filtre de aer si de ulei pentru 
autovehicule, organe  de asamblare 
(șuruburi, șaibe, piulițe, nituri, prizoane 
etc...), produse ale industriei de 
echipamente electrice si optice, producției 
de malț, producției de bere; 

- Relief variat, calitate deosebita a stratului 
fertil si condiții climatice favorabile 
agriculturii; 

- Profil agricol diversificat; 

- Cultivarea aproape a tuturor soiurilor de 
plante specifice zonei si climei Romaniei; 

- Sectorul privat detine o pondere mare a 
terenului agricol din județul Buzău (peste 
90%); 

- Sectorul privat deține o pondere mare din 
producția agricola (atât creșterea plantelor 
cat si creșterea animalelor), (peste 90%); 

- Creștere constanta a numărului de societăți 
agricole; 

- Creșterea suprafețelor patrimoniului 
viticol; 

- Podgorii renumite cultivate cu soiuri de 
calitate (Pietroasele, Budureasca, Domeniile 
Franco-Romane); 

- Vinuri premiate la concursuri 
internaționale (Tămâioasa Românească, 
Feteasca Neagra); 

- Stațiune de cercetare viticola la 
Pietroasele; 

- Creșterea semnificativă a fermelor de 
animale si a numărului de capete; 

- Creșterea semnificativă a unităților de 
procesare a produselor agricole si 
zootehnice; 

- 2 herghelii – la Clișau si Rușețu; 

pentru investitorii străini; 

- Raportat la numărul de societăți 
comerciale cu participare străină de capital 
înregistrate pe total tara, județul Buzău 
deține o pondere redusa; 

- Pondere mare a comercializării produselor 
pe plan local; 

- Scăderea societăților de tranzacții 
imobiliare; 

- Lipsa promovării produselor tradiționale 
locale; 

- Lipsa continuității si a unei strategii de 
susținere a comercializării produselor 
meșteșugărești,  

- Lipsa campaniilor de reinsertie profesionala 
a forței de munca in domenii căutate pe 
piața muncii; 

- Lipsa de campanii de informare si pregătire 
a forței de munca; 

- Lipsa campaniilor si metodelor de ajutor 
pentru micii întreprinzători si pentru cei ce 
vor sa demareze afaceri; 

- Grad mare de fiscalitate; 

- Legislație lacunara si deficitara; 
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- Tradiție domeniul comerțului; 

- Infrastructura dezvoltata in domeniul 
comerțului; 

- Număr mare de firme de comerț; 

- 10 produse înregistrate ca produse 
tradiționale: carnații de Pleșcoi, pastrama 
de Pleșcoi, babicul sârbesc de Buzău, covrigii 
de Buzău, brânzeturile din lapte de capra, 
cașcaval si brânza de burduf, varzovul de 
păstrăv, vinul Tămâioasa Românească, țuica 
de Pătârlagele, pâinea țărăneasca; 

- Potențial turistic demonstrat si diversificat 
cu locuri, rezervații naturale, așezări 
religioase, situri si monumente ale naturii 
unice in Europa; 

 

 

Oportunități 

 

Amenințări 

 

- Atractivitatea economica mare a județului 
Buzău, datorita pozitiei sale geografice de 
nod de comunicații intre cele trei regiuni 
istorice, apropierii de București (si implicit 
de aeroportul Otopeni) si de apropierea de 
porturile la Dunăre din Brăila si Galați si mai 
ales de portul Constanta (toate in Regiune); 

- Atragerea de finanțări nerambursabile din 
fondurile europene si din alte fonduri 
naționale si internaționale, ce au ca obiect 
dezvoltarea mediului de afaceri si a 
tehnologiilor; 

- Implementarea de politici si strategii 
pentru dezvoltarea si imbunatatirea 
segmentului de afaceri la nivelul județului 
Buzău; 

- Sprijinirea sectorului privat, ce oferă 
oportunități reale de dezvoltarea durabila; 

- Îmbunătățirea cadrului instituțional privind 

 

- Creșterea TVA-ului; 

- Scumpirea carburanților si a materiilor 
prime generate de aceasta; 

- Costurile mari de conformare ale agenților 
economici la standardele de mediu; 

- Procedurile dificile de obținere a avizelor 
(Exemplu: avizul de  mediu) de către 
societățile comerciale; 

- Fenomenul globalizării / integrării poate 
marginaliza anumite sectoare ale economiei 
si chiar sa duca la dispariția acestora (ex. 
industria textila, industria ușoara, 
prelucrarea produselor alimentare etc...); 

- Accentuarea procesului de 
dezindustrializare; 

- Scăderea forței de munca din agricultura, 
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sistemele de control ale calității; 

- Revitalizarea unor zone tradiționale din 
județul Buzău (Râmnicu Sărat, Nehoiu); 

- Declararea unor orașe sau zone din județul 
Buzău ce îndeplinesc condițiile, ca zone 
defavorizate, in conformitate cu prevederile 
legale, in vederea obținerii de facilitați 
fiscale pentru producători; 

- Societățile apărute in urma restructurării 
coloșilor industriali sunt mai flexibile; 

- Posibilitatea înființării de parcuri 
industriale; 

- Cooperarea intre agenții economici si 
formarea clusterelor industriale; 

- Existenta programelor naționale si 
europene pentru susținerea dezvoltării, 
inovării, cercetării si transferului de 
tehnologie; 

- Creșterea gradului de utilizare a resurselor 
de energie regenerabila duce la creștere 
economica si introducerea de noi tehnologii; 

- Creșterea numărului de investiții străine 
care pot determina o creștere a 
competitivității prin transfer tehnologic si 
inovare; 

- Promovarea produselor alimentare locale, 
tradiționale; 

- Organizarea de campanii de reinserție 
profesionala a forței de munca in domenii 
căutate pe piața muncii;  

- Organizarea de campanii de informare si 
pregătire a forței de munca; 

- Reducerea gradului mare de fiscalitate; 

 

atât a migrației demografice (urban – rural), 
cat si a îmbătrânirii generale a populației din 
mediul rural; 

- Accesarea greoaie a creditelor bancare; 

- Migrația demografica a forței de munca 
către zone si regiuni mai atractive din punct 
de vedere al salarizării; 

- Pierderea clienților, încasările incerte si 
scăderea cifrei de afaceri la nivelui I.M.M.-
urilor din județul Buzău; 

- Slaba absorbție a finanțărilor 
nerambursabile din fondurile europene si din 
alte fonduri naționale si internaționale ce au 
ca obiect dezvoltarea mediului de afaceri si 
a tehnologiilor; 

- Gradul mare de fiscalizare; 

- Cadrul legislativ lacunar, deficitar si 
instabil; 

 

 

5.3. Analiza SWOT a dezvoltării antreprenoriatului în Brăila  
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PUNCTE FORTE PUNCTE SLABE 

 creșterea previzionată a PIB-ului cu 24,2% 
pentru anul 2019, susținând o dezvoltare 
economică în continuă creștere; 

 o piață a muncii în continuă creștere, 
caracterizată prin:  

o creșterea numărului de salariați cu 7,4% 
în anul 2018 față de anul 2013, 
justificând existența unei forțe de 
muncă în creștere la nivelul regiunii 
(cea mai slabă creștere, comparativ cu 
celelalte regiuni analizate); 

o o reducere a ratei șomajului cu 36,24% 
în anul 2018 față de anul 2013, cu 
implicații deosebit de benefice asupra 
activităților economice derulate la 
nivelul regiunii; 

o creșterea câștigului salarial mediu brut 
în anul 2018 față de anul 2013, atât în 
cazul femeilor, cât și în cazul 
bărbaților; 

 o creștere cu 12,3% a numărului de 
întreprinderi în anul 2021 față de anul 2020, 
justificând un mediu economic în plină 
dezvoltare; o creștere a numărului de 
întreprinderi mari cu 3% în anul 2018 față de 
anul 2013, justifică, de asemenea, același 
aspect favorabil; 

 aprecierea utilității antreprenoriatului social ca 
fiind foarte importantă (o medie a 
răspunsurilor) de 4,40; 

 un spirit antreprenorial foarte ridicat, cei mai 
mulți respondenți luând în calcul ideea de a-și 
deschide propria afacere (0 medie a 
răspunsurilor de 4,07); 

 reducerea populației în anul 2019 cu 5% față de 
anul 2013, conducând, implicit, la reducerea 
forței de muncă în regiune; 

 reducerea ratei succesului întreprinderilor nou 
înființate cu 8% (în anul 2017 față de anul 2013) 
conturează un mediu economic în care 
dezvoltarea de noi afaceri ar putea întâmpina 
reale dificultăți; 

 un nivel foarte redus de informare a populației 
privind proiectele de antreprenoriat social 
existente la nivelul regiunilor - 73,33% nu au 
luat la cunoștință de existența unor asemenea 
proiecte; 

 lipsa de cunoștințe a populației privind 
existența întreprinderilor sociale în regiune, 
dar și slaba informare privind conceptul de 
antreprenoriat social, jumătate dintre 
respondenți aflând pentru prima dată de acest 
concept odată cu aplicarea chestionarului; 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

