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INTRODUCERE – CONTEXTUL ELABORARII STUDIULUI 

Elaborarea studiului „Analiza mediului antreprenorial din regiunea Sud-Vest Oltenia 
si orientari de sustinere si dezvoltare catre o economie inteligenta, sustenabila si 
inclusiva”  este o activitate prevazuta in proiectul „Fii si Tu Antreprenor!” cofinantat 
prin programul Programul Operational Capital Uman  2014-2020,  axa prioritara 3 
„Locuri de munca pentru toti”, prioritatea de investitii 7 „ Cresterea ocuparii prin 
sustinerea intreprinderilor cu profil nonagricol in zona urbana”, contract de 
finantare nr. 117/08.01.2018 , Cod POCU/82/3/7/ 106494.  

Solicitant: Asociatia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin-ADAF 

Partener: Asociatia Romana pentru Transfer Tehnologic si Inovare-AROTT 

Obiectivul general al proiectului: 

Contributii la cresterea ocuparii in regiunea Sud –Vest Oltenia prin dezvoltarea 
competentelor antreprenoriale si manageriale a 310 persoane si acordarea de suport 
pentru operationalizarea ideilor de afaceri, infiintarea si dezvoltarea de 
intreprinderi non-agricole, inovative, sustenabile si incluzive, in mediul urban, 
creatoare de locuri de munca, prin aplicarea de masuri integrate de informare, 
formare antreprenoriala, acordarea de consultanta si mentorat , finantarea 
implementarii planurilor de afaceri prin ajutor de minimis. 

Proiectul contribuie la indeplinirea obiectivului specific 3.7 al POCU- „Cresterea 
ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbana”. 

Obiective specifice ale proiectului 

1.Stimularea initiativei antreprenoriale in randul somerilor, persoanelor inactive si 
persoanelor care au un loc de munca si doresc sa infiinteze o afacere care sa creeze 
locuri de munca din regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia prin, informarea 
publicului cu privire la programul de formare antreprenoriala, prin organizarea de 5 
seminarii cu un total de 500 de participanti si prin actiuni de promovare si publicitate 
bazate pe mijloace si canale de informare diversificate. 

2   Selectarea, pe baza unei metodologii transparente, obiective si echidistante, a 
310 someri, persoane inactive si salariati din regiunea Sud-Vest Oltenia in grupul 
tinta, la programul integrat de formare antreprenoriala, prin cursuri de competente 
antreprenoriale, elaborarea de planuri de afaceri, participarea la concurs de planuri 
de afaceri in vederea obtinerii unui ajutor de minimis pentru implementarea ideii de 
afaceri. 

3. Instruirea si certificarea a 310 persoane din grupul tinta prin derularea de 16 
sesiuni de cursuri de competente antreprenoriale autorizate de ANC si repartizate 
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echilibrat in toate judetele regiunii de dezvoltare Sud-Vest Oltenia, prin asigurarea 
de cel putin de 20 cursanti in fiecare judet. 

4. Constientizarea a 310 persoane din GT privind temele de inovarea sociala, 
reducerea emisiilor de gaze, utilizarea eficienta a resuselor, imbunatatirea utilizarii 
TIC, egalitatea de sanse, dezvoltarea durabila, non-discriminarea, prin organizarea 
a 16 ateliere de lucru. 

5. Selectarea unui numar de 38 de planuri de afaceri cu propuneri de afaceri non-
agricole in mediul urban, in urma evaluarii de catre un juriu de specialisti, pe baza 
unei metodologii cu o procedura transparenta, obiectiva si nediscriminatorie care sa 
asigure infiintarea de cel putin 2 intreprinderi in fiecare judet. 

6. Continuarea pregatirii de formare antreprenoriala pentru 38 de persoane selectate 
pentru finantarea afacerilor lor, prin efectuarea de stagii de practica de 40 ore in 
intreprinderi operationale cu obiect de activitate similar cu cel propus prin planul 
de afaceri pentru noua intreprindere si acordarea de consultanta si asistenta pentru 
inregistrarea firmelor la oficiile registrului comertului in vederea obtinerii 
personalitatii juridice. 

7. Sprijinirea implementarii a 38 de planuri de afaceri prin acordarea ajutorului de 
minimis de maximum 40000 euro in doua transe, in baza unui contract de subventie 
si monitorizarea functionarii si dezvoltarii afacerilor pe o durata de 18 luni in cadrul 
proiectului, precum si suport pentru sustenabilitatea intreprinderilor infiintate si a 
locurilor de munca create pe o perioada de 12 luni dupa incetarea finantarii 
proiectului. 

8. Cresterea gradului de ocupare in regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia prin 
crearea de 76 de locuri de munca in cadrul proiectului (minimum 2 locuri de munca 
in fiecare intreprindere nou infiintata); 

9. Promovarea firmelor infiintate prin proiect, prin organizarea de 3 evenimente cu 
150 participanti; ( din cauza masurilor restrictive pentru prevenirea si impiedicarea 
raspandirii virusului SARS-COV2, organizarea evenimentelor s-a inlocuit prin 
realizarea unei brosuri in 200 exemplare tiparite, cu prezentarea firmelor infiintate 
prin proiect si diseminarea pe scara larga a brosurii tiparite cat si a formatului 
electronic). 

10. Analiza mediului antreprenorial din regiunea Sud-vest Oltenia prin elaborarea 
unui studiu- „ Analiza mediului antreprenorial in regiunea Sud-Vest Oltenia si 
orientari de sustinere si dezvoltare catre o economie inteligenta, sustenabila si 
inclusiva” 

11. Implicarea participativa a membrilor comunitatii urbane in probleme sociale, 
prin organizarea de ateliere de constientizare in probleme de dezvoltare urbana cu 
tema „Solutii locale la probleme locale” 
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12. Abordarea inovarii sociale prin realizarea unei platforme on-line pentru 
informatii si servicii privind economia sociala. 

Rezultate obtinute 

R1.550 persoane informate prin 5 seminarii de informare privind proiectul, 1 
metodologie de selectie a grupului tinta; 1 pagina a proiectului pe facebook, pliant 
de prezentarea a proiectului, afise, roll-upuri, prezentare pe blogul: 
www.cursurigratuite.com; 80mesaje catre stakeholderi, comunicate de presa, 
crearea unui help desk la solicitant si partener (adresa email dedicata, telefon, 
informatii la sediu), mesaje pe retele socializare: Linked-in si youtube. 

R2. 314 persoane selectate in grupul tinta pentru programul de formare 
antreprenoriala, 314 persoane dintre care 125 barbati si 189 femei.  Grupul tinta a 
fost format din urmatoarele categorii: someri si persoane inactive 97 din care 44 
barbati si 53 femei; angajati, inclusiv persoane care desfasoara o activitate 
independenta 217 total din care 81 barbati si 136 femei. 

R3. 314 persoane instruite si certificate, prin 16 sesiuni de curs competente 
antreprenoriale, program de derulare a cursurilor, 314 planuri de afaceri elaborate; 

R4. 314 persoane constientizate cu privire la inovarea sociala, reducerea emisiilor 
de gaze, utilizarea eficienta a resuselor, imbunatatirea utilizarii TIC, egalitatea de 
sanse, dezvoltarea durabila, non-discriminare, prin organizarea de 16 ateliere de 
lucru. 

R5. 38 de planuri de afaceri selectate pentru finantare; 

R6. 38 de rapoarte de stagii de practica in intreprinderi functionale;  

R7. 38 contracte de ajutoare de minimis pentru finantarea afacerii,  

R8. 76 de locuri de munca create;  

R9. 200 brosuri de prezentare a firmelor infiintatate;  

R10. 1 studiu pentru analiza mediului antreprenorial din regiunea Sud-Vest Oltenia;  

R11. 5 seminarii cu un total de 250 participanti pentru constientizarea si participarea 
activa a membrilor comunitatii urbane in probleme de dezvoltare urbana; 

R12. 1 platforma inovativa on-line de informatii si servicii in domeniul economiei 
sociale.  

Perioada de implementare a proiectului 

9.01.2018-8.01.2021 
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CAPITOLUL 1 –MEDIUL ANTREPRENORIAL – CONCEPT 

1.1. ANTREPRENOR – ANTREPRENORIAT (DEFINITII, ISTORIC) 

Conform DEX, expresia „antreprenor” este de proveniență franceză și pune accent 

pe funcția primară a antreprenorului: „Persoană care conduce o antrepriza – din fr. 

entrepreneur”. 

În sensul modern al economiei de piață, un antreprenor este un agent economic care 

adoptă un comportament activ și novator, care acceptă deliberat riscuri financiare 

pentru a dezvolta proiecte noi. 

In Glosarul Financiar Antreprenoriatul reprezintă un proces ce constă în 

identificarea și urmărirea unei oportunități de afaceri, în scopul valorificării 

acesteia. 

Antreprenoriatul, ca subiect de discuție și analiză a fost introdus de economiști în 

secolul al XVIII-lea și a continuat să atragă interesul economiștilor în secolul al XIX-

lea. 

Antreprenoriatul a început să fie recunoscut în timpul monarhului francez Ludovic al 

XIV-lea care obișnuia să afirme că „burghezii și meșteșugarii vor deveni artizanii 

bogăției”.  

In centrul antreprenoriatului se afla antreprenorul. Conceptul de antreprenor foarte 

apropiat de cel cunoscut astazi datează încă din secolul al XVIII-lea în Franța, când 

economistul Richard Cantillona asocia asumarea de riscuri în economie cu 

antreprenoriatul. În Anglia, în jurul aceleiași perioade, Revoluția Industrială își făcea 

simțită prezența, iar antreprenorii beneficiază de primele oportunități de a juca un 

rol din ce în ce mai vizibil în transformarea și valorificarea resurselor; se 

înregistrează primele influențe asupra indicatorilor macroeconomici. 

În viziunea reprezentanților școlii behavioriste, cea care acordă cea mai mare 

atenție elementelor ce caracterizează antreprenorii, principalele aspecte care le 

sunt specifice sunt acelea de: inovatori, lideri, asumatori de riscuri, independenți, 

creatori, tenaci, energici, originali, optimiști, orientați spre rezultate, flexibili, 

materialiști. 

Sursa : Wikipedia.org/antreprenoriat  

Institutul de Economie Mondiala in Studiul preliminar privind potentialul de 
dezvoltare a antreprenoriatului in judetele Mures, Harghita, Covasna, in context 
regional si national, analizand diferite definitii ale antreprenoriatului in evolutie 
istorica au preluat in final definitiile OECD si Eurostat: 

https://ro.wikipedia.org/wiki/DEX
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- Antreprenorii reprezinta acele persoane (proprietari de afaceri) care 
incearca sa genereze valoare prin crearea sau dezvoltarea de activitati 
economice, identificand si exploatand noi produse, procese si noi piete; 

- Activitatea antreprenoriala reprezinta o activitate umana de intreprindere a 
unor masuri care urmaresc generarea de valoare prin crearea sau expansiunea 
activitatii economice, prin identificarea de noi produse, procese sau piete; 

- Antreprenoriatul este fenomenul asociat au activitatea antreprenoriala. 

Formele antreprenoriatului sunt definite in Romania prin Legea nr 31/1990  a 
societatilor  

comerciale si legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii 
intreprinderilor mici si mijlocii. Art 2 din legea nr. 346/2004 defineste 
întreprindereaca fiind: orice formă de organizare a unei activități economice, 
autonomă patrimonial și autorizată potrivit legilor în vigoare să facă acte și fapte de 
comerț, în scopul obținerii de profit, în condiții de concurență, respectiv: societăți 
comerciale, societăți cooperative, persoane fizice care desfășoară activități 
economice în mod independent și intreprinderi familiale, autorizate potrivit 
dispozițiilor legale în vigoare. 

In Romania antreprenoriatul, in formele traditionale, a existat pana la nationalizarea 
din 11 iunie 1948 si in perioade foarte scurte de liberalizare economica cum au fost 
mandatarii,  desfiintati la scurt timp dupa infiintare. 

Printre primele masuri economice adoptate dupa prabusirea regimului ceausist au 
fost 2  initiative legislative votate de CPUN:  

- Decretul-lege nr. 54 din 5 februarie 1990 privind organizarea si desfasurarea 
unor activitati economice pe baza libereri initiative, potrivit caruia se puteau 
infiinta  intreprinderi mici, cu un numar de cel mult 20 salariati; asociatii cu 
scop lucrativ;  asociatii familiale; activitati prestate de persoane fizice in mod 
independent; 

- Decretul-lege nr. 96 din 14 martie 1990 privind unele masuri pentru atragerea 
investitiei de capital strain in Romania. 

Cadrul legislativ si institutional care a deschis calea spre construirea economiei de 
piata a fost reprezentat de adoptarea, in toamna anului 1990, a Legii nr. 31/1990 a 
societatilor comerciale si a Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului. Infiintarea 
Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor judetene ale registrului 
comertului pe langa Camera de comert si Industrie a Romaniei si pe langa cele 41 de 
camere de comert si industrie judetene, a reprezentat cadrul institutional care a 
contribuit la infiintarea si inregistrarea societatilor comerciale in formele care au 
existat in Romania conform Codului Comercial pana la momentul nationalizarii din 
1948 si in anul 1949 cand au fost desfiintate camerele de comert si industrie judetene 
si oficiile registrului comertului. 
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Legislatia societatilor comerciale a fost adaptata la legislatia Uniunii Europene in 
materie, in perioada de preaderare.  

1.2. MEDIUL ANTREPRENORIAL 

Orice antreprenor si orice forma de activitate antreprenoriala se desfasoara intr-un 
cadru definit de o serie de factori care constituie mediul antreprenorial. 

Factorii cei mai importanti care influenteaza mediul antreprenorial au fost analizati 
sub aspectul influentei pozitive si negative. 

1.Tabelul nr.1- Factorii care influenteaza mediul antreprenorial  (prelucrare dupa 
Wikipedia.org) 

Nr 
crt 

Factor de influenta 
/descriere 

Influente pozitive Influente negative 

1 Factori de natură 
legislativ-normativă 

Este factor extern generat de 
institutiile  

statului roman si 
reglementarile UE. 

Vizeaza legi, OUG, Ordine ale 
ministrilor, 

Regulamente referitoare la 
afaceri. 

Crearea unui cadru normal de 
desfășurare a activităților 
întreprinderilor, acordarea de 
beneficii pentru a stimula extinderea 
mediului antreprenorial, consultanța 
gratuită în domeniul juridic și 
contabil, cursuri de perfecționare, 
organizarea de evenimente speciale 
adresate comunității antreprenoriale, 
înlesnirea unei comunicări facile cu 
autoritățile statului român și accesul 
la fonduri europene. 

Obligativitatea aplicarii 
legilor; unul dintre cele mai 
dese motive de dispută între 
intreprinderi și statul român;  
multe articole de lege suferă 
de lipsa concordanței dintre 
nevoile mediului 
antreprenorial și prevederile 
legii; 

2 Factorii sociali  

Factori cu caracter dual și 
subiectiv,  prezenti atât în 
mediul extern (furnizori, 
clienti, functionarii statului, 
investitori, parteneri de 
afaceri) )  cât și în mediul 
intern al întreprinderii 
(angajatii) 

Relatia angajator-angajat 
este reglementata de Codul 
Muncii si Drepturile de 
proprietate intelectuala 

Putere creativă și diferențiere în fața 
concurenților; arata “fața umană” a 
unei companii; oportunitatea 
incheierii de contracte avanatajoase 
pe termen lung; pot reprezenta 
subiecte de negociere în privința 
obținerii anumitor facilități de la 
statul român. 

Reclamă cea mai mare atenție 
din partea antreprenorilor. 
Din cauza caracterului 
subiectiv necesită resurse de 
motivare, perfecționare 
continuă și monitorizare. 
Influențele negative pot fi 
evitate de antreprenori încă 
de la început prin planul de 
afaceri: dacă se proiectează 
numărul optim de oameni de 
care firma va avea nevoie, un 
plan salarial care să nu aibă 
consecințe negative asupra 
cash-flow-ului, sarcini bine 
trasate și evaluare 
neîntreruptă la un anumit 
interval de timp. Este factorul 
cel mai sensibil la schimbările 
mediului antreprenorial și se 
formează într-un timp 
îndelungat. In cazul 
companiilor care activează în 
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zona serviciilor, factorul uman 
este determinant în stabilirea 
nivelului de calitate pentru 
produsele si serviciile oferite. 

3 Factori de ordin financiar  

Prin analiza lor oferă 
informații relevante pe baza 
cărora se pot face verificări 
ale situației actuale, 
evaluări, dar și previziuni 
pentru o perioadă 
determinată de timp. 
Posibilitatea infuziei cu cash-
flow prin: credite, fonduri 
europene, împrumuturi de la 
stat și alte modalități. 
Principalii actori în categoria 
factorilor de ordin financiar 
sunt: instituțiile financiar-
bancare, Banca Națională a 
României (BNR), Bursa de 
Valori București (BVB). 

Contribuie la creșterea lichidităților 
unei companii, dezvoltarea pe termen 
lung, bugetul de promovare a 
produselor/serviciilor oferite și la o 
îmbunătățire continuă în relația cu 
clienții, atunci când se referă 
preponderent la atragerea de fonduri 
prin diferite modalități. Sunt 
principalul suport pentru dezvoltarea 
companiei și un fond bine gestionat 
crește viteza de rotație a capitalului. 

Constituie punctul de atracție 
în mediul antreprenorial. În 
raport cu legile în vigoare, 
atrag impozite mai mari, 
cereri nejustificate de 
sponsorizări, pretenții 
salariale. Cererea pentru un 
credit mai mare decât este 
capabilă structura financiară a 
companiei să susțină, va 
amplifica lipsa de lichididate 
și nu-și va arăta eficiența. 

4  Factorii tehnologici 

Au în vedere evoluția 
tehnologică și se regăsesc pe 
mai multe nivele. Iși fac 
simțite efectele atât asupra 
obiectului principal de 
activitate al firmei, cât și 
asupra producitivității unei 
intreprinderi 

Imbracă activitatea antreprenorială și 
îmbunătățește serviciile oferite, 
susțin evoluția și competitivitatea 
mediului antreprenorial. 

Sunt condiționați de 
pregătirea antreprenorilor, de 
bugetul alocat pentru 
modernizare și 
retehnologizare și de modul 
cum angajații vor ști să profite 
de investiția făcută. Sunt 
factorii cu cel mai înalt grad 
de perisabilitate, și din acest 
motiv întâmpină dificultăți din 
partea antreprenorului asupra 
luării unei decizii ferme de 
modernizare a activității. 

5 Factori legati de climatul si 
cultura antreprenoriala  

Atitudini fata de 
intreprinzatori, proprietari si 
risc; 

Aspiratia de a deveni 
proprietarul propriei 
intreprinderi sau de a lucra 
independent 

Contribuie la dezvoltarea 
antreprenoriatului prin incurajarea 
climatului. 

Investeste in educatia 
antreprenoriala in toate perioadele 
procesului educativ si de invatamant 

Indiferenta fata de 
antrepenori si antreprenoriat. 

Lipsa educatiei 
antreprenoriale 

6 Factorii politici  

Pentru că stau la baza 
dezvoltării mediului 
antreprenorial, pot fi numiti 
factori primari. Regimul 
politic a influențat în mod 

Factorii politici prin strategii de 
guvernare pot spijini dezvoltarea 
antreprenoriatului. 

Responsabilii cu politici publice pot 
contribui in mod decisiv la 
dezvoltarea mediului antreprenorial, 

Creeaza un cadru legislativ si 
institutional nefavorabil 
dezvoltarii antreprenoriatului 
prin  

bariere administrative,  
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decisiv apariția sau 
dezvoltarea mediului 
antreprenorial într-o anumită 
țară sau zonă geografică. 

sustinand educatia si cultura 
antreprenoriala, generarea de noi 
afaceri, crearea de noi locuri de 
munca, inovarea, cercetarea si 
dezvoltarea tehnologica 

birocratie excesiva,  

sistem de impozitare mare. 

Repartizarea de resurse 
limitate pentru dezvoltarea 
antreprenoriatului. 

7 Factori de ordin global  

Tratează cu precădere 
efectele pe care le au 
evenimentele din economiile 
puternice ale lumii, politica 
statelor care dețin monopol 
pe o anumită piață, 
conflictele armate, 
acordurile privind circulația 
mărfurilor sau ultimele 
descoperiri în domeniu. 

Internationalizarea cunoasterii, 
descentralizarea, explozia 
comunicationala favorizeaza inovarea 
antreprenorilor  

Crizele economice si 
financiare globale,  

crizele sanitare –pandemii, 
acordurile tarifare si vamale 
influenteaza dezvoltarea 
antreprenoriala si creeza un 
mediu antreprenorial 
nefavorabil 

1.3.  INDICATORI DE MASURARE A ANTREPRENORIATULUI 
In baza studiilor coordonate de OECD si EUROSTAT statisticile nationale au 
introdus sistemul de indicatori ai antreprenoriatului, integrat in statisticile 
generale la nivel national sau local, culegerea de date devenind o activitate 
curenta. 
Indicatorii antreprenoriatului vizeaza firmele, ocuparea fortei de munca, 
indicatori  financiar si exportul. 
Dintre indicatorii care vizeaza firmele se disting: 
- Numar firme noi; 
- Numar firme active pe domenii de activitate; 
- Numar firme inchise; 
- Numar firme inactive; 
- Numar firme in insolvabilitate 
- Numar firme in faliment 
- Rata de supravietuire a firmelor la 3-5 ani; 
- Rata dezvoltarii antreprenoriale. 
- Numar firme in functie de marimea acestora: microintreprinderi, mici, 

mijlocii si mari; 
- Numar firme pe forme juridice:  

     Indicatori vizand ocuparea fortei de munca: 

- Numar de locuri de munca create; 
- Numar firme cu rata inalta de crestere a ocuparii; 
- Dimensiunea firmei dupa 3-5 ani de functionare 

Indicatori financiari: 
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- Cifra de afaceri 
- Profit/pierderi 
- Gruparea firmelor pe intervale de cifra de afaceri 
- Rata profitului 

Indicatori vizand exportul: 

- Numar firme cu activitati de export; 
- Nr firme exportatoare pe destinatii 
- Numar firme exportatoare pe produse si servicii 
- Rata exportului in cifra de afaceri 

Indicatorii statistici propusi de OECD- EUROSTAT vizeaza trei categorii: 

a) Indicatori de performanta ai antreprenoriatului: crearea de noi intreprinderi, 
desfiintarea de intreprinderi, lucratori independenti, rata de antreprenoriat, 
cifra de afaceri, ponderea IMMurilor in total intreprinderi, varsta 
intreprinderilor, numar intreprinderi sociale;  

b) Indicatori de impact: crearea de noi locuri de munca, cifra de afaceri a 
intreprinderilor noi, contributia la cresterea productivitatii muncii, 
contributia la inovare, Cercetare Dezvoltare,  

c) Factori determinanti ai antreprenoriatului: factori legati de oportunitati 
antreprenoriale, accesul la finantare, factori legati de mediul antreprenorial, 
de climatul si cultura antreprenoriala. 
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CAPITOLUL 2. CARACTERIZAREA REGIUNII DE DEZVOLTAREA SUD - VEST OLTENIA 

SUB ASPECUL POTENTIALULUI ANTREPRENORIAL 

2.1. ANALIZA POTENTIALULUI ANTREPRENORIAL SUB ASPECTUL RESURSELOR 

2.1.1.  ORGANIZAREA ADMINISTRATIVA A REGIUNII SV OLTENIA 

        Regiunea de dezvoltarea Sud -Vest Oltenia a fost creata in anul 1998 si este 
situata in partea de sud-vest a României, între meridianele de 22°2’ și 24°2’ și 
paralelele de 43°3’ și 45°3’, acoperind 29.212 km2, adică 12,25% din suprafața 
României, ocupand locul 7 intre regiunile de dezvoltare ale tarii.  

(Sursa: https://ro.wikipedia.org/wiki/Regiunea_de_dezvoltare_Sud-Vest_Oltenia).  

Impreuna cu regiunea Vest este inclusa in Macroregiunea 4. Regiunea Sud Vest 
Oltenia se compune din 5 judete: Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt si Valcea. 

Fig 1 Regiunea Sud-Vest Oltenia 

 

 
 

 

Tabel 2 Organizarea administrativa a regiunii SV Oltenia  

 Suprafata  

totala 

 in kmp 

% in 
suprafata  

tarii  

Orase  

si municipii 

Din care  

municipii 

Comune Sate  

Romania 238397 100 320 103 2861 12957 

Regiunea sud-vest-
Oltenia  

29195 12,25 40 11 408 2070 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Regiunea_de_dezvoltare_Sud-Vest_Oltenia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Regiunea_Sud_Vest.svg
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Dolj 7414 3,11 7 3 104 378 

Gorj 5572 2,34 9 2 61 411 

Mehedinti 4942 2,07 5 2 61 344 

Olt 5503 2,31 8 2 104 377 

Valcea 5764 2,42 11 2 78 560 

Sursa: Repere economice si sociale regionale, statistica teritoriala 2017 

In  raport cu cerintele proiectului Start Antreprenoriat! privind infiintarea de start-
upuri cu activitati non-agricole numai in localitati urbane au fost identificate orasele 
si municipiile din regiunea SV Oltenia redate in anexa 1 –localitati urbane din 
Regiunea SV Oltenia. Acestea reprezinta 12,5% din numarul total de orase si municipii 
din Romania. 

2.1.2. POTENTIALUL NATURAL AL REGIUNII SUD VEST OLTENIA 

Oltenia este o regiune istorică din sud vestul Romaniei,  delimitată la est de râul Olt, 
la sud si vest de fluviul Dunarea si la nord de Carpatii meridionali. Dunarea reprezinta 
o resursa regionala importanta si urmareste granita cu Bulgaria si cu Serbia pe o 
distanta de 417 km. 

Regiunea se caracterizează print-un capital natural deosebit de divers, fapt care se 
datorează atât varietatii reliefului cât şi prezenţei unor bazine hidrografice majore 
în regiune, ca cele ale Oltului, Jiului şi Dunării. Râul Jiu  străbate regiunea în direcția 
nord-sud și o împarte în două părți aproape egale.Repartitia teritoriala dupa formele 
de relief ofera o imagine relativ echilibrata cuprinzand munti, campii, dealuri si 
podisuri. 

Nordul Olteniei este muntos, fiind prezente aici două masive: Parang si Retezat-
Godeanu. La sud de muntii Carpati  se află zona subcarpatica, reprezentată printr-
un șir de dealuri (Dealul Bran, Măgura Slătioarei, Dealurile Gorjului, Dealul Bârzei) 
și depresiuni (Novaci, Tismana, Târgu Jiu). În nord-vest se află Podisul Mehedinti și 
depresiunea Severin. La sud de subcarpați se află Podisul Getic. În sudul Olteniei de 
află Câmpia Olteniei, care este de altfel cel mai vestic sector al  Campiei Romane. 
Relieful de campie favorizeaza agricultura, Oltenia fiind una din regiunile agricole 
traditionale din Romania. Cele mai importante rauri sunt Olt  impreuna cu 
afluenții  Lotru si Oltet , Jiu impreună cu afluenții  Tismana , Motru, Amaradia si 
Gilort .  

Clima Olteniei este temperat-continentală, dar cu influențe mediteraneene. 

Sursa: Wikipedia/ Oltenia 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Subcarpa%C8%9Bi
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Judetul Dolj, 

Unul din cele mai mari judete din Romania, este mărginit la sud de către Dunăre, 
apele fluviului-importanta cale de aces navigabil- constituie granița naturală sudica 
a județului cu Bulgaria, pe o distanță de 150 kilometri, cu trei porturi fluviale 
(Calafat, Bechet si portul cultural Cetate) si un pod rutier si feroviar intre orasele 
Calafat si Vidin. 

Relieful cuprinde zone mănoase din lunca Dunării precum și dealuri cu altitudini 
cuprinse între 30 și 350 de metri față de nivelul Dunării. O caracteristică aparte o 
constituie existența simultană în partea de sud a județului a celor mai întinse 
suprafețe cu soluri nisipoase din țară (amenajate pentru o agricultură prosperă) și a 
unui mare număr de lacuri ce au fost formate, fie prin revărsările Dunării fie, prin 
acumulări pluviale. 

Condițiile geografice favorabile, pamântul fertil și clima blândă, existența unor 
tradiții meșteșugărești și economice specifice acestor meleaguri, priceperea, 
ambiția și tenacitatea locuitorilor au permis ca Doljul să se dezvolte încă din cele 
mai vechi timpuri. 

Ariile naturale protejate de interes comunitar în județul Dolj sunt în număr de 10, 
dintre care 6 sunt arii speciale, de protecție de tip avifaună. Totodată, din punct de 
vedere al florei și faunei, în județul Dolj au fost identificate 4 tipuri de habitate de 
interes național și 19 tipuri de interes comunitar, care sunt introduse în baza de date 
Natura 2000. 

Sursa: https://www.discoverdolj.ro 

Judetul Gorj  

Este situat în partea sud-vestică a României. Se învecinează la est cu județul Vâlcea, 
la nord cu județul Hunedoara, la nord-vest cu județul Caraș-Severin, la sud-vest cu 
județul Mehedinți și la sud-est cu județul Dolj. 

Relieful județului Gorj este dispus în trei trepte care coboară de la nord către sud. 
În partea de nord se găsesc Munții Godeanu, Vâlcan și Parâng care aparțin Carpaților 
Meridionali. În această zonă se află cele mai înalte vârfuri din județ, respectiv 
Parângul Mare 2 519 m, Mohoru 2 337 m, Godeanu 2 229 m și Păpușa 2 136 m. 
Subcarpații Getici formează a doua treaptă a reliefului, fiind dispuși între râurile 
Motru și Olteț. 

Cea mai de jos treaptă este formată de dealurile sudice, care se întind de-a lungul 
platoului Getic. În această zonă se înregistrează cea mai mică înălțime din  județ, 
respectiv 100 m în localitatea Picu din Valea Jiului. 

https://www.discoverdolj.ro/
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Resurse naturale: În subsolul județului Gorj se găsesc importante zăcăminte de 
cărbune, respectiv lignit în bazinele Motru și Rovinari. În bazinul Motru se găsește 
lignit la: Horăști, Roșiuța, Lupoaia, Leurda și Ploștina, iar în bazinul Rovinari la: 
Cicani, Beterega, Gârla, Mătăsari, Roșia-Jiu, Rovinari și Urdari. De asemenea se 
gaseste antracit la Schela, petrol la: Țicleni, Hurezani, Bâlteni, Albeni, Scoarța, 
Bustuchin, gaze naturale la: Țicleni, Hurezani, Logrești, Bustuchin, grafit la Baia de 
Fier și Polovragi, calcare la Suseni, marne la Bârsești, dolomită la Tismana, argilă 
refractară la Schela și Viezuroiu.  

În județul Gorj se găsesc de asemenea izvoare de ape minerale cu importante 
proprietăți terapeutice la: Țicleni, Săcelu, Glogova și Bălănești. 

Sursa: https://www.bnr.ro/monografiajudetuluiGorj  

Judetul Mehedinti  

Este situat în partea de sud-vest a României. Se învecinează la vest cu județul Caraș-
Severin, la nord-est cu județul Gorj, la sud-est cu județul Dolj, la sud cu Bulgaria şi 
la sud-vest cu Serbia, granițele fiind pe fluviul Dunărea. 

Sub aspect climatic, județul Mehedinți prezintă caracteristici temperat continentale 
cu influențe submediteraneene.  

Județul Mehedinți cuprinde toate formele de relief, distribuite aproape în proporții 
egale, în formă de amfiteatru, care coboară din partea de nord – nord – vest spre sud 
– sud – est. În partea de vest și nord – vest se află zona montană care este 
reprezentată de Munții Mehedinți cu înălțimea maximă în Vârful lui Stan (1466 m) și 
Munții Almaj cu multe culmi domoale și împădurite. Munții sunt brăzdați de 
depresiunile Baia de Aramă, Comănești – Halanga, Topolnița și de văi largi care oferă 
condiții de locuit și de circulație chiar și în zonele mai înalte ale județului. 

Pe teritoriul județului se află multe lacuri dintre care cele mai importante sunt  
lacurile de acumulare formate în urma construirii de baraje: Porțile de Fier I, 
Ostrovul Mare (Porțile de Fier II), lacul Motru. 

Resurse naturale: În subsolul județului Mehedinți se găsesc în principal materiale de 
construcții: calcar, argilă, nisip, granit, pegmatită, precum și cărbuni (huilă și lignit). 
De asemenea, se găsesc ape minerale sulfuroase în localitățile: Bala, Crainici, 
Comăneşti, Balta, Vârciorova, Baia de Aramă, Cerveniţa, Schela Cladovei şi 
Husnicioara. 

Surse: www.bnr.ro/monografieMehedinti  

 

 

https://www.bnr.ro/monografiajudetuluiGorj
http://www.bnr.ro/monografieMehedinti
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Judetul Olt- 

Judetul Olt este situat în partea de sud a tarii, pe cursul inferior al râului care i-a 
dat numele si face parte din categoria judetelor riverane fluviului Dunarea. Prin 
portul dunarean Corabia are iesire la Marea Neagra. Suprafata totala de 5.498 km², 
reprezentând 2,3% din teritoriul tarii, situeaza judetul pe locul 22 la nivelul României 
ca suprafata.  

Vecini: Nord – judetul Valcea;  Est – judetele Arges si Teleorman; Sud – fluviul 
Dunarea pe o distanta de 45 km, care-l desparte de Bulgaria; Vest – judetul Dolj. 

Locuitorii judetului sunt continuatorii unor traditii si mestesuguri practicate din cele 
mai vechi timpuri cele mai cunoscute fiind olaritul, cojocaritul, cioplitul in lemn si 
in os, pictura populara pe lemn si sticla, masti si calus, feronerie. 

Din punct de vedere al structurii potentialului agricol se evidentiazã: potential viticol 
si pomicol important si  potential legumicol important: localitãtile din Lunca Dunãrii 
si de-a lungul rîurilor Olt si Oltet 

Turismul in judeţul Olt îmbracă forma turismului de croazieră şi agrement, zonele 
cu potenţial turistic de agrement în bazinul hidrografic al Oltului se găsesc în 
preajma lacurilor de acumulare ale hidrocentralelor de la Arceşti, Strejeşti, Ipoteşti, 
Drăgăneşti, Frunzaru-Rusăneşti, precum şi Parcul Romanescu din Caracal, Lacul 
Rusciori din Scorniceşti. O altă formă a turismului o reprezintă turismul pentru 
vânătoare şi pescuit. 

Sursa: https://www.cjolt.ro/ 

Judetul Valcea – 

Este situat în sudul României și se învecinează cu județele Alba și Sibiu la 
nord, județul Argeș la est, județul Olt la sud și sud-est, județul Dolj la sud-
vest, județul Gorj la vest și județul Hunedoara la nord-vest.  

Prin așezarea sa geografică, județul Vâlcea beneficiază de aproape toate formele 
majore de relief: munți, dealuri subcarpatice, podiș și lunci cu aspect de câmpie, 
dispuse în trepte de la nord la sud, întregite de defilee ale Oltului și Lotrului, 
străjuite de munții Cozia, Căpățânii, Făgăraș, Lotru și Parâng. Aici între masivele de 
munți se află una din cele mai mari depresiuni intramontane din județ, cunoscută 
sub numele de Țara Loviștei. 

Râul Olt străbate județul pe o distanță de 135 km, primind apele a numeroși afluenți 
din care cel mai important este Lotrul. Această rețea hidrografică este întregită de 
numeroase lacuri naturale si artificiale pe Lotru și Olt pentru hidrocentrale și lacurile 
sărate de la Ocnele Mari. 

https://www.cjolt.ro/
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Alba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Sibiu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Arge%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Olt
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Dolj
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Gorj
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Hunedoara
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Olt
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Lotru
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ocnele_Mari
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Relieful cuprinde munti cu vaste păduri de conifere și foioase unde trăiesc urși, 
capre negre, cerbi, căprioare precum si  pășuni alpine unde oieritul este ocupația 
ancestrală a oamenilor locului. Către dealuri, plantațiile pomicole oferă fructe: 
mere, pere, prune, nuci, cireși, vișini. Din prelucrarea prunelor, în județ se produce 
țuica de Horezu și țuica de Vâlcea. Tot pe dealuri, mai spre sudul județului, se 
cultivă vița de vie din care se produc vinurile de Drăgășani. Spre granița de sud a 
județului, câmpia asigură terenuri fertile practicării agriculturii, cultivându-se 
cerealele (grâu, secară, porumb) sau culturi tehnice. 

Bogăția județului Vâlcea este întregită de importante resurse minerale, importante 
atât pentru economia județului cât și pentru economia națională. De la Cataractele 
Lotrului, lângă Voineasa, se exploatează mică, pegmatite de cuarț și fedspat; calcar 
de la cariera Bistrița din comuna Costești: sare (clorură de sodiu) de la Ocnele Mari; 
cărbune brun de la Berbești, Alunu, Copăceni; țiței și gaze naturale de 
la Băbeni, Mădulari, Făurești; izvoare de ape minerale de la Călimănești, Băile 
Olănești, Băile Govora; hidrocentrale (17 la număr). 

Judetul Valcea are cel mai important potential turistic din Romania: 10 statiuni deja 
cunoscute: Calimanesti, Olanesti, Govora, Ocnele Mari, Horezu, Voineasa, Vidra, 
Obarsia Lotrului in formare. Patrimoniul ecleziastic cuprinde 32 de schituri si 
manastiri voievodale si boieresti. Detine de asemenea un portofoliu de 40 conace si 
cule: Bratieni, Maldaresti, Balcesti. etc.  Olaritul de Horezu are o faima 
internationala. Transalpina, cea mai inalta sosea din tara deschide numeroase 
oportunitati pentru turism. Se adauga Valea Oltului, Valea Lotrului, Valea 
Olanestiului, Cheile Latoritei, Cheile Luncavatului, cascade, pesteri, trasee montane 
pana la 2000 metri, fortificatii romane, cetati daco-romane, traseu de mocanita, 2 
parcuri naturale: Cozia si Buila Vanturarita.  

Surse: https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_V%C3%A2lcea  

https://www.ramnicuvalceaweek.ro/ 

2.1.3. RESURSE NATURALE ALE REGIUNII SUD VEST OLTENIA  

Resursele naturale ale Regiunii Sud-Vest Oltenia sunt reprezentate de calitatea 
deosebită a solului, reţeaua apelor de suprafaţă, pădurile, păşunile şi fâneţele 
naturale. Resursele solului şi subsolului reprezintă baza de materii prime din 
economia locală și regională 

Resurse de apa subterane si de suprafata 

Regiunea Sud-Vest Oltenia este străbătută de numeroase râuri, cele mai importante 
fiind Oltul și Jiul, ce curg de la nord la sud, și de fluviul Dunărea, de la vest la est. 
Printre principalele lacuri naturale se numără Bistreț (județul Dolj) - al doilea ca 
dimensiune din ţară, cu o suprafaţă de 1867 hectare, Zăton (județul Mehedinți) și 
Câlcescu (județul Vâlcea). Există și lacuri artificiale, printre care: Ostrovu Mare        

https://ro.wikipedia.org/wiki/Vi%C8%9B%C4%83_de_vie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Voineasa,_V%C3%A2lcea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Coste%C8%99ti,_V%C3%A2lcea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ocnele_Mari
https://ro.wikipedia.org/wiki/Berbe%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/Alunu,_V%C3%A2lcea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cop%C4%83ceni,_V%C3%A2lcea
https://ro.wikipedia.org/wiki/B%C4%83beni
https://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83dulari,_V%C3%A2lcea
https://ro.wikipedia.org/wiki/F%C4%83ure%C8%99ti,_V%C3%A2lcea
https://ro.wikipedia.org/wiki/C%C4%83lim%C4%83ne%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/B%C4%83ile_Ol%C4%83ne%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/B%C4%83ile_Ol%C4%83ne%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/B%C4%83ile_Govora
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_V%C3%A2lcea
https://www.ramnicuvalceaweek.ro/
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(40 000 ha) – primul ca mărime la nivel național, Porțile de Fier (10 000 ha) – al doilea 
ca mărime la nivel național în județul Mehedinți; Lacul Vidra de pe râul Lotru în 
județul Vâlcea (situat la 1289 m altitudine, cu o suprafață de 1035 ha, adâncime 
maximă de 109 m și lungime de 9 km), a cărui apă este folosită pentru hidrocentrala 
Lotru-Ciunget. Apele acestor lacuri sunt utilizate pentru obținerea de energie. În 
zona carstică a Podişului Mehedinţi sunt lacuri carstice temporare precum Zăton, 
Ponoare şi Gornoviţa. Lacuri sărate sunt la Ocniţa şi Ocnele Mari, iar lacurile 
artificiale sunt: Vidra (lac de acumulare antropic), Călimănești, Băbeni, Dăeşti şi 
Brădişor (lac antropic, cu o suprafaţă de 230 ha).  

Izvoarele minerale sulfuroase, oligominerale, clorurate şi iodate se găsesc la 
Călimănesti-Căciulata, Olăneşti, Govora, Muereasca, Dobriceni, Buneşti, Râmnicu 
Vâlcea, Mateesti, Ocnele Mari, Ocniţa, Oţeşani, Pietrarii de Sus şi la Goruneşti. De 
asemenea, apele lacurilor sărate de la Ocnele Mari şi Ocniţa sunt benefice pentru 
sănătate. O mențiune aparte pentru teritoriul județului Gorj, bogat în ape subterane 
precum apele de carst provenite din bara calcaroasă montană, unde s-a făcut și 
captarea celor două izvoare la Runcu și Izvarna cu un debit de peste 100 litri/secundă 
fiecare. 

Ape freatice la adâncimi mici de circa 2-3 m se află în depresiunile subcarpatice și 
în luncile râurilor din zona de podiș folosită de locuitori prin captări în puțuri.  

Apele minerale apar la Săcelu în izvoare folosite pentru băi. În subsolul judeţului 
Mehedinti au fost identificate importante resurse de ape localizate după forma de 
relief: în zona de munte şi podiş, resursele de apă se găsesc înmagazinate în 
depozitele de alterare de la suprafaţa rocilor stâncoase, în reţeaua de fisuri şi 
crăpături, apărând sub formă de zone umede sau izvoare, la baza versanţilor. 
Captarea izvoarelor cât şi a zonelor umede, prin drenuri, pot constitui surse 
importante de apă potabilă la alimentarea cu apă în sistem centralizat a localităţilor 
din zonă; apele subterane sunt cantonate în straturi acvifere situate la adâncimi de 
20-80 m care se descarcă limitat la baza versanţilor si văilor unde eroziunea a 
interceptat aceste straturi. Orizonturile acvifere pot fi interceptate şi prin foraje 
executate în zona de platou. Atât prin foraje cât şi prin captarea izvoarelor, 
localităţile din această zonă pot fi alimentate cu apă potabilă în sistem centralizat; 
în zona de câmpie din sudul judeţului apele sunt cantonate în straturi de nisipuri şi 
pietrişuri la adâncimi diferite, în funcţie de altitudine: Lunca Dunării 0-2 m, terasa I 
2-8 m, terasa a II-a 8-12 m, terasa a III-a 12-20 m, terasa a IV-a mai mică de 20 m. 
Tot în zona de câmpie, la limita dintre două terase, apar izvoare de terasă cu debite 
mari care pot fi captate pentru alimentarea cu apă a localităţilor (sat Gruia, Gârla 
Mare, Obârşia de Câmp şi altele). 

Resursele solului si suprafata agricola 

Regiunea Sud-Vest Oltenia este caracterizată printr-un sol fertil, potrivit pentru 
culturile agricole. Tipologiile de sol predominante sunt: soluri argiloase, soluri de 
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pădure brun şi brunroșcate, soluri de tip cernoziom și soluri aluvionare. Solul 
aluvionar de luncă este favorabil culturilor legumicole, solurile brun-roșcate se 
găsesc în general în zonele viticole colinare iar solul brun-roşcat de pădure este 
favorabil culturilor mari agricole şi plantelor tehnice. Merită menţionată existenţa 
în sudul regiunii a celei mai mari suprafeţe nisipoase din țară, în paralel cu un număr 
impresionant de lacuri formate fie de revărsările Dunării, fie de acumulările de 
precipitaţii. Zona este specifică culturii pepenilor galbeni și roșii și unor specii de 
pomi fructiferi cu un potenţial ridicat de adaptabilitate precum piersicul, caisul, 
nectarinul, și un soi de cartof dulce, nou aclimatizat.  

Regiunea Sud-Vest Oltenia se află pe locul 7 intre regiunile tarii, cu 1.797.633 
hectare, reprezentând 12,32% din suprafața agricolă națională,  12,83% din media 
națională de paduri 

Resursele subsolului  

Subsolul regiunii Sud-Vest Oltenia este bogat în resurse naturale precum minerale, 
cărbune, lignit exploatat de Compania Naţională a lignitului Oltenia în judeţele Gorj 
şi vestul Vâlcii, fier, bauxită, sare, mangan. Regiunea deține importante rezerve de 
petrol şi gaze naturale, îndeosebi regiunile piemontane dar și în zona de câmpie. 
Puncte de exploatare petrol şi gaze se găsesc la Brădeşti, Răcari, Bralostiţa, 
Gherceşti, Coşoveni (Dolj), Ţicleni, Bustuchin (Gorj), Băbeni (Vâlcea), Iancu Jianu, 
Potcoava, Cungrea, Poboru, Corbu, Icoana (Olt). Alte resurse importante ale 
subsolului sunt: azbestul, bentonita, depozite de calcar (în zonele de munte ale 
judeţului Gorj), ardezie, roci de construcţie (argile, luturi argiloase, exploatate local 
pentru fabricarea cărămizilor, balast, zăcăminte de marmură), apele minerale cu 
proprietăți terapeutice și ape termale. 

În regiunea Olteniei există în total 8 zone cu potențial balneoclimateric: Băile 
Olănești (apa minerală sulfuroasă izotonă), Băile Govora ape minerale bogate în clor, 
sodiu, iod, brom, sulf (pentru cure externe) și ape hipotonice bogate în magneziu, 
calciu (pentru cure interne), nămol terapeutic; Calimănești-Căciulata (ape minerale 
sulfuroase, clorate, bromate, cu sodiu, calciu, magneziu, în principal hipotonice), 
Ocnele Mari și Ocnița în județul Vâlcea (apă sărată și nămolul sapropelic), Săcelu în 
județul Gorj (ape minerale sulfuroase, clorurate, iodurate, bromurate, sodice, 
hipotone și hipertone, precum și nămol sapropelic), Bala în județul Mehedinți (apă 
minerală şi nămol sapropelic,) și Gighera în județul Dolj (ape minerale clorurate, 
sulfuroase și iodurate, dar și nămol terapeutic), aceasta din urmă nefiind accesibilă 
populației.  

