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Cuvânt înainte 

 

Astăzi dinamica la nivel global, marcată de extinderea pandemiei COVID-19, determină 

mutarea cadrului general de acțiune într-o nouă dimensiune, companiile fiind nevoite să 

integreze în strategia de dezvoltare a afacerii aspecte precum digitalizarea și inovarea, 

în paralel cu deschiderea pentru proiecte de cercetare-dezvoltare. 

 

La această răscruce unde multe dintre procesele de business tradiționale sunt rescrise, 

iar antreprenorii gândesc în timp real planuri de dezvoltare corelate la situația impusă de 

contextul epidemiologic generat de extinderea pandemiei COVID-19, avem certitudinea 

că spațiul cibernetic reprezintă o alternativă eficientă (din punct de vedere financiar), 

sigură și dinamică. Fie că vorbim de on-line ca fiind o resursă pentru 

promovare/marketing, vânzare și livrare, networking și atragerea/fidelizarea clienților, 

dezvoltare de soluții inteligente sau creșterea portofoliului de clienți, antreprenorii 

trebuie să aibă capacitatea de a se adapta la orice condiții și să conștientizeze că 

digitalizarea și procesele subsecvente constituie o garanție incontestabilă a succesului în 

afaceri pe termen mediu și lung. 

 

Prin studiul prezentat, Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) oferă o colecție 

de informații vizând starea economiei românești în ansamblu, efectele pandemiei cu noul 

coronavirus (COVID-19) asupra dezvoltării mediului de business, 

propuneri de măsuri vizând relansarea economică, specificul economic local, industria și 

activitățile principale ale județelor regiunii Sud-Vest Oltenia, educația, ocuparea forței 

de muncă și incluziunea socială, inovarea, măsurile necesare pentru promovarea și 

susținerea antreprenoriatului și polii de creștere și dezvoltare. Demersurile menționate 

se circumscriu obiectivului expus în cererea de finanțare - analiza mediului antreprenorial 

la nivel regional, pornind de la mediul de afaceri existent și provocările actuale, cu 

evidențierea potențialului și direcțiilor de dezvoltare regională, materialul fiind 

proiectat ca un suport informațional comprehensiv, care înglobează cele mai importante 

repere ale comunităților și economiilor din regiunea Sud-Vest Oltenia. 

 



 
 

 
 

Antreprenorii au nevoie de repere și date statistice care îi sprijine pentru identificarea 

punctelor tari, eliminarea punctelor slabe, exploatarea oportunităților și îndepărtarea 

amenințărilor din Regiunea Sud-Vest Oltenia.  

 

Studiul evidențiază importanța susținerii antreprenoriatului și relevanța acestuia pentru 

creșterea competitivității economice și crearea de noi locuri de muncă, mediul de afaceri 

având o contribuție semnificativă la consolidarea economică, soluționarea problemelor 

sociale și de mediu și, nu în ultimul rând, la valorificarea rezultatelor cercetării științifice 

și tehnice și a inovării în procesele de business. 

 

În marja dinamizării oportunităților de business și a consolidării afacerilor din regiune a 

fost aplicat un chestionar privind consolidarea antreprenoriatului în Regiunea Sud-Vest 

Oltenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

CUPRINS 

 

I. Introducere 

 

a. Context general privind starea economiei românești 

 

b. Efectele pandemiei cu noul coronavirus (COVID-19) asupra dezvoltării mediului 

de business 

 

c. Propuneri de măsuri vizând relansarea economică 

 

d. Economia națională – perspective și provocări  

 

II. Regiunea SV Oltenia – context european, cooperare transfrontalieră și 

transnațională  

 

➢ Puncte tari, puncte slabe, riscuri și oportunități 

➢ Profil sintetic județe regiunea SV Oltenia 

 

III. Analiza județelor regiunii SV Oltenia – Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea, 

cu accent pe:  

 

➢ Specificul economic și mediul  

➢ Industria și activitățile principale ale județului 

➢ Educația  

➢ Ocuparea forței de muncă și incluziunea socială 

➢ Inovarea 

➢ Măsuri necesare pentru promovarea și susținerea antreprenoriatului 

➢ Poli de creștere și dezvoltare 



 
 

 
 

 

IV. Consolidarea antreprenoriatului în regiunea SV Oltenia – perspective și 

oportunități de afaceri  

 

V. Rolul inovării în dezvoltarea antreprenoriatului, la nivel local și regional  

 

VI. Contribuția mediului de afaceri la creșterea nivelului de viață al 

comunităților locale din regiunea SV Oltenia  

 

VII. Concluzii și follow-up  

 

 

Anexe  

statistici la nivel județean 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

I. Introducere 

 

a. Context general privind starea economiei românești 

 

➢ Situația economiei naționale 

 

Creșterea economică a continuat să înregistreze un nivel ridicat în 2019, comparativ cu 

cel din 2018. Nivelul creșterii PIB este situat între 3,9% (estimarea Comisiei Europene) 

și 4,1% (estimarea Institutului Național de Statistică). Creșterea PIB a rezultat mai ales 

în urma consumului puternic și consolidării investițiilor, produsul intern brut al României 

depășind, la finalul anului 2019, nivelul de 1.050 miliarde de lei pentru prima dată în 

istorie (aproximativ 222 miliarde euro). 

 

Produsul Intern Brut al României a depășit, la finalul anului 2019, nivelul de 1.050miliarde 

de lei pentru prima dată în istorie (aproximativ 222 miliarde euro). 

 

➢ Ponderea statelor membre în economia UE 

 

În contextul ieșirii Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea 

Europeană, de la 1 februarie 2020, România a devenit a 13-a cea mai mare economie 

din UE, în termeni nominali. Cu un PIB de aproximativ 222 miliarde de euro, economia 

României se situează sensibil peste cea a Republicii Cehe și după cea a Finlandei.  

 

În Europa Centrală, România a devenit din acest an a doua cea mai mare economie în 

termeni nominali, după Polonia, confirmând astfel statutul de economie emergentă a 

regiunii.  

 

În ciuda creșterii economice fără întrerupere din ultimii aproape 10 ani și a depășirii unor 

state ca Grecia, Portugalia sau Cehia în termeni de PIB nominal, economia românească 

rămâne una slab dezvoltată din punct de vedere al PIB/capita, comparativ cu celelalte 

state membre UE. Cu un nivel aproximativ de 11.400 euro per locuitor (ușor peste o treime 



 
 

 
 

din  media UE27), România este a doua cea mai săracă țară din UE raportat la acest 

indicator,  după Bulgaria.  

 

➢ Creșterea PIB și creșterea potențială 

 

Creșterea economică înregistrată în 2019 este așteptată să se mențină în următorii 

ani, cu niveluri preconizate de 3,8% în 2020 și 3,5% în 2021, însă trebuie luat în 

considerare faptul că previziunile au fost emise înainte de izbucnirea pandemiei 

mondiale de COVID-19, nefiind analizate consecințele recesiunii economice așteptate să 

apară în următoarea perioadă. Principalul pilon al creșterii economiei naționale va 

continua să fie, în următorii ani, consumul privat – temperat însă de contextul actual, 

alături de sectorul construcțiilor, de accelerarea absorbirii fondurilor europene alocate 

României în exercițiile financiare multianuale 2014-2020 și 2021-2027 și de investiții.  

 

➢ Deficiențele creșterii PIB 

 

Încetinirea creșterii Produsului Intern Brut este cauzată de o serie de factori precum: 

scăderea ritmului de creștere a consumului privat, contractarea producției 

industriale, productivitatea muncii și pandemia cu noul coronavirus (COVID-19). Toți 

acești factori sunt așteptați să aibă un impact negativ asupra creșterii economiei 

naționale în 2020.  

 

➢ Contribuția sectoarelor economice la PIB 

 

Sectorul serviciilor a continuat să contribuie cu cea mai mare pondere (58,3%) la 

formarea Produsului Intern Brut, urmat de industrie (21,9%). În vreme ce agricultura a 

continuat să își reducă ponderea în formarea PIB (4,1% în 2019, față de 4,3% în 2018), 

sectorul construcțiilor și-a mărit ponderea în formarea PIB, de la 5,4% în 2018 la peste 6% 

în 2019 – o evoluție corelată cu creșterea salariului minim în sectorul construcțiilor, ceea 

ce a permis retenția forței de muncă pentru antreprenori.  

 



 
 

 
 

 

 

➢ Exporturile și investițiile 

 

Nivelul investițiilor străine directe (ISD) s-a situat, în 2019, la 5,296 miliarde euro, 

în creștere cu circa 100 de milioane de euro față de 2018.  

 

Din suma totală investită în 2019 în România, 5,17 miliarde de euro au reprezentat 

participații la capital, cel mai apropiat nivel de cel din 2008, ultimul an de dezvoltare 

dinaintea crizei economice – când participațiile la capital au reprezentat 5,2 miliarde de 

euro (cărora li s-au adăugat 4,6 miliarde de euro sub formă de împrumuturi, conducând 

la un flux total al ISD de aproape 10 miliarde de euro).  

 

Deficitul comercial al României s-a accentuat în 2019, crescând cu 2,16 miliarde de 

euro, până la 17,28 miliarde de euro.  

 

Importurile au continuat să crească în 2019, pe baza creșterii consumului intern, cu 4,2%, 

comparativ cu anul 2018, până la 86,28 miliarde euro. Concomitent, ritmul creșterii 

exporturilor a fost aproape la jumătate, de doar 1,9%, până la 69 de miliarde de euro, 

ceea ce continuă să pună presiune asupra poziției internaționale a României și să conducă 

21,9%
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la accentuarea contribuției negative a comerțului internațional la creșterea Produsului 

Intern Brut.  

 

b. Efectele pandemiei cu noul coronavirus (COVID-19) asupra dezvoltării mediului 

de business 

Nivelul de digitalizare în continuare redus și infrastructura critică cu performanțe slabe 

sunt două dintre cele mai relevante aspecte evidențiate pe perioada de stării de urgență, 

impuse de răspândirea pandemiei COVID-19. 

 

Cu toate acestea, o analiză a vulnerabilităților identificate în perioada menționată 

reflectă următoarele oportunități: 

 

➢ accelerarea investițiilor în digitalizare și a proceselor subsecvente; 

➢ dezvoltarea infrastructurii critice; 

➢ echilibrarea comportamentului economic și trecerea de la cantitate la calitate; 

➢ promovarea bunurilor și a serviciilor realizate în România; 

➢ fructificarea resurselor existente - naturale, financiare si umane, toate accesibile 

în prezent; 

➢ nu în ultimul rând, creșterea nivelului de flexibilitate pe zona forței de muncă. 

  

Pandemia a evidențiat importanța digitalizarii proceselor și fluxurilor companiilor, în 

timp ce spațiul cibernetic, caracterizat prin lipsa frontierelor, dinamism şi posibilitatea 

redefinirii identității, a generat oportunităţi de dezvoltare prin acces nemijlocit la 

informaţie şi know-how. 

  

În ceea ce privește criză provocată de pandemia de COVID-19, aceasta a avut un impact 

semnificativ asupra societății românești, iar redresarea trebuie să fie realizată plecând 

de la bune practici desprinse în urma acestei situații.  

 

În mai 2020, Comisia Europeană a propus un buget UE puternic, modern și modernizat pe 

termen lung, stimulat de Next Generation EU, un instrument de recuperare în situații de 



 
 

 
 

urgență, pentru a ajuta la acoperirea daunelor produse în plan economic și social de 

efectele pandemiei COVID-19. Planul de redresare  se adresează tuturor statelor UE și 

partenerilor globali, iar bugetul propus al UE va impulsiona o redresare socio-economică 

echitabilă și revitalizarea piaței unice, va garanta condiții de concurență echitabile și 

va susține investițiile urgente - în special în ceea ce privește tranzițiile green și 

digitale, care reprezintă aspecte cheie pe latura prosperității și rezilienței Europei, în 

viitor.1 

 

Pe latura digitalizării în contextul depășirii efectelor negative produse în plan economic 

de extinderea pandemiei COVID-19, planul de redresare propus de Comisia Europeană, 

în valoare de 1,85 trilioane euro,evidențiază importanța digitalizării în toate domeniile 

economiei și societății UE. Propunerea Comisiei se încadrează în lanțul de schimbări 

structurale ale societății, pe termen lung, precum: adoptarea telemuncii, integrarea 

de platforme de e-learning, e-commerce și e-government. Pe acest fond, se propune și 

e-ID-ul universal acceptat care ar garanta un acces simplu și sigur la toate serviciile 

publice digitale la nivelul întregii Uniuni Europene. 

 

Datorită noilor tehnologii, întreprinderile și serviciile publice au fost funcționale pe 

perioada stării de urgență impuse în contextul pandemiei, asigurând astfel 

continuitatea schimburilor comerciale.  

 

Comisia Europeană definește prin Planul de resuscitare a economiei europene patru 

elemente, care vor fi esențiale pentru redresarea digitală, contribuind la stimularea 

inovării competitive:  

 

1. investiții în conectivitate și într-o mai mare calitate a conectivității. 

Implementarea rapidă a tehnologiei 5G va avea un efect de propagare în 

întreaga societate digitală și va spori autonomia strategică a Europei. Această 

 
1 Comunicarea Comisiei către Parlamentul european, Consiliul European, Consiliu, Comitetul economic și social 

european și Comitetul regiunilor. Acum este momentul Europei: să reparăm prejudiciile aduse de criză și să pregătim 

viitorul pentru noua generație, Bruxelles, 27.5.2020 COM(2020) 456 final, accesată on-line la 

https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-long-term-budget/2021-2027_ro  

https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-long-term-budget/2021-2027_ro


 
 

 
 

tehnologie se va alătura eforturilor mai ample de construire a unor infrastructuri 

care să poată gestiona procesele și aplicațiile emergente și viitoare.  

 

2. o prezență industrială și tehnologică mai puternică în sectoarele strategice ale 

lanțului de aprovizionare digital. Comisia Europeană atrage atenția în egală 

măsură asupra importanței conectivității și a tehnologiilor digitale, dar și asupra 

aspectelor vizând securitatea tehnologiei. Europa de suveranitate tehnologică în 

domeniile în care are cel mai mare impact, precum și de menținerea comerțului 

deschis și a fluxului de inovare. 

 

În perioada următoare, investițiile în redresare vor fi canalizate către 

capacitățile și capabilitățile digitale strategice, inclusiv în ceea ce privește 

inteligența artificială, securitatea cibernetică, comunicațiile securizate, datele 

și infrastructura de tip cloud, rețelele 5G și 6G, supercalculatoarele, tehnologiile 

cuantice și blockchain. Aspectele menționate vor contribui reducerea decalajului 

digital al Europei, care a devenit și mai evident în timpul crizei. 

 

3. Construirea unei economii reale a datelor, ca motor al inovării și al creării de 

locuri de muncă. Datele le oferă întreprinderilor oportunități de a dezvolta 

produse și servicii. Pentru a valorifica la maximum aceste oportunități este nevoie 

de spații europene comune ale datelor în sectoarele și în domeniile cheie, 

inclusiv în sprijinul industriei europene, al punerii în aplicare a Pactului verde 

european, al sănătății, al mobilității și al administrației publice. Astfel se va 

facilita crearea spațiilor comune ale datelor și se va consolida guvernanța cu privire 

la aspecte precum portabilitatea datelor sau accesul la date.  

 

4. asigurarea unui mediu de afaceri mai echitabil și mai favorabil. Măsurile de 

izolare prelungite au stimulat vânzările pe internet și modelele de afaceri 

online. Această tendință se va accelera în lunile și anii ce vor urma, în care tot mai 

multe întreprinderi vor recurge la tehnologiile digitale pentru a-și desfășura 

activitatea. Cu toate acestea, mediul online este dominat în prezent de o serie de 



 
 

 
 

platforme mari. Poziția acestora – și accesul lor mai mare la principalele resurse de 

date – are impact asupra capacității întreprinderilor europene mai mici de a se 

lansa, de a se extinde sau de a profita pe deplin de avantajele pieței unice.  

 

Pe această latură, CE are în vedere prin actul legislativ privind serviciile digitale 

îmbunătățirea cadrului juridic pentru serviciile digitale, cu norme clare pentru 

platformele online. Astfel se va oferi o mai mare siguranță consumatorilor în 

mediul online, se vor preveni cazurile de abuz de putere pe piață de către 

platforme și se va asigura o piață echitabilă, cu șanse egale pentru întreprinderile 

mai mici.  

 

c. Propuneri de măsuri vizând relansarea economică 

 

 sprijin pentru mediul de afaceri din partea autorităților publice naționale și 

europene pentru a susține afacerile românești pe durata și în perioada post-criza 

cauzată de COVID-19, prin relaxare fiscală (acolo unde este posibil), credite 

bugetare sau suport pentru angajați și angajatori;  

 

 pregătirea unei forțe de muncă competitive și calificate în conformitate cu 

nevoia reală din piață, în domenii cheie precum construcțiile, IT&C, industria, 

energia etc. 

 

 actualizarea și operaționalizarea cadrului normativ de referință – parteneriatul 

public-privat, achizițiile publice, fiscalitatea, legislația muncii etc., printr-o 

consultare reală, permanentă a decidentului cu mediul de afaceri, care să asigure 

un climat favorabil dezvoltării afacerilor;  

 

 asigurarea predictibilității fiscale și, în general, a predictibilității normative, 

lipsa acesteia afectând mai ales IMM, dar și economia în ansamblul său, prin 

descurajarea potențialilor investitori; 

 



 
 

 
 

 creșterea nivelului de digitalizare, în contextul în care creşterea competitivităţii 

IMM, prin cercetare, inovare şi digitalizare reprezintă politica prioritară a Uniunii 

Europene pentru următorul exercițiu financiar; 

 

 sprijinirea extinderii comerțului exterior al României către piețele non-UE, în 

vederea deschiderii de noi piețe și recâștigării celor ex-tradiționale, mai ales 

overseas; 

 

 implementarea unor politici publice cât mai adaptate la realitățile economice, 

care să sprijine dezvoltarea domeniilor strategice cum sunt infrastructura, 

transportul, IT&C, turismul, eficiența energetică, sursele regenerabile etc.; 

 

 facilitarea accesului sporit al produselor românești pe piața națională, dar mai 

ales internațională și necesitatea creării unor programe de finanțare dedicate, 

accesibile pentru cât mai mulți antreprenori, în vederea facilitării participării 

firmelor românești pe piețele externe. 

 

d. Economia națională – perspective și provocări  

 

Economia națională rămâne puternic ancorată în modelul de creștere bazată pe 

consum, ceea ce conduce în viitor la vulnerabilități precum:  

 

a) reducerea consumului privat și public în contextul recesiunii anticipate, 

cauzate de pandemia de COVID-19 

 

Măsuri propuse:  

→ introducerea stimulentelor economice, financiare și de politică monetară 

pentru consolidarea consumului privat în perioada post-COVID-19 

 

b) impact negativ al comerțului internațional al României asupra creșterii 

Produsului Intern Brut  



 
 

 
 

Măsuri propuse:  

 

→ deschiderea de noi piețe pentru produsele românești, în special în afara UE 

→ inversarea tendinței de scădere a producției industriale și relansarea sectorului 

productiv din România, alături de consolidarea sectoarelor inovative, precum 

cercetare-inovare și IT  

 

c) menținerea unui nivel ridicat al inflației, determinat de creșterea consumului – 

rata inflației rămâne una dintre cele mai mari din Uniunea Europeană și este 

așteptată să se mențină la un nivel de cel puțin 3,4% în 2020 și 3,1% în 2021.  

 

Măsuri propuse:  

→ trecerea treptată către un model de creștere bazat pe investiții și inovație, ceea 

ce va permite reducerea ponderii consumului privat în creșterea PIB și relaxarea 

nivelului inflației.  

 

II. Regiunea SV Oltenia – context european, cooperare transfrontalieră și 

transnațională  

 

Context european  

 

Comisia Europeană a stabilit, pentru exerciţiul financiar 2014 – 2020, crearea aşa-

numitelor "regiuni de tranziţie", al căror PIB pe cap de locuitor este cuprins între 75% 

şi 90% din media Uniunii Europene. Cele trei categorii definite vor fi eligibile pentru 

investiţii după cum urmează:  

 

- Regiunile mai puţin dezvoltate, al căror PIB pe cap de locuitor este mai mic de 

75% din media Uniunii Europene; 

 

- Regiunile de tranziţie, al căror PIB pe cap de locuitor este cuprins între 75% şi 

90% din media Uniunii Europene; 



 
 

 
 

 

- Regiunile mai dezvoltate, cu un PIB pe cap de locuitor mai mare de 90% din 

media Uniunii Europene. 

 

Regiunea Sud Vest Oltenia se încadrează în categoria regiunilor mai puţin 

dezvoltate, având un PIB pe cap de locuitor mai mic de 75% comparativ cu media 

Uniunii Europene. 

 

Cooperare transfrontalieră  

 

Cooperarea transfrontalieră este susținută de vecinătatea cu Bulgaria la sud și cu 

Republica Serbia la sud-vest, prin amplasarea de-o parte și de alta a malurilor fluviului 

Dunărea.  

 

Potențialul comercial este susținut în prezent prin construcția podului dintre 

localitățile Calafat și Vidin, care deschide noi oportunități de cooperare între cele 

două state.  

 

Conectarea Municipiului Craiova prin infrastructura de transport rutieră și feroviară la 

calea de acces deschisă de această investiție în infrastructură reprezintă un plus 

economic doar în condițiile în care se recreează noi rute de tranzit dinspre țările 

europene spre regiunea Oltenia cu ieșire spre sudul continentului și spre Turcia.  

 

Cooperare transnațională 

 

Judeţele riverane Dunării (Mehedinţi, Dolj, Olt) fac parte din zona de cooperare a 

Dunării prin Liga judeţelor dunărene din România, care a fost cooptată în 1991 în Liga 

ţărilor dunărene, care are drept obiectiv principal crearea unui cadru organizat, 

coerent şi funcţional pentru dezvoltarea relaţiilor de colaborare, inclusiv în sfera 

economică. 

 



 
 

 
 

Cooperarea este sprijinită și prin constituirea euroregiunilor – ce facilitează  legături 

directe între regiuni şi comunităţi aflate de o parte şi de alta a frontierelor de stat, în 

virtutea competenţelor autorităţilor locale, aşa cum sunt acestea definite în legislaţia 

naţională.  

 

Punctual, în zona regiunii Sud-Vest funcţionează euroregiunea Dunărea 21 înfiinţată în 

2002, care cuprinde localităţi urbane şi rurale din România (municipiul Calafat şi 

comunele Poiana Mare, Desa, Cetate şi Ciupercenii Noi din judeţul Dolj), Bulgaria 

(oraşul Vidin şi 7 comune) şi Serbia (oraşul Zaicear şi 7 comune). Cooperarea vizează 

realizarea unei zone de comerţ liber şi rezolvarea unor probleme comune legate 

de îmbunătăţirea infrastructurii, protecţia mediului, dezvoltarea economică a 

localităţilor.  

 

➢ Regiunea SV Oltenia - puncte tari, puncte slabe, riscuri și oportunități 

 

Puncte tari: 

- conectivitate și accesibilitate: regiunea SV Oltenia este traversată de 3 Axe 

prioritare ale rețelei europene de transport; 

- cel mai mare producător de energie din România cu resurse energetice 

refolosite; 

- Dunărea, resursă importantă pentru industrie și turism; 

- Aeroportul Internațional Craiova; 

- resurse minerale: cărbune, izvoare minerale, roci de construcție, sare, petrol, 

etc.; 

- industrii competitive: Industria lemnului (Subcarpații Olteniei) și serviciile de 

transport; 

- centre universitare performante; 

- terenuri agricole, cu soluri fertile, favorabile dezvoltării unei agriculturi 

moderne; 

- puncta forte ale industriei: Slatina - aluminiu, cu numeroase investitii de capital 

Internațional, Ford – a doua mare companie de automobile din România. 



 
 

 
 

 

Puncte slabe: 

- infrastructura de transport insuficient dezvoltată; 

- Infrastructura de afaceri pentru agricultură insuficient dezvoltată; 

- rentabilitate scăzută a activităților agricole datorată fărâmițării terenurilor, 

unităților productive mici, mecanizării reduse etc; 

- infrastructura de utilități și mediu insuficient dezvoltată (apă, canalizare, 

epurare, gaze, managementul deșeurilor, comunicații); 

- capacitate scăzută de atragere a invesițiilor străine directe; 

- infrastructura de afaceri în stadiu incipient de dezvoltare; 

- probleme serioase cu sărăcia, servicii sociale precare; 

- probleme de mediu, cu impact negative asupra calității apei, aerului, solului și 

subsolului; 

- decalaje educaționale între mediul rural și urban; 

- nivel scăzut al digitalizării: număr redus de abonamente internet și număr redus 

de calculatoare mai ales în mediul rural; 

- slaba dezvoltare a industriei cu valoare adăugată mare. 

 

Oportunități: 

• potențial de exploatare a Dunării ca un coridor de transport cu cost redus;  

• existența unui potențial turistic în regiune;  

• dezvoltarea sectorului serviciilor va facilita crearea de noi locuri de muncă;  

• alocarea de fonduri de către UE prin programele operaționale;  

• potențial crescut pentru agricultura ecologică; 

• valorificarea potențialului piscicol; 

• disponibilitatea forței de muncă pentru recalificare și dezvoltarea abilităților. 

  

Amenințări: 

• Creșterea ratei șomajului în urma privatizării întreprinderilor mari și a 

restructurării industriale;  

• problemele acumulate în industria extractivă a cărbunelui;  



 
 

 
 

• migrația masivă a tinerilor datorită lipsei locurilor de muncă;  

• risc natural (inundații, deșertificarea, eroziunea malurilor); 

• adâncirea disparităților inter și intraregionale. 

 

➢ Profil sintetic județe regiunea SV Oltenia 

 

Regiunea Sud Vest Oltenia are un important potențial de dezvoltare economică. Economia 

Regiunii este preponderent industrială, aceasta cuprinzând aproape toate ramurile din 

domeniile energeticii și prelucrării materiilor prime. Este important de semnalat faptul 

că, industrii cu valoare adăugată mare (producție software, desene și modele, 

electronică, etc.) sunt prezente nesemnificativ atât ca aport la PIB cât și ca număr de 

persoane ocupate.  

 

Fiind străbătută de o rețea hidrografica densă, regiunea SV Oltenia oferă condiții propice 

dezvoltării agriculturii, a sistemelor de irigații, exploatării atât casnice cât și 

industriale (microhidrocentrale si producerea energiei electrice).  

Regiunea Sud-Vest Oltenia dispune de o suprafață agricolă generoasă. Solurile fertile din 

jumătatea sudică a regiunii, pășunile şi fânețele naturale situate în regiunile de podiș şi 

în dealurile subcarpatice precum şi pajiștile montane din nordul regiunii, favorizează 

dezvoltarea culturilor cerealiere, pomicole, viticole, legumicole, precum și a fructelor de 

pădure și creșterea animalelor. 

 

De altfel, specificul economiei Regiunii Sud Vest Oltenia este industrial-agrar, contribuția 

industriei la realizarea PIB fiind majoră iar populația ocupată în agricultură reprezintă 

jumătate din totalul populației ocupate.  

 

Avantajele comparative si competitive ale fiecărui județ din regiunewa vizată sunt 

prezentate – în sinteză, în cele ce urmează: 

 

Profil județe JUDEȚ  PROFIL 

  



 
 

 
 

DOLJ  centru universitar regional cu impact 

național, energie termo, sector auto, 

masini agricole, agricultură ecologică.  

 

OLT  metale neferoase, produse şi 

subansamble auto, grâu , porumb, 

rapită, vin.  

 

GORJ  materiale de constructii, energie 

termo, industrie extractiva, 

pomicultură, zootehnie, turism 

montan, artizanat.  

 

MEHEDINȚI  energie hidro, constructii navale, 

viticultură, turism dunărean  

 

VÂLCEA  chimie, pomicultură, legumicultură, 

turism balnear.  

 

 

 

 

Detaliere județe regiunea SV OLTENIA: 

 

 JUDEȚUL DOLJ  

 

După 1989, industria județului a decăzut datorită existenței unor unități mari care nu au 

putut să se mențină într-o economie aflată în reformare și reorganizare. Privatizarea nu 

a dus la obținerea rezultatelor economice scontate, unitățile care au rămas funcționale 

având o capacitate de producție mult redusă față de anii de dinainte de 1989.  

 



 
 

 
 

Dintre acestea cele mai importante sunt: producerea energiei electrice prin arderea 

cărbunelui, industria prelucrătoare (prelucrări mecanice grele, utilaje grele, confecții 

metalice, automobile, mașini agricole, motoare și transformatoare electrice, locomotive, 

electronică de putere, chimie, materiale de construcții, transporturi auto, pe calea 

ferată, aero, industrie alimentară, industrie textilă) și agricultură.  

 

Specificul economiei județului Dolj este industrial agrar, contribuția industriei la 

realizarea cifrei de afaceri realizată în județ fiind majoră, iar populația ocupată în 

agricultură este majoritară față de totalul populației ocupate. De mentionat că, în raport 

cu celelalte județe există un număr mai ridicat de persoane ocupate în industrie și 

industria prelucrătoare.  

 

Activitatea județului se bazeaza pe următoarele domenii:  

 

-industrie (agroalimentară, construcții de mașini, chimică,mașini electrice și electronice, 

mașini agricole și tractoare, automobile, reparații locomotive și material rulant);  

- producția de energie electrică și termică pe bază de carbune, transport și distribuție 

apă, energie electrică și gaze;  

- transport rutier, feroviar, naval și aerian;  

- prestări servicii și comerț;  

- construcții civile și industriale;  

- agricultură și silvicultură.  

 

În mediul urban iși desfasoară activitatea 84,6% dintre agenții economici,localizați în 

principal în municipiul Craiova (91,7%). Majoritatea agenților economici activează în 

mediul urban iar regiile autonome în exclusivitate în mediul urban. Din totalul de 12.508 

agenți economici în Dolj, 10.583 activează în mediul urban și 1925 în mediul rural. Dintre 

aceștia, 9647 în Craiova, 236 în Bailești, 235 în Calafat, 32 în Bechet, 111 în Dăbuleni, 240 

în Filiași și 82 în Segarcea.  

 



 
 

 
 

În municipiul Craiova se disting două mari platforme industriale: platforma de vest (CET 

Ișalnita, Doljchim, Fabrica de bere, Elpreco Craiova) și platforma de est ( Ford S.A., MAT 

S.A., Popeci Utilaj Greu, SC Avioane SA,SC RELOC SA).  

 

După clasa de mărime, marea majoritate a întreprinderilor active se înscriu în categoria 

micro și mici, cu o pondere de 97,7%.  

 

 JUDEȚUL GORJ 

 

Economia județului Gorj are ca promotor industria extractivă și cea producătoare de 

energie electrică prin arderea cărbunelui. Aceste două industrii ocupă cea mai mare parte 

a populației ocupate în industrie și contribuie în cea mai mare parte la realizarea PIB-ului 

județului; scăderea continuă a cantității de energie produsă prin arderea cărbunelui 

(prețul ridicat al acestui tip de energie, contractarea necesarului din țară datorită 

schimbării profilului tehnologic trecându-se la tehnologii cu un consum redus energetic, 

creșterea ponderii producerii energiei din surse regenerabile și din surse nucleare) va crea 

importante probleme în structura economică și socială a județului.  

 

Alte industrii importante: exploatarea cărbunelui și a petrolului, fabricația articolelor 

tehnice din cauciuc, fabricarea armamentului, fabricarea mobilei, industria textilă și 

industria alimentară.Turismul se află în fază incipientă, dar prezintă un potențial 

apreciabil de dezvoltare.Agricultura este un sector neperformant, deși cea mai mare parte 

a populației ocupate este în mediul rural; se practică o agricultură de subzistență, cu 

tehnologii și utilaje învechite. Specificul economiei județului Gorj este industrial agrar, 

contribuția industriei la realizarea cifrei de afaceri realizată în județ fiind majoră, iar 

populația ocupată în agricultură este majoritară față de totalul populației ocupate.  

 

O particularitate caracteristică multora dintre oraşele gorjene este prevalenţa industriei 

(Târgu-Jiu – industrie şi servicii, cu preponderenţa sectorului terţiar; Motru – industrie şi 

servicii, cu preponderenţa sectorului secundar; Ţicleni – industrie extractivă; Turceni, 



 
 

 
 

Rovinari – industrie – producerea energiei electrice; Bumbeşti – Jiu – industria 

prelucrătoare).  

 

Dependenţa de o singură activitate economică a fost accentuată şi de declinul altor 

activităţi economice precum agricultura.  

 

 JUDEȚUL MEHEDINȚI 

 

Economia județului este susținută, în cea mai mare parte de producția de energie 

electrică în hidrocentralele de pe Dunăre; acest tip de producere a energiei va dăinui, 

utilizarea cu eficiență a surselor regenerabile de energie fiind un obiectiv major al 

dezvoltării durabile spre care tinde și România.  

Alte industrii importante: fabricarea de nave, confecții metalice, fabricarea de vagoane 

de marfă, apă grea, industria textilă și industria alimentară. Turismul este puțin dezvoltat 

deși exploatarea potențialului turistic legat de Dunăre are o istorie veche. Agricultura este 

un sector economic neperformant, practicându-se o agricultură de subzistență cu 

tehnologii și utilaje învechite și neperformante.  

 

Viticultura este un sector cu potențial prin zonele Drincea, Vânju Mare și Corcova, zone 

aflate în plin proces de retehnologizare și care au un nume recunoscut în domeniu.  

Agricultura și comerț-servicii sunt predominante în structura ocupațională a populației. 

Specificul economiei județului Mehedinți este industrial agrar, contribuția industriei la 

realizarea cifrei de afaceri realizată în județ fiind majoră, iar populația ocupată în 

agricultură este majoritară față de totalul populației ocupate. 

  

Printre cele mai importante companii din judeţ se numără Regia Autonomă pentru 

Activităţi Nucleare (RAAN), cu afaceri de circa 168,9 milioane de euro în 2011 şi peste 

3.600 de angajaţi, potrivit celor mai recente date ale Ministerului Finanţelor Publice 

(MFP).  

 

 JUDEȚUL OLT 



 
 

 
 

 

Economia județului are ca reprezentant de frunte industria metalurgică, respectiv cea a 

producerii aluminiului prin electroliza bauxitei și prelucrării acestuia în piese și profile 

destinate diverselor întrebuințări industriale sau casnice. Datorită profilului industriei, 

Oltul este județul cu cel mai mare consum de energie electrică din Regiune. 

 

Alte industrii: producerea de energie în hidrocentrale, fabricația de cabluri electrice, de 

țevi pentru industria petrolieră, exploatarea resurselor de petrol, fabricarea de produse  

cărbunoase (anozi, electrozi pentru cuptoare electrice), alimentară, textilă, mobilă.  

 

Economia județului se află în proces de restructurare și relansare, traversând și momente 

dificile. Rezultatele obținute în domeniul restructurării și privatizării societăților 

comerciale în perioada 2004-2011 determină continuarea procesului cu accent pe 

modernizarea și dezvoltarea agenților economici din sectorul productiv. 

 

Activitățile industriale au o tradiție îndelungată în județul Olt și au fost determinate de 

planurile fostului regim comunist. Unele din acele structuri s-au dezvoltat în companii 

profitabile. În județul Olt, industria reprezintă principalul sector de activitate, fiind 

reprezentată de toate ramurile industriale insă, ponderea o deține sectorul metalurgic, 

respectiv producerea și prelucrarea aluminiului, majoritatea agenților economici de profil 

fiind concentrați în municipiul Slatina. 

 

În industria metalurgică societățile reprezentative sunt SC ALRO SA Slatina (aluminiu), SC 

ELECTROCARBON SA (produse carbografitice). S.C. ARTROM S.A. Slatina firmă specializată 

în producţia de ţevi trase, fără sudură, din oţel carbon, ţevi din oţel pentru foraj, atât 

pentru necesarul intern cât şi pentru export. 

 

Industria cea mai importantă a Municipiului Slatina cât şi a judeţului Olt este industria 

aluminiului - producere şi prelucrare, dar nu doar industria aluminiului a facut din Slatina 

un oraş industrial destul de dezvoltat, ci şi întreprinderile mici şi mijlocii care au revigorat 

industria oraşului. 



 
 

 
 

 

 JUDEȚUL VÂLCEA 

 

Fanionul economiei județului este industria chimică care, în principal prelucrează 

rezervele locale de sare.  

 

Alte industrii: producerea de energie electrică din surse regenerabile și prin arderea 

combustibililor fosili, exploatarea rezervelor de cărbune și petrol, industria de prelucrări 

mecanice, industria textilă, a încălțămintei, industria alimentară.  

 

Judeţul Vâlcea se plasează într-o poziţie dominantă în domeniul infrastructurii turistice 

având o bază de cazare semnificativă, care reprezintă 65% din capacitatea totală de 

cazare a regiunii Oltenia. Astfel, turismul este unul din punctele forte ale economiei 

județului, în primul rând, prin stațiunile balneo-climaterice de renume.  

 

Agricultura este un sector economic neperformant, practicându-se o agricultură de 

subzistență cu tehnologii și utilaje învechite și neperformante. Viticultura este un sector 

aflat în proces de relansare prin zona Drăgășani, singura zonă viticolă din județ 

recunoscută în domeniu.  

 

Specificul economiei județului Vâlcea este industrial agrar, contribuția industriei la 

realizarea cifrei de afaceri realizată în județ fiind majoră. Sectoarele industrie-extractivă 

și industrie sunt bine reprezentate în structura ocupațională a populației.  

 

Sintetizând, industria judeţului cuprinde toate domeniile de activitate necesare unei 

dezvoltări economico-sociale echilibrate: chimia; construcţiile de maşini; energetică; 

exploatarea cărbunelui, a petrolului şi a gazelor naturale; exploatarea şi prelucrarea 

lemnului; construcţiile industriale şi civile; industria uşoară şi alimentară.  

 

Pe latura resurselor județului, de-a lungul timpului au fost valorificate sarea din 

perimetrul Ocnele Mari, calcarul din bazinul Bistriţa - Costeşti, pegmatitele de pe valea 



 
 

 
 

Lotrului, zăcămintele de hidrocarburi lichide şi gazoase de la Băbeni, lignitul din bazinul 

Olteţ, Berbeşti, Alunu, precum şi marile rezerve de energie ale reţelei hidrografice Olt – 

Lotru.  

 

Surse: 

 

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, Planul pentru Dezvoltare 

Regionala Sud-Vest Oltenia 2014-2020 (PDR Sud-Vest Oltenia), accesat on-line la 

https://www.adroltenia.ro/planul-de-dezvoltare-regionala-2014-2020/  

 

Banca Națională a României https://bnro.ro/page.aspx?prid=17456  

 

Comisia Europeană, Comunicarea Comisiei către Parlamentul european, Consiliul 

European, Consiliu, Comitetul economic și social european și Comitetul regiunilor. Acum 

este momentul Europei: să reparăm prejudiciile aduse de criză și să pregătim viitorul 

pentru noua generație, Bruxelles, 27.5.2020 COM(2020) 456 final, accesată on-line la 

https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-long-term-budget/2021-2027_ro  

 

Comisia Europeană, Country Report Romania 2020, Brussels, 26.2.2020 SWD(2020) 522 

final, accesat on-line la https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020-

european_semester_country-report-romania_en.pdf 

 

Comisia Națională de Strategie și Prognoză 

http://cnp.ro/user/repository/prognoze/Prognoza_2019_2023_varianta_de_toamna_20

19.pdf 

 

Eurostat 

https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode

=tec00001&language=en; 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00115/default/table?lang=en  
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III. Analiza județelor regiunii SV Oltenia – Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea 

 

JUDEȚUL DOLJ 

 

1. SPECIFICUL ECONOMIC ȘI MEDIUL 

 

A. SPECIFICUL ECONOMIC 

 

Județul Dolj a avut, în mod tradițional, un profil industrial-agrar, dezvoltat mai ales în 

perioada comunistă, urmat de o tranziție către sectorul serviciilor, în ultimii 20 de ani. 

Astfel, la nivelul anului 2012, 49,7% din valoarea adăugată brută generată la nivel 

județean a fost asigurată de sectorul terțiar (al serviciilor), 33,1% de cel secundar 

(industrial), 9,4% de construcții și doar 7,8% de agricultură. În comparație cu structura 

economiei regionale și naționale, se remarcă o pondere mai ridicată și în continuă creștere 

a sectorului primar (agricol), contrat tendinței de la nivel național.  

 

De asemenea, comparație cu structura economiei naționale, relevă o pondere mai scăzută 

a sectorului serviciilor, cel care are cea mai ridicată valoare adăugată și un  nivel de 

remunerare peste medie, în favoarea sectoarelor primar și secundar, cu performanțe mai 

reduse, situație specifică regiunilor subdezvoltate economic, ceea ce explică și 

disparitățile în ceea ce privește nivelul PIB/locuitor. De altfel, și în comparație cu anul 

2007, se poate observa o scădere a sectoarelor de construcții și servicii, cele mai afectate 

de criza economică globală, în favoarea agriculturii și industriei, susținute de subvenții, 

de resursele agricole extensive din zonă, respectiv de exporturi.  

 

Unitãţile locale active1) pe activitãţi şi clase de mãrime, în anul 20172  

 

număr unităţi 
 

Judeţul Total din care: 
 

 



 
 

 
 

 

 

Activităţi (secţiuni CAEN, Rev.2) 

pe clase de mărime, 

după numărul mediu de persoane ocupate 

0-9 10-49 50-249 
250 

şi peste 

 

 

DOLJ 14950 13290 1407 204 49  

Agricultură, silvicultură şi pescuit 632 559 67 4 2  

Industrie extractivă 16 12 2 1 1  

Industrie prelucrătoare 1418 1072 258 73 15  

Producţia şi furnizarea de 

energie electrică şi termică, apă 

caldă şi aer condiţionat 21 12 1 3 5 

 

Distribuţia apei; salubritate, 

gestionarea deşeurilor, activităţi 

de decontaminare 104 76 23 3 2 

 

Construcţii 1089 917 152 18 2  

Comerţ cu ridicata şi cu 

amănuntul, repararea şi 

întreţinerea autovehiculelor şi 

motocicletelor 5946 5420 470 48 8 

 

Transport şi depozitare 1171 1068 85 11 7  

Hoteluri şi restaurante 664 557 100 7 -  

Informaţii şi comunicaţii 476 427 38 9 2  

Tranzacţii imobiliare 273 256 14 3 -  

Activităţi profesionale, ştiinţifice 

şi tehnice 1270 1212 53 4 1 
 

Activităţi de servicii 

administrative şi activităţi de 

servicii suport 422 362 43 13 4 

 

Învăţământ 120 109 11 - -  

Sănătate şi asistenţă socială 661 604 53 4 -  



 
 

 
 

Activităţi de spectacole, culturale 

şi recreative 230 209 19 2 - 
 

Alte activităţi de servicii 437 418 18 1 -  

1 Nu sunt incluse unităţile locale active din ramurile “Intermedieri financiare 

şi asigurări”, “Administraţie publică”, “Activităţi asociative diverse” şi 

“Activităţi ale gospodăriilor”. 

2 Date definitive. 

   
 

 

Cifra de afaceri a unităţilor locale active pe activităţi ale economiei naţionale, în anul 

20171 

  - mii lei -  

Judeţul 

 

 

Activităţi (secţiuni CAEN, Rev.2) 

Total 

 

 
 

 

DOLJ 32256451  

Agricultură, silvicultură şi pescuit 1002060  

Industrie extractivă 456678  

Industrie prelucrătoare 9394417  

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, apă caldă şi 

aer condiţionat 2978944 
 

Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de 

decontaminare 289896 
 

Construcţii 1308560  

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, repararea şi întreţinerea 

autovehiculelor şi motocicletelor 13079732 
 

Transport şi depozitare 1079144  

Hoteluri şi restaurante 368010  

Informaţii şi comunicaţii 594371  

Tranzacţii imobiliare 180125  



 
 

 
 

Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 478116  

Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport 317222  

Învăţământ 15131  

Sănătate şi asistenţă socială 276587  

Activităţi de spectacole, culturale şi recreative 357451  

Alte activităţi de servicii 80007  

 

 

B. MEDIUL  

a) Grupele de activităţi generatoare de emisii de poluanţi atmosferici 

✓ Incălzire comercială şi rezidenţială 

✓ Exploatarea, producţia, transportul ţiţeiului 

✓ Exploatarea, producţia, transportul gazelor naturale 

✓ Distribuţia produselor petroliere 

✓ Fabricare fontă şi oţel 

✓ Fabricare aluminiu 

✓ Produse chimice 

✓ Arderi în industrii de fabricare 

✓ Transport rutier 

✓ Managementul dejecţiilor animaliere 

 

 

b) Emisiile de particule: 

 

Valorile cele mai ridicate pentru pulberile în suspensie s-au înregistrat în cursul lunilor de 

iarnă, în perioada în care procesele de ardere industriale și casnice pentru încălzire sunt 

decisive. În 2013 se remarcă o scădere a maximelor valorilor înregistrate, iar mediile 

anuale au fost în ușoară scădere, remarcându-se mult mai puține depășiri decât în anii 

precedenți. Totuși, s-au înregistrat, în continuare, depășiri ale PM10, mai multe la stațiile 

DJ3-Billa și DJ1-Calea București (19, respectiv 11), mediile anuale fiind 28 μg/m3, 

respectiv 23 μg/m3. O influență pozitivă a avut-o fluidizarea traficului în zonele mai 



 
 

 
 

aglomerate și operațiile de acoperire a haldelor de cenușă situate în apropierea orașului 

Craiova. 

Emisiile anuale de gaze cu efect acidifiant (datorate prezenței unor compuși alogeni care 

determină modificarea pH-ului aerului, precipitațiilor și chiar a solului) se prezentau, în 

2013, astfel: SO2: 31.215 t/an, NOx: 23.574 t/an, NH3: 79 t/an. 

Principalele ramuri industriale cu impact semnificativ sunt: industria energetică; industria 

metalurgică (feroasă şi neferoasă); industria materialelor de construcţii; industria 

chimică; industria alimentară; creşterea intensiva a animalelor; industria constructoare 

de maşini; industria uşoară. 

Industria energetică – este reprezentată de unităţile de producere a energiei termice, în 

urma cărora rezultă emisii de poluanţi în atmosferă, afectarea vegetaţiei, poluare fonică, 

generarea de deşeuri. 

Industria materialelor de construcţii este reprezentată prin unităţi importante de 

producere a cimentului, varului, cărămizilor refractare etc, activităţi ce elimină mari 

cantităţi de praf şi mai puţin gaze nocive. 

 Industria alimentară este reprezentată de instalaţii de producere a alimentelor şi 

băuturilor din materii prime de origine animală şi vegetală.  

Acest tip de activitate poate avea un impact semnificativ asupra mediului prin emisii de 

poluanţi în atmosferă, emisii de substanţe provenite de la instalaţiile frigorifice, prin 

evacuarea apelor uzate tehnologice cu încărcare organică mare, producerea de deşeuri 

solide specifice acestor tipuri de activitate. De aceea, operatorii au acordat o atenţie 

mărită eliminării acestor probleme prin realizarea unor staţii de epurare, achiziţionarea 

de incineratoare ecologice pentru deşeuri de origine animală etc. 

Creşterea intensivă a animalelor este reprezentată prin fermele de păsări sau porci cu un 

impact semnificativ asupra aerului şi solului. 

Industria constructoare de maşini are un impact semnificativ asupra mediului prin 

deşeurile metalice rezultate din producţia de serie şi poluanţi specifici rezultaţi în urma 

activităţii tratării suprafeţelor metalice, obiectelor sau produselor utilizând solvenţi 

organici. 



 
 

 
 

Industria uşoară este reprezentată de fabricile de pretratare (operaţiuni precum spălare, 

albire, mercerizare) sau vopsire a fibrelor ori textilelor care sunt surse generatoare de 

deşeuri şi ape uzate. 

 

c) Apa 

Resursele de apă ale județului Dolj sunt constituite din apele de suprafață (râuri, lacuri, 

fluviul Dunărea) și apele subterane. Resursa de suprafață este de 2.047.000 m3, din care 

156.341,2 m3 suprafață utilizabilă, iar resursa din subteran este de 545.000 m3, din care 

suprafața utilizabilă este de 13.277,7 m3. În ceea ce privește indicele de realizare 

(volumul anual de apă prelevat față de cerință), în 2013, în bazinul hidrografic Jiu-Dunăre, 

o valoare mai ridicată s-a înregistrat în cazul suprafeței râurilor interioare (86,14%) și mai 

mică în cazul apelor subterane (66,59%), totalul înregistrat pentru surse directe fiind 

82,29%. Raportată la populația bazinului, resursa specifică utilizabilă a fost de 1.431 

m3/loc./an în 2013, fără resursa utilizabilă a fluviului Dunărea din arealul ABA Jiu. 

Resursele de apă cantonate în arealul hidrografic Jiu pot fi considerate reduse și 

neuniform distribuite în timp și spațiu. 

 

d) Gestionarea deșeurilor industriale 

În anul 2013, cele mai mari cantități de deșeuri colectate au fost reprezentate de anvelope 

uzate (peste 5.000 tone) și hârtie/carton (peste 4.000 tone), urmate de deșeuri lemnoase 

(cca 2.000 tone), PET-uri și rumeguș (aproximativ 1.000 tone fiecare). Mare parte a 

acestor deșeuri a fost valorificată. Anvelopele uzate nu sunt eliminate prin depozitare, ci 

sunt reciclate prin reșapare sau mărunțite pentru a fi utilizate în producția de covoare 

sau ca izolație pentru gazon artificial sau combustibil alternativ pentru fabricile de 

ciment). 

Cantitatea de deșeuri industriale periculoase a scăzut în ultimii ani în județul Dolj, 

datorită încetării activității unor unități economice. În județul Dolj, principalele activități 

generatoare de deșeuri periculoase sunt: industria chimică anorganică, activitatea de 

transport, activitățile agricole, prelucrarea lemnului, acoperirile metalice – galvanizări, 

activități miniere. În 2013 au fost incinerate aproximativ 700.000 kg deșeuri medicinale, 

42.710 kg deșeuri industriale și 81.911 kg deșeuri veterinare. 



 
 

 
 

d.2) Depozitele de deșeuri industriale 

În anul 2018, la nivelul judeţului există mai multe depozite industriale aparţinând unor 

instalaţii IPPC: 

- depozitul ecologic de şlamuri şi nămoluri, în localitatea Işalniţa, aparţinând SC 

FORD Romania SA, depozit care a sistat activitatea din anul 2009 (format din 2 cuve din 

beton armat, conţinând 24 de celule din care 21 de celule au fost acoperite cu plăci de 

beton, folie de polietilenă şi strat de sol fertil de 50 cm înierbat, spaţiile dintre celule 

fiind etanşate cu beton) 

- două depozite aparţinând SNP Petrom la Gherceşti şi Vârteju, depozite care au avut 

ca termen de închidere 31.12.2006, care au sistat activitatea în anul 2008; în prezent cele 

două depozite sunt monitorizate post - închidere. S.N.P. PETROM S.A a sistat depozitarea  

slamului petrolier începand cu 01.01.2007.  

În plus, funcţionează trei depozitele de zgură şi cenuşă aparţinând Complexului Energetic 

Craiova, depozite care şi-au îmbunătăţit tehnologia de depozitare şi începând cu luna 

septembrie 2010 au trecut la depozitarea zgurii şi cenuşii în tehnologia fluidului dens 

astfel reducându-se poluarea prin antrenarea zgurii şi cenuşii. 

De asemenea, Combinatul Doljchim - OMV PETROM SA, deţine un depozit conform de 

deşeuri nepericuloase, pentru eliminarea deşeurilor proprii, valabilitatea autorizaţiei de 

mediu fiind până la data de 16.05.2017, în prezent operatorul nu mai deţine autorizaţie 

de mediu şi a solicitat obligaţii de mediu la încetarea activităţii. 

e) Deşeuri de echipamente electrice şi electronice (DEEE) 

La data de 31.05.2017 deţineau numere de înregistrare valabile 39 operatori  economici 

producători şi importatori de EEE, din judeţul Dolj. 

Cantităţile de DEEE colectate /tratate în perioada 2010 – 2016 

An 

Stoc DEEE la 

începutul anului  

(tone) 

DEEE 

colectate 

(tone) 

DEEE 

trimise la 

tratare  

(tone) 

Stoc DEEE la 

sfârşitul anului 

(tone) 

2010 28.56 51.616 34.325 45.851 

2011 25.851 43.856 21.283 48.424 

2012 15.075 19.709 16.341 18.443 



 
 

 
 

2013 13.215 24.415 33.038 4.592 

2014 4.592 33.663 27.462 10.793 

2015 9.697 23.355 22.478 10.574 

2016 10.785 44.238 39.070 15.953 

 

 

f) Evoluţia cantităţilor de ambalaje 

La nivelul anului 2017, în judeţul Dolj, 29 de operatori economici autorizaţi pentru 

activitatea de colectare deşeuri de ambalaje au raportat în SIM cantităţile de deşeuri de 

ambalaje colectate (PET, plastic, metale, hârtie şi carton, sticlă), deşeuri provenite de la 

persoane fizice şi juridice, care au fost mai departe transferate către operatori economici 

autorizaţi să recicleze/valorifice. La nivelul judeţului Dolj, în anul 2017 funcţionau 14 

reciclatori. 

 

Operatori economici reciclatori deşeuri de ambalaje 

 

Operator economic  PET Plastic Lemn Aluminiu 

MOVIPLAST SRL   X   

ANCY PRODUCTION SRL X X   

MAYAFLOR SR X X   

ECO FUTURO B&C SRL  X   

COSMOPOLYMER SRL  X   

KAROTTE PLAST SRL  X   

PIACOM SRL  X   

CLEAN ROTCC SRL X    

LINEX WOLF SRL  X   

DOLPLAST SRL  X   

NICONIS COMPAN SRL  X   

GREEN PALLET SRL-D   X  

REIF COM SRL    X 

PIPEPLAST SRL  X   



 
 

 
 

 

Cantităţile reciclate provin, în principal, de la agenţii economici şi într-o mai mică măsură 

de la populaţia care primeşte bani în schimbul materialelor predate unităţilor 

specializate. Alte circuite paralele de reciclare au la baza colectarea pe străzi sau în 

zonele de depozitare. Ele reprezintă, de asemenea, o pondere importantă, dar greu de 

cuantificat. Toate aceste circuite au un punct comun şi anume faptul că eficienţa 

colectării este determinată de rentabilitatea economică a activităţii de reciclare pentru 

deţinatorul de deşeuri de ambalaje.  

 

În tabelul următor se regăsesc cantităţile de deşeuri de ambalaje din material plastic 

reciclate în perioada 2015-2017 la judeţul Dolj, conform datelor raportate de operatorii 

economici în SIM - Ambalaje. 

 

Cantităţi de deşeuri de ambalaje din material plastic reciclate în perioada 2015-2017, 

judeţul Dolj 

 

An Cantitate reciclată (kg) 

2015 624431 

2016 950529 

2017 2591564 

 

g) Vehicule scoase din uz (VSU) 

 

Numărul de vehicule scoase din uz colectate și tratate în perioada 2010-2016 

an nr. VSU colectate 
nr. VSU dezmembrate 

în Dolj 

nr. VSU tratate în afara 

judeţului sau pe stoc 

2010 6629 3416 3213 

2011 2591 2589 2 

2012 1481 1481 0 

2013 1214 1124 90 

2014 1512 1451 61 



 
 

 
 

2015 1211 1195 16 

2016 1559 1352 207 

Numărul total de vehicule scoase din uz, colectate şi pentru care au fost emise certificate 

de distrugere, în anul 2016, a fost de 1559 unităţi din care 1352 au fost tratate. 

Obiectivele realizate la nivelul anului 2015, pentru VSU intrate în procesul de tratare, au 

fost:  

 - valorificarea:  69.90%;  

 - reciclarea:   69.88%. 

 

2. INDUSTRIA ȘI ACTIVITĂȚILE PRINCIPALE 

 

Industria 

 

În anul 2017, producția industrială a crescut cu 55,8% comparativ cu anul 2016, creștere 

înregistrată în principal în ramurile: industria alimentară, prelucrarea lemnului, 

fabricarea protuselor din lemn și plută, alte activități extractive, fabricarea 

calculatoarelor și a produselor electronice și optice, fabricarea băuturilor, activități de 

servicii anexe extracției, repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor.  

Scăderi majore s-au înregistrat în ramurile: fabricarea substanțelor și a produselor 

chimice, fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, fabricarea produselor textile, tăbăcirea 

și finisarea pieilor, fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și 

încălțămintei, fabricarea altor produse din minerale nemetalice.  

În luna decembrie 2017, producția industrială a crescut cu 118,8% comparativ cu luna 

decembrie 2016, creștere înregistrată în principal în ramurile: industria alimentară, 

prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută, repararea, întreținerea și 

instalarea mașinilor și echipamentelor, industria construcțiilor metalice și a produselor 

din metal, alte activități extractive, fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice, 

fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice, fabricarea de mobilă, 

tipărirea și reproducerea pe suporți a înregistrărilor. Scăderi majore s-au înregistrat în 

ramurile: fabricarea produselor textile, fabricarea substanțelor și a produselor chimice, 

tăbăcirea și finisarea pieilor, fabricarea articolelor te voiaj și marochinărie, 



 
 

 
 

harnașamentelor și încălțămintei, fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, fabricarea 

băuturilor.  

Ramurile industriale care contribuie cel mai mult la producția industrială a județului Dolj 

sunt:  

1. Industria de automotive (autovehicule și componente auto) - cu o cifră de afaceri de 

circa 1,2 md. Euro (41% din producția industrială totală) și peste 4.000 de salariați, aceasta 

beneficiază de prezența fabricii de autovehicule concernului american Ford, care a 

preluat în anul 2007 controlul fostei Uzine Oltcit, apoi Daewoo. Aici se produc anual peste 

50.000 de autovehicule, precum și motoare pentru acestea. Investiția Ford de la Craiova 

a atras și instalarea în zonă a unui număr important de furnizori de componente pentru 

producătorul auto, precum Johnson Controls (scaune), Kautex (componente din plastic), 

Kirchhoff (elemente de caroserie), Magna (sisteme de exterior), Faurecia (sisteme de 

evacuare), BBB Fasteners și H&L (șuruburi), Cooper Standard (furtunuri).  

2. Industria energetică – cu o cifră de afaceri de peste 1 md. Euro anual și peste 5.000 de 

salariați, s-a dezvoltat în jurul Termocentralei Ișalnița, a treia ca mărime din România, 

cu o putere instalată de 630 MW, și a Termocentralei Craiova II, cu o putere instalată de 

circa 300 MW, care pot asigura între 7 și 10% din necesarul de consum de energie electrică 

al României, precum și pe cel de energie termică a municipiului Craiova. Aceste două 

termocentrale funcționează pe bază de cărbune, care este transportat de la minele de 

lignit. În Craiova este sediul și companiei CEZ, care asigură, începând cu anul 2005, 

alimentarea cu energie electrică pentru întreaga zonă de sud-vest a României.; 

3. Industria textilă și a confecțiilor – realizează o cifră de afaceri de aproximativ 70 mil. 

Euro/an și asigură peste 6.000 de locuri de muncă, majoritatea companiilor locale lucrând 

exclusiv pentru export. Sectorul are un grad ridicat de vulnerabilitate, dată fiind creșterea 

salariilor de la nivel local și concurența forței de muncă mai ieftine din Asia.  

4. Industria alimentară – realizează o cifră de afaceri anuală de circa 60 de mil. Euro și 

asigură circa 6.000 de locuri de muncă la nivel județean, produsele iind destinate 

preponderent pieței interne: morărit și panificație, dulciuri și înghețată.  

5. Industria altor mijloace de transport (feroviare) - municipiul Craiova are o tradiție de 

peste 50 de ani în producția de locomotive electrice și Diesel, peste 8.000 de astfel de 

vehicule fiind realizate la Uzina ”Electroputere”. Actualmente compania a renunțat la 



 
 

 
 

producția de locomotive, această tradiție este continuată, inclusiv prin dezvoltarea de 

noi modele, de companii private de la nivel local, care realizează și lucrări de modernizare 

și de reparații pentru vehicule feroviare, cu o cifră de afaceri de doar 40 mil. Euro, cu un 

număr de circa 1.000 de salariați. 

6. Industria de echipamente electrice – este o ramură tradițională a industriei județene, 

care, deși puternic restructurată după 1989, generează o cifră de afaceri de peste 100 

mil. Euro anual, cu circa 3000 salariați fiind realizate mai ales motoare, generatoare și 

transformatoare electrice și mașini electrice rotative. Acest sector a atras în ultimi ani și 

investitori privați importanți, precum Cummins Generator (SUA) sau Linex Wolf, ultima 

accesând și fonduri europene pentru dezvoltarea fabricii din Filiași. 

Agricultura 

79% din suprafața județului este reprezentată de terenuri agricole, iar 48% dintre locuitori 

trăiesc în mediul rural, zona rurală acoperind peste90% din teritoriul județean. Valoarea 

producției agricole realizate în județul Dolj s-a cifrat, în anul 2013, la circa 590 de mil. 

de Euro (30,2% din valoarea înregistrată la nivel regional și 3,4% din cea de la nivel 

național), conform estimărilor INS, dintre care 77,7% a provenit din sectorul vegetal, 21,4% 

din cel zootehnic și 1,6% din sectorul de servicii agricole. Față de anul 2007, se constată 

o creștere nominală de 113,9% a acestui sector, ceea ce confirmă creșterea ponderii sale 

în PIB județean. La nivelul anului 2013, în județul Dolj funcționau 544 de întreprinderi cu 

profil agricol, în creștere cu peste 43% față de anul 2007, dintre care 2 aveau peste 250 

de salariați.  

Suprafaţa cultivată în profil de exploatare, cu principalele culturi 

  

          -hectare- 

  

Judeţul 

  

2013 2014 2015 2016 2017 

DOLJ           

Suprafaţa cultivată - total 434397 425142 424906 493159 478872 

Cereale pentru boabe 310436 308200 302951 342372 326327 

Grâu şi secară 177694 179261 173998 200993 200844 



 
 

 
 

Orz şi orzoaică 21909 24939 24478 32045 29094 

Porumb 99752 94005 94208 98409 85294 

Plante uleioase 79769 75857 83206 111801 107431 

      Floarea soarelui 74331 67224 67560 91007 77329 

Cartofi 3067 2434 2497 2497 2484 

Legume 14865 12972 12874 12792 13101 

 

Producţia agricolă de bunuri şi servicii agricole, conform metodologiei Eurostat privind 

„Conturile economice pentru agricultură” 

  

    -mii lei preţuri curente- 

  

Judeţul 

  

  

Anii 

  

Total 

  

Vegetală 

  

Animală 

  

Servicii 

agricole 

DOLJ         

2013 2643857 2054758 565674 23425 

2014 2506009 1859939 593457 52613 

2015 2402145 1754459 597925 49761 

2016 2528047 1904841 584655 38551 

2017 3188998 2557828 597546 33624 

  

Sursa: Cercetări statistice curente 

 

Turismul 

Turismul nu are, în prezent, o contribuție semnificativă la economia județului Dolj, acesta 

generând mai puțin de 1% din PIB și din numărul de locuri de muncă, dacă excludem 

activitatea de alimentație publică (restaurante, baruri, cafenele, catering etc.), care se 

adresează mai ales populației locale. Motivele sunt legate de faptul că acesta, asemenea 

majorității județelor de câmpie din sudul României, este lipsit de obiective turistice de 



 
 

 
 

mare atractivitate pentru turiști și vizitatori, asemenea altor județe din regiune cu resurse 

mai însemnate din acest punct de vedere (de ex. Vâlcea, Gorj). 

La sfârșitul lunii decembrie 2017 activitatea unităților de cazare turistică se prezintă 

astfel:  

• numărul total al camerelor pentru turiști - 1477; 

• numărul de locuri -pat din camere - 2784. 