Creşterea accesibilităţii rutiere şi aeriene 

a municipiului prin construcţia de 

drumuri expres şi a unui aeroport 

Migrarea forţei de muncă in străinătate sau în alte 
localităţi 
Declinul demografic şi îmbătrânirea 
populaţiei municipiului 
Creşterea şomajului în rândul absolvenţilor de nivel 
mediu 
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• Existenţa fondurilor structurale şi de 

coeziune pentru dezvoltarea turismului 

balnear 

• Posibilitatea de dezvoltare a conurbaţiei urbane 
Brăila Galaţi 

Posibilitatea dezvoltării de proiecte în 
parteneriat cu oraşe din alte ţări 
 Susine re a  posibil pe nt ru proie ct e 
privind punerea în valoare 
apatrimoniului oferit de Dunăre prin 

Strategia UE privind Regiunea Dunării 

Accesarea fondurilor europene 
Dezvoltarea diferitelor forme de turism: 
balnear, urban, cultural, nautic şi de croazieră. de 
tranzit, de weekend, de afaceri 
Amplasarea în zona Bărăganului oferă 
posibilitatea înfiinţării unor gospodării 
agroturistice în zona periurbană a 
municipiului Brăila 
Modernizarea infrastructurii de transport 

rutier 

Exodul creierelor: muncitorii calificaţi pleacă în 
Vest, tineretul emigrează în străinătate,cu 
consecinţa lipsei de forţă de muncă specializată 
necesară unei economii în creştere. 
Fiscalitate ridicată care determină creşterea 
ponderii muncii la negru, cu efecte negative asupra 
pieţei muncii. 
Neadaptarea programelor de învăţământ la 
cerinţele economiei de piaţă; 
Uzura morală a infrastructurii necesare 
învăţământului profesional şi tehnic. 
Scăderea populaţiei şcolare şi tinere. 
Insuficienţa fondurilor bugetare, legislația 
nearmonizată, lipsa unor reglementări clare privind 
domeniul antreprenoriatului social, precum și 
implicarea redusă a autorităților publice și a 
statului în susținerea antreprenorilor sociali 
reprezintă piedici semnificative în dezvoltarea 
acestui sector la nivelul regiunii analizate 

 

 

5.4. Analiza SWOT a dezvoltării antreprenoriatului în Vrancea 
 

 PUNCTE TARI 

  Caracteristicile teritoriului 

 prezența potenţialului agricol; 

 potenţial vitivinicol crescut prin prezența predominantă a podgoriilor; 

 suprafața mare a județului, fiind situat pe locul IV în cadrul Regiunii de 

 Dezvoltare Sud-Est. 

 

Rețeaua de localități 

 resurse considerabile de teren liber, pe care pot fi constituite centre purtătoare de dezvoltare; 

 existența unor localități precum Panciu, Mărășești, Odobești, Tecuci, amplasate în aria de 

influență a municipiului Focșani, care pot contribui la consolidarea caracterului de arie 
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mteropolitană a acestuia. 

 

Infrastructura de transport 

 apartenenţa la Coridorul European IX (Helsinki, Vyborg-St. Peterburg –Pskov – Moscova – 

Kaliningrad – Kiev – Ucraina – Chişnău – Judeţul Vrancea – Judeţul Buzău – Bucureşti – Dimitrovgrad 

– Alexandroupolis); 

 reşedinţa judeţului, municipiul Focşani se află pe traseul reţelei transeuropene de transport 

rutier TEN_R, cât şi al Coridorului paneuropean de transport intermodal IX; 

 E 85 – Drumul European de tranzit care leagă municipiul București de județul Iași și E581; 

 rețea densă de drumuri naționale: DN 23, DN 23A, DN 23B, DN 2D, DN 2M, DN 2N, DN 2L, DN 11A; 

 Magistrala 50, care face legătura între Ploiești – Buzău – Focșani – Bacău –Roman – Pașcani; 

 transport în comun bine dezvoltat în zona perirubană a municipiului Focșani (89 de trasee și 12 

firme care oferă servicii de transport în comun). 

Economia 

 existenţa unuia dintre cele mai dezvoltate industrii de textile și confecții din țară (industrie cu 

tradiţie) cu un număr semnificativ de întreprinderi în acest domeniu; 

 disponibilitatea forţei de muncă în urma disponibilizărilor repetate; 

 potenţial agricol ridicat, solul şi clima sunt favorabile pentru cultura plantelor şi creşterea 

animalelor; 

 existenţa zonei montane propice dezvoltării sectorului zootehnic, iar cea de câmpie benefică 

culturilor agricole; 

 existenţa iniţiativelor de asociere între actorii locali; 

 adaptabilitatea sectorului IMM la nevoile locale; 

 creșterea spiritului antreprenorial și a numărului de firme nou înființate; 

 existenţa terenurilor sau clădirilor neutilizate din mediul urban / rural. 

5. ASPECTE SOCIALE ȘI DE SĂNĂTATE 

 spaţii disponibile pentru desfășurarea activităților de servicii sociale; 

 existența resurselor umane disponibile pentru angajarea acestora în domeniul social și de 

sănătate. 

6. ASPECTE EDUCAȚIONALE ȘI CULTURALE 

 patrimoniul cultural al judeţului; 

 existența cadrelor didactice bine pregătite. 

7. TURISM 
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 fond vitivinicol şi cinegetic extins; 

 Drumul Podgoriilor Vrâncene; 

 cadrul natural variat al judeţului, cu un peisaj atractiv ce oferă condiţii favorabile turismului – 

existenţa obiectivelor turistice diversificate. 

8. CADRUL NATURAL ȘI MEDIUL 

 existența în interiorul județului, a tuturor formelor de relief, distribuite echilibrat în teritoriu, 

din punct de vedere spațial: Zona Câmpiei Bărăganului, Zona Subcarpților de Curbură, Zona 

Montană; 

 principale cursuri de apă din județ sunt: râul Siret, râul Putna (cel mai important curs de apă din 

județ), pârâul Milcov, pârâul Ramna, râul Rm. Sărat; 

 existența lacului de acumulare Călimănești, în zona colinară. Lacul prezintă o stare chimică bună 

în proporție de 100%; studiile hidrografice efectuate pe teritoriul județului Vrancea au apreciat 

că există o rezervă de apă subterană care poate satisface necesarul de apă în prezent și de 

perspectivă; 

 se constată creșterea volumului de apă care a fost suficient epurat și scăderea volumului de apă 

insuficient epurat; 

 tendință de scădere a influenței surselor de poluare asupra apelor de suprafață, a acviferelor 

freatice; 

 calitatea aerului este urmărită lunar, prin automonitorizare, de către cei mai mari operatori 

economici din județul Vrancea, prin măsurători de poluanți gazoși și pulberi sedimentabile 

realizate de către SC ENET SA Focșani, SC VRANCART SA Adjud; 

 datele din monitorizări obținute permit luarea măsurilor pe termen scurt, mediu și lung, de 

combatere a poluării și de prevenire a acesteia; 

 în județul Vrancea se întâlnesc mai multe clase de soluri specifice unor varietăți de culturi 

agricole; 

 procentul cel mai mare de pădure, din totalul suprafeței împădurite, este în zona de deal, unde 

procentul atinge 74%; 

 iniţiative pentru creşterea nivelului de conştientizare a autorităților locale și populaţiei cu privire 

la managementul deșeurilor și importanţa colectării selective a acestora. 

9. SERVICII PUBLICE ȘI CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 

 alimentarea cu apă potabilă a populației se realizează din sisteme centralizate, în cele 5 orașe și 

în 54 de comune ale județului; 

 sisteme de alimentare cu apă potabilă complete în următoarele zone administrative: Focșani, 
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Câmpuri, Ruginești, Păunești, Fiționești, Jariștea, Gura Caliței, Cândești, Cârligele, Milcovul, 

Biliești, Suraia, Gologanul, Vulturu, Ciorăști. 

 sisteme de alimentare cu apă potabilă parțiale în următoarele zone administrative: Adjud, 

Mărășești, Tănăsoaia, Soveja, Răcoasa, Pufești, Molovița, Panciu, Tifești, Bolotești, Vidra, 

Vizantea Răzășească, Odobești, Virteșcoiu, Rechiu, Paltin, Vintileasca, Dumitrești, Cotești, 

Gugești, Tătăranu, Maicănești. 

 mărirea rețelei de distribuție si a rețelei de canalizare sub aspectul creșterii numărului de 

locuitori racordați la rețeaua de canalizare; 

 situaţia locuințelor convenționale în funcţie de dotarea acestora cu instalaţiile necesare este 

următoarea: 50,8% alimentare cu apă, 47,7% instalaţie de canalizare şi 95,8% instalaţie electrică. 

 în județul Vrancea, gradul de acoperire cu servicii de salubritate a fost de 76,85 % în mediul 

urban și 91,83 % în mediul rural; 

 se poate descrie zona de influenţă a județului şi aceasta poate avea impact considerabil asupra 

zonelor înconjurătoare; 

 existența Grupurilor de Acțiune Locală în teritoriu. 

 

PUNCTE SLABE 

1. CARACTERISTICILE TERITORIULUI 

 probleme demografice din cauza îmbătrânirii și migrației ridicate; 

 raportat la restul județelor din România, județul Vrancea prezintă un nivel ridicat al sărăciei; 

 discrepanțe în teritoriu din punctul de vedere al nivelului de sărăcie: zone mai bine dezvoltate în 

proximitatea municipiului Focșani, comparativ cu zone foarte slab dezvoltate și sărace, în zona 

montană; 

 grad scăzut de utilizare a resurselor din teritoriu; 

 nevalorificarea potențialului de urbanizare; 

 discrepanțe socio-economice între localitățile din zona montană și cea de cămpie. 