Sursa https://www.adroltenia.ro/wp-content/uploads/2014/07/PDR-SV-Oltenia-
2014-2020-1.pdf 

https://www.adroltenia.ro/wp-content/uploads/2014/07/PDR-SV-Oltenia-2014-2020-1.pdf
https://www.adroltenia.ro/wp-content/uploads/2014/07/PDR-SV-Oltenia-2014-2020-1.pdf
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2.2. INFRASTRUCTURA 

2.2.1. INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT 

Infrastructura feroviara 

Regiunea Sud Vest Oltenia dispunea la 31 decembrie 2019 de o retea de cai ferate 
de 990 km, reprezentand 9,20 % din totalul national. Liniile electrificate au o 
lungime de 507 km, reprezentând 51,21 % din lungimea cailor ferate ce strabat 
regiunea (fata de 37,44% cât este media nationala) iar liniile ferate 
duble reprezinta 248 km (25,05 % din totalul regiunii, comparativ cu 27,11% media 
nationala).  

Cea mai mare lungime de cai ferate o detine judetul Gorj(239 km) in totalitate 
electrificate. Cea mai mica lungime de cai ferate o are judetul Mehedinti ( 124 km 
din care 123 km linii electrificate. Judetul Dolj, desi are cea mai mare suprafata 
totusi, lungimea cailor ferate este mai mica decat cea a judetului Gorj (227 km dintre 
care 84 cai ferate electrificate) 

Densitatea cailor ferate in regiune este cea mai mica din tara - 33,9 km/1000 km², 
fata de media nationala de 45,2 km/1000 km². Densitatea cailor ferate pe judete 
prezinta diferente mari. Cea mai mica densitate a cailor ferate este in judetul 
Mehedinti – 25.1 km/1000 km², in judetul Valcea 28,3 km/1000 km² si in judetul Dolj 
30,6km/1000 km². In schimb judetele Olt si Gorj se situeaza mult peste media pe 
tara cu valori de 43,1 km/1000 km² in judetul Olt si de 42,9 km/1000 km² in judetul 
Gorj. 

Zona de câmpie - de-a lungul Dunarii de la Drobeta Turnu Severin pâna la Calafat si 
de la Calafat pâna la Corabia - cât si regiunea deluroasa dintre Târgu Carbunesti si 
Ocnele Mari nu beneficiaza deloc de retea de cale ferata. Nu exista conexiune directa 
pe calea ferata de la Râmnicu Vâlcea la Pitesti si Bucuresti. 

Principala magistrala de cale ferata este Bucuresti-Timisoara si traverseaza regiunea 
de la est la vest fiind si singura linie dubla din regiune. A doua ca importanta este 
Craiova-Simeria si traverseaza regiunea de la sud la nord. Acestea sunt singurele linii 
electrificate. Alte linii importante sunt Craiova-Calafat, Strehaia-Motru, Craiova-
Piatra-Olt-Râmnicu Vâlcea. Piatra Olt este nod de cale ferata având legaturi directe 
cu Râmnicu Vâlcea, Pitesti, Caracal-Corabia. Toate acestea insa sunt linii simple, 
neelectrificate. Toate orasele importante din regiune au statii de cale ferata. 

În timp ce regiunea miniera Gorj are o conectare relativ buna la reteaua de cale 
ferata, permitând un bun trafic al bunurilor în Valea Jiului, nu acelasi lucru se poate 
spune despre zona de sud-vest a regiunii. Lipsa conectarilor si a facilitatilor eficiente 
inter-modale între reteaua de cale ferata si cea de cai navigabile interioare 
constituie un obstacol pentru exportul produselor cu valoare adaugata scazuta din 
regiune, cum ar fi metalele, lemnul, materii prime agricole, produse miniere, etc. 
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Volumul transportului de pasageri si bunuri pe caile ferate a scazut continuu în 
ultimii ani, atât la nivel regional cât si la nivel national în paralel cu cresterea 
numarului de autovehicule, de pasageri si a marfurilor transportate de vehicule. 
Astfel, in ceea ce priveste numarul de pasageri transportati, la nivel national, acesta 
a scazut de la 146.800 mii persoane in 1998 la 94810 mii persoane in anul 2003. 
Volumul de marfuri transportate a scazut de asemenea de la 76512 mii tone in 1998 
la 71411 mii tone in 2003. (date disponibile numai la nivel national). 

Infrastructura rutiera 

Regiunea Oltenia este traversata de doua din cele trei coridoare Pan-europene care 
intersecteaza România, si anume coridorul IV - Berlin/ Nurenberg - Praga - Budapesta 
-Constanta - Istanbul - Salonic si coridorul VII fluviul Dunarea. 

Dupa cum este aratat în tabelul nr. 3, regiunea sud vest Oltenia Oltenia are o retea 
totala de drumuri publice de 11307 km (13,09 % din totalul national), din care 5150 
km sunt drumuri modernizate (45,55% din totalul drumurilor publice din regiune). 
Lungimea drumurilor europene  este de 621 km (5,49% din total drumuri publice). 
Lungimea drumurilor judetene in regiunea SV Oltenia este de 4657 km si a celor 
comunale de 4453 km.Nu exista autostrazi sau drumuri expres, singura autostrada 
din România traversând doar regiunile Sud- Muntenia si Bucuresti. Majoritatea 
localităților situate de-a lungul drumurilor naționale și Europene nu au variante de 
ocolire. În lipsa unor variante ocolitoare, drumurile publice, de regulă, traversează 
localităţi, viteza de circulaţie fiind redusă pe aceste sectoare. 

Tabelul nr. 3 Lungimea drumurilor publice pe judete in Regiunea sud vest Oltenia la 
31. 12 2019 

Tara/regiune/judet Lungime 
drumuri  

Publice in km 

Din care 
Modernizat 

km 

Drumuri 
Europene 

km 

Drumuri 
pietruite 

km 

Drumuri de 
pamant 

km 

Total tara 85391 38166 6176 17831 9029 

Regiunea SV Oltenia 11307 5150 621 2078 636 

Dolj 2439 884 194 545 283 

Gorj 2274 1130 120 423 126 

Mehedinti 1913 1103 103 428 63 

Olt 2360 1105 121 275 83 

Valcea 2321 928 83 407 81 
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Densitatea retelei rutiere regionale - 38,5 km/km² - este usor mai ridicata decât 
media nationala - 34,6 km/km²-mai putin în judetul Dolj unde este de 32,8 km/km², 
insa relativ bine dezvoltata în celelalte judete ale regiunii (Gorj – 40,9km/km², Olt 
– 42,6 km/km², Mehedinti 37,9 km/km², si Valcea 40,3 km/km²). 

Sursa: Anuar statistic, statistica regionala 2017  

Principalul mijloc de transport sunt autobuzele, iar numarul calatorilor care 
utilizeaza mijloace ecologice de transport in comun (tramvai si troleibuz) reprezinta 
un procent de numai 26,30% în Oltenia, comparativ cu 49,66% în România si 70,68% 
în Regiunea Vest. Numarul calatorilor cu mijloacele de transport in comun în orasele 
regiunii a continuat sa descreasca, odata cu cresterea numarului de autoturisme. 

Infrastructura aeriana  

In regiunea Sud Vest Oltenia exista un singur aeroport situat în Craiova infiintat in 
anul 1938 si care in prezent este  administrat de Consiliul Judetean Dolj. Cu 
dimensiuni ale pistei de 2.500 x 60 m, Aeroportul Craiova este pe pozitia a treia ca 
marime intre aeroporturile din România. Deoarece Craiova este situata la o distanta 
de numai de 200 km de Bucuresti, pana acum dezvoltarea aeroportului nu a fost 
considerata o prioritate, fiind preferata dezvoltarea traficului rutier sau feroviar. 
Situatia s-a schimbat începând din 1995 când aeroportul a primit statutul de operare 
internationala, prin înfiintarea pe aeroport a unui punct de trecere a frontierei de 
stat si a unui birou vamal si de control la frontiera. Dotarea tehnica a Aeroportului 
Craiova permite operarea in regim de Aeroport International si dezvoltarea sa 
ulterioara (prin includerea sa si in planurile de reabilitare si dezvoltare pe termen 
lung, întocmite de MLPTL) va contribui la dezvoltarea economica a orasului Craiova, 
a judetului Dolj si a regiunii Oltenia. 

Infrastructura navigabila interioara 

Lungimea raurilor navigabile, inclusiv fluviul Dunarea si lacurile navigabile  in 
regiunea SV Oltenia este de 399 km resprezentand 15,14% din total cai navigabile 
interioare si este repartizata pe judete astfel: Judetul Dolj 152 km; Judetul 
Mehedinti 199 km si 48 km judetul Olt. De-a lungul celor 1.075 km ai Dunarii din 
România, cele 19 orase localizate pe malul românesc sunt de asemenea porturi 
fluviale din care 5 apartin regiunii Oltenia: Orsova, Drobeta Turnu-Severin, Calafat, 
Bechet si Corabia. 

Deschiderea in 2013 a Podului Calafat-Vidin (sau Vidin-Calafat, ca un pod feroviar 
și rutier pe Dunare a favorizat cresterea traficului de persoane si marfuri in regiune. 
Podul este parte a coridorului paneuropean de transport care leagă ca puncte 
terminale orașul german Dresda de orașul Istanbul   și orașul Salonic din Grecia. 
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Sursa 
https://insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/lungimea_cailor_de_tran
sport_la_sfarsitul_anului_2019.pdf 

2.2.2.  UTILITATILE PUBLICE DE INTERES LOCAL  

Reteaua de apa potabila si canalizare 

Situatia municipiilor, oraselor si comunelor cu instalatii de alimentare cu apa 
potabila si canalizare in regiunea sud vest Oltenia la sfarsitul anului 2018 evidentiaza 
ca municipiile si orasele din regiune nu au rezolvat problema instalatiilor cu apa 
potabila si a instalatiilor de canalizare. 

La nivelul comunelor din regiunea SV Oltenia numai 68,6% (280 comune din 408) au 
instalatii de alimentare cu apa potabila si numai 24,5 % (109 comune din 408) au 
instalatii de canalizare, 63 comune din104) 

Situatia instalatiilor cu apa potabila in comune prezinta diferente relevante intre 
judete. Cel mai mare procent de comune cu instalatii de apa potabila este in judetul 
Valcea – 83,3% (65 comune din 78)  urmat de judetul Gorj cu 73,8% ( 45 comune cu 
apa potabila din 61 comune).  Cel mai mic procent de 60,6% este inregistrat in judetul 
Olt (in 63 comune din 104). Judetele Dolj si Gorj au ponderi apropiate de 64,4% si 
respectiv 65,6%. 

Instalatiile de canalizare in comune evidentiaza o situatie nefavorabila. Judetul Dolj 
are numai 17 comune din 104 cu instalatii de canalizare, respectiv o pondere de 
16,7%. Cel mai mare numar de comune cu instalatii de canalizare  sunt in judetul 
Valcea ( 37 comune din 78 total comune in judet ) cu o pondere de 47,4%. Celelalte 
judete inregistreaza ponderi de 22,9% (judetul Gorj- 14 comune din 61 comune)  si 
23,1% (judetul Olt – 24 comune din total de 104) si 27,8% judetul Mehedinti ( 17 
comune din total de 61) 

Sursa 
https://insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/activitatile_privind_utili
tatea_publica_de_interes_local_in_anul_2018_0.pdf  

Reteaua de distributie a gazului natural 

In regiunea Sud Vest Oltenia, la nivelul anului 2003 lungimea retelei de furnizare a 
gazelor naturale este de 1618 km. Aceasta reprezinta numai 6,76 % din lungimea 
retelei de gaze naturale la nivel national (23917 km) si plaseaza regiunea SV Oltenia 
pe penultimul loc în tara, inaintea Regiunii Sud Est. Una din cauzele ce determina 
aceasta situatie este reprezentata de situatia judetului Mehedinti - singurul judet 
din România ce nu are o retea de distributie a gazelor naturale. 

 

https://insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/lungimea_cailor_de_transport_la_sfarsitul_anului_2019.pdf
https://insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/lungimea_cailor_de_transport_la_sfarsitul_anului_2019.pdf
https://insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/activitatile_privind_utilitatea_publica_de_interes_local_in_anul_2018_0.pdf
https://insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/activitatile_privind_utilitatea_publica_de_interes_local_in_anul_2018_0.pdf
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Reteaua de încalzire centrala 

Cu un numar de 24 localitati in care se distribuie energie termica, regiunea Sud Vest 
Oltenia se plaseaza pe locul 5 în România dupa regiunile Centru - 33, Nord Est - 30, 
Sud - 29 si Vest - 27. 

Oltenia are cel mai mic procent (29,8%, mult sub media națională de 44,4%) de 
locuințe în care se distribuie energie termică (termoficare și centrală termică 
proprie) din totalul locuințelor conventionale în regiune, cel mai mare procent fiind 
deținut de regiunea București-Ilfov (86,2%). 

Deoarece reteaua de termoficare este foarte veche si genereaza pierderi platite de 
catre populatie, în ultima perioada de timp, numarul de locuinte ce utilizeaza 
sisteme proprii de încalzire a crescut continuu. Posibilitatea de utilizare a unor statii 
independente de încalzire este în directa dependenta de reteaua de gaz. 

Infrastructura energetica 

In producția industrială a Regiunii sunt ca puncte tari: hidroenergia (Mehedinți, 
Vâlcea, Olt, Gorj) și termoenergia (Gorj, Dolj) la care Regiunea este lider național 
(energie hidroelectrica 60,3%, termoelectrica 39,6%).  

În regiunea Sud Vest Oltenia energia este furnizata si distribuita de Societatea 
Nationala de Furnizare si Distributie a Energiei Electrice - filiala Oltenia.  

Pe baza rezultatelor preliminare ale recensământului 2011, la sfârșitul anului 2011, 
se distribuia energie electrica catre 889.824 locuinte conventionale reprezentand  
96,5% din locuințele din regiune, sub media națională (96,6%) și sub mediile 
celorlalte regiuni ( cu excepția regiunii Nord-Est 95,4%). În regiune, doar județul 
Vâlcea (94,2%) se afla sub media regională, cel mai bine reprezentat județ fiind 
Doljul (98,5%). Din punct de vedere al repartiției teritoriale, in Oltenia, la sfârșitul 
anului 2011 se distribuia energie electrica în 98,6% locuințe în mediul urban (peste 
media națională urbană 98%) și în 94,9% locuințe în mediul rural ( sub media națională 
rurală 95%). Județul Vâlcea este cel mai slab reprezentat județ cu o medie de 97,4% 
locuințe conectate în mediul urban și 91,9% locuințe conectate în mediul rural. Sub 
media regiunii în ceea ce privește conectarea în mediul rural, se mai afla județul 
Mehedinți (93,9%).  

Capacitatea de salubritate  

Cu un numar de 53 de autovidanjoare, 292 autovehicule pentru gunoiere din care 
180 gunoiere compactoare, regiunea Sud Vest Oltenia este pe ultimul loc in 
clasamentul regiunilor de dezvoltare. Repartizarea echipamentelor de salubritate in 
mediul urban la nivelul regiunii reprezinta ponderi intre 62% ( autovidanjoare), 75% 
autovehicule pentru gunoiere si 77% gunoiere compactoare. Capacitatea de 
salubritate in mediul rural este redusa. Distributia capacitatii de salubritate pe 
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judete evidentiaza o concentrare in judetul Dolj care detine 43,4% din 
autovidanjoare, 27,73 % din autovehicule gunoiere si 27,8  gunoiere compactoare. 
Cea mai slaba dotare in domeniul salubritatii este in judetul Mehedinti care nu detine 
nicio unitate de autovidanjare si judetul  Valcea care detine numai 7 autovidanjoare 
(13,2%).   

Reteaua de telefonie fixa si Internet 

La 31.12.2015 regiunea SV Oltenia avea un numar de 360,7 mii conexiuni telefonice 

la reteaua fixa, reprezentand 8,45% din total conexiuni pe tara, inregistrand cel mai 

mic numar de conexiuni la telefonia fixa. Pe judete situatia conexiunilor se prezinta 

astfel: cele mai multe  abonamente s-au inregistrat in judetul Dolj ( 139,7 mii) in 

judetul Olt 62,4 mii conexiuni, in judetul Valcea 60,5 mii conexiuni si in judetul 

Mehedinti 49,9 mii conexiuni la telefonia fixa. Dintr-o perspectivă geografică, se 

menține decalajul urban-rural: în condițiile în care utilizatorii rurali de telefonie fixă 

sunt deserviți aproape în exclusivitate de un singur furnizor, majoritatea 

utilizatorilor din mediul urban pot alege între mai mulți furnizori de servicii de 

telefonie fixă. 

In ultimii 2-3 ani telefonia mobila a inregistrat o dinamica ridicata devansand 
substantial conexiunile la telefonia fixa. 

Conexiunea la Internet 

In anul 2014 din totalul gospodăriilor din România mai mult de jumătate (54,4%) au 
acces la reţeaua de Internet acasă, majoritatea (70,9%) dintre acestea 
concentrându-se în mediul urban. În profil teritorial, la nivelul anului 2014, cele mai 
mici ponderi  de conectare a gospodariilor la Internet se află în regiunile Sud 
Muntenia (46,1%), Sud Vest Oltenia (47,1%) comparativ cu regiunea Bucuresti-Ilfov 
(76,7%). 

O mare parte dintre gospodării (84,7%) folosesc PC-urile pentru accesarea 
Internetului de acasă. Calculatoarele portabile (laptop, notebook, tabletă) sunt 
folosite de către 1 din 3 gospodării. Într-o proporţie mult mai mică sunt utilizate alte 
dispositive, cum ar fi telefoanele mobile şi smartphonurile (20,0%). Tipurile de 
conexiune folosite la accesarea Internetului de acasă sunt în proporţie de 88,2% 
conexiunile broadband fixe (conexiunile de bandă largă fixe), urmate la mare 
distanţă de conexiunile broadband mobile (24,5%) şi de conexiunile narrowband 
(9,1%). 

Sursa: 
https://insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/com_anuale/tic/tic_r2014.pdf 

https://insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/com_anuale/tic/tic_r2014.pdf
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2.3. POTENTIALUL UMAN  

2.3.1.  POPULATIA, STRUCTURA PE SEXE SI MEDII IN REGIUNEA SV OLTENIA 

Tabel 4: Populatia pe sexe si medii (2016) in regiunea SV Oltenia 

 Total populatie  % Densitate 

Loc/kmp 

Barbati 

% 

Femei 

% 

Mediu 

Urban 

% 

Mediu  

Rural 

% 

Populatie 

Romana  

% 

Romania 22.214.995 100 93,18 48.81 51,19 56,33 43,67  88,9  

Regiunea sud vest 

 Oltenia  

2.198.718 9,89 75,31 49,06 50,94 49,74 50,26 97,2 

Dolj 698.179 3,14 94,17 48,45 51,55 55,16 44,84 95,5 

Gorj 364.950 1,64 65,49 49,57 50,43 48,48 51,52 98,3 

Mehedinti 285.579 1.27 57,78 49,27 50,73 50,61 49,39 96.1 

Olt 448.003 2,02 81,41 49,46 50,54 43,34 56,66 98,1 

Valcea 402.007 1,82 69,74 49,05 50,95 48,05 51,95 98,8 

 Sursa: Populatia Romaniei la 1.07.2016 

Populatia totala a regiunii Sud Vest Oltenia in anul 2016 numara 2.198.718 locuitori 

reprezentand 9,89%   din populatia totala a Romaniei  (reprezinta regiunea cu cel 

mai mic numar de locuitori) si o densitate de 75,31 locuitori/kmp mult sub valoarea 

densitatii pe tara de 93,18 locuitori/kmp. Desi judetul Dolj care sub aspectul 

populatiei se afla pe pozitia 7 pe tara cu o densitate de 94,17 loc/kmp, peste nivelul 

pe tara, totusi, densitatile mici din judetele Mehedinti (57,78 loc/kmp), Gorj (65,49 

loc/kmp) si Valcea (69,74 loc/kmp) au influentat valoarea medie a regiunii. 

Structura pe sexe evidentiaza o pondere sensibil mai mare pe regiune fata de  

situatia la nivel de tara la sexul masculin (49,06% in regiune fata de 48,81 % pe tara). 

In judetele componente ale regiunii SV Oltenia judetul Gorj are cea mai mare 

pondere a sexului masculin (49,57%) . Cu exceptia judetului Dolj, toate celelalte 

judete au ponderi peste 49 %. Cea mai ridicata pondere de femei este inregistrata in 

judetul Dolj 51,55 % depasind nivelul pe tara  de 51,19 %. 

Ponderea populatiei pe medii este de 49,74% in mediul urban fata de nivelul pe tara 
de 56,33%. Gradul de urbanizare la nivel de judete evidentiaza un nivel ridicat in 
judetul Dolj (55,16%), celelalte judete avand ponderi ale populatiei din mediul urban 
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intre 43,34% judetul Olt, 48,05% judetul Valcea, 48,48% judetul Gorj si 50,61 % 
judetul Mehedinti. 

Judetele cu cel mai mare numar de locuitori in mediul rural sunt Olt (56,66%), Gorj 
(52,52%) si Valcea (51,95%). Populatia urbana este concentrata in special in cele cinci 
resedinte de judet care totalizeaza impreuna 63% din populatia urbana a regiunii 
(Craiova, Tg. Jiu, Slatina, Drobeta Tn.Severin si Rm. Valcea). Municipiul Craiova cu 
304.030 locuitori ocupa pozitia 6 in Top 10 al oraselor din Romania. Dintre orasele 
mici (sub 20.000 locuitori) multe nu au o structura si dezvoltare corespunzatoare: 
Vanju Mare, Dabuleni, Scornicesti etc. 

Structura etnica a Regiunii Sud Vest Oltenia este relativ omogena- 97,2 % fiind 
populatie romana, cu 8,3pp mai mare fata de nivelul pe tara. Populatia de etnie 
roma detine o pondere de 2,6%  si alte grupuri rerezinta 0,2 % ( greci, italieni, 
bulgari, albanezi, sarbi, evrei). Conform datelor preliminarii ale Recensamantului 
Populatiei 2002, in Oltenia s-au declarat a fi de etnie rroma un numar de aproximativ 
60 mii persoane, populatie care are un grad ridicat de saracie, abandon scolar, 
educatie precara, calificari scazute sau deloc.  Nivelul mai scazut al populatiei 
romane din judetul Dolj (95,5%) si Mehedinti (96,1%) sub media regiunii, este 
influentat de concentarea mai mare a comunitatii rome in aceste judete. Cea mai 
inalta rata a populatiei romane este in judetul Valcea (98,8%). 

(Sursa : Analiza socio-economica a regiunii sud vest Oltenia) 

2.3.2 . Populatia regiunii SV Oltenia pe intervale de varsta 

Populatia regiunii este o populatie imbatranita cu valori  mici (13,39%), sub media 
pe tara (14,70%) la intervalul de varsta 0-14 ani si peste media pe tara la intervalul 
de varsta 65 ani si peste (17,25% in regiunea Oltenia fata de 15,83% pe tara). Judetul 
Olt  a inregistrat una din cele mai scazute ponderi ale popultiei tinere.  

Tabel 5 –Populatia SV Oltenia pe intervale de varsta 

Judetul  Total populatie Interval varsta  

0-14 ani  (%) 

Interval varsta  

15-64 ani (%) 

Interval varsta 

 65 si peste (%) 

Total Romania 22.214.995 14,70 69,47 15,83 

Regiunea SV Oltenia 2.198.718 13,39 69,36 17,25 

Dolj 698.179 14,24 60,56  

Gorj 364.950 14,42 62,99  

Mehedinti 285.579 14,52 59,52  
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Olt 448.003 13,76 59,31  

Valcea 402.007 14,02 58,02  

Sursa: Populatia Romaniei la 1.07.2016 

Varsta medie a populatiei la 01iulie 2016 in regiunea sud vest Oltenia a fost de 41 
ani, cu  distributie pe sexe de 39,5 ani la barbati si 42,5 ani la femei. Varsta medie 
in mediul urban era de 41,4 ani si de 40,6 ani in mediul rural. 

2.3.3 .Populatia ocupata pe activitati ale economiei nationale  

La 01.01.2019, conform Balanţei Forţei de Muncă, resursele de muncă ale regiunii 
erau în număr de 1204.5 mii persoane, din care populaţia ocupată civilă 
reprezenta  64.6% , respectiv  778,3 mii persoane. 

Tabel 6 – Populatia ocupata pe activitati ale economiei nationale in regiunea Sud 
Vest Oltenia in 2018  

Nr.crt CAEN (rev. 2) activitati ale economiei nationale  Nr mii 
persoane  

% in total 
populatie 
 activa 

% femei in 
activitatea 
economica 

0 Total regiune Sud Vest Oltenia 778,3 100 45,39 

1 A. Agricultură, silvicultură şi pescuit 238,6 30,66 53,98 

2 Industrie subtotal 1  169,7 21,80 35,89 

3 B. Industria extractivă 12,9 1,65 14,73 

4 C. Industria prelucrătoare 135,2 17,37 40,75 

5 D. Prod. furniz.energiei electrice, termice, 
gaze, apă caldă, aer conditionat 

9,5 1,22 20,0 

6 E. Distrib. apei, salubritate,gest. deşeuri, activ. 
de 
decontaminare 

12,1 1,55 24,79 

7 F. Construcţii 65,2 8,38 10,43 

8 G. Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, repar. 
autov. si motocicletelor 

98,8 12,69 47,98 

9 H. Transport şi depozitare 35,1 4,51 15,67 

10 I. Hoteluri şi restaurante 16,5 2,12 64,84 

11 J. Informaţii şi comunicaţii 6,6 0,85 34,85 

12 K. Intermedieri financiare şi asigurări 5,3 0,68 73,58 

13 L. Tranzacţii imobiliare  2,6 0,33 46,15 

14 M. Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 10,5 1,35 45,71 

15 N. Activit. servicii admin. si activit. de servicii 
suport 

20,2 2,60 32,18 

16 O. Administratie publică şi apărare; asig. soc. 
Din sistemul public 

20,7 2,66 52,66 

17 P. Învăţământ  35,1 4,51 70,09 

18 Q. Sănătate şi asistenţă socială. 39,6 5,09 79,30 

19 R. Activităţi de spectacole, culturale şi 
recreative 

5,1 0,66 52,94 

20  S. Alte activităţi de servicii 8,7 1,12 44,83 
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Sursa: 

https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?catId=9462&acro=lmi&lang=ro&countryId=R

O&regionId=RO4&nuts2Code=RO41&nuts3Code=null&regionName=Sud-Vest  

Populatia ocupata pe principalele sectoare ale economiei inregistreaza o pondere de 
30,66% in agricultura, silvicultura si pescuit, de 30,18 % in industrie (in special 
industria prelucratoare) si constructii si de 39,16 % in servicii. In cadrul serviciilor 
ponderea cea mai relevanta revine activitatii de comert (12,69%), urmata de 
activitatea de sanatate si asistenta sociala (5,09%), invatamant (4,51%), transport si 
depozitare (4,51%). Activitatile de hoteluri si restaurante detin o pondere modesta 
de 2,12%.  Activitatile creative au o pondere redusa (Informatii si comunicatii -0,85%; 
activitati profesionale , stiintifice si tehnice – 1,35% activitati de spectacole, 
culturale si educative- 0,66%). O pondere importanta a populatiei active, de 5,26% 
lucreaza in sectoarele publice ale administratiei.  

Analiza populatiei ocupate pe activitati din punct de vedere al structurii de gen 
evidentiaza cele mai mari ponderi ale femeilor in populatia ocupata pe o activitate 
in:   sanatate si asistenta sociala (79,30%), invatamant (70,09%), intermedieri 
financiare si asigurari (73,58%) hoteluri si restaurante (64,84%). In agricultura 
populatia feminina reprezinta 53,89% din populatia totala care lucreaza in 
agricultura.  

În cadrul acestei regiuni, agricultura are un rol important, cu peste 1 milion de 
hectare destinate cultivării cerealelor, plantelor oleaginoase, legumelor şi fructelor, 
cartofilor, sfeclei de zahăr şi producerii vinului de bună calitate.   

Principalele industrii prezente în regiune sunt: industria metalurgică (fiind 
reprezentată de cel mai mare producător de aluminiu din Europa Centrală și de Est 
și, totodată, singurul producător de aluminiu din țară - ALRO Slatina), industria 
electrotehnică, industria constructoare de mașini și tractoare (MAT Craiova), 
industria chimică, industria alimentară, industria ușoară și materiale de construcții, 
industria construcțiilor navale (SEVERNAV S.A. Drobeta Turnu Severin).  

Conform datelor statistice ale ANOFM, cei mai importanţi angajatori din regiune, ca 
număr de salariaţi, sunt: Ford România SA, Civitas PSG SA, SC Alro SA, Comdata 
Service SRL, Casa Noastra SRL, Complexul Energetic Oltenia Sud, DGRFP Craiova, 
Universitatea Craiova. 

2.3.4 Somajul  

Potrivit statisticilor Agentiei nationale privind ocuparea fortei de munca  (ANOFM) la 
30 septembrie 2020  in regiunea Sud Vest Oltenia au fost inregistrati 44767 someri 
reprezentand 15,69% din numarul total de someri pe tara. Analiza numarului de 
someri pe judete, la 30 septembrie 2020, evidentiaza judetul Dolj cu cel mai mare 
numar de someri (17707 persoane) reprezentand 39,55% din totalul somerilor 

https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?catId=9462&acro=lmi&lang=ro&countryId=RO&regionId=RO4&nuts2Code=RO41&nuts3Code=null&regionName=Sud-Vest
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?catId=9462&acro=lmi&lang=ro&countryId=RO&regionId=RO4&nuts2Code=RO41&nuts3Code=null&regionName=Sud-Vest
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inregistrati in regiunea sud vest Oltenia, urmat de judetul Olt cu 9460 someri 
(21,13%) , judetul Mehedinti cu  6392 someri (14,28%) si  judetul Gorj cu 4979 someri 
inregistrati (11,12%).  

Indicatorul relevant pentru evaluarea somajului, rata somajului evidentiaza ca cea 
mai mare valoare o detine judetul Dolj cu 6,65% si judetul Mehedinti cu o rata a 
somajului de 6,20 %, ambele depasind substantial rata medie a somajului pe tara de 
3,26%. Judetul Olt desi are un numar mare de someri, raportat la populatia activa 
este o rata a somajului de 5,87%. Cele mai mici rate de somaj de 3,68% si 3,90% s-au 
inregistrat in judetele Gorj si Valcea.  

Numarul femeilor inregistrate la somaj in regiunea Sud Vest Oltenia la 30 septembrie 
2020 a fost de 20641 persoane  mult sub numarul somerilor de sex masculin. Rata 
somajului feminin se mentine la valori apropiate de rata somajului masculin. 

Tabel 7 Evolutia somajului in perioada decembrie 2019- septembrie 2020 

Sursa:Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca 
Total 
Tara 
Total 
reg. 
judet 

Dec. 
2019 
Nr. 
total 

Dec. 
2019 
Nr. 
femei 

Dec. 
2019 
Rata 
Soma
j 
total 
% 

Dec. 
2019 
Rata 
Soma
j 
Feme
i 
% 

Iulie 
2020 
Nr 
total 

Iulie 
2020 
Nr F 

Iulie 
2020 
Rata 
Soma
j 
% 

Iulie 
2020 
Rata 
soma
j 
F 
% 

sept. 
2020 
Nr. 
total 

Sept 
2020 
Nr. F 

Sept 
2020 
Rata 
soma
j 
% 

Sept. 
2020 
Rata 
soma
j  
F  
% 

Total 
Tara 

25786
5 

11862
6 

2,97 2,99 28393
9 

13836
0 

3,27 3,49 28529
4 

13982
9 

3,26 3,49 

Total  
Regiu 
ne 

43024 18832   46103 21188   44767 20641   

Dolj 17945 7524 6,74 6,34 19131 8387 7,19 7,07 17707 7742 6,65 6,40 

Gorj 4735 2244 3,49 3,64 5073 2493 3,74 4,04 4979 2422 3,68 3,86 

Mehedin
ti 

6929 2981 6,68 6,11 6695 3050 6,46 6,25 6329 2876 6,20 6,05 

Olt 8855 3854 5,47 5,18 9288 4274 5,74 5,74 9460 4420 5,87 4,81 

Valcea 4560 2229 2,86 3,16 5916 2984 3,71 4,23 6292 3181 3,90 4,41 

S-a analizat evolutia somajului in perioada decembrie 2019-septembrie 2020 pentru 
a evidentia influenta restrictiilor impuse de starea de urgenta si starea de alerta din 
cauza pandemiei provocata de virusul SARS-COV2. 
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Numarul total de someri inregistrati in regiunea Sud Vest Oltenia, in perioada 
analizata, a crescut de la 43024 persoane la sfarsitul anului 2019 la 46.103 persoane 
la 31 iulie 2020 dupa ridicare starii de urgenta si a starii de alerta si a avut o usoara 
scadere la 30 septembrie 2020 la 44767 persoane, posibil ca efect al masurilor de 
relaxare pe perioada sezonului estival. Aceeasi evolutie se inregistreaza si la somajul 
feminin  cu o crestere de 18832 persoane la 31 decembrie 2020 la 21288 persoane la 
31 iulie 2020 si o scadere la 2041 persoane la 30 septembrie 2020.  

Evolutia somajului pe judete este diferita de evolutia pe total regiune. In judetul 
Dolj se inregistreaza acelasi trend de evolutie a somajului cu o crestere de la 17945 
persoane la 31 decembrie 2020 la 19131 persoane la 31 iulie 2020 si o scadere usoara 
la 17707 persoane la 30 septembrie 2020. Judetele Gorj si Mehedinti au inregistrat 
crestere la 31 iulie 2020 fata de 31 decembrie 2019 si o descrestere la 30 septembrie 
fata de 31 iulie 2020. Cresteri semnificative ale somajului au fost inregistrate in 
judetele Olt si Valcea.  In Olt numarul somerilor a crescut de la 8855 persoane la 31 
decembrie 2020 la 9288 persoane la 31 iulie 2020 si la 9460 persoane la 30 septembrie 
2020. In judetul Valcea evolutia numarului de someri a inregistrat cresteri de la 4560 
persoane la 31 decembrie 2020 la 5916 persoane la 31 iulie 2020 si al 6292 persoane 
la 30 septembrie 2020. Somajul feminin a inregistrat evolutii similare cu evolutia 
somajului total.  

Analiza evolutiei ratei somajului total in perioada decembrie 2019-septembrie 2020 
evidentiaza valori aproape duble fata de media pe tara, in judetele Dolj (6,74%, 
7,19% si 6,63%), Mehedinti (6,68%; 6,46%, 6,20%) si Olt (5,47%; 5,74%; 5,87%) fata de 
2,97%, 3,27%  si 3,26%  valorile pe tara. Numai judetul Valcea a inregistrat rate ale 
somajului total apropiate de ratele medii pe tara (2,86%; 3,71%; 3,90%).  

Rata somajului feminin in perioada decembrie 2019-septembrie 2020 se incadreaza 
in aceeasi evolutie si  alura ca somajul total, cu mentiunea ca, atat pe tara cat si in  
judetele Gorj si Valcea  rata somajului este mai mare la femei comparativ cu somajul 
total, evidentiind ca femeile au fost disponibilizate intr-o proportie mai mare. In 
judetele Dolj , Mehedinti si Olt rata somajului in intreaga perioada analizata s-a 
situat la valori mai mici decat rata somajului total. 

In statistica nationala, in toata perioada analizata, judetul Dolj are cel mai mare 
numar total de someri inregistrati si de someri femei, depasind si Capitala. De 
asemenea detine si cele mai mari rate ale somajului atat la somajul total cat si la 
cel feminin. 
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2.4 POTENTIALUL CULTURAL  

Centrul cultural al regiunii Sud Vest Oltenia este fara discutie orasul Craiova.  

Activitatea teatrala este prezenta in judetele regiunii, cu exceptia judetului 
Mehedinti. 

Institutia teatrala de prestigiu din regiune este Teatrul Național Marin Sorescu 
Craiova, fondat în 1850, a fost denumit după omul de cultură și scriitorul de talie 
universală Marin Sorescu, în anii de după Revoluția din 1989. Actuala clădire a 
teatrului craiovean, un adevărat simbol arhitectural al orașului a fost inaugurată in 
1973. Cladirea teatrului gazduieste si un valoros muzeu al teatrului cu un fond 
documentar care acoperă o perioadă începând din 1837 (primele manifestări 
artistice în Craiova) și continuând până în prezent. Membru al Convenției Teatrale 
Europene (CTE) din anul 1995, Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova este 
primul teatru dintr-o țară din Europa Centrală și de Est care intră în componența 
acestei asociații internaționale de breaslă, impunându-se prin spectacolele sale, în 
elita mișcării teatrale românești și europene.  

Sunt de asemenea recunoscute Filarmonia Oltenia, Opera Romana Craiova, Teatrul 
pentru copii si Tineret „Colibri” si ansamblul folcloric „Maria Tanase”. 

Rețeaua și activitatea unităților culturale în Gorj la începutul anului 2002 cuprindea: 
2 teatre, dintre care un teatru dramatic, și anume Teatrul Dramatic Elvira Godeanu 
din Târgu Jiu, un ansamblu artistic profesionst - „Doina Goratestată”. 

In municipiul Slatina functioneaza teatrul „Eugen Ionescu” infiintat in anul 2010 in 
cadrul Centrului cultural Eugen Ionescu. 
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Teatrul Național din Caracal este unul dintre edificiile emblematice ale orașului si 
ale judetului Olt. Construirea acestei clădiri grandioase a apărut ca o necesitate în 
secolul al XIX-lea, din dorința de a avea la dispoziție o sală de spectacole. A fost 
construit între 1896-1901, proiectul teatrului fiind realizat de arhitectul austriac 
Franz Bileck. Cladirea restaurata gazduieste un muzeu si numeroase spectacole si 
manifestari culturale. 

În Râmnicu Vâlcea funcţionează în acest moment două instituţii teatrale, teatrul 
„Anton Pan” in subordinea Consiliului judetean si Teatrul „Ariel”  in subordinea 
Primariei, precum  si filarmonica „Ion Dumitrescu”. 

Invatamantul universitar este prezent in toate judetele regiunii. 

Cel mai reprezentativ centru universitar este in municipiul Craiova. Universitatea 
din Craiova este o instituție de învățământ superior de stat înființată în 1947 prin 
Legea nr. 138 promulgata de Regele Mihai I și cuprinde 12 facultăți, deservind 26000 
studenti. Oferta academică cuprinde studii universitare, postuniversitare, masterale 
și doctorale. 

Municipiul Tg Jiu a devenit centru universitar in 1972 prin infiintarea a doua sectii 
de subingineri, una cu profil mecanic si a doua cu profil energetic, apartinand 
Universitatii din Craiova. In 1992 ia fiinta Universitatea „Constantin Brancusi” din Tg 
Jiu, institutie de stat cu 4 facultati. Astazi, universitatea numara 25 programe de 
studii de licenta si 20 specializari de master universitar. 

In judetul Olt functioneaza: 

- Colegiul National Agricol "Carol I" Slatina cu doua facultati: Facultatea de 
management a dezvoltãrii rurale si inginerie economicã în agriculturã si  Facultatea 
de medicinã veterinarã, ambele fiind coordonate de Universitatea de Agronomie si 
Medicinã Veterinarã Bucuresti. 

-Scoala Romana de Afaceri cu facultati de Finante, Bãnci, Contabilitate informaticã 
si de gestiune  si Managementul firmei, coordonate de Academia de Studii Economice 
Bucuresti. 

- Stiinte juridice, anul I, coordonatã de Universitatea din Pitesti 
- Stiinte juridice, anii II, III, IV coordonate de Universitatea "Constantin Brâncusi", 
Târgu Jiu. 

- Colegiului National "Ion Minulescu" Slatina, Colegiul de informaticã si  Colegiul de 
limba englezã, ambele coordonate de Universitatea din Pitesti. 

Centrul Universitar din municipiul Drobeta Tn Severin cuprinde facultatea de 
Educatie fizica si sport, Mecanica-ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice 
si facultatea de litere coordonate de Universitatea din Craiova. 
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In Municipiul Rm Valcea functioneaza sectii ale Universitatii Constantin Brancoveanu 
din Pitesti,  unitate privata, cu facultatea de Management si marketing in afaceri 
economice 

In toate capitalele de judet din regiunea Sud Vest Oltenia functioneaza licee cu 
traditii recunoscute pe plan national si chiar international. 

Domeniul culturii este reprezentat de o structura diversa de unitati specializate, 
distincte sub aspectul obiectului activitatii si modalitatii de adresare catre public. 

Judetul Dolj si in primul rand municipiul Craiova sunt definite in mediul cultural cu 
o veche traditie  recunoscuta si pe plan international. In judet functioneaza 9 muzee, 
303 biblioteci dintre care Biblioteca „Alexandru si Aristia Aman” care in anul 2008 a 
sarbatorit centenarul, Centrul judetean pentru conservarea si promovarea culturii 
traditionale Dolj. In Craiova sunt numeroase cladiri de patrimoniu cu vechime de 
peste 200 de ani, vestitul Parc Romanescu, monumente istorice si de arhitectura de 
importanta nationala, manastiri de 400-500 de ani. Judetul Dolj organizeaza 
festivaluri nationale si internationale precum si manifestari culturale legate de 
obiceiurile traditionale ale zonei.  

In judetul Gorj activitatea instituțiilor culturale numara 11 muzee, 257 biblioteci, 
dintre care o bibliotecă universitară, 186 biblioteci școlare, 70 de unități publice, 
iar în cadrul acestora una județeană, 6 municipale sau orășenești și 63 comunale.  

Orasul Tg Jiu este unic in Romania prin complexul arhitectural in aer liber al lui 
Constantin Brancusi – Masa Tacerii, Poarta Sarutului si Coloana Infinitului. 

In judet se organizeaza numeroase festivaluri, balciuri si evenimente care 
promoveaza traditiile culturale si mestesugurile specifice zonei. 

Manastirile si schiturile cu vechime de sute de ani intregesc patrimoniul cultural al 
judetului. 

In domeniul culturii judetul Mehedinti are o bogata traditie. Astfel Societatea 
Culturală Biblioteca „Ion G. Bibicescu” a luat fiinţă cu scopul mărturisit de a ridica 
conştiinţa naţională, nu numai a mehedinţenilor ci şi a „fraţilor” din ţinuturile de 
peste munţi. 

Din Mehedinţi au pornit spre ţinuturile locuite de români peste 100000 volume, iar 
în comunele şi satele mehedinţene s-au înfiinţat 250 biblioteci a câte 400 volume 
fiecare. 

O altă instituţie de cultură cu un rol deosebit în păstrarea şi valorificarea tradiţiilor 
istorice ale acestor locuri este Muzeul Regiunii Porţilor de Fier – instituţie înfiinţată 
în 1881 şi care la ora actuală are un bogat şi divers patrimoniu. "Palatul Culturii 
Teodor Costescu" este de asemenea o instituți de cultură reprezentativă a 
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municipiului Drobeta-Turnu Severin. Monumentele istorice din perioada ocupatiei 
romane confera o valoare inestimabila orasului si judetului: podul lui Traian construit 
de vestitul arhitect Apolodor din Damasc, arhitectul Columnei din Roma, cetatea 
romana, castrul roman si amfiteatrul, brazda lui Novac, termele Drobetei. 

Patrimoniul cultural al judetul Olt include 4 muzee (Muzeul judetean Olt din 
Slatina cu mai multe sectii printre care  Casa memoriala Nicolae Titulescu, Sectia 
muzeala de etnografie si cultura populara Chilia (Fagetelu),  Sectia muzeala de 
ceramica populara Bals si  Sectia muzeala de arheologie si istorie Piatra-Olt; Muzeul 
Romanatiului din Caracal, muzeul de istorie din Corabia, muzeul Campia Boianului 
din Draganesti-Olt. Dintre bibliotecile din judet mentionam: Biblioteca judeteana 
„Ion Minulescu” din Slatina, Biblioteca municipala „Virgil Carianopol” din Caracal, 
bibliotecile orasenesti din Corabia, Draganesti-Olt, Bals. 

Centrul judetean de cultura si arta Olt infiintat in anul 2018 ca institutie publica de 
spectacole cuprinde trei sectii : Arte si mestesuguri; Ansamblul folcloric „Doina 
Oltului”; Cercetare, conservare si promovarea culturii. 

Cultura populara traditionala are cateva particularitati cunoscute in intreaga tara 
cum sunt: dansul „Calusul” inclus de UNESCO pe lista capodoperelor imateriale ale 
culturii omenirii, portul popular, casa taraneasca (bordeiul), olaritul smaltuit si 
nesmaltuit. 

Judeţul Vâlcea adăposteşte şi unele din cele mai frumoase şi mai reprezentative 
monumente istorice şi de artă religioasă din ţară şi din lume, o parte fiind incluse în 
Patrimoniul Unesco: manastirile  Ostrov, Cozia, Turnu, Stănişoara, Arnota, Bistriţa, 
Horezu, Mănăstirea dintr-un Lemn, Govora, Surpatele, Iezer – Pahomie – Pătrunsa, 
Frăsinei, considerate al doilea Athos.Cea mai mare biserica subterana se afla in 
salina de la Ocnele Mari. 
Transalpina este considerată cea mai frumoasă şosea din România, fiind şi la cele 
mai înalte cote – 2145 m în Pasul Urdele.Traversează munţii Parâng legând Valea 
Oltului de Valea Jiului. 

Municipiul Ramnicu Valcea detine ca obiective culturale Muzeul Satului, Muzeul de 
Arta, Muzeul de Istorie si la Casa Memoriala Anton Pann nprecum si Gradina 
zoologica, parcurile Zavoi, Mircea cel Batran.   

Centrul judetean pentru conservarea si promovare a culturii traditionale Valcea 
infiintat in 1968 are ca obiective principale initierea si sprijinirea de programe de 
conservare si promovare a traditiilor artei populare. Emblematic, genul artistic prin 
care Valcea se identifica este ceramica, dezvoltata in cele doua centre Horezu si 
Vladesti cat si in centrul Lungesti. Preluand forme si motive ce se regasesc inca din 
perioada neolitica, mesterii contemporani se impun  in peisajul artistic prin noi 
forme si motive ce raspund necesitatilor omului modern.Valcea este recunoscuta 
prin civilizatia lemnului, arta prelucrarii acestuia cunoscand si azi o revigorare 
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vizibila, tesaturile de interior „scoarta” si covorul oltenesc, pictura icoanelor pe 
lemn si sticla. Folclorul valcean se constituie parte a patrimoniului imaterial national 
avand ca depozitari si  purtatori pe lautarii din vetrele valcene, pe rapsozii si 
interpretii ce dau identitate spatiului valcean in genurile specifice ale cantecului 
popular. 

In concluzie: Potentialul si resursele culturale ale regiunii Sud Vest Oltenia, 
diversificate in arta materiala si imateriala, cu o veche traditie ofera numeroase 
oportunitati pentru valorificare prin activitati creative antreprenoriale. 

2.5. ECONOMIA REGIUNII SUD VEST OLTENIA 

2.5.1 INDUSTRIA  

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.  