Din punctul de vedere al numărului de camere: hotelurile - 68,6%, urmate de hosteluri - 

10,6%, pensiuni turistice urbane - 7,8%, moteluri  - 6,2%, pensiuni agroturistice - 6,2% și 

vile turistice cu 0,6%. Capacitatea te cazare turistică în funcțiune a structurilor de primire 

turistică, în luna decembrie 2017, a fost de 85584 locuri – zile, cu 10788 locuri – zile mai 

mare decât în luna decembrie 2016, iar în anul 2017 a fost de 1021996 locuri – zile, cu 

160981 locuri – zile mai mare decât în anul 2016. 

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare pentru luna decembrie 2017 a fost de 17,6% 

(23,1% în luna noiembrie 2017 și 17,1% în luna decembrie 2016). 

Față de luna decembrie 2016, se observă creșteri ale persoanelor cazate în hoteluri cu 

1774 persoane, în pensiuni turistice cu 344 persoane, în moteluri cu 105 persoane, în vile 

turistice cu 32 persoane și în pensiuni agroturistice cu 13 persoane și scăderi în cabane 

turistice cu 18 persoane. 

Numărul turiștilor cazați în anul 2017 a fost de 123767, cu 221189 om-zile înnoptări. Din 

totalul turiștilor cazați, 100035 (80,8%) au fost turiști români, cu 169348 om -zile înnoptări 

și 23732 (19,2%) turiști străini cu 51841 om-zile înnoptări. Din numărul total al turiștilor 

străini, 17,4% au fost din Germania, 12,5% din Regatul Unit, 12,1% din Italia, 5,7% din 

Spania, 4,4% din Bulgaria, 4,2% din Israel, 3,9% din Grecia, 3,9% din Turcia și 3,8% din 

Franța.  

Transporturile 

În anul 2017, pe Aeroportul Craiova, transportul comercial intern pe aeroporturi de 

destinație, s-a materializat în 22 curse neregulate. Cele 22 zboruri neregulate au 

transportat 209 pasageri și au avut ca destinație Aeroportul Arad (o cursă cu 5 pasageri), 

Aeroportul Bacău (o cursă cu un pasager), Aeroportul Cluj Napoca (3 curse cu 71 pasageri), 

Aeroportul Iași (2 curse cu 38 pasageri), Aeroportul Henri Coandă (12 curse cu 13 pasageri), 



 
 

 
 

Aeroportul Sibiu (o cursă cu 38 pasageri), Aeroportul Timișoara (o cursă cu 368 pasageri) 

și Aeroportul Suceava o cursă cu 7 pasageri). 

 

3. EDUCAȚIA 

Numărul elevilor din învățământul profesional a cunoscut o scădere abruptă în perioada 

2007/2008-2011/2012, motivul principal fiind nealocarea de clase la acest nivel de 

educație în perioada 2009/2010-2011/2012. Începând cu anul 2012/2013 numărul începe 

să crească ușor, datorită reintroducerii învățământului profesional, la început după clasa 

a IX-a (cu o durată de doi ani), iar din 2014-2015 după clasa VIII-a (cu durată de trei ani). 

Și în județele regiunii Sud Vest Oltenia situația prezintă aceleași caracteristici, creșterea 

numărului de elevi din ultimii patru ani nereușind însă să ajungă la nivelul anului 

2007/2008. Sunt de remarcat creșterile din anii școlari 2014/2015 și 2015/2016, 

continuate și în anii școlari 2016/2017, respectiv 2017/2018, date fiind și solicitările 

exprese ale agenților economici pentru calificări de nivel 3, la care ISJ al Județului Dolj a 

răspuns în procent foarte mare. Se impun în continuare măsuri de susținere pentru 

învățământul profesional, date fiind și nevoile pieței muncii, care este orientată în special 

spre calificări specifice acestui nivel educațional. 

 

 

În anul şcolar 2018– 2019, reţeaua de învăţământ de stat din judeţul Dolj cuprinde un total 

de 192 unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, populaţia şcolară-număr elevi din 

învăţământul preuniversitar de stat în anul şcolar 2018-2019 fiind următoarea: 

 

Forma de 

învățământ  

Învăţământ de masă  Învăţământ special Total 

Total  89256  596  89852 

Preşcolar  16067  34  16101 

Primar  27137 160  27297 

Gimnazial  20458  176  20634 

Liceal  20225  113  20338 

Profesional  2457  83  2540 



 
 

 
 

Postliceal  2912  30  2942 

 

În anul şcolar 2018 – 2019 în învăţământul de stat (masă şi special) au funcționat 118 clase 

în învăţământul profesional cu 2540 elevi, din care care 7 clase învăţământ profesional 

dual cu 174 elevi ce funcţionează în cadrul Colegiului Tehnic Energetic; Colegiul Tehnic 

de Industrie Alimentară, Colegiul „Ştefan Odobleja”, Liceul „Matei Basarab” şi Liceul 

Tehnologic Auto. În învăţământul particular au funcționat 9 clase cu 196 elevi. 

Implementarea învățământului profesional dual a debutat, în județul Dolj, din anul școlar 

2016-2017, la solicitarea operatorilor economici care au dorit să susțină  financiar elevii 

și să-i pregătească pentru a-i integra apoi în câmpul muncii. În cadrul unităților de 

învățământ profesional și tehnic sunt școlarizate clase în sistem dual, și anume: la Colegiul 

Tehnic de Industrie Alimentară Craiova – pentru domeniul turism și alimentație publică, 

calificarea bucătar și ospătar, Liceul Matei Basarab – pentru domeniul construcții, 

instalații și lucrări publice, calificarea instalator, Liceul Tehnologic Auto – pentru 

domeniul mecanică, calificarea sudor și operator pe mașini cu comandă numerică, Colegiul  

Ștefan Odobleja – pentru domeniul mecanică, calificarea mecanic echipamente hidraulice 

și pneumatice, precum și pentru domeniul construcții, instalații și lucrări publice, 

calificarea zidar, Colegiul Tehnic Energetic – pentru calificările mecanic agregate rotative 

termoenergetice și operator cazane, turbine cu aburi, instalații auxiliare și de termoficare 

și Liceul Traian Vuia – pentru calificările operator mașini cu comandă numerică și 

confecționer tâmplărie aluminiu și mase plastice. 

Pe calificări, în județul Dolj calificările cu cel mai mare grad de cuprindere sut cele de 

tehnician în activităţi economice, tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii, 

tehnician electrician electronist auto și tehnician în turism 

Analizând implicațiile specificului mediului economic al județului și al regiunii asupra 

învățământului profesional și tehnic, rezultă că diminuarea disparităților interegionale în 

ceea ce privește sectoarele economice trebuie susținute și prin educație și formare de 

calitate, care să ofere absolvenților posibilitatea să acceadă pe piața muncii și în același 

timp să își dezvolte aptitudinile antreprenoriale. 



 
 

 
 

În acest sens, planurile de şcolarizare trebuie să reflecte, prin structura ofertei - 

proporţional cu nevoile pieţei muncii - diversitatea activităţilor industriale, ponderea 

crescută a serviciilor, importanţa construcţiilor şi nevoile de dezvoltare a agriculturii. 

Adaptările structurale din economie presupun competenţe adecvate şi o mobilitate 

ocupaţională sporită (inclusiv intersectorială) a forţei de muncă. Se desprind două direcţii 

de acţiune la nivel regional şi local, și anume aplicarea riguroasă a standardelor de 

pregătire profesională și adaptări prin curriculum în dezvoltare locală. 

Ponderea crescândă a numărului IMM-urilor reclamă din partea acestui tip de învățământ 

un răspuns adecvat la nevoile specifice ale IMM-urilor, de adaptabilitate crescută a forţei 

de muncă la sarcini de lucru diverse, prin asigurarea unei pregătiri de bază largi, 

competenţe tehnice generale solide, consolidarea pregătirii profesionale, indiferent de 

calificare, cu competenţe specifice economiei de piaţă (competenţe antreprenoriale, 

tehnici de vânzări, marketing etc.) și, nu în ultimul rând promovarea învăţării pe parcursul 

întregii vieţi. 

Ca răspuns la schimbările tehnologice şi organizaţionale induse de investiţiile străine şi 

cerinţele de competitivitate, trebuie avute în vedere, pe de o partre creşterea numărului 

de absolvenţi cu nivel 3 de calificare, studierea limbilor străine, formarea unor 

competenţe adecvate pentru noile tehnologii, calitate, design, marketing, tehnici de 

vânzare. În plus, este necesară colaborarea între unitățile de învățământ pentru 

calificările care presupun competenţe combinate.  

Extrem de important este parteneriatul şcoală-operatori economici precum și luarea în 

considerare a nivelului ridicat al investițiilor din industria prelucrătoare, producția și 

furnizarea de energie electrică și termică, gaze, comerț, agricultură, turism care trebuie 

susținute de dezvoltarea calificărilor profesionale din aceste domenii, care să furnizeze 

forța de muncă necesară. 

 

4. OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ȘI INCLUZIUNEA SOCIALE 

A. OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ 

 

Scurtă privire peste demografia județului Dolj 



 
 

 
 

Densitatea populației depășește media regională și națională. Cu toate acestea, Doljul se 

confruntă cu o scădere a populației determinată de sporul negativ și de migrația internă 

și externă. Nu în ultimul rând, gradul de urbanizare este mai redus comparativ cu media 

națională și europeană, iar localitățile care înregistrează creșteri ale populației sunt cele 

din jurul Craiovei – capitala județului; totodată, în rândul populației se observă o tendință 

de feminizare a populației din mediul urban.  

În urma recensământului populației realizat în 2011 s-a putut observa că populația stabilă 

din județ era de 660.544 de locuitori, în timp ce în 2014, INS a estimat populația stabilă 

la 650.548 de locuitori. Dacă însă ne raportăm la populația legală a județului (cea cu 

domiciliul aici), aceasta era de 715.186 locuitori în 2011 și 704.097 locuitori în 2015. 

Diferența dintre cele două tipuri de populație este dată de migrația internă și externă, 

migrație care constă doar în schimbarea reședinței. 

 

Din punctul de vedere al structurii populației pe sexe, numărul femeilor îl depășește pe 

cel al bărbaților pe segmentul de vârstă de peste 55 ani. Ca raportare generală, 48,8% 

sunt bărbați (322.485 persoane), în timp ce 51,2% sunt femei (338.059 persoane). 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Tempo Online 

 



 
 

 
 

Referitor la repartizarea populației pe categorii de vârstă, se observă ca județul Dolj are 

o pondere ridicată a populației adulte, apte de muncă (între 20-59 de ani). Una dintre 

cauzele acestei ponderi fiind migrarea acesteia din zona rurală în cea urbană. 

 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Tempo Online 

 

La nivel de educație, predomină categoriile de populație cu educație liceală (156.116 

persoane) și gimnazială (146.329 persoane), urmate de cei cu studii rimare (96.202 

persoane) și studii superioare (85.575 persoane). 

 



 
 

 
 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Tempo Online 

 

Forța de muncă în județul Dolj  

Din punctul de vedere al ocupării forței de muncă, populația activă este angrenată în 

principalele arii ale economiei naționale: 

✓ Agricultură 

✓ Industrie 

✓ Construcții 

✓ Comerț 

✓ Transporturi 

✓ HORECA 

✓ Tehnologia informației 

✓ Financiar 

✓ Imobiliare 

✓ Activități profesionale 

✓ Activități administrative și suport servicii 

✓ Administrație publică 

✓ Învățământ 



 
 

 
 

✓ Sănătate 

✓ Sistemul de sănătate 

✓ Activități cultural-recreative 

 

În 2015, cele mai bune 5 industrii angajatoare la nivelul județului Dolj, conform Oficiului 

Național al Registrului Comerțului – după codul CAEN, erau: 

 

INDUSTRIA 

NR. 

CONTRACTE 

DE MUNCĂ 

Captarea, tratarea și distribuția apei 4.816 

Activități de protecție și gardă 4.118 

Lucrări de construcții ale clădirilor 

rezidențiale și nerezedențiale 
4.095 

Comerț cu amănuntul în magazine 

nespecializate, cu vânzare 

predominantă de produce 

alimentare, băuturi și tutun 

4.073 

Activități de servicii conexe pentru 

transporturi terrestre 
3.490 

 

La nivelul aceluiași an, 2015, primele 5 ocupații în județul Dolj erau: 

POZIȚIA 

NR. 

CONTRACTE 

DE MUNCĂ 

Vânzător  4.640 

Asistent medical generalist 3.882 

Agent de securitate 3.067 

Operator introducere, validare și 

prelucrare date 
2.704 

Șofer de autoturisme și camioneta 2.678 



 
 

 
 

 

În 2017, numărul mediu al salariaților era de 124.400 persoane, cifră care vine pe fondul 

unei tendințe crescătoare din ultimii ani. La nivelul anului 2013, rata de ocupare a 

populației județului era de 58,7%, peste media regională (58,1%). 

Totodată, la nivel de județ se observă o concentrare a locurilor de muncă în mediul urban 

și zonele învecinate – fenomen de sub-urbanizare (Craiova, Ișalnița, Podari, Ghercești, 

Cârcea). 

 

 

Sursa: dolj.insse.ro 

 

Forța de muncă din Agricultură, silvicultură și pescuit 

Sectorul agriculturii, silviculturii și pescuitului are o contribuție importantă la economia 

județului, dacă ținem cont de faptul că 79% din suprafața Doljului este ocupată de terenuri 

agricole și 48% dintre locuitori se află în zona rurală.  

Agricultura județului este axată, în principal, pe producția cerealieră. De aceea, o mare 

parte din forța de muncă este angajată în producția de grâu, cu atât mai mult cu cât mare 

parte din aceasta este destinată exporturilor.  

O altă parte din forța de muncă activează în domeniul viticol (zona viticolă Segarcea este 

cea mai cunoscută din județ), în producția de pepeni sau în serele de legume-fructe, cum 

ar fi cele de la Ișalnița sau Dăbuleni.  

Totodată, este de remarcat faptul că sectorul zootehnic și serviciile agricole sunt 

subdezvoltate, ele situându-se sub media europeană.  



 
 

 
 

Din cele aproximativ 148.000 de persoane considerate active în domeniul agriculturii, 

statutul de salariat este dat de un număr mai mic (care se învârte în jurul valorii de 3.000 

de persoane), restul fiind persoane ocupate informal, care practică agricultura de 

subzistență (în propriile gospodării). 

În 2010, 67% dintre persoanele care activau în domeniul agriculturii aveau peste 55 de ani. 

 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Tempo Online 

 

De menționat faptul că, în 2012, județul Dolj erau certificați 39 de operatori în agricultură 

ecologică.  

 

Forța de muncă din Industrie 

Sectorul industrial al județului Dolj s-a dezvoltat cu precădere în perioada comunistă când 

au apărut mari uzine cu mii de angajați, printre care: Electroputere Craiova, Fabrica de 

avioane Craiova, Oltcit, Termocentrala Ișalnița etc. După 1990, multe dintre acestea s-au 

închis sau și-au restrâns activitatea.  

În 2013, în județ erau 1.466 de întreprinderi industriale, dintre care 23 aveau peste 250 

de angajați. 



 
 

 
 

Piața forței de muncă din Industrie asigură o contribuție de aproximativ 31,5% la PIB-ul 

regional.  

Ramurile industriale cele mai importante, din punctul de vedere al contribuției la 

producția industrială a județului Dolj, sunt:  

- Industria auto 

- Industria energetică 

- Industria textilă și a confecțiilor 

- Industria alimentară 

- Industria altor mijloace de transport 

- Industria de echipamente electrice 

Industria 
Numărul 

de angajați (2015) 

Auto  4.000 

Energetică 5.000 

Textilă și a confecțiilor 6.000 

Alimentară 6.000 

Alte mijloace de 

transport 
1.000 

Echipamente electrice 3.000 

 

Tot în județul Dolj se mai află află câteva ramuri ale industriei care au potențial și 

avantaje competitive importante, chiar dacă nu sunt foarte multe companiile care 

activează în aceste branșe. Este vorba despre prelucrarea maselor plastice, construcții 

metalice, mașini și utilaje pentru industria metalurgică, prefabricate din beton. În ciuda 

potențialului pe care aceste ramuri îl reprezintă, dezvoltarea lor este încă una limitată, 

în principal din cauza slabei integrări în lanțurile de furnizare, dar și a transferului 

tehnologic redus. 

Numărul mediu al angajaților din domeniul industrial a evoluat de la 29.284 persoane, în 

2014, la 32.600 persoane, în 2018. 

 



 
 

 
 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Tempo Online 

 

Forța de muncă din domeniul Construcțiilor 

Trebuie menționat faptul că acest sector a fost unul dintre cele mai afectate de criza 

economică globală declanșată în 2007. Acest lucru a generat consecințe pe termen mai 

lung. Spre exemplu, în anul 2013, în județul Dolj funcționau 996 de companii din domeniu, 

majoritatea IMM-uri. Per ansamblu, la nivel județean, numărul total al angajaților era de 

15.000 de persoane în 2015 (aprx. 5,5% din totalul locurilor de muncă). 

 

Domeniile principale în care activează companiile din județul Dolj: 

✓ Construcții civile și industriale 

✓ Construcții drumuri și poduri 

✓ Instalații electro-mecanice 

✓ Instalații de securitate 

✓ Automatizări  

✓ Închiriere utilaje de construcții 

✓ Reparații echipamente 

✓ Proiectare în construcții 

✓ Reparații echipamente 



 
 

 
 

✓ Producție agregate. 

Evoluția numărului mediu al angajaților din construcții a fost una fluctuantă, în prioada 

2014 – 2018. Astfel, pragul minim a fost de 6.586 angajați, în 2014, iar maximul a fost în 

2018 – 7.600 angajați. 

 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Tempo Online 

 

Forța de muncă din domeniul Comerțului 

Comerțul reprezintă o ramură importantă în județul Dolj. În 2015 existau 6.100 de firme, 

cele mai  multe dintre acestea fiind afaceri de familie. 

De menționat că activitățile de comerț s-au restructurat puternic din cauza dezvoltării 

marilor lanțuri de magazine cu capital străin și autohton, în defavoarea micilor 

comercianți locali. Este vorba despre rețele comerciale precum Metro, Auschan, 

Praktiker, Dedeman, Selgros, Lidl, Bila, Profi sau Cora și de Mall-ul Electroputere Parc.   

În 2018, numărul angajaților din sectorul Comerțului era de 26.900 de persoane, trendul 

fiind unul crescător în intervalul analizat (2014 – 2018), cu o excepție în 2015, când a fost 

înregistrat un minim de 23.547 angajați în domeniul comerțului. 

 



 
 

 
 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Tempo Online 

 

 

Forța de muncă din domeniul Transporturilor 

Sectorul Transporturilor este dominat de transportul rutier de mărfuri și de logistică și 

este bine reprezentat la nivel de număr mediu de angajați. În perioada 2014 – 2018, 

numărul angajaților din domeniu a avut o tendință fluctuant-crescătoare, de la 6.017 

angajați (2014) la 6.900 angajați (2018). 

 



 
 

 
 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Tempo Online 

 

Forța de muncă din domeniul HORECA 

Evoluția numărului de angajați în acest domeniu a fost una relativ crescătoare, cei mai 

mulți dintre agenții economici fiind intreprinderi de familie (cafenele, baruri, mici 

restaurante). În ceea ce privește parte turistică în zonă, aceasta se limitează la turismul 

de tranzit și la cel de afaceri, numărul angajaților din acest sector, în 2013, situându-se 

în jurul cifrei de 3.200. 

Începând cu anul 2016 s-a înregistrat o creștere a numărului mediu al angajaților din acest 

domeniu, de la 2.647 persoane la 3.500 persoane, în 2018. 

Perspectivele dezvoltării acestui sector și, implicit, a creșterii numărului de angajați 

rămân limitate pe fondul lipsei unor obiective turistice care să atragă; creșterile 

potențiale pot fi mai degrabă generate de dezvoltarea mediului local de afaceri și a 

tranzitului din zonă.  

 



 
 

 
 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Tempo Online 

 

Forța de muncă din domeniul IT&C 

Prin comparație cu alte zone ale Regiunii S-V Oltenia, prezența sectorului IT&C este una 

relativ crescută în județul Dolj. Numărul angajaților a atins, în 2018, cifra de 3.300 de 

persoane – vârful perioadei reprezentate grafic mai jos, minimul fiind înregistrat ăn 2014, 

2.557 angajați. Serviciile furnizate de companiile care activează în acest sector erau 

reprezentate de: servicii tip call center, dezvoltare soluții software, consultanță sau 

telecomunicații.  

 



 
 

 
 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Tempo Online 

 

Forța de muncă din domeniul Financiar 

În ceea ce privește domeniul intermedierilor financiare, majoritatea angajaților ocupă 

locuri de muncă în sucursale ale băncilor, societăților de asigurări și creditare. Cu excepția 

anilor 2014 (când s-au înregistrat 1.698 de angajați) și a anului 2016 (când s-au înregistrat 

1.633 de angajați), în restul anilor din perioada 2014 – 2018 numărul angajaților din 

domeniul intermedierilor financiare s-a învârtit în jurul valorii de 1.700 – 1.800 de 

persoane. 

 



 
 

 
 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Tempo Online 

 

Forța de muncă din domeniul Imobiliar 

Domeniul imobiliar a fost unul profund afectat de criza economică globală, dar și una 

dintre cauzele declanșării acesteia. Deși piața și-a revenit, reprezentarea acestui domeniu 

în județul Dolj rămâne una medie, angajații din domeniu operând pe piața închirierilor de 

imobile, în mare parte. Evoluția numărului de angajați a fost una fluctuant între 2014 și 

2018. Astfel, de la un mimin de 659 – 675 angajați între 2014 și 2015, numărul acestora a 

crescut mai pregnant începând cu 2016 (912 angajați în 2016,  

867 angajați în 2017, respectiv 1.000 angajați în 2018). 



 
 

 
 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Tempo Online 

 

Forța de muncă din domeniul Activităților profesionale, tehnice și științifice 

Acest sector a înregistrat un trend crescător în ultimii ani, angajații operând diverse 

activități. De la recrutare personal, la publicitate, consultanță sau training. În egală 

măsură, gradul de ocupare a forței de muncă este strâns legat de evoluția puterii de 

cumpărare a populației și de dezvoltarea locală a mediului de afaceri. Între 2014 și 2018 

s-a înregistrat un număr fluctuant de angajați în acest domeniu; în 2014 și 2016 s-au atins 

praguri minime de aproximativ 3.000 de angajați, în timp ce în 2015, a fost atins pragul 

maxim de 3.834 angajați. În 2018 numărul angajaților a fost în scădere, respectiv 3.200 

persoane.  

 

Un sector aparte îl reprezintă cel al Cercetării-Dezvoltării-Inovării, unde în 2013 activau 

1.764 de persoane la nivel de județ. 

 



 
 

 
 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Tempo Online 

 

Forța de muncă din domeniul activităților Administrative și de suport 

La nivelul populației active în domeniul activităților administrative și de suport, numărul 

angaților a crescut considerabil la nivel de județ, între 2014 și 2018. De la 5.123 angajați 

în 2014 la 7.200 angajați în 2018. Creșterea înregistrată în acest domeniu a fost reflectată 

într-o bună măsură de mersul unor domenii din județ precum cel al Construcțiilor, 

HORECA, Imobiliar sau Transporturilor.  

 



 
 

 
 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Tempo Online 

Forța de muncă din Administrația publică, apărare și asigurări sociale 

O parte substanțială din numărul bugetarilor este reprezentată de cei angajați în domeniul 

administrației publice, apărării și asigurărilor sociale. Printre aceștia se regăsesc angajați 

ai unor firme de stat (fostele regii) sau ai primăriilor. Trendul angajărilor din acest 

domeniu a fost unul crescător în perioada 2014 – 2015 (5.748 angajați, respectiv 5.822 

angajați), a scăzut în 2016 (5.405 angajați), pentru ca apoi să urmeze din nou un trend 

crescător (5.514 angajați în 2017, respectiv 5.700 angajați în 2018). 

De menționat faptul că în 2016, numărul angajaților din administrația publică a județului 

îl depășea pe cel al celui mai mare angajator privat din Dolj – Ford Craiova.  

 



 
 

 
 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Tempo Online 

 

Forța de muncă din domeniul Învățământului 

Trendul numărului mediu al angajaților din învățământ, din perioada 2014-2018, a fost 

unul descrescător, printre cauze acestei tendințe aflându-se: lipsa infrastructurii 

educaționale adecvate, buget mici alocate învățamântului, scăderea numărului populației 

școlare. 

În 2014 se înregistrau 12.485 angajați, în 2015, 12.333 angajați, pentru ca din 2016 

numărul acestora să coboare sub 12.000 (11.869 angajați în 2016, 11 826 angajați în 2017, 

respectiv 11.900 în 2018). 

 



 
 

 
 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Tempo Online 

 

Forța de muncă din domeniul Sănătății și Asistenței sociale 

Sub-sectorul serviciilor medicale private este unul dintre cele mai dinamice la nivel 

județean. Clinicile, cabinetele private și laboratoarele asigură peste 2.000 de locuri de 

muncă, în contextul restructurării și subfinanțării sistemului de servicii medicale din 

sectorul public. Numărul angajaților din acest domeniu a crescut anual, de la 10.628 

persoane, în 2014, la 12.600 persoane, în 2018. 

 



 
 

 
 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Tempo Online 

 

Forța de muncă din domeniul Cultural-Recreativ 

Numărul mediu al angajaților din domeniul activităților cultural-recreative a înregistrat și 

el o evoluție fluctuantă în perioada 2014 – 2018, dar a avut o tendință de creștere, fapt 

care indică creșterea numărului de activități în domeniu, dar și a numărului de angajatori. 

În 2014 se înregistra un număr mediu de 1.760 de angajați în județul Dolj (minimul 

perioadei 2014 – 2018), vârful fiind înregistrat în 2017 (1.920 angajați), pentru ca în 2018 

numărul acestora sa scadă la 1.900 angajați. 

 



 
 

 
 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Tempo Online 

 

Forța de muncă din alte domenii 

Numărul mediu al salariaților din județul Dolj, din alte domenii, a păstrat un trend 

crescător în perioada 2014-2018, de la 903 angajați, în 2014, la 1.275 angajați, în 2018. 

Printre alte domenii în care activează forța de muncă a județului Dolj se află: prelucrarea 

lemnului, servicii de pază, securitatea muncii, recrutare personal etc. 

 



 
 

 
 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Tempo Online 

 

 

B. INCLUZIUNEA SOCIALĂ 

Încă din anul 2015, prin Strategia de Dezvoltare Economico-Socială a Județului Dolj pentru 

perioada 2014-2020, adoptată de Consiliul Județean Dolj, unul dintre punctele cheie 

urmărite a fost incluziunea socială a grupurilor vulnerabile.  

Conștienți de problemele grave cu care România s-a confruntat de-a lunngul timpului cu 

privire la riscul de exlcluziune socială, pentru creșterea favorabilă a incluziunii sociale a 

fost întotdeauna necesar să fie adoptate măsuri concrete pentru promovarea unei 

economii cu o rată ridicată a ocupării forței de muncă, care să asigure coeziunea socială 

și teritorială prin deblocarea potențialului economic al zonelor rurale, dezvoltarea 

piețelor și locurilor de muncă la nivel local, prin furnizarea de asistență în vederea 

restructurării agriculturii și sprijinirea veniturilor agricultorilor în vederea menținerii unei 

agriculturi sustenabile. 

Promovarea incluziunii sociale merge mână în mână cu combaterea sărăciei și a oricăror 

forme de discriminare și accesul la educație a grupurilor vulnerabile, acțiunile sprijinite 

în cadrul priorităților sectoriale de investiții specifice zonelor urbane vizând promovare 



 
 

 
 

incluziunea socială prin sprijinirea regenerării fizice și economice a zonelor urbane 

defavorizate. 

Cadrul strategic la nivel județean este constituit din Planul de dezvoltare regional Sud-

Vest Oltenia 2014-2020 și Stategia Județeană în domeniul asistenței sociale, protecției 

familiei și copilului 2015-2020, care conțin obiective conjugate pentru (i) dezvoltarea 

resurselor umane în sprijinul unei ocupări durabile și a incluziunii sociale, (ii) promovarea 

incluziunii sociale a persoanelor adulte cu dizabilități/aflate în dificultate,  (iii) creșterea 

gradului de integrare/reintegrare socio-profesională pentru persoanele cu dizabilități/în 

dificultate, precum și (iv) acces la ocupare pentru persoanele aflate în căutarea unui loc 

de muncă și pentru persoanele inactive, cu accent pe femei, tineri și lucrători mai în 

vârstă, cetățeni români de etnie romă, persoane cu dizabilități și alte grupuri vulnerabile. 

 

Lista proiectelor prioritare ale UAT din județul Dolj pentru perioada 2014-2020, cu accent 

pe incluziune socială/grupuri vulnerabile/domenii de interes economic: 

Acțiunea Beneficiar/parteneri Buget 

estimativ 

(mil. 

Euro) 

Justificarea prioritizării 

Refațadizarea 

clădirilor din centrul 

istoric al municipiului 

Craiova 

APL Craiova 

ONG-uri 

Privați 

20 Proiectul contribuie, pe de o 

parte, la conservarea 

patrimoniului construit, la 

incluziunea socială a 

populației din zonă, iar, pe 

de altă parte, la 

dezvoltarea turismului.  

Înființarea de centre 

rurale de informare și 

consiliere pentru 

persoanele care 

provin din grupuri 

vulnerabile 

APL-uri din mediul 

rural 

ONG-uri 

5 Județul Dolj se 

caracterizează prin numărul 

mare de persoane expuse 

riscului de sărăcie și de 

excluziune socială (șomeri, 

romi, persoane cu 



 
 

 
 

dizabilități, familii 

monoparentale, pensionari 

cu 

venituri reduse etc.) 

concentrate mai ales în 

zonele rurale. Centrele 

rurale de informare și 

consiliere le pot pune la 

dispoziție acestora, câtmai 

aproape de locul de 

reședință, o gamă largă 

de servicii care să le asigure 

integrarea pe piața 

muncii și accesul la 

programele sociale, 

educative, sanitare etc. care 

le sunt destinate, 

precum și la servicii 

specializate de consiliere. 

Investițiile de acest tip pot fi 

realizate cu fonduri 

de la bugetul local sau în PPP 

cu furnizori 

specializați de servicii 

sociale. 

 

Analiza SWOT: 

Puncte tari Puncte slabe 

Ușoară creștere a nivelurilor salariale 

pentru femei  

Menținerea unor diferențe importante de 

salarizare între bărbați și femei 



 
 

 
 

Oportunități mai ridicate de ocupare 

pentru femei în domenii precum idustria 

alimentară, industria ușoară, servicii, sunt 

mai  

Concentrarea autorităților locale pe acces 

la ocupare pentru persoanele aflate în 

căutarea unui loc de muncă și pentru 

persoanele inactive, cu accent pe femei, 

tineri și lucrători mai în vârstă, cetățeni 

români de etnie romă, persoane cu 

dizabilități și alte grupuri vulnerabile 

Cele mai importante comunități de romi 

din județ2 sunt cele mai expuse riscului de 

sărăcie și excluziune socială, manifestat 

mai ales în rândul persoanelor de etnie 

romă, pe diferite planuri (acces la 

educație, 

sănătate, ocupare etc.) 

Orașele mici și comunele cu o pondere 

ridicată a populației de etnie 

romă sunt cele mai afectate de șomaj, pe 

fondul excluziunii de pe piața muncii a 

romilor, și de abandonul școlar 

Oportunități Amenințări 

Promovarea turistică a zonelor rurale 

(tradiții) 

Eploatarea patrimoniului cultural imaterial 

unic al județului Dolj 

Accentuarea fenomenelor sărăciei și 

șomajului, mai ales în cadrul grupurilor  

defavorizate (romi, tineri etc.) 

 

 

 

Concluzii: 

✓ Specificul economic al județului Dolj este unul industrial-agrar, contribuția 

industriei la economia județului fiind una majoră. Comparativ cu celelalte județe, 

aici există un număr ridicat de persoane angajate în domeniul industriei și al 

industriei prelucrătoare.  

Aproape 85% dintre agenții economici își desfășoară activitatea în mediul urban 

(preponderent pe raza orașului Craiova). 

 
2 Catane (43,8% din populația stabilă), Negoi (40,8%), Sălcuța (35,7%), Cerăt (34,1%), Lipovu (33,8%), Bechet 
(32,6%), Caraula (30,5%), Coțofenii din Față (27,8%), Vârtop (27,5%), Amărăștii de Jos (22,2%), Urzicuța 
(22,1%), Bârca (20,4%), Calopăr (18,3%), Sadova (17,6%), Cetate (17,1%) și Bistreț (16,1%)  - conform 
recensământului din 2011 



 
 

 
 

Marea majoritate a societăților active în județ se înscriu în categoria 

microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici. 

 

5. INOVAREA 

Principalii indicatori regionali referitori la inovaţia în întreprinderile mici şi mijlocii 

(IMM-uri) – Dolj 

Principalii indicatori regionali referitori la inovaţia în întreprinderile mici şi mijlocii 

(IMM-uri) – Dolj 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

6. MĂSURI NECESARE PENTRU PROMOVAREA ȘI CONSOLIDAREA ANTREPRENORIATULUI 

În anul 2019, în județul Dolj au fost înmatriculate 4281 de noi societăți (persoane 

juridice), în scădere cu 4,38% față de anul 2018. Cât privește suspendarea activității 

persoanelor juridice supuse înregistrării în registrul comerțului, la nivelul anului 2019 au 

fost operate 330 de operațiuni specifice, cu 6,25% mai puține decât în anul anterior.  

Un indicator esențial însă este dat de numărul dizolvărilor și radierilor, unde situația este 

alarmantă la nivel județean, suma acestora fiind aproape egală cu cea a noilor 

înmatriculări. Astfel, în 2019, au fost înregistrate 1100 dizolvări, cu 8,10% mai puține 

decât în anul 2018, și 3147 de radieri din registrul comerțului, cu 27% mai multe decât în 

anul 2018.  

 

Dincolo de problematica comună a mediului antreprenorial național, specificul regiunii și 

al județului impune adoptarea, de îndată, unui set concret și imediat aplicabil de măsuri 

menite să promoveze, consolideze și încurajeze înființarea de noi firme, astfel: 

 

• Crearea de surse alternative de finanțare 

În mod tradițional, principala sursă de finanțare a afacerilor este reprezentată de 

creditele bancare, care, deși au asociate taxe și comisioane, au avantajul rapidității 

acordării. Cu toate acestea, este de notorietate că finanțările acordate de bănci nu pot fi 

accesate de societățile nou înființate, astfel că apare necesitatea identificării 

alternativelor, precum: finanțările nerambursabile, reducerea cheltuielilor 

inutile/supraevaluate, creditul comercial  

• Deduceri fiscale pentru investiții 

Favorizarea îndatorării prin acordarea de deduceri pentru cheltuielile de investiții, măsură 

care permite societăților care optează pentru finanțarea prin majorarea capitalului 

propriu în locul îndatorării să beneficieze de o deducere fiscală. Această măsură, 

secondată de consolidarea sa prin prevederi legale stricte pentru lupta împotriva 

încercărilor de evitare a obligațiilor fiscale, poate asigura un nivel similar al avantajelor 

fiscale pentru capitalurile proprii și pentru datorie, fiind creat astfel un mediu fiscal 

neutru și, cel mai important, favorabil investițiilor.  



 
 

 
 

• Programe locale pentru educație antreprenorială și dezvoltarea învățământului 

profesional în sistem dual 

Provocările cu care se confruntă mediul antreprenorial din județul Dolj ating aspecte 

precum lipsa educației antreprenoriale și lipsa acută a forței de muncă calificată, în timp 

ce majoritatea tinerilor absolvenți ai unui ciclu de învățământ, fie că este gimnazial sau 

liceal, au reale probleme în a-și găsi un loc de muncă, nu datorită neapărat lipsei de 

oferte, ci mai degrabă din cauza slabei pregătiri și nedeținerea de competențe 

profesionale adecvate.  

Studiile arată că elevii și studenții participanți la cursuri de educație antreprenorială au 

șanse de 3 până la 6 ori mai mari de a-și deschide o afacere ulterior, într-un anumit 

moment al vieții, comparativ cu cei care nu beneficiază de educație antreprenorială.  

În cadrul formării, educația antreprenorială trebuie să fie bazată pe legături între 

instituțiile de învățământ și comunitatea de afaceri, acasta din urmă, prin reprezentanții 

săi, putnd susține predarea și învățarea în spirit antreprebaorial, parteneriatele având 

inclusiv menirea de a conduce la testarea în practică a calității ideilor inovatoare.  

Procesul de învățare trebuie să atingă module și obiective cheie, a căror plus valoare nu 

mai este necesar a fi motivată, precum: învățarea a cel puțin unei limbi de circulație 

internațională, alfabetizarea digitală, dublate de consultanță profesională privind nevoile 

actuale și reale de pe piața muncii, raportate la nevoile județului Dolj și la oportunitățile 

de investiții locale.  

 

7. POLII DE CREȘTERE ȘI DEZVOLTARE 

Reședința județului Dolj este municipiul Craiova, municipiu în jurul căruia s-au 

constituit Polul de Creştere Craiova şi Zona Metropolitană Craiova. 

Transportul naval (pasageri şi mărfuri) are un nivel neaşteptat de scăzut (în raport cu 

potenţialul Dunării), mai ales în cadrul părţii de sud a judeţului (în relaţie directă cu 

Dunărea), dintre porturile doljene, doar portul Calafat şi parţial portul Cetate sunt dotate 

cu facilități pentru transportul de pasageri. Principalele axe de dezvoltare ale judeţului 

(drumurile europene), concentrează cele mai multe municipii şi oraşe şi leagă Craiova de 

Calfat, Dobeta-Turnu Severin și Caracal, grupând aşezările urbane ale județului 

(municipiile Craiova, Băilești și Calafat împreună cu orașele Filiași și Segarcea). Doar 



 
 

 
 

orașele Bechet și Dăbuleni se află în afara acestor axe, (fiind deservite de drumurile 

naţionale) ambele fiind amplasate pe traseul fluviului Dunărea, cum este și cazul 

municipiului Calafat. 

Mediul urban este dominat de municipiul Craiova care deţine o pondere semnificativă din 

populaţia urbană, acesta încadrându-se în categoria oraşelor mari. Categoria orașelor 

mijlocii lipsește în totalitate, restul mediului urban fiind reprezentat de șase municipii și 

orașe mici şi foarte mici (orașele Segarcea și Bechet). 

În teritoriul judeţului Dolj, mediul rural este preponderent, comunele mari fiind 

concentrate în jurul municipiilor Craiova, Calafat și Băilești, și a orașelor Baileşti în sud-

est și Filiași în nord. Dotările cu rol teritorial au o dispunere strâns legată de mediul urban 

care polarizează aceste dotări (în principal municipiul Craiova) mediul rural fiind încă la 

un nivel destul de sărac în ceea ce priveşte nivelul şi numărul acestor dotări.  

Activitățile economice cele mai dezvoltate, excluzând municipiul Craiova, se observă în 

orașele Filiași și Segarcea și în comunele limitrofe municipiului, respectiv Bucovăț, 

Ișalnița, Șiminicu de Sus, Ghercești, Pielești, Cârcea, Coșoveni, Malu Mare. 

Agricultura va reprezenta o activitate economică deosebit de importantă pentru Zona 

Funcțională Urbană Craiova, având în vedere în special teritoriile pe care le deține 

(suprafețe, calități pedologice). Întreg teritoriul funcțional are potențial de dezvoltare 

din acest punct de vedere. Totuși, se identifică limitări ale acestui potențial sau alte 

funcțiuni care diminuează importanța agriculturii în orașele Filiași și Segarcea și în 

comunele Ișalnița, Cârcea și Malu Mare. 

 

Surse: 

Institutul Național de Statistică 

Strategia integrată de dezvoltare durabilă a județului Dolj pentru perioada 2015-2022 

Planul anual de acțiuni pentru realizarea în județul Dolj a obiectivelor cuprinse în 

programul de guvernare – 2018 – Instituția Prefectului județului Dolj 

Strategia de Dezvoltare Economico-Socială a Județului Dolj pentru perioada 2014-2020  

Ministerul Mediului, Agenția Națională pentru Protecția Mediului Dolj – Raport privind 

starea mediului în anul 2018 

Institutul Național de Statistică 



 
 

 
 

Ministerul Educației Naționale – Inspectoratul Școlar Județean Dolj – Raport privind starea 

învățământului din județul Dolj în anul școlar 2018-2019 

Planul Local de Acțiune pentru învățământ 2017-2022, județul Dolj 

Oficiul Național al Registrului Comerțului 

Plan-ul de Dezvoltare Regională Sud Vest Oltenia 2014-2020 

Ministerul Muncii și Protecției Sociale – Autoritatea Națională pentru persoanele -cu 

dizabilități,copii și adulți 

Strategia națională privind incluziunea social și reducerea sărăciei pentru perioada 2015-

2020 

Planul de acțiune Antreprenoriat 2020: Relansarea spiritului de întreprindere în Europa 

Strategia integrată de dezvoltare urbană a Municipiului Craiova 

Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean Dolj, 2018 

 

 

JUDEȚUL GORJ 

1. SPECIFICUL ECONOMIC 

 

Specificul economic al județului Gorj este unul industrial-agrar, dominat de industriile 

extractivă și producătoare de energie electrică. Dezvoltarea industrială din județ este 

dependentă, în cea mai mare măsură, de resursele naturale existente.  

Principalele produse industriale ale județului sunt: 

✓ energia electrică  

▪ termocentralele de la Turceni, Rogojelu, Rovinari, Târgu-Jiu 

▪ hidrocentralele de la Novaci și Complexul Cerna – Motru - Tismana 

✓ utilaj minier (Motru, Rovinari, Târgu-Jiu, Bâlteni) 

✓ mașini-unelte pentru presare și forjare, producție articole tehnice din 

cauciuc/cauciu regenerat (Târgu-Jiu) 

✓ materiale de construcții - ciment, cărămidă, azbociment (Târgu-Jiu, Târgu 

Cărbunești, Bârsești 

✓ producție cherestea, mobilă, parchet (Târgu-Jiu, Novaci, Baia de Fier, Bumbești-

Jiu, Tismana, Padeș) 



 
 

 
 

✓ confecții (Motru, Tismana, Târgu Carbunești, Padeș, Târgu-Jiu) 

✓ tricotaje (Motru) 

✓ sticlărie pentru menaj (Târgu-Jiu) 

✓ producție produse alimentare. 

 

În ultimii ani a avut loc o creștere constantă a investițiilor din industria de producere a 

energiei electrice, precum și o concentrare industrială în producția de energie electrică 

și extracție a cărbunelui inferior. De menționat și faptul că județul Gorj dispune de forță 

de muncă specializată în sectoarele industriale dominante. 

În același timp, economia județului este dependentă de cele două industrii dominante 

(energetică și extracția cărbunelui), iar investitorii străini sunt prea puțin interesați de 

alte sectoare decât cele două menționate. 

 

La nivelul lunii decembrie 2019, producția industrială a scăzut cu 3.3% față de luna 

noiembrie 2019 și cu 18,2% față de luna decembrie 2018.  

În ceea ce privește cifra de afaceri totală a întreprinderilor cu activitate principală în 

industrie, aceasta a înregistrat o creștere cu 0,3% în luna decembrie 2019 față de 

noiembrie 2019 și cu 13% față de luna decembrie 2018. 

 

În ceea ce privește evoluția Produsului Intern Brut la nivel județean, acesta a înregistrat 

o creștere constantă de la 1.002,5 milioane lei, în 2014, la 13.687,6 milioane lei, în 2017, 

conform datelor Institutului Național de Statistică. 

 

AGRICULTURA 

În județul Gorj, terenurile agricole ocupă aproximativ jumătate din suprafaţa totală a 

judeţului. Cu toate acestea, aproape 70% din soluri sunt afectate de eroziune, alunecări 

de teren sau aciditate. Gorjul dispune de suprafeţe întinse de livezi localizate în zona 

depresiunii Târgu Jiu – Câmpu Mare şi a Dealului Bran. Totodată, din analiza datelor a 

reieşit existenţa unui potenţial important pentru zootehnie, în special în cazul UAT-urilor 

din nordul judeţului.  

 



 
 

 
 

În ceea ce privește suprafața cultivată cu principalele culturi a județului Gorj, maximul a 

fost înregistrat în 2016, când aceasta măsura 87.049 hectare. Dac în anul 2014 suprafața 

cultivată era de 84.562 hectare, în 2018, aceasta măsură 80.141 hectare. Exploatațile 

agricole individuale au avut un maxim tot în anul 2016, respectiv 85.909 hectare, după 

care suprafața acestora a scăzut treptat ajungând la 79.370 hectare în anul 2014. 

 

Județul Gorj: Evoluția suprafețelor cultivate cu principalele culturi și a exploatațiilor 

agricole individuale, în perioada 2014 – 2018 

An 

Suprafață 

cultivată cu 

principalele 

culturi 

(ha) 

Exploatații 

agricole 

individuale 

(ha) 

2014 84.562 83.463 

2015 85.635 84.084 

2016 87.049 85.909 

2017 79.850 78.568 

2018 80.141 79.370 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Tempo Online 

 

Fondul forestier 

La 31 decembrie 2014, suprafaţa fondului forestier din județul Gorj era de 248,4 mii ha, 

din care 242,6 mii ha erau acoperite cu păduri. În cadrul pădurilor, răşinoasele ocupau 

25,6 mii ha, iar foioasele 217 mii ha. La 31 decembrie 2018, suprafața fondului forestier 

era de 249,7 mii ha, din care 244,2 mii ha erau păduri, din care 26,1 mii ha erau păduri 

de rășinoase, iar 218,1 mii ha era păduri de foioase. 

 

Județul Gorj: Evoluția fondului forestier în perioada 2014 – 2018 

An 

Suprafata 

fond 

forestier  

Suprafata 

păduri  

(mii ha) 

Suprafata 

păduri 

rășinoase 

Suprafata 

păduri 

foioase 



 
 

 
 

(mii ha) (mii ha) (mii ha) 

2014 248,4 242,6 25,6 217 

2015 249,2 243,8 26,3 217,5 

2016 249,3 244,1 26,5 217,6 

2017 249,7 244,2 26,3 217,9 

2018 249,7 244,2 26,1 218,1 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Tempo Online 

 

Județul Gorj: Evoluția principalelor culturi în perioada 2014 – 2018 

An 
Porumb  

(ha) 

Grâu și 

secară 

(ha) 

Floarea 

soarelui 

(ha) 

Cartofi  

(ha) 

Legume  

(ha) 

2014 84.562 8.430 76 3.416 5.642 

2015 85.635 9.028 129 3.344 5.584 

2016 87.049 9.359 64 3.192 4.929 

2017 79.850 9.854 209 3.181 4.857 

2018 80.141 9.808 224 3.289 4.893 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Tempo Online 

 

Suprafața fondului funciar, la nivelul anului 2014, era de 560.174 ha, iar la nivelul anului 

2014, conform Institutului Național de Statistică, structura fondului funciar era 

următoarea: 

 



 
 

 
 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Statistică Teritorială (2017) 

 

TURISMUL 

Județul Gorj se remarcă prin patru zone cu potențial de dezvoltare turistică: Vâlcan-

Motru, Târg Jiu, Dealurile Getice și zona Parâng-Olteț, iar printre formele de turism 

practicate în județ se numără: turismul montan și de peisaj, turismul cultural, turismul 

rural și turismul de tranzit și de afaceri.  

 

Tipurile de turism practicate în județul Gorj pot fi împărțite în 4 categorii: 

Turismul montan şi de peisaj  

Turismul montan include şi turismul de aventură, în contextul în care formele de relief 

permit practicarea unor activităţi cu grad de risc sporit şi eforturi fizice mai intense, 

precum: alpinism, escaladă, speologie, rafting, coborârea cu parapanta etc.  

Turismul de peisaj este întreprins în termenii utilizării arealelor cu potenţial natural 

important (munţi, lacuri, sălbăticie, zone împădurite etc.), cu facilităţi naturale 

atractive. Acesta reprezintă, totodată, o formă de turism în care motivaţiile turiştilor şi 

argumentul de vânzare a produselor şi călătoriilor se concentrează pe cazarea în natură, 



 
 

 
 

recreerea şi petrecerea timpului în zone relativ nedeteriorate şi/sau practicarea unor 

activităţi în aer liber. 

 

În ceea ce privește peisajul ca destinație turistică, județul Gorj are peste 2.000 de peșteri. 

Dintre acestea,  

▪ Peștera Muierilor – situată la 40 km de Târgu Jiu, s-a format în urmă cu 6.000 de 

ani, are o lungime de peste 3.600 m, este dispusă pe 4 niveluri; etajul superior (960 

m) este introdus în circuitul turistic, iar celelalte niveluri au statut de rezervație 

științifică speologică 

▪ Peștera Cloșani – aflată la 46 km de Târgu Jiu, este printre cele mai frumoase din 

țară, în special datorită formațiunilor sale carstice. 

Pe lângă acestea,  

▪ Stațiunea montană Rânca – situată la 60 km de Târgu Jiu, este un important reper 

turistic al județului Gorj și nu numai 

▪ Parângul, Defileul Jiului oferă peisaje de vis pentru turiști, acesta din urmă fiind 

declarat Parc Național în 2005 

▪ Valea Sohodolului – situată la 15 km de Târgu Jiu, o îmbinare spectaculoasă de 

stânci (cu aspect sleenar) și ape învolburate care taie stâncile, creând forme 

spectaculoase (Nările, Inelul, Cuptorul, Steiul – sunt cele mai cunoscute). Tot aici 

au fost descoperite desene rupestre, care oferă o atracție pentru turiști 

 

Turismul de afaceri şi de tranzit  

Turismul de afaceri şi de tranzit constituie principala sursă de venituri pentru industria 

hotelieră autohtonă. Conform statisticilor, turismul de afaceri şi de tranzit este unul din 

principalii responsabili pentru numărul sosirilor în judeţul Gorj.  

 

Turismul cultural (inclusiv turismul ecumenic)  

În privința turismului cultural și ecumenic, județul Gorj are o ofertă variată, care atrage 

anual turiști din toată țara, dar și din exteriorul granițelor. 

▪ Masa Tăcerii, Poarta Sărutului, Coloana fără Sfârșit – opere ale binecunoscutului 

sculptor Constantin Brâncuși 



 
 

 
 

▪ Mănăstirile și schiturile din județ, printre care se află cunoscutele Mănăstirea 

Tismana, Mănăstirea Polovragi, Mănăstirea Lainici 

▪ Culele – locuințele fortificate ale micii boierimi 

▪ Casele și conacele 

▪ Casele memoriale – precum Casa Memorială Constantin Brâncuși, Tudor 

Vladimirescu, Maria Lătărețu sau Ecaterina Teodoroiu 

sunt câteva dintre reperele turistice importante din regiune. 

 

Turismul rural  

În judeţul Gorj această formă de turism este practicată în special în zona de la baza de 

lanţul muntos din partea de nord a judeţului.  

 

 

Infrastructura turistică de cazare din județ este însă una modestă, structurată, în 

principal, pe hoteluri, pensiuni turistice și hostelurile, care reprezintă în jur de 80% din 

numărul total de locuri de cazare din Gorj. Numărul unităților de cazare a evoluat de la 

87 de unități, în 2014, la 160 de unități de cazare, în 2019. 

 

 



 
 

 
 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Tempo Online 

 

Numărul de turiști în județul Gorj, în perioada 2014 – 2019, a înregistrat o evoluție 

crescătoare în perioada 2014 – 2018 (de la 77.831 la 112.950 turiști) pentru ca între 2018 

– 2019 acesta să scadă ușor șa 112.308 turiști. 

 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Tempo Online 

 

Evoluția capacității de cazare a turiștilor din județul Gorj, în perioada 2014 – 2019 (locuri): 

Tip cazare 
Anul 

2014 

Anul 

2015 
Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 

Hoteluri 1.206 1.142 1.044 1.108 1.106 1.132 

Hosteluri 211 211 211 274 274 274 

Moteluri 155 128 190 191 205 205 

Vile turistice 70 70 74 105 197 197 

Cabane 

turistice 
157 163 124 123 148 148 



 
 

 
 

Popasuri 

turistice 
13 13 60 60 60 60 

Căsuțe 

turistice 
: : : : 12 12 

Pensiuni 

turistice 
485 534 515 555 803 841 

Pensiuni 

agroturistice 
513 494 616 766 1.038 1.176 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Tempo Online 

 

Transporturile 

În perioada 2014-2019, numărul înmatriculărilor, atât al vehiculelor noi, cât și al celor de 

ocazie, a înregistrat creșteri semnificative în cazul motoretelor și motocicletelor noi și de 

ocazie, dar și în cazul autoturismelor. 

Evoluția numărului de înmatriculări noi din județul Gorj versus înmatriculări vehicule de 

ocazie, în perioada 2014-2019, se regăsește în tabelul de mai jos: 

 

 

Tip 

vehicul 

 Anul 

2014 

Anul 

2015 

Anul 

2016 

Anul 

2017 

Anul 

2018 

Anul 

2019 

Vehicule 

noi 

Motorete și 

motociclete 
17 11 16 11 23 58 

Autoturisme 305 331 443 452 714 1.134 

Autocare, 

autobuze și 

microbuze 

24 53 3 7 6 - 

Vehicule 

importate 

de ocazie 

Motorete și 

motociclete 
56 49 37 56 71 103 

Autoturisme 4.087 4.644 5.269 9.870 9.194 8.751 



 
 

 
 

Autocare, 

autobuze și 

microbuze 

5 1 10 9 13 12 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Tempo Online 

 

 

MEDIUL 

Cadrul natural, precum și resursele naturale bogate ale județului Gorj, fac posibile atât 

exploatările industriale, cât și cele agricole sau turistice. Mare parte din dezvoltarea la 

nivel local a fost posibilă datorită exploatărilor de cărbune. Totodată, județul are un 

avantaj competitv în ceea ce privește resursele de petrol, gaze naturale sau materiale de 

construcții și potențial ridicat în producția de energie solară și hidroenergie. Valorificarea 

acestora din urmă poate contribui substanțial la sustenabilitatea sectorului energetic.  

 

Starea mediului 

Principalii poluatori ai calității aerului din județul Gorj și-au mai diminuat impactul asupra 

mediului datorită reducerii emisiilor din industria energetică, dar și reducerii cererii de 

energie. Însă, calitatea aerului din județ este afectată de mai mulți factori, pe lângă 

sursele industriale, dintre care: 

- intesificarea traficului rutier 

- sursele de încalzire rezidenațială 

- deșeurile menajere incinerate în mod necorespunzător. 

Exploatările miniere afectează atmosfera prin s chimbări de temperatură, lumină, 

umiditate, precipitații etc cu un impact direct asupra microclimatului.  

 

Din punctul de vedere al calității apelor, aceasta a avut de suferit de-a lungul timpului, 

producția energiei electrice și termice, precum și industria extractivă având un impact 

relevant în acest sens, datorită substanțelor poluante evacuate în apele de suprafață. Au 

fost afectate atât apele de suprafață, cât și cele de adâncime, constatându-se o extindere 

a zonelor afectate. Poluarea a fost cu ape uzate în cazul Novaci, Târgu Cărbunești, Târgu 

Jiu, Turceni, Motru, Mătăsari și cu cloruri și sulfați în cazul Motru, Țicleni, Turceni, 



 
 

 
 

Căpreni sau Crușet. Printre măsurile care au fost luate în vederea limitării acestor cauze 

se numără extinderea și reabilitarea rețelelor de canalizare din județ, precum și lucrări 

de modernizare a stațiilor de epurare și a instalațiilor de tratare a apei. 

 

Un alt fenomen care afectează calitatea mediului din județul Gorj este cel al alunecărilor 

de teren, care este unul pregnant în regiune. Multe localităti fiind afectate de alunecări, 

prăbușiri și eroziuni ale terenului generate de fenomenele de dezgheț și ploi prelungite. 

Totodată, s-a constat o scădere constantă a suprafețelor reîmpădurite generată de tăieri 

ilegale de arbori,probleme legate de retrocedarea terenurilor, puține lucrări de îngrijire 

a terenurilor sau existența unor resurse financiare reduse pentru acest domeniu. 

 

În județul Gorj există peste 40 de arii naturale protejate, printre cele mai vizitate 

numărându-se Peștera Polovragi și Peștera Muierii. Activitățile care au impact negativ 

asupra acestor arii sunt cele date de dezvoltarea comercială și rezidențială, schimbările 

climatice, mineritul, activitățile de obținere a energiei. Nu este de neglijat nici poluarea 

produsă solului, pânzei freatice și vegetației de erbicidele administrate pe canale, diguri, 

în păduri sau pe căile de acces din câmpuri.  

 

În ceea ce privește calitatea solului, aceasta este substanțial afectată de haldele de steril, 

care sunt produse de exploatarea lignitului. Se estimează că aproximativ 18% din suprafața 

arabilă a județului a fost afectată de către acestea. 

 

 

 

Gestionarea deșeurilor 

Evoluția cantității de deșeuri industriale nepericuloase generate pe principalele 

activități economice (cu excepția industriei extractive) în perioada 2014-2018: 

 

(mii tone) 

Activitate

a 
2014 2015 2016 2017 2018 



 
 

 
 

economic

ă 

Producția, 

transportu

l și 

distribuția 

de 

energie 

electrică 

și 

termică, 

gaze și 

apă 

307111

1 

3757736,

3 

3712908,

8 

3324663,

3 

 

 

3321579,

527 

 

 

Captarea, 

tratarea și 

distribuția 

apei 

0 0 0 0 0 

Alte 

activități 
0 0 0 0 0 

Total 
307111

1 

3757736,

3 

3712908,

8 

3324663,

3 

3321579,

527 

Sursa: Agenția Națională pentru protecția Mediului, Raport 2018 

 

Evoluția cantității de deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEE) în perioada 

2014 – 2018: 

 

Denumire      2014      2015     2016     2017     2018 

Cantitățile 

de EEE 

colectate 

(kg/loc./an) 

0,049 0,111 0,047 0,042 0,0002 



 
 

 
 

Cantitățile 

de EEE 

reciclate 

(kg/loc./an) 

0,002 0,017 0,03 0,074 0,0001 

Sursa: Agenția Națională pentru protecția Mediului, Raport 2018 

 

Deșeuri de ambalaje 

Conform Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, la nivelul județului Gorj, situația 

cantității de ambalaje introduse pe piață, precum și indicele de generare a acesteia se 

prezenta astfel, în perioada 2014 – 2018: 

 

 

Tip de 

material 

2014 2015 2016 2017 2018 

Tone Kg/loc. Tone Kg/loc. Tone Kg/loc. Tone Kg/loc.     Tone Kg/loc. 

Sticlă 0 0 0 0 0 0 8775,03 0,024 0 0 

Plastic 58,85 0,17 68,71 0,20 10,91 0 6220,25 0,017 47,165 0,0001 

Hârtie și 

carton 
377,26 1,12 434,8 1,31 223,24 0,0006 1402,29 0,003 42,16 0,0001 

Metal 0,11 0,0003 0,87 0,002     0 0 328,76 0,0009       0,4     0 

Lemn 69,29 0,2 32,3 0,09    3,7 0      0 0 2,84     0 

Altele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 505,51   1,5 536,68 1,6 237,85 0,0006 16726,33 0,044   92,565 0,0002 

Sursa: Agenția Națională pentru protecția Mediului, Raport 2018 

 

 

Conform aceleiași surse, cantitatea de ambalaje reciclate și indicele de reciclare din 

județul Gorj, în perioada 2014 – 2018, este prezentată mai jos: 

 

Tip de 

material 

    2014       2015        2016       2017       2018 

Tone % Tone % Tone % Tone 
   

% 
Tone    % 



 
 

 
 

Sticlă 0 0 0 0   o o 7897,52 21    0   0 

Plastic 121,5 5 6,4 3,5 9,04 0 5598,22 15  39,4 0,008 

Hârtie și 

carton 
206,3 2,7 0 0 215,04 5 1262,06 3 38,12 0,009 

Metal    0 0     0 0    0 0 295,88 8   0,4  0,01 

Lemn    0 0     0 0   0,92 0      0 0 2,6 0,009 

Altele    0 0     0 0     0 0      0 0     0    0 

TOTAL 327,8 7,7 6,4 3,5 225 5 15053,68 47 80,52 0,036 

Sursa: Agenția Națională pentru protecția Mediului, Raport 2018 

 

 

Calitatea aerului 

Conform Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, în judeţul Gorj, calitatea aerului 

este monitorizată prin intermediul a 3 staţii automate amplasate în: 

- Tg. Jiu (staţia GJ-1)   

- Rovinari (staţia GJ-2)    

- Turceni (staţia GJ-3)  

conform criteriilor de amplasare prevăzute în OM 592/2002, abrogat ulterior de către 

Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător. Aceste 3 staţii automate de tip 

industrial, fac parte din Reţeaua Naţională de Monitorizare a Calităţii Aerului (RNMCA). 

 

Poluanţii monitorizaţi prin intermediul stațiilor sunt: SO2, NO, NOx, NO2, CO, O3, pulberi 

(PM10). De asemenea, interpretarea datelor privind calitatea aerului, ia în calcul şi o serie 

de parametrii meteorologici, cum ar fi: temperatura, precipitaţiile, direcţia şi viteza 

vântului, umiditatea sau radiaţia solară. 

 

Agenția Națională pentru Protecția Mediului Gorj mai deţine echipamente de laborator 

necesare la măsurarea concentraţiilor de plumb şi a altor metale grele. 

 

Pentru poluantul SO2 în anul 2018, s-au înregistrat două depășiri ale valorii limită orare și 

o singură depășire a valorii limită/24 ore la stația GJ-3 Turceni.  



 
 

 
 

În ceea ce privește ceilalți poluanți monitorizați la nivel de județ, în anul 2018 nu au fost 

depășite valorile limită/țintă la niciuna dintre cele trei stații automate de monitorizarea 

calității aerului. 

 

Vehicule scoase din uz (VSU) 

Conform raportului anual elaborat de Agenția Națională pentru Protecția Mediului, la 

nivelul județului Gorj numărul vehiculelor scoase din uz în perioada 2014 – 2018 se 

prezenta astfel: 

 

An Nr. VSU-uri 

2014 447 

2015 624 

2016 638 

2017 943 

2018 1.232 

Sursa: Agenția Națională pentru protecția Mediului, Raport 2018 

 

În ceea ce privește cantitățile de VSU reutilizate, reciclate și valorificate, au fost 

conform situației de mai jos: 

 

 

 



 
 

 
 

2. INDUSTRIA ȘI ACTIVITĂȚILE PRINCIPALE ALE JUDEȚULUI 

Economia județului Gorj are ca promotor industria extractivă și cea producătoare de 

energie electrică prin arderea cărbunelui. Aceste două industrii ocupă cea mai mare parte 

a populației ocupate în industrie și contribuie în cea mai mare parte la realizarea PIB-ului 

județului; scăderea continuă a cantității de energie produsă prin arderea cărbunelui 

(prețul ridicat al acestui tip de energie, contractarea necesarului din țară datorită 

schimbării profilului tehnologic trecându-se la tehnologii cu un consum redus energetic, 

creșterea ponderii 45 producerii energiei din surse regenerabile și din surse nucleare) va 

crea importante probleme în structura economică și socială a județului.  

 

Alte industrii importante: exploatarea cărbunelui și a petrolului, fabricarea articolelor 

tehnice din cauciuc, fabricarea armamentului, fabricarea mobilei, industria textilă și 

industria alimentară. Turismul se află în fază incipientă, dar prezintă un potențial 

apreciabil de dezvoltare. 

 

O particularitate caracteristică multora dintre oraşele gorjene este prevalenţa industriei. 

Principalele zone industriale din județul Gorj sunt: 

✓ Târgu-Jiu – industrie şi servicii, cu preponderenţa sectorului terţiar 

✓ Motru – industrie şi servicii, cu preponderenţa sectorului secundar 

✓ Ţicleni – industrie extractivă 

✓ Turceni, Rovinari – industrie – producerea energiei electrice  

✓ Bumbeşti – Jiu – industria prelucrătoare.  

 

Dependența de industria minieră intrată în declin, cu consecințele sale sociale, este 

dovedită de existența pe teritoriul județului Gorj a 3 zone defavorizate, create în 

principalele zone de exploatare a cărbunelui, unde procesul restructurării a generat cele 

mai importante probleme sociale: zona Motru-Rovinari, zona Albeni și zona Schela. 