2. REȚEAUA DE LOCALITĂȚI 

 repartiția dezechilibrată a localităților urbane în teritoriu: există areale mai mari de 25-30 km 

care nu au nici un centru urban; 

 orașe mici și comune slab dezvoltate; 

 slaba conectivitate și relaționare între localitățile urbane și rurale din zona montană; 

3. INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT 

 inexistența unui aeroport în județ și implicit accesibilitate aeriană deficitară; 
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 starea precară a multora dintre circulațiile rutiere ale județului: - 987 km de drumuri 

nemodernizate; 

 inexistența traseelor și pistelor pentru bicicliști, în cadrul județului, care să realizeze o legătură 

între principalele obiective turistice; 

  transport în comun deficitar în afara zonei periurbane a municipiului Focșani, în special în 

zonele rurale. 

4. ECONOMIA 

 lipsa forţei de muncă specializate pentru anumite sectoare industriale; 

 folosirea materiei prime din import; 

 tehnologiile învechite din cadrul industriei implică costuri de producţie ridicate; 

 infrastructura și serviciile deficitare din jurul zonelor cu preponderență industriale; 

 starea precară a sistemului de irigații; 

 efectivul scăzut al salariaţilor din agricultură; 

 gradul ridicat de neutilizare a terenurilor sau utilizare neadecvată; 

 spaţiile insuficiente de depozitare a produselor agricole; 

 densitatea mică a întreprinderilor; 

 lipsa spiritului antreprenorial în rândul tinerilor și al persoanelor disponibilizate; 

 lipsa măsurilor de sprijin pentru tinerii întreprinzători și lipsa programelor de susținere a 

afacerilor nou înființate; 

 inexistența colaborării între instituțiile de învățământ și mediul de afaceri pentru formarea 

resurselor umane în funcţie de nevoile pieţei muncii locale. 

5. ASPECTE SOCIALE ȘI DE SĂNĂTATE 

 centre insuficiente pentru furnizarea serviciilor sociale; 

 infrastructura și echiparea precară a spitalelor, precum și starea echipamentelor utilizate; 

 lipsa infrastructurii de sănătate în localitățile din mediul rural; 

 rata crescută a șomajului; 

 evoluţie negativă a indicatorilor demografici; 

 migrarea populației în afara județului Vrancea, din cauza ofertei scăzute de locuri de muncă; 

 rata crescută a persoanelor fără formare profesională; 

 apartenența slabă pe piaţa muncii a persoanelor cu handicap și a persoanelor de etnie romă; 

6. ASPECTE EDUCAȚIONALE ȘI CULTURALE 

 discrepanţe între mediul urban și cel rural în prestarea serviciilor educaționale; numărul 

insuficient de cadre didactice pregătite, preponderent în mediul rural; 
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 infrastructura serviciilor de educaţie deficitară; 

 lipsa infrastructurii de distribuție a bunurilor și serviciilor culturale: teatre, săli de expoziții, de 

spectacole, cinematografe. 

7. TURISM 

 unitățile de cazare sunt insuficiente și repartizate inegal (există localități care nu prezintă 

unități de cazare); 

 infrastructura turistică nu îndeplinește standardele actuale; 

 potenţialul turistic nu este promovat în cadrul ofertelor de agrement; 

 calitatea slabă a serviciilor din sectorul turistic; 

 nesemnalizarea corespunzătoare a obiectivelor turistice importante din județ. 

8. CADRUL NATURAL ȘI MEDIUL 

 cu toate că sursa de apă este subterană, apa brută nu îndeplinește în totalitate condițiile de 

calitate; 

 soluri cu conținut scăzut în humus și exces de umiditate freatică și/sau stagnantă în zona de 

câmpie a județului Vrancea; 

 prezenţa fenomenului de sărăturate, fenomen ce afectează aproximativ 3% din terenul agricol; 

 prezenţa fenomenelor de eroziune (atât de suprafața cât și adâncime), de alunecări și de 

neuniformitate a terenurilor, care afectează solurile din zona de câmpie a județului; 

 creșterea diversificării factorilor de degradare a solului; 

 suprafața siturilor contaminate (10,517 ha) reprezintă 2,16 % din suprafața totală a județului; 

 existența amplasamentelor care au fost identificate cu potențial de contaminare (4 

amplasamente). 

9. SERVICII PUBLICE ȘI CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 

 infrastructură inadecvată și insufiecintă în ceea ce privește staţiile de epurare, 

 reţelele de canalizare şi cele de distribuţie a energiei termice; 

 accesul limitat la serviciile publice sau lipsa accesului în anumite localități; 

 în 20 de comune, aprovizionarea cu apă potabilă se realizează din sisteme locale publice sau 

individuale (fântâni publice, fântâni particulare, puțuri forate proprii, captări de izvoare); 

 gradul de racordare la rețelele de canalizare este extrem de scăzut în mediul urban (58% la 

nivel județean), dar şi în mediul rural; 

 generarea unei cantităţi mari de deşeuri cu efecte negative asupra mediului, climei, 

biodiversităţii, sănătăţii locuitorilor judeţului și peisajului urban; 

 materialele reciclabile nu sunt selectate în totalitate;  
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 depozitele de deșeuri nu sunt amenajate corespunzător pentru protecția mediului. 

 județul Vrancea se află printre puținele județe din țară care nu deține un depozit de deșeuri 

ecologic;  

 PATJ neactualizat; 

 absenţa echipamentelor IT în cadrul serviciilor publice; 

 numărul redus al funcţionarilor specializaţi în realizarea proiectelor finanțate prin fonduri 

europene. 

 

 

 

 

OPORTUNITĂȚI 

 

1. CARACTERISTICILE TERITORIULUI 

 dezvoltarea parteneriatelor public-privat cu județelele vecine; 

 crearea unei zone de dezvoltare economică : Zona Metropilitană Focșani; 

 exploatarea potenţialului vitivinicol existent; 

 amplasarea favorabilă, la nivel regional, reprezintă o oportunitate de a transforma județul 

Vrancea într-un areal de conexiune între marile zone ale Carpaților Orientali și Meridionali, 

Câmpia Siretului și Câmpia Dunării; 

 încadrarea județului Vrancea în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, alături de județe bine 

dezvoltate precum Constanța, Galați sau Tulcea, poate constitui un avantaj și o oportunitate în 

dezvoltarea viitoare a acestuia, printr-o cooperare eficientă și sprijin reciproc. 

2. REȚEAUA DE LOCALITĂȚI 

  Constituirea unor localități urbane sub formă de poli regionali, subregionali și locali. 

3. INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT 

 canalul proiectat Siret Bărăgan - cel mai mare proiect de infrastructură agricolă din România, 

care este în proporție de aprox 50% în județul Vrancea; 

 coridorul de transport rutier TEN-R IX poate contribui la creșterea accesibilității rutiere la nivel 

național și internațional; 

 coridorul de transport feroviar TEN-F suprapus cu Magistrala 50; 

 autostrada București – Rm. Sărat – Focșani – Adjud – Bacău – Suceava este o importantă axă de 

transport regional, a cărei implementare va crește conectivitatea județului Vrancea cu capitala 
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București și cu zona de nord, Ucraina; 

 adoptarea de măsuri pentru realizarea unor rute ocolitoare pentru traficul industrial și de 

tranzit, în mediul urban. 

4. ECONOMIA 

 reutilizarea în alte scopuri a fabricilor închise; 

 acordarea de sprijin fabricilor care funcţionează la capacitate redusă; 

 atragerea de noi investitori, inclusiv străini pentru a se stabili în județ; 

 dezvoltarea infrastructurii pentru întreprinzători; 

 asocierea micilor producători din agricultură pentru sporirea profitului fermelor de subzistență; 

 valorificarea produselor locale și tradiționale; 

 dezvoltarea produselor ecologice; 

 reintegrarea agricultorilor pe piața forţei de muncă ; 

 folosirea oportunităţilor de finanţare pentru dezvoltarea spaţiului rural, inclusiv finanțare 

nerambursabilă; 

 încurajarea spiritului antreprenorial al tinerilor. 

 

5. ASPECTE SOCIALE ȘI DE SĂNĂTATE 

 reducerea costurilor prin implementarea unui sistem integrat de sănătate și social; 

 crearea unor parteneriate între administrațiile publice și potențialii investitori sau instituții 

pentru dezvoltarea mediului social; 

 accesibilizarea spaţiului public pentru persoanele cu handicap; 

 furnizarea de servicii speciale pentru persoanele cu handicap și conștientizarea nevoilor 

acestora; 

 crearea centrelor sociale pentru persoanele defavorizate; 

 organizarea unor programe de formare profesională pentru persoanele din grupurile vulnerabile. 

6. ASPECTE EDUCAȚIONALE ȘI CULTURALE 

 realizarea proiectelor europene pentru dezvoltarea  infrastructurii educaţionale; 

 dezvoltarea de parteneriate între instituțiile școlare și mediul privat pentru asigurarea unei 

forţe de muncă calificate, adaptate nevoilor în schimbare ale pieţei; 

 dezvoltarea învăţământului profesional și tehnic. 