Cel mai important centru industrial este Craiova, urmat de celelalte reședințe de 
județ. Cea mai importantă ramură industrială în Oltenia este industria energetică.  

Muntii, bogati in resurse (dintre care carbunele si lemnul in special) au favorizat 

dezvoltarea mineritului si exploatarile silvice. Industria miniera a cauzat probleme 

majore de mediu, si restructurarea sa recenta a dus la tensiuni sociale severe - 

zonele miniere au reprezentat din 1989 principalele surse de tulburari sociale grave 

in Romania – si de somaj. Reteaua hidrologica, alaturi de configuratia reliefului, 

confera regiunii rolul energetic principal in Romania, prin exploatarea potentialului 

apelor curgatoare care traverseaza regiunea: fluviul Dunarea, raurile Jiu si Olt. Pe 

teritoriul Olteniei se afla complexele hidroenergetice Portile de Fier (printre cele 

mai mari din Europa) – judetul Mehedinti si Lotru-Olt – in judetul Valcea (printre cele 

mai mari din Romania). Mai mult, aproape de zonele miniere Motru – Valea Jiului, 

functioneaza doua din cele mai mari centrale termoelectrice din Romania: Rovinari 

si Turceni. Productia de energie termoelectrica impreuna cu activitatile miniere, 

creeaza probleme substantiale asupra mediului, probleme ce au un impact mare 

asupra standardului de viata al locuitorilor din regiune.  

Principalele ramuri industriale:  

• Industria energetică: teromocentrale: Turceni, Rovinari, Işalniţa, Craiova II, 
Govora Râmnicu Vâlcea; hidrocentrale: Porţile de fier I, Porţile de fier II, 
Lotru-Ciunget, sistemul hidroenergetic de pe Olt;   

• Industria metalurgică: ALRO Slatina, TMK-ARTROM Slatina; 

• Industria constructoare de maşini: automobile- Ford Craiova, componente de 
automobile- Craiova, fabrica de roţi auto Drăgăşani, avioane- fabrica de la 
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Craiova, mijloace de transport feroviar- Electroputere Craiova, ROMVAG 
Caracal, fabrica de osii şi boghiuri de la Balş;  

• Santiere navale- Drobeta Turnu Severin, Orşova,  

• Fabrici de utilaj agricol- Craiova, Balş,  

• Fabrici de armament- Sadu-Bumbeşti Jiu (Gorj).  

• Industria chimică: OLTCHIM Râmnicu Vâlcea, Uzinele Sodice Govora, Pirelli 
Slatina, fabrica de apa grea de la Halânga (Mehedinţi). 

• Industria materialelor de construcţii: Bârseşti ( Gorj ), Işalniţa-Craiova. 

• Industia lemnului: Râmnicu Vâlcea, Târgu Jiu, Drobeta Turnu Severin ( aici se 
produce şi celuloză şi hârtie ), Brezoi, Băbeni.  

• Industria textilă: Slatina, Scorniceşti, Motru, Caracal, Tismana.  

• Industria alimenentară: morărit şi panificaţie la Râmnicu Vâlcea (Velpitar, 
Boromir), Slatina, Craiova, Caracal etc., fabrici de ulei: Podari-Craiova, de 
zahăr: Podari-Craiova, Corabia; de conserve din legume şi fructe: Caracal, 
Râmnicu Vâlcea, de preparate din carne: Caracal (fabrica de pate Hame), 
Râmnicu Vâlcea, Potcoava-Olt etc., de bere: Craiova, Râmnicu Vâlcea, de 
vinuri: Segarcea, Strehaia, Drăgăşani.  

2.5.2 AGRICULTURA  

În zona sudică a regiunii, culturile cerealiere ocupă mari suprafețe, în special în 
județele Olt, Dolj și sudul Mehedințiului. În zonele deluroase din Gorj și Vâlcea 
livezile ocupă arii importante. Cea mai cultivată specie pomicolă este prunul din 
care se produce țuică, o băutură specifică zonei; de asemenea se mai cultivă mărul, 
nucul (la Râmnicu Vâlcea se găsește o cunoscută stațiune de cercetare), piersicul, 
caisul și smochinul fiind specifice zonelor mai calde din sud și vest. În zonele montane 
din nord ( în partea de nord a județelor Vâlcea și Gorj și în vestul județului Mehedinți 
) locul culturilor agricole este luat de păduri și pajiști montane. În zonele Drăgășani, 
Drăgănești, Segarcea, Strehaia și Dăbuleni podgoriile ocupă suprafețe extinse; dacă 
în zona Drăgășani predomină soiurile nobile de viță de vie, în restul regiunilor soiurile 
cele mai frecvente sunt cele hibrid din care se produce cunoscutul zaibăr. În zona 
luncii Oltului se practică legumicultura, iar în zona orașului Dăbuleni se cultivă 
pepeni verzi. 

2.5.3 TURISMUL  

Turismul este bine reprezentat. Regiunea beneficiază de un potenţial turistic 
diversificat, incluzând turismul montan şi cel speologic, balnear, ecoturismul, 
parcurile naturale şi turismul religios 
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2.5.4 PROFILUL ECONOMIC AL JUDETELOR  

Judetul Dolj 

Economia județului Dolj este reprezentată în cele mai multe dintre ramurile 
economice. 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. Cu toate că cea mai mare parte a 
populației este ocupată în mediul rural iar suprafața agricolă este de calitate medie, 
producția agricolă este în scădere atât la producția vegetală cât și cea animalieră. 
Viticultura este un sector aflat în proces de relansare in zona Segarcea, singura zonă 
viticolă din județ recunoscută în domeniu. 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 principalele localitati urbane. 

Craiova este un centru universitar regional cu impact național, energie termo, 
sector auto, masini agricole, agricultură ecologică.  
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Judetul Gorj 

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. 

Economia judetului Gorj se bazeaza pe materiale de constructii, energie termo, 
industrie extractiva, pomicultură, zootehnie, turism montan, artizanat 

Economia județului Gorj are ca promotor industria extractivă și cea producătoare de 
energie electrică prin arderea cărbunelui. Aceste două industrii cuprind cea mai 
mare parte a populației ocupate în industrie și contribuie în cea mai mare parte la 
realizarea PIB-ului 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.  

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.  

(Sursa: Strategia de dezvoltare a județului Gorj pentru perioada 2011-2020)  

Judetul Mehedinti .  

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. 

Economia judetului se bazeaza pe energie hidro, constructii navale, viticultură, 
turism dunărean.  

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 
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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-serviciile sunt predominante în structura ocupațională a 
populației.  

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. 

Judetul Olt 

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. Economia se bazeaza 
pe metale neferoase, produse şi subansamble auto, grâu , porumb, rapită, vin.  

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. Societățile metalurgice 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. 

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. O  serie de IMM-uri s-au dezvoltat care au revigorat 
industria oraşului S.C. PRYSMIAN S.A. Slatina unitate reprezentativã pentru producţia 
de cabluri electrice armate şi nearmate din aluminiu, face parte din holding-ul 
Pirelli, 20% din cifra de afaceri anuală este realizatã pe piete externe. S.C. ALTUR 
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S.A. Slatina cel mai mare producător de piese turnate şi pistoane auto din aluminiu, 
40% din producţie fiind destinată exportului. Grupul italian Pirelli a deschis o fabrică 
de anvelope S.C. PIRELLITYRES S.A., ce a creat locuri de muncă, dar şi perspective 
favorabile pentru noi investiţii. În industria textilă şi a confecţiilor textile, 
principalele societăţi care activeazã sunt: S.C. GAMA S.A. Scorniceşti, S.C. MINATEX 
S.R.L. Slatina, S.C. ROMANIŢA S.A.Caracal. 

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.  

Economia județului se află în proces de restructurare și relansare, traversând și 
momente dificile. Activitățile industriale au o tradiție îndelungată în județul Olt și 
au fost determinate de planurile fostului regim comunist.  

Judetul Valcea  

Specificul economiei județului Vâlcea este industrial agrar, contribuția industriei la 
realizarea cifrei de afaceri realizată în județ fiind majoră. Economia se bazeaza pe 
chimie, pomicultură, legumicultură, turism balnear.  

Fanionul economiei județului este industria chimică care, în principal prelucrează 
rezervele locale de saredin perimetrul Ocnele Mari., calcarul din bazinul Bistrita-
Costesti, pegamatitele  din Valea Lotrului  În afară de produsele care utilizează drept 
materie primă sarea se produc substanțe anorganice de sinteză utilizabile ca materii 
prime în diverse industrii. Peste 50% din volumul producţiei industriale în ultimii ani 
la nivel judeţ, l-a asigurat industria chimică şi petrochimică, reprezentată de S.C. 
OLTCHIM S.A. Rm.Vâlcea, S.C. US.G. Chieh Chemical Group S.A. amplasate pe 
platforma industrială sud a municipiului Rm.Vâlcea, precum şi de agenţii economici 
situaţi pe raza municipiului Drăgăşani – S.C. Ganne ATCP S.A., S.C. M. W.România 
S.A.. 

Alte industrii: producerea de energie electrică din surse regenerabile și prin arderea 
combustibililor fosili (industria energetică – utilizează potenţialul energetic al Oltului 
şi afluenţilor săi, realizând o producţie de 1000 MW, din care 510 MW numai la staţia 
Lotru-Ciunget, cea mai mare hidrocentrală din România, exploatarea rezervelor de 
cărbune și petrol, industria de prelucrări mecanice, industria textilă, a 
încălțămintei, industria alimentară, construcţiile de maşini, exploatarea şi 
prelucrarea lemnului, constructii industriale si civile,  

Turismul, deși se află într-o ușoară regresie, reprezintă unul din punctele forte ale 
economiei județului, în primul rând, prin stațiunile balneo-climaterice cu vechi 
renume.  
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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.  

Sursa:  http://apmdj-old.anpm.ro/upload/76275_Capitolul%201.pdf 

2.6  REGIUNEA SUD VEST OLTENIA IN CONTEXT EUROPEAN  SI COOPERAREA TRASFRONTALIERA 

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, vor avea în continuare prioritate maximă în cadrul 
acestei politici. Rata maximă de cofinanţare este stabilită la 75 - 85% în regiunile 
mai puţin dezvoltate, dar şi în regiunile ultra-periferice;  

- Regiunile de tranziţie, al căror PIB pe cap de locuitor este cuprins între 75% şi 90% 
din media Uniunii Europene, vor avea o rată de cofinanţare de 60%;  

- Regiunile mai dezvoltate, cu un PIB pe cap de locuitor mai mare de 90% din media 
Uniunii Europene, vor avea o rată de cofinanţare de 50%.  

Regiunea Sud Vest Oltenia se încadrează în categoria regiunilor „mai puţin 
dezvoltate”, fiind caracterizată de un PIB pe cap de locuitor mai mic de 75% 
comparativ cu media Uniunii Europene.  

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 direcții de acțiune 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.  

Județele, respectiv districtele care se află în aria de cooperare transfrontalieră 
România-Bulgaria sunt:  

 șapte județe din România, din care trei în regiunea Sud Vest Oltenia: Mehedinți, 
Dolj, Olt  alaturi de Teleorman, Giurgiu, Calarași (regiunea Sud Muntenia) si 
Constanța (regiunea Sud Est);  

http://apmdj-old.anpm.ro/upload/76275_Capitolul%201.pdf
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 nouă districte din Bulgaria: Vidin, Vratsa, Montana, Pleven, Veliko Tarnovo, Ruse, 
Silistra, Dobrich si Razgrad  

Județele/ districtele aflate în aria de cooperare transfrontalieră cu Serbia sunt:  

 trei județe din România, dintre care unul din regiunea noastră: județul 
Mehedinți din Sud-Vest Oltenia, Caraș-Severin și Timiș;  

 cinci districte din Serbia: Borski, Branicevski, Banatul de Sud, Banatul Central și 
Banatul de Nord.  

Cadrul mai larg de cooperare în care se încadrează regiunea Sud-Vest Oltenia se 
bazează pe prezenţa unor zone de cooperare transnaţională. 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”. Scopul acestui organism este crearea unui cadru organizat, coerent şi 
funcţional pentru dezvoltarea relaţiilor de colaborare în: monitorizare şi intervenţie 
în probleme de mediu în bazinul Dunării, corelarea activităţilor de amenajare a 
teritoriului, cooperare în activităţile economice.  

Posibilităţile de cooperare sunt susţinute şi de instituirea unor euroregiuni care au 
ca scop crearea unor 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. În zona regiunii Sud-Vest Oltenia 
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.  

Adiacentă limitei de vest a Regiunii Sud Vest  Oltenia se desfăşoară euroregiunea 
“Dunăre – Mureş - Tisa” care cuprinde 4 judeţe din partea de vest a României 
(Hunedoara fiind unul dintre acestea), 4 din Ungaria şi o regiune din Serbia. Poziţia 
geografică şi problemele specifice acestei euroregiuni (în special cele legate de 
starea mediului şi riscurile de poluare a râului Tisa) sunt tangenţiale obiectivelor pe 
care le au în vedere judeţele din Oltenia. În acest sens, stabilirea unor legături mai 
strânse între judeţele celor două regiuni are, la momentul actual, efect doar în 
cadrul extins al nivelului naţional sau internaţional.  

Graniță naturală cu statele invecinate - Serbia si Bulgaria, fluviul Dunărea reprezintă 
un imens avantaj pentru cel puțin patru poli de dezvoltare: turism, transport, 
agricultură și pescuit.  
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Zonele transfrontaliere România–Serbia și România-Bulgaria favorizează legăturile 
între comunitățile de o parte și de alta a graniței, creând, totodată, premisele pentru 
atragerea de fonduri europene și dezvoltarea de proiecte comune. 

Interesul manifestat la nivel european pentru teritoriul parcurs de Dunăre, 
concretizat prin Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării, deschide 
oportunitatea de a avea conexiuni directe mai bune și mai rapide cu restul ţărilor 
riverane Dunării.  

Grație poziționării geografice, regiunea Sud-Vest Oltenia a fost inclusă de Comisia 
Europeană pe harta coridoarelor de infrastructură Rin-Dunăre şi Orient-Est-
mediteraneean, două dintre cele nouă coridoare care vor revoluţiona conexiunile 
est-vest.  

Sursa: https://www.adroltenia.ro/wp-content/uploads/2014/07/PDR-SV-Oltenia-

2014-2020-1.pdf 
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CAPITOLUL 3. DEZVOLTAREA ANTREPRENORIATULUI IN REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA 

3.1. EVOLUTIA ANTREPRENORIAL 

Evolutia antreprenoriatului s-a efectuat pe baza unor indicatori generali si specifici, 

analizati in dinamica si comparativ intre judetele regiunii si intre regiunea Sud Vest 

Oltenia cu situatia pe tara si cu alte regiuni de dezvoltare. Sursa principala de date 

a fost portalul Oficiului National al Registrului Comertului 

Sursa: https://www.onrc.ro/index.php/ro/statistici 

3.1.1. NUMARUL TOTAL DE PERSOANE FIZICE SI JURIDICE ACTIVE INMATRICULATE IN 

PERIOADA 2016-2020. 

S-a ales ca perioada de analiza perioada ultimilor 5 ani-intre 2016-2020.  

Sunt considerate active, din punct de vedere juridic, firmele înregistrate în Registrul 
Comerţului care nu şi-au declarat suspendarea activităţii şi nu se află în nici una din 
stările ce pot duce la pierderea personalităţii juridice. Din numărul total de firme 
înregistrate în Registrul Comerţului, au fost excluse firmele cu suspendare temporară 
a activităţii, sucursalele fără personalitate juridică, firmele radiate, firmele aflate 
în dizolvare, lichidare, reorganizare judiciară, faliment, insolventă, etc. 

In categoria PFA s-au inclus intreprinderile familiale (IF), intreprinderile individuale 
(II) si persoanele fizice autorizate (PFA). Aceste categorii de comercianti nu au 
personalitate juridica dar fac obiectul inmatricularii in Registrul Comertului.  

Persoanele juridice sunt reprezentate de societati comerciale (societate in nume 
colectiv, societate in comandita simpla, societate pe actiuni, societate cu 
raspundere limitata (SRL) si Regii autonome.  

Numarul total de persoane fizice si juridice active in perioada 2016-2020 (tabel 8) a 
inregistrat in regiunea Sud Vest Oltenia o crestere cu 31953 firme  (28,75%) de la 
79298 firme in 2016 la 111.251 firme in anul 2020. Ponderea firmelor active din 
regiunea Sud Vest Oltenia, in numarul total de firme active pe tara, a inregistrat de 
asemenea o crestere de la 6,65%  in 2016 la 7,80 % in 2020. De mentionat ca, anul 
2020 nu include luna decembrie 2020, la data elaborarii studiului nefiind datele 
prelucrate la ONRC. Totusi, in evolutia ponderii firmelor active din regiunea SV 
Oltenia se constata un varf al cresterii in 2017 cu o pondere de 7,87%,  dupa care se 
inregistreaza o usoare descrestere anuala. Trendul de crestere al firmelor active s-a 
inregistrat si la nivelul tarii. Ponderea firmelor active din regiunea SV Oltenia este 
de aproximativ 3 ori mai mica decat cea inregistrata de regiunea Bucuresti Ilfov care 
se mentine in jurul valorii de 21%. (22648 firme active in 2016, 22568 firme active in 
2020). 

https://www.onrc.ro/index.php/ro/statistici
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O comparatie a pozitiei judetului Dolj (cu cel mai mare numar de firme din regiune) 
cu celelalte judete, fara Bucuresti-Ilfov evidentiaza plasarea acestuia pe pozitiile 6 
(in 2016-2018) si 8 (2019-2020) dupa judetele Bihor, Cluj, Constanta, Iasi, Timis, 
Prahova si Brasov. 

Distributia firmelor active pa judetele regiunii SV Oltenia prezinta valori 
asemenatoare in perioada analizata. Judetul Dolj reprezinta ponderi semnificative 
in total firme active ale regiunii care oscileaza intre 42,2% in 2016 si 37,50 % in 2020, 
diminuare care evidentiaza cresterea mai mare a numarului de firme active din 
celelalte judete. 

Tabel nr. 8 Numarului total de persoane fizice si juridice inmatriculate si active in 

perioada 2016-2020 

perioada   2016   2017   2018 

Judet PFA PJ Total PFA PJ Total PFA PJ Total 

Dolj 11787 21692 33479 12270 22785 35055 12702 24808 37510 

Gorj 6358 8494 14852 6325 9425 15750 6069 10161 16230 

Mehedinti 6566 5535 12101 6521 5806 12327 6306 6271 12577 

Olt 7809 9576 17385 7917 10208 18125 8054 10872 18926 

Valcea 7236 9845 17081 7254 10530 17784 7303 11161 18464 

Total SVO 39756 55142 79298 40287 58754 99041 40434 63273 103707 

Total 
Tara 

382860 808878 1191738 388128 870408 1258536 392548 927373 1319921 

% SVO 10,38 6,82 6,65 10,38 6,75 7,87 10,30 6,82 7,86 

perioada   2019   2020 

Judet PFA PJ Total PFA PJ Total 

Dolj 12532 26824 39536 12983 28295 41728 

Gorj 5408 11066 16474 5470 11769 17239 

Mehedinti 5899 6764 12663 6025 7142 13167 

Olt 7502 11635 19137 7762 12209 19971 

Valcea 6942 11914 18856 7132 12462 19596 

Total SVO 38283 68203 106666 39373 71877 111251 
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Total 
Tara 

378742 984909 1363651 393420 1032254 1425674 

% SVO 10,11 6,92 7,82 10,00 6,96 7,80 

Pe pozitia 2, cu un numar de firme active sensibil apropiate ca valori anuale se 

situeaza judetele Olt si Valcea, cu intreprinderi industriale de referinta la nivel 

national.Pe pozitia 3 se situeaza judetul Gorj si pe ultima pozitie judetul Mehedinti. 

Analiza structurii firmelor active pe forme juridice, PFA si PJ (asa cum este 

prezentata si in graficul 6) evidentiaza orientarea comerciantilor cu prioritate spre 

infiintarea de firme persoane juridice, care anual, au inregistrat cresteri ce au 

devansat persoanele fizice, acestea inregistrand chiar usoare diminuari. In anii 2019 

si 2020 (desi detinem datele numai pentru 11 luni) se constata o crestere mai mare 

a PJ care ar putea fi explicata prin infiintare unui numar mare de SRL-uri finantate 

prin programele POCU de dezvoltare antreprenoriala (85 de proiecte prin care s-au 

acordat ajutoare de minimis pentru implementare planuri de afaceri, in medie cu 30 

firme puteau genera cca 2550 firme noi). 

Fig. 6 Situatia firmelor inmatriculate PFA si PJ active in perioada 2016-2020

 

3.1.2.  DINAMICA NUMARULUI DE FIRME NOI INMATRICULATE IN PERIOADA 2016-2020 

In ultimii 5 ani, in regiunea SV Oltenia s-au inmatriculat 50811 firme din care17174 
PFA (33,8%) si 33637 PJ (66,2%). Firmele nou inmatriculate in ultimii 5 ani detin o 
pondere de 8,27% din total firme infiintate in aceeasi perioada in intreaga tara, cu o 
valoare mai mare de 9,53% la PFA si de 7,75 % la persoane juridice. 

Judetul Dolj se mentine pe prima pozitie a firmelor nou infiintate in regiune in ultimii 
5 ani, cu un total de 19494 (o pondere de 38,37%) din care 5802 PFA (29,76%) si 13692 
PJ (70,24%). 
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Tabel nr.9 Dinamica numarului de firme noi inmatriculate in perioada 2016-2020 

perioada   2016   2017   2018 

Judet PFA PJ Total PFA PJ Total PFA PJ Total 

Dolj 1144 2257 3401 1303 3031 4334 1398 3079 4477 

Gorj 576 887 1463 586 1276 1862 371 1172 1543 

Mehedinti 584 556 1140 709 764 1473 528 746 1274 

Olt 727 826 1553 658 1323 1981 785 1165 1950 

Valcea 482 891 1373 692 1190 1882 796 1131 1927 

Total SVO 3513 5417 8930 3948 7584 11532 3878 7293 11171 

Total Tara 31976 74006 105982 38132 98567 136699 41174 94358 135532 

% SVO 10,99 7,32 8,43 10,35 7,69 8,44 9,42 7,78 8,24 

perioada   2019   2020  2016- 2020 

Judet PFA PJ Total PFA PJ Total PFA PJ Total 

Dolj 1116 3165 4281 841 2160 3001 5802 13692 19494 

Gorj 463 1401 1864 237 960 1197 2233 5696 7929 

Mehedinti 561 765 1326 340 538 878 2722 3369 6091 

Olt 636 1237 1873 434 806 1240 3240 5357 8597 

Valcea 760 1360 2120 447 951 1398 3177 5523 8700 

Total SVO 3536 7928 11464 2299 5415 7714 17174 33637 50811 

Total Tara 39267 94953 134220 29629 72077 101706 180178 433961 614139 

% SVO 9,00 8,35 8,54 7,76 7,51 7,58 9,53 7,75 8,27 
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Judetul Dolj detine 33,78% din PFA-urile inmatriculate in regiune in perioada 2016-

2020 si 40,71% din persoanele juridice. Clasamentul judetelor din SV Oltenia se 

mentine la firmele nou inmatriculate ca si in cazul firmelor active: Judetul Valcea 

cu 8700 firme noi (17,12%) , judetul Olt cu 8597 firme noi (16,92%), judetul Gorj cu 

7929 firme (15,60%) si judetul Mehedinti cu 6091 firme noi (11,99%). 

Evolutia infiintarii de PFA, in perioada de 5 ani analizata, evidentiaza o scadere 

continua a ponderii in totalul firmelor noi, de la 10,99% in 2016 la 7,76% in 2020 in 

timp ce evolutia PJ evidentiaza cresteri de la 7,32% in 2016 la 7,51% in 2020 cu un 

varf de 8,44% in 2018. In toate judetele, optiunile intreprinzatorilor au fost pentru 

persoane juridice si in principal SRL-uri, care reprezinta peste 90% din total persoane 

juridice infiintate. 

3.1.3. DENSITATEA TERITORIALA A IMM-URILOR. 

Sectorul IMM este in principal conectat la resursele si piata locala. Unul dintre 

indicatorii care ilustreaza mai corect dimensiunea pietelor regionale si judetene este 

densitatea teritoriala, calculata ca numar de IMM-uri la 1000 locuitori. 

Tabelul 10.  Densitatea PFA active in regiunea Sud Vest Oltenia in perioada 2016-

2020  

perioada   2016   2017   2018 

Judet PFA Nr. 

locuitori 

Densi 

tatea 

PFA Nr. 

locuitori 

Densi 

tatea 

PFA Nr. 

locuitori 

Densi 

tatea 

Dolj 11787 698179 16,88 12270 695104 18,37 12702 691276 18,37 

Gorj 6358 364950 17,42 6325 362610 17,44 6069 359883 16,86 
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Fig. 7 Dinamica inmatricularii de noi PFA si PJ 
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Mehedinti 6566 285579 22,99 6521 283478 23,00 6306 280888 22,45 

Olt 7809 448003 17,43 7917 443449 17,85 8054 438318 18,37 

Valcea 7236 402007 18,00 7254 399932 18,14 7303 397878 18,35 

Total SVO 39756 2198718 18,08 40287 2184573 18,44 40434 2168243 18,65 

Total Tara 382860 22214995 17,23 388128 22201702 17,48 392548 22177605 17,70 

% SVO 10,38 9,89  10,38 9,83  10,30 9,78  

 

perioada   2019   2020 

Judet PFA Nr. 

locuitori 

Densi 

tatea 

PFA Nr. 

locuitori 

Densi 

tatea 

Dolj 12532 691276 18,13 12983 691276 18,78 

Gorj 5408 359883 15,03 5470 359883 15,20 

Mehedinti 5899 280888 21,00 6025 280888 21,45 

Olt 7502 438318 17,11 7762 438318 17,70 

Valcea 6942 397878 17,44 7132 397878 17,93 

Total SVO 38283 2168243 17,66 39373 2168243 18,16 

Total Tara 378742 22177605 17.07 393420 22177605 17,74 

% SVO 10,11 9,78  10,00 9,78  

NOTA:La data elaborarii studiului Anuarul statistic pentru anul 2019 si 2020 nu au 

fost elaborate si din aceste motive densitatea IMM-urilor s-a calculat in perioada 

2019-2020 pe baza datelor populatiei din anul 2018. 

Densitatea PFA-urilor active in perioada 2016-2020, cu exceptia judetului Gorj, se 
situeaza cu valori peste densitatea medie pe tara (intre 18,08 PFA la 1000 locuitori 
in 2016 in regiunea Sud Vest Oltenia, fata de 17,23/1000 loc  densitatea medie pe 
tara in 2016 si respectiv 18,16/1000 loc  in 2020 fata de 17,74 /1000 loc, media pe 
tara). 

Analizand densitatea PFA active pe judete, pe prima pozitie se plaseaza judetul 
Mehedinti cu valori peste 20 firme la 1000 locuitori, cu valori cuprinse intre 23,00 in 
2017 si 21,00 PFA la 1000 locuitori in 2019. Desi judetul Dolj inregistreaza in valori 
absolute cel mai mare numar de PFA active,  sub aspectul densitatii PFA se situeaza 
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sub judetul Mehedinti. Cea mai mica densitate revine judetului Gorj, care 
inregistreaza o evolutie descrescatoare, de la valoarea de 17,42 PFA la 1000 locuitori 
in 2016 la 15,20 PFA in 2020. 

          

Densitatea PJ active in perioada 2016-2020 

Tabelul 11 Densitatea PJ inmatriculate si active in regiunea Sud Vest Oltenia in 

perioada 2016-2020 

perioad
a 

  2016   2017   2018 

Judet PJ Nr. 

locuitori 

densitat
e 

PJ Nr. 

locuitori 

densitat
e 

PJ Nr. 

locuitori 

densitat
e 

Dolj 21692 698179 31,06 22785 695104 32,78 24808 691276 35,89 

Gorj 8494 364950 23,27 9425 362610 26,00 10161 359883 28,23 

Mehedin
ti 

5535 285579 19,38 5806 283478 20,48 6271 280888 22,33 

Olt 9576 448003 21,37 10208 443449 23,02 10872 438318 24,80 

Valcea 9845 402007 24,49 10530 399932 26,33 11161 397878 28,05 

Total 
SVO 

55142 2198718 25,08 58754 2184573 26.89 63273 2168243 29,18 

Total 
Tara 

80887
8 

2221499
5 

36,41 87040
8 

2220170
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% SVO 6,82 9,89  6,75 9,83  6,82 9,78  

 

perioada   2019   2020 

Judet PJ Nr. locuitori Densitate  PJ Nr. locuitori Densitate  

Dolj 26824 691276 38,80 28295 691276 40,93 

Gorj 11066 359883 30,75 11769 359883 32,70 

Mehedinti 6764 280888 24,08 7142 280888 25,43 

Olt 11635 438318 26,54 12209 438318 27,85 

Valcea 11914 397878 29,94 12462 397878 31,32 

Total SVO 68203 2168243 31,46 71877 2168243 33,15 

Total Tara 984909 22177605 44,41 1032254 22177605 46,54 

% SVO 6,92 9,78  6,96 9,78  

Analiza datelor din tabelul 11 evidentiaza ca densitatea PJ la 1000 loc in regiunea 

Sud Vest Oltenia se plaseaza cu 9-13 puncte procentuale sub valorile pe tara, desi 

anual se inregistreaza o crestere a densitatii PJ, totusi cresterea este mult mai mare 

pe tara, astfel incat decalajul se majoreaza.  

          

In regiunea Sud Vest Oltenia judetul Dolj prezinta cea mai mare densitate 

antreprenoriala, indicatorul avand o evolutie in crestere de la 31,06 PJ/1000 loc in 
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2016 la 38,80 PJ/1000 loc in 2019 si la 40,93 PJ/1000 loc in 2020. Densitatea PJ in 

judetul Dolj depaseste valoarea indicatorului pe total regiune, dar este sub valorile 

pe tara.  Cel mai mic numar de PJ active la 1000 loc. este inregistrat in judetul 

Mehedinti, care , inregistreaza insa cea mai mare valoare a densitatii PFA. Judetele 

Gorj si Valcea prezinta o evolutie a densitatii PJ active in perioada 2016-2020 

similara cu cea inregistrata la nivelul regiunii. Judetul Olt se situeaza intre valorile 

judetelor Gorj si Valcea. 

Densitatea firmelor PFA si PJ inmatriculate si active in perioada 2016-2020. 

Tabelul 12 Densitatea firmelor PFA si PJ active in perioada 2016-2020  

perioada   2016   2017   2018 

Judet Total 

PFA si PJ 

Nr. 

locuitori 

Densi 

tate 

Total 

PFA si PJ 

Nr. 

locuitori 

Densi 

tate 

Total 

PFA si PJ  

Nr. 

locuitori 

Densi 

tate 

Dolj 33479 698179 47,95 35055 695104 50,43 37510 691276 54,26 

Gorj 14852 364950 41,03 15750 362610 43,44 16230 359883 45,10 

Mehedinti 12101 285579 42,37 12327 283478 43,48 12577 280888 44,78 

Olt 17385 448003 38,80 18125 443449 40,87 18926 438318 43,18 

Valcea 17081 402007 42,49 17784 399932 44,46 18464 397878 46,41 

Total 
SVO 

79298 2198718 36,06 99041 2184573 45,33 103707 2168243 47,83 

Total 
Tara 

1191738 22214995 53,65 1258536 22201702 56,69 1319921 22177605 59,52 

% SVO 6,65 9,89  7,87 9,83  7,86 9,78  

 

perioada   2019   2020 

Judet Total 

PFA si PJ 

Nr. 

locuitori 

Densi 

tate 

Total 

PFA si PJ 

Nr. 

locuitori 

Densi 

tate 

Dolj 39536 691276 57,19 41728 691276 60,36 

Gorj 16474 359883 45,78 17239 359883 47,90 

Mehedinti 12663 280888 45,08 13167 280888 46,88 

Olt 19137 438318 43,96 19971 438318 45,56 
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Valcea 18856 397878 47,39 19596 397878 49,25 

Total SVO 106666 2168243 49,19 111251 2168243 51,51 

Total Tara 1363651 22177605 61,49 1425674 22177605 64,28 

% SVO 7,82 9,78  7,80 9,78  

 

        

Din analiza datelor se constata ca toate judetele din regiunea Sud Vest Oltenia au 

inregistrat in fiecare an cresteri la nr. de firme/1000 loc, insa densitatea medie se 

plaseaza sub valorile pe tara, cu diferente cuprinse intre 17,6 puncte procentuale in 

2016  si 12,77 puncte procentuale in 2020. In cadrul regiunii, judetul Dolj are un 

numar mai mare de firme PFA si PJ decat media pe regiunea sud vest Oltenia, dar 

sub valorile medii inregistrate pe tara cu diferente intre 5,70 puncte procentuae in 

2016 si 3,92 ppp in 2020. Valorile inregistrate de celelalte judete sunt apropiate intre 

ele.  

3.1.4.  RATA DE DEZVOLTARE ANTREPRENORIALA ANUALA IN PERIOADA 2016-2020 IN 

REGIUNEA SV OLTENIA  

Rata de dezvoltare antreprenoriala s-a calculat prin raportarea firmelor nou 

infiintate in fiecare an, in perioada 2016-2020 la 1000 locuitori. Indicatorul s-a 

calculat distinct pe categorii de comercianti: PFA si PJ si pe total firme infiintate . 

Tabelul 13. Rata de dezvoltare antreprenoriala anuala la PFA in regiunea Sud Vest 

Oltenia  in perioada 2016-2020 (nr PFA/1000 loc) 
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perioada   2016   2017   2018 

Judet PFA Nr. 

locuitori  

Densi 

tatea  

PFA Nr  

locuitori 

Densi 

tatea 

PFA Nr. 

locuitori 

Densi 

tatea 

Dolj 1144 698179 1,64 1303 695104 1,87 1398 691276 2,02 

Gorj 576 364950 1,57 586 362610 1,62 371 359883 1,03 

Mehedinti 584 285579 2,04 709 283478 2,50 528 280888 1,88 

Olt 727 448003 1,62 658 443449 1,48 785 438318 1,79 

Valcea 482 402007 1,99 692 399932 1,73 796 397878 2,0 

Total SVO 3513 2198718 1,60 3948 2184573 1,80 3878 2168243 1,79 

Total Tara 31976 22214995 1,44 38132 22201702 1,72 41174 22177605 1,86 

% SVO 10,99 9,89  10,35 9,83  9,42 9,78  

 

perioada   2019   2020  Total 
2016- 

2020 

Judet PFA Nr. 

locuitori  

Densi 

tatea  

PFA Nr. 

locuitori  

Densi 

tatea  

Total 
PFA 

Nr. 

locuitori  

densitatea 

Dolj 1116 691276 1,61 841 691276 1,22 5802 691276 8,39 

Gorj 463 359883 1,29  237 359883 1,21 2233 359883 6,20 

Mehedinti 561 280888 2,00 340 280888 0,66 2722 280888 9,69 

Olt 636 438318 1,45 434 438318 1,00 3240 438318 7,39 

Valcea 760 397878 1,91 447 397878 1,12 3177 397878 7,98 

Total SVO 3536 2168243 1,63 2299 2168243 1,06 17174 2168243 7,92 

Total 
Tara 

39267 22177605 1,77 29629 22177605 1,34 180178 22177605 8,12 

% SVO 9,00 9,78  7,76 9,78  9,53 9,78  

Din analiza datelor statistice inregistrate de Oficiul National al Registrului 

Comertului rezulta ca PFA au inregistrat o crestere anuala intre 2016 -2019 si o 

diminuare in anul 2020 explicabila, atat prin lipsa datelor pe luna decembrie 2020, 
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cat si prin contextul pandemic care a dominat anul 2020 si a influentat negativ 

dezvoltarea antreprenoriala. 

Rata anuala de dezvoltare antreprenoriala a regiunii SV Oltenia este mai mare decat 

rata medie pe tara in anii 2016-2017 si mai mica in anii 2018-2020, ajungand in anul 

2020 la o diferenta de 28 puncte procentuale. 

Analiza comparativa intre judetele regiunii evidentiaza ca in perioada 2016-2017 

optiunile de dezvoltarea antreprenoriala exprimata prin densitatea firmelor nou 

infiintate pentru PFA a fost prioritara in judetele Mehedinti (2,04 PFA/1000 loc in 

2016; 2,50 PFA/1000 loc in 2017) si Valcea (1,9 PFA/1000 loc in 2016; 2,00 PFA/1000 

loc in 2018), peste rata medie pe tara. 

In judetul Dolj desi in valoare absoluta numarul de PFA-uri este considerabil mai 

mare ca in celelalte judete totusi, rata de dezvoltare este  mai mica fata de judetul 

Mehedinti in anii 2016-2017 si 2019,  dar depaseste media pe tara in anii mentionati.   
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Rata de dezvoltare antreprenoriala a PFA pe intreaga perioada 2016-2020 
evidentiaza o rata antreprenoriala de 9,69 PFA/1000 loc in judetul Mehedinti, care 
depaseste rata medie a regiunii SV Oltenia (7,92 PFA/1000 loc)  si rata medie pe tara 
(8,12,PFA/1000 loc). 

Judetul Dolj, cu o rata de dezvoltare antreprenoriala  de 8,39 PFA/1000 loc, 
depaseste atat media regiunii  Oltenia cat si media pe tara.  

Judetele Gorj si Olt se plaseaza sub media regiunii si media pe tara a dezvoltarii 
antreprenoriale in perioada 2016-2020. 

Rata de dezvoltare antreprenoriala anuala a PJ si cumulat pe perioada 2016-2020 in 
regiunea Sud Vest Oltenia este redata in tabelul 14. 

Tabelul 14. Rata de dezvoltare antreprenoriala anuala la PJ in regiunea Sud Vest 

Oltenia  in perioada 2016-2020 (nr PJ/1000 loc) 

perioada   2016   2017   2018 

Judet PJ Nr. 

locuitori  

Densi 

tatea  

PJ Nr  

locuitori 

Densi 

tatea 

PJ Nr. 

locuitori 

Densi 

tatea 

Dolj 2257 698179 3,23 3031 695104 4,37 3079 691276 4,45 

Gorj 887 364950 2,43 1276 362610 3,52 1172 359883 3,26 

Mehedinti 556 285579 1,95 764 283478 2,70 746 280888 2,66 

Olt 826 448003 1,84 1323 443449 2,98 1165 438318 2,66 

Valcea 891 402007 2,22 1190 399932 2,98 1131 397878 2,84 

Total SVO 5417 2198718 2,46 7584 2184573 3,47 7293 2168243 3,36 

Total Tara 74006 22214995 3,33 98567 22201702 4,44 94358 22177605 4,25 

% SVO 7,32 9,89  7,69 9,83  7,78 9,78  

perioada   2019   2020  Total 2016- 2020 

Judet PJ Nr. 

locuitori  

Densi 

tatea  

PJ Nr. 

locuitori  

Densi 

tatea  

PJ Nr. 

locuitori  

Densi 

tatea  

Dolj 3165 691276 4,58 2160 691276 3,12 13692 691276 19,81 

Gorj 1401 359883 3,89 960 359883 2,67 5696 359883 15,83 

Mehedinti 765 280888 2,72 538 280888 1,91 3369 280888 11,99 
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Olt 1237 438318 2,82 806 438318 1,84 5357 438318 12,22 

Valcea 1360 397878 3,42 951 397878 2,39 5523 397878 13,88 

Total SVO 7928 2168243 3,66 5415 2168243 2,50 33637 2168243 15,51 

Total Tara 94953 22177605 4,28 72077 22177605 3,25 433961 22177605 19,56 

% SVO 8,35 9,78  7,51 9,78  7,75 9,78  

 

      

Analiza datelor din tabelul nr.14 si fig 13 evidentiaza urmatoarele aspecte: 

- Rata anuala de dezvoltare antreprenoriala exprimata prin nr.PJ /1000 

locuitori a inregistrat in toate judetele cresteri, dinamica fiind mai accentuata 

in perioada 2016-2019; in contextul pandemic al anului 2020, dezvoltarea 

antreprenoriala in toate judetele si pe tara a inregistrat cresteri sub nivelul 

anului 2019; densitatea PJ in regiunea SV Oltenia, in anul 2020 a fost de 2,50 

PJ/1000 loc fata de 3,66 PJ/1000 loc in 2019, iar media pe tara s-a diminuat 

de la 4,28 PJ/1000 loc in 2019 la 3,25 PJ/ 1000 loc in 2020. 

- Rata anuala de dezvoltare antreprenoriala pe total regiune s-a situat, in 

fiecare an, sub rata medie pe tara cu diferente cuprinse intre 0,97 puncte 

procentuale in 2017 si 0,62 puncte procentuale in 2019. 

- Rata anuala de dezvoltare antreprenoriala in judetul Dolj este cea mai 

ridicata, depasind in toata perioada media pe regiune si depasind in anul 2018 

si 2019 media pe tara. 

- Judetul Gorj a inregistrat de asemenea in anii 2017, 2019 si 2020 rate mai 

mari decat media la nivelul regiunii. 
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- Judetele Mehedinti si Valcea prezinta rate anuale de dezvoltare 

antreprenoriala foarte apropiate, atat ca valoare anuala, cat si ca evolutie de 

crestere anuala. Densitatea PJ/1000 loc s-a situat, la valori cuprinse in judetul 

Mehedinti intre 1,91PJ/1000 loc si 2,72 PJ/1000 loc si la judetul Olt intre 1,84 

PJ/1000 loc  si 2,98 PJ/1000 loc. 

- In perioada 2016-2020 PJ nou infiintate au condus la cresterea densitatii PJ –

urilor la valori cuprinse intre 11,99 PJ/1000 loc in judetul Mehedinti, 12,22 

PJ/1000 loc in judetul Olt, 13,88 PJ/1000 loc in judetul Valcea, 15,83PJ/1000 

loc in judetul Gorj pana la 19,81PJ/1000 loc in judetul Dolj, judet care 

inregistreaza aproape 20 PJ/1000 loc.  

- O comparatie intre judete, plaseaza judetul Dolj pe prima pozitie ca numar 

PJ/1000 loc si judetul Mehedinti pe ultima pozitiei cu 11,99 PJ/1000 loc. 

- Judetele Dolj si Gorj au inregistrat densitati PJ/1000 loc peste media regiunii 

de 15,51 PJ/1000,loc, iar judetul Dolj a depasit densitatea medie pe tara de 

19,56 PJ/1000 loc. 

Rata de dezvoltare antreprenoriala anuala a intreprinderilor (PFA si PJ) si cumulat 

pe perioada 2016-2020 in regiunea Sud Vest Oltenia este redata in tabelul 15. 

Tabelul 15. Rata de dezvoltare antreprenoriala anuala (PFA+PJ)  si cumulat  in 

regiunea Sud Vest Oltenia  in perioada 2016-2020 (nr firme /1000 loc) 

perioada   2016   2017   2018 

Judet Total 

PFA+PJ 

Nr. 

locuitori  

Densi 

tatea  

Total 

PFA+PJ 

Nr  

locuitori 

Densi 

tatea 

Total 

PFA+PJ 

Nr. 

locuitori 

Densi 

tatea 

Dolj 3401 698179 4,87 4334 695104 6,23 4477 691276 6,48 

Gorj 1463 364950 4,00 1862 362610 5,13 1543 359883 4,29 

Mehedinti 1140 285579 4,00 1473 283478 5,20 1274 280888 4,54 

Olt 1553 448003 3,47 1981 443449 4,47 1950 438318 4,45 

Valcea 1373 402007 3,42 1882 399932 4,71 1927 397878 4,84 

Total SVO 8930 2198718 4,06 11532 2184573 5,28 11171 2168243 5,15 

Total Tara 105982 22214995 4,77 136699 22201702 6,16 135532 22177605 6,11 

% SVO 8,43 9,89  8,44 9,83  8,24 9,78  

perioada   2019   2020  Total 2016- 2020 

Judet Total Nr. Densi Total Nr. Densi Total Nr. Densi 
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PFA+PJ locuitori  tatea  PFA+PJ locuitori  tatea  PFA+PJ locuitori  tatea  

Dolj 4281 691276 6,19 3001 691276 4,34 19494 691276 28,20 

Gorj 1864 359883 5,18 1197 359883 3,33 7929 359883 22,08 

Mehedinti 1326 280888 4,72 878 280888 3,13 6091 280888 21,68 

Olt 1873 438318 4,27 1240 438318 2,83 8597 438318 19,61 

Valcea 2120 397878 5,33 1398 397878 3,51 8700 397878 21,87 

Total SVO 11464 2168243 5,29 7714 2168243 3,55 50811 2168243 23,43 

Total Tara 134220 22177605 6,05 101706 22177605 4,59 614139 22177605 27,69 

% SVO 8,54 9,78  7,58 9,78  8,27 9,78  

 .        

 

Evolutia ratelor anuale prezinta cresteri in perioada 2016-2019 si o scadere 

semnificativa in anul 2020 explicabila prin lipsa datelor pe luna decembrie 2020 si 

influenta starii de urgenta si a starii  de alerta asupra activitatii intreprinderilor, 

inclusiv prin stagnarea deciziilor de infiintare de noi firme. Aceasta situatie se 

remarca si la situatia pe total tara. 

Din analiza datelor prezentate in tabelul 15 si graficul din fig.14 se constata ca rata 

de dezvoltarea antreprenoriala este mai mica decat rata medie pe tara, diferentele 

find cuprinse intre 0,71 (2016) si 1,04 (2020). 

Dezvoltarea antreprenoriala in judetul Dolj a inregistrat densitati peste media 

inregistrata pe tara in fiecare an dovedind un ritm mai accelerat de infiintare de 

intreprinderi. 
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Fig 14 Rata anuala dezvoltare antreprenoriala intreprinderi 
(PFA+PJ) si cumulat 2016-2020 (firme/1000 loc)

2016 2017 2018 2019 2020 2016-2020



 

67 
 

Cele mai mici rate de dezvoltare antreprenoriala s-au inregistrat in judetul Olt. 

Judetele Gorj, Mehedinti si Valcea prezinta cresteri foarte apropiate intre ele cat si 

fata de media regiunii SV Oltenia.In perioada 2016-2019 judetul Dolj isi mentine 

pozitia de lider in cadrul regiunii  si cu densitatea de 28,20 firme/1000 locuitori 

depaseste valoarea medie pe tara de 27,69 firme/1000 loc. Cele mai mici dezvoltari 

antreprenoriale in perioada 2016-2020 s-au inregistrat in judetul Olt (19,61 

firme/1000 loc). Judetul Gorj cu 22,08 firme/1000 loc se situeaza pe locul 2 intre 

judetele regiunii, dar cu valori apropiate de judetul Mehedinti (21,68 firme/1000 

loc) si Valcea(21,87 firme/1000 loc). 
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CAPITOLUL 4. CONFIGURATIA ANTREPRENORIATULUI PE ACTIVITATI ALE 

ECONOMIEI NATIONALE IN REGIUNEA SUD VEST OLTENIA 

4.1.  UNITATILE LOCALE ACTIVE DIN INDUSTRIE, CONSTRUCTII, COMERT SI ALTE 

SERVICII  

Analiza s-a focalizat pe distributia intreprinderilor  active din industrie, constructii, 
comert si servicii in judetele regiunii Sud Vest Oltenia comparativ cu situatia pe tara. 