 

INDUSTRIA EXTRACTIVĂ ȘI ENERGETICĂ 

Complexul Energetic Oltenia are ca obiect de activitate producerea energiei electrice și 

termice pe bază de lignit, precum și extracția și prepararea lignitului. 



 
 

 
 

 

A fost înființat în 2012, în urma deciziei Guvernului României de reorganizare a sectorului 

energetic, ca urmare a fuziunii dintre Societatea Națională a Lignitului Oltenia, Complexul 

Energetic Rovinari, Complexul Energetic Turceni și Complexul Energetic Craiova. 

Sucursale din județul Gorj: 

Sucursala Rovinari a fost pusă în funcțiune în 1972 și a produs până în prezent peste 199 

TWh de energie electrică; 

Sucursala Turceni a fost pusă în funcțiune în 1978 și a produs energei electrică de peste 

173TWh; 

Sucursala Divizia Minieră Târgu Jiu – activitatea de producție a lignitului a fost demarată 

în 1957. Din cele 74 de perimetre miniere, 62 și-au sistat activitatea. Până în prezent, 

cantitatea de lignit extrasă a depășit 1,5 mld. tone. 

 

MAȘINI-UNELTE 

Dalemi Serv SA 

Târgu Cărbunești 

Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii 

Activitatea principală a firmei: Reparaţii utilaje miniere din carierele de cărbune, 

reparaţii subansamble utilaje miniere.  

Alte activităţi: Confecţionare piese de schimb şi confecţii metalice. 

 

Fivex Petrol SA 

Târgu Cărbunești 

Societatea a fost înființată în 1994 și are ca obiect fabricarea de construcții 

metalice și părți componente ale structurilor metalice, precum și reparația de 

utilaje miniere. 

Produsele Fivex sunt orientate către: industriile automotive, minerit, logistică 

aerospațială, petrol și gaze, navală, chimică, dar și a construcțiilor metalice.  

 

Mirfo Machine Tools 

Târgu Jiu 



 
 

 
 

Societatea are ca obiect de activitate fabricarea de mașini–unelte și structuri mecanice 

diverse. Pe lângă acestea, societatea oferă și: 

• Activități de proiectare, tehnologii moderne, soluții tehnice; 

• Procese moderne de sudare, sablare, protecție anticorozivă; 

• Tehnologii optime de prelucrare mecanică prin așchiere și deformare plastică; 

• Vopsire clasică, ambalare, expediție; 

• Control tehnic de calitate; 

• Activități de montaj și service; 

• Certificare CE de tip. 

 

Reparații mașini-unelte de altă fabricație: 

✓ Prese mecanice; 

✓ Prese hidraulice; 

✓ Foarfeci-ghilotină; 

✓ Mașini de frezat. 

 

Structuri mecanice variate pentru domeniile: 

✓ Metalurgie; 

✓ Aeronautică; 

✓ Naval; 

✓ Auto; 

✓ Petrol și gaze; 

✓ Industria chimică; 

✓ Agricultură; 

✓ Construcții; 

✓ Extractia cărbunelui; 

✓ Producerea energiei electrice; 

✓ Bunuri de larg consum. 

 

Amorim SA 

Târgu Jiu 



 
 

 
 

Societatea are ca obiect de activitate repararea utilajelor pentru industria minieră, 

a utilajelor pentru construcții, dar și confecții sau realizarea de profile și armături 

metalice. 

 

 

TRICOTAJE 

Manufactura de Motru SRL 

Este o societate cu capital privat care are ca obiect de activitate fabricarea prin 

tricotare sau croșetare a articolelor de îmbrăcăminte. 

În 2018, societatea avea 326 de angajați și o cifră de afaceri de 20.216.904 RON. 

 

CONFECȚII 

Alwatex SRL 

Târgu Cărbunești 

Societate cu capital românesc, înființată în anul 2001, care are ca obiect de 

activitate fabricarea articolelor de îmbrăcăminte. 

 

Confecția SA  

Târgu Jiu 

Înființată în 1991 are ca obiect de activitate fabricarea articolelor de 

îmbrăcăminte, altele decât lenjeria de corp. 

 

 

FABRICAREA DE PRODUSE DIN CAUCIUC 

Artego SA este lider autohton pe piața benzilor de transport, care activează de peste 40 

de ani în domeniu. Societatea a fost înființată în 1973, în Târgu Jiu și este unul dintre cei 

mai mari producători de articole tehnice de cauciuc din lume. 

Artego SA are ca obiect de activitate producția de benzi de transport, printre care: 

• benzi transport cu inserție textilă de uz general, toate dimensiunile; 

• benzi transport cu inserție textilă pentru subteran, mediu exploziv; 

• benzi transport cu inserție textilă pentru subteran, rezistente la foc; 



 
 

 
 

• benzi transport cu inserție textilă rezistente la temperatura, folosite în industria 

cimentului și a siderurgiei; 

• benzi transport cu inserție textilă pentru industria alimentară; 

• benzi transport cu inserție textilă rezistente la uleiuri minerale; 

• benzi transport cu inserție textilă pentru agricultură; 

• benzi transport cu inserție textilă model aramid; 

• benzi transport cu inserție textilă de uz general, toate dimensiunile; 

• benzi transport cu insertie metalică rezistente la foc, folosite în industriile de extracție a 

cărbunelui, a minereurilor feroase și neferoase. 

 

PARCURI INDUSTRIALE 

Parcul Industrial Gorj a luat ființă în 2003, ca urmare a creării cadrului legislativ pentru 

formarea parcurilor industriale. Acesta este amplasat pe teritoriul în zona sud-estică a 

orașului Bumbești-Jiu. Suprafața sa este de 186.200 mp, pe care se află construcții care 

se întind pe 38.000 mp. 

Printre tipurile de societăți comerciale care își desfășoară activitatea aici se află societăți 

din domeniul prelucrărilor mecanice, confecțiilor, prelucrarea lemnului, producția de 

subansamble pentru autoturisme. 

 

COMERȚ CU RIDICATA ȘI CU AMĂNUNTUL 

Succes Nic Com SRL  

Balta  

Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor proaspete 

Societatea a fost înființată în 1994, în domeniul comerțului en-gross și en-detail cu 

produse alimentare, băuturi și tutun, produse nealimentare. 

În timp, societatea și-a extins obiectul de activitate cu producție de pâine și produse 

patiserie, producție publicitară, exploatare forestieră, comerț cu produse petroliere, 

închiriere utilaje miniere. 

 

FABRICAREA ARMAMENTULUI  

Societatea Comercială Uzina Mecanică Sadu SA  



 
 

 
 

Bumbești Jiu  

Fabricarea armamentului și muniției 

Uzina Mecanică Sadu se ocupă de: 

- cercetarea, proiectarea, fabricarea și comercializarea  de muniție de infanterie 

calibre NATO, de armament de infanterie și componente pentru acesta și elemente 

pirotehnice de inițiere. 

Printre serviciile oferite se află: 

- activități de cercetare-dezvoltare pe diverse proiecte 

- proiectare, producție și reparații de scule 

 

METALE ȘI PRODUSE DIN METAL 

Inmelcon Pord S.A 

Cartier Bârsești, Târgu Jiu 

Societate cu capital integral românesc, înființată în anul 1997 

- Prelucrări mecanice;  

- Confecţii metalice de piese şi subansamble sudate;  

- Reparaţii şi montaj pentru instalaţii industriale complexe;  

- Execuţia lucrărilor în distribuţia gazelor naturale;  

- Consultanţă tehnică;  

- Alte servicii pentru întreprinderi 

Printre lucrările de referință executate de societate se numără: execuție echipamente 

cuptoare var pentru export, execuție hale industriale, diverse lucrări fabrici de ciment, 

instalație cenușe, elevatoare, execuție instalații de transport și depozitare cărbune, 

retehnlologizări fabrici de var și ciment. 

 

Kampholt SRL 

Târgu Cărbunești 

Societatea înființată în 2005, are ca obiect de activitate fabricarea de construcții metalice 

și părți componente ale structurilor metalice. 

 

ALTELE: 



 
 

 
 

El Top SA 

Târgu Jiu 

El Top SA are ca obiect de activitate: 

Proiectarea şi realizarea efectivă a sistemelor de climatizare:  

- centrale termice - ventilaţie - aer condiţionat  

 

Proiectarea şi realizarea efectivă a sistemelor de alarmă şi supraveghere:  

- de alarmă contra efracţiilor  

- de protecţie perimetrală  

- de alarmă contra incendiilor  

- de supraveghere video  

- de interfonie/videointerfonie - de control acces etc  

 

Proiectarea şi realizarea efectivă de reţele structurate voce-date (calculatoare, 

telefonie):  

- instalarea de reţele noi  

- extinderea celor existente  

- includerea unor noi utilizatori în reţea  

- consultanţă privind achiziţionarea în cel mai eficient mod a sistemelor de calcul, 

software-ului legal şi a echipamentelor de birou; etc 

 

MARSAT SA 

Târgu Jiu 

A fost înființată în 1963 ca filială a IMSAT București, iar în 1991 a devenit societate 

comercială pe acțiuni, pentru ca în 1993 să se privatizeze integral.  

Societatea este specializată în executarea lucrărilor de construcții-montaj, reparații, 

modernizări, service și asistență tehnică pentru automatizatoare și instalații electrice. 

Totodată, societatea este specializată în proiecte de modernizare, retehnologizare și 

automatizare din industriile de producție și distribuție a energiei electrice, precum și 

pentru industria de manipulare a materialelor. 

 



 
 

 
 

Indicatorii statistici 

În ceea ce privește evoluția indicelui producției industriale din județul Gorj, în luna 

ianuarie 2020 acesta a fost estimat la 93,7%, înregistrând astfel o creștere de aproximativ 

1,22% față de luna ianuarie a anului 2019. 

 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

 

 

La nivelul indicelui valoric al cifrei de afaceri din industrie, în perioada ianuarie 2019-

ianuarie 2020, evoluția lunară a acestuia a fost una fluctuantă.  

În ianuarie 2019, indicele valoric al cifrei de afaceri înregistra 110,7%, comparativ cu luna 

similar din anul anterior, pentru ca în ianuarie 2020, acesta să fie estimat la 92,1%. 



 
 

 
 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

 

 

COMERȚUL INTERNAȚIONAL 

Exporturile 

Exporturile județului Gorj (FOB) au înregistrat o creștere în perioada 2014 – 2018, de la 

54.584.000 euro, în 2014, la 65.363.000 euro, în 2018. Pragul minim, în perioada analizată 

a fost înregistrat în 2016 – 50.311.000 euro. 

 

An 

Valoare 

exporturi  

(mii 

EURO) 

2014 54.584 

2015 53.619 

2016 50.311 

2017 53.597 

2018 54.580 



 
 

 
 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Tempo Online 

 

Exportul (FOB) de mărfuri, pe secțiuni și pe principalele capitole din nomenclatorul 

combinat, din județul Gorj, în perioada 2017-2018: 

  (mii euro)  

COD 

NC 
CAPITOL NC 2017 2018 

I. Animale vii și produse animale 285 3.799 

II. Produse vegetale 4.996 7.560 

III. Grăsimi și uleiuri animale sau vegetale 32 0 

IV. Produse alimentare, băuturi și tutun 402 2 

V. Produse minerale 137 0 

VI. Produse chimice 366 3 

VII. Materiale plastice, cauciuc și articole din acestea 18.145 
24.08

0 

VIII. 
Piei crude, piei tăbăcite, blănuri și produse din 

acestea 
90 0 

IX. Produse din lemn, exclusiv mobilier 789 954 

X. Hârtie și articole din acestea 156 5 

XI. Textile și articole din textile 1.530 1.820 

XII. Incălțăminte, pălării, umbrele și articole similare 303 2 

XIII. 
Articole din piatră, ipsos, ciment, ceramică, sticlă 

și din alte materiale similare 
136 45 

XV. Metale comune și articole din acestea 3.855 2.879 

XVI. 
Mașini, aparate și echipamente electrice; aparate 

de înregistrat sau de reprodus sunetul și imaginile 
10.893 8.476 

XVII. Mijloace și materiale de transport 969 15 



 
 

 
 

XVIII. 

Instrumente și aparate optice, fotografice, 

cinematografice, medico-chirurgicale; ceasuri; 

instrumente muzicale 

339 295 

XX. Mărfuri și produse diverse 1.870 4.645 

XXII. 
Bunuri necuprinse în alte secțiuni din 

Nomenclatorul Combinat 
8.304 0 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Tempo Online 

 

În anul 2017, valoarea exporturilor județului Gorj a fost de 45.296.000 euro, pentru ca în 

2018, aceasta să ajungă la 54.580.000 euro. 

 

Importurile 

Importurile (CIF) județului Gorj au înregistrat o tendință descrescătoare, în perioada 2014-

2018. Astfel, de la 52.246 mii euro, în anul 2014, acestea au coborât până la 47.776 mii 

euro, în 2018. 

                                        

                   (mii euro) 

An 
Valoare 

importuri  

2014 52.246 

2015 47.757 

2016 45.562 

2017 46.349 

2018 47.776 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Tempo Online 

 

Importul (CIF) de mărfuri, pe secțiuni și pe principalele capitole din nomenclatorul 

combinat, din județul Gorj: 

 
 

 (mii euro) 

COD 

NC 
CAPITOL NC 2017 2018 



 
 

 
 

I Animale vii și produse animale 539 507 

II Produse vegetale 2.464 3.010 

III   Grăsimi și uleiuri animale sau vegetele 20 1 

IV Produse alimentare, băuturi și tutun 500 343 

V Produse minerale 311 258 

VI Produse chimice 4.201 3.900 

VII   Materiale plastice, cauciuc și articole din acestea 6.655 7.691 

VIII   Piei crude, piei tăbăcite, blănuri și produse din acestea 514 360 

IX   Produse din lemn, exclusiv mobilier 473 989 

X    Hârtie și articole din acestea 833 638 

XI   Textile și articole din textile 3.616 4.182 

XII   Incălțăminte, pălării, umbrele și articole similare 417 401 

XIII   
Articole din piatră, ipsos, ciment, ceramică, sticlă și din 

alte materiale similare 
826 734 

XV    Metale comune și articole din acestea 6.075 5.672 

XVI   
Mașini, aparate și echipamente electrice; aparate de 

înregistrat sau de reprodus sunetul și imaginile 
7.381 10.815 

XVII   Mijloace și materiale de transport 4.047 5.574 

XVIII  

Instrumente și aparate optice, fotografice, 

cinematografice, medico-chirurgicale; ceasuri; 

instrumente muzicale 

1.002 149 

XX    Marfuri și produse diverse 1.654 1.992 

XXII    
Bunuri necuprinse în alte secțiuni din Nomenclatorul 

Combinat 
435 559 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Tempo Online 

 

 

ACTIVITATEA ÎNTREPRINDERILOR 

Densitatea IMM-urilor la nivelul județului Gorj, în anul 2018, era de 1,85 la 100 de locuitori 



 
 

 
 

În ceea ce privește numărul unităților locale active, în anul 2014 existau 6.139 de unități 

locale active, trendul înregistrat fiind unul crescător pana în anul 2018 când numărul 

acestora a înregistrat 7.000 de firme. 

 

Unități 

locale 

active 

2014 2015 2016 2017 2018 

6.139 6.152 6.310 6.743 7.000 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Tempo Online 

 

Distribuția unităților locale din județul Gorj pe activități ale economiei naționale: 

 

 

ACTIVITATE ECONOMIA 

NAȚIONALĂ 
2014 2015 2016 2017 2018 

A Agricultură, 

silvicultură și pescuit 
166 166 168 200 200 

B Industria extractivă 48 52 50 51 45 

C Industria 

prelucrătoare 
542 531 536 562 575 

D Producția și 

furnizarea de energie 

electrică și termică, 

gaze, apa caldă și aer 

condiționat 

14 10 12 7 15 

E Distribuția apei; 

salubritate, gestionarea 

deseurilor, activități de 

decontaminare 

96 75 73 72 82 

F Construcții 533 535 531 561 582 



 
 

 
 

G Comerț cu ridicata și 

cu amănuntul; 

repararea 

autovehiculelor și 

motocicletelor 

2.528 2.445 2.473 2.607 2.623 

H Transport și 

depozitare 
551 578 608 661 729 

I Hoteluri și restaurante 411 418 422 433 430 

J Informații și 

comunicații 
145 160 167 172 174 

K Intermedieri 

financiare și asigurări 
128 145 135 136 133 

L Tranzacții imobiliare 72 72 77 88 105 

M Activități 

profesionale, științifice 

și tehnice 

390 412 434 487 517 

N Activități de servicii 

administrative și 

activități de servicii 

suport 

171 183 185 187 193 

P Învățământ 24 26 29 38 44 

Q Sănătate și asistență 

socială 
136 148 180 204 231 

R Activități de 

spectacole, culturale și 

recreative 

53 64 80 89 113 

S Alte activități de 

servicii 
131 132 150 188 209 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Tempo Online 

 

 



 
 

 
 

Totodată, din punctul de vedere al numărului de angajați, în intervalul 2014-2018, 

predomină unitățile locale active mici și mijlocii, după cum se poate în tabelul de mai jos: 

 

Număr angajați 2014 2015 2016 2017 2018 

0-9 persoane 5.443 5.442 5.614 6.027 6.318 

10-49 persoane 577 594 584 607 571 

50-249 persoane 89 83 84 84 84 

Peste 250 

persoane 
30 33 28 25 27 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Tempo Online 

 

În ceea ce privește dinamica înmatriculărilor de firme din județul Gorj, din ultimii 3 ani, 

aceasta arată că dacă în 2017 s-au înregistrat 93 de noi firme în județ, numărul acestora a 

crescut la 142 de firme în 2018, pentru ca în 2019 să scadă, ajungând la 90 de noi societăți 

înmatriculate. 

 

 

3. ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL ȘI TEHNIC 

A. Învățământul primar 

În perioada 2014-2018, numărul elevilor din învățământul primar a scăzut substanțial. 

Astfel că, dacă în 2014 numărul elevilor înscriși în această formă de învățământ era de 

15.446, în 2018, numărul lor a ajuns la 13.952. 

 



 
 

 
 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Baza de Date Tempo Online 

 

În 2014, numărul elevilor de sex masculin, înscriși în învățământul primar din județul Gorj 

era de 7.951, iar al celor de sex feminin era de 7.495. Procentual, 51% dintre elevi erau 

de sex masculin, iar 49% erau de sex feminin.în 2018, procentele s-au schimbat, dar nu 

substanțial, astfel că 52% erau elevi de sex masculin, iar 48% erau elevi de sex feminin. 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Baza de Date Tempo Online 

 



 
 

 
 

Din punctul de vedere al mediului de rezidență, numărul elevilor înscriși în învățământul 

primar, care provin din mediul urban a rămas mai mare în toată perioada analizată, 

respectiv 2014-2018. Cel mai mare decalaj s-a înregistrat în anul 2018, când diferența 

dintre elevii din mediul urban versus cei din mediul rural era de 937 elevi. 

 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Baza de Date Tempo Online 

 

 

B. Învățământul gimnazial 

Numărul elevilor din județul Gorj înscriși în învățământul gimnazial a avut un trend 

continuu descrescător în perioada 2014-2018. Dacă în 2014 se înregistrau 14.555 elevi, în 

2018, numărul acestora a fost cu 2.2.41 mai mic, respectiv au fost înscriși 12.314 elevi în 

acest ciclu școlar. 

 



 
 

 
 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Baza de Date Tempo Online 

 

În ceea ce privește distribuția pe sexe a elevilor din învățământul gimnazial din județul 

Gorj, numărul elevilor de sex masculin rămâne mai mare comparativ cu cel al elevilor de 

sex feminin, pe toată perioada analizată (2014-2018). 

 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Baza de Date Tempo Online 

 



 
 

 
 

După mediul de rezidență, se poate observa că, dacă la începutul intervalului, diferența 

dintre numărul elevilor care provin din mediul urban un era foarte mare comparativ cu 

cea a elevilor care provin din mediul rural, începând cu anul 2015, acest decalaj se 

accentuează, crescând tot mai mult până în anul 2018. De la o diferență de 197 de elevi 

în anul 2015 la 1.034 elevi, în anul 2018. 

 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Baza de Date Tempo Online 

 

 

C. Învățământul liceal 

În învățământul liceal, județul Gorj a păstrat trendul descrescător, în ceea ce privește 

numărul elevilor înscriși. Diferența dintre numărul celor înscriși în 2014 și cel al înscrișilor 

în 2018 a fost de 3.648 elevi. 

 



 
 

 
 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Baza de Date Tempo Online 

 

Distribuția pe sexe a elevilor din județul Gorj înscriși în învățământul liceal, arată că, 

dacă la începutul perioadei analizate numărul elevilor de sex masculin era cu 365 mai 

mare, spre finalul perioadei raportul s-a inversat, astfel că începând cu anul 2016, 

numărul elevilor de sex feminin a fost mai mare decât al elevilor de sex masculin, 

ajungând în 2018 să fie mai mare cu 471 înscriși. 

 

 



 
 

 
 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Baza de Date Tempo Online 

 

Pe toată perioada analizată, numărul elevilor înscriși în învățământul liceal care provind 

din mediul urban a rămas substanțial mai mare comparativ cu cel al elevilor care provin 

din mediul rural. Cauza este aceeași ca și în restul regiunilor, slaba reprezentare a liceelor 

în mediul rural. 

 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Baza de Date Tempo Online 

 

 

D. Învățământul profesional 

Comparativ cu alte forme de învățământ, în cazul învățământului profesional din județul 

Gorj, numărul elevilor înscriși a fost unul crescător, în perioada 2014-2018. De la 723 de 

elevi, în 2014, numărul acestora a crescut la 1.311, în 2018. 

 



 
 

 
 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Baza de Date Tempo Online 

 

În ceea ce privește distribuția pe sexe a elevilor înscriși în învățământul profesional din 

județ, se observă faptul că, pe toată perioada 2014-2018, predomină elevii de sex 

masculin. 

 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Baza de Date Tempo Online 

 



 
 

 
 

Pe medii de rezidență, majoritatea elevilor înscriși în învățământul profesional sunt 

cuprinși în unități de învățământ din mediul urban, diferența fiind considerabilă din 

punctul de vedere al numărului acestora comparativ cu mediul rural.  

 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Baza de Date Tempo Online 

 

E. Învățământul postliceal 

Învățământul postliceal a înregistrat un trend descrescător în perioada 2014-2018, de la 

3.795 de elevi înscriși în 2014 la 2.710 în anul 2018. 



 
 

 
 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Baza de Date Tempo Online 

 

Școlile postliceale din județul Gorj sunt situate în orașe, în marea lor majoritate, de aceea 

si numărul elevilor înscriși este foarte mare comparativ cu cel al elevilor din mediul rural.  

 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Baza de Date Tempo Online 

 



 
 

 
 

Analiza pe sexe indică a populației școlare din învățământul postliceal din județul Gorj 

indică păstrarea predominanței elevilor de sex feminin în perioada 2014-2018. Cu toate 

acestea, pe ambele categorii, evoluția numărului de înscriși a fost descrescătoare, de la 

2.041 elevi de sex feminin, în 2014, la 1.753, în 2018, respectiv de la 1.754 elevi de sex 

masculin, în anul 2014, la 957 elevi, în 2018. 

 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Baza de Date Tempo Online 

 

F. Rețeaua de unități de învățământ din Învățământul Profesional și Tehnic 

În municipiul Târgu Jiu: 

✓ Colegiul Economic “Virgil Madgearu” 

✓ Liceul Energetic Tg-Jiu 

✓ Colegiul Tehnic Nr. 2 

✓ Colegiul Tehnic “General 

✓ Gheorghe Magheru” 

✓ Colegiul Auto “Traian Vuia” 

✓ Colegiul Tehnic “Ion Mincu” 

✓ Colegiul Tehnic “Henri Coandă” 

✓ Liceul Tehnologic Bîrseşti 



 
 

 
 

 

În alte orașe din județul Gorj: 

✓ Colegiul Tehnic Motru 

✓ Colegiul “Gheorghe Tătărescu” Rovinari 

✓ Liceul Tehnologic Țicleni 

✓ Colegiul “Mihai Viteazul”  

✓ Bumbeşti Jiu 

✓ Liceul Tehnologic Turceni 

✓ Liceul Tehnologic Tismana 

✓ Liceul Teoretic Novaci 

 

În mediul rural din județul Gorj: 

✓ Liceul Tehnologic Roşia Jiu 

✓ Liceul Tehnologic Bîlteni 

✓ Colegiul Tehnic Mătăsari 

✓ Liceul Tehnologic “Constantin Brâncuşi” Peştişani 

✓ Liceul Tehnologic Bustuchin 

✓ Liceul Tehnologic Roşia de Amaradia 

✓ Liceul Tehnologic Baia de Fier 

✓ Liceul Tehnologic Stoina 

✓ Liceul Tehnologic Bîlta 

✓ Liceul Tehnologic Turburea 

 

G. Infrastructura unităţilor şcolare din Învățământul Profesional și Tehnic  

Majoritatea unităților de învățământ din Învățământul Profesional și Tehnic din județul 

Gorj dispun de condiții satisfăcătoare pentru derularea activității școlare (laboratoare și 

ateliere etc). 

 

H. Rata abandonului şcolar  

Cifrele oficiale cumulate pentru învățământul primar și gimnazial arată că, la nivelul 

județului Gorj, cele mai ridicate valori ale abandonului școlar s-au înregistrat în cazul 



 
 

 
 

învățământului profesional și de maiștri, care au fluctuat între 10.3% (în 2014) și 9,3% (în 

2017), vârful înregistrându-se în anul 2015 cu un procent al abandonului de 11,6%. În toate 

celelalte tipuri de abandon școlar s-au înregistrat valori mai mici, de regulă sub 1%, 

excepție făcând anul 2017, când, în cazul învățământului primar și gimnazial, rata a trecut 

de 1%. 

 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Baza de Date Tempo Online 

 

 

4. OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ȘI INCLUZIUNEA SOCIALĂ 

Scurtă privire peste demografia județului Gorj 

În urma ultimului recensământ al populației, efectuat în 2011, județul Gorj avea în jur 

341.594 locuitori, din care 42% locuiau în mediul urban, în timp ce în mediul rural locuiau 

58%. Totodată, dintre cei 341.594 persoane, 172.854 erau femei, iar 168.740 erau bărbați. 

La nivelul anului 2011, repartiția pe sexe a populației se prezenta astfel: 

 



 
 

 
 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, recensamantromania.ro  

 

La 01 ianuarie 2016, populația județului Gorj număra 366.261 locuitori, în scădere cu 

2.641 față de anul 2015 și în scădere față de anul efectuării ultimului recensământ.  

Printre cauzele care stau la baza acestei scăderi a numărului populației se află scăderea 

natalității, precum și un proces migrațional intens. 

Din repartizarea populației pe categorii de vârstă se observă că, în 2011, peste 214.000 

de persoane erau reprezentate de persoanele încadrate ca fiind apte de muncă, active. 



 
 

 
 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Tempo Online 

 

La nivelul educației, populația stabilă a județului Gorj era majoritar absolventă de studii 

liceale (87.800 de persoane) și gimnaziale (77.336 persoane), urmată de categoria 

persoanelor cu studii profesionale (43.706 persoane), primare (40.091 persoane) și 

superioare (38.875 persoane). 

 

 



 
 

 
 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Tempo Online 

 

Forța de muncă în județul Gorj  

Forța de muncă activă din județul Gorj lucrează în principalele sectoare de activitate ale 

economiei naționale: 

✓ Agricultură 

✓ Industrie 

✓ Construcții 

✓ Comerț 

✓ Transporturi 

✓ HORECA 

✓ Tehnologia informației 

✓ Financiar 

✓ Imobiliare 

✓ Activități profesionale 

✓ Activități administrative și suport servicii 

✓ Administrație publică 

✓ Învățământ 

✓ Sănătate 

✓ Sistemul de sănătate 

✓ Activități cultural-recreative 

 

În 2015, cele mai bune 5 industrii angajatoare la nivelul județului Gorj, conform Oficiului 

Național al Registrului Comerțului – după codul CAEN, erau: 

 

INDUSTRIA 

NR. 

CONTRACTE 

DE MUNCĂ 

Extracția cărbunelui inferior 12.999 

Producția de energie electrică 3.793 

Comerț cu amănuntul 2.621 



 
 

 
 

Transporturi rutiere de mărfuri 1.891 

Activități generale de curățenie a 

clădirilor 
1.586 

 

La nivelul aceluiași an, 2015, primele 5 ocupații în județul Gorj erau: 

POZIȚIA 

NR. 

CONTRACTE 

DE MUNCĂ 

Lăcătuș mecanic  4.266 

Lucrător gestionar 3.728 

Șofer autocamion/camion mare 

tonaj 
1.700 

Asistent medical generalist 1.407 

Asistent personal al persoanelor cu 

dizabilități grave 
1.286 

 

 

Forța de muncă din Agricultură, silvicultură și pescuit 

O parte dintre oamenii angajați în Agricultura județului se ocupă cu silvicultura, 

pomicultura, viticultura și apicultura, dar sunt și angajați care activează în cultura 

cerealieră (prezentă îndeosebi în parte de centru și de sud a județului).  

În economia județului, agricultura joacă un rol secundar, de aceea și numărul angajaților 

din domeniu este unul modest. 

 



 
 

 
 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Tempo Online  

 

De menționat faptul că, în 2012, județul Gorj erau certificați 11 operatori în agricultură 

ecologică.  

 

Forța de muncă din Industrie 

În județul Gorj, industria are un rol important în dezvoltarea acestuia. De altfel, evoluția 

numărului de angajați în perioada 2014 – 2018 relevă importanța acestui sector în 

economia județului. Astfel, numărul mediu al angajaților a variat între 26.172 persoane 

în 2014 și 24.900 persoane în 2018. 

Majoritatea angajaților din acest sector lucrau în activitățile extractive și de producere a 

energiei. Printre angajatori se află: termocentralele de la Turceni, Rogojelu, Rovinari, 

hidrocentrala de la Novaci sau complexul Cerna-Motru-Tismana, precum și fabricile de 

confecții din Târgu-Jiu, Tismana, Motru, fabrica de tricotaje din Motru cea de sticlărie 

pentru menaj din Târgu-Jiu, dar și fabrici din industria alimentară. 
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Forța de muncă din Construcții 

În ceea ce privește Construcțiile, în perioada reprezentată în graficul de mai jos, numărul 

mediu al angajaților din sector a cunoscut un trend crescător, de la 5.105 angajați în 2014 

la 5.400 persoane în 2018. Angajații lucrează în domenii precum producția de ciment, de 

cărămidă sau tuburi de azbociment în întreprinderi din Bârsești, Târgu-Jiu sau Târgu 

Cărbunești. 
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Forța de muncă din Comerț 

Ponderea comerțului în totalul locurilor de muncă din județul Gorj este pe un trend 

crescător în perioada 2014 – 2018.  

Comerțul (cu ridicata și amănuntul) în județul Gorj a cunoscut un trend crescător în 

perioada 2014 – 2018. Acest lucru se datorează creșterii numărului de angajați din unitățile 

comerciale cu amănuntul (cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și 

tutun), comerț cu produse agricole, îmbrăcăminte și încălțăminte etc. 
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Forța de muncă din domeniul Transportului și Depozitării 

Numărul lucrătorilor din domeniul Transportului și Depozitării din județul Gorj, în 

perioada 2014 – 2018, a înregistrat o creștere ușoară în fiecare an din perioada analizată. 

Astfel, de la 3.151 de angajați în 2014, în 2018 se înregistra un număr mediu de 3.800 

angajați. Printre altele, angajații activau în transportul de pasageri și de marfă, 

manipulare mărfuri și depozitare. 
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Forța de muncă din domeniul HORECA 

Evoluția numărului mediu al angajaților HORECA din județul Gorj, din perioada 2014 – 

2018, arată potențialul pe care acest sector îl are, fiind direct legată de dezvoltarea 

turismului din zonă, dar și a afacerilor. 

Dacă în 2014 numărul mediu al salariaților din sectorul HORECA era de 1.481, în 2018, 

acesta a ajuns la 2.200. 
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Forța de muncă din domeniul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor 

La nivel de județ, sectorul IT&C este modest reprezentat, fapt care indică o slabă 

modernizare a județului cu infrastructură IT, dar și o înclinare redusă înspre digitalizare 

a afacerilor. 

Cu mici variații în perioada 2014 – 2015, numărul mediu al angajaților din acest domeniu 

a fost constant, în jurul a 500 de persoane active. 

 



 
 

 
 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Tempo Online  

 

Forța de muncă din domeniul Financiar și al Asigurărilor 

Forța de muncă din domeniul Financiar și al Asigurărilor în județul Gorj, în perioada 2014 

– 2018, a avut valori fluctuante în ceea ce privește numărul mediu al salariaților. În 2015 

și 2017, numărul mediul al angajaților din acest sector a coborât sub 800 de persoane, 

pentru ca în 2018 să atingă un maxim de 900 de salariați. În județul Gorj, acest domeniu 

este reprezentat angajați în domeniul intermedierilor financiare, auditori financiari, 

consultanți în domeniul fiscal, dar și de agenți și brokeri de asigurări. 
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Forța de muncă din domeniul Imobiliar 

Județul Gorj cunoaște o slabă dezvoltare a sectorului Imobiliar, fapt care se reflectă și în 

numărul mediu al angajaților. În perioada 2014 – 2018, numărul acestora a trecut puțin 

peste 200 (în perioada 2014 – 2015), pentru ca mai apoi să rămână în jurul a 200 de 

persoane active. 
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Forța de muncă din domeniul Activităților profesionale, științifice și tehnice 

În ceea ce privește sectorul Activităților profesionale, științifice și tehnice, județul Gorj 

avea, în 2018, un număr mediu de 1.500 de angajați – în acest an a fost atins și vârful din 

perioada 2014 – 2018, după o evoluție fluctuantă (reprezentată în graficul de mai jos). 
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Forța de muncă din domeniul Activităților administrative și serviciilor suport 

Activitățile administrative și serviciile suport sunt bine reprezentate la nivelul județului 

Gorj. Numărul mediu al angajaților, în 2014, era de 4.384 de angajați, în timp ce în 

perioada 2015 – 2017 acesta s-a încadrat între 3.500 și 3.900 de persoane, pentru ca în 

2018 să urce la 4.300 de angajați. Angajații din acest sector lucrează în domenii variate, 

de la activități de închirieri și leasing la agenții de plasare a forței de muncă, agenții 

turistice, pază și protecție sau peisagistică. 

 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Tempo Online  

 

Forța de muncă din domeniul Administrație publică, apărare și asigurări sociale 

Administrația publică, apărarea și asigurările sociale au avut, în intervalul 2014 – 2018, au 

avut mici variații în ceea ce privește numărul de salariați, însă trendul a fost unul 

constant. Astfel, numărul mediu al salariaților din acest sector s-a păstrat în jurul cifrei 

de 3.600 de angajați în perioada analizată. 
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Forța de muncă din domeniul Învățământului 

În județul Gorj sunt active toate formele de învățământ, de la cel preșcolar la gimnazial, 

profesional, liceal sau universitar. Ponderea cea mai mare a angajaților din Învățământ, 

în perioada 2014 – 2018, era deținută de cei din învățământul gimnazial. 

În ceea ce privește numărul mediu al angajaților din județul Gorj, acesta a înregistrat 

valori între 6.100 și 5.800 de persoane, în perioada 2014 – 2018. Trendul a fost unul 

descrescător, în parte datorită scăderii populației școlare și, implicit, dispariției unui 

număr de catedre, dar și datorită faptului că – din cauza slabei motivări financiare – acest 

domeniu nu a prezentat interes ridicat pentru tinerii absolvenți. 
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Forța de muncă din domeniul Sănătății și Asistenței sociale 

Personalul angajat în acest domeniu a crescut ca număr, în perioada 2014 – 2018. Astfel, 

dacă în 2014 numărul mediu al angajaților era de 5.359 persoane, în 2018 acest domeniu 

înregistra 6.600 de angajați. Acest personal activa în spitale, policlinici, ambulatorii, 

dispensare medicale, centre medicale (de sănătate, de sănătate mintală sau de 

specialitate), în cabinete medicale, dar și în farmacii, cabinete stomatologice sau 

laboratoare. 

 



 
 

 
 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Tempo Online  

 

Forța de muncă din domeniul Activităților cultural-recreative 

Domeniul Activităților cultural-recreative este reprezentat, în județul Gorj, de 

așezăminte culturale, precum teatrul din Târgul Jiu – Elvira Godeanu, ansambluri artistice 

– ex. Doina Gorjului, muzee, case memoriale (Casa Memorială Constantin Brâncuși fiind 

un reper în acest sens), dar și de festivaluri care au loc aici (precum cel de umor – Ion 

Cănăvoiu, cel de muzică populară – Maria Lătărețu etc). 

Numărul mediu al angajaților din acest domeniu nu a suferit mari modificări de-a lungul 

perioadei 2014 – 2018, el situându-se în jurul valorii de 800 de persoane, cu mici variații 

în 2014 (810 angajați) și în 2015 (892 angajați). 
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Forța de muncă din alte domenii 

Conform datelor de mai jos, în perioada 2014 – 2018, în județul Gorj, între 350 și 400 de 

persoane erau angajate în alte domenii (saloane de înfrumusețare, curățătorii, pompe 

funebre etc). 
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Concluzii: 

✓ Specificul economic al județului Gorj este unul industrial-agrar, dominat de 

industriile extractivă și cea producătoare de energie electrică. Cea mai mare parte 

a populației ocupate din județ activează în aceste două industrii.  

Agricultura gorjeană este, în mare parte, una de subzistență, fiind un sector cu 

performanțe scăzute. 

 

INCLUZIUNEA SOCIALĂ 

Promovarea activă a incluziunii sociale pe piața muncii, prin activarea economiei sociale 

(căreia i-a fost dedicat un capitol distinct în preentul Studiu) a femeilor şi a grupurilor 

etnice face parte din planul de acțiuni desfășurate la nivelul județului Gorj, cu impact 

semnificativ asupra incliziunii sociale a grupurilor vulnerabile. Cel puțin la nivel 

declarativ.   

Din păcate, datele despre rezultatele măsurilor și proiectelor adoptate și implementate 

la nivelul nu se regăsesc centralizate de către instituțiile publice cu atribuții în domeniu, 

însă, din datele statistice puse la dispoziție de Institutul Național de Statistică, rezultă 

că, sărăcia este inegal distribuită în România, la nivel regional, astfel că, în anul 2017, 

rata sărăciei a fost de peste 5 ori mai mare în Sud-Vest Oltenia decât în regiunea București-

Nord, fiind lesne de înțeles faptul că cele mai impactate de acest fenomen sunt grupurile 

vulnerabile, respectiv femei, șomeri, persoane de etnie romă, persoane u dizabilități etc. 

Astfel, pentru a preveni și combate riscul de sărăcie și/sau de excluziune socială, este 

imperios necesar ca egalitatea de șanse să fie transformată în realitate.  

 

Analiza SWOT: 

Puncte tari Puncte slabe 

Crearea de servicii alternative la nivel 

local în domeniul asistenţei sociale şi 

identificarea unor parteneriate cu fundaţii  

Creşterea numărului de persoane 

asistate, foşti angajaţi ai celor două 

industrii reprezentative (energetică  și 

extractivă) 



 
 

 
 

Lipsa interesului persoanelor afectate de 

disponibilizări faţă de formarea 

profesională 

Oportunități Amenințări 

Creşterea interesului faţă de susţinerea 

ONG-urilor din domeniul 

social 

Lipsa de oportunităţi pentru absorbţia 

forţei de muncă disponibile din cadrul 

grupurilor vulnerabile 

 

 

5. INOVAREA 

La nivelul județului Gorj există o slabă reprezentare a institutelor destinate cercetării-

dezvoltării. Stațiuni precum cea de Cercetare Pomicolă din Strejești, care a fost un reper 

în domeniu, au fost desființate, în timp ce altele precum Stațiunea de Cercetare și 

Dezvoltare Horticolă Târgu Jiu sunt pe cale să fie închise, din lipsă de fonduri. 

De menționat că în unele cazuri există și companii care au propriile activități de cercetare-

dezvoltare, cum este Artego SA Târgu Jiu. 

În perioada 2014-2015, cheltuielile totale din activitatea de cercetare-dezvoltare, la 

nivelul județului Gorj a variat între 2.436 mii lei, în 2014, și 2,465 mii lei, în 2018. 

 

6. MĂSURI NECESARE PENTRU PROMOVAREA ȘI CONSOLIDAREA 

ANTREPRENORIATULUI 

 

În anul 2019, în județul Gorj, au fost efectuate 1864 de noi înmatriculări, comparativ cu 

anul 2018, când s-au înregistrat 1543. În același timp, au fost operate 133 de suspendări, 

în scădere față de anul 2018, când s-au înregistrat 197. În ceea ce privește dizolvările, în 

2019, au fost în număr de 431, cu 20 mai multe față de anul 2018. De remarcat faptul că 

radierile de firme, în anul 2019 au fost mult mai mari (1765) comparativ cu anul 2018, 

când s-au înregistrat 1068.   

 



 
 

 
 

Din datele de mai sus, furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului, se observă 

o creștere accentuată, în anul 2019, a numărului total al dizolvărilor și radierilor (2196), 

cu aproape o mie de firme mai mult comparativ cu anul 2018, când acestea totalizau 1265. 

 

După cum a mai fost menționat anterior, specificul economic al județului Gorj este unul 

industrial-agrar, dominat de industriile extractivă și cea producătoare de energie 

electrică. Totodată, agricultura gorjeană este, în mare parte, una de subzistență, fiind 

un sector cu performanțe scăzute. 

 

Măsurile necesare pentru promovarea, susținerea și dezvoltarea antreprenoriatului 

trebuie să fie orientate înspre: 

 

• Crearea de condiții favorabile dezvoltării antreprenoriatului 

Lipsa fondurilor necesare, a cunoștințelor în managementul eficient al afacerii, povara 

fiscală pe care trebuie să o suporte antreprenorii, sunt doar câteva dintre aspectele care 

îi descurajează pe viitorii antreprenori.  

Crearea de programe guvernamentale mai aplicate, mai multe campanii și cursuri de 

informare vizavi de educația antreprenorială, ajutor în găsirea de piețe de desfacere 

pentru produsele / serviciile lor sau acordarea de facilități fiscale  sau oferirea de 

alernative flexibile de finanțare sunt doar câteva dintre din măsurile care pot încuraja 

viitori antreprenori să își deschidă o afacere. 

 

• Încurajarea diversității modelelor de afaceri din județ (întreprinderi familiale, 

cooperative, profesii liberale etc)  

Aceasta are rolul de a reduce dependența angajaților de un singur loc de muncă/sector 

și, implicit, de a reduce rata șomajului din județ. În plus, mai multe tipuri de modele de 

afaceri vor crește competitivitatea economică și calitatea vieții localnicilor. 

 

• Încurajarea inovării în județ – aspect care este slab dezvoltat – prin crearea 

de programe care să promoveze cercetarea și învățământul superior, ca motoare ale 

inovării afacerilor 



 
 

 
 

 

• Dezvoltarea de programe de antreprenoriat pentru tinerii din mediul rural 

Tinerii din mediul rural reprezintă o resursă neexploatată. Dezvoltarea unor astfel de 

programe poate duce la o reducere a numărului de tineri care pleacă din zona rurală și, 

în timp, la dezvoltarea zonei rurale și, implicit, la creșterea calității vieții. 

 

• Dezvoltarea serviciilor de consultanță și asistență pentru antreprenori 

Numărul locuitorilor din județul Gorj care iau în considerarea posibilitatea de a lucra pe 

cont propriu este foarte scăzut. Dezvoltarea serviciilor antreprenoriale din județ și 

promovarea corespunzătoare a acestora constituie o pârghie de creștere a numărului de 

astfel de inițiative. 

 

• Digitalizarea afacerilor  

Încurajarea antreprenorilor în direcția adoptării de tehnologii ale informațiilor și 

comunicării, inclusiv instruirea acestora în această direcție, constituie un mod eficient de 

a reduce decalajul de dezvoltare existent în județul Gorj față de alte regiuni, precum și 

un mod facil de a rămâne conectat la piață. 

 

 

7. POLI DE CREȘTERE ȘI DEZVOLTARE 

Polii de creștere și dezvoltare ai județului Gorj urmăresc: 

1. Dezvoltarea în context teritorial (supra-național, național, regional) 

Accesibilitate şi conectivitate sporită a judet ̧ului Gorj la reţele trans-europene, prin: 

✓ Susţinerea cu prioritate a axei majore de comunicaţie nord-sud a judeţului pentru 

conectare la marile coridoare şi culoare de comunicaţie şi transport 

✓ Modernizarea axelor diagonale care au importanță regională (nord-vest – sud-est şi 

sud-vest – nord-est)  

✓ Modernizarea traseelor rutiere transmontane 

✓ Cooperare inter-județeană și trans-regională pentru dezvoltarea regiunii turistice 

de interes național din zona Carpaților Meridionali 

✓ Dezvoltarea unui cluster energetic în județ 



 
 

 
 

✓ Stimularea cooperării inter-urbane în zonele de graniță ale județului Gorj 

(Bumbești-Jiu – Petroșani, Novaci – Horezu, Turceni – Filiași – Strehaia, Tismana – 

Baia de Aramă) și consolidarea poziției municipiului Motru ca centru de echilibru 

inter-județean între Târgu Jiu și Drobeta Turnu Severin 

 

2. Obiective turistice: 

✓ Dezvoltarea turismului prin valorificarea potențialului turistic local 

✓ Valorificarea peșterilor din județ, a tradițiilor locale, monumentelor, istoriei 

locale, precum și a peisajelor naturale existente în județ 

✓ Promovarea agroturismului 

 

3. Obiectivele referitoare la rețeaua de localități urmăresc: 

✓ Consolidarea poziției și rolului reședinței de județ ca nod al Olteniei dinspre vest și 

nord 

✓ Consolidarea poziției și rolului de pol de echilibru pentru municipiul Motru  

✓ Susținerea dezvoltării economice a localităților care au rol de echilibru în teritoriu: 

Novaci, Turceni, Tismana 

✓ Diversificarea profilului funcţional al oraşelor industriale Bumbeşti-Jiu, Rovinari, 

Ta ̂rgu Cărbuneşti, Ţicleni   

✓ Susţinerea dezvoltării unor oraşe şi comune din județ care au potenţial turistic şi 

cultural, ca staţiuni de interes local sau regional, precum şi asigurarea echipării şi 

accesibilităţii corespunzătoare a acestora  

✓ Valorificarea patrimoniului (cultural, material) al judeţului 

✓ Îmbunătățirea serviciilor urbane în principalele localităţi ale judeţului 

✓ Stabilizarea populaţiei i ̂n zonele cu risc de depopulare din județ 

✓ Stimularea cooperării intercomunale la nivel judeţean şi trans-judeţean în zonele 

de interes turistic şi de dezvoltare economică prioritară 

 

Pentru o dezvoltare echilibrată a sistemului de aşezări din judeţul Gorj, prin Planul de 

Amenajare Teritorială Județeană (PATJ) propune organizarea unui număr de 6 Unităţi 



 
 

 
 

Teritoriale Specifice (UTS), arondate funcţional unor centre urbane principale şi 

secundare:  

UTS 1 – Sistemul principal Târgu Jiu, coordonat de reşedinţa de judeţ, va avea 3 

subsisteme: 

a) subsistemul central Tg. Jiu – Bumbeşti-Jiu – Rovinari  

b) subsistemul estic – Novaci (pol de echilibru zonal)  

c) subsistemul vestic – Tismana (pol de echilibru zonal)  

 

În PATJ, oraşele Novaci, Tismana, Ţicleni şi comuna Runcu vor fi sprijinite să devină 

staţiuni de interes regional. 

 

Oraşele Bumbeşti-Jiu şi Rovinari vor asigura funcţii specializate la nivel de judeţ şi 

complementare la nivel de sistem.  

 

UTS 2 – Sistemul principal Motru - Turceni, coordonat de municipiu  

Prin PATJ Gorj, pentru dezvoltarea şi consolidarea rolului judeţean şi regional al 

municipiului Motru, se va dezvolta un sistem inter-comunitar Motru – Mătăsari - Cătunele  

 

UTS 3 – Sistemul principal Tg. Cărbuneşti - Ţicleni, coordonat de sistemul urban al celor 

două oraşe  

Prin PATJ, pentru echilibrarea sistemului territorial, se va urmări dezvoltarea ca locuri 

centrale, comunele Bustuchin, Căpreni, Hurezani, Stejari şi Turburea.  

Conform PATJ, oraşele Novaci, Tismana, Ţicelni şi comuna Runcu vor fi sprijinite să devină 

staţiuni de interes regional.  

 

Este de menționat faptul că sistemul urban al județului Gorj este unul policentric și mono-

direcționat, în care municipiul Motru poate prelua rolul centru zonal de dezvoltare și pol 

secundar. 

Totodată, reședința județului – Târgu Jiu - este plasată într-o poziție geografică cheie (în 

preajma accesului către defileul Jiului), făcând astfel legătura dintre Oltenia și sud-vestul 

României, dar și dintre Transilvania și nord-vestul țării. Târgu Jiu este, de asemenea, 



 
 

 
 

amplasat la intersecția a două axe majore de comunicație, iar atunci când podul dublu de 

la Calafat-Vidin va fi dat în folosință, rolul strategic al orașului va fi sporit. 
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JUDEȚUL MEHEDINȚI 

 

1. SPECIFICUL ECONOMIC ȘI MEDIUL   

 

Specificul economic al județului Mehedinți este cel al unei economii industrial-agrare, în 

care un rol important îl are producția de energie electrică în hidrocentralele de pe Dunăre 

(Porțile de Fier I și II). Totodată în județ sunt active câteva industrii importante, precum: 

- fabricarea de nave (Șantierul Naval Orșova, Servernav) 

- confecții metalice (Forsev SA) 

- industriile prelucrătoare  

- industria alimentară.  

 

În ceea ce privește evoluția Produsului Intern Brut la nivel județean, acesta a înregistrat 

o creștere constantă de la 4.760,2 milioane lei, în 2014, la 6.953,6 milioane lei, în 2017, 

conform datelor Institutului Național de Statistică. 

 

Agricultura și silvicultura 

 

În 2014, din totalul suprafeței cultivate cu principalele culturi, din județul Mehedinți, care 

era de 130.427 hectare, 130.427 hectare erau deținute de sectorul privat. 

Evoluția suprafeței cultivate din județ versus ponderea exploatațiilor agricole individuale, 

în perioada 2014 – 2018, este redată în tabelul de mai jos: 

 

Județul Mehedinți: Evoluția suprafețelor cultivate cu principalele culturi  

și a exploatațiilor agricole individuale, în perioada 2014 – 2018 

An 

Suprafață 

cultivată cu 

principalele 

culturi 

(ha) 

Exploatații 

agricole 

individuale 

(ha) 

2014 130.427 115.255 



 
 

 
 

2015 130.571 117.683 

2016 150.733 134.777 

2017 143.595 125.062 

2018 144.333 125.917 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Tempo Online 

 

Fondul forestier 

La 31 decembrie 2014, suprafaţa fondului forestier al judeţului Mehedinţi era de 148,5 mii 

ha, din care 145,4 mii ha erau acoperite cu păduri. În cadrul pădurilor, răşinoasele ocupau 

7,5 mii hectare, iar foioasele 137,9 mii hectare. La 31 decembrie 2018, suprafața fondului 

forestier era de 149,9 mii hectare, din care 146,8 mii hectare erau păduri, din care 6,8 

mii hectare erau păduri de rășinoase, iar 140 mii hectare era păduri de foioase. 

 

Județul Mehedinți: Evoluția fondului forestier în perioada 2014 – 2018 

An 

Suprafata 

fond 

forestier  

(mii ha) 

Suprafata 

păduri  

(mii ha) 

Suprafata 

păduri 

rășinoase 

(mii ha) 

Suprafata 

păduri 

foioase 

(mii ha) 

2014 148,5 145,4 7,5 137,9 

2015 149,1 145,9 7,5 138,4 

2016 149,1 146,1 7,6 138,5 

2017 149,8 146,7 6,8 139,9 

2018 149,9 146,8 6,8 140 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Tempo Online 

 

În anul 2014, în județul Mehedinți, cele mai mari suprafeţe au fost cultivate cu porumb 

pentru boabe (54.983 hectare), grâu şi secară (43.730 hectare), floarea-soarelui (8.652 

hectare), legume (5.256 hectare) şi cartofi (2.393 hectare). 

Până în 2016, cultura de porumb a cunoscut o creștere treptată, ajungând la 57.203 

hectare în 2016, pentru ca apoi să scadă la 51.169 hectare, în 2018. Celaltalte tipuri de 



 
 

 
 

culturi, cu excepția culturii de cartofi, au înregistrat tendințe crescătoare chiar dacă au 

fost fluctuante. 

 

Județul Mehedinți: Evoluția principalelor culturi în perioada 2014 – 2018 

An 
Porumb  

(ha) 

Grâu și 

secară 

(ha) 

Floarea 

soarelui 

(ha) 

Cartofi  

(ha) 

Legume  

(ha) 

2014 54.983 43.730 8.652 2.393 5.256 

2015 56.113 42.329 9.275 2.340 5.124 

2016 57.203 44.210 22.183 1.400 5.175 

2017 51.411 44.836 13.959 1.483 5.162 

2018 51.169 45.035 13.614 1.792 5.095 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Tempo Online 

 

 

La nivelul anului 2014, cea mai mare parte a fondului funciar era ocupată de suprafețele 

agricole (peste 293.328 hectare), terenuri arabile (187.910 hectare) și pășuni (81.376 

hectare). 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Baza de Date Tempo Online 



 
 

 
 

 

Turismul 

Județul Mehedinți oferă oportunitatea practicării mai multor tipuri de turism: 

Turismul științific  

Turismul științific este rezultatul descoperirii mai multor situri cu structuri geologice și cu 

faună fosilă care au trezit interesul geologilor și paleontologilor, dar și de elemente vii de 

floră și faună endemică și rară, care au trezit interesul botaniștilor, zoologilor etc. 

 

Turismul cultural 

Este practicat de-a lungul malului Dunării, unde turiștii vizitează obiective arheologice 

din: 

- perioada antică (cetăţile dacice de la Divici şi Stânca Liubcova, Castrul Roman şi 

piciorul Podului lui Apolodor) 

- evul mediu (ruinele cetăţilor Sf. Ladislau, Drencova, Tricule),  

- istoria modernă (Peştera Veterani, Complexul Hidroenergetic şi de Navigaţie Porţile de 

Fier I). Tot aici se află și monumente importante pentru identitatea naţională a 

românilor (Tabula Traiana, bustul regelui Decebal). 

 

Turismul ecumenic  

După 1989, în zonă s-a manifestat o creştere a interesului pentru spiritualitatea religioasă 

prin vizitarea unor aşezăminte ca Mănăstirea Sfînta Ana, Mănăstirea Vodiţa, Catedrala 

Catolică din Orșova, Mănăstirea Mraconia etc.  

 

Turismul de odihnă şi recreere  

Cunoaște o dezvoltare în creștere, deoarece cadrul natural al zonei oferă condiţii propice 

pentru dezvoltarea acestei forme de turism. Cazanele Mari și Mici oferă unul dintre cele 

mai spectaculoase peisaje din județ, de pe întregul curs al Dunării și din țară. 

 

Speoturismul  



 
 

 
 

Cele mai cunoscute şi vizitate peşteri din județul Mehedinți: Topolnița, Isverna, 

Ponoarele, Ponicova, Gaura cu Muscă, Peştera cu Apă din Valea Polevii, Zamoniţa, 

Veterani, fiecare cu povestea și legenda sa. 

 

Referitor la structurile de primire turistică, numărul acestora aproape s-a dublat din 2014 

până în 2019. Astfel, dacă în 2014 se înregistrau 45 de astfel de structuri, în 2019, numărul 

acestora a ajung la 83. Cu toate acestea, reprezentarea lor rămâne modestă. 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Baza de Date Tempo Online 

 

De-a lungul celor 6 ani reprezentați în graficul de mai jos, numărul de sosiri ale turiștilor 

în județul Mehedinți a crescut continuu, înregistrând valori duble în 2019 (112.174 sosiri) 

față de 2014 (51.818 sosiri). 



 
 

 
 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Baza de Date Tempo Online 

 

În perioada 2014-2019, în județul Mehedinți, au avut loc creșteri considerabile ale 

capacităților de cazare de tipul hotelurilor, hostelurilor și pensiunilor agroturistice. 

Astfel, pe fondul intensificării turismului din zonă și a fondurilor europene alocate pentru 

astfel de infrastructuri turistice, numărul pensiunilor agroturistice a crescut de la 276, în 

2014, la 716, în 2019, cel al hostelurilor de la 299, în 2014, la 327, în 2019, iar al hotelurilor 

de la 962, în 2014, la 10.41, în 2019. 

 

Tip 

capacitate 

cazare 

Anul 

2014 

Anul 

2015 

Anul 

2016 

Anul 

2017 

Anul 

2018 

Anul 

2019 

Hoteluri 962 1.072 1.072 1.072 1.072 1.041 

Hosteluri 299 334 325 352 355 327 

Moteluri - 43 43 43 67 67 

Vile 

turistice 
- - - 6 6 24 

Cabane 

turistice 
- - - 10 10 10 



 
 

 
 

Căsuțe 

turistice 
18 - - - - - 

Pensiuni 

turistice 
249 279 292 292 244 244 

Pensiuni 

agroturistice 
276 390 442 540 548 716 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Baza de Date Tempo Online 

 

Transporturile  

În anul 201, numărul înmatriculărilor de vehicule noi, în județul Mehedinți, a înregistrat 

cea mai mare creștere în zona autoturismelor, unde au fost 604, cu 182 mai multe 

înmatriculări comparativ cu anul anterior. Creșteri substanțiale, de la an la an, în perioada 

2014-2019, s-au înregistrat și la autoturismele de ocazie, de la 2.706 înmatriculări, în 

2014, la un vârf de 9.968 înmatriculări în 2017, pentru ca în 2019, numărul acestora să 

atingă 7.352. 

 

Evoluția numărului de înmatriculări din județul Mehedinți în perioada 2014-2019 

Tip 

vehicul 

 Anul 

2014 

Anul 

2015 

Anul 

2016 

Anul 

2017 

Anul 

2018 

Anul 

2019 

Vehicule 

noi 

Motorete și 

motociclete 
19 15 16 19 18 20 

Autoturisme 151 165 235 294 422 604 

Autocare, 

autobuze și 

microbuze 

14 33 2 2 2 - 

Vehicule 

importate 

de ocazie 

Motorete și 

motociclete 
53 49 37 55 75 73 

Autoturisme 2.706 3.429 3.847 9.968 8.016 7.352 

Autocare, 

autobuze și 

microbuze 

13 11 5 21 45 42 



 
 

 
 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Baza de Date Tempo Online 

 

MEDIUL 

a) Calitatea aerului  

Calitatea aerului din județul Mehedinți este monitorizată prin intermediul unei stații fixe 

automate de măsură, parte a Rețelei Naționale pentru Monitorizarea Calității Aerului, 

amplasată în Drobeta Turnu Severin. Stația monitorizează calitatea aerului urmărind 

poluanții atmosferici care, pe parcursul anului 2018, au fost: 

✓ Dioxidul de sulf (SO2) 

✓ Oxizii de azot (NO2, NOx, NO)  

✓ Monoxidul de carbon (CO)  

✓ Ozon (O3)  

✓ BTEX  

✓ Pulberi în suspensie (PM10 nefelometric, PM10 gravimetric, PM2.5 gravimetric)  

✓ Metale grele din pulberi în suspensie PM10 (Pb,Ni,Cd,As).  

Printre parametrii meteorologici măsurați se află: temperatura, viteza și direcția vântului, 

umiditatea, radiația solară, precipitațiile etc. 

Calitatea aerului este depedentă de topografía reliefului, condițiile climatice și, un în 

ultimul rând, de activitățile umane. 

 

În județul Mehedinți, emisiile de azot provin, în principal, din traficul auto. Pe tot 

parcursul anului 2018, s-au înregistrat valori mici, cu o medie anuală de 13,74 

μg/m3, nefiind înregistrate depășiri ale valorilor limită.  

Emisiile de dioxid de sulf (SO2) provin, în principal, din industria celulozei şi hârtiei. În 

perioada rece a anului, un aport semnificativ la totalul emisiilor de dioxid de sulf (SO2) îl 

aduce şi arderea combustibililor lichizi (păcura) folosiṭi pentru producerea de energie 

termică în cadrul termocentralei SPAET Drobeta Turnu Severin. În 2018, un s-au înregistrat 

depășiri ale valorilor limită, valoarea zilnică înregistrată fiind de 23.69 μg/m3, în timp ce 

media anuală a concentrațiilor de dioxid de sulf a fost de 10.30 μg/m3. 

Monixidul de carbon nu a înregistrat depășiri ale valorii limită, în timp ce emisiile de 

benzen, care în județ provin, în principal, din activitățile industriale care folosesc solvenți 



 
 

 
 

organici (sau din operațiile de încărcare/descărcare a carburanților din transportul 

fluvial), au avut o valoare medie anuală sub limita pentru protecția sănătății umane.  

Concentrațiile de ozon, de-a lungul anului 2018, acestea s-au încadrat în limitele legale. 

Au existat 5 depășiri generate, însă, de radiațiile solare. 

În ceea ce privește pulberile în suspensie și metalele grele din pulberile în suspensie, 

populația municipiului Mehedinți nu a fost expusă niciunui tip de poluare, precum cele 

menționate. 

 

b) Calitate apei 

Resursele de apă ale judeţului Mehedinți sunt constituite din apele de suprafaţă – râuri, 

lacuri, fluviul Dunărea – şi din apele subterane, care sunt monitorizate permanent de către 

Agenţia Judeţeană pentru Protecţia Mediului Mehedinţi, conform reglementărilor în 

vigoare. 

Calitatea apelor de suprafață este direct influențată de evacuarea apelor uzate 

(insuficient epurate)  

În cadrul bazinului hidrografic Jiu, aferent judeţului Mehedinţi au fost evaluate în anul 

2013, 11 corpuri de apă naturale (râuri) însumând 9.145 km. 82,4% dintre aceștia se aflau 

în stare moderată, iar 17.6% erau în stare bună. 

Din punctul de vedere al stării chimice, 82.87% se prezentau într-o stare proastă, în timp 

ce 17,13% se aflau în stare bună. 

Dintre cele 4 corpuri de apă de suprafață monitorizate (lacuri naturale şi artificiale), în 

2013, din punct de vedere ecologic și chimic, 2 corpuri de apă erau în stare bună, în timp 

ce alte 2 corpuri de apă erau în stare moderată 

 

În anul 2013 ȋn perimetrul judeţului Mehedinţi au fost monitorizate 5 corpuri de apă 

subterane prin intermediul a 31 puncte de monitorizare. Astfel, 3 corpuri se aflau ȋn stare 

bună (ROJI02, ROJI04 ROJI07), iar 2 corpuri se aflau ȋn stare slabă (ROJI05, ROJI06). 

În ceea ce privește calitatea apei potabile, analiza parametrilor, realizată în 2013, a 

condus la concluzia că la instalațiile de apă din zonele de aprovizionare mari s-au 

înregistrat neconformități doar la parametrul clor rezidual liber. În cursul anului 2013, s-



 
 

 
 

au înregistrat 3 poluări accidentale, toate localizate pe fluviul Dunărea. Datorită măsurilor 

luate nu au fost afectate folosinţele din aval. 

 

c) Calitatea terenurilor 

Factorii care au afectat în cele mai ridicate procente calitatea solurilor din județul 

Mehedinți au fost: seceta frecventă, eroziunea eoliană și alunecările de teren, 

compactarea din cauza lucrărilor necorespunzătoare, rezerva mică și foarte mică de 

humus în sol, asigurarea slabă cu fosfor, potasiu și azot. În anul 2013 nu s-au înregistrat 

poluări accidentale ale solului sau accidente majore de mediu.  