7. TURISM 

 dezvoltarea mai multor forme de turism: de afaceri, agrement, agroturism, tranzit etc; 

 dezvoltarea turismului în zona podgoriilor și cramelor; 
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 modernizarea infrastructurii şi îmbunătăţirea serviciilor unităților de cazare și agrement; 

 promovarea tradițiilor și produselor locale prin târguri, festivaluri și activităţi culturale 

desfăşurate în judeţ; 

 diversificarea activităților culturale. 

8. CADRUL NATURAL ȘI MEDIUL 

 adoptarea de măsuri pentru implementarea cerințelor europene în domeniul apelor, iar acolo 

unde acestea nu sunt suficiente, să se aplice măsuri suplimentare pentru atingerea 

stării/potențialului ecologic bun și a stării chimice bune; 

 proiecte cu finanțare externă pentru ameliorarea problemei privind evacuarea apelor uzate 

menajere provenite din mediul rural și urban; 

 proiecte cu finanțare externă pentru reabilitarea și modernizarea tehnologică a echipamentelor 

și instalațiilor din sectorul industriei poluante; 

 cooperarea cu alte autorități la nivel local în derularea procesului de implementare a cerințelor 

de mediu privind calitatea aerului; 

 realizarea de proiecte cu finanțări europene pentru remedierea/reconstrucția ecologică a 

terenurilor degradate/ameliorarea stării de calitate a solului. 

 adoptarea unor măsuri care să vizeze conservarea biodiversității. 

 cantitatea de deșeuri din construcții și demolări generată în 2011 a fost valorificată la 

solicitarea consiliilor locale și a diverșilor beneficiari. 

9. SERVICII PUBLICE ȘI CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 

 consolidarea și modernizarea serviciilor publice locale; 

 modernizarea resurselor necesare revitalizării urbane; 

 dezvoltarea transportului public între localitățile județului; 

 colectarea selectivă a deșeurilor pentru asigurarea sustenabilității și durabilității; 

 formarea profesională a angajaților din cadrul instituțiilor publice; 

 introducerea noilor tehnologii computerizate în cadrul aministraţiei publice. 

 

AMENINȚĂRI 

1. CARACTERISTICILE TERITORIULUI 

  migraţia populaţiei către alte județe sau alte țări; 

 migrația personalului calificat și a tinerilor eminenți; 

 gradul ridicat al îmbătrânirii populaţiei; 

 amplasarea județului la confluența dintre Moldova și Muntenia (două regiuni cu grad diferit de 
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dezvoltare) poate să accentueze în timp, caracterul de tranzit al acestuia, precum și 

subdezvoltarea sa. 

2. REȚEAUA DE LOCALITĂȚI 

 inexistența în județ a vreunui pol supraregional sau național definit prin Conceptul Strategic 

Național al Dezvoltării Spațiale, poate constitui o amenințare în dezvoltarea județului, prin 

eliminarea acestuia de pe lista de priorități în investiție, dar și prin interesul scăzut al 

investitorilor. 

3. INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT 

 conexiunea deficitară din punctul de vedere al infrastructurii, cu polul metropolitan București și 

cu polul supraregional Iași poate accentua subdezvoltarea județului; 

 neincluderea județului în direcțiile de dezvoltare ale Rețelei de transport din Planul de 

Amenajare a Teritoriului Național. 

4. ECONOMIA 

 creșterea ratei șomerilor din cauza automatizării proceselor din cadrul fabricilor; 

 importul crescut; 

 lipsa valorificării şi promovării suficiente a produselor agricole locale; 

 riscul de scoatere din funcțiune a anumitor terenuri agricole datorită proastei utilizări a 

acestora; 

 creșterea numărului de persoane care se ocupă cu agricultura, dar nu sunt și angajați; 

 falimentarea anumitor întreprinderi datorită competivității naționale ridicate. 

5. ASPECTE SOCIALE ȘI DE SĂNĂTATE 

 orientarea resurselor umane către alte domenii de activitate; 

 lipsa personalului specializat în unități; 

 limitarea accesului la serviciile sociale și de sănătate datorită veniturilor mici ale locuitorilor; 

 scăderea calităţii vieţii în mediul urban și creșterea gradului de sărăcie. 

 

6. ASPECTE EDUCAȚIONALE ȘI CULTURALE 

 nivelul scăzut al salariilor din domeniul cultural; 

 creșterea riscului de abandon școlar din cauza accesibilităţii reduse la serviciile de învăţământ; 

 slaba dezvoltare a sistemului de formare profesională şi învăţare pe tot parcursul vieţii. 

7. TURISM 

 starea precară a infrastructurii turistice: drumuri, servicii de cazare, agrement; 

 incapacitatea de exploatare a resurselor turistice din teritoriu; 
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 concurenţa zonelor turistice din judeţele vecine şi de peste graniţă. 

8. CADRUL NATURAL ȘI MEDIUL 

 bariera fizică reprezentată de Carpați, poate accentua deficiențele județului, precum și 

caracterul periferic și izolat al acestuia; 

 riscul de poluare de pe platformele industriale; 

 multiple surse de poluare: aglomerări urbane, agricultură, transporturi, sectorul industrial; 

 lucrări hidrotehnice care se regăsesc la nivelul bazinelor hidrografice; 

 poluarea solului, din cauza utilizării excesive a îngrășămintelor chimice folosite în agricultură; 

 calitatea solului este afectată de factori naturali (climă, formă de relief, caracteristici edafice) 

sau de acțiuni antropice agricole și industriale; 

 scoaterea din circuitul natural sau economic a terenurilor pentru depozitele de deșeuri; 

 lipsa unor amenajări și existenţa exploatărilor deficitare a depozitelor de deșeuri; 

 depozitele de deșeuri nu sunt amenajate corespunzător pentru protecția mediului, conducând 

la poluarea apelor din zonele respective; 

 exploatarea necontrolată a pădurilor, pășunatul, desecarea mlaștinilor, împădurirea pajiștilor, 

abandonarea pajiștilor și pășunilor, regularizarea râurilor, utilizarea pesticidelor, turismul; 

  riscul seismic. 

9. SERVICII PUBLICE ȘI CAPACITATEA ADMINISTRATIVĂ 

 risc de inundaţii și alunecări de teren; 

 lipsa de motivare a funcţionarilor publici; 

 capacitate limitată de absorbţie la nivel local a fondurilor europene 

 

5.5. Analiza SWOT a dezvoltării antreprenoriatului în Tulcea  
 

Puncte tari  

Accesul la Dunăre – factor favorizant al dezvoltării economice 

Industrie diversificată, agricultură bazată tot mai mult pe proprietatea particulară, comerț favorizat de 

existența tuturor categoriilor de mijloace de transport (maritime, fluvizle si terestre) 

Activitate turistică accentuată, cu un potențial mare de dezvoltare.  

in cadrul economiei judeţului Tulcea se individualizează pescuitul şi piscicultura. 

Evoluţia ascendentă a producţiei industriale si prelucratoare. 

Forţă de muncă calificată în domeniile de activitate cu importanță pentru dezvoltarea economică 

viitoare. 
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Costurile cu forţa de muncă sunt relativ reduse. 

Prezenţa unor investitori importanţi în judeţul Tulcea. 

Industria alimentară este bine reprezentată la nivelul judeţului în special în sectorul preparatelor din 

carne. 

Dezvoltarea pescuitului în sistem industrial. 

Industria extractivă este reprezentată, cu preponderenţă, de extracţia pietrei pentru construcţii, unele 

dintre cele mai bune cariere de piatră din România aflându-se pe raza judeţului Tulcea. 

Județul Tulcea ocupă, în anul 2020, locul secund în topul judeţelor cu excedent comercial. 

 

Puncte slabe  

Ramuri industriale mari consumatoare de energie si emisii de noxe – unități care au fost inchise, sistem 

de termoficare. 

Zone monoindustriale sau cu mai multe ramuri industriale aflate în declin (industria extractiva (zona 

Altin Tepe si Babadag intrepinderi iniere mari gestionate de Ministerul economiei si a Mediului de 

Afaceri). 

Competitivitate scăzută a multor ramuri industriale. 

Sectoarele industriale au înregistrat, în general, evoluţii descendente în ceea ce priveşte numărul de 

personal la nivelul principalelor companii ale judeţului. 

Neaplicarea managementului calităţii totale de către toţi întreprinzătorii. 

Inexistenta parcurilor tehnologice. 

Bază antreprenorială insuficient dezvoltată. 

Criza imobiliară – preţ mare al terenurilor şi imobilelor, precum şi al chiriilor. 

Prăbuşirea sistemului de producţie lohn în industria textilă. 

Predomină întreprinderile de tip, specializate mai ales în activităţi de servicii şi comerţ, cu un impact 

mai slab asupra economiei judeţene. 

Insuficienţa informaţiilor de piaţă. 

Tehnologii depăşite. 

Capital insuficient pentru retehnologizare. 

Ramuri industriale cu valoare adăugată mare deocamdată puţin reprezentate (telecomunicaţii, IT). 