Datele cele mai recente identificate pentru abordarea acestui aspect se refera la 
anul 2018, sursa fiind lucrarea: Repere_economice_si_sociale_regionale_ 2020-
statistica_teritoriala elaborata de Institutul National de Statistica. 

Prelucrarea statistica a unitatilor locale s-a efectuat la nivel de 16 sectiuni din cele 
21 de sectiuni ale Clasificarii activitatilor din economia nationala –CAEN rev.2 nefiind 
incluse sectiunile: Agricultura si silvicultura, intermedieri financiare si asigurari, 
activitati ale gospodariilor private in calitate de angajatori si activitati ale 
organizatiilor si organismelor extrateritoriale.  

4.1.1. NUMARUL TOTAL DE UNITATI LOCALE ACTIVE DIN INDUSTRIE, CONSTRUCTII, 

COMERT SI SERVICII SI REPARTIZAREA PE CLASE DE MARIME IN ANUL 2018 PE 

REGIUNE SI JUDETE 

Tabel nr 16 Numar total de unitati locale pe judete si regiune  

Unitatea  

Teritoriala  

Total  

Unitati  

%  

pe tara 

% 

Pe 
regiune  

Din care 

Firme cu 
0-
9salariati 

 Cu 10-49 

salariati 

50-249 

salariati 

Peste 250 

salariati 

Total tara 562030 100,00  499822 50976 9403 1829 

Total Regiune  

SV Oltenia 

39348 7,00 100,00 35169 3482 556 131 

Judetul Dolj 14716 2,62 37,40 13133 1325 209 49 

Judetul Gorj 6667 1,19 16,94 6022 537 82 26 

Judetul Mehedinti 3417 0,61 8,68 3036 324 46 11 

Judetul Olt 6811 1,21 11,31 6132 566 90 23 

Judetul Valcea  7737 1,38 19,66 6846 740 129 22 
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Numarul total de unitati locale active din industrie, constructii,comert si servicii din 

regiunea Sud Vest Oltenia reprezinta 7% din numarul total de unitati locale active pe 

tara in anul 2018. 

Judetul Dolj  ca judet cu cea mai mare dezvoltare economica din regiune detine 2,62 

% din numarul total pe tara , urmat de judetul Valcea cu o pondere de 1,38 %, judetul 

Gorj cu 1,19% si judetul Olt cu 1,21%. Pe ultima pozitie se plaseaza judetul Mehedinti 

cu o pondere de 0,61% pe tara. Aceeasi ierarhie se mentine si in cadrul regiunii Sud 

Vest Oltenia, judetul Dolj detinand peste o treime din numarul total de unitati locale 

active – 37,40%. 

              

Dupa dimensiunea unitatilor locale active in numar de salariati intreprinderile mici 
si mijlocii  cu numar de salariati intre 0 si 249, regiunea Sud Vest Oltenia detine 
99,64%, din totalul unitatilor active in 2108, intrepriderile mari avand o pondere de 
numai 0,36%. 

In cadrul segmentului de IMM-uri microinreprinderile cu 0-9 salariati sunt 
preponderente, asa cum se prezinta si in graficul din fig.16. 
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37%

Judetul Gorj
17%

Judetul 
Mehedinti

9%

Judetul Olt
17%

Judetul Valcea 
20%

Fig. 15 Distributia pe judete in regiunea SV 
Oltenia a unitatilor locale active  

Judetul Dolj

Judetul Gorj

Judetul Mehedinti

Judetul Olt

Judetul Valcea

89%

9%2%0%

Fig. 16 Distributia unitatilor locale active dupa numar 
salariati in regiunea SV Oltenia 

micro mici mijlocii mari
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Configuratia IMM-urilor cu accent pe microintreprinderi se mentine si in distributia 

pe judete, conform graficului din fig.17. Intreprinderile mijlocii si mari au ponderi 

nesemnificative si nu pot fi redate in grafic. 

              

4.1.2.  NUMARUL TOTAL DE UNITATI LOCALE ACTIVE DIN INDUSTRIA EXTRACTIVA  

(SECTIUNEA B CAEN) 

Industria extractiva din regiunea SV Oltenia detine o pondere semnificativa de 8,55% 

din numarul total de unitati locale active in industria extractiva. Cuprinde extractia 

carbunelui, petrolului, gazelor naturale, minereurilor metalifere, pietrei, nisipului, 

argilei, sarii, turbei etc.  Pozitia principala revine judetului Gorj cu un numar de 45 

de unitati locale, din care 3 unitati mijlocii cu nr salariati intre 50 si 249 si 4 

intreprinderi mari cu peste 250 salariati. Industria extractiva in judetul Gorj s-a 

dezvoltat pe baza resurselor naturale de care dispune subsolul judetului. Extractia 

si prelucrarea lignitului acopera bazinul Olteniei in judetele Gorj, Mehedinti si 

Valcea. Unitatea cea mai reprezentativa este Complexul Energetic Oltenia SA 

infiintat in 2011 prin fuziunea Societatii Nationale a Lignitului Oltenia Tg Jiu, 

Complexul energetic Turceni, Complexul energetic Rovinari si Complexul energetic 

Craiova. Obiectul de activitate al complexului este producerea energiei electrce si 

termice pe baza de lignit, extractia si prepararea lignitului. In judetul Olt se 

realizeaza extractia resurselor de petrol in principal, in judetul Valcea se 

exploateaza rezervele  de carbune, petrol si sare. 
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Tabelul nr. 17 Numar total de unitati active in industria extractiva 

Unitatea  

Teritoriala  

Total  

Unitati  

%  

pe tara 

% 

Pe 
regiune  

Din care 

firme cu 0-9 

salariati 

Firme micro 

 Cu 10-49 

Salariati 

Firme mici 

50-249 

Salariati 

Firme mijlocii 

Peste 250 

Salariati 

Firme mari 

Total tara 1204 100,00  806 296 68 34 

Total Regiune  

SV Oltenia 

103 8,55 100,00 71 17 6 9 

Judetul Dolj 16 1,33 15,53 12 2 - 2 

Judetul Gorj 45 3,74 43,69 30 8 3 4 

Judetul Mehedinti 10 0,83 9,71 10 - - - 

Judetul Olt 14 1,16 13,59 9 3 1 1 

Judetul Valcea  18 1,50 17,48 10 4 2 2 

Distributia pe judete a industriei extractive prezinta un varf prin Judetul Gorj si este 
echilibrata intre judete. In privinta dimensiunii intreprinderilor se constata o 
deplasare spre intreprinderi mijlocii si mari avand in vedere ca industria extractiva 
necesita investii mari. Microintreprinderile sunt create in jurul marilor complexe 
extractive lucrand in sistem de subcontractare sau prestand activitati si servicii 
conexe  extractiei.                 
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4.1.3.  NUMARUL TOTAL DE UNITATI LOCALE ACTIVE DIN INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE (SECTIUNEA C CAEN) 

Industria prelucratoare cuprinde  22 de diviziuni,  respectiv 22 de ramuri industriale 

(o diviziune reprezentand o ramura industriala) incluzand industria alimentara, 

textila, confectii de imbracaminte si incaltaminte, constructii de masini, fabricarea 

autovehiculelor, prelucrarea lemnului, fabricarea produselor chimice, cauciuc si 

mase plastice, fabricarea calculatoarelor, etc .  

Tabelul nr. 18 Numar total de unitati active in industria prelucratoare 

Unitatea  

Teritoriala  

Total  

Unitati  

%  

pe tara 

% 

Pe 
regiune  

Din care 

firme cu 0-9 

salariati 

Firme micro 

 Cu 10-49 

Salariati 

Firme 
mici 

50-249 

Salariati 

Firme 
mijlocii 

Peste 250 

Salariati 

Firme 
mari 

Total tara 53611 100,00  40135 9659 3064 753 

Total Regiune  

SV Oltenia 

3822 7,13 100,00  2674 704 192 52 

Judetul Dolj 1468 2,74 38,41 1130 256 58 14 

Judetul Gorj 575 1,07 15,04 443 101 25 6 

Judetul 
Mehedinti 

295 0,55 7,72 224 51 13 7 

Judetul Olt 729 1,36 19,07 528 19 37 15 

Judetul Valcea  755 1,41 19,75 549 147 49 10 

Industria prelucratoare din Regiunea SV Oltenia reprezinta 7,13% din industria 

prelucratoare din Romania si este cel mai competitiv si dinamic sector economic al 

regiunii, cuprinzand industria metalurgică (Olt), chimică (Dolj, Vâlcea), 

constructoare de mașini (Dolj, Mehedinți, Olt, Gorj), industria alimentară (Dolj, Olt, 

Vâlcea, Mehedinți), textilă, fabricarea celulozei, hârtiei și cartonului (Mehedinți), 

fabricarea automobilelor (Dolj), construcții navale (Mehedinți). 

Judetul Dolj detine o pondere de 2,74% pe tara , celelalte judete au ponderi mici 

cuprinse intre 0,55%  judetul Mehedinti si intre 1,07% si 1,41% judetele Gorj, Olt si 

Valcea. 
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In cadrul regiunii SV Oltenia Judetul Dolj reprezinta 38,41% din industria 

prelucratoare, urmat de judetele Olt si Valcea  cu ponderi de 19,07% si 19,75%  si 

judetul Gorj cu o pondere de 15,04%. Judetul Mehedinti contribuie la industria 

prelucratoare a judetului cu o pondere de 7,72%. 

        

Structura unitatilor active in industria prelucratoare in functie de numarul de 

salariati evidentiaza concentrarea pe microintreprinderi in proportie de 74% la nivel 

de regiune, 20% intreprinderi mici, 5% intreprinderi mijlocii si 1% intreprinderi mari. 

Configuratia asemanatoare se mentine si pe judete, microintreprinderile fiind 

majoritatea.  

         

Judetul Dolj si in principal municipiul Craiova este unul din producatorii de 

automobile cu o traditie din anul 1977  prin parteneriatul cu Citroen, continuat dupa 

1989 cu producatorul sud coreean Daewoo si in prezent cu Ford incepand din 2007, 

a doua mare companie de automobile din Romania. Traditia industriei feroviare este 

continuata cu productia de locomotive, trenuri electrice (Softronic). Alte unitati 

locale activeaza in domeniul productiei de ferestre, industria alimentara (productia 

de biscuiti)  
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Fig. 19 
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FIG. 20 STRUCTURA INTREPRINDERILOR DUPA NR. SALARIATI IN 
INDUSTRIA PRELUCRATOARE  DIN REGIUNEA SV OLTENIA
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Industria prelucratoare din judetul Gorj include ca ramuri mai importante productia 
benzilor de transport si articole tehnice din cauciuc (SC Artego SA lider pe piața 
internă); productia de confectii (Confectia SA),  proiectarea, producerea și 
comercializarea mașinilor unelte pentru prelucrarea metalului prin deformare 
plastică la cald și la rece (Mirfo Trading SA), fabricarea de armament si munitie 
(Uzina Mecanica Sadu SA); fabricarea de confectii metalice si reparatii de utilaj 
minier (Grimex SRL) , fabricarea zidariei din argile, tigle, prefabricate (Macofil SA), 
prelucrarea lemnului, productia de produse alimentare, etc. 

Industria prelucratoare din judetul Mehedinti s-a dezvoltat in principal in jurul 
industriei energetice si a santierului naval. Industriile de referinta pentru judetul 
Mehedinti productia de vagoane cisterna sau de marfa (Meva SA) prelucrarea si 
industrializarea lemnului (Cildro SA),fabricarea anvelopelor si a camerelor de aer 
(Euro Tyres Manufacturing SRL) constructia de nave si structuri plutitoare ( Santierul 
Naval Orsova SA) 

Industria prelucratoare in judetul Olt s-a dezvoltat in zona de concentrare a 
municipiului Slatina – producerea de aluminiu,singurul producator din tara, cu 
numeroase investitii de capital international (ALRO SA si ALPROM SA). Alte unitati 
locale in industria prelucratoare: 

Producerea de produse carbografitice (Electrocarbon SA Slatina), productia de 
cabluri electrice (ELCARO SA Slatina), piese turnate si pistoane auto din aluminiu 
(ALTUR SA Slatina), productia de vagoane de marfa si speciale (ROMVAG SA Caracal), 
productia de rulmenti , productia de osii si boghiuri (SMR SA Bals), productia de 
textile si confectii   (GAMA SA Scornicesti), industria alimentara . 

Sursa: https://www.cjolt.ro/ro/economie 

In judetul Valcea cea mai mare parte a productiei industriale se realizeaza pe 
platforma chimica. Industria chimica este reprezentata de Oltchim SA, Uzinele 
sodice Govora.  Alte ramuri economice sunt industria lemnului (Rm Valcea si Brezoi), 
industria alimentara (firmele Boromir si Vel Pitar), industria carnii (Rm Valcea 
Fabrica de carne Diana), industria de vinificatie la Dragasani, industria de conserve 
din legume si fructe la Rm Valcea.  

Sursa:Monografie_Valcea.pdf  

4.1.4.  NUMARUL TOTAL DE UNITATI LOCALE ACTIVE IN PRODUCTIA SI FURNIZAREA 

DE ENERGIE ELECTRICA SI TERMICA, GAZE, APA CALDA SI AER CONDITIONAT. 

(SECTIUNEA  D CAEN) 

 Este o productie caracterizata prin unitati mari in special in productia de energie 
electrica si termica care reprezinta 18,58% pe total regiune si intre 22,72% in judetul 

https://www.cjolt.ro/ro/economie


 

75 
 

Dolj, 26,67% in judetul Gorj si 23,08% in judetul Valcea, ponderi semnificative 
comparativ cu productiile anterioare. 

Tabelul nr. 19 Numar total de unitati active in productia si furnizarea de energie 
electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat. 

Unitatea  

Teritoriala  

Total  

Unitati  

%  

pe tara 

% 

Pe 
regiune  

Din care 

firme cu 0-9 

salariati 

Firme micro 

 Cu 10-49 

Salariati 

Firme mici 

50-249 

Salariati 

Firme mijlocii 

Peste 250 

Salariati 

Firme mari 

Total tara 1343 100,00  1041 149 83 70 

Total Regiune  

SV Oltenia 

70 5,21 100,00 39 8 10 13 

Judetul Dolj 22 1,64 31,43 13 1 3 5 

Judetul Gorj 15 1,12 21,43 7 1 3 4 

Judetul Mehedinti 8 0,60 11,43 2 4 1 1 

Judetul Olt 12 0,89 17,14 10 1 1 - 

Judetul Valcea  13 0,97 18,57 7 1 2 3 

Unitatile care produc energie electrica  se bazeaza in special pe valorificarea 
cursurilor  

următoarelor unități: Societatea Națională a Lignitului Oltenia Târgu Jiu, Complexul 
Energetic Turceni, Complexul Energetic Rovinari și Complexul Energetic Craiova. 
raurilor. Cea mai mare hidrocentrala de pe Dunare este Hidrocentrala Portile de Fier 
1 din judetul Mehedinti si Hidrocentrala Portile de Fier II  

In judetul Valcea productia de energie electrica se obtine in urma amenajarii 
hidroenergetice a Lotrului  (3 hidrocentrale) si amenajarii hidroenergetice a Oltului 
inceputa in anul 1969 prin construirea hidrocentralei Ramnicu Valcea. Pe sectorul 
mijlociu al Oltului sunt amplasate 12 hidrocentrale tip centrala-baraj echipate cu 
turbine Kaplan, o microhidrocentrala si 4 statii de pompaj in spatele digului. 

In judetul Olt Uzina Hidroelectrica Slatina exploateaza potentialul hidroenergetic al 
raului Olt-sector inferior, pe care sunt amplasate 8 hidrocentrale. 

 Producerea energiei electrice si termice pe baza de lignit se realizeaza in judetul 
Gorj si Dolj. Complexul Energetic Oltenia SA s-a înființat pe baza HG nr.1024/2011 
prin fuziunea 
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Productia de energie termica se bazeaza pe sisteme centralizate in municipiul 
Craiova, Drobeta Turnu Severin, Ramnicu-Valcea, Bals, Draganesti-Olt, Motru, Baile 
Olanesti, Calimanesti, Horezu.  

Sursa: 
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Raport%20privind%20ev
aluarea%20potenialului.pdf 

In privinta producerii de energie termica tot mai multe gospodarii renunta la sistemul 
centralizat si opteaza pentru centrale proprii cu diferite surse de incalzire, cu 
tendinta spre surse bio (peleti, panouri solare, etc). 

4.1.5.  NUMARUL TOTAL DE UNITATI LOCALE ACTIVE DIN DISTRIBUTIA APEI, 

SALUBRITATE, GESTIUNEA DESEURILOR, ACTIVITATI DE DECONTAMINARE. 

(SECTIUNEA E CAEN) 

Aceasta sectiune E din CAEN cuprinde 4 diviziuni referitoare la captarea, tratarea si 
distributia apei, colectarea si epurarea apelor uzate, colectarea, tratarea si 
eliminarea deseurilor, inclusiv recuperarea materialelor reciclabile, activitati de 
decontaminare. 

Tabelul 20: Numarul total de unitati locale active din distributia apei, salubritate, 
gestiunea deseurilor, activitati de decontaminare. 

Unitatea  

Teritoriala  

Total  

Unitati  

%  

pe tara 

% 

Pe 
regiune  

Din care 

firme cu 
0-9 

salariati 

Firme 
micro 

 Cu 10-49 

Salariati 

Firme mici 

50-249 

Salariati 

Firme mijlocii 

Peste 250 

Salariati 

Firme mari 

Total tara 3563 100,00  2570 708 216 69 

Total Regiune  

SV Oltenia 

389 10,92 100,00 299 68 14 8 

Judetul Dolj 127 3,56 32,65 97 23 5 2 

Judetul Gorj 82 2,30 21,08 60 15 5 2 

Judetul Mehedinti 26 0,73 6,68 22 4 1 1 

Judetul Olt 91 2,55 23,39 80 9 0 2 

Judetul Valcea  61 1,71 15,68 40 17 3 1 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Raport%20privind%20evaluarea%20potenialului.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Raport%20privind%20evaluarea%20potenialului.pdf
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Ponderea regiunii SV Oltenia in total unitati active din distributia apei, salubritate, 
gestiunea deseurilor si activitati de decontaminare este de 10,92%  

In cadrul celor 389 unitati locale active din regiune, cca o treime este concentrata 
in judetul Dolj. Judetul Olt si judetul Gorj detin ponderi de peste 20% ( 23,39% 
judetul Olt si 21,08& judetul Gorj, cea mai mica pondere revine judetului Mehedinti 
cu 6,68%. 

Situatia numarului de unitati locale active din distributia apei, salubritate, gestiunea 
deseurilor si activitati de decontaminare este influentata si de infrastructura de 
canalizare, una din cele mai necorespunzatoare din tara, de capacitatea redusa a 
infrastructurii de salubritate si decontaminare. 

4.1.6.  NUMARUL TOTAL DE UNITATI LOCALE ACTIVE DIN CONSTRUCTII (SECTIUNEA F 

CAEN) 

Sectiunea de constructii cuprinde trei diviziuni: constructii de cladiri (dezvoltare 
imobiliara, constructii de cladiri rezidentiale si nerezidentiale), lucrari de geniu civil 
(constructii de drumuri, cai ferate, proiecte utilitare, hidrotehnice) si lucrari 
speciale de constructii (demolari, pregatire terenuri, lucrari de instalatii pentru 
constructii, lucrari de finisare). 

Activitatea de constructii s-a dezvoltata in principal in domeniul imobiliar. 

Tabelul 21: Numarul total de unitati locale active din constructii 

Unitatea  

Teritoriala  

Total  

Unitati  

%  

pe tara 

% 

Pe 
regiune  

Din care 

firme cu 0-9 

salariati 

Firme micro 

 Cu 10-49 

Salariati 

Firme mici 

50-249 

Salariati 

Firme 
mijlocii 

Peste 250 

Salariati 

Firme mari 

Total tara 56340 100,00  48841 6476 954 69 

Total Regiune  

SV Oltenia 

3321 5,89 100,00 2822 434 61 4 

Judetul Dolj 1094 1,94 32,94 929 144 19 2 

Judetul Gorj 582 1,03 17,52 506 64 11 1 

Judetul Mehedinti 260 0,46 7,83 220 35 5 - 

Judetul Olt 686 1,22 20,66 592 79 14 1 

Judetul Valcea  699 1,24 21,05 575 112 12 - 
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Constructiile in regiunea SV Oltenia, in 2018, au reprezentat o pondere de 5,89% 
comparativ cu municipiul Bucuresti cu o pondere de 19,32% sau regiunea Vest cu o 
pondere de 9,14% in aceeasi perioada. 

Cele mai multe unitati active in constructii sunt in judetul Dolj (32,94% din total 
regiune), municipiul Craiova inclusiv cu zona metropolitana reprezentand motorul 
dezvoltarii imobiliare. 

Urmatoarele judete cu activitate in constructii in raport cu numarul de unitati locale 
active sunt Valcea (21,05%) si Olt (20,66%). Constructiile in judetul Valcea au vizat 
in principal constructii de locuinte de vacanta si pensiuni in localitatile turistice si 
statiunile balneare. In judetul Olt dezvoltarea imobiliara este legata de dezvoltarea 
economica in principal a industriei prelucratoare in municipiul Slatina. 

Judetul Gorj detine o pondere de 17,52% din total unitati active ale judetului, cu 
dezvoltare imobiliara in principal in unitati de cazare in zonele turistice. 

Cel mai mic numar de unitati active in constructii revine judetului Mehedinti, cu o 
pondere de 7,83%. 

Distributia unitatilor locale pe numar de salariati evidentiaza ponderea semnificativa 
a microintreprinderilor si intreprinderilor mici, de 98% pe total regiune, aspect 
explicabil prin activitatea imobiliara rezidentiala de ansambluri mari de locuinte in 
special in Craiova si dezvoltarea de locuinte de familie sau mici pensiuni in mediul 
urban si rural si in localitatile turistice.   

 

 

33%

17%8%

21%

21%

Fig. 21Distributia unitatilor locale active in constructii pe 
judete in SV Oltenia

Dolj

Gorj

Mehedinti

Olt

Valcea
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4.1.7.  NUMARUL TOTAL DE UNITATI LOCALE ACTIVE DIN COMERT CU RIDICATA SI CU 

AMANUNTUL, REPARAREA AUTOVEHICULELOR SI MOTOCICLETELOR 

(SECTIUNEA G CAEN) 

Sectiunea G cuprinde 3 diviziuni  si 79 de grupe CAEN aferente unui numar mare de 
grupe de marfuri. 

Diviziunile se refera la : Comert cu ridicata si cu amanuntul, intretinerea si repararea 
auto vehiculelor si motocicletelor; Comert cu ridicata cu exceptia comertului cu 
autovehcule si motociclete si Comert cu amanuntul cu exceptia comertului cu 
autovehcule si motociclete. 

Tabelul 22 : Numarul total de unitati locale active din comert. 

Unitatea  

Teritoriala  

Total  

Unitati  

%  

pe tara 

% 

Pe 
regiune  

Din care 

firme cu 
0-9 

salariati 

Firme 
micro 

 Cu 10-49 

Salariati 

Firme mici 

50-249 

Salariati 

Firme mijlocii 

Peste 250 

Salariati 

Firme mari 

Total tara 181820 100,00  164218 15499 1897 206 

Total Regiune  

SV Oltenia 

15207 8,36 100,00 13863 1207 122 15 

Judetul Dolj 5839 3,21 38,40 5317 460 54 8 

Judetul Gorj 2623 1,44 17,25 2417 187 16 3 

Judetul Mehedinti 1220 0,67 8,02 1094 116 10 - 

Judetul Olt 2864 1,58 18,83 2637 211 15 1 

Judetul Valcea  2661 1,46 17,50 2398 233 27 3 

Din punct de vedere al numarului de unitati active comertul se plaseaza pe primul 
loc pe tara cu 181820 unitati, situatie care se regaseste in toate regiunile de 
dezvoltare si in toate judetele tarii. 

Repartizarea unitatilor pe regiuni de dezvoltare este neuniforma, regiunea SV 
Oltenia detinand o pondere de 8,36 % comparativ cu municipiul Bucuresti cu o 
pondere de 17,83%. 

In cadrul regiunii SV Oltenia unitatile active de comert sunt concentrate in judetul 
Dolj reprezentand 38,40% din din total unitati pe regiune, datorita municipiului 
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Craiova care are o populatie numeroasa si are unitati ale multinationalelor in 
domeniu retail. Judetele Gorj, Olt si Valcea au ponderi apropiate, intre 17,25% in 
judetul Gorj si 18,83 % in judetul Olt. 

Cel mai mic numar de unitati in comert sunt in judetul Mehedinti (8,02%).  

Microintreprinderile si intreprinderile mici reprezinta 99,1%,  ca numar de unitati. O 
situatie a vanzarilor pe unitati locale va plasa, fara discutie, intreprinderile mari si 
mijlocii cu venituri foarte mari fata de micro si mici. Unitatile locale active in comert 
micro sunt preponderente in mediul rural unde retelele de supermarket nu au 
patruns si mai exista magazinele alimentare de cartier in localitatile urbane. 

Grafic, distributia unitatilor locale in comert se prezinta astfel: 

        

4.1.8.  NUMARUL TOTAL DE UNITATI LOCALE ACTIVE DIN TRANSPORT SI DEPOZITARE 

(SECTIUNEA H CAEN) 

Sectiunea H contine 5 diviziuni: Transporturi terestre si prin conducte, transporturi 
pe apa, transporturi aeriene, depozitare si activitati auxiliare pentru transporturi, 
activitati de posta si de curier. 

Tabelul 23 : Numarul total de unitati locale active din transport si depozitare 

Unitatea  

Teritoriala  

Total  

Unitati  

%  

pe tara 

% 

Pe regiune  

Din care 

firme cu 0-
9 

salariati 

Firme 
micro 

 Cu 10-49 

Salariati 

Firme mici 

50-249 

Salariati 

Firme mijlocii 

Peste 250 

Salariati 

Firme mari 

Total tara 52733 100,00  47712 4134 703 184 

38%

17%8%

19%

18%

Fig 22 Distributie unitatilor locale active din 
comert pe judete

 Dolj

 Gorj

 Mehedinti

Olt

 Valcea
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Total Regiune  

SV Oltenia 

4520 8,57 100,00 4198 273 38 11 

Judetul Dolj 1295 2,46 28,65 1201 76 11 7 

Judetul Gorj 729 1,38 16,13 672 50 6 1 

Judetul Mehedinti 620 1,18 13,72 577 38 4 1 

Judetul Olt 602 1,14 13,32 561 34 6 1 

Judetul Valcea  1274 2,42 28,19 1187 75 11 1  

Regiunea SV Oltenia avea in anul 2018 un numar de 4520 unitati locale in transport 
si depozitare, cu o pondere de 8,57% in totalul unitatilor pe tara. 

In cadrul regiunii judetul Dolj si judetul Valcea detin ponderi apropiate  de cca 28%. 
Municipiul Craiova, prin aeroportul international, prezinta transporturi aeriene si 
prin iesirea la Dunare si porturile Calafat si Corabia au unitati locale in transportul 
pe apa. Transportul urban in Craiova este de asemenea relevant localitatea fiind ca 
dimensiune al saselea oras in TOP10. 

Transportul pe apa este prezent in judetul Olt cu iesire la Dunare prin portul Corabia 
si mai ales in judetul Mehedinti prin porturile Drobeta Turnu Severin si Orsova. 

Judetul Gorj detine cea mai mare densitate de retea feroviara. 

Judetul Valcea, plasat pe locul 2 si foarte apropiat ca numar de unitati de judetul 
Dolj se evidentiaza prin transportul rutier de marfuri intern si international, de 
persoane (turism), depozitare si activitati auxiliare pentru transporturi.   

Distributia, dupa nr salariati, evidentiaza numarul mare de microintreprinderi cu o  
pondere de 92,88% in total unitati active. Intreprinderile mijocii si mari sunt 
majoritatea in judetul Dolj, datorita transportului aerian prin aeroportul 
international, transportului urban, pe apa prin iesirea  la Dunare si podul Calafat –
Vidin, unitati de depozitare si logistica aferente unitatilor mari de comert, unitatile 
de curierat intern si international.  
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4.1.9.  NUMARUL TOTAL DE UNITATI LOCALE ACTIVE DE HOTELURI SI RESTAURANTE 

(SECTIUNEA I CAEN).  

Sectiunea I –Hoteluri si restaurante are 2 diviziuni: Hoteluri si alte facilitati de cazare 
si Restaurante si alte activitati de servicii de alimentatie. Industria HORECA, cum 
este cunoscuta in economie, a cunoscut o dinamica ascendenta in ultimii ani datorita 
dezvoltarii turismului si schimbarii comportamentelor de petrecere a timpului liber 
al locuitorilor din mediul urban. 

Din pacate, avantul luat de HORECA a fost brusc franat si redus de pandemia COVD-
19 care a blocat turismul si inclusiv activitatea restaurantelor si hotelurilor, aducand 
aproape de pragul falimentului aceste  activitati economice. 

Tabelul 24 : Numarul total de unitati locale active de hoteluri si restaurante  

Unitatea  

Teritoriala  

Total  

Unitati  

%  

pe tara 

% 

pe 

regiune  

Din care 

Firme cu 
0-9 

Salariati 

Firme  

micro 

 Cu 10-49 

Salariati 

Firme  

mici 

50-249 

Salariati 

Firme  

mijlocii 

Peste 250 

Salariati 

Firme 

mari 

Total tara 27627 100,00  22982 4199 422 24 

Total Regiune  

SV Oltenia 

2192 7,93 100,00 1900 270 21 1 

Judetul Dolj 672 2,43 30,66 569 96 7 - 

Judetul Gorj 430 156 19,62 387 41 2 - 

29%

16%
14%

13%

28%

Fig. 23 Distributia unitatilor active din transporturi si 
depozitare 

Judetul Dolj

Judetul Gorj

Judetul Mehedinti

Judetul Olt

Judetul Valcea
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Judetul Mehedinti 217 0,79 9,90 186 29 2 - 

Judetul Olt 344 1,25 15,69 313 31 - - 

Judetul Valcea  529 1,91 24,13 445 73 10 1 

Cu 2192 unitati active de hoteluri si restaurante regiunea SV Oltenia detine o pondere 
de 7,93% pe tara. In cadrul  regiunii, judetul Dolj reprezinta 30,66% din numarul de 
restaurante si hoteluri din Oltenia, urmat de judetul Valcea cu o pondere de 24,13%, 
judetul Gorj (19,62%) judetul Olt (15,69%) si pe ultima pozitie judetul Mehedinti cu 
o pondere de 9,90%. 

Ca si in cazul celorlalte activitati, microintreprinderile sunt majoritare din punct de 
vedere numeric -86,68%, intreprinderile mici reprezinta 12,32%, intreprinderile 
mijlocii 0,96% si exista o singura intreprindere cu peste 250 salariati in judetul Valcea 

Hotelurile si restaurantele sunt concentrate in municipiul Craiova, un centru 
economic si cultural dezvoltat, localitatile urbane din judet fiind de dimensiuni mici, 
cu capacitati de cazare si restaurante de dimensiuni mici si restranse numeric.  

Judetul Valcea este o zona cu un turism dezvoltat (turism montan, sporturi de iarna, 
turism religios, cultural  si cu numeroase statiuni balneoclimaterice cu renume si 
traditie). Pe langa pensiunile construite in ultimii ani, statiunile balneo detin o 
infrastructura formata din firme mijlocii si mari, existente din perioada interbelica 
si comunista. 

Judetul Gorj a  cunoscut un trend ascendent in domeniul HORECA, atat datorita 
obiectivelor turistice de notorietate internationala (operele in aer liber ale lui 
Brancusi), turism montan, sporturi de iarna in special prin dezvoltarea statiunii 
Ranca, turism religios si construirea soselei Transalpina, situata la cea mai inalta 
altitudine din tara. 

Judetul Olt prezinta o infrastructura de hoteluri si restuarante moderata, potentialul 
turistic, in lipsa unui peisaj geografic de interes turistic, s-a concentrat pe turismul 
de croaziera si agrement pe Valea Dunarii si in bazinul hidrografic al Oltului, in jurul 
lacurilor de acumulare, in  turismul de vanatoare si pescuit. 

Judetul Mehedinti, desi are un potential turistic considerabil, nu a fost valorificat 
decat prin oportunitatile oferite de Dunare- de la Drobeta Turnul Severin- Orsova si 
Clisura Dunarii pana la Moldova Noua, zone unde s-au dezvoltat, in ultimii ani, 
numeroase pensiuni, hoteluri si resturante.  
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4.1.10.   NUMARUL TOTAL DE UNITATI LOCALE ACTIVE DIN INFORMATII SI 

COMUNICATII (SECTIUNEA J CAEN) 

Sectiunea cuprinde un numar de 6 diviziuni: activitati de editare (divizunea 58), 
activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune, 
inregistrari audio si de editare muzicala (diviziunea 59), activitati de difuzare si 
transmitere de programe (diviziunea 60), telecomunicatii (diviziunea 61), activitatii 
de servicii in tehnologia informatiei (diviziunea 62) si activitati de servicii 
informatice (diviziunea 62). 

Sectiunea  se caracterizeaza printr-un numar mare si diversificat de activitati, dintre 
care unele cum sunt telecomunicatiile, servicii in tehnologia informatiei si servicii 
informatice au inregistrat in ultimii 5-6 ani dezvoltari semnificative si o dinamica 
agresiva.  

Tabelul 25 : Numarul total de unitati locale active din informatii si comunicatii 

Unitatea  

Teritoriala  

Total  

Unitati  

%  

pe tara 

% 

pe 

regiune  

Din care 

Firme cu 
0-9 
salariati 

Firme  

micro 

 Cu 10-49 

salariati 

Firme  

mici 

50-249 

salariati 

Firme  

mijlocii 

Peste 250 

salariati 

Firme 

mari 

Total tara 25957 100,00  23675 1721 448 113 

Total Regiune  

SV Oltenia 

1119 4,31 100,00 1034 65 17 3 

Judetul Dolj 491 1,89 43,88 441 36 11 3 

31%

19%10%

16%

24%

Fig. 24 Distributia unitatilor active 
restaurante si hoteluri pe judete

Judetul Dolj

Judetul Gorj

Judetul Mehedinti

Judetul Olt

Judetul Valcea
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Judetul Gorj 174 0,67 15,55 162 10 2 - 

Judetul Mehedinti 78 0,30 6,97 75 2 1 - 

Judetul Olt 152 0,58 13,58 147 3 2 - 

Judetul Valcea  224 0,86 20,02 209 14 1 - 

Regiunea SV Oltenia detine un numar relativ mic de unitati active cu o pondere de 
4,31% din numarul total pe tara.Cu exceptia judetului Dolj, cu o pndere de 1,89% din 
total unitati active din tara, celelalte judete prezinta ponderi subunitare. 

In sectiunea analizata sunt cateva activitati care determina major evolutia 
intreprinderilor, fiind purtatoare ale progresului, fara precedent in domeniul 
telecomunicatiilor si tehnologiei informatiei. In acest domeniu sunt cativa poli de 
dezvoltare dinamica, cunoscuti in Bucuresti-fara Ilfov (9630 unitati  cu pondere de 
37,1%) , Cluj, Timisoara, Iasi. Relevanta este si o comparatie intre SV Oltenia si 
Bucuresti a numarului de intreprinderi mijlocii si mari (20 unitati in regiunea SV 
Oltenia-toate in judetul Dolj si 233 unitati numai in Bucuresti). Telecomunicatiile 
sunt concentrate la cativa mari operatori cu sediile in Bucuresti, la fel si productia 
cinematografica, video, transmisiile TV si radio, majoritatea in Bucuresti si in cateva 
mari municipii din tara. 

Distributia unitatilor de informatii si comunicatii intre judetele regiunii este 
neechilibrata fiind concentrata in judetul Dolj prin municipiul Craiova (43,88%) 
urmat de judetul Valcea (20,02,%) si Gorj (15,55%). Cel mai mic numar de unitati in 
informatii si comunicatii se afla in judetul Mehedinti (6,97%). 
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Fig. 25 Distributia pe judete a unitatilor active de 
informatii si comunicatii
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4.1.11. NUMARUL TOTAL DE UNITATI LOCALE ACTIVE DIN TRANZACTII 

IMOBILIARE (SECTIUNEA L CAEN) 

Sectiunea are o singura diviziune de activitati imobiliare cu cateva grupa CAEN: 
cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii, inchiriere bunuri imobiliare 
proprii sau in leasing, agentii imobiliare, administrarea imobilelor. 

Tabelul 26 : Numarul total de unitati locale active de tranzactii imobiliare 

Unitatea  

Teritoriala  

Total  

Unitati  

%  

pe tara 

% 

pe 

regiune  

Din care 

Firme cu 
0-9 
salariati 

Firme  

micro 

 Cu 10-49 

salariati 

Firme  

mici 

50-249 

salariati 

Firme  

mijlocii 

Peste 250 

salariati 

Firme 

mari 

Total tara 17976 100,00  17232 659 59 6 

Total Regiune  

SV Oltenia 

662 3,68 100,00 631 26 4 1 

Judetul Dolj 302 1,68 45,62 280 18 4 - 

Judetul Gorj 105 0,58 15,86 103 2 - - 

Judetul Mehedinti 43 0,23 6,50 39 4 - - 

Judetul Olt 55 0,31 8,31 53 2 - - 

Judetul Valcea  157 0,87 23,72 156   1 

Regiunea SV Oltenia are o activitate restransa in domeniul imobiliar fiind pe ultimul 
loc intr-un clasament al activitatii pe regiuni de dezvoltare, aspect care rezulta si 
din ponderea de 3,68% a unitatilor active din regiune, in numarul total pe tara, fata 
de ponderea de 32,20 % din Bucuresti si de 37,20% impreuna cu judetul Ilfov, 11,42% 
in regiunea Vest, 13,09 regiunea Nord Vest, 8,88 % in regiunea Sud Est, 6,42% in 
regiunea Sud Muntenia, 10,77% in regiunea Centru  

Cu exceptia judetului Dolj, cu o pondere pe tara de 1,68%, celelalte judete detin 
ponderi subunitare, intre 0,23% in judetul Mehedinti si 0,87 judetul Valcea. 

In cadrul regiunii, judetul Dolj detine 45,62 % din unitatile active in tranzactii 
imobiliare (centru universitar, centru industrial, cultural etc, in plina dezvoltare 
imobiliara prin zona metropolitana), urmat de judetul Valcea cu 23,72% si judetul 
Gorj-15,86%, ultimele 2 avand dezvoltare si tranzactii imobiliare in turism. 
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4.1.12. NUMARUL TOTAL DE UNITATI LOCALE ACTIVE DIN ACTIVITATI 

PROFESIONALE, STIINTIFICE SI TEHNICE (SECTIUNEA M CAEN)  

Sectiunea M are 7 diviziuni diverse si eterogene ca specific: activitati juridice si de 
contabilitate, activitati ale directiilor administrative centralizate, activitati de 
management si de consultanta in management, activitati de arhitectura si inginerie, 
de testari si analiza tehnica, activitati de cercetare-dezvoltare, publicitate si 
activitati de studiere a pietei, alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice, 
activitat veterinare. 

Tabelul 27 : Numarul total de unitati locale active din activitati profesionale, 
stiintifice si tehnice 

Unitatea  

Teritoriala  

Total  

Unitati  

%  

pe tara 

% 

pe 

regiune  

Din care 

Firme cu 
0-9  
salariati 
Firme 
micro 

 Cu 10-49 

salariati 

Firme  

mici 

50-249 

salariati 

Firme  

mijlocii 

Peste 250 

salariati 

Firme 

mari 

Total tara 67063 100,00  64274 2392 335 62 

Total Regiune  

SV Oltenia 

3251 4,85 100,00 3140 102 7 2 

Judetul Dolj 1337 1,99 41,13 1280 53 3 1 

Judetul Gorj 517 0,77 15,90 501 15 - - 

Judetul Mehedinti 297 0,44 9,14 287 9 1 - 

Judetul Olt 511 0,76 15,72 499 10 2 - 

Judetul Valcea  589 0,82 18,12 573 15 1 - 

46%

16%
6%

8%

24%

Fig 26 Distributia unitatilor active imobiliare 
pe judete

Judetul Dolj

Judetul Gorj

Judetul Mehedinti

Judetul Olt

Judetul Valcea
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Regiunea SV Oltenia se situeaza pe ultimul loc in clasamentul regiunilor cu un numar 
3251 unitati active si o pondere de 4,85%. Activitatile profesionale, stiintifice si 
tehnice, ca numar de unitati active, sunt concentrate in regiunea Bucuresti-Ilfov cu 
24779 unitati (de peste 7,6 ori mai multe ca in SVOltenia)  si o pondere de 36,95%. 
Capitala si judetul Ilfov concentraza activitatile juridice si de contabilitate, activitati 
de cercetare- dezvoltare, publicitate si studierea pietei, activitatea directiilor 
administrative centralizate. Pe pozitia 2 se situeaza regiunea Nord Vest cu 9119 
unitati si o pondere de 13,60%. In regiune sunt 2 centre universitare cu traditie- Cluj 
Napoca si Oradea, cu sector de cercetare in TIC dezvoltat, publicitate si studierea 
pietei, activitati de consultanta in management si afaceri. Regiunea Centru avand 
Brasovul si municipiul Tg Mures, ca centre cu traditie in cercetare, arhitectura, 
detine 7231 unitati active si o pondere de 10,78%, plasand regiunea pe pozitia 3. 
Celelalte regiuni de dezvoltare: Vest, Nord Est, Sud Est si Sud Muntenia inregistreaza 
valori apropiate si ponderi intre 8,06%  regiunea Sud Est si 8,89% regiunea Vest. 

Avand in vedere multitudinea si diversitatea activitatilor incluse in sectiune, o 
analiza pe grupe CAEN ar fi mult mai  relevanta. 

Distributia unitatilor in functie de numarul de salariati evidentiaza o pondere de 
peste 96% a microintreprinderilor, determinata de activitatile profesionale juridice, 
contabilitate, arhitectura, consultanta in management si afaceri care, preponderent 
au intre 1-5 salariati si de lipsa in judete a intreprinderilor mijlocii si mari.  

          

4.1.13.  NUMARUL TOTAL DE UNITATI LOCALE ACTIVE DIN ACTIVITATI DE 

SERVICII ADMINISTRATIVE SI ACTIVITATI SUPORT (SECTIUNEA  N CAEN)  

Sectiunea N include 6 diviziuni  cu o diversitate de servicii, precum: activitati de 
inchiriere si leasing bunuri mobile, servicii privind forta de munca,activitatile 
agentiilor turistice, ale tur-operatorilor, activitati de investigatie si protectie, 
peisagistica si servicii pentru cladiri, activitati de secretariat, servicii suport si alte 
activitati si servicii prestate in principal intreprinderilor. 

41%

16%
9%

16%

18%

Fig. 27 Distributia pe judete unitati active-
activitati profesionale,stiintifice si tehnice

Judetul Dolj

Judetul Gorj

Judetul Mehedinti

Judetul Olt

Judetul Valcea
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Regiunea SV Oltenia detine o pondere mica in aceasta sectiune CAEN -4,66 %. Numai 
judetul Dolj are o pondere de 1,83%,celelalte judete au ponderi subunitare. 
Activitatile mai reprezentative sunt cele ale agentiilor turistice, prezenta in fiecare 
judet si localitate urbana, inchiriere de bunuri mobile (autoturisme, masini de 
transport etc), activitati de investigatie si protectie la intreprinderile cu un numat 
mai mare de salariati. Serviciile de peisagistica au inceput sa se dezvolte in special 
in locuinte private de un anumit nivel. 

Tabelul 28 : Numarul total de unitati locale active din activitati de servicii 
administrative si activitati suport  

Unitatea  

Teritoriala  

Total  

Unitati  

%  

pe tara 

% 

pe 

regiune  

Din care 

Firme cu 
0-9 
salariati 

Firme  

micro 

 Cu 10-49 

salariati 

Firme  

mici 

50-249 

salariati 

Firme  

mijlocii 

Peste 250 

salariati 

Firme 

mari 

Total tara 23361 100,00  19885 2443 835 198 

Total Regiune  

SV Oltenia 

1088 4,66 100,00 906 128 42 12 

Judetul Dolj 427 1,83 39,25 353 55 14 5 

Judetul Gorj 193 0,83 17,74 165 18 6 4 

Judetul Mehedinti 107 0,46 9,83 80 19 7 1 

Judetul Olt 176 0,75 16,18 151 15 8 2 

Judetul Valcea  185 0,79 17,00 157 21 7 - 

In cadrul regiunii SV Oltenia judetul Dolj ocupa pozitia 1 cu o pondere de 39,25%, in 
contrast cu judetul Mehedinti, cu cel mai mic numar de unitati si o pondere de 9,83%. 
Judetele Gorj, Olt si Valcea au valori apropiate ca numar de unitati locale si ponderi. 
Se mentine pozitia de lider al regiunii Bucuresti-Ilfov cu o pondere de 33,56% din 
numarul total de unitati active. 
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4.1.14. NUMARUL TOTAL DE UNITATI LOCALE ACTIVE DIN INVATAMANT 

(SECTIUNEA P CAEN) 

Sectiunea P are o singura diviziune si include toate formele de invatamant: prescolar, 
primar, secundar, superior si alte forme de invatamant, inclusiv scoli de pilotaj.  

Datele prezentate de Institutul National de Statistica includ numai unităţile locale 
cu activitate de învăţământ, organizate ca societăţi comerciale, deci nu se refera la 
institutiile publice de invatamant. Aceasta delimitare explica numarul foarte mare 
de microintreprinderi si firme mici si lipsa, in exclusivitate, a intreprinderilor mici si 
mijlocii. Invatamantul privat s-a organizat in principal in invatamantul prescolar, sub 
forma de gradinite, afterschool-uri, in invatamantul sportiv, de limbi straine, 
muzica, teatru, dans, arte plastice si scoli de pilotaj. 

Forme de invatamant privat s-au dezvoltat si sub forma de asociatii si fundatii care 
insa nu sunt incluse  statisticile prezentate. 