În județul Mehedinți există zone cu deficit de vegetaţie forestieră şi disponibilităţi de 

împădurire.  

Astfel, zona de sud a judeţului se confruntă cu tendinţa de deşertificare în zonele limitrofe 

silvostepei. Tot aici, s-a preluat suprafaţa de 20,9 hectare, din care s-a împădurit cu specii 

forestiere în primăvara 2013, suprafaţa de 12 hectare. 

 

 

Sursa: Agenția Națională pentru Protecția Mediului Mehedinți 

d) Gestionarea deșeurilor 

Pentru colectarea deșeurilor, în județul Mehedinţi există un depozit ecologic de deșeuri 

municipale, însă nu există stații de sortare şi staţii de transfer, ceea ce are drept 



 
 

 
 

consecință o cantitate mare de deșeuri depozitată la nivelul solului. Aceasta în contextul 

în care, în mediul urban, gradul de conectare la serviciul de salubritate era de 53,71% în 

2017 (iar maximul a fost atins în 2015, respectiv 70,69%). În mediul rural, gradul de 

conectare la serviciul de salubritate a înregistrat un maxim în anul 2017, respectiv 67,67%. 

 

 

Sursa: Agenția Națională pentru Protecția Mediului Mehedinți 

 

De menționat că, în județul Mehedinți, depozitarea deșeurilor pe teren descoperit este 

singura modalitate de eliminare finală a acestora. De asemenea, nu există o acoperire de 

100% cu servicii de salubrizare a județului. 

 

În perioada 2014-2017, structura deșeurilor menajere generate în județul Mehedinți, se 

prezenta astfel: 

 

Structura deșeurilor 

menajere (%) 
2014 2015 2016 2017 

Deșeuri hârtie/carton 10,59 12,75 5,35 3,48 

Deșeuri lemnoase 8,34 1,33 2,82 1,42 

Deșeuri mase plastice 26,36 28,74 30,62 11,43 



 
 

 
 

Deșeuri sticlă 5,99 5,68 1,26 1,84 

Deșeuri metalice 0,20 1,12 0,59 1,43 

Deșeuri biodegradabile 48,51 50,37 57,64 80,21 

Deșeuri inerte 0,00 0,00 1,69 0,17 

Altele  0,01 0,01 0,01 0,02 

Sursa: Agenția Națională pentru Protecția Mediului Mehedinți 

 

În județul Mehedinți se practică colectarea separată a deșeurilor municipale, în vederea 

valorificării deșeurilor de ambalaje provenite din deșeurile menajere. Totodată, acest tip 

de colectare a început să fie practicat și în 8 comune din județ, treptat, începând cu anul 

2013. 

Deșeurile industriale 

Cantitatea de deșeuri industriale este variabilă de la an la an, fiind direct legată de 

evoluția activităților care generează acest tip de deșeuri. 

 

În perioada 2014-2016, tipurile de industrie care au generat deșeuri au fost: 

 

Tip industrie (tone) 2014 2015 2016 

Industria alimentară  10.010,84 6.894,246 6.246,060 

Industria extractivă 141,983 200,784 2,882 

Industria prelucrătoare 26.033,41 24.008,429 27.967,420 

Producție,transport,distribuție 

energie electrică/termică și 

gaze 

610.045,907 307.041,990 75.055,403 

Captare și distribuție apă 3,067 2,770 1,393 

Construcții 12,340 9,900 529,451 

Comerț 926,100 847,164 1.127,010 

Transporturi 212,293 70,577 38,873 

Sursa: Agenția Națională pentru Protecția Mediului Mehedinți 

 

Depozite industriale nepericuloase 



 
 

 
 

În județul Mehedinți există un depozit pe care sunt eliminate deșeuri de tipul cenușă, 

zgură și praf de cazan, depozit operațional din anul 1985, care este deținut de către Regia 

Autonomă de Activități Nucleare – Sucursala Roag Termo. 

 

Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) 

La nivelul judeţului Mehedinţi, la finalul anului 2018, exista un punct de colectare la 

nivelul municipiului Drobeta Turnu Severin, situat la adresa Aleea Constructorilor, nr. 4 

bis. Acest punct este stabilit prin H.C.L nr. 73/2007, era funcţional şi amenajat pentru a 

respecta prevederile legislative. 

 

În perioada 2014-2016, cantitatea de DEEE gestionate se prezenta astfel, în județ: 

 

 2014 2015 2016 

Cantitate DEEE colectată 

(kg/loc/an) 

0,077 0,161 0,207 

Cantitate DEEE trimisă la 

tartare/valorificare 

(kg/loc/an) 

0,080 0,144 0,205 

Ținta de colectare DEEE 

(kg/loc/an) 

4 4 4 

Sursa: Agenția Națională pentru Protecția Mediului Mehedinți 

 

Deșeuri de ambalaje 

În perioada 2014-2016 au fost reciclate deșeurile de ambalaje după cum urmează: 

 

Tip material 2014 (%) 2015 (%) 2016 (%) 

Sticlă 55,97 41,10 41,10 

Plastic 49,37 46,70 46,70 

Hârtie și carton 83,43 89,30 89,30 

Metal 55,53 64,10 64,10 

Lemn 26,62 28,80 28,80 



 
 

 
 

Sursa: Agenția Națională pentru Protecția Mediului Mehedinți 

 

e) Vehicule scoase din uz (VSU) 

În 2018, la nivelul juețului Mehedinți, existau 10 agenți economici autorizați să 

colecteze vehicúlele scoase din uz: 

S.C. REMAT SCHOLZ FILIALA OLTENIA S.R.L. 

S.C. DIP GRUP RECYCLING S.R.L. 

URSONIU I. ION I ̂NTREPRINDERE INDIVIDUALĂ 

SC AUTO SCHROTT COMPANY SRL 

IACOBESCU V. GHEORGHE INTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  

CI ̂NTAR DANIEL COSTEL INTREPRINDERE INDIVIDUALĂ 

IACOB I. VIOLETA GABRIELA INTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  

DĂRUIALĂ N. ION PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ  

CAȚAN M. RADU VIOREL I ̂NTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  

DARIO CONSTANTIN LUCIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ. 

Tot în anul 2018 au fost colectate 371 de vehicule scoase din uz. 

 

În ceea ce privește cantitățile de VSU reutilizate, reciclate și valorificate în județul 

Mehedinți, au fost conform situației de mai jos: 

 

An 

Cantitate VSU 

reutilizate 

(tone) 

Cantitate VSU 

reciclate (tone) 

Cantitate VSU 

valorificate (tone) 

2012 3.312  39.204 40.448 

2013 1.973 26.979 28.234 

2014 1.335 30.272 32.412 

Sursa: Agenția Națională pentru Protecția Mediului Mehedinți 

 

 

 

2. INDUSTRIA  ȘI ACTIVITĂȚILE PRINCIPALE  



 
 

 
 

 

Printre principalele unităţi care activează în industria judeţului Mehedinţi se află:  

Hidrocentrala Porţile de Fier I 

Cea mai mare hidrocentrală de pe Dunăre cu o putere instalată de 2.160 MW din care 

jumătate revine României şi jumătate Serbiei. Navigaţia pe Dunăre este asigurată de 

sistemul de ecluze situat pe ambele maluri având o capacitate totală de trafic de 52,4 

milioane tone pe an pe câte un sens.  

 

Hidrocentrala Porţile de Fier II  

Cu o putere instalată de 500 MW din care jumătate revine României, este amplasată la 60 

km în aval de oraşul Drobeta-Turnu Severin.  

 

SC Forsev SA 

Parte a Şantierului Naval Turnu Severin care a fost privatizată în 1998 devenind o societate 

pe acţiuni americano-română, care produce diverse piese forjate în matriţă, având în 2013 

o cifră de afaceri de 17.676.621 lei. 

 

SC Cildro SA 

Societate comercială pe acţiuni cu tradiţie în prelucrarea şi industrializarea lemnului, 

având ca obiect principal de activitate fabricarea produselor stratificate din lemn: placaj, 

panel, furnire etc. Cifra de afaceri înregistrată în 2013 era de 9.643.058lei.  

 

SC Euro Tyres Manufacturing SRL  

Are ca obiect de activitate fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer, reeşaparea şi 

refacerea anvelopelor. 

Şantierul Naval Orşova SA este specializat în construcţia de nave şi structuri plutitoare 

 

Regia Autonomă pentru Activități Nucleare RA  

Drobeta turnu Severin 

Fabricarea de produse chimice anorganice de bază 



 
 

 
 

Regia Autonomă pentru Activități Nucleare a fost înființată prin HG 365/02.07.1998. 

aceasta are ca obiect de activitate: 

✓ Producerea și comercializarea apei grele și super-ușoare 

✓ Producerea și comercializarea energiei electrice și termince 

✓ Proiectarea și dezvoltarea tehnologiilor în domeniul energeticii nucleare 

✓ Cercetarea științifică 

✓ Dezvoltarea tehnologiilor din domeniul energetice nucelare. 

 

Severnav SA  

Drobeta Turnu Serverin 

Constructii navale 

Denumirea actuală a Şantierului Naval Turnu Severin, înfiinţat în 1852 de către o firmă 

austriacă. Cifra de afaceri înregistrată în 2013 era de 30.409.769 lei.  

Peste 150 de ani 

Activitatea principală a SEVERNAV S.A. este fabricarea navelor noi, maritime și fluviale 

de diverse tipuri. De asemenea SEVERNV oferă servicii standard de reparații pentru nave, 

reparații accidentale, reechipări și conversii de nave.  

 

Șantierul Naval Orșova 

Orșova 

Constructii navale 

Șantierul Naval Orșova a fost înființat 1890, ca mic atelier pentru repararea navelor care 

participau la construirea canalului navigabil de la Porțile de Fier – SIP Iugoslavia. După 

1991, șantierul a înregistrat o evoluție spectaculoasă, odată cu schimbarea formei de 

organizare și numele, inființându-se societatea pe acțiuni Șantierul Naval Orșova SA.  

În prezent, Șantierul Naval Orșova este societate 100% privată, pe acțiuni, având un 

personal angajat de aproximativ 356 de persoane.  

Acționari:  

• SIF Transilvania – 49,99 % 

• SIF Oltenia – 28,02% 

• SIF Muntenia – 13,17% 



 
 

 
 

• Alti actionari 16,46 % 

Cele două activități principale ale societății sunt: 

• construcția de nave, care sunt în totalitate destinate livrării intracomunitare; 

• reparația de nave, pentru piata internă și externă. 

 

Navigație Fluvială Română, Sucursala Drobeta 

Drobeta Turnu Severin 

Are ca obiect de activitate: transport fluvial de pasageri, activități de turism în zona 

Drobeta Turnu Severin. 

 

Indicatorii statistici 

În luna ianuarie 2020, indicele producției industriale din județul Mehedinți a fost estimat 

la 100,4%, comparativ cu luna ianuarie 2019, când acesta a atins 70,9%. 

 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

 

La nivelul indicelui valoric al cifrei de afaceri din industrie, în ianuarie 2020 acesta a fost 

estimat la 63,1%, o valoare mult mai mică dacă o comparăm cu aceeași lună din anul 2019, 

când s-a înregistrat un indice de 148%. 



 
 

 
 

 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

 

 

COMERȚUL INTERNAȚIONAL 

Exporturile 

Exporturile județului Mehedinți (FOB) au înregistrat o creștere în perioada 2014 – 2018, 

de la 103.977 mii euro, în 2014, la 130.269 mii euro, în 2018.  

 

An 

Valoare 

exporturi  

(mii 

EURO) 

2014 103.977 

2015 104.299 

2016 117.663 

2017 135.007 

2018 130.269 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Tempo Online 



 
 

 
 

 

Exportul (FOB) de mărfuri, pe secțiuni și pe principalele capitole din nomenclatorul 

combinat, din județul Mehedinți, în perioada 2017-2018: 

  (mii euro)  

COD 

NC 
CAPITOL NC 2017 2018 

I. Animale vii și produse animale 733 591 

II. Produse vegetale 107 0 

III. Grăsimi și uleiuri animale sau vegetele 6 0 

IV. Produse alimentare, băuturi și tutun 85 0 

V. Produse minerale 138 322 

VI. Produse chimice 69 2 

VII. Materiale plastice, cauciuc și articole din acestea 107 0 

VIII. 
Piei crude, piei tăbăcite, blănuri și produse din 

acestea 
402 542 

IX. Produse din lemn, exclusiv mobilier 7.132 6.866 

X. Hârtie și articole din acestea 22.699 
27.43

8 

XI. Textile și articole din textile 1.941 1.378 

XII. Incălțăminte, pălării, umbrele și articole similare 54 0 

XIII. 
Articole din piatră, ipsos, ciment, ceramică, sticlă 

și din alte materiale similare 
31 2 

XV. Metale comune și articole din acestea 1.702 2.141 

XVI. 
Mașini, aparate și echipamente electrice; aparate 

de înregistrat sau de reprodus sunetul și imaginile 
15.475 

10.74

6 

XVII. Mijloace și materiale de transport 22.028 
28.26

6 



 
 

 
 

XVIII. 

Instrumente și aparate optice, fotografice, 

cinematografice, medico-chirurgicale; ceasuri; 

instrumente muzicale 

105 0 

XX. Mărfuri și produse diverse 1.398 1.643 

XXII. 
Bunuri necuprinse în alte secțiuni din 

Nomenclatorul Combinat 
60.793 

50.32

9 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Tempo Online 

 

Importurile 

În perioada 2014-2018, importurile (CIF) județului Mehedinți au înregistrat o evoluție 

fluctuantă, redată în tabelul de mai jos: 

              

                    (mii euro) 

An 
Valoare 

importuri  

2014 82.716 

2015 90.651 

2016 91.611 

2017 104.517 

2018 86.871 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Tempo Online 

 

Importul de mărfuri, pe secțiuni și pe principalele capitole din nomenclatorul combinat, 

din județul Mehedinți: 

 
 

 (mii euro) 

COD 

NC 
CAPITOL NC 2017 2018 

I Animale vii și produse animale 545 292 

II Produse vegetale 433 63 

III   Grăsimi și uleiuri animale sau vegetele 21 0 

IV Produse alimentare, băuturi și tutun 441 188 



 
 

 
 

V Produse minerale 722 1.593 

VI Produse chimice 1.689 1.772 

VII   Materiale plastice, cauciuc și articole din acestea 1.329 1.291 

VIII   Piei crude, piei tăbăcite, blănuri și produse din acestea 132 12 

IX   Produse din lemn, exclusiv mobilier 161 280 

X    Hârtie și articole din acestea 1.086 753 

XI   Textile și articole din textile 1.901 1.916 

XII   Incălțăminte, pălării, umbrele și articole similare 153 70 

XIII   
Articole din piatră, ipsos, ciment, ceramică, sticlă și din 

alte materiale similare 749 545 

XV    Metale comune și articole din acestea 9.845 8.156 

XVI   
Mașini, aparate și echipamente electrice; aparate de 

înregistrat sau de reprodus sunetul și imaginile 17.375 14.915 

XVII   Mijloace și materiale de transport 5.131 7.511 

XVIII  

Instrumente și aparate optice, fotografice, 

cinematografice, medico-chirurgicale; ceasuri; 

instrumente muzicale 486 262 

XX    Marfuri și produse diverse 787 1.579 

XXII    
Bunuri necuprinse în alte secțiuni din Nomenclatorul 

Combinat 47.271 45.671 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Tempo Online 

 

În anul 2017, valoarea importurilor județului Mehedinți a fost de 47.271 mii euro, pentru 

ca în 2018, aceasta să ajungă la 45.671 mii euro. 

 

ACTIVITATEA ÎNTREPRINDERILOR 

În ceea ce privește numărul unităților locale active, în anul 2014 existau 3.457 unități 

locale active, trendul înregistrat până în anul 2018 a fost fluctuant, astfel că în 2018 

numărul acestora a înregistrat 3.635 firme. 

 

2014 2015 2016 2017 2018 



 
 

 
 

Unități 

locale 

active 

3.457 3.412 3.411 3.550 3.635 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Tempo Online 

 

Distribuția unităților locale din județul Mehedinți pe activități ale economiei naționale: 

 

ACTIVITATE ECONOMIA 

NAȚIONALĂ 
2014 2015 2016 2017 2018 

A Agricultură, 

silvicultură și pescuit 
129 127 134 133 142 

B Industria extractivă 15 16 14 11 10 

C Industria 

prelucrătoare 
302 295 274 288 295 

D Producția și 

furnizarea de energie 

electrică și termică, 

gaze, apa caldă și aer 

condiționat 

10 11 8 8 8 

E Distribuția apei; 

salubritate, gestionarea 

deseurilor, activități de 

decontaminare 

36 29 27 29 28 

F Construcții 270 263 252 261 260 

G Comerț cu ridicata și 

cu amănuntul; 

repararea 

autovehiculelor și 

motocicletelor 

1.360 1.279 1.255 1.246 1.220 



 
 

 
 

H Transport și 

depozitare 
490 517 538 584 620 

I Hoteluri și restaurante 199 196 205 209 217 

J Informații și 

comunicații 
65 72 65 72 78 

K Intermedieri 

financiare și asigurări 
74 71 75 70 76 

L Tranzacții imobiliare 32 34 35 44 43 

M Activități 

profesionale, științifice 

și tehnice 

228 239 256 281 297 

N Activități de servicii 

administrative și 

activități de servicii 

suport 

99 98 102 113 107 

P Învățământ 20 19 19 19 20 

Q Sănătate și asistență 

socială 
46 49 55  61 65 

R Activități de 

spectacole, culturale și 

recreative 

19 32 33 38 53 

S Alte activități de 

servicii 
63 65 64 83 96 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Tempo Online 

 

În ceea ce privește numărul de angajați, în perioada 2014-2018, predomină unitățile locale 

active mici și mijlocii, care sunt peste 3.000, în fiecare and in perioada menționată: 

 

Număr angajați 2014 2015 2016 2017 2018 

0-9 persoane 3.457 3.412 3.411 3.550 3.635 

10-49 persoane 3.022 2.974 3.002 3.124 3.228 



 
 

 
 

50-249 persoane 369 367 341 364 346 

Peste 250 

persoane 
14 17 13 12 12 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Tempo Online 

 

În ceea ce privește numărul înmatriculărilor de firme din județul Mehedinți, în ultimii 3 

ani se poate observa că dacă în 2016 s-au înmatriculat 1.140 de noi firme, în 2017 s-au 

înregistrat 1.473, în timp ce în anul 2018 s-au înregistrat 1.274 de firme. 

 

 

3. EDUCAȚIA 

Învăţământul profesional şi tehnic din județul Mehedinți  

I. Învățământul primar 

În învățământul primar, numărul de elevi din Mehedinți a scăzut continuu în perioada 

2014-2018, situația fiind similară nivelului regional. Începând cu anul 2015, numărul de 

elevi din învățământul primar a scăzut cu 490, iar scăderea a continuat și în următorii ani, 

astfel că, în 2018, numărul elevilor din învățământul primar a ajuns la 10.220 (cu 949 mai 

puțini față de 2014). 

 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Baza de Date Tempo Online 



 
 

 
 

 

Analiza ponderilor pe sexe arată că nu sunt variații semnificative, pe întreaga perioadă 

procentele situându-se în jurul a 52-53% masculin și 47-48% feminin.  

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Baza de Date Tempo Online 

 

În ceea ce privește mediul de rezidență, se remarcă faptul că procentul de elevi din 

învățământul primar rural cu puțin mai mic comparativ cu cel din urban. Astfel, chiar dacă 

ponderea elevilor din mediul urban este puțin mai mare decât cea a elevilor din mediul 

rural, în perioada 2014-2018, în ambele situații, numărul acestora a păstrat un trend 

descrescător.  

 



 
 

 
 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Baza de Date Tempo Online 

 

J. Învățământul gimnazial 

În învățământul gimnazial din județ, numărul de elevi s-a diminuat continuu pe întreaga 

perioadă 2014-2018. Astfel, de la 9.827 elevi înscriși în ciclul gimnazial în anul 2014, 

numărul acestora a scăzut cu 1.624 în 2018, ajungând la 8.203 elevi înscriși. 

 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Baza de Date Tempo Online 

 



 
 

 
 

Distribuția pe sexe a elevilor din ciclul gimnazial este 52% masculin și 48% feminin, în 

2014, procente apropiate înregistrându-se și în anul 2018, mai precis: 52,5% masculin și 

47,45% feminin.  

 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Baza de Date Tempo Online 

 

Pe medii de rezidență ale școlilor din Mehedinți, ponderea elevilor din învățământul 

gimnazial care proveneau din mediul urban a crescut, în 2018 comparativ cu 2014. Astfel, 

în 2014 se înregistrau 4.847 elevi care proveneau din mediul urban, în învățământul 

gimnazial (49%), în timp ce în 2018, numărul acestora a ajuns la 4.443 (54% din totalul 

elevilor înscriși în această formă de învățământ, în 2018). În timp ce ponderea elevilor din 

mediul rural a scăzut de la 50,6% în 2014 la 45,8% în 2018.  

 



 
 

 
 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Baza de Date Tempo Online 

 

K. Învățământul liceal 

În învățământul liceal, numărul de elevi din Mehedinți a avut o evoluție descrescătoare în 

perioada 2014-2018, de la 11.037 elevi înscriși în 2014, la 9.204 în anul 2018.  

 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Baza de Date Tempo Online 

 



 
 

 
 

Ponderea pe sexe a fost apropiată în perioada 2014-2018, iar în ambele cazuri, s-a 

înregistrat o scădere a acestora în intervalul de timp analizat. 

 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Baza de Date Tempo Online 

 

În ceea ce privește distribuția pe medii de rezidență a numărului de elevi din licee se 

poate observa cu ușurință faptul că numărul elevilor din mediul urban este predominant 

comparativ cu cel al elevilor din mediul rural. Iar principala cauză a acestei diferente 

foarte mari este numărul mult mai mare de școli în mediul urban, comparativ cu cele din 

mediul rural. 

 



 
 

 
 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Baza de Date Tempo Online 

 

L. Învățământul profesional 

Numărul elevilor din învățământul profesional a cunoscut o creștere treptată în perioada 

2014-2018, de la 218 la 814 elevi. Cei mai mulți elevi din învățământul profesional și tehnic 

se regăsesc în unitățile de învățământ public din județ, sectorul privat fiind destul de slab 

reprezentat din acest punct de vedere.  

 

 



 
 

 
 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Baza de Date Tempo Online 

 

Evoluția ponderii pe sexe a elevilor din învățământul profesional din județ, în perioada 

2014 – 2018, a fost fluctuantă, însă cu un procent majoritar de populație școlară de sex 

masculin.  

 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Baza de Date Tempo Online 

 



 
 

 
 

Pe medii de rezidență, majoritatea elevilor de la profesional sunt cuprinși în unități de 

învățământ din mediul urban, ca și în cazul învățământului liceal.  

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Baza de Date Tempo Online 

 

Oferta educațională pentru învățământul profesional este direct proporțională cu cererea 

de pe piața muncii, existența acestui tip de învățământ fiind condiționată de contractele 

încheiate de operatorii economici și instituțiile de învățământ.  

 

M. Învățământul postliceal 

Învățământul postliceal este bine reprezentat la nivelul numărului de elevi înscriși, în 

județul Mehedinți. Astfel, în perioada 2014-2018, numărul elevilor a variat între 2.847 și 

2.423. 

 



 
 

 
 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Baza de Date Tempo Online 

 

Școlile postliceale din județ sunt situate în orașe, de aici și distribuția în cea mai mare 

proporție a elevilor în mediul urban.  

 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Baza de Date Tempo Online 

 



 
 

 
 

Analiza pe sexe indică a populației școlare din învățământul postliceal din județul 

Mehedinți indică un număr mai mare al numărului de elevi de sex feminin din învățământul 

postliceal comparativ cu cei de se masculin, tendință care s-a păstrat în toată perioada 

2014-2018. 

 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Baza de Date Tempo Online 

 

N. Rețeaua de unități de învățământ din Învățământul Profesional și Tehnic 

În anul școlar 2017-2018, la nivel județean, rețeaua școlară pentru Învățământul 

Profesional și Tehnic era compusă din 15 unități IPT, din care două particulare. În mediul 

rural funcționau trei unități școlare, celelalte 12 aflându-se în mediul urban. 

Din totalul de unități de învățământ profesional și tehnic, șapte sunt colegii, cinci sunt 

licee tehnologice și teoretice cu clase de Învățământ Profesional și Tehnic, o școală 

profesională și 2 sunt unități de învățământ postliceal. 

 



 
 

 
 

Distribuția pe domenii a unităților de învățământ profesional și tehnic din județul 

Mehedinți: 

- Agricultură: patru unități din județ 

- Chimie industrială: o unitate de învățământ (Colegiul Tehnic "Decebal" Drobeta 

Turnu Severin) 

- Comerț: două unități (Colegiul Național Economic "Theodor Costescu" Drobeta 

Turnu Severin fiind pe locul întâi în regiune în privința numărului de elevi la acest 

domeniu) 

- Economic: două unități de învățământ din județ, numai la liceu  

- Electric: cinci unități 

- Electronică-Automatizări: două unități de învățământ din județ 

- Estetica şi igiena corpului omenesc: o unitate de învățământ (Colegiul Tehnic ”Lorin 

Sălăgean”)  

- Fabricarea produselor din lemn: o singură unitate de învățământ (Colegiul Tehnic 

"Decebal" Drobeta Turnu Severin) 

- Industrie alimentară școlarizează: o singură unitate de învățământ (Liceul 

Tehnologic “Tudor Vladimirescu” Șimian) 

- Industrie textilă şi pielărie: o singură unitate de învățământ (Liceul Tehnologic 

Special Drobeta)  

- Mecanică: zece unități de învățământ (cel mai reprezentativ, Liceul Tehnologic 

"Matei Basarab" Strehaia)  

- Protecţia mediului: este școlarizat în patru colegii și licee 

- Turism şi alimentaţie: două unități din județ 

-  

O. Infrastructura unităţilor şcolare din Învățământul Profesional și Tehnic  

La nivelul anului școlar 2015-2016, în unitățile școlare de învăţământ liceal, profesional şi 

postliceal din județul Mehedinți funcționau un număr de 121 de laboratoare, reprezentând 

12,5 % din totalul de 971 existente în regiune. Numărul de laboratoare este proporțional 

cu numărul de unități de învățământ existente pe raza județului. 

Spațiile pentru desfășurarea instruirii practice din tipul unităților de învățământ 

menționate mai sus au în componență un număr de 43 ateliere școlare. În ceea ce privește 



 
 

 
 

dotările IT, unitățile de învățământ din județ erau dotate cu PC-uri (1.567 bucăți), nu 

exista școală fără o rețea de calculatoare. 

 

P. Rata abandonului şcolar  

Cifrele oficiale cumulate pentru învățământul primar și gimnazial arată că, la nivelul 

județului Mehedinți, cele mai ridicate valori ale abandonului școlar s-au înregistrat în 

cazul învățământului profesional și de maiștri, care au fluctuat între 10.3% (în 2014) și 

4,7% (în 2017). În ceea ce privește celelalte tipuri de învățământ, în perioada 2014-2017, 

ratele de abandon școlar au fluctuat între 3,3% și 2,4% pentru învățământul gimnazial, 

respectiv între 2.3% și 2,5% pentru învățământul primar. 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Baza de Date Tempo Online 

 

 

 

4. OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ȘI INCLUZIUNEA SOCIALĂ 



 
 

 
 

 

Scurtă privire peste demografia județului Mehedinți 

În urma recensământului populației efectuat în 2011, populația stabilă a județului 

Mehedinți număra 265.390 de locuitori. Dintre aceștia, 135.057 locuitori erau femei, iar 

130.333 erau bărbați. Așa cum se poate observa din graficul de mai jos, ponderile celor 

două categorii de populație erau relativ apropiate. 

 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Tempo Online  

 

Repartizarea populației pe categorii de vârstă, arată că – la recensământul din 2011 – 

aproximativ 163.000 de oameni se încadrau în rândul populației apte de muncă, vârful 

reprezentându-l populația aflată între 40 – 44 de ani, cu 23.893 persoane. 

 



 
 

 
 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Tempo Online  

 

În ceea ce privește educația populației, la momentul realizării recensământului, oamenii 

cu studii gimnaziale erau cei mai numeroși în județul Mehedinți (69.441 persoane) și cei 

cu studii gimnaziale (60.963 persoane). 

 

 

 



 
 

 
 

În 2015, cele mai bune 5 industrii angajatoare la nivelul județului Mehedinți, conform 

Oficiului Național al Registrului Comerțului – după codul CAEN, erau: 

 

INDUSTRIA 

NR. 

CONTRACTE 

DE MUNCĂ 

Producția de energie electrică 1.826 

Lucrări de construcții a drumurilor și 

autostrăzilor 
1.367 

Fabricarea altor produse chimice 

anorganice, de bază 
1.156 

Comerț cu amănuntul în magazine 

nespecializate, cu vânzare 

predominantă de produse 

alimentare, băuturi și tutun 

1.113 

Lucrări de construcții a clădirilor 

rezidențiale și nerezidențiale 
1.085 

 

La nivelul aceluiași an, 2015, primele 5 ocupații în județul Mehedinți erau: 

POZIȚIA 

NR. 

CONTRACTE  

DE MUNCĂ 

Asistent medical generalist  1.255 

Profesor în învățământul gimnazial 871 

Șofer autocamion/mașină de mare 

tonaj 
864 

Lăcătuș mecanic 856 

Manipulant mărfuri 781 

 

Forța de muncă din Agricultură, silvicultură și pescuit 



 
 

 
 

În județul Mehedinți, deși în Agricultură, silvicultură și pescuit se regăsește un procent 

ridicat al populației ocupate (peste 40%), numărul salariaților este semnificativ mai mic. 

Așa după cum se poate observa din graficul de mai jos, în perioada 2014 – 2018, numărul 

salariaților a fost între 1.292 în 2014 și 1.600 în 2018.  O parte dine angajații din 

agricultura mehedințeană lucrează în viticultură – care reprezintă un sector cu potențial 

ridicat de dezvoltare (zonele Vânju Mare, Corcova sau Drincea sunt deja cunoscute în 

domeniu și se află în plin proces de retehnologizare). 

 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Tempo Online  

 

De menționat faptul că, în 2012, județul Mehedinți erau certificați 33 de operatori în 

agricultură ecologică.  

 

Forța de muncă din Industrie 

Forța de muncă din Industrie în județul Mehedinți a avut un trend relativ crescător în 

perioada 2014 – 2018, saltul cel mai mare înregistrându-se în intervalul 2014 – 2015, când 

de la 10.969 de salariați s-a ajuns la 12.500 în 2015. Salariații din acest domeniu activează 

în industria extractivă, prelucrătoare, industria de prelucrare a lemnului, producția și 

furnizarea de energie electrică, gaze, apă, gestionarea deșeurilor etc. 



 
 

 
 

Printre angajatorii din acest domeniu din județ se aflau: Severnav SA, Hidrocentrala 

Porțile de Fier (I, II), Forsev SA etc. 

 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Tempo Online  

 

Forța de muncă din Construcții 

În construcții, județul Mehedinți a înregistrat o evoluție fluctuantă în ceea ce privește 

numărul de angajați, astfel că – în perioada 2014 – 2018 – maximul s-a înregistrat între 

2016-2017 (5.000 de salariați), iar minimul în 2018 (4.400 salariați). O mare parte dintre 

acești angajați reprezintă personal necalificat care efectuează diverse lucrări de 

construcții în județ (clădiri rezidențiale și nerezidențiale, drumuri etc). 

 



 
 

 
 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Tempo Online  

 

Forța de muncă din Comerț 

Domeniul Comerțului a înregistrat o creștere continuă în perioada 2014 – 2018, în județul 

Mehedinți, acest lucru reflectându-se și în creșterea numărului de angajați. Astfel, dacă 

în 2014 erau 4.945 de angajați în comerț, în 2018, numărul angajaților a ajuns la 6.000. 

Această creștere vine și pe fondul creșterii numărului de retaileri din județ. 

 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Tempo Online  



 
 

 
 

 

Forța de muncă din Transport și Depozitare 

Transportul si Depozitare reprezintă un domeniu mediu dezvoltat în județul Mehedinți. 

Evoluția numărului de angajați din domeniu a fost fluctuantă, care a înregistrat un maxim 

în 2014 (2.434 salariați), urmată de un minim de 1.900 de salariați între 2015 și 2016, 

pentru ca în 2018 numărul angajaților să revină la 2.400 de persoane. Angajații din acest 

domeniu lucrează în domeniul transporturilor de marfă și de persoane (pe caă navigabile, 

rutiere) sau al depozitării (de mărfuri, cereale etc) 

 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Tempo Online  

 

Forța de muncă din domeniul HORECA 

Cu o evoluție crescătoare în perioada 2014 – 2018, în ceea ce privește numărul de angajați, 

domeniul HORECA are potențial în județul Mehedinți. Dacă în 2014, numărul angajaților 

era de 1.195, la finalul anului 2018 acesta ajunsese la 1.700 de persoane. Trendul a fost 

crescător în perioada 2014 – 2017, după care numărul angajaților s-a stabilizat în jurul 

cifrei de 1.700 de persoane. Creșterea din intervalul analizat vine pe fondul unei creșteri 

a turismului local reflectată în creșterea numărului unități de primire a turiștilor (de la 

1.804 în 2014 la 2.302 în 2018) și creșterii numărului de turiști din zonă (de la 51.818 în 

2014 la 98.303 în 2018 – conform INS, Baza de date Tempo Online). 



 
 

 
 

 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Tempo Online  

 

Forța de muncă din domeniul IT&C 

Domeniul Tehnologiei Informației și Comunicării este modest reprezentat în județul 

Mehedinți. Aceasta denotă o slaba înclinație înspre tehnologie a afacerilor din județ, 

precum și existența unei infrastructuri nedezvoltate. Cu excepția anului 2014, când 

numărul angajaților a fost de 262 și a anului 2015, când numărul angajaților a fost de 226 

de persoane, în perioada 2016 – 2018, acesta nu a mai depășit 200 de persoane (conform 

INS Baza de date Tempo Online). 

 



 
 

 
 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Tempo Online  

 

Forța de muncă din domeniul intermedierilor Financiare 

În 2014, 668 de persoane erau angajate în domeniul activităților financiare și al 

asigurărilor, în județul Mehedinți. Aceștia lucrau în sucursale ale băncilor, în asigurări sau 

firme de creditare. Ulterior, numărul acestora a cunoscut o scădere treptată, astfel că 

între 2017 și 2018 numărul angajaților din acest sector s-a stabilizat la 500 de persoane.   

 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Tempo Online  



 
 

 
 

 

Forța de muncă din domeniul Imobiliar 

Piața imobiliară a județului Mehedinți nu este una foarte dezvoltată, dezvoltarea sa fiind 

legată de nivelul de trai, precum și de gradul de dezvoltare a mediului de afaceri. În 2014, 

în domeniul imobiliar, se înregistrau 157 de angajați, pentru ca numărul lor să scadă ușor 

până la 127 în 2015, iar mai apoi să rămână în jurul a 100 de angajați până la finalul anului 

2018 (conform INS Baza de date Tempo Online). 

 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Tempo Online  

 

Forța de muncă din domeniul Activităților profesionale, științifice și tehnice 

Domeniul Activităților profesionale, științifice și tehnice a înregistrat o evoluție fluctuantă 

a numărului de angajați, în perioada 2014 – 2018. Vârfurile au fost înregistrate în 2014 

(718 persoane) și în 2018 (700 de persoane), în timp ce între 2015 și 2017 s-au înregistrat 

între 660 și 600 de angajați. 

 



 
 

 
 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Tempo Online  

 

Forța de muncă din domeniul Activităților administrative și al serviciilor suport 

Evoluția numărului de angajați din domeniul activităților administrative și al serviciilor 

suport a înregistrat și ea variații în perioada 2014 – 2018. Minimul numărului de angajați 

a fost în 2017, când s-au înregistrat 1.300 de persoane, în restul perioadei numărul 

acestora s-a situat între 1.491 de persoane active (în 2014) și 1.500 de persoane active (în 

2018).  

 

 



 
 

 
 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Tempo Online  

 

Forța de muncă din Administrația publică, Apărare și Asigurări sociale 

În ceea ce privește sectorul Administrației publice, Apărării și Asigurărilor sociale județul 

Mehedinți este bine reprezentat la nivel de număr de angajați. Cu excepția anului 2015, 

când s-au înregistrat 2.969 de angajați, în restul anilor din perioada analizată, numărul 

angajaților a fost de peste 3.000 de persoane.  

 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Tempo Online  

 

Forța de muncă din Învățământ 

Forța de muncă din Învățământ a înregistrat mici fluctuații în județul Mehedinți. În 

perioada 2014 – 2018, numărul angajaților din domeniu nu a coborât sub 4.000 de 

persoane. Minimul de 4.329 de angajați a fost înregistrat în 2015, după ce în 2014 numărul 

angajaților era de 4.362 de persoane. După 2.015, numărul angajaților a fost constant – 

din 2016 până în 2018 s-au înregistrat 4.400 de angajați. 

 



 
 

 
 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Tempo Online  

 

Forța de muncă din domeniul Sănătății și Asistenței sociale 

Și în acest domeniu numărul angajaților din județul Mehedinți este unul relativ ridicat. 

După o scădere a numărului acestora de la 3.768 persoane, în 2014, la 3.600 persoane 

angajate, în 2015, trendul a devenit unul crescător, astfel că, în 2016, s-au înregistrat 

3.900 de persoane, pentru ca până la finalul lui 2018 numărul acestora numărul 

persoanelor active din domeniu să se stabilizeze la 4.000 de angajați. 

 



 
 

 
 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Tempo Online  

 

Forța de muncă din domeniul activităților cultural-recreative 

În perioada 2014 – 2018, forța de muncă înregistrată în domeniul activităților cultural-

recreative, în județul Mehedinți, a avut un trend descendent. După o scurtă perioadă de 

creștere a numărului de angajați (de la 644 de persoane, în 2014, la 651 de persoane, în 

2015), numărul acestora a scăzut până la 500 de persoane angajate, în 2018. Printre 

activitățile în care sunt implicate persoanele angajate în acest domeniu se numără: 

muzeele din județ, diverse așezăminte culturale sau festivalurile (ex. Festivalul 

Internațional de Chitară, Festivalul Banat, Festivalul Medieval al Cetății Severinului etc). 

 



 
 

 
 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Tempo Online  

 

Forța de muncă din Alte domenii 

În jur de 300 de persoane sunt angajate în alte domenii de activitate din județul 

Mehedinți. Acest număr a fost constant în perioada 2-16 – 2018, după ce în 2014 s-au 

înregistrat 338 de angajați în alte domenii, iar în 2015, 316. 

 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Tempo Online  



 
 

 
 

 

 

Concluzii: 

✓ Specificul economic al județului Mehedinți este cel al unei economii industrial-

agrare, în care un rol important îl are producția de energie electrică în 

hidrocentralele de pe Dunăre, în cea mai mare parte. Totodată în județ sunt active 

câteva industrii importante, precum fabricarea de nave, confecții metalice, 

industriile textilă și alimentară.  

Agricultura din Mehedinți este slab dezvoltată. Viticultura are potențial de 

dezvoltare dacă ne gândim la zone viticole precum Corcova, Drincea sau Vânju 

Mare. 

 

INCLUZIUNEA SOCIALĂ 

Analiza SWOT: 

Puncte tari Puncte slabe 

Resurse umane calificate în domeniul 

social 

Grad de sărăcie ridicat la nivelul 

județului 

Număr mare de beneficiari de ajutor 

social (cel mai mare din regiune) 

Dificultăți în integrarea socioprofesională 

a persoanelor dezavantajate 

Disparități de dezvoltare socială între 

localități și pe medii de locuire 

Rata abandonului ridicată, mai ales 

pentru învățământul profesional și 

postliceal 

Oportunități Amenințări 

Asumarea de către România a reducerii 

numărului de persoane aflate în situaţie de 

risc de sărăcie şi excluziune socială cu 

Reducerea gradului de cuprindere într-o 

formă de educație pentru grupa de vârstă 

19-23 ani, din cauza situaţiei financiare 

precare, migraţiei forţei de muncă tinere 



 
 

 
 

580.000 persoane până în 2020 (conform 

Europa 2020), ceea ce va conduce la 

adoptarea unor măsuri generale pentru 

atingerea indicatorului 

 

 

în afara ţării, slabei motivaţii profesionale 

sau angajării pe piaţa muncii fără a mai 

continua o formă de învăţământ 

postliceală sau universitară 

Creșterea ponderii asistaților social și 

implicit a efortului bugetar pentru 

susținerea lor 

5. INOVAREA 

 

Activitatea de cercetare – dezvoltare – inovare (CDI) este foarte slab reprezentată la 

nivelul județului Mehedinți. Unul dintre motivele principale îl constituie lipsa unor 

instituții academice care să formeze specialiști în cercetare și, nu în ultimul rând, 

inexistența sectorului privat în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării. Totodată, se 

remarcă faptul că nu există o conexiune între activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare 

și și realitățile cu care se confruntă mediul privat de afaceri. În plus, acest sector încă 

este subfinanțat, problemă valabilă la nivel național. 

În ceea ce privește sectorul public din domeniul CDI, Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare 

pentru Pomicultură Mehedinți a fost unul dintre puținele centre de cercetare din județ, 

care a fost închisă din lipsa fondurilor. 

 

 

6. MĂSURI NECESARE PENTRU PROMOVAREA ȘI SUSȚINEREA 

ANTREPRENORIATULUI 

 

Comparativ cu alte județe din țară, județul Mehedinți nu se remarcă printr-un număr 

ridicat de firme.  

Potrivit datelor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului, în anul 2019, în 

județul Mehedinți, au fost efectuate 1326 de noi înmatriculări, comparativ cu anul 2018, 

când s-au înregistrat 1274. În aceeași perioadă de timp, au fost operate 189 de suspendări, 

în scădere față de anul 2018, când s-au înregistrat 225. În ceea ce privește dizolvările, în 



 
 

 
 

2019, au fost în număr de 235, cu 2 mai multe față de anul 2018. Radierile de firme, în 

anul 2019 au fost cu 24.23% mai multe comparativ cu anul 2018.  

Se observă o creștere accentuată, în anul 2019, a numărului total al dizolvărilor și 

radierilor (1491), cu 247 mai multe comparativ cu anul 2018, când acestea totalizau 1244. 

 

Specificul economic al județului Mehedinți este unul industrial-agrar, dominat producția 

de energie electrică. Totodată, agricultura județului este, în mare parte, nefructificată 

la potențialul real fiind una de subzistență. 

 

Printre măsurile necesare în vederea promovării, susținerii și dezvoltării 

antreprenoriatului se numără: 

 

• Dezvoltarea de programe de educație antrepenorială și mentorat (inclusiv 

pentru tinerii din mediul rural), care să familiarizeze viitori antreprenori cu ceea ce 

înseamnă dezvoltarea unei afaceri și consolidarea sa 

 

• Încurajarea dezvoltării de noi afaceri în județ, din domenii diferite și inovative 

Un exemplu il reprezintă încurajarea dezvoltării de afaceri în domeniul creării de surse 

de energie sigure, ecologice sau crearea mai multor afaceri în domeniul IT&C (care ar 

contribui la generarea de plus valoare – Ex. digitalizarea ofertei turistice din județ) 

 

• Dezvoltarea serviciilor de consultanță și asistență pentru antreprenori, în 

special pentru cei care deschid afaceri inovative în sectoare cheie, cu potențial de 

creștere, precum și furnizarea de servicii speciale în vederea înființării unei întreprinderi 

pentru cei care au participat de cursuri de antreprenoriat 

 

• Facilitarea accesului la surse de finanțare și reevaluarea celor existente, 

astfel încât IMM-urile să nu fie descurajate în a apela la astfel de ajutoare, dacă doresc 

să își consolideze poziția pe piață. Acordarea unor perioade de grație pentru 

întreprinderile nou înființate la plata diverselor taxe către stat/autorități locale 

 



 
 

 
 

• Creșterea fondurilor alocate în domeniul investițiilor în cercetare-dezvoltare 

și transformarea cât mai multor idei în produse/servicii noi (fonduri pre-seed) 

 

• Dezvoltarea de clustere care să faciliteze interacțiunea și actorii economici 

care activează în aceste sectoare (ex. cluster în domeniul turismului, agriculturii, energiei 

regenerabile etc) 

 

• Digitalizarea afacerilor  

Industria IT&C este unul dintre sectoarele care au cunoscut o dinamică crescătoare în 

România. Județul Mehedinți are multe de recuperat în această privință, iar

 investițiile în acest sector pot contribui la recuperarea decalajului economic față 

de alte zone din țară. 

Acest lucru poate fi realizat prin crearea condițiilor necesare dezvoltării pentru 

întreprinderile nou create în acest domeniu, crearea de incubatoare de afaceri etc. 

 

 

7. POLII DE CREȘTERE ȘI DEZVOLTARE - JUDEȚUL MEHEDINȚI 

 

Drobeta Turnu Severin, reședința județului Mehedinți, poate fi identificată ca pol urban 

de dezvoltare în regiunea de Sud-Vest. Orașul este un centru economic și administrativ cu 

influență la nivel regional, conectat la rețeaua națională și europeană de transport. 

Totodată, municipiul reședință de județ poate fi considerat o poartă regională, datorită 

faptului că este port la Dunăre. 

 

De menționat faptul că porturile din Drobeta Turnu Severin și Orșova sunt cele mai 

importante din Oltenia, aici înregistrându-se cele mai ridicat volum de marfă transportată 

din regiune. Iar Drobeta Turnu Severin se afla pe locul 3 în țară în ceea ce privește nivelul 

și volumul mărfurilor transportate (după Constanța și Galați). 

 

 ****** 

Surse: 



 
 

 
 

Institutul Național de Statistică – Statistică Teritorială 

Consiliul Județean Mehedinți, Strategia de Dezvoltare Durabilă a județului Mehedinți 

pentru perioada 2014-2020 

Agenția Națională pentru Protecția Mediului Mehedinți 

Registrul Comerțului 

Ministerul Muncii și Protecției Sociale – Autoritatea Națională pentru persoanele -cu 

dizabilități,copii și adulți 

Strategia națională privind incluziunea social și reducerea sărăciei pentru perioada 2015-

2020 

Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți prin Comitetul Local pentru Dezvoltarea 

Parteneriatului Social în formarea profesională - Planul Loc 

Planul de acțiune Antreprenoriat 2020: Relansarea spiritului de întreprindere în Europa 

Planul de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia 2014-2020 

 

JUDEȚUL OLT  

 

 

1. SPECIFICUL ECONOMIC ȘI MEDIUL 

 

A. SPECIFICUL ECONOMIC 

Specificul economiei județului Olt este industrial agrar, contribuția industriei la realizarea 

cifrei de afaceri realizată în județ fiind majoră, iar populația ocupată în agricultură este 

majoritară față de totalul populației ocupate. În raport cu județul Mehedinți, celălalt 

județ în care majoritatea populației este ocupată predominant în agricultură, există un 

număr mai ridicat de persoane ocupate în industrie, în proporții apropiate de celelalte 

județe. 

Economia județului are ca reprezentant de frunte industria metalurgică, respectiv cea a 

producerii aluminiului prin electroliza bauxitei și prelucrării acestuia în piese și profile 

destinate diverselor întrebuințări industriale sau casnice. 

Principalele ramuri ale economiei judeţului Olt sunt: metalurgia, construcţiile de maşini, 

construcțiile, petrolul, industria alimentară și agricultura. 



 
 

 
 

Datorită profilului industriei, Oltul este județul cu cel mai mare consum de energie 

electrică din regiune. 

Alte industrii: producerea de energie în hidrocentrale, fabricația de cabluri electrice, de 

țevi pentru industria petrolieră, exploatarea resurselor de petrol, fabricarea de produse 

cărbunoase (anozi, electrozi pentru cuptoare electrice), alimentară, textilă, mobilă. 

Agricultura dispune de suprafață arabilă de foarte bună calitate și de aproape jumătate 

din populația ocupată dar, este un sector economic neperformant, practicându-se o 

agricultură de subzistență cu tehnologii și utilaje învechite și neperformante. Specificul 

economiei județului Olt este industrial agrar, contribuția industriei la realizarea cifrei de 

afaceri realizată în județ fiind majoră, iar populația ocupată în agricultură este majoritară 

față de totalul populației ocupate. În raport cu județul Mehedinți, celălalt județ în care 

majoritatea populației este ocupată predominant în agricultură, există un număr mai 

ridicat de persoane ocupate în industrie, în proporții apropiate de celelalte județe. 

Agricultura 

Agricultura joaca un rol important in starea economico-sociala a judeţului Olt, având în 

vedere că din suprafaţa totală de 549.828 ha, suprafaţa agricolă este de 436.515 ha, din 

care arabil 390.336 ha. 

La cultura plantelor de câmp se identifica putine progrese în creşterea randamentelor, 

înregistrandu-se fluctuaţii, fie din cauze meteorologice (perioade cu secetă sau umiditate 

excesiva) fie din alte cauze cum ar fi: comasarea prea lenta a terenurilor; dotarea tehnică 

insuficientă cu tractoare şi maşini agricole; numar insuficient de ferme eficiente şi 

competitive pentru ca agricultura judeţului să fie cu rata de productivitate crescută. 

În sectorul viticol, fondurile nerambursabile de la Uniunea Europeană au avut un rol 

important în refacerea patrimoniului viticol în judeţul Olt. Scopul aceastui program a fost 

schimbarea soiurilor existente în cultură, cu alte soiuri superioare din punct de vedere 

calitativ, suma totală investită din fonduri europene în perioada 2007-2016 pe acest 

program în judeţul OLT este 5.728.572,73 euro, aferentă unei suprafeţe de 415,41 ha de 

vie nobila. 

Modul de folosință a terenurilor din județul Olt 

 Suprafața totală 550276 ha 

1 Suprafața agricolă 435351 ha 



 
 

 
 

2 Suprafaţa arabilă 389695 ha 

3 Pășuni 33310 ha 

4 Fânețe 602 ha 

5 Vii 7366 ha 

6 Livezi 4378 ha 

7 Suprafața neagricolă 114925 ha 

 

 

Turismul 

În anul 2016 faţă de anul 2015, frecventarea structurilor de primire turistică cu funcţiuni 

de cazare se caracterizează prin creşterea capacităţii de cazare turistică în funcţiune, 

precum şi a numărului de sosiri ale turişti români şi scăderea numărului de sosiri ale turişti 

străini. Capacitatea de cazare turistică în funcţiune a structurilor de primire turistică în 

anul 2016 a fost mai mare cu 0,02% (73 locuri-zile) faţă de anul 2015. 

Numărul sosirilor în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică în anul 

2016 a fost de 35.177, din care 28.921 sosiri ale turiştilor români (82,2%) şi 6.256 sosiri 

ale turiştilor străini (17,8%). Comparativ cu anul 2015, numărul sosirilor a crescut 5,5% 

(1.834 persoane), numărul sosirilor turiştilor români înregistrând o creştere de 10,6% 

(2.778 persoane), iar cel al turiştilor străini înregistrând o scădere de 13,1% (-944 

persoane). 

Numărul înnoptărilor în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, în 

anul 2016 a fost de 73.034, din care 58.089 înnoptări ale turiştilor români (79,5%) şi 14.945 

înnoptări ale turiştilor străini (20,5%). Comparativ anul precedent, numărul înnoptărilor a 

scăzut cu 0,4%, numărul de înnoptări al turiştilor români înregistrând o creştere de 15,7% 

, iar cel al turiştilor străini o scădere de 35,5%. 

Durata medie a şederii, în anul 2016, pe total structuri de primire turistică cu funcţiuni 

de cazare turistică a fost de 2,1 zile, în scădere cu 0,1 zile faţă de anul 2015. Indicele de 

utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune, înregistrat în anul 2016 a fost 

de 23,6% pe total structuri de primire turistică, cu 0,1 puncte procentuale mai mic decât 

cel înregistrat în anul 2015. 

 



 
 

 
 

Transporturile 

Investiții în lucrări la drumurile publice, în funcție de sursa de finanțare: 

• din bugetul propriu al Consiliului Judeţean Olt şi din TVA, au fost semnate 12 de 

contracte de lucrări şi servicii în valoare totală de 14.158.541,79 lei, fiind decontată suma 

de 7.500.988,52 lei. 

• prin Programului National de Dezvoltare Locală, subprogramul „Infrastructură la nivel 

judeţean” - lucrări de modernizare şi asfaltare în valoare de 5.718.751,98 lei. 

 

 

B. MEDIUL  

a) Grupele de activităţi generatoare de emisii de poluanţi atmosferici 

✓ Incălzire comercială şi rezidenţială 

✓ Exploatarea, producţia, transportul ţiţeiului 

✓ Exploatarea, producţia, transportul gazelor naturale 

✓ Distribuţia produselor petroliere 

✓ Fabricare fontă şi oţel 

✓ Fabricare aluminiu 

✓ Produse chimice 

✓ Arderi în industrii de fabricare 

✓ Transport rutier 

✓ Managementul dejecţiilor animaliere 

 

 

 

 

b) Emisiile de particule: 

Particule în suspensie în anul 2018 - arderile din sectorul energetic, procesele de producţie 

(industria metalurgică, industria chimică etc.), şantierele de construcţii, transportul 

rutier, haldele şi depozitele de deşeuri industriale şi municipale, sisteme de încălzire 

individuale, îndeosebi cele care utilizează combustibili solizi etc.: (i) PM10 - Concentraţia 

medie anuală de particule în suspensie cu diametrul mai mic de 10 microni din aerul 



 
 

 
 

înconjurător determinate gravimetric în anul 2018 a fost de 24,05 µg/mc şi se evaluează 

folosind valoarea limită zilnică (50μg/m3), care nu trebuie depăşită mai mult de 35 ori/an 

şi valoarea limită anuală, (40μg/m3). 

Contribuţia sectoarelor de activitate din energie la emisiile poluante cu efect de 

acidifiere: 

Producerea de energie termică (NOx și SOx) 

Arderi pentru metale neferoase (NOx și SOx) 

Încălzire (Nox, SOx și NH3) 

Nerutiere și motoare staționare (NOx) 

 

c) Apa 

Judeţul Vâlcea are o reţea hidrografică relativ densă şi are întreaga suprafaţă cuprinsă în 

bazinul hidrografic Olt. Resursele de apă ale judeţului sunt constituite din: ape de 

suprafaţă (râuri interioare, lacuri naturale şi artificiale) şi ape subterane. 

Din totalul apei utilizate mai mult de două treimi se utilizează pentru activități 

industriale, iar restul pentru consumul populației – această utilizare este dinamică, în 

special consumul industrial putând avea fluctuații importante prin închiderea sau 

deschiderea unor noi unități. 

 

 

d) Gestionarea deșeurilor industriale 

Datorită modului în care sunt gestionate, deşeurile industriale constituie o sursa majoră 

de poluare pentru mediu. Producătorii de deşeuri industriale au responsabilitatea 

gestionării de o manieră care să asigure un management raţional al deşeurilor precum şi 

cea pentru prevenire şi reciclare. Gestionarea deşeurilor industriale se face la nivelul 

fiecărui agent economic ce generează asemenea deşeuri. 

Deşeuri industriale nepericuloase generate pe principalele activităţi economice 

Activitatea 

economica 

(tone) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 



 
 

 
 

Industria 

prelucrătoare 

71948  71601  83211  81239  80111  78431 

Producţia, 

transportul şi 

distribuţia de 

energie 

electrică 

165  159 176 189 197 132 

Captarea 

tratarea si 

distribuţia 

apei(cantităţi 

de nămoluri) 

536  642 479 649 512 627 

Alte activități 110  125 126 236 279 176 

 

 

d.1) Depozitele de deșeuri industriale: Depozitul de deşeuri neconform clasa „b” Slatina; 

Depozitul de deşeuri neconform clasa „b” Balş; Depozitul de deşeuri neconform clasa „b” 

Caracal; Depozitul de deşeuri neconform clasa „b” Corabia; Depozitul de deşeuri 

neconform clasa „b” Drăgăneşti Olt; Depozitul de deşeuri neconform clasa „b” Scornicesti 

Olt; Depozitul de deşeuri industriale nepericuloase neconform SMR S.A. Balş (Vespa 

Investment & Consulting SRL), Depozitul de deseuri industriale nepericuloase neconform 

Electrocarbon SA (Ekomin SRL).  

De exemplu, în anul 2016 au fost în exploatare doar depozitul de deşeuri neconform clasa 

„b” Balş și depozitul de deşeuri neconform clasa „b” Corabia.  

 

e) Deşeuri de echipamente electrice şi electronice (DEEE) 

Nu pot fi prezentate la nivel de judeţ cantităţile de EEE puse pe piaţă, deoarece APM 

Vâlcea nu dispune de astfel de informaţii. Raportările sunt făcute de producători, la nivel 

naţional, care au sediul social într-un judeţ, dar EEE pe care le pun pe piaţă sunt 

distribuite de cele mai multe ori în toată ţara. 



 
 

 
 

Distribuţia pe judeţe a cantităţilor de DEEE tratate nu este reprezentativă, tinâd cont de 

faptul ca DEEE colectate într-un judeţ ajung la tratare în alt judeţ. În plus, o parte din 

DEEE colectate în România sunt transportate în afara ţării în vederea tratării. 

Operatorii economici autorizaţi pentru activitatea de colectare a deşeurilor de 

echipamente electrice şi electronice de la populaţie şi agenţi economici sunt: URBAN SA 

Rm. Vâlcea, COMPANIA ROMPREST SERVICE SA Bucureşti – punct de lucru Rm. Vâlcea, 

REMAT VÂLCEA SA, NIC METNEF SRL Rm. Vâlcea și TOTAL WASTE MANAGEMENT SRL Buzau 

– punct de lucru Rm. Vâlcea. 

 

f) Deşeuri de ambalaje 

Nu pot fi prezentate la nivel de judeţ cantităţile de ambalaje puse pe piaţă, deoarece 

APM Vâlcea nu dispune de astfel de informaţii. Raportările sunt făcute de producători, 

care au sediul social într-un judeţ, dar ambalajele pe care le pun pe piaţă sunt distribuite 

de cele mai multe ori în toată ţara. 

Nu pot fi extrase cantităţile de deşeuri de ambalaje colectate, pe fiecare judeţ, întrucât 

bazele de date sunt doar la nivel naţional. 

Operatorii economici autorizaţi din judeţul Vâlcea care colectează deşeuri de ambalaje 

sunt: SC REMAT VÂLCEA SA, SC CIMPRA SRL Bălceşti, SC BIAPLAST SRL Rm. Vâlcea, SC 

URBAN SA Rm. Vâlcea, SC VILPAST SRL Rm. Vâlcea, SC PLASTIC 

RECICLARE GRUP SRL Bucureşti - punct de lucru Drăgoeşti, SC MCC Productie şi 

Servicii SRL Călimăneşti, SC Romprest Service SA Bucureşti – Punct de lucru Bujoreni, SC 

Recold Collecting SRL Rm. Vâlcea, SC Mustaţă Construct SRL Rm. Vâlcea, SC VIP GID SRL, 

SC MANDRU CONSTRUCT SRL, SC BULTRANS SRL Orlești, SC KIMAVIL SRL, TARPETIS 

RECICLARE SC Horezu, SC VIOPLASTCHIM SRL Rm. Vâlcea, SC TOTAL WASTE MANAGEMENT 

SRL Buzau – punct de lucru Rm. Valcea, SC VIP GID SRL Rm. Vâlcea, SC NIC METNEF SRL 

Rm. Vâlcea. 

Dintre aceștia următorii desfășoară și activitatea de reciclare a deșeurilor de ambalaje: 

SC BIAPLAST SRL Rm. Vâlcea, SC CIMPRA SRL Bălceşti, SC PLASTIC RECICLARE GRUP SRL 

Bucureşti - punct de lucru Drăgoeşti și SC VILPAST SRL Rm. Vâlcea. 

Distribuţia pe judeţe a cantităţilor de deşeuri de ambalaje tratate nu este reprezentativă, 

tinând cont de faptul ca deşeurile colectate într-un judeţ pot ajunge la tratare în alt 



 
 

 
 

judeţ. În plus, o parte din deşeurile de ambalaje colectate în România sunt transportate 

în afara ţării în vederea tratării. 

În judeţul Vâlcea nu există operatori economici autorizaţi pentru valorificarea 

energetică a deşeurilor de ambalaje. Cantităţile de ambalaje introduse pe piaţă raportate 

de operatorii economici la nivelul judeţului nu sunt reprezentative, deoarece operatorii 

economici raportează datele în judeţul în care au înregistrat sediul social. 

Totodată, operatorii economici care au predat responsabilitatea organizaţiilor de transfer 

de responsabilitate (OTR), nu au obligaţie de raportare, raportările fiind realizate de către 

OTR-uri la ANPM. 

Cantităţile de deşeuri de ambalaje raportate ca reciclate/valorificate într-un judeţ, nu 

sunt nici ele reprezentative deoarece aceste deşeuri de ambalaje sunt generate şi în alte 

judeţe în care nu există reciclatori de astfel de deşeuri. 

 

g) Vehicule scoase din uz (VSU) 

Datele referitoare la numărul de VSU colectate şi tratate în ultimii 5 ani (2013-2018): 

Agenţii economici autorizaţi pentru colectarea şi tratarea VSU înregistraţi în baza de date 

la sfârşitul anului 2018 au fost: REMAT VÂLCEA SA, DUCU PREST SRL, FLAMIV SRL, 

SAGEMSERV SRL, HERY SRL, VICO STAR SRL, NIC METNEF SRL,  

CĂTĂLIN şi DRAGOŞ SRL, BEST SERV MOTOR SRL, VLAVIO SRL, PRODORIS TRANS SRL, 

INTREPRINDERE INDIVIDUALĂ GÎRLESCU VALENTIN, INTREPRINDERE INDIVIDUALĂ ENACHE 

GH. DANIEL, PROBAUTO SRL, FLORIX COMPANY CONSTRUCT SRL, INTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ ALBĂSTROIU MIHAELA, FLAMICOM IMPEX SRL. 

În ceea ce priveşte obiectivele de reciclare/valorificare, nu sunt relevante cifrele la nivel 

judeţean, având în vedere faptul că VSU colectate într-un judeţ pot ajunge la tratare la 

un operator economic din alt judeţ. Referitor la programul Rabla, precizăm ca numărul 

de VSU colectate variază de la an la an, urmare a aplicării acestui program. 

 

2. INDUSTRIA ȘI ACTIVITĂȚIILE PRINCIPALE 

A - INDUSTRIA 

Industria 



 
 

 
 

Economia judeţului are ca reprezentant de frunte industria metalurgică, respectiv cea a 

producerii aluminiului prin electroliza bauxitei şi prelucrării acestuia în piese şi profile 

destinate diverselor întrebuinţări industriale sau casnice. 

Principalele ramuri ale economiei judeţului Olt sunt: metalurgie, construcţii maşini, 

construcţii, petrol, industria alimentară, agricultură. 

Datorită profilului industriei, Oltul este judeţul cu cel mai mare consum de energie 

electrică din regiune. 

Alte industrii: producerea de energie în hidrocentrale, fabricaţia de cabluri electrice, de 

ţevi pentru industria petrolieră, exploatarea resurselor de petrol, fabricarea de produse 

cărbunoase (anozi, electrozi pentru cuptoare electrice), alimentară, textilă, mobilă. 

Industria judeţului Olt reprezintă principalul sector de activitate, fiind reprezentată de 

toate ramurile industriale, însă ponderea este deţinută de industria metalurgică, respectiv 

producerea şi prelucrarea aluminiului. În industria metalurgică societatea reprezentativă 

este ALRO SA Slatina, unic producător de aluminiu primar din Romania şi prelucrător de 

aluminiu prin deformare plastică, producând laminate plate, profile din aluminiu, 

extrudate trase din aluminiu şi aliaje de aluminiu, benzi, folii. 