Investiţii autohtone şi străine insuficiente; 

Infrastructura necorespunzătoare, absenţa alimentării cu apă, a canalizării, stare improprie a multor 

drumuri comunale şi parțial a drumurilor judeţene, ceea ce permite accesul la anumite localităţi ale 

judeţului. 
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Sectorul de cercetare-dezvoltare are, încă, legături cu mediul economic insuficient dezvoltate, neavând 

o contribuţie semnificativă la dezvoltarea economică locală și regional. 

mediul rural caraterizat de un mediu economic in care principalele societăţi comerciale cât și sectoarele 

care aparţin grupei generice a serviciilor au ponderi reduse atât în cifra totală de afaceri (cu excepţia 

hotelurilor, pensiunilor şi restaurantelor), cât şi în numărul total de angajaţi. 

 

Oportunităţi  

Realizarea de parcuri industriale pe fostele platforme industriale şi parcuri industriale de tip green field 

si parcuri de inovare 

Realizarea de incubatiare de afaceri, acceleratoare de afaceri si spinn-ofuri.  

Redeschiderea Aeroportului ”Delta Dunării” pentru curse interne și internaționale. 

Creşterea gradului de utilizare a resurselor de energie regenerabilă, ce conduce la introducerea de noi 

tehnologii şi creştere economică. 

Dezvoltarea parcurilor eoliene.  

Atragerea de investitori strategici, a companiilor mari, cu renume mondial.  

Dezvoltarea de parteneriate între întreprinzătorii locali şi cei străini. 

Constituirea de parteneriate public-privat. 

Dezvoltarea sectorului IMM în noul context european, pe sistem clustere de productie si inovare. 

Existența infrastructurii de cercetare – dezvoltare și a specialiștilor în domeniul dezvoltării arealului 

Delta Dunării. 

Creşterea numărului de investiţii străine, care poate determina o creştere a competitivităţii, prin 

transfer tehnologic şi inovare. 

Existenţa programelor naţionale şi europene pentru susţinerea dezvoltării – inovării, cercetării şi 

transferului de tehnologie. 

infiinţarea Bursei de Peşte a județului Tulcea. 

Cooperarea intre agenţii economici şi formarea clusterelor specializate industriale si de servicii. 

 

Ameninţări  

Situaţia macroeconomică la nivel de judeţ reflectă lipsa unei clare specializări economice, în special în 

ultimii ani, perioadă în care investiţiile productive s-au redus substanţial. 

Cerere redusă de produse și servicii din partea Uniunii Europene. 

Presiunea produselor din Uniunea Europeană asupra pieţei interne. 

importurile de produse similare (pește și preparate din pește) cu prețuri foarte scăzute. 
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Interes scăzut pentru introducerea de noi tehnologii 

Riscul delocalizării unor sectoare industriale către locaţii externe (de exemplu Republica Moldova, 

Ucraina), din cauza costurilor mai reduse. 

Proceduri dificile de obţinere a avizelor (de exemplu, a avizelor de mediu) de către societăţile 

comerciale. 

Disfuncţionalităţi ale pieţei funciare şi de arendare a terenurilor. 

Costuri mari de conformare a agenţilor economici la standardele de mediu. 

Falimentarea unui număr mare de firme care nu vor face fata competiţiei din ce în ce mai crescute, 

pentru orizontul 2020 - 2030. 

Accentuarea procesului de dezindustrializare a judetului. 

Fenomenul globalizării poate marginaliza anumite sectoare ale economiei sau poate conduce chiar la 

dispariţia acestora (exemple: industria textilă, industria uşoară, prelucrarea produselor alimentare). 

Aparitaia unor pandemii medicale, probleme de sanatate publica care pot duce la blocarea temporara 

si/sau partiala a unor activitati economice in care judetul ar execla – turismul. 

Instabilitatea legislativa si predictibilitatea legilativa precum si birocratia sistemului public, proceduri si 

diversele institutii avizatoare. 

 

5.6. Analiza SWOT a dezvoltării antreprenoriatului în Galați 
 

Puncte tari  
Accesul la Dunăre – factor favorizant al dezvoltării economice 

Industrie diversificată, agricultură bazată tot mai mult pe proprietatea particulară, comerț favorizat de 

existența tuturor categoriilor de mijloace de transport (maritime, fluvizle si terestre) 

Județul GALATI ocupă, în anul 2020, locul tert în topul judeţelor cu excedent comercial. 

se estimează o creștere de 2,1% a PIB-ului Județului Galați în anul 2014. 

în regiunea Sud-Est, județul Galați ocupă locul 2 după Constanta în privința Produsului intern brut pe cap 

de locuitor (5.026 Euro) 

activitățile portuare au o contribuție semnificativă asupra mediului economic din Județul Galați. 

sectoare diversificate care aduc contribuții în constituirea produsului intern brut. 

centrele principale care au participat la dezvoltarea economiei sunt: portul fluvial, șantierul naval, 

combinatul siderurgic și portul mineralier din municipiul Galați. 

principalele coridoare de comunicații europene pe cale maritimă (Canalul Rhin- Main-Dunare) și prin 

căile ferate. 
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există servicii orientate spre dezvoltarea și susținerea sectorului IMM și de formare a forței de muncă. 

potențialul industrie metalurgice a județului Galați este prezentat în anul 2008, când a înregistrat o 

producție de peste 50% la nivel național. 

exporturi masive rezultate din producția metalurgică. 

județul Galați beneficiază de Parcul de Tehnologie a Informației care este o platformă de lansare pentru 

societățile din domeniul IT 

Puncte slabe  
Ramuri industriale mari consumatoare de energie si emisii de noxe – unități care au fost inchise, sistem 

de termoficare. 

Zone monoindustriale sau cu mai multe ramuri industriale aflate în declin (industria extractiva. 

Competitivitate scăzută a multor ramuri industriale. 

Sectoarele industriale au înregistrat, în general, evoluţii descendente în ceea ce priveşte numărul de 

personal la nivelul principalelor companii ale judeţului. 

Neaplicarea managementului calităţii totale de către toţi întreprinzătorii. 

Bază antreprenorială insuficient dezvoltată. 

Criza imobiliară – preţ mare al terenurilor şi imobilelor, precum şi al chiriilor. 

Predomină întreprinderile de tip, specializate mai ales în activităţi de servicii şi comerţ, cu un impact 

mai slab asupra economiei judeţene. 

Insuficienţa informaţiilor de piaţă. 

Tehnologii depăşite. 

Capital insuficient pentru retehnologizare. 

Ramuri industriale cu valoare adăugată mare deocamdată puţin reprezentate (telecomunicaţii, IT). 

Investiţii autohtone şi străine insuficiente; 

Infrastructura necorespunzătoare, absenţa alimentării cu apă, a canalizării, stare improprie a multor 

drumuri comunale şi parțial a drumurilor judeţene, ceea ce permite accesul la anumite localităţi ale 

judeţului. 

județul Galați ocupă locul 2 (86,92%) ca pondere de șomeri neîndemnizați raportat la clasamentul 

tuturor regiunilor; 

rata șomajului ocupă locul 4 (9,17%) la nivel național și este cea mai mare din regiunea Sud-Est; 

Galațiul face parte din județele industrializate afectate de restructurare; 

transportul maritim nu este valorificat datorită stării actuale a porturilor. 

Oportunităţi  
Realizarea de incubatiare de afaceri, acceleratoare de afaceri si spinn-ofuri.  
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Creşterea gradului de utilizare a resurselor de energie regenerabilă, ce conduce la introducerea de noi 

tehnologii şi creştere economică. 

Dezvoltarea parcurilor eoliene.  

Atragerea de investitori strategici, a companiilor mari, cu renume mondial.  

Dezvoltarea de parteneriate între întreprinzătorii locali şi cei străini. 

Constituirea de parteneriate public-privat. 

Dezvoltarea sectorului IMM în noul context european, pe sistem clustere de productie si inovare. 

Existența infrastructurii de cercetare – dezvoltare și a specialiștilor în domeniul dezvoltării arealului 

Delta Dunării. 

Creşterea numărului de investiţii străine, care poate determina o creştere a competitivităţii, prin 

transfer tehnologic şi inovare. 

Existenţa programelor naţionale şi europene pentru susţinerea dezvoltării – inovării, cercetării şi 

transferului de tehnologie. 

proiecte de finanțare pentru PFA-uri ce se adresează cetățenilor care nu figurează ca având un loc de 

muncă, în special cei care au statutul de șomeri neîndemnizați. 

în regiunea Sud-Est, Creşterea cu 6,1% a valorii adăugate din construcţii şi creşterii cu 3% a valorii 

adăugate din industrie, creşterea din servicii fiind de 1,7% 

Arealul Nordic are un potențial turistic nevalorificat și nu este promovat. 

servicii de turism pentru papilonariu, insectar şi terariu 

construirea unui centru expozițional în regiunea Sud-Est 

construirea unui centru de afaceri în județul Galați 

dezvoltarea sectorului agricol în comuna Matca prin construirea unui parc agroindustrial 

dezvoltarea sectorului tehnologic în Galați prin construirea unui parc tehnologic 

Cooperarea intre agenţii economici şi formarea clusterelor specializate industriale si de servicii. 

 
Ameninţări  
Situaţia macroeconomică la nivel de judeţ reflectă lipsa unei clare specializări economice, în special în 

ultimii ani, perioadă în care investiţiile productive s-au redus substanţial. 

Cerere redusă de produse și servicii din partea Uniunii Europene. 

Presiunea produselor din Uniunea Europeană asupra pieţei interne. 

importurile de produse similare (pește și preparate din pește) cu prețuri foarte scăzute. 