Tabelul 29 : Numarul total de unitati locale active din invatamant  

Unitatea 
Teritoriala  

Total  

Unitati  

%  

pe tara 

% 

Pe 
regiune  

Din care 
Firme cu 
0-9 
salariati 

Firme 
micro 

 Cu 10-49 
salariati 

Firme mici 

50-249 
salariati 

Firme 
mijlocii 

Peste 250 
salariati 

Firme mari 

Total tara 6402 100,00  6018 375 9 - 

Total Regiune SV 
Oltenia 

307 4,80 100,00 277 30 - - 

Judetul Dolj 133 2,08 43,32 123 10 - - 

Judetul Gorj 44 0,69 14,33 39 5   

39%

18%
10%

16%

17%

Fig. 28 Distributia pe judete a unitatilor din servicii 
administrative si servicii suport

Judetul Dolj

Judetul Gorj

Judetul Mehedinti

Judetul Olt

Judetul Valcea
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Judetul Mehedinti 20 0,31 6,51 16 4   

Judetul Olt 49 0,77 15,96 44 5   

Judetul Valcea  61 0.95 19.87 55 6   

In cadrul regiunii SV Oltenia repartizarea unitatilor locale active din invatamant este 
neechilibrata in sensul ca ponderea cea mai mare revine judetului Dolj cu 43,32% si 
cea mai mica este in judetul Mehedinti -6,51%. Aceasta distributie reflacta si 
potentialul economic al judetului precum si resursele financiare mai mici pentru a 
investi in capitalul unitatilor de invatamant, supuse autorizarii Ministerului 
Invatamantului si a altor institutii publice pentru asigurarea sigurantei si protectiei 
la incendii, la siguranta alimentara in situatiile cand exista catering. 

       

4.1.15. NUMARUL TOTAL DE UNITATI LOCALE ACTIVE DIN SANATATE SI 

ASISTENTA SOCIALA (SECTIUNEA Q CAEN) 

Sectiunea Q contine 3 diviziuni: activitati referitoare la sanatatea umana, servicii 
combinate de ingrijire medicala si asistenta sociala cu cazare, activitati de asistenta 
sociala fara cazare. 

Datele prezentate de Institutul National de Statistica includ numai unităţile locale 
cu activitate de sanatate si asistenta sociala, organizate ca societăţi comerciale si 
exclud institutiile publice si cele organizate ca asociatii sau fundatii. 

Sectorul s-a dezvoltat in ultimii 5-6 ani, ca activitati de asistenta medicala 
ambulatorie si spitaliceasca, cabinete de stomatologie, activitati ale centrelor de 
ingrijire medicala si asistenta sociala, precum camine de batrani si pentru persoane 
in incapacitate de a se ingriji singure, ingrijire zilnica pentru copii, ingrijire batrani 
la domiciliu, s.a.  

Este un domeniu in dezvoltare, fiind sprijinit, atat prin cadrul legislativ dedicat, cat 
si prin finantare cu fonduri europene. 

Tabelul 30: Numarul total de unitati locale active din sanatate si asistenta sociala 

43%

14%7%

16%

20%

Fig. 29 Distributia pe judete a unitatilor de invatamant private

Judetul Dolj

Judetul Gorj

Judetul Mehedinti

Judetul Olt

Judetul Valcea
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Unitatea 
Teritoriala  

Total  

Unitati  

%  

pe tara 

% 

Pe 
regiune  

Din care 
Firme cu 
0-9 
salariati 

Firme 
micro 

 Cu 10-49 
salariati 

Firme mici 

50-249 
salariati 

Firme 
mijlocii 

Peste 250 
salariati 

Firme mari 

Total tara 17280 100,00  16003 1118 140 19 

Total Regiune SV 
Oltenia 

1520 8,80 100,00 1411 98 11 - 

Judetul Dolj 755 4,37 49,67 689 60 6 - 

Judetul Gorj 231 1,34 15,20 218 12 1 - 

Judetul Mehedinti 65 0,38 4,28 59 6 - - 

Judetul Olt 247 1,43 16,25 238 7 2 - 

Judetul Valcea  222 1,28 14,61 207 13 2 - 

Desi regiunea SV Oltenia se situeaza pe ultima pozitie in clasamentul regiunilor 
totusi, diferentele nu sunt foarte mari intre ele, cu exceptia regiunii Bucuresti-Ilfov 
care are 4726 unitati active si detine 27,35% din numarul total de unitati active pe 
tara. Pe locul 2 se plaseaza regiunea Nord Vest cu 2241 unitati si pondere de 12,97%, 
la o distanta mare de prima regiune Bucuresti-Ilfov. Celelalte regiuni inregistreaza 
ponderi intre 11,49% (regiunea Centru), 11,46% (regiunea Nord Est), 9,77% regiunea 
Sud Est, 9,15% (regiunea Vest ) si 9,01% regiunea sud Muntenia cu 1557 unitati active 
cu 37 unitati mai mult fata de regiunea Sud Vest Oltenia. Distributia unitatilor de 
sanatate si asistenta sociala evidentiaza o situatie mai buna in regiunile din Nord 
vest si centrul tarii si apropiate ca valori in judetele din sudul  si sud estul tarii. 

Distributia unitatilor pe judetele regiunii SV Oltenia este neechilibrata: judetul Dolj 
detine 50 % din numarul total, in timp ce celelalte 4 judete impart 50%. 

     1 

50%

15%
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16%
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Fig. 30 Distributia pe judete a unitatilor de sanatate si 
asistenta sociala

Judetul Dolj

Judetul Gorj
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Judetul Olt
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4.1.16.  NUMARUL TOTAL DE UNITATI LOCALE ACTIVE DIN ACTIVITATI DE 

SPECTACOLE, CULTURALE SI RECREATIVE (SECTIUNEA R CAEN) 

Sectiunea R include 4 diviziuni: activitati de creatie si interpretare artistica, 
activitati ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor si alte activitati culturale, activitati 
de jocuri de noroc si pariuri, activitati sportive, recreative si distractive (balciuri, 
parcuri de distractie) 

Tabelul 31: Numarul total de unitati locale active din activitati de spectacole, 
culturale si recreative 

Unitatea 
Teritoriala  

Total  

Unitati  

%  

pe tara 

% 

Pe 
regiune  

Din care 
Firme cu 
0-9 
salariati 

Firme 
micro 

 Cu 10-49 
salariati 

Firme mici 

50-249 
salariati 

Firme 
mijlocii 

Peste 250 
salariati 

Firme mari 

Total tara 10166 100,00  9561 476 112 17 

Total Regiune  

SV Oltenia 

583 5,73 100,00 545 31 7 - 

Judetul Dolj 245 2,41 42,02 225 17 3 - 

Judetul Gorj 113 1,11 19,38 106 6 1 - 

Judetul 
Mehedinti 

53 0,52 9,09 50 2 1 - 

Judetul Olt 91 0,89 15,61 88 2 1 - 

Judetul Valcea  81 0,80 13,89 76 4 1 - 

Statistica prezentata nu cuprinde institutiile culturale publice finantate de 
administratia centrala si locala. Include activitatile organizate ca societati 
comerciale. 

Comparativ cu numarul de unitati locale active in activitati de spectacole, culturale 
si recreative, regiunea SV Oltenia este pe ultima pozitie, cu 258 unitati, mai putine 
fata de penultima clasata, regiunea Vest cu 841 unitati active. 

Regiunea Bucuresti-Ilfov are un numar de 3152 unitati active, cu o pondere de 31,00% 
din total unitati pe tara. Ca si la activitatile anterioare analizate, regiunile Nord Vest 
si Centru au cate 1369 unitati si respectiv 1225 unitati cu o pondere cumulata de 
25,51%.  
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Distributia unitatilor culturale pe judetele regiunii SV Oltenia prezinta aceeasi 
configuratie: concentrarea unitatilor in judetul Dolj care detine 42,02% din numarul 
total din regiune, judetul Mehedinti cu ponderea cea mai mica de 9,09%. 

Majoritatea unitatilor active sunt micro intreprinderi -93,48 %, 5,31 intreprinderi 
mici si 1.21% intreprinderi mijlocii. In activitatile de spectacole organizate in 
principal de interpreti, intreprinderile sunt de regula PFA,  intreprindere individuala 
si mai rar SRL.  

          

 

4.1.17.  NUMARUL TOTAL DE UNITATI LOCALE ACTIVE DIN ALTE ACTIVITATI DE 

SERVICII (SECTIUNEA  S CAEN) 

Sectiunea S cuprinde 3 diviziuni CAEN dar cu o diversitate de activitati, fara legatura 
intre ele: Activitati asociative diverse, reparartii de calculatoare, articolu personae 
si de uz gospodaresc, alte activitati de servicii (spalatorii textile, produse din blana) 
coafura si alte activitati de infrumusetare, pompe funebre, intretinere corporala.  

Tabelul 32: Numarul total de unitati locale active din alte  activitati de servicii  

Unitatea  

Teritoriala  

Total  

Unitati  

%  

pe tara 

% 

pe 

regiune  

Din care 

Firme cu 
0-9 

salariati 

Firme  

micro 

 Cu 10-49 

salariati 

Firme  

mici 

50-249 

salariati 

Firme  

mijlocii 

Peste 250 

salariati 

Firme 

mari 

Total tara 15604 100,00  14869 672 58 5 

Total Regiune  

SV Oltenia 

1194 7,65 100,00 1159 31 4  

42%

19%
9%

16%

14%

Fig 31 Distributie pe judete a unitatilor active din activitati de 
spectacole, culturale si recreative

Judetul Dolj

Judetul Gorj

Judetul Mehedinti

Judetul Olt

Judetul Valcea



 

95 
 

Judetul Dolj 493 3,16 41,29 474 18 1  

Judetul Gorj 209 1,34 17,50 206 2 1  

Judetul Mehedinti 96 0.62 8,04 95 1   

Judetul Olt 188 1,20 15,75 182 5 1  

Judetul Valcea  208 1,33 17,42 202 5 1  

Diversitatea activitatilor incluse in aceasta sectiune si lipsa unor precizari referitoare 
la activitatile asociatiilor, daca acestea sunt incluse in statistica prezentata, face 
dificila o evaluare a activitatilor, care influenteaza ponderile. 

Ramane judetul Dolj cu cele mai multe unitati active -41,29%, judetel Gorj si Valcea 
cu valori foarte apropiate de 17%  si judetul Mehedinti numai cu 8,04%. 

 

4.1.18.   DISTRIBUTIA NUMAR UNITATI ACTIVE PE SECTIUNILE CAEN IN REGIUNEA 

SV OLTENIA SI JUDETE 

Dupa analiza unitatilor locale active din industrie, constructii, comert si servicii pe 
activitati ale economiei nationale  se impune sa studiem, in cadrul regiunii si al 
fiecarui judet, cum se distribuie unitatile pe activitatile economiei, aspect care 
exprima specificul regiunii si al fiecarui judet in parte. In cadrul regiunii si al fiecarui 
judet se vor identifica activitatile cu pondere peste 5%. 

Tabelul 33 Distributia numar unitati active pe sectiunile CAEN in regiunea SV Oltenia 
si judete 

Activitate SV 
Olten
ia  
Nr. 
unita
ti 

% Dolj  
Nr  
unita
ti 

% Gorj 
Nr 
unita
ti 

% Mehedi
nti  
Nr unit 

% Olt  
Nr 
unit 

% Valc
ea  

% 

Total 3934
8 

100 1471
6 

100 6667 100 3417 100 681
1 

100 7737 100 

41%

18%
8%

16%

17%

Fig 32 Distributia pe judete a unitatilor din alte activitati 
de servicii

Judetul Dolj

Judetul Gorj

Judetul Mehedinti

Judetul Olt

Judetul Valcea
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Industria  
extractiva 

103 0,26 16 0,11 45 0,67 10 0,29 14 0,21 18 0,23 

Industria 
prelucratoare 

3822 9,71 1468 9,98 575 8,63 295 8,63 729 10,7 755 9,76 

Productia si  
furnizarea 
de energie 
electrica si  
termica,  
gaze, 
apa calda 
aer conditionat 

70 0.18 22 0,15 15 0,22 8 0,23 12 0.18 13 0,17 

Distributia apei, 
salubritate 
gestionarea 
deseurilor 
activitati de  
decontaminare 

399 1,01 127 0,86 82 1,24 28 0,82 91 1,34 61 0,79 

Constructii 3321 8,44 1094 7,43 582 8,73 260 7.62 686 10.0
7 

699 9,03 

Comert,  
reparare 
autovehicule si 
motociclete 

1520
7 

38,6
5 

5839 39.6
7 

2623 39,3
4 

1220 35,7
1 

286
4 

42,0
5 

2661 34,4 

Transport si  
depozitare 

4520 11,4
9 

1295 8,80 729 10,9
3 

620 18,1
4 

602 8,84 1274 16,4
7 

Hoteluri si 
restaurante 

2192 5,57 672 4,56 430 6.45 217 6,35 344 5,05 529 6,84 

Informatii si 
comunicatii 

1119 2,84 491 3,37 174 2,61 78 2,28 152 2,23 224 2,90 

Tranzactii 
imobiliare 

662 1,68 302 2,05 105 1,57 43 1,26 55 0,81 157 2,03 

Activitati  
profesionalestiin
tifice si 
tehnice 

3251 8,26 1337 9,09 517 7,76 297 8,69 511 7,50 589 7,61 

Servicii  
administrative 
si activitati 
de servicii 
suport 

1088 2,77 427 2,90 193 2,89 107 3,13 176 2,58 185 2,39 

Invatamant 307 0,78 133 0,90 44 0,66 20 0,59 49 0,72 61 0,78 

Sanatate si  
asistenta 
sociala 

1520 3,86 755 5,13 231 3,47 65 1,90 247 3,62 222 2,87 

Activitati de 
spectacole 
culturale si 
recreative 

583 1,48 245 1,66 113 1,69 53 1,55 91 1,34 81 1,05 

Alte activitati  
de servicii 

1194 3,02 493 3,34 209 3,14 96 2,81 188 2,76 208 2,68 

In regiunea Sud Vest Oltenia unitatile locale active inregistreaza cel mai mare numar 
in comert (38,65%), urmat de  transport si depozitare (11,49%), industria 
prelucratoare (9,71%), constructii (8,44%), activitati profesionale, stiintifice si 
tehnice (8,26%) si hoteluri si restaurante (5,57%).  Activitatile economice din 6 
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sectiuni CAEN detin 82,12% din numarul total de unitati active din regiune, iar 10 
sectiuni CAEN reprezinta 17,88%. 

          

 

In judetul Dolj, judetul cel mai dezvoltat din regiune, datorita municipiului Craiova, 
centru industrial, comercial, cultural, universitar constituie motorul dezvoltarii 
intregii regiuni. 

Activitatile cu ponderea unitatilor locale peste 5% din judetul Dolj sunt: comert 
(39,67%), industria prelucratoare (9,98%), activitati profesionale, stiintifice si 
tehnice (9,09%), transport si depozitare (8,80%), constructii (7,43%), sanatate si 
asistenta sociala (5,13%). Celelalte 10 activitati reprezinta o pondere de 19,90%. 
Clasamentul TOP 6 al judetului Dolj prezinta diferente fata de cel al regiunii, atat 
ca pondere a activitailor, cat si prin aparitia activitatii sanatate si asistenta sociala, 
in locul activitatii de hoteluri si restaurante cu o pondere sub 5%. 

In judetul Gorj  activitatile cu pondere peste 5% in total unitati active pe judet se 
prezinta astfel: comert (39,34%), transporturi si depozitare (10,93%), constructii 
(8,73%) industria prelucratoare (8,63%), activitati profesionale, stiintifice si tehnice 
(7,76%), hoteluri si restaurante (6,45%). Celelalte 10 sectiuni CAEN detin 18,07% din 
numarul total de unitati active .  

In judetul Mehedinti activitatile cu pondere peste 5% in total unitati active pe judet 
se clasifica astfel: comert (35,71%), transport si depozitare (18,41%), activitati 
profesionale, stiintifice si tehnice (8,69%),  industria prelucratoare (8,63%), 
constructii (7,62%), hoteluri si restaurante (6,35%). Celelalte 10 sectiuni CAEN detin 
14,59% din numarul total de unitati active. Caracteristica judetului Mehedinti este 
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Tansport  depozitare

ind. Prelucratoare

constructii

profesionale , tehnice

HORECA

alte activitati
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8.26
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Fig 33 Distributia nr unitatilor pe TOP6 
activitati in regiunea SV Oltenia
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ponderea mare a activitatilor de transport si depozitare, comparativ cu celelalte 
judete, datorita transporturilor pe apa, (activitatea portului Drobeta Turnu-Severin 
si punctelor vamale de trecere in Serbia). 
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Fig 34 Distributia nr unitati TOP 6 pe activitati in judetul 
Dolj 
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Fig 35 Distributia nr unitati pe activitati TOP 6 in judetul 
Gorj
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Fig 36 Distributia nr. unitati pe TOP6 activitati in 
judetul Mehedinti  
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In judetul Olt activitatile cu pondere peste 5% in total unitati active pe judet se 
prezinta astfel: comert (42,05%), industria prelucratoare (10,7%) constructii (10,07%) 
transporturi si depozitare (8,84 %), activitati profesionale, stiintifice si tehnice (7,50 
%),hoteluri si restaurante (5,05%). Celelalte 10 sectiuni CAEN detin 15,79 % din 
numarul total de unitati active .  

  

 

In judetul Valcea activitatile cu pondere peste 5% in total unitati active pe judet se 
prezinta astfel: comert (34,40%), transporturi si depozitare (16,47%) industria 
prelucratoare (9,76 %) constructii (9,03%), activitati profesionale, stiintifice si 
tehnice (7,61 %),  hoteluri si restaurante (6,84 %). Celelalte 10 sectiuni CAEN detin 
15,89 % din numarul total de unitati active .  

   

 

In judetele regiunii SV Oltenia, clasamentul  TOP 6 pe activitatile care detin peste 
5% din numarul total de unitati active include, cu exceptia judetului Dolj, aceleasi 
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Fig. 37 Distributia nr.unitati pe TOP6 activitati in judetul Olt 
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activitati ca cele la nivelul regiunii. Unica diferenta de structura a clasamentului 
TOP 6  in judetul Dolj se refera la ponderea sub 5% a activitatii de hoteluri si 
restaurante, in locul careia se califica activitatea de sanatate si asistenta sociala,  
cu o pondere de peste 5%.  

In judete ponderile activitatilor din TOP6 difera, evidentiind specificul economic al 
fiecarei entitati administrative. 

4.1.19 Pozitia regiunii SV Oltenia comparativ cu celelalte regiuni de dezvoltare 

din Romania, privind numarul de unitati active din industrie, constructii, comert 

si alte servicii pe activitati ale economiei nationale (16 sectiuni CAEN)  

Analiza s-a efectuat folosind aceeasi sursa de date prezentata la pct. 4.1 si a urmarit 
sa identifice pozitia regiunii SV Oltenia fata de celelalte regiuni de dezvoltare, intr-
un clasament al unitatilor active pe cele 16 activitati regasite in sectiunile CAEN. Din 
analiza lipsesc activitatile de agricultura-silvicultura si intermedieri financiare si 
asigurari, ca fiind mai importante. 

Tabelul 34 Pozitia regiunii SV Oltenia in clasamentul pe activitati al regiunilor de 
dezvoltare din Romania 

 Activitatea/ 

regiune  

Industri
a 

Extracti
va 

Nr unit. 

% P
o
z 

 

Industria  

Prelucra 

toare 

% P
o
z 

 

Energie 
Electrica  
Termica, 
Gaze, 
apa calda 
aer cond. 

% P
o
z 

Distrib. 
apei, 
salubritate 
deseuri 
decontamin
are 

% P
o
z 

Total tara 1204 100  53611 100  1343 100  3563 100  

Nord Vest 250 20,76 1 9524 17,77 1 211 15,71 2 425 11,93 4 

Centru  161 13,37 3 7928 14,79 3 150 11,17 3 411 11,54 5 

Nord Est 124 10,3 5 6719 12,53 4 63 4,69 8 330 9,25 8 

Sud Est 115 9,55 6 5828 10,87 6 122 9,08 6 454 12,74 3 

Sud Muntenia 169 14,05 2 6097 11,37 5 132 9,83 5 688 19,31 1 

Bucuresti Ilfov 141 11,71 4 8596 16,03 2 461 34,33 1 491 13,79 2 

SV Oltenia  103 8,55 7 3822 7,13 8 70 5,21 7 389 10,92 6 

Vest 141 11,71 4 5097 9,51 7 134 9,98 4 375 10,52 7 

Continuare tabel 34 
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Activitatea/ 

regiune  

constru
ctii 

% P
o
z 

 

comert % P
o
z 

 

Transp 

depozit 

% P
o
z 

Hoteluri 

restaurante 

% P
o
z 

Total tara 56340 100  181820 100  52733 100  27627 100  

Nord Vest 10092 17,91 2 23926 13,16 2 10364 19,65 1 4398 15,92 2 

Centru  6822 12,11 3 19508 10,73 6 6247 11,85 5 4358 15,77 1 

Nord Est 6252 11,10 4 21597 11,88 5 5603 10,63 6 3241 11,73 5 

Sud Est 5391 9,57 6 22412 12,33 4 6273 11,90 4 3840 13,90 4 

Sud Muntenia 6244 11,08 5 22747 12,51 3 7307 13,86 3 2465 8,92 7 

Bucuresti Ilfov 13069 23,20 1 40996 22,55 1 7860 14,91 2 4182 15,14 3 

SV Oltenia  3321 5,89 8 15207 8,36 8 4520 8,57 8 2192 7,94 8 

Vest 5149 9,14 7 15427 8,48 7 4559 8,63 7 2951 10,68 6 

Continuare tabel 34 

Activitatea
/ 

regiune  

Informa
tii 

comunic
atie 

% P
o
z 

 

Tranzactii 

imobiliare 

% P
o
z 

 

Activ. 

Profesionale, 
stiintifice si 

tehnice 

% P
o
z 

Servii 
adminis
trative 
si suport 

% P
o
z 

Total tara 25957 100  17956 100  67063 100  23361 100  

Nord Vest 3691 14,22 2 2353 13,10 2 9119 13,60 2 3191 13,66 2 

Centru  2493 9,60 3 1936 10,78 4 7231 10,78 3 2814 12,05 3 

Nord Est 2297 8,86 4 1513 8,43 6 5852 8,73 5 1864 7,98 7 

Sud Est 1589 6.12 7 1598 8,90 5 5407 8,06 7 2179 9,33 5 

Sud 
Muntenia 

1867 7,19 5 1155 6,43 7 5463 8,15 6 1963 8,40 6 

Bucuresti 
Ilfov 

11034 42,51 1 6687 37,24 1 24779 36,95 1 7841 33,56 1 

SV Oltenia  1119 4,31 8 662 3,69 8 3251 4,84 8 1088 4,66 8 

Vest 1867 7,19 6 2052 11,43 3 5961 8,89 4 2421 10,36 4 
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Continuare tabel 34 

Activitatea/ 

regiune  

invata
mant 

% P
o
z 

 

Sanatate,
Asistenta 
sociala 

% P
o
z 

 

Activit, 
Spectacol
e 
Culturale 
recreative 

% P
o
z 

Alte 
servicii 

% P
o
z 

Total tara 6402 100  17280 100  10166 100  15604 100  

Nord Vest 707 11,04 2 2242 12,97 2 1364 13,42 2 2023 12,96 2 

Centru  649 10,14 3 1985 11,49 3 1225 12,05 3 1638 10,5 6 

Nord Est 566 8,84 6 1981 11,46 4 950 9,34 5 1668 10,69 4 

Sud Est 549 8,58 7 1688 9,77 5 1146 11,27 4 1921 12,31 3 

Sud Muntenia 580 9,06 5 1557 9,01 7 905 8,90 6 1666 10,68 5 

Bucuresti Ilfov 2458 38,39 1 4726 27,35 1 3152 31,02 1 4115 26,37 1 

SV Oltenia  307 4,80 8 1520 8,80 8 583 5,73 8 1194 7,65 8 

Vest 586 9,15 4 1581 9,15 6 841 8,27 7 1379 8,84 7 

4.1.20 Structura antreprenoriatului reflectat prin numarul de unitati active pe 

sectiuni ale economiei  si judete (CAEN rev 2) 

Tabelul nr. 35 Structura antreprenoriatului pe sectiuni CAEN si judetele regiunii SV 
Oltenia 

Activitate Nr. 
 unitati 
Regiun
e SV 
Oltenia 

% Nr 
unit 
Jud  
Dolj 

% Nr. 
Unit 
Jud 
Gorj 

% Nr. 
Unit 
Jud 
Meh
e 
dinti 

% Nr. 
unit 
Jud 
Olt 

% Nr. 
Unit 
Jud  
Valce
a 

% 

total 39348 100 1471
6 

100 666
7 

100 3417 100 681
1 

100 7737 100 

Industria 
extractiva 

103 0,26 16 0,11 45 0,67 10 0,29 14 0,21 18 0,23 

Industria 
Prelucratoar
e 

3822 9,71 1468 9,98 575 8,62 295 8,63 729 10,7 755 9,73 

Productie 
Furnizare 
Energie  
Electrica,  
Termica 
Gaze  

70 0,18 22 0,15 15 0,22 8 0,23 12 0,18 13 0,17 

Distributia 
Apei 
Salubritate 
Deseuri 
Deconta 

389 0,99 127 0,86 82 1,23 28 0,82 91 1,34 61 0,79 
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minare 

Constructii 3321 8,44 1094 7,43 582 8,13 260 7,61 686 10.0
7 

699 9,01 

Comert 15207 38,6
5 

5839 39,6
8 

262
3 

39,3
4 

1220 35,7 286
4 

42,0
5 

2661 34,3 

Transport 
Depozitare 

4520 11,4
9 

1295 8,80 729 10,9
3 

620 18,1
4 

602 8,84 1274 16,4
2 

Hoteluri 
restaurante 

2192 5,57 672 4,57 430 6,45 217 6,35 344 5,05 529 6,82 

Informatii 
comunicatii 

1119 2,84 491 3,34 174 2,61 78 2,28 152 2,23 224 2,89 

Tranzactii  
imobiliare 

662 1,68 302 2,05 105 1,57 43 1,26 55 0,81 157 2,02 

Activitati 
Profesionale 
Stiintifice  
tehnice 

3251 8,26 1337 9,09 517 7,75 297 8,69 511 7,5 589 7,59 

Servicii 
Administrativ
e  
Si suport 

1088 2,77 427 2,90 193 2,89 107 3,13 176 2,58 185 2,38 

Invatamant 307 0,78 133 0,90 44 0,66 20 0,59 49 0,72 61 0,79 

Sanatate  
Asistenta 
sociala 

1520 3,86 755 5,13 231 3,46 65 1,90 247 3,63 222 2,86 

Activitati 
Spectacole  
Culturale 
recreative 

583 1,48 245 1,66 113 1,69 53 1,55 91 1,34 81 1,04 

Alte servicii 1194 3,03 493 3,35 209 3,13 96 2,81 188 2,76 208 2,68 
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Fig 39 Structura unitati active in regiunea SV Oltenia pe domenii 
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FIG 40 STRUCTURA UNITATI ACTIVE IN JUDETUL DOLJ PE ECONOMICE 
PRINCIPALE
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CAPITOLUL 5. CIFRA DE AFACERI SI PERSONALUL UNITATILOR LOCALE ACTIVE DIN 

INDUSTRIE, CONSTRUCTII, COMERT SI SERVICII, PE ACTIVITATI ALE ECONOMIEI 
NATIONALE, IN ANUL 2018 

Sursa date: Repere_economice_si_sociale_regionale_ 2020-statistica_teritoriala 
elaborata de Institutul National de Statistica. 

5.1.  CIFRA DE AFACERI SI PERSONALUL UNITATILOR LOCALE ACTIVE DIN INDUSTRIE, CONSTRUCTII, 

COMERT SI SERVICII DIN REGIUNEA SUD VEST OLTENIA 

Configuratia antreprenoriatului prin numarul de unitati locale active pe activitatile 
economiei nationale prezentata in capitolul 4 evidentiaza numai numarul de 
intreprinderi active, in functie de dimensiunea acestora. 

O analiza completa a antreprenoriatului impune si analiza puterii economice a 
unitatilor active prin indicatorul financiar -cifra de afaceri si forta de munca 
aferenta- prin numarul de salariati. 

Prelucrarea statistica a cifrei de afaceri si a personalului din unitatile locale s-a 
efectuat la nivel de 13 sectiuni ale Clasificarii activitatilor din economia nationala –
CAEN rev.2 nefiind incluse sectiunile: Agricultura si silvicultura, intermedieri 
financiare si asigurari, activitati ale gospodariilor private in calitate de angajatori si 
activitati ale organizatiilor si organismelor extrateritoriale.  

Tabel nr 36  Cifra de afaceri si personalul unitatilor locale pe judete si regiune, pe 

total sectiuni CAEN in regiunea Sud Vest Oltenia 

UM : cifra de afaceri in milioane lei preturi curente 

Personal : numar persoane 

Unitatea  

Teritoriala  

 Cifra de 
afaceri   

%  

pe tara 

% 

Pe 
regiune  

Personal  % pe 
tara  

 

% pe 
regiune  

Total tara 1.522.235 100,00  4.250.505  100,00  

Total Regiune  SV Oltenia 91.461 6,01 100,00 291.705 6,86 100,00 

Judetul Dolj 40.160 2,64 43,91 107.741 2,53 36,93 

Judetul Gorj 10.376 0,68 11,34 52.547 1,24 18,01 

Judetul Mehedinti 7.229 0,51 7,90 26.097 0,61 8,95 

Judetul Olt 17.751 1,17 19,41 51.243 1,21 17,57 

Judetul Valcea  15.946 1,02 17,44 54.077 1,27 18,54 
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Regiunea Sud Vest Oltenia a realizat in anul 2018, o cifra de afaceri la nivelul 
unitatilor locale care reprezinta 6.01% din cifra de afaceri pe tara. Judetele Gorj si 
Mehedinti au realizat cifre de afaceri in unitatile locale active cu o valoare sub 1% 
din cifra de afaceri pe tara (0,68% judetul Gorj si 0,51% judetul Mehedinti). 

In cadrul regiunii, judetul Dolj realizeaza 43,91% din cifra de afaceri a regiunii, urmat 
de judetul Olt cu un aport de 19,41% , judetul Valcea cu o pondere de 17,44% si 
judetul Gorj, cu o pondere de 11,34%. Cea mai mica contributie la cifra de afaceri a 
regiunii revine judetului Mehedinti (7,90%). 

Analizand situatia personalului din unitatile active, judetul Dolj se mentine la o 
pondere de 6.86% pe tara, celelalte judete avand ponderi nesemnificative in total 
personal pe tara. Distributia personalului pe judete plaseaza pe prima pozitie judetul 
Dolj cu 36,93%, judetul Valcea cu 18,54%, judetul Gorj cu 18,01% si judetul Olt cu 
17,57%. Cu exceptia judetului Dolj si a judetului Mehedinti cu o pondere de 8,95% in 
total personal din regiune, celelalte judete au ponderi apropiate. 
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Pozitia regiunii Sud Vest Oltenia in TOP 8 regiuni de dezvoltarea din Romania 

Tabel nr. 37 TOP 8 pe regiuni de dezvoltare- cifra de afaceri si personal in 2018 

 

Unitatea  

Teritoriala  

 Cifra de 
afaceri   

%  

pe tara 

Unitatea  

Teritoriala  

Personal  % pe tara  

 

Total tara 1.522.235 100,00 Total tara 4.250.505  100,00 

Bucuresti-Ilfov 506.013 33,24 Bucuresti-Ilfov 1.095.144 25,77 

Sud Muntenia  189.045 12,42 Nord Vest 586.724 13,80 

Centru 183.690 12,07 Centru 555.117 13,06 

Nord Vest 168.081 11,04 Sud Muntenia 469.853 11,05 

Vest 140.319 9,22 Vest 427.650 10,06 

Sud Est 132.356 8,69 Nord Est 412.906 9,72 

Nord Est 111.271 7,31 Sud Est 411.406 9,68 

Sud Vest Oltenia 91.461 6,01 Sud Vest Oltenia 291.705 6,86 

Regiunea Sud Vest Oltenia este pe ultima pozitie in topul regiunilor de dezvoltare, 
atat la cifra de afaceri, cat si la personal, la diferenta de 1,30 puncte procentuale 
fata de penultima clasata la cifra de afaceri si la o diferenta de 2.82 puncte 
procentuale, fata de ultima clasata la personal. Neluand in calcul regiunea Bucuresti-
Ilfov care realizeaza 33,24% din cifra de afaceri si 25,77 % din personalul angajat in 
unitatile active, totusi, diferenta dintre regiunea Sud Vest Oltenia si prima clasata 
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Fig. 47 Contributia judetelor la personalul ocupat in 
unitatile active din SV Oltenia in 2018
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dupa Bucuresti-Ilfov, respectiv regiunea Sud Muntenia este de 6,41 puncte 
procentuale, (raport 2:1) si de 6,94 puncte procentuale la numar de personal. 

Se constata ca regiunile din centrul si vestul tarii au contributii apropiate la cifra de 
afaceri comparativ cu regiunile din sud estul tarii (Sud-Est, Nord-Est si Sud vest 
Oltenia) care se plaseaza pe ultimele pozitii din top. 
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5.1.1.  CIFRA DE AFACERI SI PERSONALUL UNITATILOR LOCALE ACTIVE DIN INDUSTRIA 

EXTRACTIVA, IN REGIUNEA SV OLTENIA  SI JUDETE 

Tabel 38 Cifra de afaceri  si personalul unitatilor active din industria extractiva  

UM : cifra de afaceri in milioane lei preturi curente 

Personal : numar persoane 

Unitatea  

Teritoriala  

 Cifra de 
afaceri   

%  

pe tara 

% 

Pe regiune  

Personal  % pe 
tara  

 

% pe 
regiune  

Total tara 14097 100,00  43600 100,00  

Total Regiune  SV Oltenia 1430 10,14 100,00 12038 27,61 100,00 

Judetul Dolj 392 2,78 27,41 781 1,79 6,49 

Judetul Gorj 528 3,75 36,92 8806 20,20 73,15 

Judetul Mehedinti 6 0,04 0,42 39 0,09 0,32 

Judetul Olt 152 1,08 10,63 601 1,38 4,99 

Judetul Valcea  352 2,49 24,62 1811 4,15 15,05 

Cifra de afaceri realizata de regiunea Sud –Vest Oltenia in industria extractiva a fost 
de 1430 milioane lei reprezentand o contributie de 10,14% din cifra de afaceri 
realizata pe tara in industria extractiva. Regiunea Sud Vest Oltenia se plaseaza cu 
cifra de afaceri realizata in 2018 pe pozitia 4 dupa regiunea Centru (minereuri 
feroase , neferoase, gaze naturale), Sud Muntenia (extractii de petrol si gaze) si 
Bucuresti-Ilfov (resurse naturale regenerabile si neregenerabile). 
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Fig. 50 Contributia regiunilor la personalul din 
unitatile active in 2018 
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Regiunea Sud Vest Oltenia se evidentiaza in primul rand prin extractiile de carbune, 
in judetele Dolj si Gorj si resurse minerale in judetul Valcea.  

Personalul din unitatile active din industria extractiva de 12038 persoane situeaza 
regiunea Sud Vest Oltenia cu o pondere de 27,61% pe tara pe pozitia 1 din TOP regiuni 
si de asemenea judetul Gorj cunoscut prin sectorul minier cu 8806 salariati si o 
pondere de 20,20% pe tara depaseste numeric toate celelalte regiuni ca numar de 
personal, devansand regiunea Sud  Muntenia cu exploatari petrolifere care in 2018 a 
avut 8365 salariati in industria extractiva. 
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EXTRACTIVA REGIUNEA SV OLTENIA 



 

112 
 

5.1.2.  CIFRA DE AFACERI SI PERSONALUL UNITATILOR LOCALE ACTIVE DIN INDUSTRIA 

PRELUCRATOARE 

Industria prelucratoare include toate ramurile industriale si din punct de vedere al 
cifrei de afaceri si personalului implicat se situeaza pe locul 2 pe tara dupa comert. 

Tabel 39. Cifra de afaceri  si personalul unitatilor active din industria prelucratoare 

UM : cifra de afaceri in milioane lei preturi curente 

Personal : numar persoane 

Unitatea  

Teritoriala  

 Cifra de 
afaceri   

%  

pe tara 

% 

Pe regiune  

Personal  % pe 
tara  

 

% pe 
regiune  

Total tara 422.916 100,00  1.201412 100,00  

Total Regiune  SV Oltenia 32.851 7,77 100,00 84.579 7,04 100,00 

Judetul Dolj 15.289 3,62 46,54 26.722 2,22 31,59 

Judetul Gorj 1.528 0,36 4,65 9.465 0,78 11,19 

Judetul Mehedinti 1.432 0,34 4,36 9.804 0,82 11,59 

Judetul Olt 10.102 2,39 30,75 23.671 1,97 27,99 

Judetul Valcea  4.500 1,06 13,70 14.917 1,24 17,64 

Regiunea SV Oltenia cu o cifra de afaceri de 32851 miloane lei realizata in anul 2018 
in industria prelucratoare a avut o contributie la cifra de afaceri pe tara cu o pondere 
de 7,77%. Judetele regiunii au contributii minore la valoarea totala pe tara.  Cu 
exceptia judetului Dolj (3,62%) si a judetului Gorj (2,39%) celelalte judete au ponderi 
subunitare sau putin peste 1%. In cadrul regiunii se evidentiaza judetul Dolj (46,54%) 
cu industria de constructii automobile, constructii de masini, confectii, judetul Olt 
(30,75%) cu industria de prelucrare a aluminiului si judetul Valcea (13,70%) cu 
industria chimica. Judetele Gorj si Mehedinti sunt modest reprezentate in industria 
prelucratoare. Situatia este asemanatoare ca ierarhie si in privinta personalului.  
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5.1.3.  CIFRA DE AFACERI SI PERSONALUL UNITATILOR LOCALE ACTIVE DIN 

PRODUCTIA SI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICA SI TERMICA, GAZE, APA 

CALDA SI AER CONDITIONAT 

Tabel 40. Cifra de afaceri  si personalul unitatilor active din productia si furnizarea 
de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat 

UM : cifra de afaceri in milioane lei preturi curente 

Personal : numar persoane 

Unitatea  

Teritoriala  

 Cifra de 
afaceri   

%  

pe tara 

% 

Pe regiune  

Personal  % pe 
tara  

 

% pe 
regiune  

Total tara 62.540 100,00  57.398 100,00  

Total Regiune  SV Oltenia 8.786 14,05 100,00 9674 16,85 100,00 

Judetul Dolj 3.052 4,88 34,74 2.916 5,08 30,14 

Judetul Gorj 2.297 3,67 26,14 4.267 7,43 44,11 

Judetul Mehedinti 1.930 3,09 21,97 624 1,09 6,45 

Judetul Olt 113 0,18 1,29 187 0,33 1,93 

Judetul Valcea  1.394 2,23 15,87 1.680 2,93 17,37 

Regiunea Sud Vest Oltenia, datorita resurselor naturale, este unul din principalii 
producatori si distribuitori de energie electrica  si termica. Cu cifra de afaceri 
realizata in anul 2018 in valoare de 8786 milioane lei  si o pondere de 14,05% pe tara, 
regiunea se plaseaza pe locul 3 pe tara dupa regiunea Bucuresti Ilfov  si regiunea 
Centru.  

Dupa personalul angajat in activitate de 9674 persoane si o pondere de 16,85% 
regiunea se situeaza pe locul 2 pe tara dupa Bucuresti-Ilfov. 

Regiunea Sud Vest Oltenia este recunoscuta ca producator de energie electrica si 
termica prin Complexul din Turceni Craiova, hidrocentrala Portile de Fier I si II la 
Dunare din judetul Mehedinti  si exploatarea resurselor hidroenergetice de 
amenajare a raului Olt si Lotru din judetul Valcea. 
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Fig 56 Cifra de afaceri si personal in productia si furnizarea de 
energie electrica, termica, gaze, aer conditionat in 2018
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5.1.4. CIFRA DE AFACERI SI PERSONALUL UNITATILOR LOCALE ACTIVE DIN 

DISTRIBUTIA APEI, SALUBRITATE, GESTIUNEA DESEURILOR, ACTIVITATI DE 

DECONTAMINARE 

Tabel nr. 41 Cifra de afaceri  si personalul unitatilor active din distributia apei, 
salubritate, gestiunea deseurilor, activitati de decontaminare 

UM : cifra de afaceri in milioane lei preturi curente Personal : numar persoane 

Unitatea  

Teritoriala  

 Cifra de 
afaceri   

%  

pe tara 

% 

Pe regiune  

Personal  % pe 
tara  

 

% pe 
regiune  

Total tara 15.463 100,00  86.469 100,00  

Total Regiune  SV Oltenia 876 5,67 100,00 7.276 8,41 100,00 

Judetul Dolj 355 2,30 40,53 2.597 3,00 35,70 

Judetul Gorj 175 1,13 19,98 1.708 1,98 23,47 

Judetul Mehedinti 77 0,50 8,79 711 0,82 9,77 

Judetul Olt 107 0,69 12,21 1.069 1,24 14,69 

Judetul Valcea  162 1,04 18,49 1.191 1,38 16,37 

Regiunea SV Oltenia a realizat o cifra de afaceri in anul 2018 in valoare de 876 
milioane lei reprezentand 5,67% din cifra de afaceri pe tara. Judetul Gorj detine o 
pondere de 2,30% pe tara. Celelalte judete au ponderi nesemnificative. In cadrul 
regiunii, judetul Dolj ocupa detasat prima pozitie cu 40,53%, judetele Gorj si Valcea 
au ponderi apropiate (19,98% judetul Gorj si 18,49% judetul Valcea).  

In privinta personalului, regiunea SV Oltenia detine o pondere semnificativa de 8,41% 
pe tara. Distributia personalului pe judete este concentrata in judetul Dolj (35,7%)  
si Gorj (23,47%). Judetele Valcea si Olt detin ponderi apropiate ca valori (16,37% 
judetul Valcea si 14,69% judetul Olt). Judetul Mehedinti a inregistrat cel mai mic 
numar de personal (711 persoane si 9,77%) 
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Fig 60 Personalul pe judete in activitatea de distributia a 
apei, canalizare, gestionare deseuri, decontaminare 
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Fig. 61 Contributia judetelor la cifra de afaceri din 
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5.1.5.  CIFRA DE AFACERI SI PERSONALUL UNITATILOR LOCALE ACTIVE DIN 

CONSTRUCTII 

Tabel nr. 42 Cifra de afaceri  si personalul unitatilor active din constructii 

UM : cifra de afaceri in milioane lei preturi curente 

Personal : numar persoane 

Unitatea  

Teritoriala  

 Cifra de 
afaceri   

%  

pe tara 

% 

Pe regiune  

Personal  % pe 
tara  

 

% pe 
regiune  

Total tara 87773 100,00  364289 100,00  

Total Regiune  SV Oltenia 4184 4,77 100,00 24261 6,66 100,00 

Judetul Dolj 1481 1,69 35,40 8171 2,24 33,68 

Judetul Gorj 574 0,65 13,72 3864 1,06 15,93 

Judetul Mehedinti 387 0,44 9,25 1980 0,54 8,16 

Judetul Olt 931 1,06 22,25 5061 1,39 20,86 

Judetul Valcea  811 0,92 19,38 5185 1,42 21.37 

Activitatea de constructii din regiunea Sud Vest Oltenia detine o pondere mica de 
numai 4,77% din cifra de afaceri pe tara, in timp ce judetele au ponderi subunitare 
si putin peste 1%. Personalul din constructii din regiune reprezinta o pondere de 
6,66% din total personal pe tara.  
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Fig. 62 Contributia judetelor la personalul din distributia 
apei, canalizare, gestionare deseuri, decontaminare
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Contributia judetelor la cifra de afaceri a regiunii este neomogena. Se detaseaza 
judetul Dolj cu o pondere de 35,4% si judetul Olt cu 22,25%, urmate de judetul Valcea 
cu 19,38%. Judetul Mehedinti a contribuit numai cu 9,25% la cifra de afaceri a 
regiunii, iar judetul Gorj cu 13,72%. 

Ponderea fortei de munca din constructii pastreaza pe judete contributii similare cu 
cele de la cifra de afaceri. Regiunea SV Oltenia a inregistrat o dinamica mai mica in 
sectorul de constructii comparativ cu regiunea Bucurest-ilfov, Nord Vest, Centru sau 
Vest. 
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5.1.6.  CIFRA DE AFACERI SI PERSONALUL UNITATILOR LOCALE ACTIVE DIN COMERT 

CU RIDICATA SI CU AMANUNTUL, REPARAREA AUTOVEHICULELOR SI 

MOTOCICLETELOR 

Activitatea de comert detine locul 1 ca numar de unitati active in toate regiunile si 
judetele tarii. Aceasta situatie este si in regiunea sud Vest Oltenia si in judetele 
componente.  

Tabel nr. 43 Cifra de afaceri si personalul unitatilor active din comert  

UM : cifra de afaceri in milioane lei preturi curente; Personal : numar persoane 
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Fig. 65 Contributia judetelor la cifra de afaceri din 
constructii in 2018
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Unitatea  

Teritoriala  

 Cifra de 
afaceri   

%  

pe tara 

% 

Pe 
regiune  

Personal  % pe 
tara  

 

% pe 
regiune  

Total tara 622154 100,00  938678 100,00  

Total Regiune   SV 
Oltenia 

32569 5,23 100,00 68334 7,28 100,00 

Judetul Dolj 14736 2,37 45,25 27404 2,92 40,10 

Judetul Gorj 3921 0,63 12,04 11225 1,96 16,43 

Judetul Mehedinti 2564 0,41 7,87 5599 0,6 8,19 

Judetul Olt 4994 0,80 15,33 10760 1,15 15,75 

Judetul Valcea  6355 1,02 19,51 13346 1,42 19,53 

Cifra de afaceri realizata in activitatea de comert la nivelul regiunii Sud Vest Oltenia 
contribuie la cifra de afaceri pe tara cu o pondere modesta de 5,23% iar judetul Dolj 
cu 2,37%.Celelalte judete au contributii nesemnificative subunitare.  

Contributia regiunii la personalul din comert este de 7,28%, datorita numarului de 
15 unitati mari cu peste 250 salariati.  

Contributia judetelor la cifra de afaceri a regiunii prezinta diferente intre 
ele,contributia cea mai mare revenind judetului Dolj (45,25%), urmat de judetul 
Valcea (19,51%), judetul Olt (15,33%) si judetul Gorj(12,04%). Contributia cea mai 
mica revine judetului Mehedinti cu 7,87%. 
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Fig. 67 Cifra de afaceri pe judete in activitatea de comert 
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5.1.7.  CIFRA DE AFACERI SI PERSONALUL UNITATILOR LOCALE ACTIVE DIN 

TRANSPORT, DEPOZITARE, ACTIVITATI DE POSTA SI DE CURIER 

Tabel nr. 44 Cifra de afaceri si personalul unitatilor active din transport, depozitare, 
posta si curier 

UM : cifra de afaceri in milioane lei preturi curente; Personal : numar persoane 

 

Unitatea  

Teritoriala  

 Cifra de 
afaceri   

%  

pe tara 

% 

Pe regiune  

Personal  % pe 
tara  

 

% pe 
regiune  

Total tara 91266 100,00  390371 100,00  

Total Regiune   SV Oltenia 3693 4,05 100,00 27784 7,12 100,00 

Judetul Dolj 1291 1,41 34,96 13943 3,57 50,18 

Judetul Gorj 523 0,57 14,16 3317 0,85 11,94 

Judetul Mehedinti 377 0,41 10,21 2502 0,64 9,00 

Judetul Olt 518 0,57 14,03 2585 0,66 9,30 

Judetul Valcea  985 1,08 26,68 5437 1,39 19,57 

Cifra de afaceri realizata in regiunea Sud Vest Oltenia reprezinta o pondere de 4,05% 
din cifra de afaceri realizata pe tara, o contributie modesta. Judetele regiunii 
prezinta contributii nesemnificative fiind subunitare, cu exceptia judetului Dolj 
(1,41%) si Valcea (1,08%).  