Societăţile reprezentative ale judeţului cu pondere însemnată în economia acestuia sunt:  

PIRELLI TYRES ROMANIA Slatina – producător de anvelope;  

CORD ROMANIA SRL Slatina – face parte din holdingul PIRELLI şi produce armătură pentru 

anvelope;  

PRYSMIAN CABLURI SI SISTEME SRL Slatina – producător de cabluri electrice armate şi 

nearmate din aluminiu şi cabluri pentru telecomunicaţii;  

ARTROM S.A. Slatina – firmă specializată în producţia de ţevi trase, fără sudură, din oţel 

carbon, ţevi din oţel pentru foraj, atât pentru necesarul intern cât şi pentru export;  

ALTUR S.A. Slatina – cel mai mare producător de piese turnate din aluminiu şi aliaje şi 

pistoane pentru mijloacele de transport, 50% din producţie fiind destinată exportului;  

TMK ARTROM S.A. Slatina firmă specializată în producţia de ţevi trase, fără sudură, din 

oţel carbon, ţevi din oţel pentru foraj, atât pentru necesarul intern cât şi pentru extern;  

BEKAERT S.R.L. Slatina–societate care produce componente pentru anvelope auto (sârmă 

de oţel);  



 
 

 
 

ELECTROCARBON S.A. Slatina important producător de produse carbografitice necesare în 

industria metalurgică, produce şi comercializează electrozi normali UHP şi HP, electrozi 

clorosodici, plăci grafitate, pastă Sodeberg, 6 % din producţia anuală fiind destinatã 

exportului; 

SOVECORD INTERNAŢIONAL S.A. Slatina – societate care produce lacuri şi vopsele; 

POP INDUSTRY S.R.L. Slatina – societate care produce sulfat de aluminiu; 

YAZAKI S.R.L. Caracal – societate care produce cablaj auto. 

Industria textilă şi a confecţiilor textile este reprezentată principalele societăţi care 

activează în domeniul confecţiilor textile: GAMA S.A. Scorniceşti, MINATEX S.R.L. Slatina, 

MARLENE COM Scorniceşti, ROMANIŢA Caracal, UNICONFEX SRL Slatina, GURAYTEX SRL 

Slatina.  

Industria alimentară este reprezentată de societăți de profil , care produc şi 

comercializează produse specifice. 

Societatile reprezentative pe grupe de produse sunt: ALUTA S.A., PANDIPO SRL – produse 

specifice de panificaţie, SPAR SRL, COM-IDEAL SRL, SALOS SA, COM MARCOS S.R.L. - 

produse de mezelărie, VITIPOMICOLA S.A. SÎMBUREŞTI – produce vinuri de marcă, vechi şi 

curente, din soiurile Cabernet Sauvignon, Merlot, Fetească Regală şi Sauvignon, ţuică şi 

rachiuri naturale, prune în stare proaspătă, mere în stare proaspătă, OLTINA S.A. – produse 

lactate. 

Cele mai importante proiecte de investitii private din judeţ: 

• Extindere capacitate productie PYRELLI - fabrica de anvelope pentru autoturisme 

este echipată cu tehnologie de producţie non-robotizată de ultima generaţie, 

destinată realizării anvelopelor performante din gama Premium, unde Pirelli este 

lider: Winter, Uhp Winter, High-Performance, Ultra-High-Performance, Runflat şi 

SUV. Locuri de munca create – 400 , valoare investitie – 100 milioane euro, investitie 

finalizata in anul 2016. 

• Extindere capacitate productie PRYSMIAN SRL – in Parcul Industrial Slatina. Locuri 

de munca create – 378.  

• BECKAERT SRL – companie producatoare de cord metalic, cabluri si sarme, 

fabricarea articolelor din fire metalice, fabricarea de lanturi si arcuri. Locuri de 

munca create – 400. Investitie finalizată în anul 2016. 



 
 

 
 

• POP INDUSTRY – proiect investitie extindere capacitate productie remorci, 

suprastructuri auto, parapeti, containere – data incepere investitie – 2017 , 

investitie cu termen de finalizare - 2018 , numar locuri de munca create – 20. 

Indicele producţiei industriale în luna decembrie 2016, comparativ cu luna corespunătoare 

din anul anterior, calculat ca serie brută, la nivelul judeţului OLT a crescut cu 4,5%. 

Cumulat an curent, faţă de perioada corespunzătoare din anul precedent, indicele 

producţiei industriale a scăzut cu 0,4%. 

Indicele cifrei de afaceri totale a ramurilor industriale, în luna decembrie 2016 comparativ 

cu luna corespunzătoare din anul precedent, la nivelul judeţului OLT, a scăzut cu 17,3%. 

Cumulat an curent, faţă de perioada corespunzătoare din anul precedent, indicele valoric 

al cifrei de afaceri totale a scăzut cu 1,1%. 

 

 

 

Indicatorii statistici  

 

Indicele producţiei industriale/Indicele valoric al cifrei de afaceri totale a ramurilor 

industriale 

 

 Indicele producţiei 

industriale3 

Indicele valoric al cifrei 

de afaceri totale a 

ramurilor industriale 

Anul precedent (2017) = 100 

Anul 2018 116,0 112,2 

2018 

Ianuarie 107,5  123,3 

Februarie 114,1  115,9  

Martie  101,2  109,4  

 
3 Indicele producţiei industriale măsoară evoluţia rezultatelor activităţilor cu caracter industrial de la o 
perioadă la alta, acesta fiind un indice de volum. Indicii producţiei industriale descriu evoluţia industriei pe 
total, secţiuni (industria extractivă,prelucrătoare şi producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, 
gaze, apă caldă şi aer condiţionat), diviziuni CAEN Rev.2, precum şi pe marile grupe industriale. 



 
 

 
 

Aprilie 108,0  123,5  

Mai 107,8  109,2  

Iunie 104,4  108,5 

Iulie 97,0  120,7  

August  94,6  108,4  

Septembrie 96,3  107,5  

Octombrie  95,9  110,2  

Noiembrie 97,2  101,1  

Decembrie 87,8 97,5 

 

 

 

B – ACTIVITĂȚI PRINCIPALE (altele decât Agricultura, Turismul și Transporturile, tratate în 

materialul anterior) 

B.1. Comerțul internaţional 

Exporturile de mărfuri (FOB), la nivelul judeţului OLT, în anul 2016 au fost de 1.246.187 

mii euro, cu 0,03% (397 mii euro) mai mari, faţă de anul 2015 (1.245.790 mii euro). 

În structura pe mărfuri a exporturilor, cinci secţiuni ale Nomenclatorului Combinat au 

deţinut 99,3% din totalul exporturilor.  Pe locul I, ca pondere în total exporturi, s-au situat 

exporturile de ,,Metale comune şi articole din acestea”, cu 49,2% din total exporturi, 

înregistrând o scădere de 6,0% (-39.234 

mii euro) faţă de perioada corespunzătoare din anul precedent. Exporturile de la 

secţiunea ,,Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea”, au ocupat locul al II-lea, 

cu 33,2% din total exporturi şi au crescut cu 12,6% (46.302 mii euro) faţă de perioada 

corespunzătoare din anul precedent. 

Pe locul al III-lea s-au situat exporturile de ,,Maşini, aparate şi echipamente electrice”, 

are au deţinut 8,4% din total exporturi şi au scăzut cu 3,4% (-3.703 mii euro) faţă de anul 

precedent. Secţiunea ,,Materii textile şi articole din acestea” a deţinut locul IV, cu o 

pondere de 6,1% din total exporturi, în scădere cu 8,2% (-6.843 mii euro) faţă de anul 

2015. Pe locul al V-lea s-au situat exporturile de ,,Mijloace de transport”, care au deţinut 

2,4% din totalul exporturilor şi au crescut cu 34,9% (7.728 mii euro) faţă de anul 



 
 

 
 

precedent. Importurile de bunuri (CIF) derulate în anul 2016 au fost de 643.595 mii euro, 

cu 3,8% mai mari (23.507 mii euro) decât în anul precedent (620.088 mii euro). 

În structura importurilor, cinci secţiuni de mărfuri au deţinut 87,2% din totalul 

importurilor: În anul 2016, ponderea cea mai mare din total importuri a deţinut-o 

secţiunea ,,Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea” cu 25,4%, în creştere cu 

9,7% (14.395 mii euro), faţă de anul 2015. 

Pe locul al II-lea, ca pondere în total importuri, s-au situat importurile de ,,Metale comune 

şi articole din acestea” cu 21,0%, care au scăzut cu 7,4% ( -10.857 mii euro ) faţă de anul 

precedent. 

Pe locul al III-lea s-au situat importurile de ,,Maşini, aparate şi echipamente electrice”, 

care au deţinut 17,5% din total importuri şi au crescut cu 4,7% (5.104 mii euro) faţă de 

anul 2015. 

,,Materii textile şi articole din acestea ” au ocupat locul al IV-lea şi au deţinut 13,8% din 

total importuri, înregistrând o creştere de 7,2% (5.956 mii euro) faţă de anul precedent. 

O pondere mai mică a deţinut-o secţiunea ,, Produse ale industriei chimice şi ale 

industriilor conexe ”, cu 9,5% din total importuri, în scădere cu 1,6% (-1.018 mii euro) faţă 

e anul 2015. 

Balanţa comercială, în anul 2016, prezintă un excedent comercial de 602.592 mii euro – 

preţuri FOB/CIF, fiind în scădere cu 3,7% (-23.110 mii euro), faţă de aceeaşi perioadă a 

anului precedent. 

 

 

C. ACTIVITATEA ÎNTREPRINDERILOR 

La nivelul județului, în anul 2018 erau înregistrate 7.417 întreprinderi active, dintre care 

24 întreprinderi cu mai mult de 250 salariați. 

Afacerile locale sunt dominate de servicii (76% din totalul firmelor), iar în sectorul de 

industrie și construcții activează 21% din totalul firmelor. Această situație nu este cu mult 

diferită de contextul național, unde ponderea pentru aceleași sectoare este 76%, respectiv 

20%, restul fiind reprezentat de întreprinderi active în sectorul primar (agricultură, 

silvicultură, pescuit). Situația este similară și la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia, unde 

din total firme, 77% reprezintă sectorul servicii, iar 19% sectorul industrie și construcții.  



 
 

 
 

Cea mai mare densitate a firmelor este localizată în mediul urban, fapt care arată o 

polarizare în detrimentul zonelor rurale și așa puțin dezvoltate. Dintre acestea, 99,68% 

sunt întreprinderi micro, mici și mijlocii, situație asemănătoare contextului regional și 

național.  

  

Unităţi locale active, pe activităţi ale economiei naţionale la nivel de secţiune CAEN Rev.2 

- număr -  

Activităţi ale 

economiei naţionale 

2015 2016 2017 2018 

Total 6632  6788  7091  7417 

Agricultura, 

silvicultura si pescuit 

407  445 463 483 

Industria extractiva 12 11 13 14 

Industria 

prelucratoare 

671  673 697 729 

Productia si 

furnizarea de energie 

electrica si termica, 

gaze, apa calda si aer 

conditionat 

8 9 10 12 

Distributia apei; 

salubritate, 

gestionarea 

deseurilor, activitati 

de decontaminare 

73  80 86 91 

Constructii 582  615 640 686 

Comert cu ridicata si 

cu amanuntul; 

repararea 

autovehiculelor si 

motocicletelor 

2828  2775 2820 2864 



 
 

 
 

Transport si 

depozitare 

434  466 545 602 

Hoteluri si 

restaurante 

324  328 325 344 

Informatii si 

comunicatii 

133  140 139 152 

Intermedieri 

financiare si asigurari 

114  121  123  123 

Tranzactii imobiliare 57  57  60  55 

Activitati 

profesionale, 

stiintifice si tehnice 

400  434  472  511 

Activitati de servicii 

administrative si 

activitati de servicii 

suport 

171  166  177  176 

Invatamant 37  47  46  49 

Sanatate si asistenta 

sociala 

190  201  221  247 

Activitati de 

spectacole, culturale 

si recreative 

53  64 84 91 

Alte activitati de 

servicii 

138  156 170 188 

* sursa: https://olt.insse.ro/wp-content/uploads/2020/03/Unitati-locale-active.pdf 

 

 

3. EDUCAȚIA 

În anul şcolar 2017– 2018, reţeaua de învăţământ de stat din judeţul Olt cuprinde un total 

de 429 unităţi de învăţământ (dintre care 161 cu personalitate juridică) şi 10 unităţi 

conexe (dintre care 8 cu personalitate juridică). Comparativ cu anul şcolar 2016-2017, în 

https://olt.insse.ro/wp-content/uploads/2020/03/Unitati-locale-active.pdf


 
 

 
 

anul şcolar 2017-2018 se constată diminuarea numărului de unităţi de învăţământ cu 10, 

ca urmarea a desfiinţării unor gradinite și scolii primare. 

 

Număr elevi pe niveluri de învăţământ: 

Nivel de învăţământ  2016-2017  2017-2018 

Total  61691  60256 

Preşcolar  9905 9803 

Primar  16827 17052 

Gimnazial  14970 13941 

Liceal  15367 14876 

Profesional  1743 1659 

Postliceal  2107 2080 

Învăţământ special   165 164 

A doua sansa  607 681 

 

Învăţământ profesional de zi, cu durata de 3 ani 

DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ Existent 2015-2016 EXISTENT 2016- 2017 

Nr. clase Nr. elevi Nr. clase Nr. elevi 

TOTAL  24 615 23 593 

Mecanică  9  236  11  290 

Electromecanică  1  17 - - 

Electronică automatizări  - - - - 

Chimie industrială - - - - 

Materiale de construcţii - - - - 

Electric  2 37 1 18 

Construcţii, instalaţii şi lucrări 

publice  

2 57 2 63 

Agricultură  3 75 3 58 

Silvicultură - - - - 

Comerţ  3 82 - - 



 
 

 
 

Turism şi alimentaţie  1 29 3 79 

Industrie alimentară  1 32   

Fabricarea produselor din lemn - - - - 

Industrie textilă şi pielărie  2 52 3 85 

Tehnici poligrafice - - - - 

Estetica şi igiena corpului omenesc - - - - 

Producţie media - - - - 

 

Analizând înscrierea în clasa a IX-a, învăţământ profesional, se constată o creștere a 

înscrierii de la 15.68% în 2016-2017 la 17.04 % în anul şcolar 2017-2018. Pornind de la 

studiul care s-a efectuat cu privire la solicitarea de formare a elevilor de clasa a VIII –a se 

remarcă faptul că pentru anul şcolar 2017-2018 s-a estimat o pondere a acestora de 18 %, 

ceea ce înseamnă o crestere faţă de anii precedenţi. 

 

Perioada Nr. elevi în clasa 

a IX-a 

Învăţământ 

liceal 

Învăţământ 

profesional 

2015-2016  4385  83.72%  16.28% 

2016-2017  3921  84.32%  15.68% 

2017-2018  3669  82.96%  17.04% 

4. OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ȘI INCLUZIUNEA SOCIALĂ 

A. OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ 

Conform recensământului populației efectuat în 2011, numărul locuitorilor județului Olt 

era de 436.400 de persoane. Dintre aceștia, 222.115 persoane erau femei, în timp ce 

214.285 erau bărbați.  

 



 
 

 
 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Tempo Online  

 

De menționat faptul că, la 01 ianuarie 2016, populația județului era de 450.094 locuitori, 

din care 222.534 erau bărbați, iar 227.560 erau femei. 

 

Repartizarea pe categorii de vârstă a populației indică faptul că ponderea cea mai mare 

o reprezintă locuitorii cu vârsta cuprinsă între 30 și 65 de ani, populație activă.  

Până în anul 2016, procentul populației din zona rurală era superior celui din zona urbană 

a județului (46, 27% față de 35,58%).  

 



 
 

 
 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Tempo Online  

 

Din punctul de vedere al structurii educaționale, la recensământul din 2011, populația 

județului Olt înregistra o majoritate a populației cu studii gimnaziale (107.366 persoane), 

urmată de cei cu studii liceale (93.733 persoane), studii primare (73.470 locuitori), studii 

profesionale (66.082 persoane) și studii superioare (33.520 persoane). 

 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Tempo Online  



 
 

 
 

 

Forța de muncă din Agricultură, silvicultură și pescuit 

În județul Olt sunt dezvoltate toate ramurile sectorului agricol (de la creșterea animalelor 

la horticultură sau cultura mare). Trendul ocupării forței de muncă din acest domeniu a 

fost unul crescător în perioada 2014 – 2018, de la 2.070 de angajați la 2.700 de angajați. 

Populația angajată în acest domeniu activa în societăți comerciale – create din fostele 

societăți de stat, asociații familiale sau societăți agricole. 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Tempo Online  

 

De menționat faptul că, în 2012, județul Olt erau certificați 39 de operatori în agricultură 

ecologică.  

 

Forța de muncă din Industrie 

Industria în județul Olt reprezintă principalul sector de activitate al acestuia, aici 

regăsindu-se toate ramurile industriale, dar ponderea cea mai mare o dețineau industriile 

metalurgice și producerea/prelucrarea aluminiului. Tipurile de unități angajatoare sunt 

societăți comerciale, dar și asociații familiale. 

Forța de muncă din domeniul Industriei a înregistrat un trend crescător în perioada 2014 

– 2018. Dacă în 2014 numărul angajaților era de 21.346, în 2018, numărul acestora a ajuns 

la 25.500. 



 
 

 
 

Printre angajatorii relevanți din județ se aflau: ALRO Slatina (industria metalurgică), 

Pirelli Tyres România (producție cauciucuri), Prysmian Cabluri și Sisteme (cabluri electrice 

armate, cabluri pentru telecomunicații), ARTROM Slatina (producție țevi), ALTUR Slatina 

(piese turnate din aluminiu), TERMEX Balș (articole de uz casnic), GAMA SA Scornicești 

(confecții), ALUTA SA (panificație), Vitipomicola Sâmburești (producție vinuri) etc. 

 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Tempo Online  

 

Forța de muncă din Construcții 

După o ușoară scădere a numărului de angajați din Construcții, în perioada 2014 – 2015, 

de la 5.921 angajați la 5.865, a urmat un trend crescător al numărului de angajați, astfel 

că între 2016 și 2018, numărul acestora a crescut de la 6.600 de persoane la 6.800. 

 



 
 

 
 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Tempo Online  

 

Forța de muncă din Comerț 

La nivelul județului Olt, domeniul comerțului este bine dezvoltat, fapt care se reflectă și 

în numărul de angajați. Astfel că ponderea angajaților din domeniul comerțului (cu 

ridicata și amănuntul) este mai ridicată decât cea din agricultură, de exemplu.  

În perioada 2014 – 2018, numărul de angajați nu a scăzut sub 7.000 de persoane, cel mai 

scăzut nivel înregistrându-se în 2015, când au fost 7.256 de angajați, după ce în anul 

anterior numărul acestora era de 7.453. între 2016 și 2018, trendul angajărilor din 

Construcții a fost unul crescător, de la 7.700 de persoane înregistrate la 8.200. 

 



 
 

 
 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Tempo Online 

 

Forța de muncă din Transport și Depozitare 

Acest domeniu urmează dinamica industriei, din punctul de vedre al transportului de 

marfă, dar și al transportului de călători. În intervalul 2014 – 2018, numărul angajaților 

din domeniu a crescut de la 2.180 de persoane, în 2014, la 2.600 de persoane, în 2018. 

 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Tempo Online 

 



 
 

 
 

Forța de muncă din HORECA 

În perioada 2014 – 2018, forța de muncă din domeniul HORECA păstrează o evoluție 

moderată. Astfel că numărul angajaților din 2014 era de 896 persoane, după o ușoară 

scădere în 2017 (874 angajați), a urmat o creștere anuală până în 2018, când s-au 

înregistrat 1.500 de angajați în acest domeniu. 

 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Tempo Online 

 

Forța de muncă din domeniul Tehnologiei Informației 

Acest domeniu, în județul Olt, are o reprezentare între 300 – 400 de persoane angajate, 

în perioada 2014 – 2018. Este un domeniu încă modest reprezentat la nivel de județ, dar 

cu potențial de creștere. La nivelul anului 2016, printre cei mai profitabili angajatori din 

județ se aflau: Inter Telecom Universal Slatina SRL (comunicații prin rețele de cablu), 

Search Ads Interactive SRL (tehnologia informației), Neosolutions – Qualitaetservicce SRL 

(realizare softuri), Codapper Software SRL (activități în tehnologia informației), Nitroflare 

Megacloud (realizare softuri) etc. 

 



 
 

 
 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Tempo Online 

 

Forța de muncă din intermedierilor Financiare și al Asigurărilor 

Numărul angajaților din domeniul intermedierilor Financiare și al Asigurărilor a cunoscut, 

în intervalul 2014 – 2018, o evoluție relativ constantă în județul Olt. Excepție a făcut 

perioada 2014 – 2015 când s-au înregistrat 872 de angajați, respectiv 717.  

Printre activitățile pe care le prestează salariații din acest domeniu se află activități în 

instituții bancare sau în firme de asigurări. 

 



 
 

 
 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Tempo Online 

 

Forța de muncă din domeniul Imobiliar 

În sectorul imobiliar nu se observă o creștere puternică a forței de muncă din județul Olt, 

deoarece acest domeniu este mai puțin dezvoltat. Numărul angajaților a fost de 100 de 

persoane, în perioada 2016 – 2018 și de 110, respectiv 113, în 2015, respectiv 2014. 

Este de remarcat însă că, chiar dacă forța de muncă nu este foarte mult orientată înspre 

tranzacțiile cu imobile (clădiri rezidențiale/nerezidențiale), deoarece astfel de tranzacții 

nu sunt foarte dezvoltate în județ, în intervalul 2014 – 2018 există o creștere a 

tranzacțiilor cu terenuri pentru investiții industriale sau logistice. 

 



 
 

 
 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Tempo Online 

 

Forța de muncă din domeniul Activităților profesionale, științifice și tehnice 

În perioada 2014 – 2018, numărul angajaților din acest domeniu a înregistrat o evoluție 

fluctuantă. Astfel, dacă în 2014 se înregistrau 816 angajați, numărul acestora a crescut în 

2015 la 1.226 persoane, pentru ca în următorii doi ani să scadă la 1.100, iar apoi să crească 

la 1.200 persoane. 

 

 



 
 

 
 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Tempo Online 

 

Forța de muncă din domeniul Activităților administrative și al serviciilor suport 

Având în vedere profilul economic general al județului Olt, domeniul serviciilor 

administrative și suport este bine reprezentat, din punctul de vedere al forței de muncă. 

Astfel, din 2014 și până în 2018, numărul angajaților a avut un trend crescător. În 2014, 

în acest domeniu activau peste 2.700 de angajați, pentru ca în 2015 să se înregistreze un 

număr de 2.851 angajați, după care numărul acestora a ajuns la 3.100, în 2018. Printre 

activitățile acestora se numără: activități de leasing și închiriere, servicii de plasare a 

forței de muncă, servicii de protecție, peisagistică. 

 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Tempo Online 

 

Forța de muncă din domeniul Administrației publice, apărării și asigurărilor sociale 

În perioada 2014 – 2018, numărul angajaților din acest domeniu a fluctuat foarte puțin, 

variind între 3.798 și 3.900 de angajați. 

 



 
 

 
 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Tempo Online 

Forța de muncă din domeniul Învățământului 

În perioada 2014 – 2018, numărul angajaților din domeniul Învățământului a înregistrat un 

flux descendent, de la 6.765 de salariați în 2014 la 6.300 de salariați în 2018. Această 

tendință descrescătoare vine pe fondul mai multor factori, mulți dintre ei valabili și la 

nivel național, printre care scăderea numărului populației școlarizate, reducerea 

numărului catedrelor sau slaba motivarea a absolvenților de a alege o carieră în acest 

domeniu. 

 



 
 

 
 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Tempo Online 

 

Forța de muncă din domeniul Sănătății și al Asistenței sociale 

În perioada 2014 – 2018, numărul angajaților din domeniul Sănătății și al Asistenței sociale 

a înregistrat, anual, creșteri. Astfel că, la începutul intervalului existau în sistem 6.088 

angajați, în 2016, 6.300 angajați pentru ca în 2018 numărul acestora să atingă 7.000.  

 

 



 
 

 
 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Tempo Online 

 

 

 

Forța de muncă din domeniul Activităților cultural - recreative 

În perioada 2014 – 2018, numărul angajaților din domeniul activităților cultural-recreative 

a crescut timid, maximul de angajați fiind în 2018 – 723 de persoane și minimul, 600 

persoane, în 2016. Această evoluție a creșterii numărului de angajați din domeniul cultural 

– recreativ indică o creșterii a interesului din județ pentru astfel de manifestări și, 

implicit, a firmelor specializate. 

 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Tempo Online 

 

Forța de muncă din alte domenii 

În ceea ce privește alte domenii de activitate în care este ocupată populația județului 

Olt, conform statisticilor, evoluția numărului de angajați a avut mici variații, de la 390 de 

persoane – în 2014 la 500 de persoane – în 2016, pentru ca până la finalul anului 2018, 

numărul acestora să se stabilizeze la 500 de persoane active. 

 



 
 

 
 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Tempo Online 

 

În 2015, cele mai bune 5 industrii angajatoare la nivelul județului Olt, conform Oficiului 

Național al Registrului Comerțului – după codul CAEN, erau: 

 

INDUSTRIA 

NR. 

CONTRACTE 

DE MUNCĂ 

Fabricarea altor articole de 

îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de 

corp) 

5.054 

Lucrări de construcții a clădirilor 

rezidențiale și nerezidențiale 
2.920 

Metalurgia aluminiului 2.872 

Activități de protecție și gardă 2.792 

Fabricarea anvelopelor și camerelor 

de aer 
2.204 

La nivelul aceluiași an, 2015, primele 5 ocupații în județul Olt erau: 



 
 

 
 

POZIȚIA 

NR. 

CONTRACTE  

DE MUNCĂ 

Muncitor necalificat în industria 

confecțiilor  
2.960 

Vânzător 2.198 

Asistent medical generalist 2.063 

Agent securitate 1.893 

Profesor în învățământul gimnazial 1.866 

 

B. INCLUZIUNEA SOCIALĂ 

Situația socială actuală a judeţului Olt este generată de probleme actuale: comunităţi 

afectate de restructurări în industria energetică , număr mare de persoane asistate social, 

probleme ale grupurilor vulnerabile, respectiv copii din instituţiile pentru protecţia 

copilului, tinerii peste 18 ani care părăsesc sistemul de stat privind protecţia copilului, 

copii şi tineri cu dezabilități, copii ce provin din familii monoparentale, copii şi tineri de 

etnie romă. 

Serviciile trebuie să răspundă nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în 

vederea prevenirii, limitării şi depăşirii unor situaţii de dificultate, vulnerabilitate sau 

dependenţă, pentru prezervarea autonomiei şi protecţiei persoanei, pentru prevenirea 

marginalizării şi excluziunii sociale şi în scopul creşterii calităţii vieţii. 

Analiza SWOT: 

Puncte tari Puncte slabe 

Lipsa disparităților în privința accesului La 

educație între femei și bărbați 

Nu există diferențe majore între 

tendințele ocupaționale pentru bărbați și 

femei 

Industria textilă şi a confecţiilor textile 

este reprezentată de 200 firme şi 

Olăritul este un meșteșug rezervat în 

exclusivitate bărbaților, femeile ajutând 

eventual doar la 

Decorat 

Una dintre cele mai expuse categorii la 

riscul de excluziune socială este 

minoritatea romă 

Forța de muncă îmbătrânită 



 
 

 
 

reprezintă sectorul în care lucrează 

majoritatea femeilor din zonă 

Sărăcia este obstacol în calea 

investițiilor pentru diversificarea 

economiei rurale 

Oportunități Amenințări 

Susţinerea dezvoltării organizaţiilor 

sociale 

 

Rezistenţa la schimbare a unei părți a 

populaţiei active ocupate, mai ales a celei 

necalificate şi a celei înaintate în vârstă 

(grupuri defavorizate) 

Mentalitatea şomerilor în ceea ce priveste 

căutarea activă a unui loc de muncă 

 

Concluzii: 

✓ Specificul economic al județului Olt este industrial-agrar, dominat de industrie. Aici 

sunt reprezentate toate ramurile industriale, cu accent pe sectorul metalurgic, 

producerea și prelucrarea aluminiului. 

Agricultura județului este un domeniu slab performant, fiind mai mult una de 

subzistență, cu tehnologii învechite. 

 

 

5. INOVAREA 

Nivelul general de dezvoltare al judeţului Olt este defavorizat de apartenența judeţului 

la regiunea Sud-Vest Oltenia, caracterizată de un nivel de dezvoltare mai scăzut. Studiile 

şi analizele regionale din ultimii ani plasează regiunea Sud-Vest în rândul celor 4 regiuni 

mai puţin dezvoltate, alături de regiunile Nord-Vest, Sud şi Nord-Est. Ultimul raport al 

dezvoltării umane plasează regiunea pe locul 6, după IDU(Indicele dezvoltării umane) . 

Promovarea unicităţii şi specificului local a fost urmărită simultan cu stimularea 

capacităţii de inovare şi adaptare la contextul şi oportunitățile prezente, cu diversificarea 

ofertei de produse şi servicii şi cu creşterea valorii adăugate a produselor şi serviciilor de 

pe piaţa locală şi destinate consumatorilor din afara judeţului. 

La nivel regional, statistica întreprinderilor inovatoare și non-inovatoare, pe clase de 

mările și activități, în profil teritorial, în perioada 2016/2016, este următoarea: 



 
 

 
 

- număr -  

Activitatea 

economică 

Total 

întreprinderi 

Întreprinderi 

inovatoare 

În % față de 

total 

Întreprinderi 

non-

inovatoare 

Regiunea Sud-Vest Oltenia 

TOTAL  1774  57  3,2  1717 

Mici 1361  44  3,2  1317 

Mijlocii 352  10  2,8  342 

Mari 61  3  4,9  58 

Industrie 998  52  5,2  946 

Servicii 776  5  0,6  771 

 

Concluzionând, în perioada de referință, cele mai puţine IMM-uri inovatoare au fost în 

Regiunea Sud-Vest Oltenia (3,2%). 

 

6. MĂSURI NECESARE PENTRU PROMOVAREA ȘI CONSOLIDAREA ANTREPRENORIATULUI 

Din punct de vedere statistic, județul Olt se circumscrie mediilor anuale aferente regiunii 

de dezvoltare, aflându-se la jumătatea clasamentului regional, astfel încât, în anul 2019, 

au fost înmatriculate 1873 de noi societăți (persoane juridice), în scădere cu 3,95% față 

de anul 2018. Cât privește suspendarea activității persoanelor juridice supuse înregistrării 

în registrul comerțului, la nivelul anului 2019 au fost operate 220 de operațiuni specifice, 

cu 18,22% mai puține decât în anul anterior.  

Un indicator esențial însă este dat de numărul dizolvărilor și radierilor, situația fiind la fel 

de alarmantă ca în celelalte 4 județe. În acest sens, în 2019, au fost înregistrate 399 

dizolvări, cu 20,68% mai puține decât în anul 2018, și 1926 de radieri, cu 28,23 % mai 

multe decât în anul 2018.  

 

La nivelul județului Olt, evoluția economic a ultimului deceniu, care a înregistrat un declin 

considerabil, cu grave consecințe demografice și sociale, se impun a fi adoptate, cu 

celeritate, 3 măsuri menite să promoveze, consolideze și încurajeze dezvoltarea 

antreprenoriatului, după cum urmează: 



 
 

 
 

 

• Acordarea de stimulente angajatorilor care oferă posibilități de formare și șansa de 

a acumula experiență direct la locul de muncă persoanelor slab calificate sau 

necalificate, inclusiv și mai ales din grupurile vulnerabile și de risc (femei, tineri, 

șomeri, persoanele de etnie romă etc.) și în mediul rural, fiind astfel atinsă și 

componenta de incluziune sociale și, de ce nu, de inovare în practicile și politicile 

de angajare   

Judeţul Olt este unul dintre județele în care procesul restructurării industriale a avut 

drept consecinţă directă pierderi de locuri de muncă. Spre deosebire de alte județe, Oltul 

este un judeţ puternic agricol, o mare parte a angajaţilor din 

industrie reorientându-se către activităţi agricole, conturându-se astfel, o particularitate 

caracteristică – dependența de o singură activitate economică, care a condus la declinul 

altor activități economice și sectoare de activitate. 

Rolul facilităților și al stimulentelor este de a încuraja, pe de o parte persoanele din 

grupurile vulnerabile și pe de alta pe antreprenori să profite de oportunitățile actuale – 

programe europene, pregătire profesională, obținerea subvențiilor, creșterea nivelului de 

trai, dezvoltarea de servicii și produse locale pentru comunitățile locale, cu efecte 

pozitive pe termen scurt asupra migrației, reducerii sărăciei și deținerea de personal 

calificat și fidelizat.   

 

• Identificarea și dezvoltarea sectoarelor de importanță strategică pentru județ și a 

competitivității acestora – agricultura 

Creșterea venitului agricol și limitarea fluctuațiilor anuale și multianuale trebuie să 

reprezinte un deziderat major în jdețul Olt, cu scopul precis de a promova și susțile 

antreprenoriatul în domeniul de referință. Majoritatea producătorilor agricoli mici și 

mijlocii se confruntă, an de an, cu riscurile eveimentelor meteorologice cu potențial de 

calamitare a recoltelor (secetă, inundații) datorate lipsei de măsuri concrete pentru 

rezolvarea acestor probleme prin reabilitarea sistemului județean de irigații. Astfel, 

nivelul profitabilității fermierilor se află mult sub cele din alte sectoare.  

Creșterea competitivități sectorului agricol se face prin măsuri de consolidare a  poziției 

pe care acesta o deține în în cadrul lanțului alimentar, inclusiv prin puternica 



 
 

 
 

subvenționare a culturilor ecologice, a fermelor axate pe bunăstarea animalelor și prin 

promovarea și încurajarea consumului de produse locale.  

 

 

• Consultanță privind licitații publice naționale/internaționale și oportunități de 

piață 

Nu de puține ori, IMM-urile constituite la nivel județean, precum și antreprenorii care vor 

să înființeze noi companii, nu dețin informații suficiente cu privire la cererile de 

bunuri/servicii aflate la un moment dat în atribuire la nivel național/internațional, ceea 

ce produce o anume reticență în a lua decizia de participare. Pe de altă parte, dar n 

strânsă legătură, oportunitățile de piață nu beneficiază de o suficientă atenție din partea 

întreprinzătorilor, ceea ce poate conduce la o competitivitate scăzută a ofertei proprii 

unei companii.  

Realizarea studiilor dedicate unui domeniu de referință trebuie să meargă mână-în-mână 

cu ideea de afaceri, solidele cunoștințe antreprenoriale și sursele de finanțare ale 

companiei, indiferent de mărimea acesteia.  

Evaluarea mărimii pieței și a potențialului de dezvoltare, identificarea mizelor strategice 

și măsurarea impactului lor, evaluarea gradului de satisfacție pe care o companie îl oferă, 

îmbinate cu studii de marketing, ca și componentă inovatoare a modelului de afaceri, 

conduc, invariabil, la încurajarea mediului antreprenorial la nivel județean.  

Nu în ultimul rând, sprijinirea companiilor pentru cercetarea concurenței prin actori-cheie 

ce acționează la nivel local, precum camerele de comerț județene, poate constitui cheia 

generării ideilor de afaceri valoroase în mod structurat și identificarea oportunității de 

afaceri, ce aduce plus valoare mediului economico-social județean.     

 

7. POLII DE CREȘTERE ȘI DEZVOLTARE 

Conform Scenariului România Policentrică 2035, municipiul Slatina are premisele să fie un 

nucleu de concentrare a resurselor umane, materiale, tehnologice și de capitaluri, capabil 

să susţină competitivitatea teritoriului prin intermediul unui cadru coerent de politici 

investiţionale şi de reglementare structurate pe principiile de concentrare, conectarea 

teritoriilor (depăşirea factorului distanţă), cooperare (depăşirea factorului de divizare) și 



 
 

 
 

coordonare (eficientizarea proceselor de planificare). Totodată, SDTR specifică 

importanţa pentru afirmarea municipiului Slatina în context regional și naţional: (1) a 

creşterii conectivităţii și accesibilităţii în raport cu marile oraşe și (2) a asigurării unor 

servicii optime de bază care să deservească oraşele mici și localităţile rurale din judeţul 

Olt. 

Principalele centre de dezvoltare sunt situate pe axele principale de comunicații din județ 

și regiune, astfel: 

✓ Slatina – Balș – Piatra Olt pe DN 65; 

✓ Caracal – Drăgănești Olt pe DN 6; 

✓ Piatra Olt – Caracal – Corabia pe DN 64; 

✓ Potcoava – Scornicești pe DJ 703C. 

Centrele de dezvoltare secundare sunt comunele cu pitențial și poziție teritorială care 

facilitează polarizarea polarizarea localităţilor din proximitate:  

✓ Cungrea, în zona de NV a judeţului, cu un potenţial de polarizare de cca. 25.000 

locuitori; 

✓ Izvoarele-Vâlcele, în zona centrală, cu un potenţial de polarizare de cca. 30.000 

locuitori; 

✓ Studina, în zona de S, cu un potenţial de polarizare de cca. 430.000 locuitori.  

Structura ierarhică a rețelei de localităţi este următoarea: 

✓ În categoria II municipiile: Slatina, Caracal; 

✓ În categoria III oraşele: Balş, Piatra Olt, Drăgăneşti Olt, Corabia, Potcoava şi 

Scorniceşti; 

✓ În categoria IV sunt cuprinse toate satele reşedinţele de comună; 

✓ În categoria V se înscriu satele componente ale comunelor şi satele aparţinând 

municipiilor şi oraşelor. 

 

Surse: 

Institutul Național de Statistică 

Strategia integrată de dezvoltare durabilă a județului Olt pentru perioada 2014-2020 

Raport privind Starea Economică, Socială a Județului Olt, Guvernul României – Ministerul 

Afacerilor Interne, Instituția Prefectului Județului Olt 



 
 

 
 

Raport Județean privind Starea Mediului ȋn anul 2018 pentru judeţul Olt 

Ministerul Afacerilor Interne – Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor, jud. Olt, 2018 

Ministerul Mediului, Agenția Națională pentru Protecția Mediului Olt – Raport privind 

starea mediului în anul 2018 

Ministerul Educației Naționale – Inspectoratul Școlar Județean Olt - Starea 

învățământului și stadiul implementării politicii educaționale în județul Olt 

Planul de acțiune Antreprenoriat 2020: Relansarea spiritului de întreprindere în Europa 

Strategia integrată de dezvoltare urbană 2014-2020 a Municipiului Slatina 

Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean Olt 

Plan-ul de Dezvoltare Regională Sud Vest Oltenia 2014-2020 

Strategia de dezvoltare a județului Olt pentru perioada 2014-2020 

Ministerul Muncii și Protecției Sociale – Autoritatea Națională pentru persoanele -cu 

dizabilități,copii și adulți 

Strategia națională privind incluziunea social și reducerea sărăciei pentru perioada 2015-

2020 

 

JUDEȚUL VÂLCEA  

SPECIFICUL ECONOMIC ȘI MEDIUL  

 

1. SPECIFICUL ECONOMIC ȘI MEDIUL 

 

A. SPECIFICUL ECONOMIC 

Potrivit INS şi a Comisiei Naţionale de Prognoză, la finalul anului 2019, PIB-ul în judeţul 

Vâlcea va fi de 2,9 miliarde euro mai mare cu 7,2% decât în 2018 când a fost de 2,7 

miliarde de euro, pentru prima dată din 2007 (anul integrării), când judeţul Vâlcea 

depăşeşte creşterea mediei naţională de 7%. 

Avansul cel mai mare este în sectorul construcţiilor, atât la nivel de infrastructură cât şi 

la nivel de construcţii edilitare. Un aspect important este infuzia de fonduri europene 

(datele AFIR situează Vâlcea pe primul loc în regiune) dar şi a programului PNDL. Dacă 

ponderea sectorului construcţiilor reprezintă peste 60% din valoare PIB, sectorul Turism 



 
 

 
 

este cel de-al doilea, acesta înregistrează cel mai mare salt financiar din ultimii ani, 

arătând ca pe viitor, acesta ar putea fi de departe o locomotivă a judeţului. 

Din păcate, creşterea PIB nu se reflectă la nivel salarial, cu un venit mediu net de 

aproximativ 2.580 lei, Vâlcea se află pe locul 22, la nivel naţional, deşi în judeţ se 

înregistrează peste 10.000 dintr-un total de 82.019 de salariaţi care depăşesc pragul de 

1000 de euro, salariul brut.  

Economia judeţului Vâlcea este preponderent influenţată de existenta marilor agenţi 

economici de pe platforma chimică Râmnicu Vâlcea, care realizează o mare parte din 

producţia industrială a judeţului, precum și de industriile tradiționale, respectiv: industria 

extractivă, industria construcțiilor de mașini, industria energetică, industria alimentară, 

industria ușoară, și industria de prelucrare a lemnului, ce vor fi tratate într-un capitol 

separat.  

Afacerile sunt dominate de servicii, cu o pondere de 77% din totalul firmelor înregistrate 

în județul Vâlcea, față de 19% în sectorul de industrie și construcții. Această situație nu 

este cu mult diferită de contextul național, unde ponderea pentru aceleași sectoare este 

76%, respectiv 20%, restul fiind reprezentat de întreprinderi active în sectorul primar 

(agricultură, silvicultură, pescuit). 

Agricultura 

Din punct de vedere al reliefului, județul Vâlcea este împărtit în trei zone aproximativ 

egale, ceea ce face sa fie prielnic tuturor culturilor și permite particularităti tipice 

fiecărei ramuri agricole. Zona de nord, zonă montană, a permis o dezvoltare a zootehniei, 

creșterea oilor și a bovinelor, dar este și o zonă a fânetelor și, totodată, a fructelor de 

pădure. Zona de mijloc, zonă de dealuri și subcarpaptică, este propice atât zootehniei, 

dar mai ales pomiculturii. Zona de sud, zonă de câmpie și lunci, este proprie pentru 

legumicultură și cereale. La acestea se adaugă lunca Oltului, a Topologului și a Oltetului, 

principalele bazine hidrografice agricole din județ. Nu trebuie omisă zona Drăgăsani, bazin 

viticol tradițional de succes. 

Suprafața agricolă a județului este de 2.463,1 kmp, reprezentând 42,7% din suprafata 

totală a judetului și 1,7% din suprafata agricolă totală a țării. Din aceasta, 33,7% 

reprezintă terenuri arabile, 45,3% pășuni, 12,7% fânețe, 1,7% vii și pepiniere viticole, iar 

6,6% livezi și pepiniere pomicole. 



 
 

 
 

După forma de proprietate, la sfârsitul anului 2017 sectorul privat detinea 99,2% din 

suprafața agricolă. Dar, din păcate, prin desființarea fostelor cooperative agricole de 

productie și din lipsa unei apetențe de formare a unor noi asocieri voluntare din partea 

fermierilor, suprafața agricolă a fost fragmentată într-o multitudine de parcele mici, 

sistem care creează dificultăti în realizarea lucrărilor în regim mecanizat, fertilizarea 

corespunzătoare împotriva dăunătorilor, folosirea amenajărilor pentru irigații, furajarea 

unor efective mari de animale, efectuarea unor investiții pentru dotări sau întreținerea 

capacității productive a terenurilor. 

Din totalul veniturilor obținute în agricultură, 65% reprezintă producția vegetală, restul 

revenind celei animale. Sub paralela 45, de la limita orașului Băbeni în jos, terenurile sunt 

cultivate cu cereale — porumb, grâu, titricale, secară, orz, cu pondere semnificativă în 

bazinul Bălcești, respectiv pe teritoriul comunelor Ghioroiu, Lăcusteni, Șușani, Laloșu, 

Tetoiu, Zătreni. În lunca Oltului și bazinul Drăgășani, plus comunele Voicești și Ștefănești, 

zonă aflată la granița cu județul Olt, terenurile agricole sunt propice pentru legumicultură 

Pomicultura este specifică zonei metropolitane Râmnicu Vâlcea, culturile de măr, păr, 

prun, cireș regăsindu-se în Băbeni, Frâncești, Păușești, Tomșani, Pietrari, Bărbătești, 

Costești și implicit în toată depresiunea Horezu. Aici au apărut investiții private, firme din 

Belgia și Olanda deschizând plantații pomicole. 

În ceea ce privește efectivele de animale, cele mai multe sunt ovinele, Vâlcea depășind 

numărul de 100 mii de capete în Vaideeni, Mălaia, Câineni, Racovița, Boișoara, Voineasa, 

zone aflate în arealul montan la granița cu județele Hunedoara, Sibiu și Alba. În zonele 

subcarpatice sau dezvoltat mici ferme de bovine și o industrie conexă de procesare lapte 

și carne. Nu trebuie omis albinăritul, Vâlcea fiind capitala mierii din România, peste 

90.000 de familii de albine sunt înregistrate în județ, iar numărul apicultorilor este în 

creștere, stimulat și de accesarea fondurilor europene.  

 

Structura fondului funciar 

Specificare 

 

Arabil 

(ha) 

 

Fâneţe 

(ha) 

 

Păşune 

(ha) 

 

Livezi 

(ha) 

 

Vii 

(ha) 

 

Total 

agricol 

(ha) 

 



 
 

 
 

2017 86.422 34.663 109.728 13.14 3.622 247.575 

 

2018 86.422 34.663 109.794 13.083 3.613 247.575 

 

Diferenţă 

2018 faţă 

de 2017 

  66 -57 -9  

 

Turismul 

Turismul în judeţul Vâlcea este o prioritate și în acelasi timp un real potenţial economic. 

Prin dezvoltarea turismului s-a dezvoltat implicit şi activitatea în servicii, ponderea 

personalului angajat în servicii fiind în creştere. Zona montană, ce reprezintă 1/3 din 

suprafaţa judeţului, oferă atracţii formidabile. 

Indicatorii statistici: 

Capacitatea de cazare turistică în existentă4 a structurilor de primire turistică în anul 2018 

a fost mai mare cu 4,1% (477 locuri) faţă de anul 2017. 

 

Capacitatea de cazare turistica existenta pe tipuri de structuri de primire turistica 

- locuri- 

 2017 2018 

 

Total 11.593 12.070 

 

- din care:   

Hoteluri 6.663 6.679 

 

Moteluri 347 393 

 

Vile turistice 622 692 

 

 
4 La 31 iulie 



 
 

 
 

Cabane turistice 116 124 

 

Pensiuni turistice 1.427 1.643 

 

Pensiuni agroturistice 986 1.174 

 

 

Numărul sosirilor în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică în anul 

2018 a fost de 374.681, din care 362.287 sosiri ale turiştilor români (96,7%) şi 12.394 sosiri 

ale turiştilor străini (3,3%). 

Comparativ cu anul 2017, numărul sosirilor a crescut 5,6% (19.707 persoane), numărul 

sosirilor turiştilor români înregistrând o creştere de 5,3% (18.254 persoane), iar cel al 

turiştilor străini de 13,3% (1.453 persoane). 

Numărul înnoptărilor în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, în 

anul 2018, a fost de 1.380.811, din care 1.353.437 înnoptări ale turiştilor români (98,0%) 

şi 27.374 înnoptări ale turiştilor străini (2,0%). 

Comparativ cu anul precedent, numărul înnoptărilor a crescut cu 10,2%, numărul de 

înnoptări al turiştilor români înregistrând o creştere de 10,1% , iar cel al turiştilor străini 

o creştere de 11,7% . 

Durata medie a şederii, în anul 2018, pe total structuri de primire turistică cu funcţiuni 

de cazare turistică a fost de 3,7 zile, în crestere cu 0,2 zile faţă de anul 2017. 

 

Transporturile 

Înmatriculări noi de vehicule rutiere 

În anul 2018 înmatriculările noi de vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor au 

scăzut cu 7,6 % faţă de perioada corespunzătoare din anul anterior. 

Înmatriculările noi de vehicule pentru transportul mărfurilor, în anul 2018 comparativ cu 

anul 2017, au crescut cu 8,1%. 

Pe categorii de vehicule, în anul 2018 comparativ cu anul precedent, înmatriculările noi 

de vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor au crescut la prima categorie de 



 
 

 
 

autovehicule rutiere, respectiv la mopede şi motociclete cu 49% şi a scăzut la celelalte 

două categorii, respectiv cu 14% (autobuze şi microbuze) şi 8,1% (autoturisme). 

În ceea ce priveşte înmatriculările noi de vehicule pentru transportul mărfurilor a fost 

înregistrată o creştere la ultimele două categorii, respectiv 34,9% la remorci şi 

semiremorci, 2,4% la autotractoare și o scădere cu 3,8% la autocamioane. 

 

B. MEDIUL  

a) Energie 

Consumul total de energie pe sectoare de activitate: 

Sectorul 1  pescuit, agricultură, silvicultură, şi nespecifice 

Sectorul 2  servicii 

Sectorul 3  rezidenţial 

Sectorul 4  industrie 

Sectorul 5  transport 

 

b) Emisiile de particule: 

Contribuția subsectoarelor de activitate din industrie la emisiile de particule în suspensie 

în anul 2018: 

Producția de fontă și oțel   71% 

Producția de cherestea   27% 

Producția de metale neferoase  2% 

Din analiza prezentată privind nivelul emisiilor acidifiante provenite din industrie, 

respectiv emisiile de NOx, SOx și NH3 la nivelul județului Vâlcea se poate aprecia o scădere 

pe perioada ultimilor cinci ani. 

Contribuția cea mai mare de emisii de SOx a înregistrat-o de-a lungul timpului 

societatea SC CET Govora SA, aceasta asigurând municipiul Râmnicu Vâlcea cu 

necesarul de apă caldă menajeră și căldură pe timp de iarnă prin arderea unor cantități 

foarte mari de cărbune provenite de la Exlpoatarea Minieră Berbești. Același lucru se 

poate spune și despre emisiile de NOx, aceeași contribuție masivă de la aceeași societate. 

In vederea reducerii în continuare a acestor emisii, societatea responsabilă cu contribuția 



 
 

 
 

masivă a lor, realizează investiții mari din fonduri proprii și europene pentru echiparea 

instalațiilor cu sisteme de reducere a SOx și NOx. 

În legătură cu emisiile de precursori ai ozonului în județul Vâlcea în anul 2018 se poate 

aprecia următoarea situație: 

-emisiile de NOx, CO, CH4 și NMVOC provenite din industrie înregistrează un nivel 

redus,contribuția mare vine din trafic și agricultură (cantități mari din creșterea 

animalelor). 

- emisiile de particule în suspensie de tip PM2,5 și PM10 provenite din industrie, la nivelul 

județului Vâlcea o contribuție mare o are industria energetică reprezentată de societatea 

CET Govora SA, care asigură apa caldă menajeră și căldura pentru locuitorii municipiului 

Râmnicu Vâlcea în urma arderii în cantitate foarte mare a cărbunilor și de asemenea 

fabricarea produselor din fontă și oțel reprezentată de Vilmar SA Râmnicu Vâlcea. 

-contribuția majoră a acestor emisii provine din traficul rutier. 

Emisiile de metale grele de Pb, Cd și Hg înregistrate la nivelul județului Vâlcea 

provin în mare măsură din industria energetică și din incinerarea deșeurilor. Emisiile de 

poluanți organici persistenți înregistrate la nivelul județului Vâlcea în anul 2018 provin în 

principal de la incinerarea deșeurilor industriale, reprezentate de cantități mari de 

PCDD/PCDF. Cantități mari de HCB provin din activitățile agricole. 

 

c) Apa 

Judeţul Vâlcea are o reţea hidrografică relativ densă şi are întreaga suprafaţă cuprinsă în 

bazinul hidrografic Olt. Resursele de apă ale judeţului sunt constituite din: ape de 

suprafaţă (râuri interioare, lacuri naturale şi artificiale) şi ape subterane. 

Din totalul apei utilizate mai mult de două treimi se utilizează pentru activități 

industriale, iar restul pentru consumul populației – această utilizare este dinamică, în 

special consumul industrial putând avea fluctuații importante prin închiderea sau 

deschiderea unor noi unități. 

 

d) Gestionarea deșeurilor industriale 

d.1) Depozitele de deșeuri periculoase și nepericuloase ale OLTCHIM SA 



 
 

 
 

Depozitul de deșeuri periculoase a fost construit în anii 1979-1980. În conformitate cu HG 

nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, s-a sistat depozitarea la data de 31.12.2006, 

urmând prevederile legale de închidere și monitorizare post-închidere, cu excepția celulei 

nr. 4. La data de 01.01.2010 a fost sistată depozitarea pe depozitul de deșeuri periculoase. 

Depozitul de deșeuri periculoase se află în procedură de închidere, termenul de finalizare 

a lucrărilor de închidere fiind 01.09.2022.  

Depozitul de deșeuri nepericuloase (steril + șlam de var de la Sinteza propenoxidului și 

șlam cu conținut de carbonat de calciu și hidroxid de magneziu de la faza de purificare 

saramură brută – secția Electroliză III). Depozitarea deșeurilor pe acest depozit a fost 

sistată la 16.07.2009. Și acest depozit seaflă în procedură de închidere, termenul de 

finalizare a lucrărilor de închidere este01.09.2021. 

Depozitul de deșeuri nepericuloase care este în operare a fost pus în funcțiune în anul 

2009 (celula nr. 1) și în anul 2010 (celula nr. 2) și are conform proiectului o capacitate de 

depozitare de 470.000 de tone și o suprafață totală ocupată de 4 ha. Durata de funcționare 

a depozitului este de 5 ani, la funcționarea secțiilor Electroliză cu mercur, Electroliză cu 

membrane și Propenoxid, la capacitate maximă. În conformitate cu definirea clasei 

depozitului prevăzut prin proiect, sunt acceptate la depozitare numai deșeuri 

nepericuloase și anume deșeuri din instalațiile tehnologice din OLTCHIM SA. Deșeurile 

descărcate sunt nivelate și compactate cu utilaje adecvate imediat după depozitare, 

urmărindu-se obținerea unui grad de compactare de 0,8 – 0,9 t/mc. Depozitul a fost 

realizat conform Directivei nr. 1999/31/CE privind depozitarea deșeurilor. 

OLTCHIM SA Râmnicu Vâlcea deţine 2 incineratoare pentru incinerarea deşeurilor proprii: 

- Incinerator de tip KREBS cu capacitatea proiectată: 18000 t/an 

- Incinerator de tip VICHEM cu capacitatea: 30000 t/an 

Cele două instalaţii de incinerare reziduuri prezintă tehnologie de incinerare de ultimă 

generaţie (tehnologie franceză). Se pot incinera produse organo-clorurate cu un număr 

cuprins între 1-6 atomi de clor în moleculă, iar în urma incinerării nu rezultă cenuşă. 

 

d.2) Depozitul de zgura și cenușă al SC CET GOVORA SA 

Conform prevederilor Planului de implementare a Directivei 1999/31/EC privind 

depozitarea deșeurilor, transpus prin HG 349/2005, începând cu data de 31.12.2012, CET 



 
 

 
 

GOVORA trebuia să sisteze depunerea în formă lichidă a cenușii (deșeu nepericulos), la 

depozitul de zgură și cenușă. Pentru schimbarea soluției de depozitare a cenușii, inițial, 

a fost aleasă soluția de transport a zgurii și cenușii sub formă de șlam dens, obținându-se 

acordul de mediu pentru supraînălțarea până la cota finală a depozitului în varianta de 

fluid dens. Deși s-a considerat ca măsura este potrivită, cheltuielile pentru implementarea 

acesteia s-au dovedit a fi foarte mari, transportarea fluidului dens necesitând stații de 

pompe speciale și instalarea de alte conducte de înaltă presiune care să le înlocuiască pe 

cele existente. 

În perioadele de iarnă, când vânzările de cenușă sunt sistate din cauza opririi sezoniere a 

fabricilor de ciment, depozitarea cenușii se face atât pe cale auto (cenușa 

condiționată),cât și prin pompare hidroamestec în compartimentele de la cota +248 

mdMN. 

 

e) Deşeuri de echipamente electrice şi electronice (DEEE) 

Nu pot fi prezentate la nivel de judeţ cantităţile de EEE puse pe piaţă, deoarece APM 

Vâlcea nu dispune de astfel de informaţii. Raportările sunt făcute de producători, la nivel 

naţional, care au sediul social într-un judeţ, dar EEE pe care le pun pe piaţă sunt 

distribuite de cele mai multe ori în toată ţara. 

Distribuţia pe judeţe a cantităţilor de DEEE tratate nu este reprezentativă, tinâd cont de 

faptul ca DEEE colectate într-un judeţ ajung la tratare în alt judeţ. În plus, o parte din 

DEEE colectate în România sunt transportate în afara ţării în vederea tratării. 

Operatorii economici autorizaţi pentru activitatea de colectare a deşeurilor de 

echipamente electrice şi electronice de la populaţie şi agenţi economici sunt: URBAN SA 

Rm. Vâlcea, COMPANIA ROMPREST SERVICE SA Bucureşti – punct de lucru Rm. Vâlcea, 

REMAT VÂLCEA SA, NIC METNEF SRL Rm. Vâlcea și TOTAL WASTE MANAGEMENT SRL Buzau 

– punct de lucru Rm. Vâlcea. 

 

f) Deşeuri de ambalaje 

Nu pot fi prezentate la nivel de judeţ cantităţile de ambalaje puse pe piaţă, deoarece 

APM Vâlcea nu dispune de astfel de informaţii. Raportările sunt făcute de producători, 



 
 

 
 

care au sediul social într-un judeţ, dar ambalajele pe care le pun pe piaţă sunt distribuite 

de cele mai multe ori în toată ţara. 

Nu pot fi extrase cantităţile de deşeuri de ambalaje colectate, pe fiecare judeţ, întrucât 

bazele de date sunt doar la nivel naţional. 

Operatorii economici autorizaţi din judeţul Vâlcea care colectează deşeuri de ambalaje 

sunt: SC REMAT VÂLCEA SA, SC CIMPRA SRL Bălceşti, SC BIAPLAST SRL Rm. Vâlcea, SC 

URBAN SA Rm. Vâlcea, SC VILPAST SRL Rm. Vâlcea, SC PLASTIC 

RECICLARE GRUP SRL Bucureşti - punct de lucru Drăgoeşti, SC MCC Productie şi 

Servicii SRL Călimăneşti, SC Romprest Service SA Bucureşti – Punct de lucru Bujoreni, SC 

Recold Collecting SRL Rm. Vâlcea, SC Mustaţă Construct SRL Rm. Vâlcea, SC VIP GID SRL, 

SC MANDRU CONSTRUCT SRL, SC BULTRANS SRL Orlești, SC KIMAVIL SRL, TARPETIS 

RECICLARE SC Horezu, SC VIOPLASTCHIM SRL Rm. Vâlcea, SC TOTAL WASTE MANAGEMENT 

SRL Buzau – punct de lucru Rm. Valcea, SC VIP GID SRL Rm. Vâlcea, SC NIC METNEF SRL 

Rm. Vâlcea. 

Dintre aceștia următorii desfășoară și activitatea de reciclare a deșeurilor de ambalaje: 

SC BIAPLAST SRL Rm. Vâlcea, SC CIMPRA SRL Bălceşti, SC PLASTIC RECICLARE GRUP SRL 

Bucureşti - punct de lucru Drăgoeşti și SC VILPAST SRL Rm. Vâlcea. 

Distribuţia pe judeţe a cantităţilor de deşeuri de ambalaje tratate nu este reprezentativă, 

tinând cont de faptul ca deşeurile colectate într-un judeţ pot ajunge la tratare în alt 

judeţ. În plus, o parte din deşeurile de ambalaje colectate în România sunt transportate 

în afara ţării în vederea tratării. 

În judeţul Vâlcea nu există operatori economici autorizaţi pentru valorificarea 

energetică a deşeurilor de ambalaje. Cantităţile de ambalaje introduse pe piaţă raportate 

de operatorii economici la nivelul judeţului nu sunt reprezentative, deoarece operatorii 

economici raportează datele în judeţul în care au înregistrat sediul social. 

Totodată, operatorii economici care au predat responsabilitatea organizaţiilor de transfer 

de responsabilitate (OTR), nu au obligaţie de raportare, raportările fiind realizate de către 

OTR-uri la ANPM. 

Cantităţile de deşeuri de ambalaje raportate ca reciclate/valorificate într-un judeţ, nu 

sunt nici ele reprezentative deoarece aceste deşeuri de ambalaje sunt generate şi în alte 

judeţe în care nu există reciclatori de astfel de deşeuri. 



 
 

 
 

 

g) Vehicule scoase din uz (VSU) 

Datele referitoare la numărul de VSU colectate şi tratate în ultimii 5 ani (2013-2018): 

Agenţii economici autorizaţi pentru colectarea şi tratarea VSU înregistraţi în baza de date 

la sfârşitul anului 2018 au fost: REMAT VÂLCEA SA, DUCU PREST SRL, FLAMIV SRL, 

SAGEMSERV SRL, HERY SRL, VICO STAR SRL, NIC METNEF SRL,  

CĂTĂLIN şi DRAGOŞ SRL, BEST SERV MOTOR SRL, VLAVIO SRL, PRODORIS TRANS SRL, 

INTREPRINDERE INDIVIDUALĂ GÎRLESCU VALENTIN, INTREPRINDERE INDIVIDUALĂ ENACHE 

GH. DANIEL, PROBAUTO SRL, FLORIX COMPANY CONSTRUCT SRL, INTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ ALBĂSTROIU MIHAELA, FLAMICOM IMPEX SRL. 

În ceea ce priveşte obiectivele de reciclare/valorificare, nu sunt relevante cifrele la nivel 

judeţean, având în vedere faptul că VSU colectate într-un judeţ pot ajunge la tratare la 

un operator economic din alt judeţ. Referitor la programul Rabla, precizăm ca numărul 

de VSU colectate variază de la an la an, urmare a aplicării acestui program. 

 

2. INDUSTRIA ȘI ACTIVITĂȚILE PRINCIPALE 

A - INDUSTRIA 

I. Platforma chimică 

a) Oltchim S.A. este una dintre cele mai mari companii de produse chimice din 

România, fiind o societate cu capital majoritar privat, al cărei pachet majoritar de acțiuni 

a intrat în portofoliul Chimcomplex S.A. Borzești începând cu luna decembrie 2018. În 

2018, CHIMCOMPLEX SA BORZESTI a achiziționat 5 grupe de active Oltchim, astfel noua 

entitate devenind cel mai mare combinat chimic din Romania. 

b) CIECH Soda România S.A. este o societate cu capital privat (98,7371% dintre acțiuni 

sunt deținute de CIECH SPOLKA AKCYJNA din Varșovia, Polonia, 0,0471% din numărul 

acțiunilor este deținut de Statul român prin Autoritatea pentru Administrarea Activelor 

Statului, iar restul de 1,22% este deținut de persoane fizice și juridice), localizată în 

partea de sud a României, în localitatea Govora. Fabrica românească este prima societate 

străină care a fost achiziţionată de Grupul CIECH în decembrie 2006. 

CIECH S.A. a fost înființată în anul 1945, fiind astăzi liderul pieței chimice poloneze și una 

dintre cele mai mari companii poloneze cu acoperire internațională. Grupul CIECH 



 
 

 
 

cuprinde 8 întreprinderi de producție, societăți comerciale și prestatoare de servicii și 

oferă produse chimice de primă clasă: sodă calcinată (locul al doilea în Europa), 

bicarbonat de sodiu, sare, rășini poliesterice și epoxidice, produse AGRO și produse din 

sticlă și alte substanțe chimice utilizate în industrii precum cea a sticlei, în industria 

alimentară, de mobilier, pentru fabricarea detergenților, în agricultură și construcții. 

CIECH Soda România produce sodă calcinată, sticlă de apă, silicat de sodiu și alte produse 

derivate din sodă. Numărul mediu al angajaților în timpul anului 2018 a fost de 589, din 

care 38 personal administrativ și 551personal în producție. 