Interes scăzut pentru introducerea de noi tehnologii 

Riscul delocalizării unor sectoare industriale către locaţii externe (de exemplu Republica Moldova, 

Ucraina), din cauza costurilor mai reduse. 
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Proceduri dificile de obţinere a avizelor (de exemplu, a avizelor de mediu) de către societăţile 

comerciale. 

Disfuncţionalităţi ale pieţei funciare şi de arendare a terenurilor. 

Costuri mari de conformare a agenţilor economici la standardele de mediu. 

Falimentarea unui număr mare de firme care nu vor face fata competiţiei din ce în ce mai crescute, 

pentru orizontul 2020 - 2030. 

Accentuarea procesului de dezindustrializare a judetului in special industria prelucratoare; 

în urma tendinței de creșterea a salariilor, aceasta este urmată de o creștere a somajului; 

sectorul turismului nu este promovat eficient la nivelul județului, cât și la nivel național investiții 

insuficiente în sectorul industrial; 

Fenomenul globalizării poate marginaliza anumite sectoare ale economiei sau poate conduce chiar la 

dispariţia acestora (exemple: industria textilă, industria uşoară, prelucrarea produselor alimentare). 

Aparitaia unor pandemii medicale, probleme de sanatate publica care pot duce la blocarea temporara 

si/sau partiala a unor activitati economice in care judetul ar execla – turismul. 

Instabilitatea legislativa si predictibilitatea legilativa precum si birocratia sistemului public, proceduri si 

diversele institutii avizatoare. 
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6. Viziunea și prioritățile strategiei  
 

Din punct de vedere economic, strategia de dezvoltare a regiunii SE este fundamentată pe premisele 

viziunii strategice, aşa cum au reieşit din contextul naţional şi european al dezvoltării, precum şi din 

avantajele şi dezavantajele poziţiei competitive a economiei regionale. 

În viziunea Guvernului României, edificarea unui ecosistem antreprenorial viabil la nivel naţional va 

permite funcţionarea interconectată a lanţurilor productive de întreprinderi mici şi mijlocii, răspândite 

la nivel local pe întreaga ţară, pe plan regional sau global, prioritare fiind lanţurile cu potenţial sporit de 

adăugare de valoare, ca de pildă, clusterele şi polii de excelenţă sau reţelele industriale ori de servicii 

de înaltă calitate. Ecosistemul antreprenorial naţional va putea fi întemeiat pe structura consolidată a 

sectorului autohton al întreprinderilor mici şi mijlocii, mai numeroase, mult mai active economic şi mai 

competitive decât sunt acestea în prezent, capabil să contribuie masiv la creşterea economică a 

României pe termen lung şi, implicit, la progresul social si prosperitatea tuturor cetățenilor țării. 

Pentru România, fondurile europene vor reprezenta în continuare unul dintre cele mai importante 

instrumente ce vor fi utilizate pentru reducerea disparităților regionale, precum și pentru promovarea 

creșterii economice la nivel teritorial, consolidarea competitivității, creșterea și diversificarea locurilor 

de muncă, obiective de referință la nivelul Uniunii Europene. 

Strategia Europa 2020 consideră antreprenoriatul și firmele mici și mijlocii drept pilon de bază al 

politicilor comunitare. Două treimi din locurile de muncă sunt asigurate de acest sector, anual 4 milioane 

de locuri de muncă fiind create în cadrul noilor companii. 

Actualul guvern și-a propus ca România să devină o țară competitivă economic la nivel regional și global 

prin implementarea unui model economic bazat pe antreprenoriat, deschidere la concurență, inovare și 

investiții din fonduri europene. 

Viziunea noastră este ca România să devină țara cu cel mai bun mediu pentru antreprenori până în 2030. 

Prioritatea strategiei este să dezvoltăm o cultură antreprenorială autentică și performantă care creează 

pentru o națiune nu doar resurse și rezultate, ci dezvoltă oameni activi, autonomi, care știu importanța 

cooperării, stimulează responsabilitatea și curajul. Bine făcută, dezvoltarea antreprenoriatului va fi 

principalul factor pentru oprirea migrației românilor și chiar pentru întoarcerea lor în țară. 

Tot ca prioritate, subliniem adaptarea antreprenorilor la un mediu din ce în ce mai concurențial, 

extinderea activitatii intreprinderilor/firmelor inființate cu ajutorul finanțării din fonduri europene prin 
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accesarea granturilor pentru activitățile menționate în Programul de guvernare 2020 -2024 și pregătirea 

tranziției spre un mediu de lucru predominant digital care va include corespondența electronică, 

generalizarea utilizării semnăturii electronice, accesul de la distanță a bazelor de date, depunerea 

online a tuturor declarațiilor fiscale, solicitarea și obținerea electronic a aprobările și avizele necesare 

funcționării firmei.  

În efortul de dezvoltare a unei afaceri competitive, antreprenorii pot implementa o serie de măsuri care 

operaționalizează principiile dezvoltării durabile, și pot conduce la creșterea rentabilității activității: 

- Măsuri care cresc eficiența energetică – măsurile pot începe de la măsuri simple, precum alegerea 

unor becuri economice, până la planuri complexe de reducere a consumului de curent electric, 

apă sau gaz. 

- Produse ecologice – utilizarea, când este posibil, a unor produse ecologice. 

- Folosirea de ambalaje reciclabile  

- Folosirea unor surse alternative de energie 

- Implementarea unor standarde de protecția a mediului –ex. ISO 14001 

- Asumarea unor obiectivele sociale  

- Planificarea obținerii de profit pe termen lung 

Antreprenoriatul sustenabil este o altă prioritate pe care organizațiile noi o urmăresc în conturarea unei 

strategii coerente de dezvoltare pe termen scurt.  În acest sens acțiunile pe care le vor propune 

antreprenorii vor ține seama de  

- introducerea de practici cu impact asupra mediului în activitatea curentă cu scopul de a creşte 

reciclarea, de a reduce consumul de energie, de a îmbunătăți gestionarea resurselor și de a 

reduce poluarea;  

- dezvoltarea de noi activități în cadrul economiei ecologice cu scopul de a oferi oportunități de 

angajare, precum şi de a contribui la reducerea impactului negativ asupra mediului (spre exemplu 

reducerea emisiilor din surse fixe în atmosferă şi limitarea poluării corpurilor de apă); 

- introducerea etichetării ecologice 

Când se pune problema dezvoltării antreprenoriatului și de extindere a  activității 

întreprinderilor/firmelor, două aspecte trebuie avute în vedere:  

1. stabilirea orientării (ce orientări se dau dezvoltării); 

2. modalităţi de a operaţionaliza dezvoltarea respectivă (cum se poate realiza dezvoltarea).  
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În ceea ce priveşte orientarea, strategiile se referă la două opţiuni extreme: concentrarea şi 

diversificarea.  

Referitor la modalitatea de a realiza dezvoltarea întreprinderilor, indiferent de orientarea strategică 

aleasă, sunt posibile două alternative: 

 a) acţionarea pe cale internă, dezvoltând activităţi în cadrul perimetrelor actuale ale 

întreprinderilor sau ale grupului. Aici pot fi folosite două soluţii: opţiunile produs/piaţă (matricea Ansoff) 

sau crearea de unităţi de producţie autonome (internal new venture).  

b) acţionarea pe cale externă, părăsind perimetrele actuale, prin alianţe strategice şi 

parteneriate (fuziuni, achiziţii, licenţe, francize, coîntreprinderi etc).  

Creșterea înseamnă atât dezvoltarea cantitativă, cât și cea calitativă în afaceri.  

Creșterea cantitativă înseamnă o creștere a producției curente, a veniturilor din vânzări, diversificarea 

gamei de produse, amploarea resurselor (numărul de angajați, suma de capital) și investiții.  

 

Creșterea calitativă se referă la dezvoltarea calității elementelor de afaceri. Prin urmare, este dificil de 

explicat creșterea calitativă cu termeni cantitativi. Creșterea internă reprezintă îmbunătățirea și 

optimizarea continuă a activelor operaționale și financiare ale întreprinderii, fiind calea de 

operaționalizare a unei strategii de specializare într-un domeniu de activitate aflat în etapa de creștere. 

 

Pentru multe firme, creșterea internă constituie principala cale de dezvoltare strategică, opțiunea 

pentru această formă de dezvoltare fiind bazată pe următoarele considerente: 

 - creșterea internă asigură o mai bună consolidare a capacităților indispensabile obținerii unui 

avantaj competitiv; 

 - asigură o mai bună cunoaștere a mediului extern; - minimizează riscurile de ruptură cu 

activitățile cotidiene; 

 - permite managerilor să gestioneze dezvoltarea în deplină autonomie. 

 

Creşterea externă constă în cumpărarea altor întreprinderi sau în încheierea de alianţe cu alte 

întreprinderi, fie concurente în cazul unei strategii de specializare, fie aparţinând altor domenii de 

activitate, în cazul unei strategii de diversificare.  

Creşterea externă este un mijloc de a dobândi rapid competenţele unui nou sector sau de a cuceri noi 

cote de piaţă.  
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Spre deosebire de creşterea internă, în creşterea externă perioada de punere în aplicare a strategiei, a 

obiectivelor în planuri de acţiune, în rezultate, -fuziunile şi achiziţiile - se reduc, aceasta oferindu-i 

întreprinderii achizitoare o oportunitate de a creşte mecanic şi rapid prin simpla adăugare de resurse la 

ţinta sa (creştere a cifrei de afaceri, a cotelor de piaţă etc.). Perspectiva de a creşte şi de a crea valoare 

rapid, face din creşterea externă levierul favorit al managerilor de întreprinderi şi al acţionarilor, 

adesea, în detrimentul creşterii interne. 