Personalul ocupat in activitatea de transport, depozitare, posta si curier in regiunea 
Sud Vest Oltenia reprezinta 7,12% din numarul total pe tara. Personalul ocupat in 
Judetul Dolj reprezinta o pondere de 3,57% iar judetul Valcea 1,39%. Celelalte judete 
au ponderi subunitare in total personal ocupat pe tara in activitatea analizata. 

Repartitia cifrei de afaceri realizate de judete la nivelul regiunii SV Oltenia prezinta 
diferente relevante. Contributia judetului Dolj reprezinta peste o treime (34,96%) 
din cifra de afaceri a regiunii, judetul Valcea reprezinta 26,68%, judetele Gorj si Olt 
au ponderi foarte apropiate in jurul valorii de 14%, iar judetul Mehedinti este pe 
ultima pozitie cu o pondere de 10,21%. 
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Referitor la contributia judetelor la personalul ocupat in activitatile de transport, 
depozitare, posta si curier, judetul Dolj detine jumatate din personalul ocupat in 
regiune. Celelalte 4 judete detin impreuna 49,82% din totalul personalului ocupat in 
regiune in activitatea analizata, in proportii diferite: judetul Valcea 19,57%, judetul 
Gorj 11,94%, iar judetele Olt si Mehedinti cate 9%.  
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5.1.8.  CIFRA DE AFACERI SI PERSONALUL UNITATILOR LOCALE ACTIVE DIN HOTELURI 

SI RESTAURANTE.  

Tabel nr. 45 Cifra de afaceri si personalul unitatilor active din hoteluri si restaurante 

Personal : numar persoane; cifra de afaceri: milioane lei  

Unitatea  

Teritoriala  

 Cifra de 
afaceri   

%  

pe tara 

% 

Pe regiune  

Personal  % pe tara  

 

% pe 
regiune  

Total tara 23411 100,00  191501 100,00  

Total Regiune   SV Oltenia 1275 5,45 100,00 11852 6,19 100,00 

Judetul Dolj 435 1,86 34,12 3741 1,95 31,56 
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Fig. 73 Contributia judetelor la cifra de afaceri in 
transport,depozitare, posta si curier
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Fig. 74 Contributia judetelor la personalul ocupat 
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Judetul Gorj 162 0,62 12,71 1696 0,89 14,31 

Judetul Mehedinti 105 0,45 8,24 1189 0,62 10,03 

Judetul Olt 136 0,58 10,67 1295 0,68 11,18 

Judetul Valcea  437 1,87 34,27 3931 2,05 33,17 

Cifra de afaceri realizata in regiunea Sud Vest Oltenia in 2018 in valoare de 1275 
milioane de lei  a reprezentat o pondere de 5,45% la cifra totala pe tara in activitatea 
de hoteluri si restaurante, o pondere modesta, avand in vedere potentialul turistic 
al regiunii. Cifra de afaceri realizata in judetele Dolj si Valcea, relativ apropiate ca 
valoare, reprezinta ponderi de 1,87/1,86% la cifra de afaceri pe tara. Celelalte 
judete au realizat valori modeste cu ponderi subunitare in total tara. 

Contributia judetelor la cifra de afaceri a regiunii este inegala. Cea mai mare 
pondere revine judetului Valcea, cunoscut prin potentialul turistic cu o veche 
traditie si cu multe statiuni balneare in care s-au dezvoltat, in ultimii ani, numeroase 
capacitati de cazare si restaurante, atat pensiuni cat si hoteluri de capacitate medie. 
Judetul Dolj cu o pondere foarte apropiata de judetul Valcea a inregistrat valori 
relevante prin municipiul Craiova si zona Dunarii care si-au dezvoltat capacitati de 
cazare si restaurante. Judetul Gorj cu o pondere de 12,71% a dezvoltat hoteluri si 
restaurante prin potentialul turistic in continua dezvoltare. Desi judetul Mehedinti 
cu vestigii istorice valoroase in municipiul Drobeta Turnu Severin  si turismul din zona 
Dunarii dezvoltat in ultimii ani prin pensiuni, detine inca o cifra de afaceri mica si o 
pondere de numai 8,24% din cifra de afaceri realizata in regiune in anul 2018. 
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Fig 75 Cifra de afaceri pe judete la hoteluri si 
restaurante (milioane lei)
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Personalul ocupat in activitatea de hoteluri si restaurante in anul 2018 in regiunea 
Sud Vest Oltenia in numar de 11852 persoane reprezinta o pondere de 6,19% din 
personalul total pe tara in aceeasi activitate. Judetul Valcea a reprezentat o pondere 
de 2,05% la personalul total, mai mare decat judetul Dolj (1,95%). Celelalte judete 
au ponderi subunitare cu valori mici. 

In cadrul regiunii se mentine acelasi clasament al contributiei judetelor la personalul 
ocupat pe tara in activitatea hoteluri si restaurante, judetul Valcea pe prima pozitie 
cu 33,17% urmat de judetul Dolj cu 31,56% si judetul Gorj la diferenta substantiala 
cu 14,31%. Judetele Olt si Mehedinti au ponderi apropiate cu valori in jur de 10%.   
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Fig. 76 Contributia judetelor la cifra de afaceri in 
activitatea de hoteluri si resturante
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5.1.9. CIFRA DE AFACERI SI PERSONALUL UNITATILOR LOCALE ACTIVE DIN INFORMATII 

SI COMUNICATII 

Tabel nr. 46 Cifra de afaceri si personalul unitatilor active din informatii si 
comunicatii 

Personal : numar persoane; cifra de afaceri: milioane lei  

Unitatea  

Teritoriala  

 Cifra de 
afaceri   

%  

pe tara 

% 

Pe regiune  

Personal  % pe 
tara  

 

% pe 
regiune  

Total tara 58353 100,00  200870 100,00  

Total Regiune   SV Oltenia 1443 2,47 100,00 6371 3,17 100,00 

Judetul Dolj 934 1,60 64,73 3927 1,95 61,64 

Judetul Gorj 144 0,25 9,98 689 0,34 10,81 

Judetul Mehedinti 73 0,13 5,06 302 0,15 7,69 

Judetul Olt 134 0,23 9,29 572 0,28 8,98 

Judetul Valcea  158 0,27 10,95 881 0,44 13,83 

In activitatea de informatii si comunicatii regiunea SV Oltenia nu se situeaza ca un 
pol de crestere in domeniu. Cu o pondere de 2,47% la cifra de afaceri pe tara si de 
3,17% la personalul ocupat, regiunea are o contributie modesta la activitatea de 
informatii si comunicatii, unul din domeniile de varf pentru o dezvoltare inteligenta. 
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Fig. 78 Contributia judetelor la personalul din 
activitatea de hoteluri si restaurante
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Dintre judete numai judetul Dolj detine o pondere peste 1%, respectiv 1,60% la cifra 
de afaceri si 1,95% la personalul ocupat in domeniu. Contributia celorlalte judete 
este nesemnificativa, subunitara la cifra de afaceri, intre 0,13% (judetul Mehedinti ) 
si 0,27% (judetulValcea) si intre 0,15% (judetul Mehedinti) si 0,44% (judetul Gorj) la 
personalul ocupat in informatii si comunicatii.  

In cadrul regiunii SV Oltenia contributia judetelor la cifra de afaceri si personal este 
neechilibrata. Activitatea de informatii si comunicatii s-a concentrat in judetul Dolj 
care a contribuit cu 64,73% la cifra de afaceri a regiunii si cu 61,64% la personalul 
ocupat. Judetul Valcea se situeaza pe locul 2 dar la o distanta foarte mare, cu valori 
de 10,95% contributie la cifra de afaceri si 10,81% la personal. Judetele Gorj si Olt 
au realizat valori apropiate intre 9,98% si 9,29%  din cifra de afaceri si 10,81% si 8,98% 
la personal. Judetul Mehedinti se plaseaza pe ultima pozitie cu valori foarte mici, 
respectiv cu o contributie de 5.06% la cifra de afaceri si  7,69% la personalul ocupat. 
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Fig 79 Cifra de afaceri pe judete in informatii si comunicatii
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5.1.10. CIFRA DE AFACERI SI PERSONALUL UNITATILOR LOCALE ACTIVE DIN 

TRANZACTII IMOBILIARE, INCHIRIERI SI SERVICII PRESTATE IN PRINCIPAL 

INTREPRINDERILOR 

Tabel nr. 47 Cifra de afaceri si personalul unitatilor active din tranzactii imobiliare, 
inchirieri si servicii prestate in principal intreprinderilor 

Personal : numar persoane, cifra de afaceri: milioane lei 

Unitatea  

Teritoriala  

 Cifra de 
afaceri   

%  

pe tara 

% 

Pe regiune  

Personal  % pe 
tara  

 

% pe 
regiune  

Total tara 93937 100,00  577123 100,00  

Total Regiune   SV Oltenia 2610 2,78 100,00 27147 4,70 100,00 
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Fig. 81 Personalul pe judete in informatii si 
comunicatii

Judetul Dolj
61%

Judetul Gorj
11%

Judetul 
Mehedinti

5%

Judetul Olt
9%

Judetul Valcea 
14%

Fig. 82 Contributia judetelor la personalul din 
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Judetul Dolj 1194 1,27 45,63 11602 2,01 42,74 

Judetul Gorj 304 0,32 11,65 5641 0,98 20,78 

Judetul Mehedinti 192 0.20 7,36 2470 0,43 9,10 

Judetul Olt 317 0,34 12,15 3600 0,62 13,26 

Judetul Valcea  602 0,64 23,07 3834 0,66 14,12 

In activitati de tranzactii imobiliare, inchirieri si servicii prestate in principal 
intreprinderilor regiunea Sud Vest Oltenia are o contributie foarte modesta de 1,27% 
la cifra de afaceri si de 4,70% la personalul ocupat in domeniu pe tara. Judetele 
regiunii SV Oltenia au contributii nesemnificative la cifra de afaceri, intre 1,27% 
judetul Dolj si 0,20% judetul Mehedinti si intre 2,01% judetul Dolj si 0,43% judetul 
Mehedinti. 
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Fig. 83 Cifra de afaceri pe judete la tranzactii imobiliare, 
inchirieri, servicii
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Fig. 84 Personalul pe judete la tranzactii 
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Contributia judetelor la cifra de afaceri a  regiunii SV Oltenia este inegala. Judetul 
Dolj concentreaza 45,63% din cifra de afaceri a regiunii in tranzactii imobiliare, 
inchirieri, servicii prestate in principal intreprinderilor, urmat de judetul Valcea cu 
23,07%, judetele Gorj si Olt cu contributii apropiate ca valori si ponderi (12,15% Olt 
si 11,65% Gorj) si judetul Mehedinti cu o contributie de 7,36%. 

Contributia judetelor  la personalul ocupat in tranzactii imobiliare, inchirieri si 
servicii prezinta unele schimbari fata de clasamentul de la cifra de afaceri. Judetul 
Dolj ramane cu cea mai mare contributie la personal (42,74%), urmat insa de judetul 
Gorj cu o pondere de 20,78% la personalul ocupat, judetul Valcea cu o pondere mai 
mica de 14,12%,  judetul Olt cu valoare apropiata de judetul Valcea, 13,26% si 
judetul Mehedinti cu 9,10 %. 
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Fig. 85 Contributia judetelor la cifra de afaceri din 
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5.1.11. CIFRA DE AFACERI SI PERSONALUL UNITATILOR LOCALE ACTIVE DIN 

INVATAMANT 

Tabel nr. 48 Cifra de afaceri si personalul unitatilor active din invatamant 

Personal : numar persoane; cifra de afaceri: milioane lei 

Unitatea  

Teritoriala  

 Cifra de 
afaceri   

%  

pe tara 

% 

Pe regiune  

Personal  % pe 
tara  

 

% pe 
regiune  

Total tara 1451 100,00  19349 100,00  

Total Regiune   SV Oltenia 52 3,58 100,00 1250 6,46 100,00 

Judetul Dolj 17 1,17 32,7 470 2,43 37,60 

Judetul Gorj 7 0,48 13,46 207 1,07 16,56 

Judetul Mehedinti 7 0,48 13,46 124 0,64 9,92 

Judetul Olt 9 0,62 17,31 212 1,1 16,96 

Judetul Valcea  12 0,90 23,07 237 1,23 18,96 

In statistica invatamantului au fost incluse numai unitatile organizate ca societati 
comerciale si au fost excluse institutiile publice de invatamant. 

Contributia regiunii SV Oltenia la cifra de afaceri in activitatea de invatamant este 
modesta (3,58%)  si mult mai consistenta la personalul ocupat in invatamantul privat 
(6,46%). 

Contributia judetelor la cifra de afaceri a regiunii este concentrata in judetul Valcea 
cu 32,7%, urmat de judetul Valcea cu 23,07% , judetul Olt cu 17,31% si la egalitate 
judetele Gorj si Mehedinti cu 13,46%.  

Contributia la personalul ocupat in invatamant de 1250  persoane pe total regiune 
SV Oltenia si o pondere de 6,46% se datoreaza in principal judetului Dolj care 
inregistreaza peste o treime din total personal pe regiune (37,60%), judetului Valcea 
si Olt cu 237 persoane si respectiv 212 persoane. Cel mai mic numar de persoane 
ocupate s-a inregistrat in judetul Mehedinti cu 124 persoane si o pondere de 9,92 % 
in regiune. 
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Fig. 87 Cifra de afaceri pe judete in 
invatamant (milioane lei)
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5.1.12.  CIFRA DE AFACERI SI PERSONALUL UNITATILOR LOCALE ACTIVE DIN 

SANATATE SI ASISTENTA SOCIALA 

Tabel nr. 49 Cifra de afaceri si personalul unitatilor active din sanatate si asistenta 
sociala  

Personal : numar persoane; cifra de afaceri: milioane lei 

Unitatea  

Teritoriala  

 Cifra de 
afaceri   

%  

pe tara 

% 

Pe regiune  

Personal  % pe 
tara  

 

% pe 
regiune  

Total tara 11865 100,00  81083 100,00  

Total Regiune   SV Oltenia 628 5,29 100,00 5675 6,7 100,00 

Judetul Dolj 366 3,08 58,28 3079 3,8 54,26 

Judetul Gorj 73 0,62 11,62 760 0,94 13,4 

Judetul Mehedinti 28 0,23 4,46 280 0,36 4,93 

Judetul Olt 76 0,64 12,10 757 0,93 13,33 

Judetul Valcea  84 0,71 13,38 799 0,99 14,08 

Ca si la unitatile din invatamant, datele oferite de INSE pentru activitatea de 
sanatate si asistenta sociala includ numai unitatile organizate ca societati 
comerciale, fiind excluse unitatile publice. Cifra de afaceri realizata de regiunea SV 
Oltenia in anul 2018, in valoare de 628 milioane lei contribuie la cifra pe tara cu o 
pondere modesta de 5,29% , iar judetul Dolj cu 3,08%. Celelalte judete au avut o 
contributie nesemnificativa la cifra de afaceri pe tara, intre 0,23% judetul Mehedinti 
si 0,71% judetul Valcea.  
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La nivelul regiunii, judetul Dolj a realizat peste jumatate din cifra de afaceri pe total 
regiune, contribuind cu 58,28 % comparativ cu judetul Mehedinti care a contribuit 
cu 4,46%.  Celelalte 3 judete componente au contribuit cu ponderi apropiate cuprinse 
intre 11,62% judetul Gorj si 13,38% judetul Valcea. 

Contributiile foarte modeste ale judetelor evidentiaza ca activitatea privata in 
domeniul sanatatii si asistentei sociale este putin dezvoltata, justificata prin gradul 
de saracie, recunoscut mai mare in unele judete ale regiunii SV Oltenia. 

Contributia pe tara la personalul ocupat in sanatate si asistenta sociala se mentine 
in limite apropiate cu cele de la contributia la cifra de afaceri. Regiunea SV Oltenia 
cu 5675 salariati a contribuit cu 6,7% la personalul pe tara, iar judetul Dolj cu 3,8%. 
Celalalte judete au ponderi subunitare. Participarea judetelor la personalul ocupat 
in regiune este neechilibrata fiind concentrata in proportie de 54,26% in judetul Dolj. 
Cel mai mic numar de personal s-a inregistrat in judetul Mehedinti -280 persoane 
reprezentand o contributie procentuala la personalul regiunii de numai 4,93%. 
Celelalte judete au avut contributii cuprinse intre 13,33% judetul Olt si 14,08% 
judetul Valcea.   
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Fig. 91 Cifra de afaceri pe judete in sanatate si 
asistenta sociala (milioane lei)
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5.1.13. CIFRA DE AFACERI SI PERSONALUL UNITATILOR LOCALE ACTIVE DIN ALTE 

ACTIVITATI DE SERVICII COLECTIVE, SOCIALE SI PERSONALE 

Tabel nr. 50 Cifra de afaceri si personalul unitatilor active din alte activitati de 
servicii colective, sociale si personale  

Personal : numar persoane; cifra de afaceri: milioane lei 

Unitatea  

Teritoriala  

 Cifra de 
afaceri   

%  

pe tara 

% 

Pe regiune  

Personal  % pe 
tara  

 

% pe 
regiune  

Total tara 17010 100,00  98362 100,00  

Total Regiune   SV Oltenia 1064 6,26 100,00 5464 5,55 100,00 

Judetul Dolj 617 3,63 57,99 2388 2,43 43,70 

Judetul Gorj 142 0.83 13,35 902 0,92 16,51 
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Fig. 93 Personalul pe judete in sanatate si 
asistenta sociala
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Judetul Mehedinti 50 0,29 4,70 473 0.48 8,66 

Judetul Olt 161 0,95 15,13 873 0,89 15,98 

Judetul Valcea  95 0,56 8,93 828 0,84 15,15 

Regiunea Sud Vest Oltenia a realizat o cifra de afaceri in valoare de 1064 milioane 
lei in anul 2018 reprezentand 6,26% din cifra de afaceri pe tara in activitati de servicii 
colective, persoanel si sociale. Judetul Dolj cu o cifra de afaceri de 617 milioane lei 
a contribuit cu o pondere de 3,63% la cifra de afaceri pe tara. Celelalte judete au 
avut contributii subunitare la ciifra de afaceri pe tara, cea mai mica fiind a judetului 
Mehedinti de 0,29%. 

In cadrul regiunii, judetul Dolj a contribuit cu o pondere de 57,99%, la o diferenta 
relevanta se plaseaza judetul Olt cu 15,13%, judetul Gorj cu 13,35% , judetul Valcea 
cu 8,93% si judetul Mehedinti cu 4,70%. 
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Fig. 95 Cifra de afaceri pe judete in servicii 
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Personalul regiunii SV Oltenia ocupat in activitatea de servicii colective, personale 
si sociale in anul 2018 a fost de 5464 persoane reprezentand 5,55% din personalul 
ocupat pe tara. Judetul Dolj a contribuit cu o pondere de 2,43%. 

In cadrul regiunii, personalul ocupat in judetul Dolj de 2388 persoane a reprezentat 
in anul 2018 o pondere de 43,70 %. Cu exceptia judetului Mehedinti care a realizat 
cel mai mic numar de persoane angajat( 473 persoane si 8,66%) celelalte judete au 
valori apropiate ca numar de personal si ponderi (judetul Gorj-16,51%, judetul Olt -
15,98% si judetul Valcea -15,15%). 
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5.1.14.  CONTRIBUTIA  SECTIUNILOR CAEN LA CIFRA DE AFACERI SI PERSONALUL 

OCUPAT IN REGIUNEA SUD VEST OLTENIA SI IN JUDETELE COMPONENTE 

Tabelul 51  Cifra de afaceri pe sectiunile CAEN in regiunea SV Oltenia si judete 
Activitate SV 

Olteni
a  
Nr. 
unitati 

% Dolj  
Nr  
unitat
i 

% Gorj 
Nr 
unitat
i 

% Mehedint
i  
Nr unit 

% Olt  
Nr 
unit 

% Valce
a  

% 

Total 91461 100 40160 100 10376 100 7229 100 1775
1 

100 15946 100 

Industria  
extractiva 

1430 1,56 392 0,98 528 5,09 6 0,08 152 0,86 351 2,20 

Industria 
prelucratoare 

32851 35,9
2 

15289 38,0
7 

1528 14,7
3 

1432 19,8
1 

1010
2 

56,9
1 

4500 28,2
2 

Productia si  
furnizarea 
de energie 
electrica si  
termica,  
gaze, 
apa calda 
aer 
conditionat 

8786 9,61 3052 7,60 2297 22,1
4 

1930 26,7
0 

113 0,64 1394 8,74 

Distributia 
apei, 
salubritate 
gestionarea 
deseurilor 
activitati de  
decontaminar
e 

876 0,96 355 0,88 175 1,69 77 1,07 107 0,60 161 1,01 

Constructii 4184 4,57 1481 3,69 574 5,53 387 5,35 931 5,24 811 5,09 

Comert,  
reparare 
autovehicule 
si 
motociclete 

32569 35,6
1 

14736 36,6
9 

3921 37,7
9 

2564 36,8
5 

4994 28,1
3 

6355 39,8
5 

Transport si  
Depozitare, 
posta si curier 

3693 4,04 1291 3,21 523 5,04 377 5,22 518 2,92 985 6,18 

Hoteluri si 
restaurante 

1275 1,39 435 1,08 162 1,56 105 1,45 136 0,77 437 2,74 

Informatii si 
comunicatii 

1443 1,58 934 2,33 144 1,39 73 1,01 134 0,75 158 0.99 

Tranzactii 
Imobiliare, 
inchirieri, 
servicii 

2610 2,85 1194 2,97 304 2,93 192 2,66 317 1,79 602 3,77 

Invatamant 52 0,06 17 0,04 7 0,07 7 0,1 9 0,05 13 0,08 

Sanatate si  
asistenta 
sociala 

628 0,69 366 0,91 73 0,70 28 0,39 76 0,43 84 0,53 

Alte  
Servicii 
colective 
Personale si  
Sociale  

1064 1,16 617 1,54 142 1,37 50 0,69 161 0,91 95 0,60 
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In regiunea Sud Vest Oltenia activitatile cu contributii majore la cifra de afaceri 

realizata in anul 2018 au fost:  industria (47%, in cadrul careia industria prelucratoare 

contribuie la cifra de afaceri a regiunii in proportie de 35,92%) si comertul (36%). 

Serviciile contribuie cu 6% la cifra de afaceri in 2018, constructiile si transporturi-

depozitare au ponderi de 4% in cifra de afaceri. TIC si HORECA  au avut contributii 

foarte modeste de 2% si respective 1%. 

Comparand judetul Dolj cu regiunea SV Oltenia se constata ca, prin contributia la 

cifra de afaceri asemanatoare ca structura, realizarile judetul Dolj au determinat 

structura regiunii, fiind motorul dezvoltarii regiunii. Contributia majora la cifra de 

afaceri a judetului provine de la industrie (47% industria prelucratoare cu o pondere 

de 38,07%) si comert (37%). Constructiile au contribuit modest la cifra de afaceri a 

judetului cu o pondere de 4%, transporturile cu 3%, serviciile cu 6% . Contributii mici 

au avut activitatile de informatii si comunicatii (2%) si HORECA (1%). 

Regiunea SV Oltenia si judetul Dolj au profilul economic bazat pe industrie si comert 

care contribuie la cifra de afaceri cu peste 82%. 
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In judetul Gorj contributia principala la cifra de afaceri in 2018 a revenit industriei 
cu 42%, in cadrul careia productia de energie electrica, termica, gaze, apa calda, 
aer conditionat detine 22,14% si comertului cu 38%. Serviciile au contribuit la cifra 
de afaceri in proportie de 7%, constructiile si transporturile cu cate 5% si HORECA cu 
2%. Informatiile si comunicatiile au avut cea mai mica contributie de 1% la cifra de 
afaceri. 

           

 

In judetul Mehedinti industria a avut contributia cea mai mare la cifra de afaceri a 
judetului in anul 2018 (47%) si impreuna cu comertul (36%) au asigurat 83% din cifra 
de afaceri. Constructiile, transporturile si serviciile au contribuit fiecare cu cate 
5%.Activitatile de hoteluri si restaurante  si informatii si comunicatii sunt slab 
dezvoltate in economia regiunii, contributia lor la cifra de afaceri a fost de 1%. 
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Fig. 100 Contributia activitatilor principale la cifra de afaceri 
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In judetul Olt industria a contribuit major in proportie de 58% la cifra de afaceri a 
judetului Olt in anul 2018 prin industria prelucratoare a aluminiului care a contribuit 
cu 56,91% la cifra de afaceri a judetului. Comertul a avut o contributie de 28% . 
Economia judetului Olt se bazeaza pe doua activitati principale industria si comertul 
care au avut o contributie de 86% la cifra de afaceri in anul 2018. Constructiile detin 
o pondere de 5%, serviciile 4%, transportul si depozitarea 3%, Horeca si I&T cate 1 %. 

            

Economia judetului Valcea, dupa contributia la cifra de afaceri in anul 2018, s-a 
bazat pe industrie (39% din care  industria prelucratoare, in special industria chimica,  
cu o pondere de 28,22 ), comert (40%). Transportul si serviciile au contributii de 6% 
la cifra de afaceri, mai mare decat in celelalte judete ale regiunii bazate pe turismul 
balnear si montan, constructiile au contribuit cu 5% iar activitatea de hoteluri si 
restaurante cu 3%, cea mai ridicata pondere, justificata prin oportunitatile turistice 
din zona. Informatiile si comunicatiile se mentin la o contributie la cifra de afaceri 
de 1%. 
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Fig. 102 Contributia activitatilor principale la cifra de 
afaceri in judetul Mehedinti
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Tabelul 52  Personalul din unitati active pe sectiunile CAEN in regiunea SV Oltenia si 
judete 

Activitate SV 
Olteni
a  
Nr. 
unitati 

% Dolj  
Nr  
unitati 

% Gorj 
Nr 
unitat
i 

% Mehedint
i  
Nr unit 

% Olt  
Nr 
unit 

% Valce
a  

% 

Total 29170
5 

100 10774
1 

100 52547 100 26097 100 5124
3 

100 54077 100 

Industria  
extractiva 

12038 4,13 781 0,72 8806 16,7
6 

39 0,15 601 1,17 1811 3,35 

Industria 
prelucratoare 

84579 28,9
9 

26722 24,8
0 

9465 18,0
1 

9804 37,5
7 

2367
1 

46,1
9 

14917 27,5
8 

Productia si  
furnizarea 
de energie 
electrica si  
termica,  
gaze, 
apa calda 
aer 
conditionat 

9674 3,32 2916 2,71 4267 8,12 624 2,39 187 0,36 1680 3,11 

Distributia 
apei, 
salubritate 
gestionarea 
deseurilor 
activitati de  
decontaminar
e 

7276 2,49 2597 2,41 1708 3,25 711 2,72 1069 2,09 1191 2,20 

Constructii 24261 8,32 8171 7.58 3864 7,35 1980 7,59 5061 9,88 5185 9,59 

Comert,  
reparare 
autovehicule 
si 
motociclete 

68334 23,4
3 

27404 25,4
4 

11225 21,3
6 

5599 21,4
5 

1076
0 

21,0 13346 24,6
8 

Transport si  27784 9,52 13943 12,9
4 

3317 6,31 2502 9,59 2585 5,04 5437 10,0
5 
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Fig. 104 Contributia activitatilor principale la cifra 
de afaceri a judetului Valcea

Industrie

constructii

comert

transport

HORECA

I&T

Servicii



 

145 
 

Depozitare, 
posta si curier 

Hoteluri si 
restaurante 

11852 4,06 3741 3,47 1696 3,23  1189 4,56 1295 2,53 3931 7,27 

Informatii si 
comunicatii 

6371 2,18 3927 3,64 689 1,31 302 1,16 572 1,12 881 1,63 

Tranzactii 
Imobiliare, 
inchirieri, 
servicii 

27147 7,25 11602 10,7
7 

5641 10,7
4 

2470 9,46 3600 7,03 3834 7,09 

Invatamant 1250 0,43 470 0,44 207 0,39 124 0,48 212 0,41 237 0,44 

Sanatate si  
asistenta 
sociala 

5675 1,95 3079 2,86 760 1,45 280 1,07 757 1,48 799 1,48 

Alte  
Servicii 
colective 
Personale si  
Sociale  

5464 1,87 2388 2,22 902 1,72 473 1,81 873 1,70 828 1,53 

Personalul ocupat in regiunea Sud Vest Oltenia  de 291705 persoane este distribuit 
pe principalele activitati economice in proportie de 37% in industrie si 23 % in comert. 
In servicii au lucrat 16% din totalul personalului ocupat in regiune, in transport 10% 
si in constructii 8%. In activitatea de hoteluri si restaurante personalul ocupat a 
reprezentat 4% din numarul total de personal al regiunii iar in informatii si 
comunicatii 2%. 

           

In judetul Dolj, 28 % din personalul ocupat a lucrat in industrie, 25% in comert, 19% 
in servicii, 13% in transport, 4% in informatii si comunicatii si 3% in HORECA. Structura 
judetului Dolj este influentata de personalul din Craiova, principala localitate urbana 
din Oltenia, centru economic (fabrica de automobile Ford), centru universitar si 
cultural, cu o populatie care situeaza capitala regiunii pe pozitia 6 in TOP 10 al 
oraselor din Romania. 
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Fig. 105 Contributia activitatilor principale la personalul 
ocupat in regiunea SV Oltenia in 2018
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Judetul Gorj cu un numar de 52547 persoane ocupate este repartizat in proportie de 
43% in industrie (16,76% in industria extractiva, 18,06 % industria prelucratoare), 22% 
in comert, 18% in servicii, 7% in constructii, 6% in transport, 3% in Horeca prin 
exploatare potential turistic, 1% in informatii si comunicatii. 
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Fig. 106 Contributia activitatilor principale la personalul 
ocupat in judetul Dolj
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Fig. 107 Contributia personalului ocupat pe activitatile 
principale in judetul Gorj

Industrie

constructii

comert

transport

HORECA

I&T

servicii



 

147 
 

Judetul Mehedinti a avut in 2018 un personal ocupat de 26097 persoane, repartizat 
in proportie de 40% in industrie (industria navala si productia de hidroenergie), 21% 
in comert, 15% in servicii, 10 % in transport (transport fluvial pe Dunare), 8% in 
constructii, 5% HORECA prin dezvoltarea turismului pe valea Dunarii si numai 1% in 
informatii si comunicatii. 

            

 

In anul 2018 personalul ocupat in judetul Olt a fost de 51243 persoane distribuit 
astfel: 48% in industrie (industria de prelucrare aluminiu in special), 21 % in comert, 
13% in servicii, 10% in constructii, 5% in transport, 2% in activitati de hoteluri si 
restaurante si 1% in informatii si comunicatii. 

In judetul Valcea distributia persoanelor ocupate pe activitati principale in anul 2018 
s-a prezentat astfel: 34% (majoritar in industria prelucratoare bazata pe Oltchim), 
25% in comert,13% in servcii, 10% in transport, 9% in constructii, 7% in HORECA ( 
potential turistic foarte mare si cu traditie) si 2% in informatii si comunicatii. 
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Analizand contributia activitatilor principale la cifra de afaceri si la personalul 
ocupat, atat regunea SV Oltenia, cat si judetele au profiluri asemanatoare. Industria, 
inspecial cea prelucratoare se plaseaza pe primul loc, urrmat de comert. Serviciile, 
constructiile si transportul detin ponderi apropiate intre 4-10% si pana la 16% in 
servicii. 

Hotelurile si restaurantele au contributii modeste intre 1-5%, cu exceptia judetului 
Valcea cu traditie in turism, care are personal ocupat in proportie de 7%. Informatiile 
si comunicatiile au contributii extrem de modeste, in general de 1% atat la,cifra de 
afaceri cat si la personalul ocupat. 
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Fig. 109 Contributia personalului ocupat in activitatile 
principale in judetul Olt 
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CAPITOLUL 6. CONTRIBUTIA REGIUNII SUD VEST OLTENIA LA PIB-UL ROMANIEI IN 

PERIOADA 2018-2019 

6.1. PIB –UL REGIUNII SUD VEST OLTENIA IN PIB-UL NATIONAL 

 Sursa Comisia Nationala de Strategie si Prognoze (CNSP) 

In TOP 8 contributia regiunilor de dezvoltare la PIB-ul national, regiunea Sud Vest 
Oltenia cu o contributie de 70,34 mld lei si o pondere de 7,4% s-a plasat pe ultima 
pozitie  fiind considerata ca un pol al saraciei. 

Regiunea Bucuresti-Ilfov a contribuit in anul 2018 cu 26,6% din PIB-ul la nivel 
naţional, potrivit datelor publicate de CNSP în „Proiecţia principalilor indicatori în 
profil teritorial”. 

La mare distanţă în spate, au urmat regiunile Sud Muntenia (12,3%), Nord-Vest 
(11,8%) şi Centru (11,5%). Regiunile din partea de est a ţării şi-au îmbunătăţit 
performanţa relativă şi au reuşit să treacă pragul de zece procente (10,5% Sud-Est şi 
10,2% pentru Nord-Est). 

Sub acest prag s-au plasat, din motive diferite, regiunea Vest (9,6% din PIB, compusă 
din doar patru judeţe) şi Sud-Vest Oltenia. 

Tabelul nr 53 Contributia regiunilor de dezvoltare  la PIB-ul national  in 2018- 2019 

In milioane lei preturi curente 

Regiunea de dezvoltare PIB mld. Lei  % in PIB PIB mld. Lei  % in PIB 

Total  944220 100 1040785 100 

Bucuresti-Ilfov 251343 26,6 276363 26,55 

Sud Muntenia 116544 12,3 127438 12,24 

Nord Vest 111552 11,8 124538 11,97 

Centru 108227 11,5 119455 11,48 

Sud Est 99087 10,5 109268 10,50 

Nord Est  95966 10,2 107116 10,29 

Vest 90555 9,6 98810 9,49 

Sud Vest Oltenia  70337 7,4 77142 7,41 

extraregiuni 609 0,06 657 0,06 
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2018-2019
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Desi toate regiunile de dezvoltare au inregistrat crestei ale PIB-ului, totusi, 
contributia fiecarei regiuni la PIB-ul national nu a inregistrat evolutii semnificative. 

La nivelul regiunii Sud Vest Oltenia contributia celor 5 judete prezinta o  distributie 
neechilibrata, raportul dintre PIB-ul judetului Dolj, cu cel mai mare nivel al PIB-ului 
in regiune, este de 3, 6 ori mai mare decat PIB-ul judetului Mehedinti cu valoarea 
cea mai mica. 

Tabel nr. 54 Contributia judetelor la PIB-ul regiunii Sud Vest Oltenia in perioada 

2018-2019 

In milioane lei 

Total 70340 100 77142 100 

Dolj 24846 35,3 27015 35,02 

Gorj 14350 20,4 15741 20,41 

Mehedinti 6795 9,7 7525 9,75 

Olt 11537 16,4 12537 16,25 

Valcea  12812 18,2 14324 18,57 

      

Judetul Dolj contribuie cu peste o treime la PIB-ul regiunii Sud Vest Oltenia urmat 
de  judetul Gorj cu o pondere de 20,4% , judetul Valcea cu o pondere de 18,2% si 
judetul Olt cu o contributie de 16,% la PIB-ul regiunii in 2018 

0

10000

20000

30000

Dolj
Gorj

Mehedinti
Olt

Valcea

24846

14350

6795 11537 12812

27015

15741

7525 12537 14324

Fig. 114
Evolutia PIB-urilor judetene in 2018 si 2019 
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O comparatie a judetelor din Sud vest Oltenia cu judetele cele mai dezvoltate judete 
din tara in TOP10 evidentiaza ca numai judetul Dolj se plaseaza pe penultimul loc 
(pozitai 9) iar judetul Mehedinti este cel mai slab plasat, pe ultima pozitie din cele 
42 de judete. 

Tabel nr. 55 TOP 10 judete cu cele mai mari contributii la PIB-ul national in 2018. 

Judetul  Valoarea PIB in mil lei  Pondere in PIBul national (%) 

Timis  45670 4,84 

Cluj Napoca 44201 4,68 

Constanta  42188 4,47 

Prahova 38275 4,05 
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Fig. 115 Ponderea judetelor in PIB-ul Regiunii SV Oltenia 
in 2018 
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Brasov 32246 3,42 

Iasi  29221 3,09 

Arges 26718 2,83 

Ilfov 25105 2,66 

Dolj 24846 2,63 

Sibiu 22586 2,39 

Total PIB National 944220  

Neluand in calcul municipiul Bucuresti care a avut in 2018 un PIB de 226.238 milioane 
lei  (23,97%)  fata de 35,06% cat reprezinta TOP10 judete, prin contrast, 10 judete 
nu au reusit sa atinga un PIB de 10 miliarde lei  (judetul Mehedinti cu cel mai slab 
PIB, Covasna, Tulcea, Salaj, Calarasi, Ialomita, Giurgiu , Botosani, Bistrita –Nasaud) 

PIB-ul pe locuitor  

Tabelul nr 56 PIB /locuitor in 2017 pe regiunile de dezvoltare, in lei 

Regiune  PIB in 2017  Pozitia in top PIB in euro  

Total  43788,8  9397 

Nord Vest 40870,6 4 8771 

Centru 41625,4 3 8933 

Nord Est 27498,4 8 5901 

Sud Est 36105,1 5 7748 

Sud Muntenia 33808,4 6 7255 

Bucuresti-Ilfov 101495,3 1 21781 

Sud Vest Oltenia 32582,4 7 6992 

Vest 45220,6 2 9705 
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In ceea ce priveste raportul PIB/locuitor se remarca tot regiunea Bucuresti-Ilfov care 
se afla detasat pe prima pozitie, in raport de 3,4 ori mai mare fata de regiunea Nord 
Est cu cel mai mic PIB/loc. Regiunea Sud Vest Oltenia se sitieaza pe pozitia 7 inainte 
de regiunea Nord Est. 

Regiunea Bucuresti-Ilfov in 2017 a fost singura regiune care a depasit la dublu 
valoarea de 10000 euro/locuitor. Regiunea Vest cu un PIB/loc de 9705 este aproape 
de a trece pragul de 10000 euro. 

6.2.  STRUCTURA PIB PE CATEGORII DE RESURSE IN REGIUNEA SUD VEST OLTENIA  

Sursa: repere_economice-sociale-si-regionale_ in _2020_statistica_teritoriala 

Produsul intern brut (PIB) este indicatorul ce caracterizează cel mai precis nivelul 
de dezvoltare al unei regiuni pe o perioadă determinată de timp. Pentru a observa 
situaţia economiei regiunii Sud-Vest Oltenia s-a elaborate o analiză a PIB pe categorii 
de resurse în perioada 2015-2017, de fapt ponderea industriei, agriculturii, 
construcţiilor, comertului  şi serviciilor în PIB.  

S-a avut în vedere această perioadă pentru ca au fost ultimele date  furnizate de 
INSE.  

Tabelul 57  Structura PIB pe categorii de resurse în Regiunea Sud-Vest Oltenia in % 

din PIB 

UM: milioane lei preturi curente 

Categorii resurse 2015 

valoare 

2015 

% 

2016 

valoare 

2016 

% 

2017 

Valoare 

2017 

% 

2017 

Valoare pe 

tara 

2017 

%  pe tara 

Total 45843,8 100,00 49667,3 100,00 57889,8 100,00 776642,3 100,00 

Agricultura, 

silvicultura si pescuit 

3340,0 7,29 3383,1 6,81 4525,5 7,82 37003,6 4,76 

Industrie 14181,9 30,94 14777,7 29,75 17616,8 30,42 203682,7 26,23 

Constructii 3574,1 7,80 3861,4 7,78 3807,3 6,58 44182,5 5,69 

Comert 8723,9 19,03 9873,5 19,88 11402,0 19,7 158020,2 20,35 

Servicii 16023,9 34,94 17771,6 35,78 20538,2 35,48 333753,3 42,97 
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Analizand valorile absolute ale categoriilor de resurse din PIB (Fig.111) se constata o 
dinamica de crestere de la an la an, pe fiecare categorie, atat in regiunea SV Oltenia 
cat si pe tara. Coreland valorile absolute cu ponderile acestora, se remarca o 
crestere a agriculturii in SV Oltenia , astfel incat ponderea acestei resurse in PIB 
creste cu 0,53 puncte procentuale, de la 7,29% in 2015 la 7,82% in 2017.  Industria 
inregistreaza o crestere modesta astfel incat ponderea in PIB ul regiunii  scade cu 
0,52 puncte procentuale de la 30,94 % in 2015 la 30,42% in 2017. Resursa cea mai 
dinamica a fost comertul care a inregistrat o crestere de 0,67 puncte procentuale, 
de la 19,03% in 2015 la 19,7% in 2017. Serviciile au inregistrat o crestere cu 0,54 
puncte procentuale, de la 34,94% in 2015 la 35,48% in 2017, in timp ce constructiile, 
cu o crestere anuala foarte lenta, au inregistrat o diminuare de 1,22 puncte 
procentuale, de la 7,80% in 2015 la 6,58% in 2017. 

            

Valorile absolute ale categoriilor de resurse au inregistrat in perioada analizata 
cresteri asa cum sunt redate in graficul 112. Valorile cela mai mari s-au realizat anual 
in servicii, in industrie si comert. 
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Analizand comparativ structura PIB pe categorii de resurse  in anul 2017 in regiunea 
Sud Vest Oltenia si pe tara se constata o pondere mai mare a agriculturii in regiunea 
SV Oltenia (8%) fata de 5% pe tara, a industriei (30%) in regiune fata de 26% pe tara 
si o pondere crescuta a serviciilor pe tara la 43% fata de 35% in regiunea Sud Vest 
Oltenia. Pe tara serviciile au inregistrat o dinamica  mai accentuata fata de industrie 
si agricultura. 
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CAPITOLUL 7 . ORIENTARI SI SUSTINEREA DEZVOLTARII REGIUNII SUD VEST OLTENIA 

CATRE O ECONOMIE INTELIGENTA 

7.1. STRATEGIA „EUROPA 2020” -PRIORITATILE DE DEZVOLTARE IN UNIUNEA 

EUROPEANA SI STATELE MEMBRE, IN PERIOADA 2014-2020. 

Directiile prioritare de dezvoltare a Romaniei in perioada 2014-2020 au fost stabilite 
in conformitate cu strategia Comisiei Europene din documentul „Europa 2020- O 
strategie europeană pentru o creștere inteligentă, durabila și favorabilă 
incluziunii”. 

Strategia „Europa 2020” a propus trei priorități care se susțin reciproc: 

– creștere inteligentă: dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere și inovare; 

– creștere durabilă: promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere 
al utilizării resurselor, mai ecologice și mai competitive; 

– creștere favorabilă incluziunii: promovarea unei economii cu o rată ridicată a 
ocupării forței de muncă, care să asigure coeziunea socială și teritorială. 

Creșterea inteligentă înseamnă consolidarea cunoașterii și inovării ca elemente 
motrice ale viitoarei creșteri. Pentru atingerea acestui obiectiv un rol deosebit de 
important revine urmatoarelor activitati: 

- Cercetare- dezvoltare, intarirea performantelor in acest domeniu, cresterea 
investitiilor private in cercetare-dezvoltare, cresterea firmelor high-tech;  

- Inovare prin transpunerea in practica a ideilor inovatoare in produse si servicii 
noi care genereaza crestere, locuri de munca si calitate; 

- Tehnologiile informatiei si comunicatiilor si trecerea spre o societate 
digitala. 

- Orientarea si dezvoltarea antreprenoriatului spre domenii de specializare 
inteligenta; 

- Orientarea si dezvoltarea antreprenoriatului spre sectoare economice 
competitive. 

7.2. DOMENII DE SPECIALIZARE INTELIGENTĂ DIN STRATEGIA NATIONALA PENTRU 

COMPETITIVITATE  2015-2020 

Strategia Nationala pentru Competitivitate 2015-2020 defineste 5 domenii de 
specializare inteligenta: bioeconomia, tehnologia informatiilor si comunicatiilor, 
energie, mediu si schimbari climatice, eco-nanotehnologii si materiale avansate si 
sanatate. 

Acelasi document stabileste sectoare economice cu potential competitiv, conform 
grilei de mai jos: 
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Domenii de 
specializare 
inteligentă din 
Strategia CDI 2014-
2020 

Sectoare 
economice cu 
potențial 
competitiv 

Bioeconomia 

Tehnologia 
informațiilor și 
a 
comunicațiilor, 
spațiu și 
securitate 

Energie, 
mediu și 
schimbări 
climatice 

Eco- 
nanotehnolo
gii și 
materiale 
avansate 

Rol economic 
important și cu 
influență asupra 
ocupării 

Turism și ecoturism ✓   ✓   ✓  

Textile și pielărie   ✓    

Lemn și mobilă   ✓    

Industrii creative  ✓   ✓  ✓  

Dinamica 
competitivă 

Industria auto și 
componente 

 ✓   ✓   

Tehnologia 
informației și 
comunicațiilor 

 ✓     

Procesarea 
alimentelor și a 
băuturilor 

✓    ✓  ✓  

Inovare, 
dezvoltare 
tehnologică și 
valoare adăugată 

Sănătate și produse 
farmaceutice 

✓    ✓  ✓  

Energie și 
management de 
mediu 

✓  ✓  ✓    

Bioeconomie 
(agricultură, 
silvicultură, pescuit 
și acvacultură), 
biofarmaceutică și 
biotehnologii 

✓   ✓  ✓  ✓  

"Strategia guvernamentală pentru dezvoltarea sectorului IMM și îmbunătățirea 
mediului de afaceri din România" identifică sectoarele naționale cu potențial de 
creștere a competitivității IMM-lor, strategiile regionale care identifică sectoarele 
regionale cu potențial de creștere a competitivității. 

În viziunea Guvernului României, edificarea unui ecosistem antreprenorial viabil la 
nivel naţional la orizontul anului 2020 va permite funcţionarea interconectată a 
lanţurilor productive de întreprinderi mici şi mijlocii, răspândite la nivel local pe 
întreaga ţară, pe plan regional sau global, prioritare fiind lanţurile cu potenţial sporit 
de adăugare de valoare, ca de pildă, clusterele şi polii de excelenţă sau reţelele 
industriale ori de servicii de înaltă calitate. 

Ecosistemul antreprenorial naţional va putea fi întemeiat pe structura consolidată a 
sectorului autohton al întreprinderilor mici şi mijlocii, mai numeroase, mult mai 
active economic şi mai competitive decât sunt acestea în prezent, capabil să 
contribuie masiv la creşterea economică a României pe termen lung şi, implicit, la 
progresul social şi prosperitatea tuturor cetăţenilor ţării. 