Societatea a efectuat în anul 2018 cheltuieli legate de protecția mediului înconjurător în 

cuantum de aproximativ 15 milioane de lei pentru reducerea emisiilor de gaze și pulbere 

în aer, pentru servicii de gestionare (valorificare/eliminare) a deșeurilor de către firme 

externe, pentru servicii de colectare și epurare a apelor uzate, pentru reciclarea și 

valorificarea deșeurilor din ambalaje, dar și pentru alte costuri legate de protecția 

mediului. 

c) CET Govora S.A. este o societate comercială deținută integral de Consiliul Județean 

Vâlcea, care operează instalații energetice proprii și în concesiune pentru: 

✓ producție cărbune energetic în cele 3 cariere deschise la Berbești – Alunu; 

✓ producție în cogenerare energie electrică și termică sub formă de abur și apă 

✓ fierbinte la centrala electrică CET Govora; 

✓ transport și distribuție energie termică în municipiul Râmnicu Vâlcea; 

✓ transport și distribuție energie termică în orașul Călimănești; 

✓ transport și distribuție energie termică în orașul Olănești; 

✓ furnizare de energie electrică din stația proprie de 110 kV; 

✓ livrare cenușă uscată pentru industria materialelor de construcție. 

Pentru toate activitățile enumerate, CET Govora deține licențe și autorizații emise de 

Autorități. 

APRILIE 2002: CET Govora preia integral în concesiune Serviciul de distribuție a căldurii în 

municipiul Rm. Valcea; 

NOIEMBRIE 2002: pachetul integral de acțiuni deținut de Statul român și administrat de 

FPS/APAPS București a fost transferat cu titlu gratuit din proprietatea Statului romăn în 

proprietatea privata a județului Vâlcea și administrat de Consiliul Județean; 



 
 

 
 

IANUARIE 2005: CET Govora preia prin concesiune pe 25 de ani Serviciul de încalzire 

centralizată din orașul Băile Olănești; 

AUGUST 2005: CET Govora preia prin concesiune pe 25 de ani Serviciul de încalzire 

centralizată din orașul Călimănești. 

MARTIE 2015: Preluarea afacerii si integrarea Exploatării Miniere Berbesti-Alunu în cadrul 

CET Govora. 

Termocentrala funcționează pe baza lignitului inferior exploatat în bazinele carbonifere 

de la Berbești și Alunu, situate la aproximativ 40 km distanță de termocentrală. Cărbunele 

este transportat cu trenul la Govora pe linia de cale ferată Băbeni - Alunu. Termocentrala 

are capacitatea de a funcționa suplimentar pe bază de păcură și gaze naturale însă, în 

ultimii ani, producția s-a realizat preponderent pe bază de cărbune. Termocentrala are 

capacitate de depozitare a 500.000 de tone de cărbune concasat și 10.000 m³ de păcură. 

La 9 mai 2016, Tribunalul Vâlcea a deschis procedura insolvenței CET Govora ca urmare a 

deprecierii indicatorilor financiari-contabili. Pentru perioada următorilor ani, rămâne un 

obiectiv important al organizaţiei, asigurarea finanţării necesare pentru realizarea 

proiectelor de mediu, prin atragerea şi utilizarea fondurilor europene de coeziune, a celor 

guvernamentale şi locale, ceea ce va permite dezvoltarea Complexului Energetic Govora, 

pe baza misiunii și viziunii stabilite. 

 

II. În industria extractivă, funcţionează unităţi economice care utilizează resurse 

minerale locale (sare, cărbune, petrol), astfel : 

a) SNS SALROM - Exploatarea Minieră Rm. Vâlcea - sare gemă și în soluţie, iar Secţia 

Extracţie şi Preparare Bistriţa - exploatează calcarul. 

În cadrul economiei naţionale, continuitatea tradiţiei miniere a exploatării sării este 

asigurată de singurul producător de sare din România - Societatea Naţională a Sării S.A.-

Salrom, al cărei obiectiv de activitate îl constituie atât exploatarea, gestionarea și 

comercializarea sării și a substanţelor nemetalifere (calcar, mică, grafit, feldspat), cât şi 

promovarea turismului de tratament şi agrement în saline. Persoană juridică română cu 

capital majoritar de stat, Societatea Naţională a Sării S.A. este o societate pe acţiuni 

înfiinţată în baza Hotărârii de Guvern numărul 767/21.11.1997, fiind continuatoarea a 

diverse forme de organizare specifice etapelor de dezvoltare a societăţii: direcţie 



 
 

 
 

generală,centrală, regie autonomă.  

Sucursala Exploatarea Miniera Râmnicu Valcea a luat fiinţă în anul 1965, prin comasarea 

mai multor exploatări miniere din jurului orașului Râmnicu Vâlcea, care aveau ca obiect 

de activitate extracția și prepararea următoarelor substanțe minerale utile: sare în 

soluție, sare gemă, calcar, grafit, feldspat, mica și tuf vulcanic. Aceste activități au fost 

menținute în continuare, iar în decursul timpului au fost completate și diversificate. 

Odată cu amplasarea Uzinei de Produse Sodice Govora, s-a deschis în anul 1960, în masivul 

Arnota, pe teritoriul comunei Costești, județul Vălcea, cariera Bistrița, de unde se extrage 

Județul Vâlcea – Raport privind starea economico-socială – 2018 și se prepara calcarul 

folosit în industria chimică, pentru nevoi locale și calcarul filer, calcarul sistificare, 

furajer, mozaic de calcar, calcar pentru mixturi asfaltice. 

Eforturile organizației sunt concentrate în vederea asigurarii calității produselor în 

conformitate cu Standardele ISO 9001. Conștientizând că procesele de extracție și 

preparare a sării au influențe asupra mediului și asupra sigurantei alimentelor, în 

conformitate cu politica S.N.S., conducerea sucursalei a decis implementarea și 

mentinerea urmatoarelor sisteme de management integrat calitate-mediu HACCP, în 

conformitate cu standardele SR EN ISO 14001:2005 și DS 3027 E/ 2002. 

Zăcământul de sare de la Ocnele Mari este exploatat din anul 1959 până în prezent prin 

două metode de exploatare, pe cale umedă prin dizolvare cinetică (în sonde) şi pe cale 

uscată. În anul 1993 au început lucrările la mina nouă de sare de la Ocnele Mari, în punctul 

Coceneşti. 

Lucrările miniere se desfăşoară la nivelul a două orizonturi – orizontul +226 şi orizontul 

+210, metoda de exploatare fiind cu camere mici şi palieri pătraţi, actual cea mai 

modernă metodă de exploatare pe plan mondial. Finalizarea exploatării în aripa de vest 

a orizontului +226 a permis amenajarea în subteran a unui Punct turistic. Acesta cuprinde 

spaţii de agrement, spaţii de joacă, un muzeu cu exponate care arată istoria zonei din 

cele mai vechi timpuri până în prezent, și nu în ultimul rând, cea mai mare biserică 

subterană din România. 

b) Exploatarea Minieră de Carieră Berbeşti – cărbune – Societatea Națională a Lignitului 

Oltenia, iar în 2015 a fost preluată de către CET GOVORA. 



 
 

 
 

Sectorul de producere a energiei electrice pe cărbune din Romania poate deveni 

competitiv la nivel european cu ajutorul unor investiții majore în modernizarea acestuia 

care vor avea drept rezultat o eficiență crescută și, implicit, un nivel redus al emisiilor de 

CO2. Strategia energetică pe termen lung a României prevede utilizarea în continuare a 

combustibililor fosili în vederea asigurării securității în alimentarea cu energie.  

c) Schela Drăgăşani și Băbeni - petrol şi gaze 

Importanţa resurselor minerale pentru România, printre care ţiţeiul și gazele naturale 

ocupă un loc aparte şi se reflectă în prevederile Constituţiei, care stipulează că “bogăţiile 

de orice natură ale subsolului fac obiectul exclusiv al proprietăţii publice’’. În municipiul 

Drăgășani își are sediul și Schela de petrol și gaze care aparţine grupului OMV și care are 

ca activitate exploatarea zăcămintelor de petrol și gaze naturale din zona de sud a 

judeţului Vâlcea şi din zona de nord a județului Olt. 

 

III. În industria construcţiilor de maşini, funcţionează unităţi economice care produc 

echipamente pentru industria petrochimică și industria producătoare de autovehicule, 

elemente hidraulice, atât pentru piaţa internă cât și pentru cea externă, astfel: 

a) VILMAR SA - societate privată cu 100% capital străin - cea mai importantă fabrică a 

companiei GROUPE GENOYER SA Vitrolles – Franța, care este acţionar principal.  

GENOYER S.A. are filiale industriale şi comerciale aproape în toată lumea, ceea ce asigură 

suportul relaţional, financiar și logistic pentru promovarea produselor VILMAR pe toate 

pieţele lumii. VILMAR produce și vinde o gamă diversificată de utilaje tehnologice și părţi 

componente destinate industriei: chimice, petrochimice, petrolului și a gazelor naturale, 

energetice, metalurgice, construcţiilor mecanice, prelucrării metalelor. 

Producţia VILMAR este realizată în patru divizii: forjă (piese matriţate la cald, incluzând 

flanşe şi componente pentru robinete industriale cu obturator sferic; piese forjate liber; 

flanşe şi inele laminate la cald, cu secţiune rectangulară sau profilată), mecanică (flanşe; 

inele; părţi componente pentru robinete industriale cu obturator sferic; fitinguri (fitinguri 

ambutisate la cald: coturi sudate, capace, funduri; fitinguri ambutisate la rece şi sudate: 

reducţii conice concentrice și excentrice, coturi din segmenţi, teuri) şi cazangerie (o gamă 

mare de vase de presiune; schimbătoare de căldură; coloane; rezervoare de stocare; SKID-



 
 

 
 

uri - instalaţii modulate pentru: separarea și uscarea gazelor de sondă, desalinizarea apei 

de mare; structuri metalice cu diverse utilizări. 

Direct sau prin intermediul agenţiilor şi filialelor companiei franceze GENOYER S.A., 

produsele fabricate în VILMAR sunt prezente în ţări de pe toate continentele. 

b) MW România SA Dragăşani (fosta ROŢI AUTO) – este o societate privată cu 100% capital 

străin. 

Circa jumătate din producţia de componente auto realizată de MW România SA 

(Magnetto Wheels) este destinată exportului, cealaltă jumătate fiind distribuită pe piaţa 

românească, în special către Automobile Dacia. 

c) HERVIL SA - societate privată cu 100% capital privat autohton este cea mai 

cunoscută firmă producatoare de echipamente hidraulice din Romania.  

HERVIL produce cilindrii hidraulici pentru agricultură, mașini, mașini unelte, mașini de 

ridicat, produse metalurgice și de minerit.  

d) FAURECIA este o companie producătoare de componente auto din Franța care deține 

300 de fabrici localizate în 35 de țări, 25 de centre academice și 30 de centre de 

dezvoltare și care investește constant în cercetare și inovație. 

În România, grupul francez este prezent încă din anul 2003 și deține cinci fabrici grupate 

pe trei direcţii de business: Euro Auto Plastic Systems (Euro APS) din Mioveni și Faurecia 

Căteasca (Divizia de Interioare Auto care atinge ariile de integrare perfectă a suprafeţelor 

și a afișajelor cu noi soluţii, dezvoltând și producând sisteme componente de interior, 

inclusiv panouri de instrumente, panouri pentru uși, console central, dar și tehnologii 

inteligente, soluții intuitive pentru utilizatorii auto), Faurecia Tălmaciu și Faurecia 

Budești (Divizia de Scaune Auto care dezvoltă soluţii inovatoare pentru confort termic și 

sănătate, dar și soluţii de siguranţă avansată pentru viitor), Faurecia Craiova (Divizia 

Sisteme de Control a Emisiilor care dezvoltă și inovează pentru a conduce mobilitatea și 

industria spre zero emisii, oferind soluții pentru siguranța mediului). 

Printre clienții companiei din România se numără: Porsche, Volkswagen, Dacia, Ford, 

Audi, BMW, Peugeot, Jaguar, Land Rover, Fiat, Volvo. 

 

IV. Industria energetică are reprezentare majoră în judeţ, prin Sucursala Hidrocentrale 

Rm. Vâlcea, care exploatează potenţialul hidroenergetic al râurilor Lotru şi Olt. 



 
 

 
 

Sucursala Hidrocentrale Râmnicu Vâlcea a fost înfiinţată în anul 1969 sub numele de 

Întreprinderea de Centrale Hidroelectrice Râmnicu Vâlcea, având în administrare 6 

hidrocentrale cu o putere totală instalată de 274,35 MW, amplasate pe râul Argeş, dar şi 

obiective în curs de execuţie situate pe râurile Olt şi Lotru. 

Datorită dezvoltării rapide a obiectivelor energetice în cele trei bazine hidrografice şi 

complexitatii acestora, prin reorganizarea activităţii, în anul 1976, sucursala a preluat în 

exploatare doar amenajările râurilor Olt şi Lotru. 

Din anul 2013, Sucursala Hidrocentrale Râmnicu Vâlcea administrează hidrocentralele 

amplasate pe râul Lotru, sectorul mijlociu al râului Olt (Cornetu–Dragaşani) şi pe sectorul 

Olt Inferior (Strejeşti-Izbiceni). Sucursala are astăzi în administrare 23 hidrocentrale (57 

hidroagregate), 3 staţii de pompaj hidroenergetic (7 grupuri de pompaj) si 3 

microhidrocentrale (6 hidroagregate). Puterea totală instalată este de 1525,9 MW, din 

care 643 MW în amenajarea Lotru, 500,1 MW în amenajarea Olt Mijlociu, 379 MW în 

amenajarea Olt Inferior şi 3,8 MW în microhidrocentrale. Producţia anuală de energie 

electrică de proiect este de 3733,49 GWh. 

 

V. În ramura industriei alimentare, s-au înfiinţat, pe lângă marile unităţi existente şi 

unităţi noi, moderne precum : VEL PITAR S.A, BOROMIR IND S.R.L. - Panificaţie, DIANA 

S.R.L. - Prelucrarea cărnii, Annabella Fabrica de Conserve Râureni S.A. 

Trebuie precizat faptul că Grupul Vel Pitar a investit în linii tehnologice de ultimă 

generaţie, complet automatizate, începând cu operaţia de frământare şi până la procesul 

de ambalare, care au permis ca produsele realizate pe aceste linii să fie de calitate 

superioară (prospeţime îndelungată, culoare şi formă constante), iar productivitatea să 

fie crescută. Invesţiile în tehnologii noi au permis ca atât ambalarea, cât şi întreg procesul 

de producţie să utilizeze tehnologia Keine Touch – fără atingere (consumatorul fiind prima 

persoană care atinge produsul). 

Pornind de la selectarea tipurilor de făină superioară şi continuând cu frământarea, 

dospirea, coacerea, răcirea şi ambalarea, procesul este controlat în întregime de 

calculator. 



 
 

 
 

Diana S.A. a fost fondată la 30 aprilie 1991, pornind cu un magazin alimentar, iar astăzi 

se află în topul abatoarelor din România și ocupă un loc important în topul producătorilor 

de preparate din carne cu capital 100% românesc. 

Annabella S.A. - Fabrica de conserve din legume-fructe şi de sucuri naturale concentrate 

Râureni, cu o tradiţie de peste 40 ani în domeniu, este preluată de grupul Annabella S.R.L. 

în anul 2008, fiind investite peste 5 mil. euro în fabrica de la Râureni pentru 

retehnologizare și modernizarea întregii infrastructuri a producţiei și a regândit strategia 

de distribuţie la nivel naţional. Exporturile fabricii Râureni se îndreaptă către ţări precum 

Germania, Austria, Italia, Spania, Anglia, Canada, Rusia şi Ucraina. În prezent, Fabrica de 

la Râureni este un important jucător al pieţei de conserve din România. 

 

VI.Industria uşoară este reprezentata de unităţi noi, cu capital privat: 

- Producători de încălţăminte din piele și înlocuitori: DCB Componente și Încălţăminte SA 

– companie cu capital integral francez, Percom SRL, Iza SRL etc. 

- Producători de textile neţesute: Minet SA Râmnicu Vâlcea cel mai important 

producător de profil din ţară, care oferă o gamă largă de produse (vate voluminoase, 

geotextile, articole insonorizante, mochete). 

 

VII. Industria de prelucrare a lemnului s-a dezvoltat în mod deosebit, având în vedere 

materia primă existentă pe raza judeţului. 

Principalele societăţi cu obiect de activitate exploatarea și prelucrarea lemnului: 

MOBELLA SRL, ROMOBILA SRL, PRELCON SRL, MOBSPRINT SRL, TRICOSTAR SRL, MOBI START 

SRL, NEGOSTAR SRL, GENAROM SRL, COZIA FOREST SA etc. 

La acestea se adăuga un număr însemnat de mici agenţi economici care exploatează și 

comercializează material lemnos, ca materie prima pentru unităţile de prelucrare. 

 

Indicatorii statistici  

Indicele producţiei industriale, în luna decembrie 2018, comparativ cu luna 

corespunzătoare din anul anterior, calculat ca serie brută, la nivelul judeţului Vâlcea a 

scăzut cu 0,7% (↓ 0,7%). 



 
 

 
 

Cumulat an curent, faţă de perioada corespunzătoare din anul precedent, indicele 

producţiei industriale a crescut cu 8,9%. 

În luna decembrie 2018, comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent, cifra de 

afaceri totală a ramurilor industriale, la nivelul judeţului Vâlcea a crescut cu 17,5%. 

Cumulat an 2018, faţă de perioada corespunzătoare din anul precedent, indicele valoric 

al cifrei de afaceri totale a crescut cu 11,6%. 

 

Indicele producţiei industriale/Indicele valoric al cifrei de afaceri totale a ramurilor 

industriale 

 

 Indicele producţiei 

industriale5 

Indicele valoric al cifrei 

de afaceri totale a 

ramurilor industriale 

Anul precedent (2017) = 100 

Anul 2018 108,9 111,6 

Luna corespunzătoare din anul precedent (2017) =100 

Ianuarie 131,9 119,6 

Februarie 120,0 118,7 

Martie  123,1 122,1 

Aprilie 99,7 110,5 

Mai 96,1 106,7 

Iunie 103,6 110,3 

Iulie 114,1 114,2 

August  125,5 114,4 

Septembrie 87,2 98,8 

Octombrie  112,5 108,1 

Noiembrie 104,5 103,3 

Decembrie 99,3 117,5 

 
5 Indicele producţiei industriale măsoară evoluţia rezultatelor activităţilor cu caracter industrial de la o 
perioadă la alta, acesta fiind un indice de volum. Indicii producţiei industriale descriu evoluţia industriei pe 
total, secţiuni (industria extractivă,prelucrătoare şi producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, 
gaze, apă caldă şi aer condiţionat), diviziuni CAEN Rev.2, precum şi pe marile grupe industriale. 



 
 

 
 

 

 

 

B – ACTIVITĂȚI PRINCIPALE (altele decât Agricultura, Turismul și Transporturile, tratate în 

materialul anterior) 

B.1. Comerțul internaţional 

Exporturile de mărfuri (FOB), la nivelul judeţului Vâlcea, în perioada 01.01 – 31.12.2018, 

au fost 488.272 mii euro, cu 10,9% (47.985 mii euro) mai mari, faţă de perioada 

corespunzătoare a anului 2017. 

În perioada 01.01-31.12.2018, volumul importului a fost de 338.939 mii euro CIF, cu 3,2% 

(10.372 mii euro) mai mare decât în perioada corespunzătoare a anului 2017. 

Balanţa comercială, în perioada 01.01-31.12.2018, prezintă un excedent comercial de 

149.333 mii euro – preţuri FOB/CIF, mai mare cu 33,7% (37.613 mii lei). 

Gradul de acoperire a importurilor prin exporturi (FOB/FOB), sau rata de acoperire, în 

perioada 01.01–31.12.2018 a fost de 150,3%, mai mare cu 10,5 puncte procentuale faţă 

de cel înregistrat în anul anterior. 

 

Exportul FOB de mărfuri, pe secțiuni și pe principalele capitole din nomenclatorul 

combinat județul VÂLCEA 

- mii euro -  

 

COD 

NC 

CAPITOLE DIN NC  2017 2018 

 Total  440.287 488.272 

I Animale vii și produse animale 6.940  3.075 

II Produse vegetale 1.405  619 

III Grasimi și uleiuri animale sau 

vegetale 

260  498 

IV Produse alimentare, băuturi, 

tutun 

5.394  6.535 

V Produse minerale 9 15 



 
 

 
 

VI Produse ale industriei chimice și 

ale industriilor conexe 

119.185  149.126 

VII Materiale plastice, cauciuc și 

articole din acestea 

104.399  100.408 

VIII Piei crude, piei tăbăcite, blănuri 

și produse din acestea 

52 176 

IX Produse de lemn, plută și 

împletituri din nuiele 

17.586  15.296 

X Pastă de lemn, deșeuri de hârtie 

sau de carton; hârtie și carton 

și articole din acestea 

60 131 

XI Materii textile și articole din 

acestea 

32.189  36.470 

XII Încălțăminte, pălării, umbrele și 

articole similare 

19.861  19.124 

XIII Articole din piatră, ciment, 

ceramică, sticlă și din alte 

materiale similare 

233 162 

XV Metale comune și articole din 

acestea 

50.323  48.174 

XVI Mașini, aparate și echipamente 

electrice; aparate de înregistrat 

sau de reprodus sunetul și 

imaginile 

17.504  18.344 

XVII Mijloace de transport 41.334  60.167 

XVIII Instrumente și aparate optice, 

fotografice, cinematografice, de 

măsură, de control sau precizie 

1 2 

XX Mărfuri și produse diverse 23.540  29.946 

XXII Alte produse nenominalizate în 

altă parte 

11 4 



 
 

 
 

 

 

 

C. ACTIVITATEA ÎNTREPRINDERILOR 

La nivelul județului, în anul 2014 erau înregistrate 6.746 întreprinderi active, dintre care 

21 întreprinderi cu mai mult de 250 salariați. 

Afacerile locale sunt dominate de servicii (77% din totalul firmelor), iar în sectorul de 

industrie și construcții activează 19% din totalul firmelor. Această situație nu este cu mult 

diferită de contextul național, unde ponderea pentru aceleași sectoare este 76%, respectiv 

20%, restul fiind reprezentat de întreprinderi active în sectorul primar (agricultură, 

silvicultură, pescuit). Situația este similară și la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia, unde 

din total firme, 77% reprezintă sectorul servicii, iar 19% sectorul industrie și construcții.  

Cea mai mare densitate a firmelor este localizată în mediul urban, în special în municipiile 

Râmnicu Vâlcea și Drăgășani, fapt care arată o polarizare în detrimentul zonelor rurale și 

așa puțin dezvoltate. Dintre acestea, 99,68% sunt întreprinderi micro, mici și mijlocii, 

situație asemănătoare contextului regional și național. Astfel, conform informațiilor 

Institutului Național de Statistică din anul 2013, la nivelul Regiunii Sud-Vest Oltenia, 

existau 35.264 IMM-uri, reprezentând 99,72% din totalul firmelor existente în județ, iar la 

nivel național, conform aceleiași surse, 99,67% dintre întreprinderi sunt IMM-uri. 

Densitatea firmelor în județ este de 23,67 firme la 1000 locuitori, față de o medie 

națională de 29,02 și 68,48 în București. 

Mai mult, municipiul Râmnicu Vâlcea angajează aproximativ 52% din forța de muncă din 

județ și participă cu peste 65,67% din cifra de afaceri a județului. 

În topul regiunilor, în funcție de numărul de firme, pe ultimul loc se află regiunea Sud-

Vest Oltenia (Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea), regiune în care activează cca. 7,4% din 

totalul firmelor din România. 

În județul Vâlcea, în perioada 2009-2014 evoluția numărului de firme înmatriculate indică 

un regres, raportat la scăderea cu 63,07% a firmelor înmatriculate în anul 2014, 

comparativ cu anul 2009. 

Productivitatea muncii în IMM-uri este de 161,8 mii lei, mai scăzută decât media regională 

(178,9 mii lei) sau media națională (252,2 mii lei). 



 
 

 
 

  

Unităţi locale active, pe activităţi ale economiei naţionale la nivel de secţiune CAEN Rev.2 

- număr -  

Activităţi ale 

economiei 

naţionale 

2014 2015 2016 2017 2018 

Total 7221  7295 7502 7844 8173 

Agricultura, 

silvicultura si 

pescuit 

229  229 237 254 241 

Industria 

extractiva 

22  20 19 18 18 

Industria 

prelucratoare 

685  711 705 708 755 

Productia si 

furnizarea de 

energie 

electrica si 

termica, gaze, 

apa calda si aer 

conditionat 

15  17 15 13 13 

Distributia 

apei; 

salubritate, 

gestionarea 

deseurilor, 

activitati de 

decontaminare 

40  42 50 56 61 

Constructii 620  608 644 661 699 

Comert cu 

ridicata si cu 

2621  2550 2536 2637 2661 



 
 

 
 

amanuntul; 

repararea 

autovehiculelor 

si 

motocicletelor 

Transport si 

depozitare 

1036  1088 1113 1166 1274 

Hoteluri si 

restaurante 

504  508 527 527 529 

Informatii si 

comunicatii 

169  187 208 213 224 

Intermedieri 

financiare si 

asigurari 

166  172 192 186 195 

Tranzactii 

imobiliare 

130  136 140 149 157 

Activitati 

profesionale, 

stiintifice si 

tehnice 

452  480 511 563 589 

Activitati de 

servicii 

administrative 

si activitati de 

servicii suport 

185  169 179 181 185 

Invatamant 42  49 54 64 61 

Sanatate si 

asistenta 

sociala 

116  135 163 194 222 

Activitati de 

spectacole, 

49  61 67 77 81 



 
 

 
 

culturale si 

recreative 

Alte activitati 

de servicii 

140  133 142 177 208 

* sursa: https://valcea.insse.ro/wp-content/uploads/2020/03/A1.Unit%c4%83%c5%a3i-

locale-active.pdf 

 

3. EDUCAȚIA 

Instituţiile de învăţământ preuniversitar - de masă şi special, unităţile conexe acestora şi 

unităţile în care acestea îşi desfăşoară activitatea - în total 137 de unităţi cu personalitate 

juridică: 18 grădinițe, 90 şcoli generale, 27 licee, 2 unități de învățământ special, un Palat 

al Copiilor și două Cluburi ale Copiilor, Casa Corpului Didactic, Centru Judeţean de Resurse 

şi Asistenţă Educaţională, un Club Sportiv Şcolar. 

La anivelul anului 2018, scăderea populaţiei şcolare, reorganizarea impusă la finele anului 

şcolar precedent, necesitatea eficientizării cheltuielilor de personal şi reorganizarea 

ciclului liceal, au dus la reducerea numărului de posturi la nivel de judeţ și au avut ca 

efect scăderea numărului de clase/nivel de învăţământ. 

 

Reţeaua unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică (2018): 

Nr. 

crt. 

Nivelul unităţii de învăţământ cu 

personalitate 

juridică 

Număr unităţi de 

învăţământ cu 

personalitate juridică 

1 a. Învățământ de masă 123 

2 Preșcolar 7 

3 Gimnazial 88 

4 Profesional 1 

5 Liceal 27 

6 b. Învțământ special 2 

7 ISJ/unități conexe 7 

8 Total unități cu personalitate juridică 132 

 

https://valcea.insse.ro/wp-content/uploads/2020/03/A1.Unit%c4%83%c5%a3i-locale-active.pdf
https://valcea.insse.ro/wp-content/uploads/2020/03/A1.Unit%c4%83%c5%a3i-locale-active.pdf


 
 

 
 

 

 

 

 

Se observă o scădere a numărului de elevi, o scădere semnificativă fiind la clasa 

pregătitoare. 

Învățământul profesional48 se desfășoară în cadrul a 14 unităţi de învăţământ, după cum 

urmează: Liceul Tehnologic “Brătianu” (Drăgășani), Liceul Tehnologic “Henri Coandă” 

(Râmnicu Vâlcea), Liceul Tehnologic “Ferdinand I” (Râmnicu Vâlcea), Colegiul de 

Silvicultură şi Protecţia Mediului (Râmnicu Vâlcea), Colegiul Economic (Râmnicu Vâlcea), 

Colegiul Energetic (Râmnicu Vâlcea), Liceul Tehnologic “Oltchim” (Râmnicu Vâlcea); 

Liceul Tehnologic “Căpitan Nicolae Pleşoianu” (Râmnicu Vâlcea); Liceul Tehnologic Băile 

Govora, Liceul Tehnologic Justinian Marina (Băile Olănești), Liceul Tehnologic „Petrache 

Poenaru” (Bălcești); Liceul Tehnologic de Turism (Călimăneşti); Liceul „Constantin 

Brâncoveanu” (Horezu); Liceul Antim Ivireanu (Râmnicu Vâlcea). 

Din cele 14 instituţii de învăţământ profesional din judeţ, 8 activează la nivelul 

municipiului Râmnicu Vâlcea, oferind posibilitatea obţinerii unor calificări diverse: lăcătuş 

mecanic prestări servicii, ospătar (chelner), vânzător în unităţi de alimentaţie, sudor, 

zugrav/ipsosar/vopsitor/ tapetar, mecanic auto, horticultor, electrician constructor, 

confecţioner produse textile ș.a. 

Rata abandonului școlar în învățământul postliceal este de 5,6% , depășind rata pe 

Regiunea Sud-Vest Oltenia (5%). În învățământul primar și gimnazial se înregistrează cea 

mai mică rată de abandon, de 1%, valoare situată sub rata națională (1,8%) și cea regională 

(1,5%). Rata de abandon în învățământul liceal și profesional este de 3%, sub media 

națională (4,2%) și regională (3,7%). 

Numărul de absolvenți la nivelul județului Vâlcea în perioada 2010-2012 este în scădere 

cu 27,32%. Pe niveluri de instruire în anul 2012 au absolvit liceul un număr de 4.156 

persoane, în creștere față de anul anterior cu 6,48%. Învățământul primar și gimnazial a 

fost absolvit de un număr de 3.643 persoane, în ușoară creștere față de anul 

anterior.Învățământul profesional a înregistrat o creștere de peste 100% față de anul 



 
 

 
 

anterior. Scăderi ale numărului de absolvenți se înregistrează în învățământul postliceal 

(-11,53%), tehnic de maiștri (-4%), superior (-41,31%). 

Învăţământul universitar, post-universitar 

În perioada analizată (2007-2013), în județul Vâlcea numărul studenților a scăzut cu 

56,11% . În județul Vâlcea funcționează 5 facultăți, din care 2 de stat și 3 private. În 

perioada 2007-2013 numărul facultăților de stat a fost constant, în timp ce numărul 

facultăților private a crescut în anul 2009 de la 1 la 350. Numărul de studenți înscriși în 

facultăți a avut o evoluție descendentă în perioada 2007-2013. 

Infrastructura educațională 

În perioada analizată (2007-2013), în județul Vâlcea se înregistrează o scădere cu 7,3% a 

numărului de săli de clasă. Pe niveluri de instruire, în anul 2013, din totalul sălilor de 

clasă existente, 67% erau destinate învățământului primar și gimnazial, 31% pentru 

învățământul liceal și 1% pentru învățământul universitar. Totodată, numărul 

laboratoarelor școlare, a terenurile de sport și computerelor personale (PC) este în 

creștere. 

Examene naționale 

La finele anului școlar 2017-2018 în clasa a VIII-a s-a înregistrat un număr de 3.334 de 

elevi, din care, pentru examenul de evaluare națională s-a înscris un număr de 2.720 de 

elevi, iar un număr de 614 de elevi au optat pentru altă modalitate de continuare a 

studiilor. 

La Examenului Național de Bacalaureat 2018, la nivelul județului Vâlcea, s-au înscris un 

număr de 2.915 absolvenți de liceu din care 2.594 promoția anului 2018 și 321 absolvenți 

din alte promoții. Aproximativ 89% din absolvenții înscriși la Examenul Național de 

Bacalaureat 2018 provin din promoția curentă, iar restul din alte promoții. 

Gradul de promovabilitate la Examenul Național de Bacalaureat 2018, la nivelul județului 

Vâlcea a fost de 72,13%, fiind mai mare cu 1,85% decât cel înregistrat cu an în urmă 

(70,28%), promoția înregistrând un grad de promovabilitate de 73,08% la Examenul 

Național de Bacalaureat 2018, iar promovabilitatea înregistrată la nivelul altor promoții a 

fost de 25,79%. 

La nivelul județului Vâlcea gradul de promovabilitate al absolvenților prezenți la Examenul 

Național de Bacalureat, sesiunea iunie-iulie 2018, a fost mult mai ridicat în cazul 



 
 

 
 

absolvenților provenind din filierele teoretică și vocațională în comparație cu cei proveniți 

de pe filiera tehnologică. 

 

4. OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ȘI INCLUZIUNEA SOCIALĂ 

A. OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ 

 

Scurtă privire peste demografia județului Vâlcea 

În urma recensământului efectuat în 2011, populația stabilă a județului era de 371.714 

locuitori. Dintre aceștia, 190.802 persoane erau femei, iar 180.912 persoane erau bărbați. 

 

În ceea ce privește structura pe sexe a populației județului Vâlcea, aceasta este relativ 

echilibrată. De la ultimul recensământ efectuat în 2011 și până în 2018, ponderile dintre 

bărbați și femei au rămas apropiate. Astfel,  

 

 

Sursa: valcea.insse.ro  

 

Datele obținute în urma recensământului din 2011 indică o scădere a populației din județ, 

față de anii anteriori, în principal din cauza fenomenului de îmbătrânire a populației și a 

scădere numărului de copii cu vârsta sub 5 ani. De remarcat faptul ca populația cu vârsta 

cuprinsă între 15 – 34 de ani reprezenta aprx.24% din totalul populației stabile din județ. 

 



 
 

 
 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Tempo Online 

 

În ceea ce privește structura populației pe nivele de educație, în 2011, la nivelul județului 

Vâlcea predomina populația cu studii gimnaziale (89.019 persoane), urmată de cei cu 

studii liceale (87.613 persoane), cei cu studii primare (50.757 persoane), studii 

profesionale (45.205 persoane) și studii superioare (40.384 persoane).  

 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Tempo Online 



 
 

 
 

 

Forța de muncă în județul Vâlcea 

La nivelul anului 2013, resursa forței de muncă din județul Vâlcea reprezenta 68,89% din 

populație, (253.100 persoane), în timp ce populația activă reprezenta 178.200 de 

persoane.   

În ceea ce privește populația ocupată pe sectoare ale economiei naționale, conform 

Institutului Național de Statistică, aceasta activează, preponderent, în următoarele 

domenii: 

✓ Agricultură, silvicultură și pescuit 

✓ Industrie 

✓ Construcții 

✓ Transporturi și depozitare 

✓ Comerț 

✓ HORECA 

✓ IT&C 

✓ Finanțe și asigurări 

✓ Imobiliare 

✓ Activități profesionale, științifice și tehnice 

✓ Activități servicii administrative și activități de suport 

✓ Administrație publică, apărare, asigurări sociale 

✓ Învățământ 

✓ Sănătate și asistență socială 

✓ Activități cultural-recreative 

✓ Alte activități. 

 

În 2015, cele mai bune 5 industrii angajatoare din județul Vâlcea, conform codului 

CAEN principal înregistrat la Oficiul Național al Registrului Comerțului, sunt: 

INDUSTRIA 

NR. 

CONTRACTE 

DE MUNCĂ 



 
 

 
 

Comerț cu amănuntul în magazine 

nespecializate, cu vânzare predominantă 

de produce alimentare, băuturi și tutun 

3.265 

Lucrări de construcții ale clădirilor 

rezidențiale și nerezedențial 
3.148 

Transporturi rutiere de mărfuri 2.726 

Furnizarea de abur și aer condiționat 2.401 

Fabricarea altor produse chimice organice, 

de bază 
2.200 

La nivelul aceluiași an, 2015, primele 5 ocupații în județul Vâlcea erau: 

POZIȚIA 

NR. 

CONTRACTE 

DE MUNCĂ 

Vânzător  3.034 

Șofer autocamion/mașină mare tonaj 2.170 

Asistent medical generalist 1.842 

Lăcătuș mecanic 1.683 

Șofer autoturisme și camioneta 1.558 

 

Forța de muncă din Agricultură, silvicultură și pescuit 

Județul Vâlcea are o economie cu profil industrial-agricol. Important de menționat este 

faptul că relieful județului permite dezvoltarea tuturor culturilor agricole, în timp ce 

activitatea economică din majoritatea localităților rurale ale județului se bazează pe 

practicarea agriculturii.  

Numărul relativ redus al salariaților din domeniul Agriculturii, silviculturii și pescuitului se 

datorează practicării unei agriculturi de subzistență, în principal, cu o pondere foarte 

mare a fermelor mici, cu orientare redusă spre piață și nivel redus de productivitate și 

dotare tehnică. 

 



 
 

 
 

 

Sursa: valcea.insse.ro 

 

De menționat faptul că, în 2012, județul Vâlcea erau certificați 15 operatori în agricultură 

ecologică.  

 

Forța de muncă din Industrie 

După criza financiară globală declanșată în 2008 și industria din județul Vâlcea a fost 

afectată profund. Cu toate acestea, începând cu anul 2014, se observă o tendință de 

creștere a numărului mediu al angajaților dina cest sector. Astfel, în decembrie 2014 cifra 

totală a ramurilor industriale din județ a crescut cu 9% comparativ cu decembrie 2013. 

Județul Vâlcea deține câteva ramuri industriale bine reprezentate la nivel național, care 

se reflectă în trendul crescător al numărului mediu de angajați din perioada 2014-2018. 

Printre acestea: 

- Industria extractivă (SNS Salrom) 

- Industria de prelucrare a lemnului (Cozia Forest SA, Forestcov SRL, Hardwood SRL) 

- Industria ușoară (Famas Group, Megainvest SRL, Maxconf SRL) 

- Producția și furnizarea energiei electrice, termice, gaze, apă caldă și aer 

condiționat (CET Govora, Sucursala Hidrocentrale Vâlcea) 

- Distribuția apei, salubritate, gestionarea deșeurilor. 



 
 

 
 

- Industria alimentară (ex. fabrica de conserve de legume-fructe Râureni, Velpitar, 

Boromir, Șapte Spice) 

- Industria chimică (ex. Uzinele Sodice Govora-Ciech Group, fabrica Resin SRL) 

 

 

Sursa: valcea.insse.ro 

 

Forța de muncă din Construcții 

Și evoluția acestui domeniu, implicit a numărului de angajați, a fost direct influențată de 

criza financiară globală. Astfel, forța de muncă s-a redus treptat, dar semnificativ în 

perioada 2008 – 2013 (13,4% în 2013 comparativ cu 2008). În 2018, numărul mediu al 

angajaților din Construcții în județul Vâlcea se situa în jurul cifrei de 6.500 persoane.  

 



 
 

 
 

 

Sursa: valcea.insse.ro 

 

Forța de muncă din Comerț 

La nivelul județului Vâlcea sectorul comercial este unul bine dezvoltat, în 2018, numărul 

mediu al angajaților situându-se în jurul a 14.900 salariați – trend crescător păstrat în 

perioada 2014 – 2018. Majoritatea salariaților lucrau, în perioada analizată, ca vânzători 

în comerț cu amănuntul, în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse 

alimentare, băuturi și tutun.  

 



 
 

 
 

 

Sursa: valcea.insse.ro 

 

Forța de muncă din domeniul Transporturilor și Depozitării 

Piața forței de muncă din domeniul Transporturilor și Depozitării in județul Vâlcea a 

înregistrat o creștere constantă în perioada 2014-2017, cu o ușoară scădere în 2018. Acest 

domeniu este reprezentat, preponderent, de transportul de mărfuri. 

 



 
 

 
 

 

Sursa: valcea.insse.ro 

 

Forța de muncă din domeniul HORECA 

În ceea ce privește forța de muncă din domeniul HORECA din județul Vâlcea, și aceasta a 

înregistrat o creștere relativ constantă, printre cauze aflându-se: 

- creșterea turismului montan 

- creșterea turismului sportiv 

- creșterea turismului social (turiști care beneficiază de subvenții sociale de la 

bugetul de stat), dat fiind faptul că Vâlcea are câteva stațiuni balneoclimaterice 

renumite 

- creșterea turismului rural în zonă. 

Astfel, în perioada 2014-2018, numărul mediu al angajaților din domeniul HORECA a 

crescut de la 3.000 la 4.200. Aceștia activau în hoteluri, restaurante, pensiuni, stațiuni 

montane și balneoclimaterice etc.  

 

 

 



 
 

 
 

 

Sursa: valcea.insse.ro 

 

Forța de muncă din domeniul Tehnologiei Informației 

Domeniul Tehnologiei Informației  are o reprezentare relativ constantă, din punctul de 

vedere al numărului mediu de angajați, în județul Vâlcea. Angajatorii sunt firme private 

mici, cu număr redus de angajați, care realizează, în principal, softuri pentru calculatoare 

sau diverse aplicații. Județul Vâlcea nu este un nod informatic, însă variațiile mici în 

evoluția numărului de angajați – în perioada 2014 – 2018 - arată faptul că există o cerere 

constantă pentru aceste servicii, precum și potențial de dezvoltare a domeniului. 

 



 
 

 
 

 

Sursa: valcea.insse.ro 

 

Forța de muncă din domeniul Financiar 

Forța de muncă din domeniul Financiar în județul Vâlcea este reprezentată de angajați 

care au activități de intermediere financiară, asigurări sau creditare. În perioada 2014 – 

2018, numărul mediul al angajaților a fost de 900, excepție anul 2015, când acesta a atins 

pragul de 1.000 de persoane. Și aici sunt firme private sau tip PFA care sunt active în acest 

domeniu. 

 

 



 
 

 
 

Sursa: valcea.insse.ro 

 

Forța de muncă din domeniul Imobiliar 

În perioada 2014 – 2018, numărul mediul al angajaților din domeniul Imobiliar, din județul 

Vâlcea, a rămas constant: 800 de persoane. Aceștia s-au ocupat de tranzacții variate, de 

la închirieri/vânzări locuințe la tranzacții cu terenuri, spații industriale și comerciale sau 

zone de birouri. Și în acest caz, cifrele arată un potențial de dezvoltare a acestui domeniu 

și, implicit, de creștere a numărului companiilor private care activează aici.  

 

Sursa: valcea.insse.ro 

 

Forța de muncă din domeniul Activităților profesionale, tehnice și științifice 

Acest sector a înregistrat un trend relativ constant în în perioada 2014-2018 (între 1.100 

și 1.300 de angajați), domeniile în care forța de muncă a fost angajată variind de la 

recrutare personal, la publicitate, diferite tipuri de consultanță.  

 



 
 

 
 

 

Sursa: valcea.insse.ro 

 

Forța de muncă din domeniul activităților Administrative și de suport 

La nivelul populației active în domeniul activităților administrative și de suport, numărul 

mediu al angajaților a înregistrat câteva variații în perioada 2014 – 2018, reprezentată 

grafic mai jos. Astfel, numărul acestora a înregistrat o scădere mai pronunțată în 2015, 

când s-au înregistrat 2.200 de angajați (cu 200 mai puțin comparativ cu anul 2014), în 

timp ce în 2016, s-au înregistrat cu 500 de angajați mai mult, respectiv 2.700 de persoane. 

Ultimii doi ani din perioada 2014 – 2018 au înregistrat un număr constant de angajați, 

2.500.  

Domeniile în care au activat aceste persoane au fost, printre altele: închirieri și leasing, 

peisagistică, activități ale agențiilor turistice, servicii prestate întreprinderilor. 

 



 
 

 
 

 

Sursa: valcea.insse.ro 

 

Forța de muncă din domeniul Administrației publice, apărării și asigurărilor sociale 

La nivelul județului Vâlcea, administrația publică este reprezentată de un număr relativ 

mare de angajați, care a variat – în perioada 2014 – 2018 – între 3.500 și 3.700 de persoane.  

 

Sursa: valcea.insse.ro 

 

Forța de muncă din domeniul Învățământului 



 
 

 
 

În perioada 2014 – 2018, numărul mediu al angajaților din unitățile de învățământ din 

județul Vâlcea a cunoscut o scădere treptată, anual. Astfel, de la 6.500 de salariați în 

2014, în județ se înregistrau 5.500 angajați în 2018. Această scădere este dată de 

reducerea numărului de cadre didactice tehnice, în special a maiștrilor instructori.  

De menționat că salariații din învățământ activează în toate tipurile de învățământ, de la 

cel primar la post-liceal, profesional și universitar.  

 

 

Sursa: valcea.insse.ro 

 

Forța de muncă din domeniul Sănătății și asistenței sociale 

În perioada 2014 – 2018, numărul mediu al salariaților din județul Vâlcea, din sistemul de 

Sănătate și asistență socială, a înregistrat un trend crescător. Numărul acestora a evoluat 

de la 6.000 de persoane, în 2014, la 7.100 în 2018. Categoriile de personal, în perioada 

analizată, erau următoarele: 

✓ Medici (inclusiv medici de familie) 

✓ Stomatologi 

✓ Personal sanitar mediu 

✓ Asistenți medicali 

✓ Personal sanitar auxiliar.  



 
 

 
 

Majoritatea salariaților provin din sectorul de sănătate publică, inclusiv din domeniul 

asistenței sociale. Totodată, trendul crescător al numărului mediu al salariaților din 

domeniul Sănătății este datorat și creșterii numărului de locuri de muncă oferite de către 

unitățile medicale publice (spital și ambulatoriu). În ceea ce privește sectorul privat, 

acesta este reprezentat – într-o mare măsură - de salariați care lucrează în cabinete 

stomatologice și farmacii. 

 

 

Sursa: valcea.insse.ro 

 

Forța de muncă din domeniul activităților cultural-recreative 

Domeniul cultural-recreativ este modest reprezentat la nivelul județului Vâlcea, din 

punctul de vedere al numărului oficial de angajați. În perioada 2014 – 2018, numărul mediu 

al angajaților nu a depășit cifra de 800 de persoane. Cu toate acestea, evenimentele 

culturale și folclorice prezintă un potențial important în dezvoltarea turismului din județ.  

De menționat că salariații din domeniu lucrează în organizarea a numeroase festivaluri și 

evenimente tradiționale anuale, diverse manifestări sportive de anvergură, dar și 

spectacole de teatru. 

 



 
 

 
 

 

Sursa: valcea.insse.ro 

 

Forța de muncă din alte domenii 

În alte domenii de activitate din județul Vâlcea, piața forței de muncă – deși nu 

înregistrează cifre mari - a avut o evoluție lentă, dar crescătoare. Astfel, în 2014 se 

înregistrau 500 de angajați, pentru ca în următorii trei ani numărul acestor angajați să 

ajungă și să rămână la 600 de persoane, cu o creștere de o sută de persoane în 2018. 

 

 



 
 

 
 

Sursa: valcea.insse.ro 

 

 

 

B. INCLUZIUNEA SOCIALĂ 

Incluziunea socială a ce fac parte din grupurile vulnerabile din județul Vâlcea este un 

subiect abordat în perspectivă locală, regională, națională și europeană. Trăsăturile 

problemelor cu care se confruntă aceste categorii sunt similare, nevoia de creștere 

durabilă, inteligentă și favorabilă incluziunii fiind abordată inclusiv prin Politica Agricolă 

Comună în perspectiva anului 2020 (PAC), dat fiind că județu Vâlcea are un mare potențial 

agricol și turistic, subliniat de factorii geografici, ocupând 2,4% din suprafaţa teritoriului 

naţional şi 19,73% din regiunea Sud-Vest Oltenia și este marcat de bariera naturală a 

lanțurilor muntoase care îl separă față de Transilvania, iar teritoriul este caracterizat de 

munți (33%), dealuri și depresiuni subcarpatice (20%), dealuri piemontane și lunci (47%). 

Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricăror forme de discriminare se 

realizează prin măsuri de integrare pe piața muncii, acces la locuințe, servicii sociale, 

sănătate, cultură a persoanelor comunităților vulnerabile, măsuri luate de autorităţile 

administraţiei publice locale (UAT-uri), ONG-uri, Asociații profesionale, Patronate, 

Furnizori de FPC autorizați, întreprinderi implicate în economia socială și implică: 

a) Scăderea populaţiei aflate în situaţii de sărăcie extremă prin asigurarea de cursuri de 

formare, activități de consiliere, mediere, încadrarea pe piața muncii; 

b) Îmbunătăţirea condiţiilor de locuire prin îmbunătăţirea şi diversificarea formelor de 

suport pentru persoanele cu dizabilităţi şi facilitarea accesului grupurilor dezavantajate; 

c) Acțiuni integrate pentru a răspunde nevoilor persoanelor, grupurilor și comunităților 

vulnerabile, inclusiv acțiuni de îmbunătățire a participării lor educaționale, integrarea lor 

pe piața muncii, accesul la locuințe, servicii sociale, de sănătate și culturale, precum și 

acțiuni de combatere a discriminării. 

Al doilea pilon este reprezentat de deschiderea sistemului educațional și de formare 

profesională către societate, mediu economic și cultural pentru (i) integrarea măsurilor 

de promovare a egalității de șanse și a incluziunii, care cuprind sprijin total (parcursuri 

educaționale alternative, precum programe de educație și formare de tipul „a doua 



 
 

 
 

șansă”, inclusiv IVET, mentorat etc.), pentru asigurarea eficacității acestora, (ii) 

stimularea angajatorilor în direcția dezvoltării competențelor angajaților lor pentru a 

spori productivitatea și adaptabilitatea acestora (prin programe de ucenicie, 

recunoașterea competențelor dobândite de aceștia în contexte non-formale și informale, 

îndrumare, sprijin și bonusuri de mobilitate), în conformitate cu nevoile sectoarelor 

competitive cu potențial de creștere, precum și cu acele sectoare tradiționale care se pot 

dezvolta, (iii) sprijin pentru informare, formare profesională (formare pe termen 

scurt/inițială) și dobândirea de competențe de către fermieri și cei implicați în sectorul 

alimentar, inclusiv prin transferul de cunoștințe privind noile practici în sectorul 

agroalimentar. 

În plus, eficiența măsurilor active de ocupare a forței de muncă pentru persoanele aflate 

în căutarea unui loc de muncă, șomeri pe termen lung, persoane inactive, lucrătorii în 

vârstă (55-64 ani), persoane de etnie romă, persoane cu dizabilități și alte grupuri 

vulnerabile, persoane din mediul rural și oferirea de oportunităţi ocupaţionale grupurilor 

defavorizate: rromi, persoane cu dizabilităţi, femei, tineri fără experienţă în câmpul 

muncii, şomeri peste 45 ani, șomeri de lungă durată. 

 

Analiza SWOT 

 

Puncte tari Puncte slabe 

Rata de ocupare a femeilor este foarte 

apropiată de cea a bărbaților 

Șomajul în rândul femeilor este mai scăzut 

decât în rândul bărbaților 

Cei mai mulți romi trăiesc în mediul urban 

Femeile (minorii și tinerii) sunt victime ale 

traficului de persoane  

Rată ridicată a absenteismului şi a 

abandonului şcolar în unităţile din zonele 

cu populaţie de etnie rromă 

Oportunități Amenințări 

Suport pentru afirmarea culturală a 

romilor şi pozitivarea imaginii 

lor colective prin acțiuni organizate în 

parteneriat cu organizații/ONG-uri 

Creșterea ponderii populației inactive, în 

special în grupa de vârstă 40 – 49 ani 

Dependența de sistemul de beneficii de 

asistență socială la unele categorii de 

populație 



 
 

 
 

Asigurarea educației de bază prin educația 

formală prin creșterea numărului de 

absolvenți, cu accent pe populația de etnie 

romă și cea 

din zonele rurale 

Sporirea numărului de locuri de muncă 

adecvate pentru activarea persoanelor cu 

dizabilităţi cu potenţial lucrativ în vederea 

încadrării lor în muncă 

Riscul creşterii sărăciei în rândul 

Grupurilor vulnerabile 

Instabilitatea locurilor de muncă (fenomen 

care caracterizează întreaga economie) 

 

Concluzii: 

✓ Specificul economic al județului Vâlcea este unul industrial-agrar și aici contribuția 

industriei la cifra de afaceri a județului fiind majoră, cu accent pe industria 

chimică. 

Turismul, prin stațiunile balneo-climaterice din zonă, reprezintă o contribuție 

importantă la economia județului, în timp ce agricultura rămâne și aici un sector 

slab dezvoltat, iar viticultura este recunoscută prin zona Drăgășani.  

În ceea ce privește forța de muncă din județ, populația este angajată în sectoare 

precum: industria chimică, construcțiile de mașini, industria energetică, 

exploatarea și prelucrarea lemnului, construcții industriale și civile, industria 

ușoară și alimentară.  

 

5. INOVAREA 

Ştiinţa şi tehnologia devin relevante pentru societate atunci când efectele lor se resimt 

în viaţa cotidiană a cetăţeanului. În acest scop, cercetarea şi inovarea răspund nevoilor 

concrete ale mediului economic şi ale sectorului public, în special celor de creștere a 

calității serviciilor oferite (precum sănătatea sau securitatea cetăţenilor), şi oferă 

perspective de angajare atrăgătoare în sectorul privat unui număr cât mai mare de 

persoane. 



 
 

 
 

Integrarea în Uniunea Europeană a creat o presiune asupra orientării competitivităţii către 

inovare, creşterea economică prognozată putând susţine deplasarea interesului sectorului 

privat către acest domeniu. 

În județul Vâlcea există trei unități importante de profil: 

- Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice 

(ICSI), ce are ca obiect de activitate cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și 

inovarea, cu valorificarea rezultatelor prin transfer tehnologic și servicii de specialitate; 

- Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură care are ca obiectiv relansarea și 

modernizarea pomiculturii din regiunea Oltenia și alinierea acestui domeniu, în plan 

științific și economic, la cerințele comunitare, asigurând totodată competitivitatea 

produselor pomicole pe piețele internaționale. Stațiunea asigură baza științifică, biologică 

și tehnică pentru cercetarea în domeniul pomicol, susținând pregătirea și formarea 

profesională a studenților, masteranzilor și doctoranzilor din acest domeniu. 

- Stațiunea de Cercetare - Dezvoltare Viti-vinicolă Drăgășani36 a fost înființată în anul 

1936 sub denumirea de Stațiunea Oenologică Drăgășani, ca unitate a Ministerului 

Agriculturii și Domeniilor.  

Cererile de brevet de invenție depuse de solicitanți din județul Vâlcea au fost la nivelul 

anului 2012 de 8, în scădere față de anii anteriori cu 52,94% (față de 2011). 

Cheltuielile totale din activitatea de cercetare –dezvoltare au înregistrat, în perioada 

2007-2013, o creștere de 38,27%. 

Cifra de afaceri din sectorul cercetare-dezvoltare reprezintă 0,47% din cifra de afaceri a 

județului Vâlcea (2013), fiind formată din cifra de afaceri a ICSI, în scădere față de anul 

anterior cu cca. 39,40%. 

 

6. MĂSURI NECESARE PENTRU PROMOVAREA ȘI CONSOLIDAREA ANTREPRENORIATULUI  

 

Potrivit evidențelor Oficiului Național al Registrului Comerțului, în anul 2019, în județul 

Vâlcea au fost efectuate 2120 de noi înmatriculări, cu o creștere cu 10,02% față de anul 

precedent. În același timp, au fost operate 270 de suspendări, în scădere cu 33% față de 

anul 2019, iar dizolvările au fost în număr de 534, înregistrându-se astfel o creștere cu 



 
 

 
 

6,59 față de perioada anterioară. Totodată, în județul Vâlcea, în anul 2019, au fost radiate 

1800 de persoane juridice, număr în creștere cu 27,39% față de 2018.   

 

Cât privește suspendarea activității persoanelor juridice supuse înregistrării în registrul 

comerțului, la nivelul anului 2019 au fost operate 220 de operațiuni specifice, cu 18,22% 

mai puține decât în anul anterior.  

Un indicator esențial însă este dat de numărul dizolvărilor și radierilor, situația fiind la fel 

de alarmantă ca în celelalte 4 județe. În acest sens, în 2019, au fost înregistrate 399 

dizolvări, cu 20,68% mai puține decât în anul 2018, și 1926 de radieri, cu 28,23 % mai 

multe decât în anul 2018. 

 

Dat fiind că economia judeţului Vâlcea este preponderent influenţată de existenta marilor 

agenţi economici de pe platforma chimică Râmnicu Vâlcea, care realizează o mare parte 

din producţia industrială a judeţului, precum și de industriile tradiționale, respectiv: 

industria extractivă, industria construcțiilor de mașini, industria energetică, industria 

alimentară, industria ușoară, măsurile necesare pentru promovarea, susținerea și 

dezvoltarea antreprenoriatului trebuie să aibă în vedere aspectele anterior menționate, 

astfel: 

 

• Introducerea și consolidarea măsurilor de sprijin, consultanță și asistență pentru 

întreprinderi 

Subiectul este vast, însă punctul ce se dorește a fi atins cu precădere este legat de 

acordareaa acsti tip de sprijin pentru întreprinderile cele mai mici, cu ajutorul 

organizațiilor intermediare, structuri asociative ale mediului de afaceri, și instituirea de 

programe care să încurajeze și să susțină măsurile de asistență și de orientare derulate de 

antreprenori cu experiență, motivați corespunzător pentru a-și însuși activitatea de 

mentorat pentru tinerii antreprenori care înființează noi companii sau, de ce nu, care 

preiau întreprinderi în dificultate.  

 

• Crearea de rețele de întreprinderi/clustere/asociații de întreprinderi 



 
 

 
 

Elementul de plus valoare ce poate fi adus de acest demers rezidă în faptul că mediul 

antreprenorial al IMM-urilor are imperioasă nevoie de sprijin pentru dezvoltarea de 

avantaje competitive, pentru a putea supraviețui pe piața internă, europeană și 

internațională. 

Clusterele adună la un loc, pe lângă companiile de același fel, și instituții de învățământ 

profesional/în slistem dual/universități de profil, precum și administrația de la nivel local 

și regional.  

Aceste forme de asociere ar putea avea drept scop principal menținerea competitivității 

prin specializarea și perfecționarea resurselor umane. Un pkus de valoare este adus de 

rolul de catalizator al clusterelor în ceea ce privește atragerea de fonduri europene, prin 

proiecte proprii și/sau parteneriate, și prin transferul de informații cu privire la 

oportunitățile de finanțare.  

Sprijinirea companiilor spre inovare, inclusiv digitală, prin crearea clusterelor, se 

dublează cu facilitarea legăturii și a dialogului între diferiții actori, începând, în primă 

fază, cu evenimente de networking și evoluând spre întâlniri de lucru pentru discutarea 

de proiecte concrete. 

 

   

• Măsuri care să permită antreprenorilor din sfera IMM-urilor să beneficieze de 

oportunitățile oferite de piața unică digitală 

Este recunosccut și deja de notorietate faptul că întreprinderile mici și mijlocii care 

adoptă tehnologii ale informației și comunicațiilor se dezvoltă într-un ritm și de până la 

trei ori mai rapid. 

Digitalizarea economiei locale/regionale reprezintă cea mai rapidă cale de recuperare a 

decalajelor, județul Vâlcea neavând o economie digitală consolidată, confruntându-se 

astfel cu o lipsă de competitivitate. Noile reglementări europene, cum sunt de exemplu 

GDPR și NIS (măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a sistemelor 

informatice în Uniune) pun o mare presiune pe economia digitală și au devenit noi bariere 

în activitateaa întreprinderilor. Pe termen scurt, este imperios necesar să fie adoptate 

măsuri precum orientarea economiei pe domeniul digital, transformarea digitală și 

recuperarea decalajelor față de polii de creștere naționali, prin acces la tehnologie, 



 
 

 
 

comunicații, educație, accesibilitate și circulație rapidă. Pe lângă acestea, antreprenorii 

trebuie să facă un efort prin adoptarea a cel puțin următoarelor măsuri: soluții de plată 

electronice și dezvoltarea competențelor TIC, a persoanelor și a firmelor. 

 

 

7. POLII DE CREȘTERE ȘI DEZVOLTARE 

 

Polii urbani de dezvoltare din judeţul Vâlcea sunt: 

✓ Pol regional: municipiul Râmnicu Vâlcea - rangul II - reşedinţă de judeţ, centru 

economic, administrativ şi cultural important, cu influenţă la nivel regional, situat 

pe o axă majoră de transport, centru al unei zone turistice recunoscute; deţine 

dotări publice diversificate şi complexe şi are o arie de influenţă extinsă; 

✓ Pol subregional: municipiul Drăgăşani – rangul II – centru cu rol de echilibru la nivel 

judeţean, al doilea oraş industrial al judeţului, cu poziţionare favorabilă, cuprins 

în categoria oraşelor mijlocii (deşi prognoza demografică îl indică la limita 

inferioară a acestei categorii, cu tendinţă de scădere accentuată), al cărui rol 

polarizator se propune a fi consolidat prin dezvoltare economică, atragerea unor 

companii de vârf şi descentralizarea/ delocalizarea unor funcţiuni, în principal 

administrative şi de servicii, precum şi prin ridicarea nivelului de dotare şi 

echipare; 

✓ Poli locali: oraşele Brezoi, Horezu, Băbeni, Berbeşti, Bălceşti, Ocnele Mari – rangul 

III – oraşe de importanţă judeţeană sau zonală cu rol de servire în spaţiul rural; 

✓ Poli locali - staţiuni turistice: oraşele Băile Olăneşti, Băile Govora, Călimăneşti – 

rangul III – staţiuni turistice balneare de interes naţional, cu arie de influenţă în 

cadrul zonei imediate în privinţa dotărilor teritoriale, dar cu influenţă extinsă la 

nivel naţional ca funcţiune turistică. 

 

Prin PATJ6 Vâlcea s-au propus ca poli rurali de dezvoltare următoarele comune: 

- Lădeşti: sat reşedinţă de comună - rangul IV – propus ca centru de polarizare 
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intercomunală, având în vedere: situarea într-o zonă profund rurală, accesibilitatea, 

nivelul actual de dotare comparativ cu alte localităţi rurale din zonă;  

- Voineasa: sat reşedinţă de comună – rangul IV – staţiune turistică montană de interes 

naţional, care poate prelua funcţia de centru intercomunal pentru zona montană nord – 

vestică a judeţului. 

De asemenea, au fost propuse 7 centre de polarizare principale, cărora le corespund 7 arii 

de influență, stabilire în raport de potențialul economic și demografic, cu nivelul de 

dotare și echipare, cu poziția în teritoriu și accesibilitatea acestora: 

- Râmnicu Vâlcea – centru coordonator pentru oraşele Băile Govora, Băile Olăneşti, 

Călimăneşti, Ocnele Mari şi comunele: Budeşti, Bujoreni, Buneşti, Berislăveşti, Dăeşti, 

Goleşti, Mihăeşti, Milcoiu, Muereasca, Păuşeşti Maglaşi, Runcu, Sălătrucel, Stoeneşti, 

Vlădeşti; 

- Drăgăşani – centru coordonator pentru comunele: Amărăşti, Creţeni, Drăgoeşti, Glavile, 

Guşoeni, Mitrofani, Mădulari, Lungeşti, Orleşti, Prundeni, Scundu, Ştefăneşti, Şuteşti, 

Voiceşti; 

- Horezu – centru coordonator pentru comunele: Bărbăteşti, Costeşti, Măldăreşti, Oteşani, 

Păuşeşti, Pietrari, Slătioara, Stroeşti, Tomşani, Vaideeni; 

- Brezoi – centru coordonator a cărui arie de influenţă se poate fragmenta în două zone: 

una polarizată direct de oraşul Brezoi şi care include comunele Boişoara, Câineni, Perişani, 

Racoviţa, Titeşti, iar a doua pentru care se propune ca centru intercomunal staţiunea 

Voineasa ce are în aria de influenţă comuna Malaia; 

- Băbeni – centru coordonator pentru comunele: Dănicei, Frânceşti, Galicea, Ioneşti, 

Nicolae Bălcescu, Olanu, Stoileşti, Şirineasa; 

- Berbeşti – centru coordonator pentru comunele: Alunu, Cernişoara, Copăceni, Grădiştea, 

Mateeşti, Popeşti, Sineşti; 

- Bălceşti – centru coordonator pentru o arie extinsă ce se poate fragmenta în două: o 

zonă polarizată direct de oraşul Bălceşti, formată din comunele Diculeşti, Ghioroiu, 

Făureşti, Laloşu, Lăcusteni, Livezi, Susani, Tetoiu, Valea Mare, Zătreni, iar a doua zonă 

având ca centru intercomunal Lădeşti, fiind formată din comunele Fârtăteşti, Lăpuşata, 

Măciuca, Roeşti, Roşiile, Pesceana, Stăneşti. 
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Institutul Național de Statistică 

Strategia integrată de dezvoltare durabilă a județului Vâlcea pentru perioada 2015-2022 

Raport privind Starea Economică, Socială, Culturală și Administrativă a Județului Vâlcea 

01.01.2018 - 31.12.2018, Guvernul României – Ministerul Afacerilor Interne, Instituția 

Prefectului Județului Vâlcea 

Raport Județean privind Starea Mediului ȋn anul 2018 pentru judeţul Vâlcea  

RAPORT PRIVIND STAREA ECONOMICĂ, SOCIALĂ, CULTURALĂ ŞI ADMINISTRATIVĂ A 

JUDEŢULUI VÂLCEA 01.01.2018 - 31.12.2018, GUVERNUL ROMÂNIEI - MINISTERUL 

AFACERILOR INTERNE INSTITUŢIA PREFECTULUI-JUDEŢUL VÂLCEA 

Strategia integrată de dezvoltare durabilă a județului Vâlcea pentru perioada 2015-2022 

Raport privind Starea Economică, Socială, Culturală și Administrativă a Județului Vâlcea 

01.01.2018 - 31.12.2018, Guvernul României – Ministerul Afacerilor Interne, Instituția 

Prefectului Județului Vâlcea 
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dizabilități,copii și adulți 
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Oficiul Național al Registrului Comerțului 
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IV. Consolidarea antreprenoriatului în regiunea SV Oltenia – perspective și 

oportunități de afaceri  

 

CONSOLIDAREA ANTREPRENORIATULUI – PERSPECTIVE ȘI OPORTUNITĂȚI DE AFACERI ÎN 

JUDEȚUL DOLJ 

 

 



 
 

 
 

Sondajul realizat în rândul antreprenorilor reprezentativi din județul Dolj, cu scopul de a 

determina măsurile necesare consolidării antreprenoriatului din județ a relevat 

următoarele: 

 

Măsuri care ar putea sprijini mediul antreprenorial din județul Dolj pentru a se 

dezvolta și consolida în următorii ani 

79% dintre respondenți consideră că programele guvernamentale pot contribui la 

sprijinirea antreprenorilor din județ, iar 71% văd în reducerea birocrației un mod de sprijin 

al afacerilor. Transparența, stabilitatea și predictibilitatea fiscală reprezintă o măsură de 

sprijin pentru 36% dintre antreprenori, în timp ce 29% consideră că o măsură utilă de 

sprijinire a antreprenorilor o constituie educația de afaceri, iar 21% pun accentul pe 

programele de mentorat pe scară largă. 