 

Dezvoltarea unei afaceri/întreprinderi este procesul de îmbunătățire a succesului unei companii. O 

afacere poate să cunoscă o creștere în termeni ce privesc angajații, piața de desfacere sau clienții, 

dezvoltarea în plan internațional, creșterea profitului, dar dezvoltare unei întreprinderi este adesea 

determinată din punct de vedere al veniturilor finaniare. Există diferite moduri de a dezvolta o afacere. 

 

Igor Ansoff a identificat patru strategii de creștere și le-a rezumat în așa-numita Matrice Ansoff. Matricea 

Ansoff (cunoscută și ca Grilă de extindere a produselor/pieței) permite managerilor să rezume rapid 

aceste strategii potențiale de creștere și să le compare cu riscul asociat fiecăruia. 

Cele patru strategii sunt:  

❖ penetrarea pe piață: vânzarea mai multor produse existente ale companiei către piețele 

existente. Pentru a pătrunde și a dezvolta baza de clienți pe piața existentă, o companie poate reduce 

prețurile, poate îmbunătăți rețeaua de distribuție, poate investi mai mult în strategiile de marketing și 

poate crește capacitatea de producție existent;  

❖ dezvoltarea pieței: vânzarea mai multor produse existente pe noi piețe. Această strategie 

vizează atingerea de noi segmente de clienți sau extinderea la nivel internațional prin vizarea unor noi 

zone geografice; 

❖ dezvoltarea produselor: dezvoltarea și vânzarea de produse noi pe piețele existente 

Dezvoltarea de produse înseamnă fie realizarea unor modificări asupra produselor existente în gama 

proprie pentru a oferi clienților mai multă valoare prin achiziționarea lor, fie prin dezvoltarea și lansarea 

de noi produse alături de oferta existentă a unei companii; 

❖ diversificarea: intrarea pe noi piețe cu produse noi, care sunt, fie asemănătoare 

produselor autohtone puse la dispoziție de o firmă, fie nu au nicio legătură cu oferta existentă a 

acesteia. 

Strategia de creștere internă este bazată pe considerentul că managerii trebuie să caute în domeniul lor 

de activitate cele mai bune soluții pentru a obține cele mai bune rezultate, respectiv avantajul 

competitiv.  
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Dat fiind faptul că concurența poate atrage atât succesul cât și eșecul unei întreprinderi, fundamentarea 

deciziei de creștere internă prin alegerea strategiei concurențiale trebuie să răspundă la 2 postulate: 

 1.  atractivitatea domeniului – rentabilitatea pe termen lung;  

 2. factorii care determină poziția concurențială în cadrul domeniului de activitate. 

Strategiile interne de creștere au câteva dezavantaje. De exemplu, dezvoltarea capacităților 

interne poate fi lentă și consumatoare de timp, costisitoare și riscantă dacă nu este bine gestionată. 

 

De la un anumit punct, creşterea internă nu mai este avantajoasă pentru întreprinderi deoarece poate 

genera dezechilibre ale fluxului de numerar. Odată ce acest punct este depăşit se recomandă 

implementarea unei strategii de creştere externă.  

În funcţie de direcţia creşterii, întreprinderile pot creşte orizontal (în acelaşi domeniu), vertical sau 

lateral (în alte domenii).  

Strategiile de creștere economică externă vizează creșterea productivității sau a profitului cu ajutorul 

resurselor și capabilităților care nu sunt dezvoltate intern de către companie în sine. Mai degrabă, aceste 

resurse sunt obținute prin fuziunea/achiziționarea sau parteneriatul cu alte companii.  

 

Strategiile externe de creștere pot fi, prin urmare, împărțite între strategiile de M&A (fuziuni și achiziții) 

și strategiile de alianță strategică (subcontractarea, coîntreprinderile, francizele, licențele, fuziunile, 

achizițiile, subsidiarele). 

 

Fuziuni si achizitii (Mergers and Acquisitions) M&A, ca o strategie de creștere care îmbunătățește puterea 

competitivă a dobânditoruluil, oferă o serie de avantaje, și anume:  

 extensia afacerii: poate fi utilizată pentru a extinde acoperirea unei firme în ceea ce 

privește spațiul geografic, produsele sau acoperirea pieței cu produse; 

 consolidarea poate fi utilizată pentru: a reuni doi concurenți și a crește puterea de piață 

prin reducerea concurenței; a crește eficiența prin reducerea capacității excedentare sau prin 

împărțirea resurselor (de exemplu, facilități pentru sediul central sau canale de distribuție); a crește 

eficiența producției sau puterea de negociere cu furnizorii, forțându-i să își reducă prețurile; 

 capacități de construire. De exemplu, decât să cerceteze o nouă tehnologie de la zero, 

cumpărătorii (achizitorii) pot aștepta ca antreprenorii să formuleze o idee și apoi să o preia pentru a 

încorpora capacitatea tehnologică în propriul portofoliu;  
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 viteza: permite achizitorilor să acționeze rapid și acest lucru poate reprezenta un avantaj 

în sine; 

 eficiența financiară: acest lucru poate permite unei companii cu venituri financiare mari 

să fuzioneze cu o altă companie cu un bilanț slab, aceasta din urmă putând să plătească dobânzi și să 

acopere alte cheltuieli utilizând activele companiei cu care fuzionează. Firma achiziționată ar putea, de 

asemenea, să acceseze fonduri de investiții de la o companie mai puternică, care, de altfel, nu ar fi fost 

disponibilă; 

 eficiența fiscală: de exemplu, profiturile sau pierderile fiscale pot fi transferabile în cadrul 

societății fuzionate pentru a beneficia de diferite regimuri fiscale între industrii sau țări, sub rezerva 

restricțiilor legale; 

 separarea activelor: Unele companii identifică afaceri ale căror active subiacente sunt mai 

valoroase decât prețul întregii societăți. 

 

În concluzie, creșterea unei companii se poate face în mai multe moduri diferite. Cele mai utilizate 

metode sunt creșterea internă sau creșterea externă prin achiziții și alianțe.  
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7. Obiective specifice și direcții de acțiune  
 

7.1. Adaptarea rapidă la un mediu de reglementare și impozitare în continuă 

schimbare 

Prin programul de guvernare 2020-2024 se urmărește crearea unei relații de parteneriat cu contribuabilii 

pentru serviciile prestate, prin: 

• dezvoltarea și extinderea de servicii simple și accesibile pentru contribuabili; 

• simplificarea procedurilor de administrare fiscală pentru susținerea conformării voluntare la 

declararea obligațiilor fiscale prin: 

• reducerea și simplificarea numărului de formulare și declarații; 

• introducerea formularelor precompletate; 

• depunerea electronică a tuturor formularelor și declarațiilor; 

• evaluarea permanentă a calității serviciilor fiscale din perspectiva contribuabililor; 

• acordarea de asistență din inițiativa organelor fiscale pe teme ce decurg din constatări ale 

organelor de control din cadrul ANAF. 

Știind acest lucru firmele trebuie să fie pregătite să colaboreze cu organele fiscale, să solicite asistență 

atunci când au nevoie și să dețină dotarea tehnică (hard și soft) necesară pentru depunerea electronică a 

tuturor formularelor și declarațiilor. 

De asemnea, este util de menționat că dacă firmele își vor plăti la timp taxele și impozitele vor putea 

solicita acordarea de facilități fiscale la plata obligațiilor fiscale. ANAF va asigura un tratament fiscal 

diferențiat în funcție de comportamentul fiscal al contribuabililor. 

Firmele trebuie să fie pregătite pentru implementarea facturii electronice la nivel național și 

interconectarea aparatelor de marcat electronice fiscale; este inevitabilă tranziția spre un mediu de 

lucru predominant digital care să includă corespondența electronică, generalizarea utilizării semnăturii 

electronice și accesul de la distanță a bazelor de date. 

ANAF va extinde mecanismul de aprobare a rambursării TVA cu control ulterior, cu o durata maxima de 

30 zile la plata, ce vizează reducerea semnificativă a perioadei de soluționare a deconturilor cu sume 

negative de TVA cu opțiune la rambursare, scopul fiind de introducere rapidă a sumelor în circuitul 

economic. 
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7.2. Integrarea într-un mediu antreprenorial concurențial 

Actualul guvern și-a propus ca România să devină o țară competitivă economic la nivel regional și global 

prin implementarea unui model economic bazat pe antreprenoriat, deschidere la concurență, inovare și 

investiții din fonduri europene. 

Firmele trebuie să fie pregătite să beneficieze de flexibilizarea legislației muncii și a contractelor de 

muncă pentru adaptarea la o piață a muncii fluidă și dinamică. Guvernul va facilita intrarea și ieșirea de 

pe piață a companiilor prin clarificarea legislației și simplificarea procedurilor de înființare, respectiv de 

insolvență și faliment.  

Se va simplifica modalitatea de înființare a firmelor, astfel încât procesul să poată fi derulat în întregime 

online. Toate declarațiile fiscale vor fi făcute în întregime online, toate aprobările și avizele se vor 

putea solicita și obține electronic. 