Guvernul României a plasat întreprinderile active în centrul politicii sale economice 
de dezvoltare sustenabilă a ţării în perioada 2014 – 2020, a  adoptat o serie de măsuri 
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strategice, a alocat resurse publice importante şi întreprinde, prin instituţiile 
abilitate, a initiat acţiuni coerente,sistematice şi coordonate în vederea: 

✓ încurajării spiritului antreprenorial şi a înfiinţării de noi întreprinderi 
economice; 

✓ stimulării afacerilor mici şi mijlocii, curente şi de perspectivă previzibilă, în 
sensul creşterii competitivităţii acestora pe plan intern şi internaţional. 

Guvernul va colabora activ cu toţi factorii, publici, privaţi, interni ori externi, care 
se declară interesaţi de aplicarea cu succes a Strategii pentru dezvoltarea sectorului 
IMMîn economia naţională a României. 

Scopul strategiei 

Strategia a stabilit  politica Guvernului României pentru următorii şapte ani cu privire 
la: 

✓ sprijinirea creşterii extensive şi intensive a sectorului IMM, cu accent pe 
sporirea numărului de IMM-uri active la nivel local şi pe pieţe externe de 
interes; 

✓ creşterea densităţii IMM-urilor, în special în zonele unde aceasta se situează 
sub media europeană, în vederea diminuării disparităţilor regionale actuale. 

Problemele specifice IMM-urilor din România: 

Privite de la nivel macroeconomic, guvernul recunoaşte existenţa a patru probleme 
actuale specifice IMM-urilor autohtone: 

✓ Problema masei critice a IMM-urilor – prea puţine întreprinderi active în 
economie; 

✓ Problema gabaritului afacerii/dimensiunii companiilor – prea puţine 
întreprinderi de mărime mijlocie; 

✓ Problema structurii sectoriale – prea multe întreprinderi activează în 
domeniile serviciilor şi comerţului; 

✓ Problema rezilienţei noilor afaceri – două treimi dintre întreprinderile noi 
dispar de pe piaţă în primul an de viaţă. 

7.3.  ACTIVITATEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE IN REGIUNEA SUD VEST OLTENIA  

OUG 57/2002 care reglementeaza activitatea de cercetare si dezvoltare in Romania 

defineste in art. 1 cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea experimentală şi inovarea ca 

fiind  principalele activităţi creatoare de cunoaştere şi generatoare de progres 

economic şi social, încurajate şi sprijinite de către stat.  
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Activitatea de cercetare-dezvoltare cuprinde cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea 

experimentală şi inovarea bazată pe cercetare ştiinţifică şi dezvoltare 

experimentală.  

Definitiile activitatilor de cercetare-dezvoltare sunt redate in OUG nr. 57/2002 cu 

modificarile si completarile ulterioare:  

• Cercetarea fundamentală include activităţile experimentale sau teoretice 

desfăşurate, în principal, pentru dobândirea unor cunoştinţe noi cu privire la 

fundamentele fenomenelor şi faptelor observabile, fără a se urmări, în mod 

particular, aplicarea sau utilizarea practică imediată.  

• Cercetarea aplicativă este definita ca fiind investigaţia originală desfăşurată 

pentru dobândirea de cunoştinţe în vederea unui obiectiv practic, specific.  

• Dezvoltarea experimentală este  activitatea sistematică, plecând de la 

cunoştinţe rezultate din cercetare şi/sau de la experienţa practică, care 

urmăreşte producerea de noi materiale, produse sau dispozitive, instituirea 

de noi procese, sisteme şi servicii sau îmbunătăţirea substanţială a celor 

existente. 

În România activitatea de cercetare-dezvoltare constituie prioritate naţională şi are 

un rol determinant în strategia de dezvoltare economică durabilă. 

Pentru analiza activitatii de cercetare – dezvoltare in regiunea Sud Vest Oltenia s-au 

folosit date statistice din lucrarea Institutului National de Statistica: 

„Repere_economice_si_sociale_regionale_2020_statistica _teritoriala” care  au fost 

preluate si prelucrate de autoare pentru a raspunde obiectivelor urmarite. 

Datele analizate au inclus: 

- Numar de salariati  in activitatea de C&D; 

- Numar de salariati la 1000 locuitori in activitatea de C&D 

- Cheltuielile totale in activitatea de C&D 

7.3.1.  NUMARUL DE SALARIATI IN ACTIVITATEA DE C&D IN PERIOADA 2015-2018 

Un indicator important pentru evaluarea activitatii de cercetare –dezvoltare se 
refera la resursele umane implicate care constituie principalul factor de progres in 
cercetare, prin ideile carora se lanseaza noi domenii de cercetare. 
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Tabelul nr. 58 Evolutia numarului de salariati din activitatea de cercetare –

dezvoltare in perioada 2015-2018 in regiunea Sud Vest Oltenia 

Unitatea 

administrativa 

2015 
numar 

2015 

% 

2016 
numar 

2016 

% 

2017 
numar 

2017 

% 

2018 
numar 

2018 

% 

Regiunea SV Oltenia 2101 100,00 2025 100,00 2132 100,00 1464 100,00 

Judetul Dolj 1757 83,63 1689 83,41 1788 83,86 1096 74,86 

Judetul Gorj 75 3,57 74 3,65 66 3,10 54 3,69 

Judetul Mehedinti - - - - - - - - 

Judetul Olt 15 0.71 7 0,35 11 0,52 59 4,03 

Judetul Valcea 254 12,09 255 12,59 267 12,52 255 17,42 

 

In perioada 2015-2018 numarul salariatilor in regiunea SV Oltenia si in judetele 

componente a inregistrat scaderi de la un an la altul. De remarcat ca in judetul 

Mehedinti nu s-au inregistrat si nu s-au  raportat salariati in C&D. In cadrul regiunii 

judetul Dolj concentreaza salariati in proportie de peste 83% in perioada 2015-2017, 

dar prin scaderea numarului absolut cu 668 salariati  ponderea in cadrul regiunii s-a 

diminuat semnificativ cu 9 puncte procentuale (83,86% in 2017 la 74,86% in 2018). 

Judetul Valcea a inregistrat o crestere a ponderii in regiune de la 12,09% in 2015 la 

17,42% in 2018, desi numarul absolut nu a crescut. Judetele Gorj si Olt au ponderi 

nesemnificative. 
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Tabelul nr. 59 Evolutia numarului de salariati din activitatea de cercetare –

dezvoltare in perioada 2015-2018  pe tara 

Unitatea 

Administrativa 

/regiunea 

2015 
numar 

2015 

% 

2016  

numar 

2016 

% 

2017 
numar 

2017 

% 

2018 
numar 

2018 

% 

Pozitia 

In TOP 
2018 

Total tara 43448 100,00 44386 100,00 44801 100,00 44733 100,00  

Nord Vest 3277 7,54 3175 7,15 3280 7,32 3484 7,79 5 

Centru 3728 8,58 4072 9,17 4000 8,93 4140 9,25 2 

Nord Est 4298 9,89 4129 9,30 3947 8,81 3821 8,54 3 

Sud Est 2023 4,66 2150 4,85 2290 5,11 2479 5,54 7 

Sud-Muntenia  2902 6,68 2836 6,39 2344 5,23 2631 5,88 6 

Bucuresti-Ilfov 21088 48,54 21968 49,49 22709 50,69 23095 51,63 1 

Sud Vest Oltenia 2101 4,84 2025 4,56 2132 4,76 1464 3,28 8 

Vest 4031 9,27 4031 9,09 4099 9,15 3619 8,09 4 

Analiza salariatilor din C&D la nivelul Romaniei si pe regiuni in perioada 2015-2018 a 
evidentiat o crestere continua in valori absolute pe tara (1285 intre 2015-2018). Cele 
mai mari cresteri in valori absolute intre 2015-2018 s-au inregistrat in Bucuresti-Ilfov 
(2007 salariati), Regiunea Sud Est (456 salariati), Centru (412 salariati)  si Nord Vest 
(207 salariati). Regiunea SV Oltenia a inregistrat cea ma mare scadere a numarului 
de salariati (637 persoane), urmata de regiunea Vest (412 salariati), regiunea Nord 
Est (477) si regiunea Sud Muntenia (277 persoane).  
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Fig. 122 Ponderea salariatilor din C&D pe judete 
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Evolutia valorilor absolute a generat modificari in ponderea regiunilor pe tara prin 
cresterea ponderii regiunii Bucuresti-Ilfov care concentreaza in 2018, 51,63% din 
numarul salariatilor in C&D, urmata de regiunea Centru ((9,25%) si Nord-Est (8,54%). 
Regiunea SV Oltenia reprezinta o pondere de numai 3,28 % , la 2,26 puncte 
procentuale fata de penultima clasata regiunea Sud Est si se afla in raportul de 15,7:1 
fata de Bucuresti-Ilfov. 

In clasamentul regiunilor privind salariatii din C&D regiunea SV Oltenia se situeaza 
pe ultima pozitie. 

                   

7.3.2.  NUMAR DE SALARIATI LA 1000 LOCUITORI IN ACTIVITATEA DE C &D 

Tabelul nr. 60 Evolutia salariatilor/1000 locuitori  in activitatea de cercetare –

dezvoltare in perioada 2015-2018 in regiunea Sud Vest Oltenia si pe judete 

Unitatea administrativa 2015  2016  2017  2018  

Regiunea SV Oltenia 26,7 26,6 27,8 18,8 

Judetul Dolj 70,6 70,6 73,7 84,4 

Judetul Gorj 5,9 5,9 5,2 5,6 

Judetul Mehedinti - - - - 

Judetul Olt 10,0 0,5 0,7 3,9 

Judetul Valcea 16,1 16,5 17,4 16,5 
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Indicatorul salariati/1000 locuitori in activitatea de cercetare-dezvoltare in regiunea 

Sud-Vest Oltenia si pe judete prezinta cea mai mare valoare in judetul Dolj evoluand 

de la 70,6 salariati/1000 locuitori in anul 2015 la 84,4 salariati/1000 locuitori in 2018. 

Judetul Gorj a pastrat indicatorul la valoare similara de peste 5 salariati /1000 

locuitori cu o usoara descrestere de la valoarea de 5,9 la 5,6 salariati /1000 locuitori. 

In judetul Olt indicatorul a scazut de la 10 salariati/1000 locuitori in 2015  la 3,9 in 

2018. In judetul Valcea numarul de salariati/1000 locuitori s-a mentinut la un nivel 

constant in jurul valorii de 16 salariati/1000 locuitori cu o crestere usoara de la 16,1 

salariati/1000 locuitori in 2015 la 16,5 salariati/1000 locuitori in anul 2018. Judetul 

Mehedinti nu este inclus in statistica prezentata. La nivelul regiunii SV Oltenia 

numarul locuitorilor pe regiune care cumuleaza si locuitorii din judetul Mehedinti, 

fara salariati in C&D a influentat valoarea indicatorului analizat care s-a mentinut 

constant la valoarea de 26,7-26,8 si a scazut semnificativ in anul 2018 la 18,8 

salariati/1000 locuitori. 

Tabelul nr. 61 Evolutia numarului de salariati /1000 locuitori din activitatea de 

cercetare –dezvoltare in perioada 2015-2018  pe tara si regiuni de dezvoltare 

Unitatea 

Administrativa 

/regiunea 

2015  2016  

 

2017  2018  Pozitia 

In TOP 2018 

Total tara 52,1 53,4 53,5 53,2 - 

Nord Vest 27,9 27,2 27,8 29,5 5 

Centru 36,3 39,3 38,3 39,4 3 
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Nord Est 37,4 37,0 35,1 33,7 4 

Sud Est 20,9 22,7 24,1 26,1 6 

Sud-Muntenia 26,0 25,9 21,3 23,8 7 

Bucuresti-Ilfov 165,4, 149,7 148,4 145,3 1 

Sud Vest Oltenia 26,7 26,6 27,8 18,8 8 

Vest 48,0 48,3 49,4 43,6 2 

           

Nivelul indicatorului salariati/1000 locuitori pe tara si regiuni de dezvoltare este 

foarte neechilibrat, influenta numarului de locuitori fiind relevanta. Astfel prima 

pozitie este ocupata de regiunea Bucuresi-Ilfov, desi in perioada analizata s-a situat 

pe un trend descendent de la 165,4 salariati/1000 locuitori in 2015 la 145,3 salariati 

/1000 locuitori in 2018. Regiunea Vest s-a plasat pe locul 2 in TOP regiuni cu o 

scadere in 2018 fata de 2015 de la valoarea de 48,0 in 2015, cu o crestere pana la 

49,4 in 2017 si o scadere de 5,8 puncte procentuale. Regiunea Centru inregistreaza 

o crestere de la 36,3 salariati/1000 locuitori in 2015, la 39,4 in 2018. Regiunea Sud 

Vest Oltenia se situeaza pe ultima pozitie cu o diferenta de 5 puncte fata de regiunea 

Sud-Muntenia plasata pe penultima pozitie. Raportul intre indicatorul regiunii 

Bucuresti-Ilfov si al regiunii Sud Vest Oltenia in 2018 este de 7.73:1. 

7.3.3.  CHELTUIELILE TOTALE IN ACTIVITATEA DE C&D 

Principalele componente ale cheltuielilor luate in calcul de catre Institutul National 
de Statistica in lucrarea “Repere economice si sociale in 2020, statistica teritoriala” 
sunt urmatoarele: 
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• Cheltuieli pentru activitatea de cercetare-dezvoltare internă, cuprind 
activităţile întreprinse de întreprindere, pentru a crea cunoştinţe noi sau 
pentru a rezolva probleme ştiinţifice sau tehnice (include dezvoltarea proprie 
de programe de calculator-software care respectă aceste cerinţe). Se cuprind 
cheltuieli curente care includ cheltuieli cu forţa de muncă şi cheltuieli de 
capital care include clădiri şi echipament specific pentru cercetare-
dezvoltare. 

• Cheltuieli pentru activitatea de cercetare-dezvoltare externă, cuprind 
activităţile de cercetare-dezvoltare pe care întreprinderea le-a contractat în 
afară altor întreprinderi (inclusiv alte întreprinderi din grupul de 
întreprinderi) sau unor organizaţii de cercetare publice sau private. 

• Cheltuieli pentru achiziţii de utilaj, echipament, software şi clădiri includ 
achiziţionarea de utilaj performant, echipament, software şi clădiri pentru a 
fi utilizate pentru produse noi sau îmbunătăţite semnificativ. 

• Cheltuieli pentru achiziţii de cunoştinţe existente de la alte întreprinderi 
sau organizaţii includ achiziţia de know-how existent, drepturi de autor, 
invenţii brevetate şi nebrevetate etc, de la alte întreprinderi sau organizaţii 
pentru dezvoltarea produselor şi proceselor noi sau îmbunătăţite semnificativ. 

Tabelul nr. 62 Evolutia cheltuielilor totale in activitatea de C&D in perioada 2015-

2018 in regiunea Sud Vest Oltenia si pe judete,  in mii lei preturi curente 

Unitatea 

administrativa 

2015  2015 

% 

2016 
numar 

2016 

% 

2017 
numar 

2017 

% 

2018 
numar 

2018 

% 

Regiunea  

SV Oltenia 

108776 100,00 80555 100,00 128247 100,00 171014 100,00 

Judetul Dolj 23669 21,76 27632 34,30 42358 33,03 39135 22,88 

Judetul Gorj 2051 1,89 2358 2,93 2231 2231 2465 1,44 

Judetul Olt 798 0,73 1368 1,70 1234 0,96 74898 43,80 

Judetul Valcea 82258 75,62 49197 61,07 82424 64,27 54516 31,88 

Evolutia cheltuielilor totale in activitatea de cercetare –dezvoltare in perioada 2015-
2018 evidentiaza o crestere constanta la nivelul regiunii SV Oltenia si al judetelor 
Dolj, Gorj si Olt si o scadere semnificativa a nivelului cheltuielilor in judetul Valcea 
cu 27742 mii lei din 2015 pana la 2018. Este surprinzatoare cresterea cheltuielilor 
totale in judetul Olt din 2015 in 2018 cu 74100  mii lei.   

Modificarea valorii absolute a cheltuielilor totala a influentat si modificari in 
valoarea ponderii judetelor in total regiune astfel ca judetul Dolj creste de la 
ponderea de 21,76 % in 2015 la 22,88% in 2018, judetul Olt isi modifica ponderea de 
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la 0,73% in 2015 la 43,80% in 2018 ajungand pe prima pozitie, in timp ce judetul 
Valcea inregistreaza diminuarea ponderii de la 75,62% in 2015 la 31,88% in 2018. 

            

           

Tabelul nr. 63 Evolutia cheltuielilor totale in activitatea de cercetare –dezvoltare in 

perioada 2015-2018  pe regiunile de dezvoltare in mii lei preturi curente 

Unitatea 

Administrativa 

/regiunea 

2015  2016  

 

2017  2018  Pozitia 

In TOP 2018 

Total tara 3476933 3675142 4317086 4769279 - 

Nord Vest 336409 501864 503628 583551 2 
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Centru 257622 272635 256017 333439 5 

Nord Est 313176 170650 153981 192526 6 

Sud Est 63871 67234 61799 82953 8 

Sud-Muntenia 304803 356332 342976 363924 4 

Bucuresti-Ilfov 1801618 2167252 2807480 3001082 1 

Sud Vest Oltenia 108776 80555 128247 171014 7 

Vest 290658 331255 318975 374229 3 

Evolutia cheltuielilor totale in activitatea de cercetare –dezvoltare la nivelul tarii si 

al regiunilor de dezvoltare, cu exceptia regiunii Nord Est care a inregistrat o 

diminuare in valoare de 120650 mii lei, la nivelul tarii si in celelalte regiuni de 

dezvoltare a inregistrat trend de crestere.  

Regiunea Bucuresti-Ilfov se mentine pe prima pozitie cu o crestere de 110.0464 mii 

lei in 2018 fata de 2015. Cheltuielile in C&D au crescut mai mult in regiunile Nord 

Vest si Vest. Se remarca cheltuieli in crestere in regiunile din Vestul si Centrul tarii  

si mai mici in partea de sud si est a tarii. 

Regiunea Sud Vest Oltenia se situeaza pe pozitia 7, inaintea regiunii Sud Est care a 

inregistrat cele mai mici valori de cheltuieli in C&D. 

          

In urma evolutiei cheltuielilor totale in perioada 2015-2018, in anul 2018  ponderea 

regiunilor de dezvoltare in cheltuielile totale pe tara situeaza pe pozitia 1 regiunea 
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Bucuresti-Ilfov cu 59%, reprezentand o concentrare foarte mare a cheltuielilor, 

diferenta de 41% fiind impartita intre regiunea Nord Vest, cu o contributie de 11%, 

regiunile Vest, Sud Muntenia  si Centru cu cate 7%, Nord Est cu 4%, Sud Vest Oltenia 

cu 3% si regiunea Sud Est cu 2%.  

         

 

7.3.4 Infrastructura de cercetare-dezvoltare in regiunea Sud Vest Oltenia 

Sursa https://www.research.gov.ro/ro/articol/4514/sistemul-de-cercetare-

institute-na-ionale-de-cercetare-dezvoltare-in-coordonare 

Din infrastructura de cercetare –dezvoltare in functiune in 2020,   in regiunea Sud 

Vest Oltenia functionau urmatoarele entitati: 

- Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice 
şi Izotopice - ICSI Râmnicu Vâlcea 

- Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Încercări pentru 
Electrotehnică - ICMET Craiova 

- Institutul de Cercetari Socio-Umane „C.S. Nicolaescu Plopsor” din Craiova, 
institut in subordinea Academiei 
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Fig 129 Ponderea cheltuielilor totale in C&D pe 
regiuni in 2018 
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https://www.research.gov.ro/ro/articol/4514/sistemul-de-cercetare-institute-na-ionale-de-cercetare-dezvoltare-in-coordonare
https://www.research.gov.ro/ro/articol/4514/sistemul-de-cercetare-institute-na-ionale-de-cercetare-dezvoltare-in-coordonare
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7.4. ANTREPRENORIATUL INOVATIV 

7.4.1. INTREPRINDERI INOVATOARE SI NON-INOVATOARE 

In prezent in dezvoltarea intreprinderilor se pune un accent deosebit pe inovare 

antreprenoriatul inovativ fiind o  orientare prioritara. 

Nu există o definiție unică a antreprenoriatului inovativ și a inovațiilor. În literatura 
de specialitate se întîlnesc mai multe definiții. In activitatea curenta se considera 
inovatia ca fiind legata direct de aplicarea unui brevet de inventie, aspect incorect 
pentru ca inovatia are un sens mult mai larg. 

Dicționarul Explicativ Român defineste inovatia ca fiind  „o noutate, schimbare, 
prefacere, rezolvare a unei probleme de tehnică sau de organizare a muncii cu scopul 
îmbunătățirii (productivității) muncii, perfecționării tehnice sau raționalizării 
soluțiilor aplicate”. 

In acest studiu am preluat definitiile din lucrarea elaborata de Institutul National de 

Statistica din Romania – Repere economice si sociale 2020 statistica teritoriala 2020, 

capitolul Note Metodologice. 

Inovaţia reprezintă introducerea în întreprindere a unui produs, proces, metodă de 

organizare sau metodă de marketing, noi sau semnificativ îmbunătăţite. Inovaţia 

trebuie să aibă caracteristici sau intenţii de utilizare care sunt noi sau care 

furnizează o îmbunătăţire semnificativă, faţă de ceea ce a fost înainte folosit sau 

vândut de către întreprindere. 

Exista urmatoarele categorii de inovatii: 

• Inovaţia de produs inseamnă introducerea pe piata  a unui bun sau serviciu, 
nou sau semnificativ îmbunătăţit, cu privire la capacităţile sale, cu uşurinţă 
în utilizare, componente sau subsisteme. Cel mai semnificativ exemplu este 
Google. 

• Inovaţia de proces corespunde implementării unui proces de producţie, unei 
metode de distribuţie sau unei activităţi suport, noi sau îmbunătăţite 
semnificativ.  (exemplu- Uber) 

• Inovaţia de organizare înseamnă o metodă de organizare nouă în practicile 
de afaceri ale întreprinderii (inclusiv în gestionarea cunoştinţelor), în 
organizarea locului de muncă şi a relaţiilor externe, care nu a mai fost folosită 
înainte de întreprindere.  (ex.site-ul  Amazon) 

• Inovaţia de marketing înseamnă implementarea unui concept de marketing 
nou sau o strategie de marketing care diferă semnificativ de metodele de 
marketing existente în întreprindere şi care nu a mai fost utilizat/utilizată 
înainte. Aceasta necesită schimbări semnificative în design-ul produsului sau 
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ambalarea acestuia, în plasarea produsului, în promovarea produsului sau în 
stabilirea preţului acestuia.  

In lucrarea mentionata INSE opereaza cu 2 notiuni principale de intreprinderi: 

• Intreprinderi inovatoare - sunt întreprinderile care au lansat produse (bunuri 
sau servicii) noi sau semnificativ îmbunătăţite pe piaţă sau au introdus procese 
noi sau semnificativ îmbunătăţite sau metode noi de organizare sau de 
marketing. Termenul acoperă toate tipurile de inovatori, inovatorii de produs, 
de proces, de metode de organizare sau de metode de marketing, precum şi 
întreprinderile cu inovaţii nefinalizate, suspendate sau abandonate şi se 
referă la întreprinderile active. 

• Întreprinderile non-inovatoare sunt întreprinderile care nu au avut activitate 
inovatoare în perioada analizată.  

Cheltuieli pentru alte activităţi inovatoare includ: formare profesională proprie sau 
externalizată pentru personal pentru dezvoltarea şi/sau introducerea produselor şi 
proceselor noi sau îmbunătăţite semnificativ, activităţi proprii sau contractate 
pentru introducerea pe piaţă a inovaţiilor, inclusiv cercetarea de piaţă şi lansarea 
de publicitate, activităţi de design sau pentru schimbarea formei sau aspectului 
bunurilor sau serviciilor, alte activităţi proprii sau contractate cum ar fi: studii de 
fezabilitate, testări, dotare, inginerie industrială pentru implementarea produselor 
şi proceselor noi sau îmbunătăţite semnificativ. 

7.4.2.  STRUCTURA INTREPRINDERILOR INOVATOARE SI NON-INOVATOARE PE CLASE DE 

MARIME SI ACTIVITATI ECONOMICE IN REGIUNEA SUD VEST OLTENIA 

Tabelul nr. 64  Intreprinderi inovatoare si non-inovatoare pe clase de marime si 

activitati economice in 2016, in Regiunea Sud Vest Oltenia 

Clasa de marime 

Activitati 
economice 

Numarul 
intreprinderilor 

Numar 
intreprinderi 
inovatoare 

Numar 
Intreprinderi non-
inovatoare 

Ponderea intreprinderilor 
inovatoare in total 
intreprinderi 

Total regiunea 
SV Oltenia 

1774 57 1717 3,2 

- mici 1361 44 1317 3,2 

- mijlocii 352 10 342 2,8 

- mari  61 3 58 4,9 

Industrie 998 52 946 5,2 

Servicii 776 5 771 0,6 



 

172 
 

 

Numarul intreprinderilor inovatoare in regiunea SV Oltenia este relativ mic de 57 
unitati active, reprezentand o pondere de numai 3,2% in numarul total de 
intreprinderi din 2016.  

Repartizarea intreprinderilor inovatoare in functie de marime este mai mare la 
categoria intreprinderi mici cu o pondere de 3,2% in numarul total de intreprinderi 
mici, cele mai putine in categoria intreprinderilor mari  (3 unitati active) 
reprezentand o pondere de 4,9% din numarul total de 61 intreprinderi mari. 
Repartizarea intreprinderilor inovatoare pe activitati economice evidentiaza un 
numar de intreprinderi inovatoare si o pondere mai mare in activitatea de industrie 
(52 unitati cu o pondere de 5,2%) si aproape inexistent in servicii (5 intreprinderi cu 
o pondere de 0,6%).  

             

Tabelul nr. 65 Distributia intreprinderilor inovatoare pe regiuni de dezvoltare si 

activitati economice: industrie si servicii in anul 2016 

Activitatea 

Economica/ 

Regiune  

Intreprinderi 
Inovatoare 
industrie 

% 

Regiunei in 
total tara 

Ponderea 
intreprinderilor 
inovatoare fata 
de numarul 
total de 
intreprinderi 

Intreprinderi 
Inovatoare 
Servicii  

% 

Regiunii 
in total 
tara 

Ponderea 
intreprinderilor 
inovatoare fata 
de numarul total 
de intreprinderi 

Total tara 1493 100,00 10,3 1432 100,00 10,0 

Nord Vest 317 21,23 13.0 275 19,20 13,4 

Centru 188 12,59 8,2 92 6,42 5,6 

Nord Est 226 15,14 12,7 198 13,83 15,5 

Sud Est 296 19,83 17,9 212 14,80 15,6 

Sud Muntenia 94 6,30 5,2 38 2,65 2,9 
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Fig. 130 Structura intreprinderilor inovatoare
pe clase de marime in regiunea SV Oltenia 2014-

2016
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Bucuresti-Ilfov 208 13,93 10,4 506 35,34 10,5 

Sud Vest Oltenia 52 3,48 5,2 5 0,35 0,06 

Vest 112 7,50 7,4 106 7,40 9,5 

Numarul total de 1493 intreprinderi inovatoare in industrie pe tara se distribuie 
inegal pe regiuni, cele mai multe fiind in anul 2016 in regiunea Nord vest, 
reprezentand o pondere de 21,23% din numarul total de intreprinderi inovatoare in 
industrie. Pe pozitia 2 se plaseaza regiunea Sud Est cu 296 intreprinderi inovatoare 
si o pondere de 19,83% iar pe pozitia 3 regiunea Nord Est cu 226 intreprinderi si o 
pondere de 15,14%. Surprinzatoare este plasarea regiunii Bucuresti-Ilfov pe pozitia 4 
cu 208 intreprinderi inovatoare si o pondere de 13,93%. Regiunea Sud Vest Oltenia 
prezinta cel mai mic numar de 52 intreprinderi inovatoare si o pondere de 3,48% in 
total intreprinderi inovatoare pe tara.  

In activitatea de servicii, cu un numar total de 1432 intreprinderi inovatoare, 
regiunea Bucuresti-Ilfov se situeaza pe prima pozitie cu 506 intreprinderi inovatoare 
si o pondere de 35,34% din total intreprinderi inovatoare pe tara. Regiunea Nord Vest 
se plaseaza pe locul 2 cu un numar de 275 intreprinderi inovatoare si o pondere de 
19,20%  in total urmata de regiunea Sud Est cu 212 intreprinderi inovatoare si o 
pondere de 14,80%. Regiunea Sud Vest Oltenia are numai 5 intreprinderi inovatoare 
in servicii si o pondere de 0,35%, cea mai mica contributie la intreprinderile 
inovatoare din servicii. 

Clasamentul regiunilor raportat la ponderea intreprinderilor inovatoare in numarul 
total de intreprinderi situeaza regiunea Sud Est pe prima pozitie cu o pondere de 
15,6%, urmata de regiunea Nord Est cu 15,5% si regiunea Nord Vest cu 13,4%. 
Regiunea Bucuresti-Ilfov se situeaza pe pozitia 4 cu 10,5%. Regiunea Sud Vest Oltenia 
este pe ultima pozitie fiind singura regiune cu pondere subunitara. 

          

1493

317

188

299

296

94

208

52

112

1432

275

92

198

212

38

506

5

106

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

Total tara

Nord Vest

Centru

Nord Est

Sud Est

Sud Muntenia

Bucuresti-Ilfov

Sud Vest Oltenia

Vest

Fig. 131 Intreprinderile inovatoare pe regiuni in 
industrie si servicii in 2016

servicii industrie



 

174 
 

              

               

              

Nord Vest
20%

Centru
12%

Nord Est
19%

Sud Est
19%

Sud Muntenia
6%

Bucuresti-Ilfov
13%

Sud Vest 
Oltenia

4%
Vest
7%

Fig. 132 Ponderea intreprinderilor inovatoare pe 
regiuni in industrie in 2016

Nord Vest

Centru

Nord Est

Sud Est

Sud Muntenia

Bucuresti-Ilfov

Sud Vest Oltenia

Vest

Nord Vest
19%

Centru
7%

Nord Est
14%

Sud Est
15%

Sud Muntenia
3%

Bucuresti-Ilfov
35%

Sud Vest 
Oltenia

0%

Vest
7%

Fig. 133 Distributia intreprinderilor inovatoare pe regiuni 
in servicii in 2016

Nord Vest

Centru

Nord Est

Sud Est

Sud Muntenia

Bucuresti-Ilfov

Sud Vest Oltenia

10.3
13

8.2

12.7

17.9

5.2
10.4

5.2 7.4
10

13.4

5.6

15.5 15.6

2.9
10.5

0.06
9.5

Fig. 134 Ponderea intreprinderilor inovatoare in 
total intreprinderi in industrie si servicii in 2016 

industrie servicii



 

175 
 

7.4.3. INFRASTRUCTURA DE INOVARE SI TRANSFER TEHNOLOGIC 

In Registrul entitatilor acreditate si autorizate  din infrastructura de inovare si 

transfer tehnologic publicat pe site-ul Ministerului Educatiei si Cercetarii care 

cuprinde 37 de entitati, in regiunea Sud Vest Oltenia figureaza urmatoarele trei 

centre: 

- Centrul de transfer tehnologic CTT INCESA – Craiova fara personalitate juridica 
functionand in cadrul Universitatii Craiova avand ca domenii pentru care a fost 
acreditat: energie, mediu, energie regenerabila, materiale, mecanica, produse 
chimice, comunicatii; 

- Incubator tehnologic si de afaceri, ITA-ICSI Valcea, fara personalitate juridica, 
in cadrul INCD pentruTehnologii Criogenice si Izotopice ICSI Rm Valcea cu 
domenii acreditate: chimie , criogenie, nuclear, ecologie, agroturim, turism 
montan; 

- Incubator tehnologic si de afaceri , IPA CIFATT – ITA Craiova,fara personalitate 
juridica in cadrul IPA SA Bucuresti, acreditat pentru automatizari industriale, 
servicii pentru IMM-uri start-upuri, software, electronica, echipamente si linii 
tehnologice automatizate 

Parcuri tehnologice si industriale. 

În octombrie 2006, în România existau 37 de parcuri industriale, în care funcționau 
426 de societăți comerciale, cu peste 10.000 de salariați[. Din acestea, 23 erau 
operaționale, restul în diverse faze de amenajare, dintre care in regiunea Sud Vest 
Oltenia figura un singur parc industrial : Parcul Industrial Sadu II. 

(Sursa  
https://ro.wikipedia.org/wiki/List%C4%83_de_parcuri_industriale_din_Rom%C3%A
2nia) 

In 2017 s-a infiintat Parcul  Industrial Gorj S.A. Bumbeşti-Jiu  amplasat pe teritoriul 
oraşului Bumbeşti-Jiu, în zona de sud-est a oraşului. (sursa: 
https://parculindustrial.wordpress.com/) 

Infrastructura de afaceri a regiunii Sud-Vest este formata din doua parcuri industriale 
operationale, situate in judetul Dolj (Craiova) si in judetul Gorj (Sadu) si un parc 
industrial greenfield, la Corabia, precum si 5 incubatoare de afaceri. 

Incubatoare de afaceri Potrivit datelor furnizate de Raportul Anual ANIMMC pentru 

anul 2004, in regiunea Oltenia functioneaza 5 incubatoare de afaceri:  

Extras de pe pagina ANIMMC 

02.05.2017 http://www.aippimm.ro/articol/raport_anual/raport_anual_anexa2 

https://ro.wikipedia.org/wiki/List%C4%83_de_parcuri_industriale_din_Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/List%C4%83_de_parcuri_industriale_din_Rom%C3%A2nia
https://parculindustrial.wordpress.com/
http://www.aippimm.ro/articol/raport_anual/raport_anual_anexa2
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 IPA CIFATT Craiova  

Fundaţia pentru Dialog Social – Centrul pentru Dezvoltare Locală Tg. Jiu 

 Centrul de Afaceri pentru dezvoltarea IMM-urilor - Tg. Jiu  

 Incubatorul de afaceri EUROPA  

 Centrul de Afaceri Flandra - Rm.Vālcea 

 7.4.4 Tehnologia Informatiilor si Comunicatiilor  

Domeniul cel mai dinamic al economiei mondiale, motorul dezvoltarii in ultimele 
decade, Tehnologia Informatiilor si Comunicatiilor cunoaste o dezvoltare fara 
precedent in intreaga istorie a omenirii, generand o noua revolutie bazata pe 
Societatea Informationala, dominata de calculatoare, telecomunicatii si media care 
au devenit industrii de baza, avand un rol stimulator pentru celelalte domenii de 
activitate, si care au produs mutatii majore, eliminand distantele, granitele dintre 
state, limitele deplasarii in timp.  

Analiza unitatilor active in domeniul TIC in anul 2018 in regiunea Sud Vest Oltenia 
(cap. 4 pct. 4.1.10 a evidentiat un numar de 1119 entitati distribuite inegal pe 
judete. Unitatile active TIC sunt concentrate in proportie de 44% in judetul Dolj, 20% 
in judetul Valcea, 15% in judetul Gorj, 14% in judetul Olt si 7% in judetul Mehedinti. 
Ponderea firmelor din TIC din regiunea Sud Vest Olenia detin o pondere mica de 
4,31% din numarul total pe tara. Dupa dimensiunea intreprinderilor, majoritatea 
(1034 firme) sunt microintreprinderi (0-9 salariati), 65 sunt intreprinderi mici, 17 
sunt intreprinderi mijlocii si numai 3 intreprinderi au peste 250 salariati. In 
activitatea de informatii si comunicatii regiunea SV Oltenia nu se situeaza ca un pol 
de crestere in domeniu. Cu o pondere de 2,47% la cifra de afaceri pe tara si de 3,17% 
la personalul ocupat, regiunea are o contributie modesta la activitatea de informatii 
si comunicatii, unul din domeniile de varf pentru o dezvoltare inteligenta. (detalii 
pct. 5.1.9 din studiu).  

In PIB-ul regiunii SV Oltenia TIC aduce o contributie de 1,58%. Comparativ cu situatia 
din celelalte regiuni de dezvoltarea se situeaza pe ultima pozitie in clasamentul 
activitatii in domeniul TIC. 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.  

In regiune functioneaza Clusterul ICT Oltenia si ITC - Regional Competitiveness Pole 
Oltenia Cluster.  

Sunt prezente companii multinaționale precum IT Six Global Services, Netrom sau 
Pirelli. De asemenea, Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică din 
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cadrul Universitatii din Craiova este specializată în domeniul TIC, furnizând forță de 
muncă cu înaltă calificare. Stimularea dezvoltării sectorului TIC poate aduce o 
valoare adăugată însemnată la economia regiunii, aducând efecte pozitive în ceea 
ce privește rata de ocupare a tinerilor, precum și sporirea gradului de inovare și 
creștere a productivității industriilor care folosesc aplicații informatice în activitatea 
curentă.  

7.5.  SECTOARE ECONOMICE CU POTENTIAL COMPETITIV IN REGIUNEA SUD VEST 
OLTENIA  

(sursa: Strategia regionala de Specializarea Inteligenta RIS3 SV Oltenia 2021-2027).  

Strategia Regionala de Specializare Inteligentă RIS3 Sud-Vest Oltenia 2021-2027 
propune un cadru coerent pentru investiții, care se concentrează pe susținerea start-
up-urilor și a IMM-urilor inovative, consolidarea actualelor infrastructuri, capacități 
și competențe în materie de cercetare și inovare, stimularea cooperării între 
organizațiile publice de cercetare și industriile inovatoare sau facilitarea ascensiunii 
regiunilor în cadrul lanțului economic.  

Pentru regiunea Sud-Vest Oltenia au fost identificate domeniile:  

- Automotive (Piese si accesorii pentru productia de autovehicule, Piese și accesorii 
pentru electrotehnica, Sisteme electrice pentru transport feroviar) si  

- Industria aluminiului (Produse și aliaje din aluminiu)  

7.5.1. INDUSTRIA AUTO 

La sfârșitul anului 2016, în regiunea Sud Vest Oltenia activau 11 companii 
multinaționale cu principalul domeniu de activitate Automotive. Principalul jucător 
de pe piața de automotive, Ford România, a urcat de la 2,6 mld. euro în 2010, la 5,1 
mld. euro anul 2015. Ford România ocupa locul 4 în topul exportatorilor din industria 
automotive, primul loc fiind ocupat de Renault România. Una dintre cele 3 fabrici de 
producere si ansamblare a autovehiculelor din România (Ford România) este în 
regiunea Sud Vest Oltenia. România găzduiește 3 din cele 230 de fabrici de producere 
si ansamblare a autovehiculelor, ce se regăsesc la nivel european – dintre aceste 1 
fiind în Sud Vest Oltenia. Ford Romania are 6300 salariati.  

În Regiunea Sud-Vest Oltenia, în anul 2017, sunt active 5 parcuri industriale ai căror 
membrii activează, cu preponderență, în domeniul automotive și sectoarele conexe, 
14 din cei 156 de membri ai ACAROM - Asociația Constructorilor de Automobile din 
România sunt firme din sectorul automotive și companii cu activități de CDI.  

În Regiunea Sud-Vest Oltenia, în anul 2017, sunt active 5 parcuri industriale ai căror 
membrii activează, cu preponderență, în domeniul automotive și sectoarele conexe, 
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14 din cei 156 de membri ai ACAROM - Asociația Constructorilor de Automobile din 
România sunt firme din sectorul automotive și companii cu activități de CDI.  

În 2019, Ford a atins în România o cotă de piață de 8.6%, cu un total de 16.168 
de vehicule înmatriculate, clasându-se pe prima poziție în topul vânzărilor mărcilor 
de import. De asemenea, Ford și-a păstrat pentru al patrulea an consecutiv poziția 
de lider în segmentul vehiculelor comerciale.  

In octombrie 2019 a inceput producția de serie a noului Ford Puma la uzina de ultimă 
generație din Craiova, pentru a răspunde cererii clienților din segmentul cu cea mai 
rapida creștere din industria auto. Oferit cu tehnologia avanasată de propulsive 
electric EcoBoost Hybrid de 48 de volți, este cel mai avansat vehicul din punct de 
vedere tehnologic fabricat vreodată în România și primul cu tehnologie hibridă 
integrată. (Sursa: Ford.ro)  

Printre cele mai importante firme din domeniul automotive la nivelul regiunii Sud 
Vest Oltenia, se regăsesc: S.C. Ford Romania S.A, Pirelli Tyres România S.R.L, S.C. 
International Automotive Components 94, Group S.R.L, S.C. Kichhoff Automotive 
Romania, S.C. Altur Slatina S.A, S.C. Novel Industrie SRL. Sectorul automotive 
înregistrează la nivel european, cele mai multe investiții private în cercetare şi 
inovare (28 mld. EUR în 2014) şi este un factor esențial pentru inovațiile tehnologice.  

Pirelli a investit în România din anul 2005 dezvoltând la Slatina un proiect de tip 
greenfield. În toți acești ani au fost create la Slatina peste 3.500 de locuri de muncă, 
iar fabrica de la Slatina este astăzi una dintre cele mai moderne fabrici de anvelope 
pentru autoturisme din cadrul Grupului Pirelli.  

La nivel regional există 5 centre și institute de cercetare în domeniul automotive. 
Divizia din Regiunea Sud Vest Oltenia a companiei Hella, este specializată pe 
cercetare-inovare, dezvoltă produsele încorporate în „mașinile de mâine“. Hella 
Technical Center Craiova este un centru de cercetare și inovare cu exeperiență în 
dezvoltarea sistemelor și programelor de confort ale mașinilor.  

In ceea ce privește calificarea forței de muncă pentru industria automotive, se 
remarcă Universitatea din Craiova și Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu 
Jiu, ambele universități având 10 programe de studii pentru licență și masterat în 
industria automotive. Școala doctorală a Universității din Craiova are 5 programe de 
studii cu legătură directă în industria automotive. 

In parcurile industriale din regiunea Sud Vest Oltenia s-au instalat și companii din 
domeniul automotive, în principal datorita infrastructurii deja existente, dar si de 
facilitățile economice oferite de către acestea.  

Parcul Industrial Craiova are 32 de agenți economici și aproximativ 1.000 de angajați.  

Parcul Industrial Slatina are 2 agenți economici și cca. 1.200 de angajați.  
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Parcul Industrial Bălcești – Vâlcea are 7 agenți economici și 321 de angajați.  

Parcul Industrial Drăgășani-Vâlcea are 3 agenți economici si 134 angajați.  

Parcul Industrial Bumbești-Jiu are 25 de agenți economici și 423 angajați.  

In domeniul autovehiculelor de transport rutier functioneaza urmatoarele companii 
toate fiind investitii straine: Ford România – fabricarea autovehiculelor de transport 
rutier; Adient Automotive; Kautex Textron; Kirchhoff Automotive; Internațional 
Automotive Components Balș; Faurecia România; Pirelli România; MW România.  

7.5.2.  INDUSTRIA ALUMINIULUI  

(sursa: „Rapoarte privind ecosistemele regionale de inovare” UEFSCDI )  

În regiunea Sud-Vest Oltenia se produce aluminiu care acoperă tot procesul 
tehnologic, de la extracția bauxitei și până la obținerea produselor procesate 
(fabricarea aluminiului și a produselor prelucrate din aluminiu și aliaje de aluminiu, 
producția de profile extrudate din aluminiu, turnare aliaje neferoase). Regiunea 
ocupă locul 1 din punct de vedere al numărului de firme - aproximativ 8, locul 1 din 
punct de vedere al numărului de salariați - aproximativ 5.234 și poziția 1 din punct 
de vedere al cifrei de afaceri - aproximativ 2,459 miliarde lei in 2017. Ocupa locul 1 
in Europa centrala si de Sud Est. La nivel regional și nu numai, industria aluminiului 
este interconectată cu industria constructoare de automobile în ceea ce privește 
producerea de pistoane, cabluri și alte piese și accesorii pentru autovehicule. 
Totodată, industria aerospaţială reprezintă o piaţă tradiţională pentru aluminiu, iar 
pe termen lung i se prognozează o creştere anuală de 5%. În industria de construcţii, 
aluminiul este utilizat sub formă de cadre extrudate pentru ferestre şi uşi, ca 
structuri prefabricate, pentru acoperişuri, placări exterioare, compartimentări.  

ALRO Slatina a atras alti investitori straini: Delta Aluminium, Altur Slatina Autohton 
si Prodal P300.  

In regiune există capabilități pentru crearea de echipamente mecatronice inteligente 
și automatizate, integrate proceselor de turnare a aliajelor din aluminiu, care sunt 
valorificate prin colaborări între Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Mecatronică si Tehnica Măsurării (filiala Craiova) și companiile locale.  

La nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia au fost identificați 22 de facilitatori de inovare 
după cum urmează: 3 organizații de tip cluster, 17 centre de informare și transfer 
tehnologic, 1 organizație de tip incubator, 1 organizație de tip academic. Cele mai 
importante centre de cercetare, dezvoltare și inovare cu directă aplicabilitate în 
industria aluminiului, la nivelul Regiunii Sud-Vest Oltenia, sunt: CERDIAS, CITT, 
SEMEQ, CECIM, COMING, Centrul de Cercetare pentru Tehnologii și Materiale 
Avansate. Dintre acestea, un singur centru ce cercetare și inovare este privat, restul 
fiind institutii publice.  
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Se derulează inițiative inovatoare în domeniul formării profesionale a personalului 
de execuție din sectorul industriei aluminiului, în cadrul Colegiului Tehnic Metalurgic 
Slatina înființându-se o clasă de 27 de elevi pe model dual, în parteneriat cu Alro 
Slatina.  

7.5.3. TURISMUL  

In regiunea Sud Vest Oltenia exista oportunitati pentru turism diversificate, 
regiunea dispunand de toate formele de relief si de o portiune mare din traseul 
Dunarii.  

In Judeţul DOLJ principalele forme de turism promovate sunt:  

Turismul cultural și istoric –este asigurat de Centrul istoric al Craiovei, Casa Băniei 
(construită în anul 1699 de către domnitorul Constantin Brâncoveanu), Casa 
Glogoveanu (atestată istoric în anul 1783), Casa Jianu (construită la sfârşitul sec. 
XVIII), Muzeul Jean Mihail, Cula Poenaru (cu încăperi decorate cu fresce inspirate din 
fabulele lui Esop), vestigiile arheologice din Neolitic şi Epoca bronzului descoperite 
la Coţofenii de Jos şi multe altele.  

Turismul monahal este asigurat de existent unor manastiri si biserici vechi: 
Manastirea Maglavit, Mănăstirea Bucovăţ, Biserica domnească ”Sfântul Dumitru”, 
Mănăstirea Sadova, Mănăstirea Jitianu, Biserica Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, 
etc.  