 

 

 

Măsuri care ar putea veni în mod semnificativ în sprijinul afacerilor din județul Dolj 

Majoritatea antreprenorilor chestionați consideră că accesul la surse de finanțare 

suplimentare reprezintă o măsură care poate sprijini afacerea lor, în timp ce jumătate 

dintre aceștia sunt de părere că reducerea impozitelor (profit, CAS) și accesul la sisteme 

de networking sunt de ajutor afacerii lor. Totodată, mai puțin de jumătate dintre 

respondenți sunt interesați de promovarea afacerii lor în afara județului sau pe plan 

international și doar 29% consideră de ajutor scutirea de impozit a profitului reinvestit. 



 
 

 
 

 

 

Cel mai important factor pentru succesul pe termen lung 

Dintre antreprenorii din județul Dolj care au participat la sondajul de opinie, 71% văd în 

inovarea constantă un factor important pentru succesul pe termen lung al afacerii lor, iar 

43% consideră că un factor important al succesului îl reprezintă disponibilitatea 

personaluli calificat. Procente egale de respondenți (36%) consideră stabilitatea fiscală și 

legislativă, precum și ideea de business validată de piață ca fiind cei mai importanți factori 

pentru succes. 

 

 

Principalele măsuri de stimulare a activității economice din județul Dolj 



 
 

 
 

În ceea ce privește modul în care poate fi stimulate activitatea economică din județul 

Dolj, 86% dintre respondenți consider că una dintre măsuri o reprezintă facilitatea 

obținerii de fonduri UE, 57% că aceasta se poate face prin suport în găsirea de noi clienți, 

iar 43% prin majorarea subvențiilor și reducerea timpului de acordare a acestora. 

 

Atuuri ale antreprenorilor din județul Dolj 

Majoritatea respondenților la sondaj (79%) văd un atuu al afacerii lor în comunicarea și 

promovarea pe care o fac online, în timp ce 29% au ca atuu dezvoltarea de 

produce/servicii noi, abordarea unor noi segmente de piață și introducerea de noi 

tehnologii. 



 
 

 
 

 

Concluzii 

Educația antreprenorială nu este o prioritate în rândul antreprenorilor chestionați în 

județul Dolj. Mediul antreprenorial are mai degrabă nevoie de programe guvernamentale 

care să sprijine dezvoltarea afacerilor și de acces la surse de finanțare suplimentare. 

Se remarcă faptul că respondenții consideră că succesul pe termen lung al afacerii lor 

poate fi obținut prin inovarea constantă și, totodată, obținerea de fonduri UE are un rol 

important la dezvoltarea afacerii. Majoritatea respondenților și-au adaptat afacerile 

comunicării și promovării prin intermediul instrumentelor online. 

 

Sursa: Sondaj de opinie în rândul antreprenorilor din județul Dolj (iunie 2020) 

 

CONSOLIDAREA ANTREPRENORIATULUI – PERSPECTIVE ȘI OPORTUNITĂȚI DE AFACERI ÎN 

JUDEȚUL GORJ 

 

 

În vederea determinării factorilor care influențează dezvoltarea mediului antreprenorial 

din județul Gorj a fost întreprins un sondaj de opinie în rândul antreprenorilor relevanți 

din județ. O analiză a răspunsurilor obținute de la aceștia relevă următoarele: 

 



 
 

 
 

Măsuri care ar putea sprijini mediul antreprenorial din județul Gorj pentru a se 

dezvolta și consolida în următorii ani 

73% dintre respondenți consideră că printre măsurile care ar putea sprijini mediul 

antreprenorial din județul Gorj, pentru a se dezvolta și consolida în următorii ani se află: 

reducerea birocrației și programele guvernamentale care să sprijine dezvoltarea 

afacerilor. Totodată, un rol important în sprijinirea mediului antreprenorial îl au 

transparența, stabilitatea și predictibilitatea fiscală, dar și investițiile în educația 

antreprenorială (55% dintre respondenți), în timp ce pentru 27% dintre antreprenorii 

chestionați, programele de mentorat pe scară largă reprezintă și ele un element important 

în sprijinirea afacerilor acestora. 

 

 

 

Măsuri care ar putea veni în mod semnificativ în sprijinul afacerilor din județul Gorj 

Majoritatea antreprenorilor participanți la sondaj consideră că, în principal, accesul la 

surse de finanțare suplimentare reprezintă un mijloc important pentru sprijinirea afacerii 

lor. 64% dintre aceștia consideră că o altă măsură care poate veni în sprijinul afacerii o 

reprezintă reducerea impozitelor pe profit și a contribuției la CAS, iar 55% dintre ei văd 

scutirea de impozit a profitului reinvestit ca fiind o măsură care ar putea contribui 

semnificativ la sprijinul afacerii. Nu în ultimul rând, pentru 27% dintre respondenți, 

promovarea afacerilor locale la nivel național sau internațional reprezintă o măsură 

substanțială de ajutor, în timp ce pentru 18% dintre aceștia, accesul la sisteme de 

networking în domeniu ar fi de ajutor. 



 
 

 
 

 

Cel mai important factor pentru succesul pe termen lung 

Majoritatea antreprenorilor chestionați (82%) consideră că, în actualul cadru politico-

economic, stabilitatea fiscală și legislativă are un rol decisiv în atingerea succesului pe 

termen lung al afacerilor lor. Problema cu care se confruntă tot mai mult mediul de 

afaceri la nivel local, dar și național, cea a lipsei forței de muncă calificate a fost 

semnalată și de către 64% din antreprenori. Aceștia consideră că angajații calificați au o 

contribuție importantă la dezvoltarea afacerii lor și, implicit, la creșterea șanselor de 

succe acesteia pe termen lung. 

 

 

Principalele măsuri de stimulare a activității economice din județul Gorj 



 
 

 
 

Majoritatea antreprenorilor care au răspuns sondajului de opinie realizat în județul Gorj 

recunosc ajutorul substanțial pe care îl are acordarea de fonduri UE la stimularea mediului 

de afaceri local (73%). Pentru 64% dintre aceștia, o măsură de stimulare a activității 

economice din județ o reprezintă orientarea politicii economice a statului înspre 

majorarea subvențiilor acordate mediului de afaceri simultan cu reducerea timpului de 

așteptare în obținerea acestui tip de ajutor. În timp ce mai mult de jumătate dintre 

respondenți (55%) consideră că o măsură care ar stimula mai mult activitatea economică 

o reprezintă reducerea fiscalității. 

Printre alte măsuri care pot stimula activitatea economică din județul Gorj, considerate 

de interes pentru antreprenorii participanți la sondaj se află: reducerea cotei TVA și 

recuperarea mai rapidă a TVA (18%), suport în găsirea de noi clienți și infrastructura (9%). 

 

Atuuri ale antreprenorilor din județul Gorj 

55% dintre antreprenorii din județul Gorj, care au luat parte la sondajul de opinie realizat, 

consideră că principalul atu al business-ului lor îl reprezintă comunicarea și promovarea 

care se fac prin instrumente online, precum și capacitatea de a dezvolta produse/servicii 

noi. 

Pentru 45% dintre respondenți, îmbunătățirea proceselor prin simplificarea lor și 

introducerea de noi tehnologii constituie un atuu în modelul lor de business, în timp ce 

pentru 27% dintre antreprenori, capacitatea de a aborda noi segmente de piață și 

stimularea creativității individuale a angajaților constituie avantajul de piață pe care îl 

are afacerea lor. 



 
 

 
 

 

 

Concluzii 

Pentru ca mediul de afaceri din județul Gorj să se poată dezvolta și deveni sustenabil pe 

termen lung este nevoie, în primul rând, de educație antreprenorială, reducerea 

birocrației, stabilitate și predictibilitate fiscală.  

Oamenii de afaceri au nevoie de planuri pe termen mediu și lung, iar pentru a le face este 

imperios necesar ca aceștia să știe pe ce baze își construiesc aceste afaceri (legislative, 

fiscale etc).  

Pentru antreprenorii din județul Gorj, faptul că pot accesa fonduri UE constituie un ajutor 

important în păstrarea business-ului activ, iar pentru a supraviețui în mediul de afaceri 

cei mai multți dintre ei au înțeles că trebuie să dezvolte produse și servicii noi, să apeleze 

la canalele de comunicare online pentru a ajunge la clienți noi și să introducă noi 

tehnologii cu rolul de a dezvolta afacerea. Chiar dacă într-o proporție covârșitoare, mulți 

dintre antreprenorii gorjeni înțeleg importanța stimulării creativității individuale a 

angajaților în atingerea obiectivelor de mai sus, acest lucru este strâns legat de 

disponiblitatea personalului calificat din județ sau din împrejurimi. 

 

Sursa: Sondaj de opinie în rândul antreprenorilor din județul Gorj (iunie 2020) 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

CONSOLIDAREA ANTREPRENORIATULUI – PERSPECTIVE ȘI OPORTUNITĂȚI DE AFACERI ÎN 

JUDEȚUL MEHEDINȚI 

 

În vederea obținerii unei imagini mai clare asupra modalităților de consolidare a 

antreprenoriatului din județul Mehedinți, precum și a persectivelor și oportunităților de 

afaceri locale, a fost realizat un sondaj de opinie în rândul antreprenorilor relevanți din 

județ. O analiză a răspunsurilor obținute de la aceștia relevă următoarele: 

 

Măsuri care ar putea sprijini mediul antreprenorial din județul Mehedinți pentru a se 

dezvolta și consolida în următorii ani 

În urma sondajului de opinie realizat, 77% dintre respodenții antreprenori din județul 

Mehedinți consideră că programele guvernamentale au un rol important în sprijinirea și 

dezvoltarea afacerilor locale, în timp ce 62% dintre aceștia consideră că fără transparență 

stabilitate și predictibilitate fiscală mediul de afaceri local are de suferit, toate acestea 

însoțite de reducerea birocrației (factor important pentru 54% dintre antreprenori 

participanți la sondaj).  

Mai puțin de jumătate dintre respondenți consideră educația antreprenorială importantă 

(46%) și puțin peste 30% dintre aceștia consideră utile programele de mentorat pe scară 

largă. 

 

 



 
 

 
 

 

Măsuri care ar putea veni în mod semnificativ în sprijinul afacerilor din județul 

Mehedinți 

Marea majoritate a antreprenorilor mehedințeni participanți la sondaj sunt de părere că 

reducerea impozitelor și accesul la surse de finanțare suplimentare sunt măsuri care pot 

contribui substanțial la sprijinirea afacerilor locale. În timp ce pentru 38% dintre acesția 

este importantă scutirea de la plata impozitului a profitului reinvestit și accesul la sisteme 

de networking în domeniu (31%).  

Doar 15% dintre respondenți consideră că promovarea afacerilor lor la nivel național sau 

în afara țării poate fi o măsură de sprijin. 

 

 

Cel mai important factor pentru succesul pe termen lung 

Conform opiniei antreprenorilor din județul Mehedinți participanți la sondajul realizat în 

luna iunie 2020, inovarea constantă și continuă a modului de a face afaceri reprezintă un 

factor care asigură succesul pe termen (69%). 

Printre alți factori importanți se situează: stabilitatea fiscală și legislativă (54%), 

reducerea costurilor (46%), ideea de business validată de piață (38%) sau disponibilitatea 

personalului calificat (31%). 



 
 

 
 

 

 

Principalele măsuri de stimulare a activității economice din județul Mehedinți 

Pentru antreprenorii din județ chestionați, stimularea activității economice locale poate 

fi realizată prin: facilitarea obținerii de fonduri UE, majorarea subvențiilor și reducerea 

timpului de acordare sau prin protejarea producătorilor interni (69%). 

48% dintre respondenți consideră că stimularea activității economice poate fi făcută prin 

reducerea TVA și recuperarea mai rapidă a acestuia, în timp ce mai puțin de un sfert 

dintre antreprenorii chestionați văd în existența unei infrastructuri adecvate o măsură de 

stimulare a activității economice, iar 15% consideră că oferirea de suport în găsirea de noi 

clienți constituie o măsură de stimulare a activității economice din județul Mehedinți. 



 
 

 
 

 

Atuuri ale antreprenorilor din județul Mehedinți 

Printre atuurilor antreprenorilor din județul Mehedinți participanți la sondaj se află: 

capacitatea de a dezvolta produse și servicii noi, precum și comunicarea/promovarea cu 

ajutorul instrumentelor online (69%).  

38% dintre aceștia consideră că au ca avantaj pe piață capacitatea de îmbunătățirea a 

proceselor și introducerea de noi tehnologii sau capacitatea de a stimula creativitatea 

individuală a angajaților (39%). Doar 15% dintre respondenți consideră că au un atuu prin 

abordarea de noi segmente de piață și de clienți noi. 



 
 

 
 

 

 

 

Concluzii 

Este de remarcat faptul că și în județul Mehedinți, mai puțin de jumătate dintre 

antreprenorii participanți la sondajul de opinie consideră că educația antreprenorială 

poate contribui la dezvoltarea mediului de afaceri local. Aceștia acordă o mai mare 

importanță programelor guvenamentale care pot sprijini afacerile și resimt lipsa 

transparenței, stabilității și predictibilității fiscale.  

Și în cazul antreprenorilor din Mehedinți de un ajutor real ar fi reducerea poverii fiscale 

și accesul la surse de finanțare suplimentare. 

Pentru a supraviețui pe piață și a dezvolta afacerea, cei mai mulți dintre antreprenorii 

chestionați recunosc importanța inovării continue, precum și a stabilității fiscale și 

legislative și consideră să stimularea activității economice, la nivel de județ, poate fi 

făcută prin protejarea producătorilor locali, descurajarea importurilor și majorarea 

subvențiilor. 

Din punct de vedere inovativ, printre principalele atuuri ale antreprenorilor participanți 

la sondajul de opinie se numără: capacitatea de a dezvolta produse și servicii noi, 

adaptarea la instrumentele de comunicare și promovare online, precum și stimularea 

creativității individuale a angajaților. 

 



 
 

 
 

Sursa: Sondaj de opinie în rândul antreprenorilor din județul Mehedinți (iunie 2020) 

 

CONSOLIDAREA ANTREPRENORIATULUI – PERSPECTIVE ȘI OPORTUNITĂȚI DE AFACERI ÎN 

JUDEȚUL OLT 

 

În urmă sondajului de opinie realizat în luna iunie 2020 în rândul antreprenorilor relevanți 

din județul Olt, care a urmărit obținerea unor feedback-uri din partea acestora cu privire 

la mediul de afaceri local și modul în care acesta poate fi consolidat, au fost obținute 

următoarele rezultate: 

Măsuri care ar putea sprijini mediul antreprenorial din județul Olt pentru a se dezvolta 

și consolida în următorii ani 

Majoritatea antreprenorilor chestionați consideră că reducerea birocrației este o măsură 

importantă pentru sprijinirea mediuli antreprenorial din județul Olt. Totodată, 75% dintre 

aceștia văd în educația antreprenorială și în programele guvernamentale alți factori 

importanți de susținere a mediului de afaceri. Pentru jumătate dintre antreprenorii 

chestionați, sunt importante transparența, stabilitatea și predictibilitatea fiscală, în timp 

ce 25% consideră că programele de mentorat pe scară largă reprezintă o măsură care 

poate sprijini mediul antreprenorial din județ. 

 

 

 

Măsuri care ar putea veni în mod semnificativ în sprijinul afacerilor din județul Olt 



 
 

 
 

Printre măsurile care ar putea veni în sprijinul antreprenorilor din județul Olt, 75% dintre 

aceștia consideră că reducerea impozitelor și promovarea afacerilor în afara județului și 

străinătate sunt principalele măsuri care ar putea veni în sprijinul antreprenorilor din 

județul Olt. În timp ce jumătate dintre respondenți consideră de ajutor scutirea de 

impozit a profitului reinvestit și accesul la surse de finanțare suplimentare.  

 

 

Cel mai important factor pentru succesul pe termen lung 

În ceea ce privește succesul pe termen lung al afacerii, majoritatea respondenților 

consideră ca factori determinanți reducerea costurilor, inovarea și disponibilitatea 

personalului calificat. Jumătate dintre cei care au răspuns sondajului de opinie consideră 

stabilitatea fiscală și legislativă un factor important în asigurarea succesului pe termen 

lung.  



 
 

 
 

 

 

Principalele măsuri de stimulare a activității economice din județul Olt 

75% dintre antreprenorii din județul Olt care au luat parte la sondajul de opinie văd în 

facilitatea obținerii de fonduri UE și în majorarea subvențiilor măsuri care stimulează 

activitatea economică din județ. De menționat că jumătate dintre respondenți consideră 

că infrastructura și acordarea de suport în găsirea de noi clienți ajută la stimularea 

economiei locale. 

 

Atuuri ale antreprenorilor din județul Olt 

75% dintre respondenți consideră că stimularea creativității angajaților reprezintă 

principalul atuu al afacerii lor, în timp ce pentru jumătate dintre ei, atuul lor îl reprezintă 



 
 

 
 

abordarea de noi segmente de piață și desfășurarea online a comunicării și promovării prin 

intermediul canalelor online. 

Un sfert dintre antreprenorii care au răspuns sondajului consideră că au un avantaj de 

piață prin faptul că dezvoltă produse și servicii noi. 

 

Concluzii 

Toți antreprenorii din județul Olt care au răspuns sondajului de opinie, consideră 

birocrația o piedică în calea bunului mers al afacerii lor și consideră că reducerea acesteia, 

investiția în educația antreprenorială și programele guvernamentale pot contribui la 

sprijinirea mediului antreprenorial local. 

Pentru majoritatea antreprenorilor din județul Olt care au răspuns sondajului, este 

importantă promovarea afacerilor românești în afara județului sau în străinătate, precum 

și reducerea impozitelor. Iar pentru jumătate dintre aceștia accesul la surse de finanțare 

suplimentare și scutirea de impozit a profitului reinvestit. 

În ceea ce privește cel mai important factor pentru succesul pe termen lung al afacerii, 

majoritatea respondenților din Olt consideră trei factori ca fiind determinanți: reducerea 

costurilor, disponibilitatea personalului calificat și inovarea continuă. Totodată, este de 

remarcat faptul că majoritatea respondenților pun preț pe stimularea creativități 

individuale a angajaților, iar jumătat dintre aceștia au un avantaj prin abordarea de noi 

segmente de piață și de noi clienți, dar și prin promovarea online. 

 

Sursa: Sondaj de opinie în rândul antreprenorilor din județul Olt (iunie 2020) 

 



 
 

 
 

CONSOLIDAREA ANTREPRENORIATULUI – PERSPECTIVE ȘI OPORTUNITĂȚI DE AFACERI ÎN 

JUDEȚUL VÂLCEA 

 

Măsuri care ar putea sprijini mediul antreprenorial din județul Vâlcea pentru a se 

dezvolta și consolida în următorii ani 

În urma sondajului de opinie realizat în rândul antreprenorilor din județul Vâlcea, 77% 

dintre aceștia consideră ca fiind utile programele guvernamentale care să sprijine 

dezvoltarea afacerilor, iar 54% dintre ei consideră reducerea birocrației ar susține mediul 

antreprenorial, în timp ce 46% consideră utile investițiile în educația antreprenorială. 

 

 

 

Măsuri care ar putea veni în mod semnificativ în sprijinul afacerilor din județul Vâlcea 

Dintre măsurile care ar putea veni semnificativ în sprijinul afacerilor din județul Vâlcea, 

92% dintre antreprenorii chestionați consideră important accesul la surse suplimentare de 

finanțare, 46% văd în reducerea impozitelor o măsură importante, în timp ce 38% 

consideră că afacerea lor poate fi ajutată de scutirea de impozite a profitului reinvestit, 

precum și de accesul la sisteme de networking în domeniu. 



 
 

 
 

 

 

Cel mai important factor pentru succesul pe termen lung 

Pentru 85% dintre antreprenorii chestionați, succesul pe termen lung al afacerii lor poate 

fi asigurat prin inovare continuă și constantă, 62% prin stabilitate fiscală și legislativă, iar 

46% prin existența personalului calificat. Pentru 38% dintre respondenți succesul afacerii 

este direct legat de reducerea costurilor, iar pentru 31% acest succes depinde de ideea 

de afaceri, dacă este validată sau nu de piață. 

 

 

Principalele măsuri de stimulare a activității economice din județul Vâlcea 



 
 

 
 

92% dintre participanții la sondajul de opinie din județul Vâlcea văd în facilitatea de a 

obține fonduri UE o măsură care contribuie la stimularea activității economice din județ, 

iar 62% consideră că acest lucru poate fi realizat prin majorarea subvențiilor acordate de 

stat și reducerea timpului de obținere a acestora. Un în ultimul rând, 46% dintre 

respondenți consideră că economía local poate fi stimulată prin acordarea de suport în 

găsirea de noi clienți, în timp ce 31% dintre aceștia sunt de părere că stimularea economiei 

depinde de reducerea fiscalității, infrastructura din județ și prin protejarea producătorilor 

autohtoni și reducerea importurilor. 

 

Atuuri ale antreprenorilor din județul Vâlcea  

Din punct de vedere inovativ, antreprenorii din județul Vâlcea care au participat la 

sondajul de opinie, consideră că dezvoltarea de produce/servicii noi reprezintă atuul lor 

în afaceri (54%), comunicarea și promovarea lor este un atuu în cazul a 46% dintre 

respondenți, iar pentru 38% atuul principal în afaceri îl reprezintă capacitatea de a aborda 

noi segmente de piață, precum și îmbunătățirea proceselor tehnologice. 



 
 

 
 

 

Concluzii 

Majoritatea antreprenorilor chestionați consideră că ajutorul statului este foarte 

important în dezvoltarea afacerii lor, dar, în același timp, sunt conștienți de faptul că 

inovarea continuă reprezintă un factor important în succesul afacerii lor. 

Aproape jumătate dintre cei care au participat la sondajul de opinie consideră educația 

antreprenorială ca fiind importantă pentru bunul mers al afacerii, iar reducerea poverilor 

fiscale un ajutor în dezvoltarea lor.  

Nu în ultimul rând, aproape jumătate dintre antreprenorii chestionați cunosc importanța 

personalului calificat în dezvoltarea cu succes a afacerii lor. 

Sursa: Sondaj de opinie în rândul antreprenorilor din județul Vâlcea (iunie 2020) 

 

V. Rolul inovării în dezvoltarea antreprenoriatului, la nivel local și regional  

 

Conform Strategiei de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, viziunea regiunii Sud-Vest 

Oltenia pentru perioada de programare 2014-2020 viza atingerea competitivității atât în 

domeniul industrial, cât și în agricultură, dar și al economiei digitale prin dezvoltarea 

unui mediu de afaceri performant bazat pe resurse umane competente, integrarea 

tehnologiilor inovative şi promovarea dezvoltării durabile. 

 

UE aduce în prim plan pentru perioada 2014-2020 avantajele competitive, ce gravitează 

în jurul resursei umane și societatea inteligentă, bazată pe cunoaștere.  



 
 

 
 

 

În acest context, Strategia de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia 2014-2020 se axează 

pe analiza factorilor comparativi și competitivi de care dispune regiunea.  

 

De altfel, o ierarhizare din punct de vedere al abundenței relative în factori ar fi: teren, 

populație, capital și progres tehnologic. 

 

a) Avantaje comparative  

 

• Teren: suprafața agricolă 1.803.084 ha din care arabila 1.252.722 ha și păduri 

860.420 ha; ape: Dunăre, Olt, Jiu, Gilort, Motru; subsol: cărbune, petrol, gaze, 

sare, marmură, ape termale, ape minerale. Regiune relativ abundentă în teren 

(Dolj, Olt), în special agricol.  

• Forța de muncă: populație 2.225.108, circa 32.762 studenți. Abundența relativă 

numeric dar deficitară profesional, mai ales nivel mediu.  

• Capital:  

- fizic capacităţi active: energie electrică, hidro și termo, aluminiu, autoturisme, 

chimicale plastice și sodice, nave, materiale construcții, industrie ușoară, industrie 

agroalimentară.  

 

- fizic capacităţi inactive: locomotive, vagoane, transformatoare, mașini agricole, 

avioane, aparataj, îngrășăminte chimice, conserve.  

- capital financiar: economisire regională scăzută, investiții străine concentrate pe 

autoturisme și aluminiu. Deficit relativ de capital (fizic inclusiv infrastructură, 

financiar, mai ales investiții străine). 

 

b) Avantaje competitive  

 

• Existenți: poziție nodală rutieră (căi ferate, aeriană), muncă zile de lucru urban și 

sfârșit de săptămână rural.  

• Emergenți: zona IT (programare), C/D electrotehnică și agroindustrială.  



 
 

 
 

• Slabi: spirit antreprenorial educat, management profesionalizat, satisfacția 

consumatorului, spirit comunitar și asociativ.  

 

Conform strategiei menționate, viziunea pe termen lung proiectează regiunea S-V Oltenia 

în sfera ecologizării în domeniul agriculturii (avantaj competitiv), prin activități precum: 

culturi agricole, pomicultură, viticultură, zootehnie, silvicultură, localizate în zona rurală. 

 

Desigur, perspectiva menționată va contribui în mod sustenabil la stimularea dezvoltării 

industriale, prin dinamizarea agroindustriei și creșterea, în mod proporțional, a producției 

industriale de tractoare, mașini agricole, autovehicule utilitare, produse chimice, 

materiale de construcții etc. 

 

Pentru atingerea obiectivul strategic al regiunii pentru perioada 2014-2020, strategia 

prevede valorificarea resurselor proprii, sprijinirea mediului de business, a infrastructurii 

și serviciilor în marja diminuării decalajelor existente între regiunea SV Oltenia și restul 

regiunilor țării. 

 

Astfel, prioritățile și domeniile de intervenție la nivel regional pentru perioada de 

programare 2014-2020, relevante în contextul analizat, au inclus creșterea 

competitivității economice a regiunii și punctual consolidarea cercetării, dezvoltării 

tehnologice și inovării, prin: 

 

- sprijin pentru dezvoltarea activității economice în cadrul infrastructurii 

entităților de inovare si cercetare;  

- dezvoltarea legăturilor și sinergiilor între întreprinderi, centre de cercetare-

dezvoltare și de educație; 

- transfer tehnologic, inovare tehnologică socială, networking, clustere;  

- sprijin pentru start-upuri inovative și spin-off-uri;  

- nu în ultimul rând, stimularea activității de cercetare-dezvoltare în întreprinderi 

și transformarea rezultatelor acesteia în tehnologii, produse, servicii etc. 

 



 
 

 
 

Un domeniu de intervenție important a vizat reducerea decalajului informațional în 

regiune, prin dezvoltarea inovării in afaceri, producție și modele organizaționale și prin 

introducerea si dezvoltarea sistemelor integrate (informatice) de management al afacerii. 

Pe latura promovării dezvoltării IMM, eforturile se îndreaptă către încurajarea 

transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, în silvicultură pescuit, 

acvacultura și în zonele rurale si periurbane. 

 

Inovarea are un rol esențial în stimularea și consolidarea dezvoltării 

antreprenoriatului, impactul acesteia în județe, dar și la nivelul regiunii, fiind relevant 

pentru economie și în plan social. 

 

În regiunea SV Oltenia, funcționează mai multe incubatoare de afaceri, pe care 

antreprenorii din cadrul proiectului le pot accesa, acestea fiind detaliatre în cele ce 

urmează: 

 

Nr. 

Crt. 

Denumire 

incubator/localizare  

Domeniul de activitate  

1  Incubatorul Tehnologic şi 

de Afaceri - ITA ICSI 

Râmnicu Vâlcea, Vâlcea  

-susţinerea efortului de inovare în 

economie şi societate;  

- stimularea inovării şi transferului 

tehnologic în scopul introducerii în 

circuitul economic a rezultatelor 

cercetării;  

- creşterea calităţii şi 

competitivităţii produselor, 

proceselor şi serviciilor  

2  Centrul de Afaceri 

Flandra - Rm.Vâlcea, 

Vâlcea  

-sprijinirea firmelor începătoare 

prin asigurarea infrastructurii şi a 

unui pachet de servicii;  



 
 

 
 

- limitarea riscului de eşec pentru 

afaceri noi, prin consilierea de 

către manager sau acţionari;  

- crearea unui mediu stimulativ 

pentru întreprinzători;  

- generarea unui capital de 

imagine.  

3  Centrul de Afaceri pentru 

dezvoltarea IMM-urilor - 

Tg. Jiu, Gorj  

-contabilitate centralizată;  

-întocmire planuri de afaceri;  

-asistenţă administrativă, legală şi 

financiară;  

-consultanţă în marketing şi 

management;  

-identificarea unor potenţiali 

parteneri de afaceri;  

-acces la blibliotecă.  

4  Incubator de Afaceri  

transfrontalier, Dolj  

-consultanţă în sectoarele IT, 

servicii, biotehnologie,  

5 IPA CIFATT Craiova, Dolj -proiectarea şi  

managementul  

proiectelor europene;  

- logistică;  

- managementul calităţii;  

-partener sau  

coordonator proiect. 

6 Incubatorul de afaceri 

Craiova, Parcul Industrial 

Craiova, Dolj  

- sprijinirea tinerilor antreprenori în 

inițierea unui afaceri;  

- consultanță pentru dezvoltarea 

afacerii (furnizarea unui studiu de 

fezabilitate în mod gratuit în primul 

an de incubare a firmei). 



 
 

 
 

Cercetarea, dezvoltarea şi inovarea reprezintă un sector cheie pentru stimularea 

creşterii economice și crearea locurilor de muncă, în timp ce dezvoltarea anumitor 

sectoare poate fi stimulată prin punerea în practică a rezultatelor cercetării și realizarea 

transferului tehnologic cu valoare adăugată asupra economiei. 

 

Prin Agenda Lisabona, la nivelul Uniunii Europene, s-a fixat ţinta spre care ar trebui să 

tindă statele membre privind cheltuielile pentru cercetare dezvoltare ca procent din PIB. 

Acest obiectiv este de 3% din PIB. Cu toate acestea, conform statisticii INS, România a 

cheltuit, în 2018, suma de 4,769 miliarde de lei pentru activitatea de cercetare-

dezvoltare, echivalentul a 0,51% din Produsul Intern Brut (PIB). 

 

În marja stimulării inovării, antreprenorii pt accesa resurse ale Comisiei Europene vizând 

accesul transnațional la infrastructuri de cercetare europeană, baze de date de proiecte, 

bune practici și alte informații relevante la https://ec.europa.eu/info/research-and-

innovation/partners-networking/access-research-infrastructure/european-research-

infrastructures_ro. 

 

Surse:  

 

Comisia Europeană, Comunicarea Comisiei către Parlamentul european, Consiliul 

European, Consiliu, Comitetul economic și social european și Comitetul regiunilor. 

Acum este momentul Europei: să reparăm prejudiciile aduse de criză și să pregătim 

viitorul pentru noua generație, Bruxelles, 27.5.2020 COM(2020) 456 final, accesată 

on-line la https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-long-term-

budget/2021-2027_ro  

 

Comisia Europeană, Accesul la centre de cercetare, accesat on-line la 

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/partners-networking/access-

research-infrastructure/european-research-infrastructures_ro 

 

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/partners-networking/access-research-infrastructure/european-research-infrastructures_ro
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/partners-networking/access-research-infrastructure/european-research-infrastructures_ro
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/partners-networking/access-research-infrastructure/european-research-infrastructures_ro
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-long-term-budget/2021-2027_ro
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-long-term-budget/2021-2027_ro
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/partners-networking/access-research-infrastructure/european-research-infrastructures_ro
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/partners-networking/access-research-infrastructure/european-research-infrastructures_ro


 
 

 
 

Studiul Incubatoarele de afaceri - oportunitate de dezvoltare a start-up-urilor din 

România, 2010, accesat on-line la www.parcindustrialcraiova.ro  

 

VI. Contribuția mediului de afaceri la creșterea nivelului de viață al 

comunităților locale din regiunea SV Oltenia  

 

CONTRIBUȚIA MEDIULUI DE AFACERI LA CREȘTEREA NIVELULUI DE VIAȚĂ AL 

COMUNITĂȚILOR LOCALE DIN JUDEȚELE DOLJ, OLT ȘI VÂLCEA 

 

CONTEXT REGIONAL 

În vederea creșterii nivelului de trai al populației și reducerea fenomenului migrației forței 

de muncă, este necesar ca Regiunea Sud-Vest Oltenia să aibă drept obiectiv strategic 

dezvoltareaa durabilă și echilibrată, în primul rând prin sprijinirea și dezvoltarea mediului 

de afaceri și a infrastructurii, precum și prin valorificareaa resurselor proprii.  

Fenomenul migrației produce adânci disparități la nivel județean, din analiza datelor 

statistice ale ultimului deceniu observându-se că efectul negativ este mai puțin resimțit 

în mediul urban decât în cel rural. Astfel, orașul reședință de județ este un mediu cu un 

nivel de trai mai ridicat, datorat, în principal unei piețe a muncii mai bine dezvoltată, 

datorată existenței companiilor. Cu toate acestea, lipsa unui centru universitar cu 

specializări diverse și tradiție afectând negativ acest indicator.   

Relansarea și inovarea potențialului economic local joacă un rol primordial în sporirea 

nivelului de viață al comunităților din județ, fiind esențială dezvoltarea unui mediu de 

afaceri cât mai variat din punctul de vedere al activităților economice desfășurate, care 

să asigure atât accesul populației la servicii și bunuri prestate/livrate la un standard 

calitativ înalt, cât și la atragerea de investiții menite să creeze locuri de muncă și 

contribuții financiare la bugetul local, din taxe și impozite, cu consecința directă a 

investirii acestor resurse în comunitate, în realizarea de investiții pentru dezvoltarea 

infrastructurii de bază (rutieră, apă, canal, electricitate, alte rețele), în sistemul sanitar 

și educațional etc.  

Competitivitatea mediului de afaceri, dat fiind specificul județului și al Regiunii – mai ales 

în industrie și activități conexe – asigură populației diversificarea oportunităților 

profesionale și creșterea nivelului de viață ca urmare a creșterii puterii de cumpărare.     

 

 

 



 
 

 
 

CONTEXT JUDEȚEAN 

 

1. Creșterea economică la nivelul județelor Dolj, Olt și Vâlceaa 
 
La nivelul județului Dolj, în 2018, densitatea IMM-urilor la 100 de locuitori era de 2.21, în 

județul Olt de 1.6, iar în județul Vâlcea de 2.00. Toate județele Regiunii Sud-Vest Oltenia 

înregistrează o valoare foarte redusă față de alte județe din România, în special 

comparativ cu cele situate în regiuni ce reprezintă poli de dezvoltare, precum București-

Ilfov sau județe precum Timiș, Cluj și Constanța. 

Impactul dezvoltării antreprenoriatului asupra bunăstării și creșterii nivelului de viață se 

poate identifica prin corelarea densității IMM-urilor cu produsul intern brut/capita, din 

fiecare județ. 

Evoluția produsului intern brut/locuitor  

 

• Euro/locuitor -  
2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Dolj 8.499 9.136 10.007 10.900 11.820 12.753 

Olt 6.243  6.757  7.446  8.154  8.894  9.654 

Vâlcea 7.803  8.667  9.508  10.373  11.265  12.170 

Regiunea Sud-

Vest Oltenia 

7.797  8.487  9.336  10.208  11.111  12.034 

 

La nivelul județelor Dolj, Olt și Vâlcea, în special, și ale Regiunii Sud-Vest Oltenia, în 

general, există o corelație pozitivă între cei doi indicatori (densitatea IMM-urilor din 

fiecare județ și/sau regiune și PIB/locuitor, respectiv creșterea unui indicator determină 

și creșterea celuilalt), chiar dacă acestea înregistrează valori modeste. 

  

2. Crearea de locuri de muncă 

Evoluția bazei antreprenoriale se reflectă și asupra evoluției numărului de angajați, la 

nivelul fiecărui județ sau regiuni. 



 
 

 
 

Conform Comisiei Naționale de Prognoză (CNP), evoluția numărului mediu de persoane 

ocupate din județele Dolj, Olt și Vâlcea, în perioada 2018-2023, este conform datelor și 

estimărilor de mai jos: 

• Mii persoane -  
2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Dolj 238,7  243,5  247,9  252,6  257,6  262,3 

Olt 146,6  148,9  151,2  153,6  156,2  158,6 

Vâlcea 150,9  151,4  152,1  153,0  154,1  155,0 

Regiunea Sud-

Vest Oltenia 

753,4  763,3  773,3  784,1  795,9  807,0 

 

Conform datelor și estimărilor CNP, județele Dolj, Olt și Vâlcea vor înregistra o evoluție 

crescătoare a numărului mediu de angajați. Astfel, județul Dolj va înregistra de o creștere 

de la 238,7 mii persoane angajate, în 2018, la 262,3 mii persoane, în 2023, județil Olt, de 

la 146,6 mii în anul 2018, la 158,6 mii în 2323, iar județul Vâlcea va înregistra o creștere 

de la 150,9 mii angajați, în 2018, la 155 mii angajați, în 2023. Dinamica este pozitivă și la 

nivelul Regiunii, creșterea urmând a fi prognozată de la 753,4 mii, în anul 2018, la 807 mii 

în anul 2023. 

 

Rata șomajului, înregistrată și estimate, aferentă perioadei 2018 – 2023 se situează pe un 

trend descrescător. Astfel, la finalul anului 2018, în județul Dolj se înregistra un procent 

de 7,4% din populație în șomaj, pe locul doi în Regiune, după județul Mehedinți, estimatul 

CNP arăta o scădere a ratei șomajului până în jurul a 6,3%, în 2023. Județul Olt 

înregistrează cote mai mici de șomaj, în 2018, rata șomajului înregistrat a fost de 3,3%, 

estimările arată că în 2023 rata șomajului va scădea, până în jurul valorii de 5%. În cee 

ace privește județul Vâlcea, acesta a înregistrat în 2018 cea mai mica rată a șomajului, 

de 3,1%, aceasta urmând a scădea în mod progresiv până în anul 2023, la 2,1%. 

 

• % -  
2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Dolj 7,4  7,3 7,0 6,8 6,5 6,3 

Olt 6,3  6,1  5,7  5,5  5,2  5,0 



 
 

 
 

Vâlcea 3,1  3,0  2,7  2,5  2,3  2,1 

Regiunea Sud-

Vest Oltenia 

5,9  5,8 5,4 5,1 4,9 4,7 

 

Evoluția câștigului salarial mediu net este estimată și ea pe un trend crescător, după cum 

urmează: 

 

• lei/salariat -   
2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Dolj 2458  2865  3211  3497  3786  4078 

Olt 2343  2722  3037  3305  3564  3835 

Vâlcea 2104  2434  2688  2908  3126  3349 

Regiunea Sud-

Vest Oltenia 

2324  2693  2995  3251  3504  3765 

 

Surse: 

Comisia Națională de Prognoză 

 

CONTRIBUȚIA MEDIULUI DE AFACERI LA CREȘTEREA NIVELULUI DE VIAȚĂ AL 

COMUNITĂȚILOR LOCALE – JUDEȚELE GORJ ȘI MEHEDINȚI 

 

Impactul mediului de afaceri asupra creșterii nivelului de viață în comunitățile locale se 

poate măsura prin: 

A. Creștere economică 
B. Crearea de locuri de muncă 

 

A. Creșterea economică la nivelul județelor Gorj și Mehedinți 

În România, antreprenorii autohtoni se regăsesc cu precădere în cadrul IMM-urilor. 

La nivelul județului Gorj, în 2018, densitatea IMM-urilor la 100 de locuitori era de 1.85, 

iar în județul Mehedinți de 1,29. Ambele județe înregistrează o valoare foarte redusă față 



 
 

 
 

de alte județe din România, în special comparativ cu cele situate în Regiunea București-

Ilfov. 

 

Impactul dezvoltării mediului de afaceri asupra bunăstării și creșterii nivelului de viață se 

poate identifica prin corelarea densității IMM-urilor cu produsul intern brut/capita, din 

fiecare județ. 

 

Evoluția produsului intern brut/locuitor  

 

- Euro/locuitor - 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Gorj 9.720 10.572 11.656 12.766 13.927 15.114 

Mehedinți 6.002 6.630 7.360 8.112 8.894 9.705 

 

La nivelul județelor Gorj și Mehedinți există o corelație pozitivă între cei doi indicatori 

(densitatea IMM-urilor din fiecare județ și/sau regiune și PIB/locuitor, respectiv creșterea 

unui indicator determină și creșterea celuilalt), chiar dacă acestea înregistrează valori 

modeste. 

  

B. Crearea de locuri de muncă 

Evoluția bazei antreprenoriale se reflectă și asupra evoluției numărului de angajați, la 

nivelul fiecărui județ sau regiuni. 

Conform Comisiei Naționale de Prognoză (CNP), evoluția numărului mediu de persoane 

ocupate din județele Gorj și Mehedinți, în perioada 2018-2023, este conform datelor și 

estimărilor de mai jos: 

- Mii persoane - 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Gorj 125,1 127,5 129,9 132,5 135,3 138 

Mehedinți 92,1 92,1 92,2 92,4 92,7 93,1 

 



 
 

 
 

Conform datelor și estimărilor CNP, atât județul Gorj, cât și Mehedinți vor înregistra o 

evoluție crescătoare a numărului mediu de angajați. Astfel, județul Gorj va înregistra de 

o creștere de la 125,1 mii persoane angajate, în 2018, la 138 mii persoane, în 2023. În 

timp ce în județul Mehedinți se va înregistra o creștere de la 92,1 mii angajați, în 2018, 

la 93,1 mii angajați, în 2023. 

În timp ce rata șomajului, înregistrat și estimat la finalul anului, în perioada 2018 – 2023, 

se situează pe un trend descrescător, pentru ambele județe. Dacă în județul Gorj, la 

finalul anului 2018, se înregistra un procent de 4,4% din populație în șomaj, estimatul CNP 

arăta o scădere a ratei șomajului până în jurul a 3,4%, în 2023. Județul Mehedinți 

înregistrează cote mai mari de șomaj, corelate și cu un număr mai mic de angajați, 

respectiv de firme active. Astfel, dacă în 2018, rata șomajului înregistrat a fost de 7,7%, 

estimările arătau pentru 2023 o rată a șomajului în scădere, până în jurul valorii de 6,5%. 

 

- % - 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Gorj 4,4 4,3 4,0 3,8 3,5 3,4 

Mehedinți 7,7 7,6 7,3 6,9 6,7 6,5 

 

Creșterea numărului de IMM-uri generează noi locuri de muncă, dar și creșterea veniturilor 

pentru angajați, fapt care se reflectă în creșterea calității vieții. Astfel, la nivelul 

județelor Gorj și Mehedinți, evoluția câștigului salarial mediu net este estimată și ea pe 

un trend crescător, după cum urmează: 

- lei/salariat -  

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Gorj 2.387 2.723 2.982 3.214 3.434 3.672 

Mehedinți 2.184 2.547 2.846 3.103 3.350 3.608 

 

*Menționăm că estimările sunt făcute înainte de declanșarea crizei sanitare generate de 

virusul SARS-CoV-2. 

 

 



 
 

 
 

Sursa: Comisia Națională de Prognoză 

 

VII. CONCLUZII ȘI FOLLOW-UP  

 

Elaborarea prezentului studiu a condus la o serie de concluzii care evidențiază, printre 

altele și factorii motivaţionali în relaţie cu iniţiativa antreprenorială la nivel regional, în 

sensul că cele mai importante argumente în favoarea iniţierii unei afaceri proprii sunt 

legate de asigurarea unui nivel de trai decent. 

 

Principalele probleme cu care se confruntă antreprenorii și care au, pe de o parte, un 

impact semnificativ și asupra celorlalți stakeholderi precum angajații, comunitățile 

locale, investitorii furnizorii, publicul, competitorii și, pe de altă parte, o înrâurire ce un 

poate fi ignorată asupra obținerii unei performanțe superioare în administrarea afacerii, 

sunt: identificarea de noi piețe de desfacere, birocrația excesivă, capacitatea companiilor 

de a accesa finanțări, inclusiv prin fonduri europene, lipsa forței de muncă calificate și 

instabilitatea legislativă și fiscală. 

 

În acest context, accentul se pune pe trei trăsături esențiale ale unei afaceri de succes, 

respectiv motivație, oportunitate și obstacole.  

O observație pertinentă este legată de existența unui deficit hotărâtor de formare și 

informare în domeniul antreprenoriatului, lipsa accesului la aceste două resurse atât de 

importante creând un dezavantaj major. 

 

Este evident că, deși în ultima decadă au fost implementate multe proiecte cu finanțare 

europeană în domeniul dezvoltării și sprijinirii antreprenoriatului, iar tendința este 

crescătoare, România are totuși un drum lung de parcurs în domeniul promovării culturii 

antreprenoriale, investiției în IMM-uri și în crearea unui cadru necesar apariției de noi 

afaceri. 

 

 

 



 
 

 
 

În acest context, principalele concluzii care se desprind sunt următoarele: 

 

➢ Politicile publice trebuie adaptate, constant și continuu, în funcție de necesitățile 

majore ale companiilor, un dialog dinamic și actual între antreprenori și decidenții 

politici de la nivel central, dar mai ales local, fiind un deziderat major al tuturor 

întreprinzătorilor regionali; 

 

➢ Stimularea schimburilor comerciale între companiile din regiune cu furnizori și 

beneficiari în primul rând naționali și internaționali reprezintă un factor-cheie în 

dezvoltarea mediului antreprenorial; 

 

➢ Creșterea nivelului de implicare a antreprenorilor din județele de referință în 

definirea priorităților regionale de finanțare; 

 
➢ Punerea unui accent sporit pe măsuri de creștere a competitivității; 

 

➢ Dezvoltarea sistemului de învățământ, inclusiv al celui profesional dual, ca sursă 

de forță de muncă calificată.   

 
 

 

ANEXE  

Statistici la nivel județean 
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JUDETUL DOLJ

 (%)

2018

dec. ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec.1)

Total judet 123,2 93,5 108,6 105,0 128,1 105,4 92,7 104,1 69,5 71,1 92,0 105,4 165,6 101,2

2018

dec. ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec.1)

Total judet 105,0 84,9 113,2 108,4 135,4 118,0 95,8 101,3 91,8 65,2 96,4 65,0 203,4 103,6

oct. nov. dec. ian.2) feb.2) mar.2) apr.2) mai 2) iun.2) iul.2) aug.2) sep.2) oct. 3) 1.I-31.X3)

Total exporturi FOB 252604 234841 162847 191107 220594 244458 223673 228165 232601 193847 136488 166572 226197 2063702

Total importuri CIF 218746 198566 144083 162087 186611 199754 201168 206201 165737 187994 95716 158953 204651 1768873

Sold FOB/CIF 33858 36275 18764 29020 33983 44704 22505 21964 66864 5853 40772 7619 21546 294829

1. INDICII PRODUCŢIEI INDUSTRIALE
(serie brută) 

1) Date semidefinitive; 2) Date revizuite; 3) Date provizorii

2019

2019

20181) 2019

 (%)

Notă: Sursa datelor o constituie capitolul CA din Cercetarea statistică lunară privind indicatorii pe termen scurt în industrie (IND TS). Indicele valoric al  cifrei de afaceri din industrie este calculat pe baza unei cercetări statistice selective care cuprinde toate
întreprinderile cu peste 50 de salariaţi şi un eşantion de întreprinderi cu 4-49 salariaţi. Conform recomandărilor europene indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie sunt calculaţi ca indici nedeflataţi. Raportarea cifrei de afaceri pe judeţe se face după sediul
central al întreprinderii furnizoare de date.

mii euro

I. INDUSTRIE

1) Date provizorii

Notă: Sursa datelor o constituie capitolul PROD din Cercetarea statistică lunară privind indicatorii pe termen scurt în industrie (IND TS). Indicii producţiei industriale (IPI) caracterizează evoluţia producţiei industriale totale la nivel de judeţ, în timp ce IPI, calculat la 
nivel naţional, caracterizează evoluţia valorii adăugate brute la costul factorilor, realizată în activitatea industrială. 

1) Date provizorii

luna corespunzătoare din anul precedent = 100 1.I-31.XII.2019
faţă de

1.I-31.XII.20181)

II. COMERŢ INTERNAŢIONAL

2. INDICII VALORICI AI CIFREI DE AFACERI 
DIN INDUSTRIE PE TOTAL (PIAŢA INTERNĂ 
ŞI PIAŢA EXTERNĂ)

1.I-31.XII.2019
faţă de

1.I-31.XII.20181)

luna corespunzătoare din anul precedent = 100 

3. COMERŢUL INTERNAŢIONAL CU BUNURI



2

2018

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

8720 8273 7655 8676 8772 10414 9863 10226 10652 10882 10073 9649 8755

6919 6536 5997 6985 7038 8189 7936 7984 8255 8719 8011 7758 6837

382 371 382 371 433 430 454 502 492 393 426 360 376

142 128 132 148 144 143 141 144 162 145 138 143 139

- - - - - - - - - - - - -

491 496 419 456 418 536 462 540 686 570 540 485 490

337 404 410 396 391 760 527 691 695 672 583 543 546

2018

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

16204 14763 14163 15632 15565 18036 17518 19242 19064 19772 18802 17399 16626

13132 11948 11469 12708 12626 14344 14237 15354 15135 16022 15288 14074 13258

718 717 733 844 917 1144 986 1063 1039 858 895 792 781

285 236 268 284 306 272 278 292 309 271 251 271 245

- - - - - - - - - - - - -

779 764 637 697 651 796 686 799 928 794 768 694 705

532 523 561 583 536 930 808 1149 1100 1215 1019 962 986

2018

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

18,2 16,6 17,7 17,8 18,2 20,5 20,6 21,7 21,5 23,0 21,4 20,2 18,7

Cabane turistice

III. TURISM

Vile turistice

5. ÎNNOPTĂRI ÎN PRINCIPALELE STRUCTURI DE PRIMIRE 
TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE TURISTICĂ, pe tipuri 
de structuri de primire turistică 

2019

Cabane turistice

Moteluri

Vile turistice

Pensiuni turistice 

din care:

Hoteluri

Total judeţ

Moteluri

Total judeţ 

6. INDICELE DE UTILIZARE NETĂ A LOCURILOR DE CAZARE

număr

(%)

Pensiuni turistice 

4. SOSIRI ÎN PRINCIPALELE STRUCTURI DE PRIMIRE 
TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE TURISTICĂ, pe tipuri 
de structuri de primire turistică 

din care:

Pensiuni agroturistice 

Hoteluri

Pensiuni agroturistice 

Total judeţ

număr

2019

2019
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2018 *) 

dec.1) ian.2) feb.2) mar.2) apr.2) mai 2) iun.2) iul.3) aug.3) sep.3) oct.3) nov.3) dec.3)

134120 137126 137919 138597 138599 138620 138634 138830 138613 138741 138864 138889 138455

3469 3471 3492 3509 3509 3509 3510 3515 3509 3512 3515 3516 3505

40805 41035 41273 41476 41476 41483 41487 41545 41480 41519 41556 41563 41433

89846 92620 93154 93612 93614 93628 93637 93770 93624 93710 93793 93810 93517

2018 *)

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

4366 4373 4392 4432 4506 4466 4575 4603 4566 4563 4642 4694 4932

3390 3333 3337 3369 3462 3350 3399 3631 3812 3656 3672 3568 3786

4050 3692 3870 3847 3977 3831 3872 4016 4169 3896 4044 4153 4619

4531 4744 4685 4758 4810 4820 4969 4930 4797 4924 4972 5002 5128

Nota 3: Conform prevederilor legislaţiei naţionale în vigoare (OUG nr. 79/2017 cu modificările şi completările ulterioare), contribuţiile de asigurări sociale, respectiv cele de asigurări sociale de sănătate care cădeau în sarcina angajatorului au fost transferate în 
sarcina salariatului și, începând cu luna ianuarie 2018, sunt suportate în totalitate de salariat, fiind reflectate în cuantumul brut al câştigului salarial nominal. În consecință, indicatorul „câştig salarial mediu brut lunar” produs şi diseminat începând cu luna de referinţă 
ianuarie 2018 nu mai este comparabil cu seriile de date anterioare anului 2018.

*) Date operative

2019 *)

Industrie şi Construcţii 

Servicii **)

Agricultură, Silvicultură şi Pescuit

persoane

*) Date operative

Total judeţ

IV. FORŢA DE MUNCĂ

7. EFECTIVUL SALARIAŢILOR - la sfârşitul perioadei 

**) Exclusiv forţele armate şi personalul asimilat (Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii etc.); începând cu luna septembrie 2017, inclusiv datele aferente totalităţii salariaţilor încadraţi la birourile parlamentare din 
circumscripţiile electorale şi plătiţi din sume forfetare.

Industrie şi Construcţii 

Nota 2: Sectoarele de activitate sunt definite conform clasificării activităţilor din economia naţională CAEN Rev.2. Informaţiile privind câştigurile salariale pentru anumite activităţi economice conform CAEN Rev.2 din cadrul industriei şi serviciilor (ex. extracţia 
petrolului brut şi a gazelor naturale, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, poştă şi de curier, intermedieri financiare), în cea mai mare parte, sunt repartizate pe judeţe după sediul central al întreprinderii furnizoare 
de date.

Agricultură, Silvicultură şi Pescuit

lei/persoana

8. CÂŞTIGUL SALARIAL MEDIU BRUT 

1) Datele pentru anul 2018 au fost estimate pe baza rezultatelor cercetării statistice lunare asupra câştigurilor salariale, completate cu informaţiile existente în Registrul Statistic al Întreprinderilor pentru întreprinderile cu 1-3 salariaţi şi au fost repartizate pe judeţe şi 
sectoare de activitate conform distribuţiei obţinute din cercetarea statistică anuală asupra costului forţei de muncă din anul 2017.
2) Date reestimate. Datele pentru perioada ianuarie-iunie 2019 au fost reestimate pe baza rezultatelor cercetării statistice lunare asupra câştigurilor salariale, completate cu informaţiile existente în Registrul Statistic al Întreprinderilor pentru întreprinderile cu 1-3 
salariaţi şi au fost repartizate pe judeţe şi sectoare de activitate conform distribuţiei obţinute din cercetarea statistică anuală asupra costului forţei de muncă din anul 2018.

Servicii **)

Notă: Sectoarele de activitate sunt definite conform clasificării activităţilor din economia naţională CAEN Rev.2. 

3) Începând cu luna iulie 2019, datele au fost estimate pe baza rezultatelor cercetării statistice lunare asupra câştigurilor salariale, completate cu informaţiile existente în Registrul Statistic al Întreprinderilor pentru întreprinderile cu 1-3 salariaţi şi au fost repartizate pe 
judeţe şi sectoare de activitate conform distribuţiei obţinute din cercetarea statistică anuală asupra costului forţei de muncă din anul 2018.

Total judeţ

2019 *)

**) Exclusiv forţele armate şi personalul asimilat (Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii etc.); începând cu luna septembrie 2017, inclusiv datele aferente totalităţii salariaţilor încadraţi la birourile parlamentare din 
circumscripţiile electorale şi plătiţi din sume forfetare.

Nota 1: Datele lunare privind câştigul salarial mediu brut sunt obţinute printr-o cercetare statistică selectivă. Începând cu luna ianuarie 2019, eşantionul cuprinde, pe total țară, circa 23.500 unităţi economico-sociale. Unităţile din „sectorul bugetar” (vezi notele 
metodologice) sunt cuprinse exhaustiv în cercetare, excepţie făcând unităţile administraţiei publice locale pentru care datele la nivelul consiliilor locale comunale se culeg pe bază de eşantion reprezentativ la nivel de judeţ (cca. 820 de unităţi). Pentru sectorul 
economic, au fost incluse în cercetare unităţile cu 4 salariaţi şi peste, care reprezintă 89,65% din numărul total al salariaţilor din acest sector.
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2018 *)

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

2606 2633 2651 2675 2725 2703 2774 2794 2768 2758 2811 2840 2977

2059 2001 1995 2020 2078 2014 2038 2178 2298 2198 2202 2142 2271

2425 2303 2433 2418 2504 2424 2445 2561 2629 2466 2566 2630 2894

2700 2818 2783 2826 2862 2867 2967 2934 2858 2924 2955 2970 3046

2018

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

19728 20097 20178 19758 18905 18523 18278 18238 18392 18025 17887 17816 17945

11692 11970 12014 11687 11192 10905 10685 10653 10718 10487 10367 10315 10421

8036 8127 8164 8071 7713 7618 7593 7585 7674 7538 7520 7501 7524

2018

dec.1) ian.1) feb.1) mar.1) apr.1) mai1) iun.1) iul.1) aug.1) sep. oct. nov. dec.

7,4 7,6 7,6 7,4 7,1 7.0 6,9 6,9 6,9 6,8 6,7 6,7 6,7

7,9 8,1 8,1 7,9 7,6 7,4 7,2 7,2 7,3 7,1 7,0 7,0 7,1

6,8 6,9 6,9 6,8 6,5 6,4 6,4 6,4 6,5 6,4 6,3 6,3 6,3

(%)

Total judeţ

Nota 4: Conform prevederilor legale în vigoare, salariaţii din domeniul cercetare-dezvoltare şi inovare, respectiv din activitatea de creare de programe pentru calculator beneficiază de scutire de impozit.
Pentru perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2028 inclusiv, conform legislaţiei naţionale în vigoare (OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte 
normative şi prorogarea unor termene), salariaţii din domeniul construcţiilor beneficiază de unele prevederi speciale în ceea ce priveşte impozitul, contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate.

Femei

Bărbaţi

lei/persoana

*) Date operative

Agricultură, Silvicultură şi Pescuit

Total judeţ

2019 *)

2019

**) Exclusiv forţele armate şi personalul asimilat (Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii etc.); începând cu luna septembrie 2017, inclusiv datele aferente totalităţii salariaţilor încadraţi la birourile parlamentare din 
circumscripţiile electorale şi plătiţi din sume forfetare.

Sursa de date: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă

Servicii **)

Bărbaţi

10. NUMĂRUL ŞOMERILOR ÎNREGISTRAŢI - la sfârşitul 
perioadei

Vezi Notele 1-2 de la tabelul 8
Nota 3: Prevederile legale în vigoare (OUG nr. 79/2017 cu modificările şi completările ulterioare) referitoare la contribuţiile de asigurări sociale, respectiv cele de asigurări sociale de sănătate care cădeau în sarcina angajatorului, transferate în sarcina salariatului 
începând cu luna ianuarie 2018, nu influenţează comparabilitatea datelor pentru seriile de „câştig salarial mediu net lunar.”

persoane

Femei

Total judeţ

11. RATA ŞOMAJULUI ÎNREGISTRAT - la sfârşitul perioadei 
2019

9. CÂŞTIGUL SALARIAL MEDIU NET 

Sursa de date: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă; 1) Rata şomajului înregistrat, recalculată cu populaţia activă civilă la 1 ianuarie 2019

Industrie şi Construcţii 
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trim. III

148740

1174

20181)

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

473 493 398 374 368 462 428 558 572 558 528 410 426

820 923 806 789 728 815 774 735 729 706 730 784 834

-347 -430 -408 -415 -360 -353 -346 -177 -157 -148 -202 -374 -408

111 101 136 155 174 362 379 449 693 545 366 153 127

43 42 22 70 44 30 66 17 72 43 73 50 70

3 3 4 2 3 3 2 6 7 6 1 - 2

2018

dec. ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. 
45 49 106 106 150 143 96 110 85 156 116 84 95

trim. III1)

321
224
97

număr

VI. CONSTRUCŢII

14. AUTORIZAŢII DE CONSTRUIRE ELIBERATE PENTRU 
CLĂDIRI REZIDENŢIALE 

2019
număr

Total judeţ

   Decedaţi 

   Spor natural 

Notă: Repartizarea pe judeţe s-a făcut astfel: născuţii-vii după domiciliul sau reşedinţa mamei, iar în lipsa acestora, după domiciliul sau reşedinţa  tatălui, decesele după domiciliul sau reşedinţa  decedatului, căsătoriile după locul încheierii şi divorţurile după ultimul 
domiciliu comun al soţilor.

număr

   Născuţi-vii

1) Date definitive (repartizate după data producerii evenimentului demografic); 2) Date provizorii (repartizate după data înregistrării evenimentului demografic).

13. MIŞCAREA NATURALĂ A POPULAŢIEI 
(persoane cu domiciliul sau reşedinţa obişnuită în România) 
date absolute

   Căsătorii 

   Divorţuri 

   Decedaţi sub 1 an 

trim. II

V. INDICATORI SOCIALI

trim. IV trim. I

Numărul mediu al pensionarilor - (persoane) 149440 149003

12. NUMĂRUL MEDIU ŞI PENSIA MEDIE LUNARĂ A 
PENSIONARILOR DE ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT trim. III

Pensia medie – (lei) 1010 1011 1113

2018 2019

150350 149871

1114 1115

20192)

149850149941

1117

trim. I trim. II

15. LOCUINŢE TERMINATE 
2018 20191)

trim. I trim. II trim. III trim. IV trim. I trim. II
Locuinţe terminate 147 262 438 363 254 203

80 71
mediul urban 68 164 353

1) Date provizorii
Notă: Indicatorul "Locuinţe terminate" se referă la totalul locuinţelor finalizate în cursul trimestrului.