Conduita firmelor va trebui să fie exemplară pentru că se va accentua efortul de combatere fermă și 

nediscriminatorie a evaziunii fiscale și a muncii la negru. 

Accesarea finanțărilor puse la dispoziție prin programul de guvernare 2020-2024 devine un factor 

concurențial de primă importanță pentru extinderea activitatii intreprinderilor/firmelor infiintate prin 

finantare din fonduri europene.  

 

7.3. Accesul la multiple surse de finanțare 

În programul de guvernare 2020 – 2024 se precizează că folosirea granturilor se va face cu predilecție 

pentru următoarele obiective: 

• cercetare-dezvoltare-inovare / dezvoltarea de noi tehnologii / materiale pentru a acoperi riscul 

tehnologic; 

• susținerea start-up-urilor, în special a celor în tehnologie, cu potențial de creștere rapidă 

• susținerea ecosistemelor și a lanțurilor de valori strategice pentru avansul tehnologic la nivel 

european (e.g. digital, verde, energie etc); 

• crearea de locuri de muncă în ecosistemele locale de afaceri din regiunile de dezvoltare / UAT 

rămase în urmă - scop social și de coeziune teritorială. 
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Ca urmare, antreprenorii din regiunea Sud-Est care își doresc extinderea activitatii 

intreprinderilor/firmelor infiintate prin finanțare din fonduri europene au ca variantă accesarea 

granturilor pentru activitățile menționate anterior în Programul de guvernare 2020 -2024. 

Accesarea facilităților și finanțărilor puse la dispoziție prin programul de guvernare 2020-2024 devine 

esențială pentru extindere a activitatii intreprinderilor/firmelor infiintate prin finantare din fonduri 

europene in regiunea Sud-Est. 

Scheme de finanțare destinate creșterii competitivității prevăzute în Programul de guvernare 2020-2024 

sunt: 

i) granturi pentru investiții pentru microîntreprinderi cu un buget de până la 250 milioane Euro, sursă 

fonduri europene (FEDR), cu valabilitatea schemei pe perioada 2020-2023; 

ii) granturi pentru sporirea competitivității IMM-urilor cu un buget de 450 milioane Euro, sursă fonduri 

europene (FEDR) și bugetul de stat, cu valabilitatea schemei pe perioada 2020-2023; 

iii) granturi pentru finanțarea investițiilor mari ale IMM-urilor cu un buget până la 550 milioane Euro, 

sursă fonduri europene (FEDR) și bugetul de stat, cu valabilitatea schemei pe perioada 2020-2023; 

iv) granturi pentru inițiative antreprenoriale inovative și digitalizarea companiilor cu un buget de 

aproximativ 330 milioane Euro, sursă fonduri europene (POCU) și bugetul de stat; 

v) sprijin pentru dezvoltarea agriculturii (agro-businessul la modul general, antreprenoriatul rural, tineri 

fermieri) cu un buget de aproximativ 300 milioane Euro, sursă fonduri europene și bugetul de stat; 

vi) schema de ajutor de stat pentru investiții noi cu un buget de 1.500 milioane Lei anual, sursă bugetul 

de stat; 

vii) schema de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională cu un 

buget de stat de 450 milioane Lei anual, sursă bugetul de stat; 

viii) oferire de garanții de stat pentru creditarea companiilor mari pentru capital de lucru și investiții cu 

un plafon de 8 miliarde Lei prin EximBank; 

ix) programe de garantare pentru asigurarea lichidităților companiilor cu valabilitate între 1 sau 2 ani, 

cum ar fi schema de garantare a creditului comercial cu un buget de 1 miliard Lei, contragarantat de 

FRC; garantarea finanțărilor de tip factoring cu regres și scontarea efectelor de comerț de aproximativ 3 

miliarde Lei, garantat prin FNGCIMM; program de garantare a leasing-ului de echipamente utilaje de 1,5 

miliarde Lei, garantat prin FNGCIMM. 
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7.4. Educație antreprenorială 

Educația din România se confruntă cu o serie de probleme structurale, care afectează negativ societatea 

și economia României. Cele mai importante probleme structurale includ accesul redus și calitatea 

scăzută a actului educațional. 

Ca urmare, antreprenorii vor trebui să aibă în atenție identificarea și selectarea celor mai buni furnizori 

de formare în domeniul antreprenoriatului și a managementului firmelor, elaborarea și implementarea 

unor programe de formare eficace și eficiente precum și monitorizarea rezultatelor. Educația 

antreprenorială va trebui să aibe un caracter permanent, formarea continuă pe tot parcursul vieții, mai 

ales că digitalizarea întregii activități va solicita dobândirea de noi competențe de către angajați.  

De asemenea, o mare atenție va trebui acordată proceselor de îmbunătățire continuă a performanțelor 

atât la nivel individual cât și la nivel organizațional pentru a face față mediului economic din ce în ce 

mai concurențial. 

 

7.5. Dezvoltarea și promovarea modelelor de succes 

Se simte nevoia ca antreprenorii care sunt la început de drum să beneficieze de modele de succes și de 

mentori în afacerile pe care le înființează și le dezvoltă. În felul acesta experiența, tehnicile și 

instrumentele utilizate cu succes în managementul unei afaceri pot fi transmise mai departe către cei 

aflați la început de drum în antreprenoriat. 

În acest sens, recomandăm organizarea și participarea la workshop-uri, seminarii, ateliere care își 

propun împărtășirea experiențelor în domeniul antreprenorial, cele mai bune practici în anumite domenii 

de activitate precum și diverse modalități de soluționarea a problemelor care apar în dezvoltarea unei 

afaceri. 

Acompanierea antreprenorului de către un Business Coach și/sau un mentor pe parcursul înființării și 

dezvoltării unei afaceri poate avea multiple beneficii cu impact pozitiv atât în viteza cu care se va 

dezvolta afacerea cât și în profitul pe care îl va obține antreprenorul. 

Prin programul de guvernare 2020-2024 se va sprijini conformarea voluntară la plata obligațiilor fiscale 

prin mediatizarea celor mai buni plătitori de impozite și taxe prin elaborarea „listei albe” ce cuprinde 

contribuabili care și-au declarat și achitat la scadență obligațiile fiscale de plată. 
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8. Concluzii  
Un ecosistem dinamic de IMM-uri și startup-uri este important în orice economie sănătoasă – pentru a-l 

putea dezvolta, este vital ca reprezentanții săi să aibă o înțelegere cât mai cuprinzătoare a tuturor 

particularităților sale. 

 

Elementele de bază pentru succesul unei activităţi economice sunt: adaptarea produselor şi serviciilor la 

nevoile consumatorilor, identificarea pieţei-ţintă şi a clienţilor potenţiali, evidenţierea şi recunoaşterea 

rezultatului competiţional, stabilirea modalităţilor de distribuţie-vânzare, elaborarea politicilor de 

preţuri şi tarife și promovarea entităţii economice şi a produselor. 

 

Nu trebuie neglijat faptul că succesul unei afaceri depinde şi de abilităţile manageriale, de modalităţile 

de organizare, coordonare şi control a activităţilor unităţii care generează fluent venituri pe baza 

consumului de resurse interne, materiale, umane şi financiare. 

 

Datorită ritmului de creștere fulminant al industriei tehnologice la nivelul UE (de cinci ori mai rapid 

decât restul economiei europene în termeni de valoarea adăugată brută), tehnologiile digitale 

impactează într-un mod disruptiv dinamica pieței, cu o viteză din ce în ce mai mare, creând oportunități 

fără precedent pentru IMM-urile europene și implicit românești, permițând companiilor să inoveze, să 

crească și să concureze utilizând modele și soluții noi în generațiile anterioare de tehnologii.  

Industria poate beneficia de un efect indirect al digitalizării, dar cu impact major asupra capacității 

companiilor de a converge spre principiile economiei digitale prin noi modele de afaceri, modele 

operaționale și o nouă viziune managerială într-o nouă paradigmă bazată pe inovații și tehnologii 

digitale. 

Întreaga economie românească și mai ales IMM-urile trebuie să facă o tranziție cât mai rapidă către noua 

economie (Economia digitală) valorificând toate avantajele noii revoluții industriale 4.0. Economia 

digitală are potențialul de a genera schimbări majore și oportunități în domenii foarte variate, precum 

administrativ, social, educațional, medical, dar și în domenii emergente. 

Pe lângă cele menționate anterior, antreprenorii ar trebui să aibă în vedere să investească în producerea 

de produse cu valoare adăugată mare bazată pe resursele minerale ale României, promovarea atracțiilor 

turistice naționale în scopul valorificării resurselor naționale pentru atragerea de turiști străini, 
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adaptarea unor capacități de producție a energiei electrice la noile tendințe europene în materie de 

tranziție către o economie verde. 

Toate acestea pot avea o șansă mare de succes dacă antreprenorii vor avea permanent în atenție cele 

cinci obiective specifice: 

• Adaptarea rapidă la un mediu de reglementare și impozitare în continuă schimbare 

• Integrarea într-un mediu antreprenorial concurențial 

• Accesul la multiple surse de finanțare 

• Educație antreprenorială 

• Dezvoltarea și promovarea modelelor de success 

Dacă avem o gândire antreprenorială, trebuie să avem deschiderea necesară către necunoscut și să 

investim în oameni. 
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