226 174 132
mediul rural 79 98 85 137
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Înmatriculări de 
societăţi comerciale

- număr -
Moneda naţională

  - mii lei -
Valută

EURODolari SUA

Sursa de date: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului

Valoarea capitalului social total subscris exprimat in 

VII. ALŢI INDICATORI

Total judeţ 13 1508,41674,37,2

16. ÎNMATRICULĂRI DE SOCIETĂŢI COMERCIALE CU PARTICIPARE 
STRĂINĂ LA CAPITALUL SOCIAL SUBSCRIS
- în luna decembrie 2019 -



1

JUDETUL GORJ

 (%)

2018

dec. ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec.1)

Total judet 105.4 76.8 82.2 91.5 116.2 111.7 99.1 109.3 94.2 92.9 87.6 83.9 81.8 92.6

2018

dec. ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov.1) dec.2)

Total judet 105.9 110.7 89.9 106.1 103.2 88.6 118.5 102.5 102.6 100.0 105.5 102.3 113.0 103.6

oct. nov. dec. ian.2) feb.2) mar.2) apr.2) mai 2) iun.2) iul.2) aug.2) sep.2) oct. 3) 1.I-31.X3)

Total exporturi FOB 6603 5449 5426 3835 4753 4796 6927 4366 4848 8080 3227 5728 5812 52371

Total importuri CIF 5703 5487 3270 4787 3722 3850 3840 3738 3458 3564 3902 4099 5749 40710

Sold FOB/CIF 900 -38 2156 -952 1031 946 3087 628 1390 4516 -675 1629 63 11661

luna corespunzătoare din anul precedent = 100 1.I-31.XII.2019
faţă de

1.I-31.XII.20181)

1.I-31.XII.2019
faţă de

1.I-31.XII.20182)

luna corespunzătoare din anul precedent = 100 

I. INDUSTRIE

1) Date provizorii

Notă: Sursa datelor o constituie capitolul PROD din Cercetarea statistică lunară privind indicatorii pe termen scurt în industrie (IND TS). Indicii producţiei industriale (IPI) caracterizează evoluţia producţiei industriale totale la nivel de judeţ, în timp ce IPI, calculat la 
nivel naţional, caracterizează evoluţia valorii adăugate brute la costul factorilor, realizată în activitatea industrială. 

1) Date rectificate                    2) Date provizorii

1. INDICII PRODUCŢIEI INDUSTRIALE
(serie brută) 

1) Date semidefinitive; 2) Date revizuite; 3) Date provizorii

3. COMERŢUL INTERNAŢIONAL CU BUNURI

mii euro

2019

2019

20181) 2019

 (%)

Notă: Sursa datelor o constituie capitolul CA din Cercetarea statistică lunară privind indicatorii pe termen scurt în industrie (IND TS). Indicele valoric al  cifrei de afaceri din industrie este calculat pe baza unei cercetări statistice selective care cuprinde toate
întreprinderile cu peste 50 de salariaţi şi un eşantion de întreprinderi cu 4-49 salariaţi. Conform recomandărilor europene indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie sunt calculaţi ca indici nedeflataţi. Raportarea cifrei de afaceri pe judeţe se face după sediul
central al întreprinderii furnizoare de date.

II. COMERŢ INTERNAŢIONAL

2. INDICII VALORICI AI CIFREI DE AFACERI 
DIN INDUSTRIE PE TOTAL (PIAŢA INTERNĂ 
ŞI PIAŢA EXTERNĂ)
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2018

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

9117 9117 7795 6595 5477 7418 9140 13222 17820 9579 7854 6246 7822

3611 3214 3404 3123 2530 3925 4068 5702 7019 3496 3728 2829 2936

533 417 353 526 481 524 489 1088 1044 773 519 524 439

299 315 323 188 192 195 287 443 588 459 237 115 276

252 368 242 36 70 9 172 78 376 22 4 10 133

2006 2645 1842 1324 1055 1174 1746 2839 4064 2493 1642 1600 1910

2184 1948 1389 1131 933 1212 1845 2337 3911 1999 1413 969 1953

2018

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

18806 17663 16878 12439 10798 11927 15816 22505 28886 15358 14582 12281 17140

5781 5696 7096 5365 4905 5469 6013 7883 10412 5015 6172 4697 5402

1863 1335 948 1047 1095 935 1709 1811 2129 1404 1756 1636 1295

579 849 676 383 291 344 546 939 1061 720 365 203 647

644 766 592 74 270 74 332 142 472 68 20 24 280

4480 4905 3901 2557 1888 2269 3117 5979 6553 4001 3078 2867 4583

5163 3869 3316 2552 2097 2415 3316 4685 7102 3679 2677 2581 4656

2018

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

III. TURISM

Total judeţ

Cabane turistice

Moteluri

Vile turistice

Vile turistice

5. ÎNNOPTĂRI ÎN PRINCIPALELE STRUCTURI DE PRIMIRE 
TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE TURISTICĂ, pe tipuri 
de structuri de primire turistică 

Cabane turistice

din care:

Pensiuni agroturistice 

Hoteluri

din care:

Pensiuni agroturistice 

Total judeţ

număr

Hoteluri

6. INDICELE DE UTILIZARE NETĂ A LOCURILOR DE CAZARE

Pensiuni turistice 

număr

(%)

Pensiuni turistice 

4. SOSIRI ÎN PRINCIPALELE STRUCTURI DE PRIMIRE 
TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE TURISTICĂ, pe tipuri 
de structuri de primire turistică 

Moteluri

2019

2019

2019
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21.8 21.4 24.2 15.7 14.5 15.1 18.7 25.0 31.1 18.1 18.3 17.7 19.8

2018 *) 

dec.1) ian.2) feb.2) mar.2) apr.2) mai 2) iun.2) iul.3) aug.3) sep.3) oct.3) nov.3) dec.3)

74120 75816 76200 76519 76520 76532 76540 76650 76528 76600 76669 76683 76439
1451 1413 1420 1426 1426 1426 1426 1428 1426 1427 1429 1429 1424

30566 31118 31276 31407 31407 31412 31416 31461 31411 31440 31468 31474 31374

42103 43285 43504 43686 43687 43694 43698 43761 43691 43733 43772 43780 43641

2018 *)

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

4822 4245 4209 4452 4622 4773 4521 4820 4495 4505 4498 4538 5013
7458 4131 4343 4559 4939 5353 5114 4752 4679 5330 4957 4636 5296

5705 4122 4006 4451 4758 4961 4494 5297 4664 4628 4519 4531 5510

4115 4346 4375 4450 4502 4604 4533 4431 4353 4389 4472 4542 4604
*) Date operative

Servicii **)

Total judeţ

Servicii **)

Agricultură, Silvicultură şi Pescuit

Notă: Sectoarele de activitate sunt definite conform clasificării activităţilor din economia naţională CAEN Rev.2. 

3) Începând cu luna iulie 2019, datele au fost estimate pe baza rezultatelor cercetării statistice lunare asupra câştigurilor salariale, completate cu informaţiile existente în Registrul Statistic al Întreprinderilor pentru întreprinderile cu 1-3 salariaţi şi au fost repartizate pe 
judeţe şi sectoare de activitate conform distribuţiei obţinute din cercetarea statistică anuală asupra costului forţei de muncă din anul 2018.

**) Exclusiv forţele armate şi personalul asimilat (Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii etc.); începând cu luna septembrie 2017, inclusiv datele aferente totalităţii salariaţilor încadraţi la birourile parlamentare din 
circumscripţiile electorale şi plătiţi din sume forfetare.

Nota 1: Datele lunare privind câştigul salarial mediu brut sunt obţinute printr-o cercetare statistică selectivă. Începând cu luna ianuarie 2019, eşantionul cuprinde, pe total țară, circa 23.500 unităţi economico-sociale. Unităţile din „sectorul bugetar” (vezi notele 
metodologice) sunt cuprinse exhaustiv în cercetare, excepţie făcând unităţile administraţiei publice locale pentru care datele la nivelul consiliilor locale comunale se culeg pe bază de eşantion reprezentativ la nivel de judeţ (cca. 820 de unităţi). Pentru sectorul 
economic, au fost incluse în cercetare unităţile cu 4 salariaţi şi peste, care reprezintă 89,65% din numărul total al salariaţilor din acest sector.

Industrie şi Construcţii 

**) Exclusiv forţele armate şi personalul asimilat (Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii etc.); începând cu luna septembrie 2017, inclusiv datele aferente totalităţii salariaţilor încadraţi la birourile parlamentare din 
circumscripţiile electorale şi plătiţi din sume forfetare.

Industrie şi Construcţii 

7. EFECTIVUL SALARIAŢILOR - la sfârşitul perioadei 

Total judeţ 

Agricultură, Silvicultură şi Pescuit

1) Datele pentru anul 2018 au fost estimate pe baza rezultatelor cercetării statistice lunare asupra câştigurilor salariale, completate cu informaţiile existente în Registrul Statistic al Întreprinderilor pentru întreprinderile cu 1-3 salariaţi şi au fost repartizate pe judeţe şi 
sectoare de activitate conform distribuţiei obţinute din cercetarea statistică anuală asupra costului forţei de muncă din anul 2017.

lei/persoana

8. CÂŞTIGUL SALARIAL MEDIU BRUT 

persoane

*) Date operative

Total judeţ

IV. FORŢA DE MUNCĂ

2019 *)

2) Date reestimate. Datele pentru perioada ianuarie-iunie 2019 au fost reestimate pe baza rezultatelor cercetării statistice lunare asupra câştigurilor salariale, completate cu informaţiile existente în Registrul Statistic al Întreprinderilor pentru întreprinderile cu 1-3 
salariaţi şi au fost repartizate pe judeţe şi sectoare de activitate conform distribuţiei obţinute din cercetarea statistică anuală asupra costului forţei de muncă din anul 2018.

2019 *)
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2018 *)

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

2966 2571 2544 2688 2835 2989 2761 3010 2752 2746 2748 2768 3120
4442 2433 2606 2743 3005 3298 3160 2954 2881 3212 2988 2806 3220
3610 2561 2469 2739 3013 3237 2791 3441 2940 2901 2845 2835 3577
2458 2582 2606 2645 2682 2775 2728 2658 2596 2612 2664 2713 2747

2018

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

5914 5900 5814 5457 5117 4839 4693 4778 4777 4731 4721 4725 4735

3243 3261 3217 2973 2776 2619 2458 2485 2459 2435 2429 2453 2491

2671 2639 2597 2484 2341 2220 2235 2293 2318 2296 2292 2272 2244

2018

dec.1) ian.1) feb.1) mar.1) apr.1) mai1) iun.1) iul.1) aug.1) sep. oct. nov. dec.

4.4 4.3 4.3 4.0 3.8 3.6 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
4.4 4.4 4.3 4.0 3.7 3.5 3.3 3.4 3.3 3.3 3.3 3.3 3.4
4.3 4.3 4.2 4.0 3.8 3.6 3.6 3.7 3.8 3.7 3.7 3.7 3.6

Nota 3: Conform prevederilor legislaţiei naţionale în vigoare (OUG nr. 79/2017 cu modificările şi completările ulterioare), contribuţiile de asigurări sociale, respectiv cele de asigurări sociale de sănătate care cădeau în sarcina angajatorului au fost transferate în 
sarcina salariatului și, începând cu luna ianuarie 2018, sunt suportate în totalitate de salariat, fiind reflectate în cuantumul brut al câştigului salarial nominal. În consecință, indicatorul „câştig salarial mediu brut lunar” produs şi diseminat începând cu luna de referinţă 
ianuarie 2018 nu mai este comparabil cu seriile de date anterioare anului 2018.

Total judeţ

11. RATA ŞOMAJULUI ÎNREGISTRAT - la sfârşitul perioadei 

Sursa de date: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă; 1) Rata şomajului înregistrat, recalculată cu populaţia activă civilă la 1 ianuarie 2019

Industrie şi Construcţii 

Femei

persoane

Nota 3: Prevederile legale în vigoare (OUG nr. 79/2017 cu modificările şi completările ulterioare) referitoare la contribuţiile de asigurări sociale, respectiv cele de asigurări sociale de sănătate care cădeau în sarcina angajatorului, transferate în sarcina salariatului 
începând cu luna ianuarie 2018, nu influenţează comparabilitatea datelor pentru seriile de „câştig salarial mediu net lunar.”

(%)

Total judeţ

Nota 4: Conform prevederilor legale în vigoare, salariaţii din domeniul cercetare-dezvoltare şi inovare, respectiv din activitatea de creare de programe pentru calculator beneficiază de scutire de impozit.
Pentru perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2028 inclusiv, conform legislaţiei naţionale în vigoare (OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte 
normative şi prorogarea unor termene), salariaţii din domeniul construcţiilor beneficiază de unele prevederi speciale în ceea ce priveşte impozitul, contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate.

Femei

10. NUMĂRUL ŞOMERILOR ÎNREGISTRAŢI - la sfârşitul 
perioadei

9. CÂŞTIGUL SALARIAL MEDIU NET 

Nota 2: Sectoarele de activitate sunt definite conform clasificării activităţilor din economia naţională CAEN Rev.2. Informaţiile privind câştigurile salariale pentru anumite activităţi economice conform CAEN Rev.2 din cadrul industriei şi serviciilor (ex. extracţia 
petrolului brut şi a gazelor naturale, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, poştă şi de curier, intermedieri financiare), în cea mai mare parte, sunt repartizate pe judeţe după sediul central al întreprinderii furnizoare 
de date.

Vezi Notele 1-2 de la tabelul 8

Bărbaţi

lei/persoana

*) Date operative

Agricultură, Silvicultură şi Pescuit

Total judeţ

Sursa de date: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă

Servicii **)

Bărbaţi

2019 *)

2019

2019

**) Exclusiv forţele armate şi personalul asimilat (Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii etc.); începând cu luna septembrie 2017, inclusiv datele aferente totalităţii salariaţilor încadraţi la birourile parlamentare din 
circumscripţiile electorale şi plătiţi din sume forfetare.
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trim. III

77543
1372

20181)

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

237 243 142 150 159 228 206 235 265 292 264 189 188
398 437 374 356 325 337 338 317 302 285 312 328 394

-161 -194 -232 -206 -166 -109 -132 -82 -37 7 -48 -139 -206
73 76 68 68 93 231 233 280 426 283 189 99 85

26 21 50 47 18 66 25 23 141 73 51 87 78

1 4 0 1 1 3 2 0 0 3 1 3 1

2018

dec. ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. 
36 26 35 55 50 62 42 54 54 48 54 39 38

trim. III1)

59
25

34

13. MIŞCAREA NATURALĂ A POPULAŢIEI 
(persoane cu domiciliul sau reşedinţa obişnuită în România) 
date absolute

număr

mediul rural

trim. III trim. IV trim. I trim. II

45 48

2018 20191)

trim. I trim. II

1) Date definitive (repartizate după data producerii evenimentului demografic); 2) Date provizorii (repartizate după data înregistrării evenimentului demografic).

89Locuinţe terminate 66

VI. CONSTRUCŢII

15. LOCUINŢE TERMINATE 

51

   Căsătorii 

14. AUTORIZAŢII DE CONSTRUIRE ELIBERATE PENTRU 
CLĂDIRI REZIDENŢIALE 

   Divorţuri 

   Decedaţi sub 1 an 

   Decedaţi 

   Spor natural 

Notă: Repartizarea pe judeţe s-a făcut astfel: născuţii-vii după domiciliul sau reşedinţa mamei, iar în lipsa acestora, după domiciliul sau reşedinţa  tatălui, decesele după domiciliul sau reşedinţa  decedatului, căsătoriile după locul încheierii şi divorţurile după ultimul 
domiciliu comun al soţilor.

număr

   Născuţi-vii

20192)

2019

1273
77718
1276

trim. II

V. INDICATORI SOCIALI

trim. IV

77655

trim. III

77617

12. NUMĂRUL MEDIU ŞI PENSIA MEDIE LUNARĂ A 
PENSIONARILOR DE ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT

Pensia medie – (lei) 1150 1152 1270

2018 2019

77898

trim. I

Numărul mediu al pensionarilor - (persoane)

trim. I trim. II

77642 77764

27 55 29 29 36

1291

număr

Total judeţ

mediul urban

71
21

24 21 34 37 22 35
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- - - - - - - - - - - -

Notă: Indicatorul "Locuinţe terminate" se referă la totalul locuinţelor finalizate în cursul trimestrului.

1) Date provizorii

Valută
EURODolari SUA

Înmatriculări de 
societăţi comerciale

- număr -

Sursa de date: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului

Valoarea capitalului social total subscris exprimat in 

VII. ALŢI INDICATORI

Total judeţ

16. ÎNMATRICULĂRI DE SOCIETĂŢI COMERCIALE CU PARTICIPARE 
STRĂINĂ LA CAPITALUL SOCIAL SUBSCRIS
- în luna decembrie 2019 -

Moneda naţională
  - mii lei -



1

DJS MEHEDINȚI

 (%)

2018

dec. ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec.1)

Total judet 67.0 70.9 99.8 91.2 78.2 119.0 127.1 82.1 95.2 103.1 113.2 98.8 103.0 96.8

2018

dec. ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov.1) dec.2)

Total judet 95.2 148.0 111.3 104.9 92.2 141.1 82.9 131.4 127.8 104.1 107.2 72.0 111.3 108.5

oct. nov. dec. ian.2) feb.2) mar.2) apr.2) mai 2) iun.2) iul.2) aug.2) sep.2) oct. 3) 1.I-31.X3)

Total exporturi FOB 12035 15380 8448 13898 11094 11240 8675 12285 9904 9555 11637 13438 13843 115568

Total importuri CIF 8272 7002 6133 7047 6885 7620 7437 10248 8339 11925 6770 10907 12641 89820

Sold FOB/CIF 3763 8378 2315 6851 4209 3620 1238 2037 1565 -2370 4867 2531 1202 25748

2019

2019

20181) 2019

 (%)

Notă: Sursa datelor o constituie capitolul CA din Cercetarea statistică lunară privind indicatorii pe termen scurt în industrie (IND TS). Indicele valoric al  cifrei de afaceri din industrie este calculat pe baza unei cercetări statistice selective care cuprinde toate
întreprinderile cu peste 50 de salariaţi şi un eşantion de întreprinderi cu 4-49 salariaţi. Conform recomandărilor europene indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie sunt calculaţi ca indici nedeflataţi. Raportarea cifrei de afaceri pe judeţe se face după sediul
central al întreprinderii furnizoare de date.

II. COMERŢ INTERNAŢIONAL

2. INDICII VALORICI AI CIFREI DE AFACERI 
DIN INDUSTRIE PE TOTAL (PIAŢA INTERNĂ 
ŞI PIAŢA EXTERNĂ)

mii euro

3. COMERŢUL INTERNAŢIONAL CU BUNURI

1. INDICII PRODUCŢIEI INDUSTRIALE
(serie brută) 

1) Date semidefinitive; 2) Date revizuite; 3) Date provizorii

I. INDUSTRIE

1) Date provizorii

Notă: Sursa datelor o constituie capitolul PROD din Cercetarea statistică lunară privind indicatorii pe termen scurt în industrie (IND TS). Indicii producţiei industriale (IPI) caracterizează evoluţia producţiei industriale totale la nivel de judeţ, în timp ce IPI, calculat la 
nivel naţional, caracterizează evoluţia valorii adăugate brute la costul factorilor, realizată în activitatea industrială. 

1) Date rectificate; 2) Date provizorii

luna corespunzătoare din anul precedent = 100 1.I-31.XII.2019
faţă de

1.I-31.XII.20181)

1.I-31.XII.2019
faţă de

1.I-31.XII.20182)

luna corespunzătoare din anul precedent = 100 



2

2018

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

3897 3348 3740 4680 7981 10134 11933 15203 18757 13471 9498 5493 4050

1992 1702 2033 2396 4241 4628 5067 6400 8127 5603 4585 2864 2010

176 133 181 197 297 297 325 509 672 351 262 240 181

- - - - - - - - - - - - -

24 24 - - 68 241 118 130 169 132 39 - -

669 582 736 953 1106 1053 1227 1488 2241 1383 1175 918 797

448 367 316 506 1376 2989 4063 5365 6144 5001 2539 705 402

2018

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

7478 4993 5628 8337 16488 20436 26020 34366 40434 28148 18328 13878 7605

4320 2560 2793 4663 9414 10968 12994 15270 18160 13851 10421 9654 4538

257 174 258 267 453 484 458 786 1177 809 449 481 253

- - - - - - - - - - - - -

42 24 - - 145 295 298 307 310 297 79 - -

933 813 974 1320 1887 1771 1914 2487 3179 1788 1510 1223 947

909 609 706 916 3276 5391 8070 11944 13573 9739 4330 1362 725

2018

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

14.5 11.8 14.2 16.7 27.0 31.5 40.4 48.5 57.1 41.4 27.9 25.7 15.3

2019

2019

2019

Moteluri

număr

(%)

Pensiuni turistice 

4. SOSIRI ÎN PRINCIPALELE STRUCTURI DE PRIMIRE 
TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE TURISTICĂ, pe tipuri 
de structuri de primire turistică 

din care:

Pensiuni agroturistice 

Total judeţ

număr

Hoteluri

Total judeţ 

6. INDICELE DE UTILIZARE NETĂ A LOCURILOR DE CAZARE

Pensiuni turistice 

din care:

Pensiuni agroturistice 

Hoteluri

Vile turistice

5. ÎNNOPTĂRI ÎN PRINCIPALELE STRUCTURI DE PRIMIRE 
TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE TURISTICĂ, pe tipuri 
de structuri de primire turistică 

Cabane turistice

Cabane turistice

Moteluri

Vile turistice

Total judeţ

III. TURISM



3

2018 *) 

dec.1) ian.2) feb.2) mar.2) apr.2) mai 2) iun.2) iul.3) aug.3) sep.3) oct.3) nov.3) dec.3)

44899 46142 46319 46456 46457 46464 46469 46537 46462 46506 46549 46558 46407

1551 1575 1582 1586 1586 1586 1587 1589 1586 1588 1589 1590 1585

17887 18901 18973 19029 19030 19033 19035 19062 19032 19050 19067 19071 19009

25461 25666 25764 25841 25841 25845 25847 25886 25844 25868 25893 25897 25813

2018 *)

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

4094 4383 4353 4444 4485 4714 4640 4463 4476 4479 4621 4649 4720

4574 3340 3390 3385 3634 3449 3532 3462 3425 3524 4010 3653 3545

3058 3690 3649 3786 3907 3801 4066 4038 4001 3863 3952 3880 4289

4783 4751 4718 4794 4792 5203 4972 4725 4766 4820 4974 5074 5013

2019 *)

Total judeţ

IV. FORŢA DE MUNCĂ

2019 *)

2) Date reestimate. Datele pentru perioada ianuarie-iunie 2019 au fost reestimate pe baza rezultatelor cercetării statistice lunare asupra câştigurilor salariale, completate cu informaţiile existente în Registrul Statistic al Întreprinderilor pentru întreprinderile cu 1-3 
salariaţi şi au fost repartizate pe judeţe şi sectoare de activitate conform distribuţiei obţinute din cercetarea statistică anuală asupra costului forţei de muncă din anul 2018.

lei/persoana

8. CÂŞTIGUL SALARIAL MEDIU BRUT 

persoane

*) Date operative

Agricultură, Silvicultură şi Pescuit

1) Datele pentru anul 2018 au fost estimate pe baza rezultatelor cercetării statistice lunare asupra câştigurilor salariale, completate cu informaţiile existente în Registrul Statistic al Întreprinderilor pentru întreprinderile cu 1-3 salariaţi şi au fost repartizate pe judeţe şi 
sectoare de activitate conform distribuţiei obţinute din cercetarea statistică anuală asupra costului forţei de muncă din anul 2017.

7. EFECTIVUL SALARIAŢILOR - la sfârşitul perioadei 

**) Exclusiv forţele armate şi personalul asimilat (Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii etc.); începând cu luna septembrie 2017, inclusiv datele aferente totalităţii salariaţilor încadraţi la birourile parlamentare din 
circumscripţiile electorale şi plătiţi din sume forfetare.

Industrie şi Construcţii 

Nota 2: Sectoarele de activitate sunt definite conform clasificării activităţilor din economia naţională CAEN Rev.2. Informaţiile privind câştigurile salariale pentru anumite activităţi economice conform CAEN Rev.2 din cadrul industriei şi serviciilor (ex. extracţia 
petrolului brut şi a gazelor naturale, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, poştă şi de curier, intermedieri financiare), în cea mai mare parte, sunt repartizate pe judeţe după sediul central al întreprinderii furnizoare 
de date.

Industrie şi Construcţii 

Notă: Sectoarele de activitate sunt definite conform clasificării activităţilor din economia naţională CAEN Rev.2. 

3) Începând cu luna iulie 2019, datele au fost estimate pe baza rezultatelor cercetării statistice lunare asupra câştigurilor salariale, completate cu informaţiile existente în Registrul Statistic al Întreprinderilor pentru întreprinderile cu 1-3 salariaţi şi au fost repartizate pe 
judeţe şi sectoare de activitate conform distribuţiei obţinute din cercetarea statistică anuală asupra costului forţei de muncă din anul 2018.

**) Exclusiv forţele armate şi personalul asimilat (Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii etc.); începând cu luna septembrie 2017, inclusiv datele aferente totalităţii salariaţilor încadraţi la birourile parlamentare din 
circumscripţiile electorale şi plătiţi din sume forfetare.

Nota 1: Datele lunare privind câştigul salarial mediu brut sunt obţinute printr-o cercetare statistică selectivă. Începând cu luna ianuarie 2019, eşantionul cuprinde, pe total țară, circa 23.500 unităţi economico-sociale. Unităţile din „sectorul bugetar” (vezi notele 
metodologice) sunt cuprinse exhaustiv în cercetare, excepţie făcând unităţile administraţiei publice locale pentru care datele la nivelul consiliilor locale comunale se culeg pe bază de eşantion reprezentativ la nivel de judeţ (cca. 820 de unităţi). Pentru sectorul 
economic, au fost incluse în cercetare unităţile cu 4 salariaţi şi peste, care reprezintă 89,65% din numărul total al salariaţilor din acest sector.

Total judeţ

Servicii **)

Agricultură, Silvicultură şi Pescuit

Servicii **)

*) Date operative
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2018 *)

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

2450 2649 2634 2694 2730 2939 2843 2720 2725 2728 2820 2848 2878

2752 2017 2050 2046 2211 2087 2164 2097 2082 2129 2432 2234 2153

1854 2338 2321 2415 2512 2427 2585 2596 2564 2487 2554 2517 2751

2845 2827 2807 2856 2859 3224 3005 2821 2844 2876 2970 3044 2995

2018

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

7996 7770 7821 7509 7154 7011 7013 6532 7018 6961 6786 6917 6929

4590 4587 4687 4470 4234 4156 4223 3823 4017 3992 3860 3928 3948

3406 3183 3134 3039 2920 2855 2790 2709 3001 2969 2926 2989 2981

2018

dec.1) ian.1) feb.1) mar.1) apr.1) mai1) iun.1) iul.1) aug.1) sep. oct. nov. dec.

7.7 7.5 7.5 7.2 6.9 6.8 6.8 6.3 6.8 6.7 6.5 6.7 6.7

8.4 8.4 8.5 8.1 7.7 7.6 7.7 7.0 7.3 7.3 7.0 7.2 7.2

7.0 6.5 6.4 6.2 6.0 5.9 5.7 5.6 6.1 6.1 6.0 6.1 6.1

Sursa de date: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă

Servicii **)

Bărbaţi

2019 *)

2019

2019

**) Exclusiv forţele armate şi personalul asimilat (Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii etc.); începând cu luna septembrie 2017, inclusiv datele aferente totalităţii salariaţilor încadraţi la birourile parlamentare din 
circumscripţiile electorale şi plătiţi din sume forfetare.

Bărbaţi

lei/persoana

*) Date operative

Agricultură, Silvicultură şi Pescuit

Total judeţ

Femei

10. NUMĂRUL ŞOMERILOR ÎNREGISTRAŢI - la sfârşitul 
perioadei

9. CÂŞTIGUL SALARIAL MEDIU NET 

Vezi Notele 1-2 de la tabelul 8

Femei

persoane

Nota 3: Prevederile legale în vigoare (OUG nr. 79/2017 cu modificările şi completările ulterioare) referitoare la contribuţiile de asigurări sociale, respectiv cele de asigurări sociale de sănătate care cădeau în sarcina angajatorului, transferate în sarcina salariatului 
începând cu luna ianuarie 2018, nu influenţează comparabilitatea datelor pentru seriile de „câştig salarial mediu net lunar.”

(%)

Total judeţ

Nota 4: Conform prevederilor legale în vigoare, salariaţii din domeniul cercetare-dezvoltare şi inovare, respectiv din activitatea de creare de programe pentru calculator beneficiază de scutire de impozit.
Pentru perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2028 inclusiv, conform legislaţiei naţionale în vigoare (OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte 
normative şi prorogarea unor termene), salariaţii din domeniul construcţiilor beneficiază de unele prevederi speciale în ceea ce priveşte impozitul, contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate.

Sursa de date: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă; 1) Rata şomajului înregistrat, recalculată cu populaţia activă civilă la 1 ianuarie 2019

Industrie şi Construcţii 

Nota 3: Conform prevederilor legislaţiei naţionale în vigoare (OUG nr. 79/2017 cu modificările şi completările ulterioare), contribuţiile de asigurări sociale, respectiv cele de asigurări sociale de sănătate care cădeau în sarcina angajatorului au fost transferate în 
sarcina salariatului și, începând cu luna ianuarie 2018, sunt suportate în totalitate de salariat, fiind reflectate în cuantumul brut al câştigului salarial nominal. În consecință, indicatorul „câştig salarial mediu brut lunar” produs şi diseminat începând cu luna de referinţă 
ianuarie 2018 nu mai este comparabil cu seriile de date anterioare anului 2018.

Total judeţ

11. RATA ŞOMAJULUI ÎNREGISTRAT - la sfârşitul perioadei 
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trim. III

58822

1221

20181)

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

205 191 107 120 132 183 162 219 232 187 196 148 182

385 368 323 376 284 328 291 295 319 266 295 311 324

-180 -177 -216 -256 -152 -145 -129 -76 -87 -79 -99 -163 -142

69 66 73 84 82 157 184 194 322 224 163 88 94

23 2 32 11 12 50 58 38 62 36 18 33 41

1 2 1 3 1 2 1 2 3 2 - 1 2

2018

dec. ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. 
20 17 17 20 43 28 29 26 35 32 37 27 20

trim. III1)

1151

număr

Total judeţ

59095

trim. I

Numărul mediu al pensionarilor - (persoane)

trim. I trim. II

59044 59088

Pensia medie – (lei) 1037 1040 1145

2018 2019

59084

trim. III

58859

12. NUMĂRUL MEDIU ŞI PENSIA MEDIE LUNARĂ A 
PENSIONARILOR DE ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT trim. II

V. INDICATORI SOCIALI

trim. IV

1147

58940

1149

20192)

2019

   Căsătorii 

14. AUTORIZAŢII DE CONSTRUIRE ELIBERATE PENTRU 
CLĂDIRI REZIDENŢIALE 

   Divorţuri 

   Decedaţi sub 1 an 

   Decedaţi 

   Spor natural 

Notă: Repartizarea pe judeţe s-a făcut astfel: născuţii-vii după domiciliul sau reşedinţa mamei, iar în lipsa acestora, după domiciliul sau reşedinţa  tatălui, decesele după domiciliul sau reşedinţa  decedatului, căsătoriile după locul încheierii şi divorţurile după ultimul 
domiciliu comun al soţilor.

număr

   Născuţi-vii

20191)

trim. I trim. II

1) Date definitive (repartizate după data producerii evenimentului demografic); 2) Date provizorii (repartizate după data înregistrării evenimentului demografic).

VI. CONSTRUCŢII

15. LOCUINŢE TERMINATE 

13. MIŞCAREA NATURALĂ A POPULAŢIEI 
(persoane cu domiciliul sau reşedinţa obişnuită în România) 
date absolute

număr

trim. III trim. IV trim. I trim. II

2018
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50

26

24

50

17

37 24 33 23 24 26

30 18 70 21 24mediul urban

Sursa de date: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului

Valoarea capitalului social total subscris exprimat in 

VII. ALŢI INDICATORI

Total judeţ - ---

16. ÎNMATRICULĂRI DE SOCIETĂŢI COMERCIALE CU PARTICIPARE 
STRĂINĂ LA CAPITALUL SOCIAL SUBSCRIS
- în luna decembrie 2019 -

Moneda naţională
  - mii lei -

Notă: Indicatorul "Locuinţe terminate" se referă la totalul locuinţelor finalizate în cursul trimestrului.

1) Date provizorii

Valută
EURODolari SUA

Înmatriculări de 
societăţi comerciale

- număr -

51Locuinţe terminate 93 45

mediul rural

54 54
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JUDEŢUL OLT

 (%)

2018

dec. ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec.1)

Total judet 87,8 87,0 97,2 97,8 93,5 88,5 110,4 95,3 99,8 98,9 99,0 98,2 90,8 96,4

2018

dec. ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec.1)

Total judet 97,5 107,8 118,0 107,9 104,7 108,9 107,3 94,7 92,1 101,7 96,7 98,1 101,8 103,3

oct. nov. dec. ian.2) feb.2) mar.2) apr.2) mai 2) iun.2) iul.2) aug.2) sep.2) oct. 3) 1.I-31.X3)

Total exporturi FOB 137927 128108 93481 135306 139179 148378 141538 149263 136306 138362 132994 139229 134525 1395082

Total importuri CIF 71001 70336 60982 73297 82514 92558 79315 82217 70054 75019 63515 65076 65308 748871

Sold FOB/CIF 66926 57772 32499 62009 56665 55820 62223 67046 66252 63343 69479 74153 69217 646211
1) Date semidefinitive; 2) Date revizuite; 3) Date provizorii

1.I-31.XII.2019
faţă de

1.I-31.XII.20181)

luna corespunzătoare din anul precedent = 100 

1. INDICII PRODUCŢIEI INDUSTRIALE
(serie brută) 

I. INDUSTRIE

1) Date provizorii

Notă: Sursa datelor o constituie capitolul PROD din Cercetarea statistică lunară privind indicatorii pe termen scurt în industrie (IND TS). Indicii producţiei industriale (IPI) caracterizează evoluţia producţiei industriale totale la nivel de judeţ, în timp ce IPI, calculat la 
nivel naţional, caracterizează evoluţia valorii adăugate brute la costul factorilor, realizată în activitatea industrială. 

1) Date provizorii

luna corespunzătoare din anul precedent = 100 1.I-31.XII.2019
faţă de

1.I-31.XII.20181)

2. INDICII VALORICI AI CIFREI DE AFACERI 
DIN INDUSTRIE PE TOTAL (PIAŢA INTERNĂ 
ŞI PIAŢA EXTERNĂ)

2019

2019

20181) 2019

 (%)

Notă: Sursa datelor o constituie capitolul CA din Cercetarea statistică lunară privind indicatorii pe termen scurt în industrie (IND TS). Indicele valoric al  cifrei de afaceri din industrie este calculat pe baza unei cercetări statistice selective care cuprinde toate
întreprinderile cu peste 50 de salariaţi şi un eşantion de întreprinderi cu 4-49 salariaţi. Conform recomandărilor europene indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie sunt calculaţi ca indici nedeflataţi. Raportarea cifrei de afaceri pe judeţe se face după sediul
central al întreprinderii furnizoare de date.

mii euro

II. COMERŢ INTERNAŢIONAL

3. COMERŢUL INTERNAŢIONAL CU BUNURI
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2018

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

2204 2931 1796 1773 2456 2460 1971 1128 2082 2530 3280 3803 1794

1976 2743 1607 1593 2255 2252 1739 1014 1773 2215 2915 3559 1594

20 19 33 23 53 45 45 39 48 63 67 60 32

4 2 1 4 5 4 6 - 5 5 5 2 3

133 138 128 112 99 119 147 39 212 208 159 129 128

66 16 22 38 42 38 32 29 38 28 120 33 27

2018

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

5329 6124 5227 4780 6463 7143 6180 3148 7103 6765 9330 9514 7410

4423 4582 3914 3691 5324 5953 4956 2587 5385 5363 7410 7330 5265

113 191 190 170 164 222 239 218 181 170 177 167 109

4 2 1 4 5 4 7 - 10 5 5 2 13

708 1077 884 607 694 732 748 95 1218 990 1445 1165 1599

66 192 218 296 266 224 220 220 290 202 133 250 124

2018

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

18,2 26,0 24,6 20,3 27,7 30,4 27,1 25,6 28,5 28,0 37,4 39,5 29,7

III. TURISM

Vile turistice

5. ÎNNOPTĂRI ÎN PRINCIPALELE STRUCTURI DE PRIMIRE 
TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE TURISTICĂ, pe tipuri 
de structuri de primire turistică 

Cabane turistice

Pensiuni turistice 

din care:

Hoteluri

Moteluri

Vile turistice

Total judeţ 

6. INDICELE DE UTILIZARE NETĂ A LOCURILOR DE CAZARE

număr

2019

Pensiuni agroturistice 

Hoteluri

Pensiuni agroturistice 

Total judeţ

Total judeţ

Moteluri

Cabane turistice

număr

(%)

Pensiuni turistice 

4. SOSIRI ÎN PRINCIPALELE STRUCTURI DE PRIMIRE 
TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE TURISTICĂ, pe tipuri 
de structuri de primire turistică 

din care:

2019

2019
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2018 *) 

dec.1) ian.2) feb.2) mar.2) apr.2) mai 2) iun.2) iul.3) aug.3) sep.3) oct.3) nov.3) dec.3)

72596 73791 74174 74493 74494 74505 74513 74621 74501 74572 74639 74653 74415

2695 2790 2804 2816 2816 2817 2817 2821 2817 2819 2822 2822 2813

32679 33520 33694 33839 33839 33844 33848 33897 33842 33875 33905 33911 33803

37222 37481 37676 37838 37839 37844 37848 37903 37842 37878 37912 37920 37799

2018 *)

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

4447 4147 4098 4279 4349 4469 4380 4350 4400 4290 4321 4375 4721

2820 2996 3001 3064 3186 3070 3259 3362 3303 3357 3422 3580 3731

4458 3938 3857 4214 4330 4499 4156 4249 4489 4147 4166 4171 4957

4632 4423 4400 4424 4449 4539 4656 4509 4383 4482 4522 4614 4564
*) Date operative

Servicii **)

Agricultură, Silvicultură şi Pescuit

persoane

*) Date operative

Total judeţ

7. EFECTIVUL SALARIAŢILOR - la sfârşitul perioadei 

**) Exclusiv forţele armate şi personalul asimilat (Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii etc.); începând cu luna septembrie 2017, inclusiv datele aferente totalităţii salariaţilor încadraţi la birourile parlamentare din 
circumscripţiile electorale şi plătiţi din sume forfetare.

Industrie şi Construcţii 

IV. FORŢA DE MUNCĂ

Agricultură, Silvicultură şi Pescuit

2019 *)

Nota 1: Datele lunare privind câştigul salarial mediu brut sunt obţinute printr-o cercetare statistică selectivă. Începând cu luna ianuarie 2019, eşantionul cuprinde, pe total țară, circa 23.500 unităţi economico-sociale. Unităţile din „sectorul bugetar” (vezi notele 
metodologice) sunt cuprinse exhaustiv în cercetare, excepţie făcând unităţile administraţiei publice locale pentru care datele la nivelul consiliilor locale comunale se culeg pe bază de eşantion reprezentativ la nivel de judeţ (cca. 820 de unităţi). Pentru sectorul 
economic, au fost incluse în cercetare unităţile cu 4 salariaţi şi peste, care reprezintă 89,65% din numărul total al salariaţilor din acest sector.

Servicii **)

Notă: Sectoarele de activitate sunt definite conform clasificării activităţilor din economia naţională CAEN Rev.2. 

3) Începând cu luna iulie 2019, datele au fost estimate pe baza rezultatelor cercetării statistice lunare asupra câştigurilor salariale, completate cu informaţiile existente în Registrul Statistic al Întreprinderilor pentru întreprinderile cu 1-3 salariaţi şi au fost repartizate pe 
judeţe şi sectoare de activitate conform distribuţiei obţinute din cercetarea statistică anuală asupra costului forţei de muncă din anul 2018.

Total judeţ

2019 *)
lei/persoana

8. CÂŞTIGUL SALARIAL MEDIU BRUT 

Industrie şi Construcţii 

1) Datele pentru anul 2018 au fost estimate pe baza rezultatelor cercetării statistice lunare asupra câştigurilor salariale, completate cu informaţiile existente în Registrul Statistic al Întreprinderilor pentru întreprinderile cu 1-3 salariaţi şi au fost repartizate pe judeţe şi 
sectoare de activitate conform distribuţiei obţinute din cercetarea statistică anuală asupra costului forţei de muncă din anul 2017.
2) Date reestimate. Datele pentru perioada ianuarie-iunie 2019 au fost reestimate pe baza rezultatelor cercetării statistice lunare asupra câştigurilor salariale, completate cu informaţiile existente în Registrul Statistic al Întreprinderilor pentru întreprinderile cu 1-3 
salariaţi şi au fost repartizate pe judeţe şi sectoare de activitate conform distribuţiei obţinute din cercetarea statistică anuală asupra costului forţei de muncă din anul 2018.

**) Exclusiv forţele armate şi personalul asimilat (Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii etc.); începând cu luna septembrie 2017, inclusiv datele aferente totalităţii salariaţilor încadraţi la birourile parlamentare din 
circumscripţiile electorale şi plătiţi din sume forfetare.
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2018 *)

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

2660 2530 2505 2613 2674 2736 2702 2687 2701 2638 2660 2704 2909

1722 1800 1796 1842 1921 1849 1953 2015 1975 2010 2049 2141 2231

2679 2480 2443 2660 2763 2844 2643 2710 2847 2648 2669 2676 3169
2753 2628 2614 2623 2646 2702 2805 2711 2608 2666 2688 2765 2711

2018

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

10138 10105 9976 9349 8802 8541 8691 8746 8676 8761 8738 8666 8855

5960 5965 5858 5469 5121 4964 4952 4994 4935 4941 4900 4954 5001

4178 4140 4118 3880 3681 3577 3739 3752 3741 3820 3838 3712 3854

2018

dec.1) ian.1) feb.1) mar.1) apr.1) mai1) iun.1) iul.1) aug.1) sep. oct. nov. dec.

6,3 6,2 6,2 5,8 5,4 5,3 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,5

6,8 6,8 6,7 6,3 5,9 5,7 5,7 5,7 5,6 5,7 5,6 5,7 5,7

5,6 5,6 5,5 5,2 4,9 4,8 5 5 5 5,1 5,2 5 5,2

(%)

Total judeţ

Nota 4: Conform prevederilor legale în vigoare, salariaţii din domeniul cercetare-dezvoltare şi inovare, respectiv din activitatea de creare de programe pentru calculator beneficiază de scutire de impozit.
Pentru perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2028 inclusiv, conform legislaţiei naţionale în vigoare (OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte 
normative şi prorogarea unor termene), salariaţii din domeniul construcţiilor beneficiază de unele prevederi speciale în ceea ce priveşte impozitul, contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate.

Femei

Nota 3: Conform prevederilor legislaţiei naţionale în vigoare (OUG nr. 79/2017 cu modificările şi completările ulterioare), contribuţiile de asigurări sociale, respectiv cele de asigurări sociale de sănătate care cădeau în sarcina angajatorului au fost transferate în 
sarcina salariatului și, începând cu luna ianuarie 2018, sunt suportate în totalitate de salariat, fiind reflectate în cuantumul brut al câştigului salarial nominal. În consecință, indicatorul „câştig salarial mediu brut lunar” produs şi diseminat începând cu luna de referinţă 
ianuarie 2018 nu mai este comparabil cu seriile de date anterioare anului 2018.

2019

9. CÂŞTIGUL SALARIAL MEDIU NET 

lei/persoana

*) Date operative

Agricultură, Silvicultură şi Pescuit

Total judeţ

2019 *)

2019

**) Exclusiv forţele armate şi personalul asimilat (Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii etc.); începând cu luna septembrie 2017, inclusiv datele aferente totalităţii salariaţilor încadraţi la birourile parlamentare din 
circumscripţiile electorale şi plătiţi din sume forfetare.

Servicii **)

Bărbaţi

10. NUMĂRUL ŞOMERILOR ÎNREGISTRAŢI - la sfârşitul 
perioadei

Vezi Notele 1-2 de la tabelul 8

persoane

Femei

Sursa de date: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă

Bărbaţi

Sursa de date: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă; 1) Rata şomajului înregistrat, recalculată cu populaţia activă civilă la 1 ianuarie 2019

Industrie şi Construcţii 

Total judeţ

11. RATA ŞOMAJULUI ÎNREGISTRAT - la sfârşitul perioadei 

Nota 3: Prevederile legale în vigoare (OUG nr. 79/2017 cu modificările şi completările ulterioare) referitoare la contribuţiile de asigurări sociale, respectiv cele de asigurări sociale de sănătate care cădeau în sarcina angajatorului, transferate în sarcina salariatului 
începând cu luna ianuarie 2018, nu influenţează comparabilitatea datelor pentru seriile de „câştig salarial mediu net lunar.”

Nota 2: Sectoarele de activitate sunt definite conform clasificării activităţilor din economia naţională CAEN Rev.2. Informaţiile privind câştigurile salariale pentru anumite activităţi economice conform CAEN Rev.2 din cadrul industriei şi serviciilor (ex. extracţia 
petrolului brut şi a gazelor naturale, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, poştă şi de curier, intermedieri financiare), în cea mai mare parte, sunt repartizate pe judeţe după sediul central al întreprinderii furnizoare 
de date.
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trim. III

92957
1059

20181)

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

295 289 213 216 227 258 210 340 318 295 296 223 231

598 727 566 571 566 512 456 501 507 428 503 498 561

-303 -438 -353 -355 -339 -254 -246 -161 -189 -133 -207 -275 -330

80 59 77 88 68 258 212 337 470 312 261 125 74

29 2 57 57 34 48 41 17 89 21 18 15 55

3 1 2 1 2 2 3 0 1 1 0 1 3

2018

dec. ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. 
49 35 37 62 59 82 57 78 61 69 57 55 48

trim. III1)

144

105

număr

trim. III trim. IV trim. I trim. II

70 87 113Locuinţe terminate 156

VI. CONSTRUCŢII

15. LOCUINŢE TERMINATE 

77

20191)

trim. I trim. II

2018

14. AUTORIZAŢII DE CONSTRUIRE ELIBERATE PENTRU 
CLĂDIRI REZIDENŢIALE 

2019

   Decedaţi 

   Spor natural 

Notă: Repartizarea pe judeţe s-a făcut astfel: născuţii-vii după domiciliul sau reşedinţa mamei, iar în lipsa acestora, după domiciliul sau reşedinţa  tatălui, decesele după domiciliul sau reşedinţa  decedatului, căsătoriile după locul încheierii şi divorţurile după ultimul 
domiciliu comun al soţilor.

număr

   Născuţi-vii

1) Date definitive (repartizate după data producerii evenimentului demografic); 2) Date provizorii (repartizate după data înregistrării evenimentului demografic).

13. MIŞCAREA NATURALĂ A POPULAŢIEI 
(persoane cu domiciliul sau reşedinţa obişnuită în România) 
date absolute

   Căsătorii 

   Divorţuri 

   Decedaţi sub 1 an 

V. INDICATORI SOCIALI

93266 93054

12. NUMĂRUL MEDIU ŞI PENSIA MEDIE LUNARĂ A 
PENSIONARILOR DE ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT trim. III trim. II

1008

trim. IV

Pensia medie – (lei) 915 915 1007 1008
Numărul mediu al pensionarilor - (persoane)

43

2018 2019

20192)

9340593322

trim. I trim. II

93399 93301

trim. I

număr

Total judeţ

mediul urban

91

39 43 63 4337

1009
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39mediul rural

Notă: Indicatorul "Locuinţe terminate" se referă la totalul locuinţelor finalizate în cursul trimestrului.

1) Date provizorii

Valută
EURODolari SUA

Înmatriculări de 
societăţi comerciale

- număr -

Sursa de date: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului

Valoarea capitalului social total subscris exprimat in 

VII. ALŢI INDICATORI

Total judeţ 1 41,846,40,2

16. ÎNMATRICULĂRI DE SOCIETĂŢI COMERCIALE CU PARTICIPARE 
STRĂINĂ LA CAPITALUL SOCIAL SUBSCRIS
- în luna decembrie 2019 -

Moneda naţională
  - mii lei -

40 4831 44 50 113
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Vâlcea

 (%)

2018

dec. ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec.1)

Total judet 99.3 96.3 104.2 106.1 128.3 119.4 97.9 94.7 98.4 108.7 86.5 94.7 86.1 101

2018

dec. ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec.1)

Total judet 117.5 117.4 112.0 113.9 120.9 116.1 105.6 108.9 100 111 97.9 94.4 86.6 106.7

oct. nov. dec. ian.2) feb.2) mar.2) apr.2) mai 2) iun.2) iul.2) aug.2) sep.2) oct. 3) 1.I-31.X3)

Total exporturi FOB 44563 46053 33654 30354 29543 29545 28218 29546 25688 31106 21299 27129 25918 278346

Total importuri CIF 34167 33225 27992 22011 26740 25430 26214 30113 25679 33383 23809 26833 30101 270312

Sold FOB/CIF 10396 12828 5662 8343 2803 4115 2004 -567 9 -2277 -2510 296 -4183 8034

1. INDICII PRODUCŢIEI INDUSTRIALE
(serie brută) 

1) Date semidefinitive; 2) Date revizuite; 3) Date provizorii

2019

2019

20181) 2019

 (%)

Notă: Sursa datelor o constituie capitolul CA din Cercetarea statistică lunară privind indicatorii pe termen scurt în industrie (IND TS). Indicele valoric al  cifrei de afaceri din industrie este calculat pe baza unei cercetări statistice selective care cuprinde toate
întreprinderile cu peste 50 de salariaţi şi un eşantion de întreprinderi cu 4-49 salariaţi. Conform recomandărilor europene indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie sunt calculaţi ca indici nedeflataţi. Raportarea cifrei de afaceri pe judeţe se face după sediul
central al întreprinderii furnizoare de date.

mii euro

I. INDUSTRIE

1) Date provizorii

Notă: Sursa datelor o constituie capitolul PROD din Cercetarea statistică lunară privind indicatorii pe termen scurt în industrie (IND TS). Indicii producţiei industriale (IPI) caracterizează evoluţia producţiei industriale totale la nivel de judeţ, în timp ce IPI, calculat la 
nivel naţional, caracterizează evoluţia valorii adăugate brute la costul factorilor, realizată în activitatea industrială. 

1) Date provizorii

luna corespunzătoare din anul precedent = 100 1.I-31.XII.2019
faţă de

1.I-31.XII.20181)

II. COMERŢ INTERNAŢIONAL

2. INDICII VALORICI AI CIFREI DE AFACERI 
DIN INDUSTRIE PE TOTAL (PIAŢA INTERNĂ 
ŞI PIAŢA EXTERNĂ)

1.I-31.XII.2019
faţă de

1.I-31.XII.20181)

luna corespunzătoare din anul precedent = 100 

3. COMERŢUL INTERNAŢIONAL CU BUNURI
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2018

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

25197 27768 28566 28280 30119 32822 36990 50206 54021 41407 34856 28900 26908

17606 21072 21853 21958 22322 23924 23701 29620 31386 26255 25293 21922 18789

706 752 828 937 1033 1203 1163 1527 1841 1674 828 687 839

1103 878 1055 1022 1616 1693 2066 3966 4130 2860 2214 1326 1071

166 93 115 97 144 183 185 316 411 313 233 103 120

2533 1876 1670 1812 2261 2527 4298 6044 6677 4781 2559 1985 2395

1680 1855 1611 1358 1676 1886 2033 3273 3969 2603 1806 1324 1889

2018

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

83879 64719 77889 75314 97591 104677 144133 208161 220408 164001 155566 125854 79929

66996 52049 64778 64447 81838 87381 117084 154579 161615 132122 137386 112364 63941

1675 1194 1929 1863 2314 2529 2100 3345 3453 3562 1946 1671 1430

2663 1595 2103 1393 3113 3464 4210 11200 10984 6484 3928 2485 2324

276 116 173 121 215 274 291 448 542 442 321 121 208

5969 3745 3655 3256 4813 5675 9180 16334 18662 11182 6122 4145 4668

4304 4020 3452 2846 3899 3488 4547 7633 9546 5769 3675 3200 4834

2018

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

Cabane turistice

III. TURISM

Vile turistice

5. ÎNNOPTĂRI ÎN PRINCIPALELE STRUCTURI DE PRIMIRE 
TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE TURISTICĂ, pe tipuri 
de structuri de primire turistică 

2019

Cabane turistice

Moteluri

Vile turistice

Pensiuni turistice 

din care:

Total judeţ

număr

Hoteluri

Total judeţ

Moteluri

6. INDICELE DE UTILIZARE NETĂ A LOCURILOR DE CAZARE

număr

(%)

Pensiuni turistice 

4. SOSIRI ÎN PRINCIPALELE STRUCTURI DE PRIMIRE 
TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE TURISTICĂ, pe tipuri 
de structuri de primire turistică 

din care:

Pensiuni agroturistice 

Hoteluri

Pensiuni agroturistice 

2019

2019
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27,8 22,2 29,8 25,6 33,6 33,9 43,4 54,4 58,4 51,0 50,1 42,5 26,2

2018 *) 

dec.1) ian.2) feb.2) mar.2) apr.2) mai 2) iun.2) iul.3) aug.3) sep.3) oct.3) nov.3) dec.3)

79695 81170 81559 81879 81880 81893 81902 82019 81889 81966 82039 82054 81794

1814 2003 2012 2020 2020 2021 2021 2024 2021 2023 2024 2025 2018

31361 31207 31356 31479 31480 31485 31488 31533 31483 31513 31541 31546 31447

46520 47960 48191 48380 48380 48387 48393 48462 48385 48430 48474 48483 48329

2018 *)

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

3886 3937 3943 3983 4113 4072 4196 4188 4115 4102 4121 4151 4338

4424 4746 4947 5029 5607 5328 5436 3892 5628 5002 5402 5026 5376

4153 3723 3686 3713 3818 3807 4098 3430 3902 3901 3931 3985 4266
3688 4084 4123 4170 4305 4243 4239 4629 4237 4231 4233 4254 4367

*) Date operative

2019 *)

Industrie şi Construcţii 

Servicii **)

Agricultură, Silvicultură şi Pescuit

persoane

*) Date operative

Total judeţ

IV. FORŢA DE MUNCĂ

7. EFECTIVUL SALARIAŢILOR - la sfârşitul perioadei 

Total judeţ 

**) Exclusiv forţele armate şi personalul asimilat (Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii etc.); începând cu luna septembrie 2017, inclusiv datele aferente totalităţii salariaţilor încadraţi la birourile parlamentare din 
circumscripţiile electorale şi plătiţi din sume forfetare.

Agricultură, Silvicultură şi Pescuit

lei/persoana

8. CÂŞTIGUL SALARIAL MEDIU BRUT 

1) Datele pentru anul 2018 au fost estimate pe baza rezultatelor cercetării statistice lunare asupra câştigurilor salariale, completate cu informaţiile existente în Registrul Statistic al Întreprinderilor pentru întreprinderile cu 1-3 salariaţi şi au fost repartizate pe judeţe şi 
sectoare de activitate conform distribuţiei obţinute din cercetarea statistică anuală asupra costului forţei de muncă din anul 2017.
2) Date reestimate. Datele pentru perioada ianuarie-iunie 2019 au fost reestimate pe baza rezultatelor cercetării statistice lunare asupra câştigurilor salariale, completate cu informaţiile existente în Registrul Statistic al Întreprinderilor pentru întreprinderile cu 1-3 
salariaţi şi au fost repartizate pe judeţe şi sectoare de activitate conform distribuţiei obţinute din cercetarea statistică anuală asupra costului forţei de muncă din anul 2018.

Servicii **)

Notă: Sectoarele de activitate sunt definite conform clasificării activităţilor din economia naţională CAEN Rev.2. 

3) Începând cu luna iulie 2019, datele au fost estimate pe baza rezultatelor cercetării statistice lunare asupra câştigurilor salariale, completate cu informaţiile existente în Registrul Statistic al Întreprinderilor pentru întreprinderile cu 1-3 salariaţi şi au fost repartizate pe 
judeţe şi sectoare de activitate conform distribuţiei obţinute din cercetarea statistică anuală asupra costului forţei de muncă din anul 2018.

Industrie şi Construcţii 

Total judeţ

2019 *)

**) Exclusiv forţele armate şi personalul asimilat (Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii etc.); începând cu luna septembrie 2017, inclusiv datele aferente totalităţii salariaţilor încadraţi la birourile parlamentare din 
circumscripţiile electorale şi plătiţi din sume forfetare.

Nota 1: Datele lunare privind câştigul salarial mediu brut sunt obţinute printr-o cercetare statistică selectivă. Începând cu luna ianuarie 2019, eşantionul cuprinde, pe total țară, circa 23.500 unităţi economico-sociale. Unităţile din „sectorul bugetar” (vezi notele 
metodologice) sunt cuprinse exhaustiv în cercetare, excepţie făcând unităţile administraţiei publice locale pentru care datele la nivelul consiliilor locale comunale se culeg pe bază de eşantion reprezentativ la nivel de judeţ (cca. 820 de unităţi). Pentru sectorul 
economic, au fost incluse în cercetare unităţile cu 4 salariaţi şi peste, care reprezintă 89,65% din numărul total al salariaţilor din acest sector.
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2018 *)

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

2319 2404 2415 2445 2515 2502 2578 2579 2535 2518 2533 2548 2660
2632 2835 2954 3011 3458 3221 3357 3293 3483 3064 3256 3073 3276
2488 2352 2352 2369 2422 2430 2614 2531 2496 2495 2518 2545 2717
2195 2434 2451 2491 2563 2539 2530 2595 2539 2521 2526 2537 2603

2018

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

4892 5029 5270 4726 4595 4587 4838 5167 5261 5277 5189 4888 4560

2539 2646 2743 2385 2426 2427 2480 2681 2704 2702 2625 2471 2331

2353 2383 2527 2341 2169 2160 2358 2486 2557 2575 2564 2417 2229

2018

dec.1) ian.1) feb.1) mar.1) apr.1) mai1) iun.1) iul.1) aug.1) sep. oct. nov. dec.

3.1 3.2 3.3 3 2.9 2.9 3 3.2 3.3 3.3 3.3 3.1 2.9

2.9 3 3.1 2.7 2.7 2.7 2.8 3 3 3 2.9 2.8 2.6

3.3 3.4 3.6 3.3 3.1 3.1 3.3 3.5 3.6 3.7 3.6 3.4 3.2

(%)

Total judeţ

Nota 4: Conform prevederilor legale în vigoare, salariaţii din domeniul cercetare-dezvoltare şi inovare, respectiv din activitatea de creare de programe pentru calculator beneficiază de scutire de impozit.
Pentru perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2028 inclusiv, conform legislaţiei naţionale în vigoare (OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte 
normative şi prorogarea unor termene), salariaţii din domeniul construcţiilor beneficiază de unele prevederi speciale în ceea ce priveşte impozitul, contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate.

Femei

Nota 3: Conform prevederilor legislaţiei naţionale în vigoare (OUG nr. 79/2017 cu modificările şi completările ulterioare), contribuţiile de asigurări sociale, respectiv cele de asigurări sociale de sănătate care cădeau în sarcina angajatorului au fost transferate în 
sarcina salariatului și, începând cu luna ianuarie 2018, sunt suportate în totalitate de salariat, fiind reflectate în cuantumul brut al câştigului salarial nominal. În consecință, indicatorul „câştig salarial mediu brut lunar” produs şi diseminat începând cu luna de referinţă 
ianuarie 2018 nu mai este comparabil cu seriile de date anterioare anului 2018.

Nota 2: Sectoarele de activitate sunt definite conform clasificării activităţilor din economia naţională CAEN Rev.2. Informaţiile privind câştigurile salariale pentru anumite activităţi economice conform CAEN Rev.2 din cadrul industriei şi serviciilor (ex. extracţia 
petrolului brut şi a gazelor naturale, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, poştă şi de curier, intermedieri financiare), în cea mai mare parte, sunt repartizate pe judeţe după sediul central al întreprinderii furnizoare 
de date.

Bărbaţi

lei/persoana

*) Date operative

Agricultură, Silvicultură şi Pescuit

Total judeţ

2019 *)

**) Exclusiv forţele armate şi personalul asimilat (Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii etc.); începând cu luna septembrie 2017, inclusiv datele aferente totalităţii salariaţilor încadraţi la birourile parlamentare din 
circumscripţiile electorale şi plătiţi din sume forfetare.

Sursa de date: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă

Servicii **)

Bărbaţi

10. NUMĂRUL ŞOMERILOR ÎNREGISTRAŢI - la sfârşitul 
perioadei

Vezi Notele 1-2 de la tabelul 8
Nota 3: Prevederile legale în vigoare (OUG nr. 79/2017 cu modificările şi completările ulterioare) referitoare la contribuţiile de asigurări sociale, respectiv cele de asigurări sociale de sănătate care cădeau în sarcina angajatorului, transferate în sarcina salariatului 
începând cu luna ianuarie 2018, nu influenţează comparabilitatea datelor pentru seriile de „câştig salarial mediu net lunar.”

2019

persoane

Femei

Total judeţ

11. RATA ŞOMAJULUI ÎNREGISTRAT - la sfârşitul perioadei 
2019

9. CÂŞTIGUL SALARIAL MEDIU NET 

Sursa de date: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă; 1) Rata şomajului înregistrat, recalculată cu populaţia activă civilă la 1 ianuarie 2019

Industrie şi Construcţii 
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trim. III

97909
1177

20181)

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

253 283 215 204 198 211 190 241 224 260 249 212 209

344 379 302 293 247 317 266 323 295 255 277 287 309

-91 -96 -87 -89 -49 -106 -76 -82 -71 5 -28 -75 -100

83 44 52 59 53 128 126 154 208 138 121 70 72

10 11 17 17 14 14 20 24 17 13 12 10 10

1 0 0 0 2 1 3 2 3 1 1 2 0

2018

dec. ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. 
27 29 42 51 51 52 63 56 53 58 45 38 39

trim. III1)

97

31

66

număr

mediul rural

trim. III trim. IV trim. I trim. II

92 214 361Locuinţe terminate 129

VI. CONSTRUCŢII

15. LOCUINŢE TERMINATE 

199

20191)

trim. I trim. II

2018

14. AUTORIZAŢII DE CONSTRUIRE ELIBERATE PENTRU 
CLĂDIRI REZIDENŢIALE 

2019

   Decedaţi 

   Spor natural 

Notă: Repartizarea pe judeţe s-a făcut astfel: născuţii-vii după domiciliul sau reşedinţa mamei, iar în lipsa acestora, după domiciliul sau reşedinţa  tatălui, decesele după domiciliul sau reşedinţa  decedatului, căsătoriile după locul încheierii şi divorţurile după ultimul 
domiciliu comun al soţilor.

număr

   Născuţi-vii

1) Date definitive (repartizate după data producerii evenimentului demografic); 2) Date provizorii (repartizate după data înregistrării evenimentului demografic).

13. MIŞCAREA NATURALĂ A POPULAŢIEI 
(persoane cu domiciliul sau reşedinţa obişnuită în România) 
date absolute

   Căsătorii 

   Divorţuri 

   Decedaţi sub 1 an 

Notă: Indicatorul "Locuinţe terminate" se referă la totalul locuinţelor finalizate în cursul trimestrului.

1) Date provizorii

trim. IV trim. I

V. INDICATORI SOCIALI

98305 98016

12. NUMĂRUL MEDIU ŞI PENSIA MEDIE LUNARĂ A 
PENSIONARILOR DE ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT trim. III trim. II

2018 2019

trim. I trim. II

98797 98556
Pensia medie – (lei) 1005 1006 1107
Numărul mediu al pensionarilor - (persoane)

164 312 80 145

20192)

9849198611
11171109 1111

6556

număr

Total judeţ

mediul urban

177

36

50 49 49

112

54
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Moneda naţională
  - mii lei -

Valută
EURODolari SUA

Înmatriculări de 
societăţi comerciale

- număr -

Sursa de date: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului

Valoarea capitalului social total subscris exprimat in 

VII. ALŢI INDICATORI

Total judeţ 3 100.5111.60.5

16. ÎNMATRICULĂRI DE SOCIETĂŢI COMERCIALE CU PARTICIPARE 
STRĂINĂ LA CAPITALUL SOCIAL SUBSCRIS
- în luna decembrie 2019 -
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