Turism sportiv si de vanatoare: Fondul de vânătoare este populat cu fazani, cerbi 
lopătari, cerbi carpatini, mistreţi, dropii, egrete mici, raţe şi gâşte sălbatice. 
Pescuitul sportiv se practică pe Dunăre şi mai ales în lacurile naturale Călugăreni, 
Bratovoieşti, Fântâna Banului, Maglavit, Bistreţ, Ghidici, Golenţi sau în lacurile de 
acumulare Dobreşti, Caraula, Vârtop, Orodel, Fântânele şi Sălcuţa.  

Turism balnear, medical și de wellness.Potenţialul balneoclimateric al judeţului 
este foarte important, însă pentru exploatarea lui sunt necesare investiţii mari. La 
Ghighera şi Urzicuţa există izvoare minerale cu potenţial curative, atestat prin studii 
hidrogeologice complexe.  

Turism de croazieră. O altă zonă cu potenţial turistic pentru judeţul Dolj este lunca 
Dunării. Pe malul acesteia ar trebui amenajate porturi turistice şi pontoane cu 
acostamente pentru vaporaşe şi alei de promenadă. O altă direcţie de dezvoltare a 
turismului dunărean ar fi organizarea şi introducerea în circuitul turistic a 
programului de croaziere pe Dunăre. Acestea ar include acostări în porturile doljene, 
Calafat, Bechet, Cetate şi Rast, precum şi cele bulgăreşti, de la Vidin şi Oreahovo, 
pentru vizitarea unor obiective turistice, cum ar fi castelul Baba Vida, oraşul Vidin, 
peştera Măgura şi stâncile de la Belogradchik. Croazierele ar putea fi completate de 
circuitul dunărean internaţional.  
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Agro- și ecoturism. Deşi agroturismul în judeţul Dolj este la începutul său, există în 
regiune case și pensiuni care s-au adaptat cerinţelor specifice acestui tip de turism. 
În plus, agroturismul nu-i atrage pe turiştii români, deoarece majoritatea acestora 
au rude ce trăiesc în zona rurală.  

Ecoturismul reprezintă una din formele turistice cu cea mai mare tendinţă de 
creştere în ultimii ani, cu precădere în ariile protejate. Prin promovarea acestei 
forme de turism, multe ţări ale lumii ce consideră că ariile protejate sunt o parte 
esenţială a ofertei turistice au făcut ca turismul în natură şi ecoturismul să reprezinte 
elemente importante ale acestei industrii.  

Turism oeno-gastronomic Potențialul de dezvoltare al acestui tip de turism în 
județul Dolj este semnificativ, datorită existenței Cramei de la Segarcea, extinsă și 
modernizată dintr-o veche cramă construită intre anii 1906 și 1908, fiind în acele 
timpuri cea mai modernă din Europa, în formă de cruce, și totodată prima clădire 
din beton armat din România. Gastronomia județului poate fi un element de bază în 
alegerea acestei destinații, existând deja în portul Cetate un stabiliment turistic în 
acest sens, creat de cunoscutul poet Mircea Dinescu, 342 numeroase locații și puncte 
de atracție turistică ce oferă vizitatorilor interesați posibilitatea de a degusta 
bucătăria tradițională dezvoltată la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia.  

Turism de tip ”City-break” La nivelul judeţului Dolj, există evenimente cultural-
artistice de anvergură naţională şi internaţională - „Craiova Shakespeare Festival" (al 
doilea festival din Europa dedicat exclusiv creaţiilor marelui dramaturg englez), 
Festivalul Naţional de Folclor „Maria Tănase", Festivalul „Zilele Craiovei", Festivalul 
Craiova Muzicală, Festivalul „Rock, Jazz, Folk", toate acestea fiind organizate la 
Craiova. ), Festivalul Zaibărului şi Prazului (în zilele de 20 – 21 octombrie 2012, 
organizat la Băilești) și Festivalul de muzicǎ folk (Calafat).  

Turism de afaceri, congrese și reuniuni. Judeţul Dolj oferă numeroase oportunităţi 
de afaceri pentru investitorii străini precum: Investiția efectuată pentru construcția 
Parcului Industrial Craiova, realizat pe platforma Avioane Craiova, investitiile 
efectuate de Ford, existenţa manifestărilor cu caracter economic, organizate anual, 
care posedă o notorietate naţională şi internaţională: Electroutil, Agrotex, 
Agraliment. Accesul facil asigurat de existenţa aeroportului intrenaţional din 
Craiova, a unei staţii CFR în Craiova, a portului la Dunăre în municipiul Calafat, a 
podului Calafat-Vidin, de oraşul port Bechet. Prin aceste porturi  se poate ajunge 
relativ repede la Sofia, capitala Bulgariei, şi de aici în Grecia  

Judetul Gorj  

Atracţiile turistice din judeţ sunt foarte variate, forme de relief reprezentate de 
zonele alpine (Munţii Parâng) cu lacuri glaciare, Transalpina, peşterile (Muierilor, 
Polovragi), cheile şi defileele (Olteţului, Gilortului, Jiului) şi cu domeniile schiabile 
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de la Rânca. De asemenea, trebuie amintite operele lui Brâncuşi şi lăcaşurile de cult, 
turismul monahal având un potenţial spectaculos de dezvoltare.  

Turismul cultural și istoric. Identitatea culturala este data de complexul Brancusi 
din Tg Jiu si numeroase case memoriale, muzeele sau colecţiile etnografice săteşti 
din localitățile Leleşti, Arcani, Tismana, Dobriţa, monumentul Proclamaţiei de la 
Padeş, casa memorială Constantin Brâncuşi şi expoziţia de sculptură de la Hobiţa, 
monumentul lui Mihai Viteazul de la Schela, casa memorială Tudor Vladimirescu.  

Turismul monahal: prezenta valoroaselor mănăstiri de la Tismana, Polovragi, 
schiturile Cioclovina de Jos şi Cioclovina de Sus, Mănăstirea Lainici şi schitul 
Locurele, mănăstirea Vişina, mănăstirea Crasna, etc. Gorjul se poate mândri cu cel 
mai mare număr de biserici din lemn (peste 100) din întreaga țară.  

Turism sportiv și de vânătoare este asigurat de bogăţia faunei piscicole din apele 
Olteţului, Gilortului, Motrului şi de fauna din zonele forestiere. Turismul de aventură 
include alpinism, escaladă, speologie, rafting, coborârea cu parapanta etc., precum 
și turismul de peisaj. Rânca (descrisă pe larg în cadrul subcapitolului 1.2) este, 
datorită diversificării infrastructurii de agrement și de transport, atrage pe partiile 
de schi numerosi turisti.  

Turism balnear, medical și de wellness Poate fi practicat în staţiunea turistică de 
interes naţional Săcelu, datorită prezenţei în această localitate a apelor minerale şi 
termale.  

Turism de tip ”City-break” La nivelul județului Gorj sunt organizate diverse 
evenimente precum: Festivalul Internaţional de Folclor şi Târgul meşterilor populari 
din România, Târgu-Jiu; Festivalul Interjudeţean de Folclor pastoral şi Bâlciul de 
„Prinsul muntelui/ Urcatul Oilor la munte”; Festivalul cântecului şi portului popular 
Tismana; Nedeia şi Bâlciul de „Sf. Ilie” Polovragi; Festivalul Interjudeţean de Folclor 
pastoral „Coborâtul oilor de la munte” Baia de Fier, ce crează premisele necesare 
dezvoltării acestui tip de turism.  

Agro- și ecoturism Reprezentative pentru acest tip de turism sunt şi muzeele 
etnografice săteşti - Bărbăteşti, Borăscu, Vladimir. În zonă mai există mici nuclee în 
care se practică vechi meşteşuguri ale artei şi creaţiei populare: Tismana - ţesături, 
Găleşoaia şi Glogova - olărit, Teleşti - prelucrarea obiectelor casnice din lemn.  

Turism oeno-gastronomic Numeroase locatii și puncte de atracție turistică oferă 
vizitatorilor posibilitatea de a degusta bucătăria tradițională dezvoltată la nivelul 
regiunii Sud-Vest Oltenia. Mâncăruri tradiționale sunt oferite atât în restaurantele 
cu specific din zonele urbane precum Târgu Jiu, Turceni, Motru, Rovinari, cât în 
special în cadrul pensiunilor turistice construite în zonele unde se practică agro- și 
ecoturismului: Baia de Fier, Novaci, Rânca, Polovragi, etc.  
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Turism de tip ”City-break” Sunt organizate diverse evenimente precum: Festivalul 
Internaţional de Folclor şi Târgul meşterilor populari din România, Târgu-Jiu; 
Festivalul Interjudeţean de Folclor pastoral şi Bâlciul de „Prinsul muntelui/Urcatul 
Oilor la munte”; Festivalul cântecului şi portului popular Tismana; Nedeia şi Bâlciul 
de „Sf. Ilie” Polovragi; Festivalul Interjudeţean de Folclor pastoral „Coborâtul oilor 
de la munte” Baia de Fier.  

Turism de afaceri, congrese și reuniuni reprezintă 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. 
Municipiul Târgu Jiu constituie principalul pol economic al judeţului şi totodată 
principala destinaţie de afaceri a acestuia. În anul 2010, Municipiul Târgu Jiu a cazat 
peste 75% din numărul turiştilor din judeţ.  

Județul Mehedinți  

În zona judeţului Mehedinţi dezvoltarea turismului a fost favorizată de proximitatea 
Dunării, relieful muntos, vestigiile romane, etc. Potențialul tehnico-economic al 
județului include lacurile de acumulare şi hidrocentralele de pe Dunăre şi sistemul 
hidroenergetic de la Porţile de Fier I şi II.  

Turismul cultural și istoric. Imbracă toate formele, de la valorificarea vestigiilor 
arheologice - podul lui Apolodor - la religios şi pelerinaje, - mai ales cu ocazia 
hramului celor mai importante mânăstiri -  urban, gastronomic sau prilejuit de 
organizarea diverselor festivaluri. În ceea ce priveşte turismul cultural în județul 
Mehedinţi, acesta se remarcă printr-o serie de obiective din care fac parte: siturile 
etnografice, monumentele, diverse sărbători şi tradiţii populare, siturile arheologice 
etc. Potenţialul cultural-istoric este dat de numeroase vestigii arheologice (geto-
dacice, romane, precum ruinele podului Traian si medievale), monumente istorice şi 
de artă de factură religioasă (mănăstirea „Sf. Ana” (1924), Schitul Topolniţa (1646), 
ruinele mănăstirii Vodiţa (1370), Gura Motrului (1512 - 1521) din comuna Butoieşti și 
biserica de la Mraconia), precum si de monumente istorice şi de artă, ansambluri 
arhitecturale civile, muzee și case memoriale.  

Turismul monahal Pe lângă pelerinajele efectuate cu prilejul unor astfel de 
sărbători, o atractivitate însemnată o prezintă şi unele mănăstiri şi biserici 
consacrate, cum sunt: Schitul Topolniţa şi Sf. Cruce, Mănăstirea Sfinţii Voievozi din 
Baia de Aramă, Biserica Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel din satul Brebina, Biserica din 
lemn din Turtaba, Biserica de lemn Sf. Mucenic Pantelimon şi Sf. Ierarh Nicolae 
denumită şi Bisericuţa de sub Stei situată în comuna Ponoarele, Biserica nouă din 
Balta, Biserica din Ponoarele, Mănăstirea Vodiţa,Mraconia, etc.  

Turism sportiv și de vânătoare este reprezentat de: cicloturism în lungul Dunării; 
sporturi nautice în zona Orşova sau Drobeta Turnu Severin, mountain-bike, etc. 
Recent în Mehedinţi, în apropierea municipiului Drobeta Turnu Severin, la 14 Km 
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distanţă de acesta, a fost înfiinţat un club, al cărui scop este revigorarea tradiţiilor 
marinăreşti şi dezvoltarea yachtingului de agrement şi sportiv. Turismul de vănătoare 
este favorizat de existenţa unui bogat fond cinegetic (ursi, mistreţi, vulpi, căpriori 
etc.) şi piscicol (păstrăv, lipan, scobar, crap, somn etc.), în apele Dunării şi afluenţii 
săi.  

Turism balnear, medical și de wellness. S-a dezvoltat datorita prezentei unor 
resurse hidrologice cu caracteristici minerale care au determinat dezvoltarea unei 
locații balneare precum cea de la Bala ce dispune de rezerve apreciabile de apă 
minerală şi nămol terapeutic, fiind profilată pe cura internă şi externă.  

Turism de croazieră. Este favorizat de existența a două porturi în localitățile Orșova 
și Drobeta Turnu Severin. Acestea reprezintă puncte de acostare pentru diverse 
croaziere organizate pe traseul Dunării, precum și puncte de plecare pentru plimbări 
cu barca sau cu vaporașul în zona Cazanelor Dunării. Tot în această zonă, se poate 
admira chipul lui Decebal sculptat în munte ( 55 m înălțime) - „cea mai mare statuie 
din Europa, cu doar 8.5 metri mai mică decât Statuia Libertăţii din New York ( 46,5 
m înălțime) , dar cu 17 metri mai înaltă decât monumentul lui Christos din Rio de 
Janeiro ( 38 m înălțime) ”.  

Agro- și ecoturism Există numeroase pensiuni turistice şi agroturistice în care turiştii 
se pot bucura de produse ecologice şi pot beneficia de cazare în case tradiţionale, 
putând lua parte, dacă doresc, la activităţile gospodăriei (în localităţile Ponoarele, 
Isverna, Iloviţa, Baloteşti, Godeanu). Acestora li se adaugă o serie de sărbători 
tradiţionale care au loc anual şi care, datorită faptului că devin tot mai cunoscute, 
atrag mai mulţi turişti cu fiecare an (Sărbătoarea liliacului la Nadanova, 
Festivalul,,Munte, munte, brad frumos” – Baia de Aramă, Festivalul Naţional de 
Folclor şi Meşteşuguri Populare ,,Pe fir de baladă” – Titerleşti, Festivalul ,,Plaiul 
Cloşani” – Bala, Sărbătoarea liliacului de la Ponoare).  

Turism oeno-gastronomic este binecunoscut prin podgoriile Plaiurile Drincei, 
Severin (Cabernet Sauvignon), Corcova (Muscat Ottonel), Podgoria Dacilor (Riesling 
Italian), Vânju Mare, Oreviţa. Mâncăruri tradiționale sunt oferite atât în 
restaurantele cu specific din zonele urbane precum Drobeta Turnu-Severin, Orșova, 
cât în special în cadrul pensiunilor turistice construite în zonele unde se practică 
agro- și ecoturismului: Bala, Eselnița, Dubova, etc.  

Turism de tip ”City-break” . În majoritatea localităţilor din Parcul natural Porţile 
de Fier se desfăşoară anual manifestări tradiţionale legate de evenimente religioase 
sau ale vieţii satului. Aceste evenimente turistice sunt noi, introduse după 2000, 
fiind organizate în parteneriat de consiliile locale, Centrul Cultural Mehedinţi şi 
numerose ONG-uri Mehedinţene.  

Turism științific Se detaseaza turismul speologic, de nişă, în cadrul căruia turiștii 
trebuie să aibă un echipament adecvat şi să fie însoţiţi de ghizi specializaţi: peşterile 
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din zona (Topolnița, etc.), Peştera de la Zăton, Peştera Bulba, Peştera Topolniţa, 
Peştera lui Epuran, Peştera Gramei, Peştera de la Isverna, Peştera de la Ponoare, 
Avenul din Cornetul Băii, Avenul de sub Godeanu.  

Turism de afaceri, congrese și reuniuni. Se practică în special în reşedinţa 
judeţului, Drobeta Turnu Severin, în oraşul Orşova, dar şi pe Clisura Dunării, fiind 
axat în jurul structurilor de cazare turistică ce deţin săli de conferinţe. Este o formă 
de turism care are posibilităţi mari de dezvoltare, datorită poziţiei geografice a 
judeţului Mehedinţi, fiind în calea fluxurilor turistice din vestul Europei și a căilor 
rutiere ce-l străbat.  

Județul OLT  

Turismul cultural și istoric Există o serie de vestigii istorice cu o importanţă 
deosebită la nivelul regiunii şi care constituie obiective turistice unice şi 
extraordinare: Aşezarea fortificată geto-dacică de la Sprâncenata; Zidurile cetăţii 
bizantine Celei-Corabia cu Fântâna Secretă – monument unic al arhitecturii romane 
bizatine; - Turnul de pază medieval de la Hotăreni; Fortăreaţa de la Câmpu Mare; - 
Casa memorială a haiducului Iancu Jianu din Caracal; Centrul memorial Nicolae 
Titulescu în satul cu acelaşi nume; Vestigiile neolitice de la Vădastra, Fărcaşele, 
Brebene, Slatina, Oboga, Orlea.  

Turismul monahal Mănăstirea Brâncoveni – sec. XVI; Mănăstirea Clocociov – începutul 
sec. XVI; Mănăstirea Striharet ; Mănăstirea Călui (comuna Oboga, la 15 km de oraşul 
Balş); Biserica Domnească din Caracal, etc.  

Turism sportiv și de vânătoare Direcţia Silvică Slatina gestionează 13 fonduri de 
vânătoare, areal în care trăiesc diverse specii de animale precum: cerb comun, cerb 
lopătar, căprior, mistreţ, vulpi, iepuri, fazan, potârnichi, vânat la pasaj şi de baltă. 
Arealul cinegetic este reprezentat de păduri şi rezervaţii pentru vânătoare ca 
pădurea Reşca, Seaca, Brebeni, Teslui, Sarului. Fondul piscicol oferă largi posibilităţi 
de practicare a pescuitului sportiv: pe Dunăre , pe lacurile din vestul Oltului sau pe 
iazurile natural.  

Agro- și ecoturism. Este asigurat de existența așezărilor rurale în care se păstrează 
vii tradițiile locale precum Oboga, Romana, Corbeni, Vădastra în care se mai lucrează 
și în prezent ceramica smălțuită și nesmălțuită în forme și decoruri diverse, precum 
și localitățile Pietriș,Corbu și Făgetelu în care își desfășoară activitatea meșteri 
tradiționali în domeniul prelucrării lemnului și osului.  

Turism oeno-gastronomic. Printre rețetele locale tradiționale amintim: ciorba de 
potroace, ciorba de crap și tarta cu dovlecei și mentă.  

Turism de tip ”City-break” Este asigurat de desfăşurarea diverselor festivaluri 
naţionale ale datinilor şi obiceiurilor, sărbători populare şi alte evenimente locale 
care se desfăşoară în judeţul Olt precum: Festivalul naţional «Căluşul românesc» - 
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Slatina, Caracal, Vâlcele, Dobrun; «Pomul Vieţii», festival concurs adresat 
ceramiştilor populari; Festivalul Concurs de Doine şi Balade «De la Drăgăneşti la 
Vale»; Festivalul Naţional de Muzică Folk şi poezie «Ion Minulescu».  

Turism de afaceri, congrese și reuniuni Dezvoltarea acestui tip de turism este 
asigurată în special de investițiile străine atrase în zonă. Investițiile efectuate de 
Alro Slatina și Pirelli la nivel local atrag prezența investitorilor în zonă precum și a 
persoanelor ce călătoresc pentru afaceri.  

Județul VALCEA  

Judeţul Vâlcea ocupă locul 3 pe ţară din punctul de vedere al capacităţii de cazare 
funcţionale şi locul 2 pe ţară din punctul de vedere al numărului de înnoptări. 
Judeţele din nordul Olteniei dispun de un mediu natural încă neatins, format din 
munţi, dealuri şi zone rurale, însă aici sectorul turistic înregistrează o discrepanţă 
între potenţialul său şi nivelul de exploatare.  

Turismul cultural și istoric .Potenţialul cultural este evident în context naţional şi 
regional:  

- cultură populară puternică, numeroase evenimente şi festivaluri tradiţionale 
organizate; - prezența pe teritoriul județului a 790 de monumente istorice şi 
ansambluri de arhitectură, dintre care - 1 monument UNESCO naţional - Mânăstirea 
Hurezi;- prezența monumentelor şi statuilor de cult şi laice: Casa Memorială "Anton 
Pann", Muzeul de Istorie a Judeţului Vâlcea, Muzeul de Artă "Casa Şimian", Muzeul 
Satului Vâlcean, Complexul Muzeal Măldăreşti; existența a numeroase mănăstiri şi 
schituri; existența siturilor arheologice.  

Turismul monahal Judeţul Vâlcea ocupă locul al II-lea în ţară în privinţa 
aşezămintelor monahale, pe teritoriul său fiind construite 13 mănăstiri, 272 biserici 
şi 22 schituri. Printre așezămintele monahale consacrate amintim:  Mănăstirea Cozia, 
ctitorie a lui Mircea cel Bătrân, mănăstirile Horezu, Govora, Arnota, Surpate, Dintr-
un Lemn, Turnu, Stănişoara, Frăsinei, Ostrov, Berislăveşti, Cornet, multe dintre 
aceste aşezări şi vestigii istorice fiind considerate unicat. De asemenea trebuie 
amintit faptul că ansamblul mănăstiresc Horezu a fost cuprins încă din anul 1993 ca 
monument istoric, în lista patrimoniului mondial cultural - UNESCO. Acestora li se 
adaugă bisericile şi schiturile ce datează din sec XVI-XIX: Schitul Jgheaburi (1640-
1826) din comuna Stoeneşti, Schitul Iezer-sec.XVII, localitatea Cheia-Olăneşti, 
Schitul Dobruşa, din comuna Ştefăneşti, Schitul Sf. Ioan de sub piatră - 1602, Cozia 
Veche, Schiturile Pahomie şi Bradu din localitatea Olăneşti.  

Turism sportiv și de vânătoare Există un sistem bine dezvoltat de marcare a 
traseelor, în special în zonele montane. Judeţul Vâlcea se bucură de o mare atracţie 
în rândul sporturilor de iarnă în partea de nord, unde predomină un relief muntos şi 
există o infrastructură care poate susţine derularea acestor sporturi. Totodată, 
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ţinând cont de fauna mai ales din zona montană, turismul de vânătoare reprezintă o 
formă de turism care trebuie avută în vedere.  

Turism balnear, medical și de wellness . Dispune de numai puţin de 3 statiuni 
(Călimănești-Căciulata, Băile Olănești și Băile Govora) din cele 9 staţiuni balneare 
din ţară, recunoscute pe plan naţional dar şi internaţional pentru potenţialul şi 
valoarea curativă. În judeţul Vâlcea tendinţele descrescătoare sunt atenuate de aşa 
numitul "turism social", care reprezintă fluxul de turişti ce vizitează regiunea 
mulţumită subvenţiilor sociale de la bugetul de stat. De fapt, cazarea în staţiunile 
balneo-climaterice este subvenţionată pentru persoane care suferă de anumite boli 
şi pentru persoane în vârstă. Acest segment de turism este prin definiţie caracterizat 
de cheltuieli reduse.  

Agro- și ecoturism În ultimii ani a existat o creştere semnificativă atât din punct de 
vedere cantitativ, cât şi calitativ a unităţilor de cazare rurale datorită investitorilor 
individuali şi finanţării din fonduri europene. Este necesară dezvoltarea mai multor 
produse/programe turistice care să nu se axeze pe cazarea turiștilor, în scopul 
îmbunătăţirii gamei de atracţii şi activităţi oferite vizitatorilor. Se recunoaşte nevoia 
unei promovări a evenimentelor rurale tradiţionale pentru a asigura facilitarea 
planificării sejurului turistic şi întocmirii de planuri de dezvoltare durabilă a 
rezervaţiilor naturale.  

Turism de tip ”City-break”. Este favorizat de existența unor importante capacități 
de cazare în cadrul centrelor urbane importante ale județului, dintre acestea 
distingându-se reședința județului, Râmnicu Vâlcea. De asemenea acesta poate fi 
ocazionat de manifestări culturale precum: Festivalul de folclor „Cântecele Oltului”, 
Târgul Ceramicii Populare „Cocoşul de Hurez", Târgul Meşterilor Populari, Festivalul 
viei şi vinului, Toamna merelor - sărbătoarea pomicultorilor etc.  

Turism de afaceri, congrese și reuniuni. Practicarea acestui tip de turism este 
favorizată de importantele investiții străine atrase la nivelul județului. 
Sustenabilitatea practicării acestui tip de turism este asigurată de prezența unor 
importante capacități de cazare la nivelul reședinței județului, municipiul Râmnicu 
Vâlcea, precum și de deschiderea unor noi centre expoziționale și de conferință.  

Tabelul 66 Capacitatea si activitatea de cazare turistica in 2018 in regiunea Sud Vest 

Oltenia 
Total tara/ 
regiune/ 
judet 

Capacitatea  
de cazare  
turistica  
existenta 
(locuri)  

Pondere 
pe tara  
% 

Pondere 
judete 
in regiune 
%  

Capacitate  
de cazare 
turistica  
in  
functiune 
(mii locuri x 
zile) 

Pondere 
pe tara 
% 

Pondere  
judete 
in 
regiune 
% 

Indicii de  
utilizare 
neta  
a capacitatii  
de cazare 
turistica 
in functiune 
(%)  

Total tara 353853 100,00  89075,9 100,00  32,2 

Regiunea SV 
Oltenia 

22244 6,29 100,00 6881,9 7,73 100,00 30,4 
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Dolj 2965 0,84 13,33 1043,5 1,17 15,16 20,9 

Gorj 3843 1,09 17,28 1001,2 1,12 14,55 20,4 

Mehedinti 2302 0,65 10,35 722,0 0,81 10,49 29,0 

Olt 1064 0,30 4,78 356,0 0,40 5,17 21,0 

Vlcea 12070 3,41 54,26 3759,3 4,22 54,63 36,8 

        

Regiunea Nord 
Vest 

40897 11,56  11879,9 13,34  30,6 

Centru 70696 20,00  21659,1 24,32  28,1 

Nord -Est 31328 8,85  8927,2 10,02  27,5 

Sud Est 103753 29,32  14647,1 16,44  41,5 

Sud Muntenia 30380 8,59  8509,6 9,55  26,4 

Bucuresti-Ilfov 23873 6,75  8593,1 9,65  42,8 

Vest  30664 8,67  7978,1 8,96  29,9 

Capacitatea de cazare turistica existenta (in numar de locuri) era de 22244 locuri in 
regiunea Sud Vest Oltenia, reprezentand 6,29% din capacitatea totala pe tara fiind 
pe ultmul loc in casamentul regunilor de dezvoltare. Cea mai mare capacitate de 
cazare turistica o reprezenta in 2018 regiunea Sud Est (29,32%) cu 103743 locuri de 
cazare avand litoralul Marii Negre si Delta Dunarii ca principale concentrari de locuri 
de cazare si regiunea Centru (20%) cu 70696 locuri de cazare.  

Capacitatea de cazare turistica existenta in 2018 pe judetele regiunii Sud Vest 
Oltenia evidentiaza pe locul 1 judetul Valcea care detine o pondere de 3,41% pe tara 
si 54,26% in cadrul regiunii cu o capacitate de cazare de 12070 locuri. Pe pozitia 2 
se situa judetul Gorj (17,28%) cu o capacitate de cazare de 3843 locuri si pe locul 3 
judetul Dolj (13,33%) cu 2965 locuri de cazare.  

Capacitatea de cazare turistica in functiune (mii de locuri x zile) a regiunii Sud Vest 
Oltenia in 2018 era de 6881,9 mii locuri x zile reprezentand o pondere de 7,73% din 
valoarea acestui indicator pe tara, situandu-se pe ultima pozitie in top 8 regiuni de 
dezvoltare. Pe prima pozitie se situeaza  regiunea Centru cu 21659,1 mii locuri x zile 
si o pondere de 24,32% pe tara. Spre deosebire de regiunea Sud-Est, cu un sezonul 
turistic scurt, in regiunea Centru capacitatile sunt ocupate tot anul. 
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FIG.135 CAPACITATEA  DE CAZARE TURISTICA 
IN REGIUNEA 

SUD VEST OLTENIA 2018 
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Capacitatea turistica in functiune la nivelul judetelor regiunii Sud Vest Oltenia 
evidentiaza pe prima pozitie judetul Valcea care detine o pondere de 4,22% pe tara 
si de 54,63% in cadrul regunii. Capacitatea in functiune din judetul Dolj reprezinta 
15,16% din capacitatea regiunii, judetul Gorj reprezinta 14,55% din capacitatea 
regiunii, pe ultima pozitie se situeaza judetul Olt cu o pondere de 5,17%. 
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Indicele de utilizarea neta a capacitatii de cazare turistica in functiune in 2018 era 
de 30,4% fiind pe pozitia 4 dupa regiunea Bucuresti Ilfov cu cel mai inalt indice de 
utilizare (42,8%), regiunea Sud Est cu indice de utilizarea a capacitatii turistice in 
functune de 41,5% si regiunea Nord Vest cu 30,6%.  

Indicele de utilizare neta a capacitatii de cazare turistica in functiune in judetele 
regiunii Sud Vest Oltenia in anul 2018 plasa pe prima pozitie judetul Valcea cu 36,8%, 
pe locul2 judetul Mehedinti cu 29% si pe locul 3 judetul Olt cu 21%. 

             

             

 

30.4 30.6
28.1 27.5

41.5

26.4

42.8

29.9

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

 Oltenia NV Centru Nord Est Sud Est  Muntenia BI Vest

F I G .  1 3 9  I N D I C E  D E  U T I L I Z A R E  N E T A  A  
C A P A C I T A T I I  D E  C A Z A R E  T U R I S T I C A  I N  

F U N C T I U N E  2 0 1 8  ( % )

20.9 20.4

29

21

36.8

DOLJ GORJ MEHEDINT OLT VALCEA 

Fig. 140 Indice de utilizare neta a capacitatii de 
cazare turistica in functiune in SV Oltenia -2018 

(%)



 

191 
 

7.6. POLI DE CRESTERE ECONOMICA IN REGIUNEA SUD VEST OLTENIA  

Guvernul României a aprobat, în data de 30 ianuarie 2008, Memorandumul privind 
sprijinirea dezvoltării integrate a reţelei polilor de creştere din România, în 
concordanţă cu Conceptul Strategic de Dezvoltare Teritorială a României 2007-2030 
şi Cadrul Strategic Naţional de Referinţă 2007- 2013, aprobat de Guvernul României 
şi Comisia Europeană. În România, șapte mari centre urbane au fost selectate şi li s-
a atribuit rolul de poli de creştere: Iaşi, Constanţa, Ploieşti, Craiova, Timişoara, Cluj- 
Napoca şi Braşov şi arealele de influenţă ale acestora.Polii de creştere au fost 
stabiliţi prin Hotărârea de Guvern nr.998/2008 pentru desemnarea polilor naţionali 
de creştere, completată prin Hotărârea de Guvernnr. 1149/2008 pentru desemnarea 
polilor de creştere şi a polilor de dezvoltare urbană, în care se realizează cu 
prioritate investiţii din programele cu finanţare comunitară şi naţională. Aceștia se 
remarcă prin concentrarea populaţiei, a activităţilor economice şi culturale, au un 
rol important ca nod de transport regional şi stimulează dezvoltarea zonelor 
învecinate. Oraşele – poli de creştere corespund unor concentrări de industrii 
dinamice, unde investiţiile au efecte importante de antrenare asupra economiei 
regionale. Efectele acestora influenţează nu numai structura economiei regiunii în 
care sunt localizate, dar şi proporţia şi intensitatea fluxurilor economice dintre 
regiuni. Pentru ca proiectele realizate în arealul său să poată fi finanţate, fiecare 
pol de creştere trebuie să aibă un Plan Integrat de Dezvoltare (PID).  

Prin Planul Integrat de Dezvoltare, Polul de Creştere Craiova şi-a asumat misiunea 
de a transforma Zona Metropolitană Craiova într-un spaţiu atractiv şi competitiv la 
nivel european, un important centru economic în construcţia de maşini şi industria 
electrotehnică, precum şi în dezvoltarea unui puternic mediu academic. Primăria 
Municipiului Craiova a făcut demersurile necesare înființării unei Asociaţii de 
Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană Craiova” care poate beneficia de o 
parte din fondurile alocate de Uniunea Europeană pentru dezvoltare urbană. De 
asemenea, Zona Metropolitana Craiova este un instrument administrativ eficient în 
scopul promovarii unor proiecte comune de dezvoltare integrata a zonei si de 
atenuare a discrepantelor de dezvoltare dintre localități, un facilitator privind 
atragerea investițiilor si a Fondurilor Structurale, o platforma de colaborare între 
unitatile administrativ – teritoriale componente si un nucleu de dezvoltare a 
serviciilor publice. Zona Metropolitană Craiova este compusă din 24 localități.  

Pol de dezvoltare – RÂMNICU VÂLCEA În cadrul Programului Operaţional Regional 
2007-2013, Axa 1, domeniul major de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de 
dezvoltare urbană, sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană, prin HG 998/2008, 
municipiul Râmnicu Vâlcea a fost desemnat "Pol de dezvoltare urbană", cu alocarea 
unei sume de 38,20 milioane de euro, îndeplinind criteriile de bază: are potenţial de 
dezvoltare economică; are capacitate de cercetare-dezvoltare şi inovare; are o 
infrastructură de afaceri adecvată; are accesibilitate (rutieră, feroviară, aeriană, 
maritimă); serviciile publice oferite satisfac necesitățile populației; are capacitate 
de asociere administrativă . Pentru accesarea fondurilor, Primăria municipiului 
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Râmnicu Vâlcea a întocmit Planul Integrat de Dezvoltare Urbană (PIDU) – document 
strategic care stă la baza dezvoltării ulterioare a municipiului şi include 9 proiecte 
individuale. Aceste proiecte vizează reabilitarea infrastructurii urbane prin 
construirea de poduri, a unui pasaj denivelat, reabilitarea parcului Zăvoi, dar include 
şi un proiect de infrastructură socială care prevede extinderea şi modernizarea 
sistemului de supraveghere din municipiu.  
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CAPTIROLUL 8. ORIENTARI SI SUSTINEREA DEZVOLTARII REGIUNII SUD VEST OLTENIA 

CATRE O ECONOMIE SUSTENABILA, IN PERIOADA 2021-2027 

In ceea ce priveste contextul strategic la nivel Uniunii Europene  pentru exercițiul 
2021-2027, odata cu adoptarea , in septembrie 2015, in cadrul Adunarii Generale a 
Organizației Națiunilor Unite a Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă a  ONU și a 
celor 17 obiective de dezvoltare durabilă (ODD) ale acesteia, au fost stabilite acțiuni 
concrete de întreprins pentru oameni și pentru planetă. Obiectivele de dezvoltare 
durabilă, împreună cu Acordul de la Paris privind schimbările climatice, reprezintă 
foaia de parcurs către o lume mai bună, cadrul mondial pentru cooperarea 
internațională în materie de dezvoltare durabilă și dimensiunile economice, sociale, 
de mediu și de guvernanță ale acestui cadru.  

Conform Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă ale ONU, la care au subscris 193 de 
state, inclusiv Uniunea Europeană și statele sale membre, este nevoie de un program 
de măsuri concrete, cu impact mondial, pentru a face fata provocarilor societale, 
economice si de mediu. Cele 17 obiective de dezvoltare durabilă trasează un 
itinerariu și reprezintă o modalitate de a depăși provocările cu care ne confruntăm, 
de a ne îmbunătăți habitatul, economia și viața intr-un mod durabil.  

Deși tratată drept complexă, dezvoltarea durabilă constă într-un concept simplu: 
asigurarea că avansul tehnologic si creșterea economică produc rezultate echitabile 
pentru întreaga umanitate și că nu consumăm mai multe resurse decât ne poate oferi 
planeta. În acest scop, trebuie să ne modernizăm economia pentru a adopta modele 
de consum și de producție mai durabile, pentru a corecta dezechilibrele din cadrul 
sistemului alimentar și pentru a ne plasa pe o traiectorie sustenabilă mobilitatea, 
modul în care producem și utilizăm energia și modul în care proiectăm spatiile 
urbane.  

Cele 17 obiective de dezvoltare durabilă ale ONU: 

1) Fara saracie! Eradicarea sărăciei în toate formele sale și în orice context 

2) Zero foamete! Eradicarea foametei 

3) Sanatate si Stare de Bine! Asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea 
bunăstării tuturor, la orice vârstă 

4) Educatie de calitate! Garantarea unei educații de calitate și promovarea 
oportunităților de învățare de-a lungul vieții pentru toți. 

5) Egalitate de gen! Realizarea egalității de gen și împuternicirea tuturor femeilor 
și a fetelor 

6) Apa curata si igiena! Asigurarea disponibilității și managementului durabil al 
apei și igienei pentru toți 
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7) Energie accesibila si curata! Asigurarea accesului tuturor la energie la prețuri 
accesibile, într- un mod sigur 

8) Munca decenta si crestere economica! Promovarea unei creșteri economice 
susținute, deschisă tuturor și durabilă, a ocupării depline și productive a forței 
de muncă și asigurarea de locuri de munca decente pentru toti 

9) Reducerea inegalitatilor intre tari! Reducerea inegalităților în interiorul țărilor 
și între țări 

10) Industrie, inovatie si infrastructura! Construirea unor infrastructuri rezistente, 
promovarea industrializarii durabile si incurajare inovatiei 

11) Orase si comunitati durabile! Dezvoltarea orașelor și a așezărilor umane pentru 
ca ele să fie deschise tuturor, sigure, reziliente si durabile 

12) Consum si productie responsabile! Asigurarea unor tipare de consum și producție 
durabile 

13) Actiuni asupra climei! Luarea unor măsuri urgente de combatere a schimbărilor 
climatice și a impactului lor 

14) Viata sub apa! Conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor și a 
resurselor marine pentru o dezvoltare durabilă 

15) Viata pe pamant! Protejarea, restaurarea și promovarea utilizării durabile a 
ecosistemelor terestre, gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea 
desertificării, stoparea și repararea degradării solului și stoparea pierderilor de 
biodiversitate 

16) Pace, justitie si institutii puternice! Promovarea unor societăți pașnice și 
incluzive pentru o dezvoltare durabilă, a accesului la justiție pentru toți și 
crearea unor instituții eficiente, responsabile și incluzive la toate nivelurile. 

17) Parteneriate pentru obiective. Consolidarea mijloacelor de implementare și 
revitalizarea parteneriatului global pentru dezvoltare durabilă. 

 

 

 



 

195 
 

CAPITOLUL 9 ORIENTARI SI SUSTINEREA DEZVOLTARII REGIUNII SUD VEST OLTENIA 

CATRE O ECONOMIE INCLUZIVA 

Printre cele 7 obiective ale Strategiei Europa 2020 este si cel referitor la „Platforma 

europeană de combatere a sărăciei” pentru a garanta coeziunea socială și teritorială, 

astfel încât beneficiile creșterii și locurile de muncă să fie distribuite echitabil, iar 

persoanelor care se confruntă cu sărăcia și excluziunea socială să li se acorde 

posibilitatea de a duce o viață demnă și de a juca un rol activ în societate. 

Strategia Europa 2020 se axeaza pe trei priorități  

1 – creștere inteligentă – dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere și inovare;  

2– creștere durabilă – promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere 

al utilizării resurselor, mai ecologice și mai competitive;  

3– creștere favorabilă incluziunii – promovarea unei economii cu o rată ridicată a 

ocupării forței de muncă, în măsură să asigure coeziunea economică, socială și 

teritorială.  

O creștere favorabilă incluziunii presupune asigurarea autonomiei cetățenilor prin 

rate ridicate ale ocupării forței de muncă, investirea în dezvoltarea competențelor, 

combaterea sărăciei și modernizarea piețelor muncii și a sistemelor de formare și de 

protecție socială pentru a ajuta cetățenii să anticipeze și să gestioneze schimbările, 

precum și pentru a construi o societate solidară. De asemenea, este esențial ca 

beneficiile creșterii economice să fie accesibile în toate regiunile Uniunii, inclusiv în 

regiunile ultraperiferice, consolidând astfel coeziunea teritorială. O creștere 

favorabilă incluziunii presupune să se asigure tuturor cetățenilor acces și oportunități 

pe tot parcursul vieții. Europa trebuie să își valorifice pe deplin potențialul de forță 

de muncă pentru a face față provocărilor pe care le reprezintă îmbătrânirea 

populației și creșterea concurenței mondiale. Vor fi necesare politici de promovare 

a egalității de șanse între femei și bărbați pentru a crește participarea forței de 

muncă, ceea ce va contribui la creștere și la coeziune sociale. Europa trebuie să 

acționeze în domeniul ocuparii forței de muncă. Din cauza schimbărilor 

demografice, forța de muncă de care dispunem este în scădere. Numai două treimi 

din populația noastră activă are în prezent un loc de muncă, în comparație cu peste 

70% în SUA și în Japonia. Rata ocupării forței de muncă este scăzută în special în 

rândul femeilor și al lucrătorilor în vârstă. Tinerii au fost grav afectați de criză, 

cunoscând o rată a șomajului de peste 21%. Se întrevede un risc ridicat ca persoanele 

neintegrate în câmpul muncii sau care au legături slabe cu acesta să piardă teren pe 

piața muncii. In domeniul competențelor: aproximativ 80 de milioane de persoane 

au competențe reduse sau de bază, însă persoanele mai instruite sunt cele care 

beneficiază, în principal, de posibilitățile oferite de învățarea de-a lungul vieții. 
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Până în 2020, 16 milioane de locuri de muncă vor necesita un nivel înalt de calificare, 

în timp ce numărul locurilor de muncă pentru care se vor cere competențe reduse 

va scădea cu 12 milioane. Pentru ca lucrătorii să aibă o viață activă mai îndelungată, 

este nevoie, de asemenea, să le oferim posibilitatea de a dobândi și de a dezvolta 

noi competențe pe tot parcursul vieții. In domeniul  combaterii  sărăciei: înainte 

de criză, 80 de milioane de persoane erau amenințate de sărăcie. 19 milioane dintre 

acestea sunt copii. 8% dintre persoanele care au un loc de muncă nu câștigă suficient 

pentru a ieși din sărăcie. Șomerii sunt, în special, afectați. Acțiunile din cadrul 

acestei priorități vor necesita modernizarea și consolidarea politicilor noastre în 

materie de ocupare a forței de muncă, de educație și de formare, precum și a 

sistemelor noastre de protecție socială, prin sporirea participării pe piața muncii și 

prin reducerea șomajului structural, precum și prin creșterea responsabilității 

sociale a întreprinderilor în cadrul comunității de afaceri. În acest sens, va fi 

important să se asigure accesul populației la centre de îngrijire a copiilor și la centre 

destinate altor persoane aflate în întreținere. Va fi esențial să se pună în aplicare 

principiile privind flexicuritatea și să se ofere cetățenilor posibilitatea de a dobândi 

noi competențe care să le permită să se adapteze la noile condiții și la eventualele 

schimbări de carieră. Va fi nevoie de un efort deosebit pentru a combate sărăcia și 

excluziunea socială și pentru a reduce inegalitățile în materie de sănătate, astfel 

încât beneficiile creșterii să poată fi accesibile tuturor. Capacitatea noastră de a 

face față provocării pe care o reprezintă promovarea unei îmbătrâniri active și 

sănătoase a populației va fi la fel de importantă în asigurarea coeziunii sociale și a 

unei productivități mai ridicate.  

Inițiativa emblematică „O platformă europeană de combatere a sărăciei”  

Obiectivul este de a asigura coeziunea economică, socială și teritorială, în vederea 

sensibilizării opiniei publice și a recunoașterii drepturilor fundamentale ale 

persoanelor care se confruntă cu sărăcia și excluziunea socială, acordându-le 

acestora posibilitatea de a duce o viață demnă și de a juca un rol activ în societate.  

La nivel național, statele membre vor trebui:  

– să promoveze responsabilitatea colectivă și individuală pe care o împart în 
domeniul combaterii sărăciei și excluziunii sociale;  

– să definească și să pună în aplicare măsuri care vizează situația specifică a 
grupurilor cu un grad de risc ridicat (precum familiile monoparentale, femeile în 
vârstă, minoritățile, romii, persoanele cu handicap și personale fără adăpost); 

 – să își dezvolte pe deplin sistemele de securitate socială și de pensii pentru a asigura 
un nivel adecvat al ajutorului pentru venit și al accesului la asistență medicală.  
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In contextul Strategiei Europa 2020 in regiunea Sud Vest Oltenia asistenta sociala s-

a centrat pe indemnizatii pentru persoane cu dizabilitati. 

In regiunea Sud Vest Oltenia exista un numar mediu lunar de 4829 insotitori pentru 

persoane cu dizabilitate vizuala grava, cei mai multi -1403 fiind in judetul Olt. 

Numarul mediu lunar de beneficiari de indemnizatii cu dizabilitati grave sau 

accentuate la nivelul regiunii este  de 83207 persoane, cel mai mare numar fiind in 

judetul Valcea (21648)  si judetul Olt (20518). 
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CAPITOLUL 10 IMPACTUL PROGRAMELOR CU FINANTARE EUROPEANA PENTRU 

DEZVOLTARE REGIUNII SUD VEST OLTENIA –  

10.1. PROGRAME MONITORIZATE DE ORGANISMUL INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU 

PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE – 
REGIUNEA SUD VEST OLTENIA PENTRU DEZVOLTAREA ANTREPRENORIATULUI 

Programul Operațional Capital Uman (POCU) stabilește prioritățile de investiții, 
obiectivele specifice și acțiunile asumate de către România în domeniul resurselor 
umane, continuând astfel investițiile realizate prin Fondul Social European în 
perioada 2007‐2013 și contribuind, totodată, la atingerea obiectivului general al 
Acordului de Parteneriat (AP 2014‐2020) ‐ implicit al Fondurilor Europene Structurale 
și de Investiții din România, şi anume, de a reduce disparităţile de dezvoltare 
economică şi socială dintre România şi Statele Membre ale Uniunii Europene. 

POCU s-a desfasurat in baza Strategiei  pentru contribuția programului operațional 

la strategia Uniunii pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii și 

realizarea coeziunii economice, sociale și teritoriale. 

Abordarea strategica in POCU  a vizat incurajarea antreprenoriatului și infiintarea de 

noi întreprinderi cu profil non-agricol in mediul urban. S-a avut în vedere acordarea 

de sprijin financiar persoanelor fizice pentru deschiderea unei afaceri, precum și 

acordarea de sprijin financiar IMM-urilor deja înființate (cu un istoric de funcționare 

până la un an) pentru a crea noi locuri de muncă. Sprijinul financiar a fost însoțit de 

acordarea de servicii de consiliere/ consultanță, formare profesională 

antreprenorială şi alte forme de sprijin pentru dezvoltarea afacerii înființate. 

In acest context strategic s-au inscris programele Romania Start –Up Plus si Diaspora 

Start-Up, care s-au inclus in axa prioritara 3 „Locuri de munca pentru toti”, 

obiectivul specific 3.7 – Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil 

non-agricol din zona urbana. 

Organismul Intermediar pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane – Regiunea Sud Vest Oltenia  gestiona la 31.10 2019 un numar de 
27 proiecte din Programul Romania Start-Up Plus (apel 82, masura 3.7) si 4 proiecte 
pentru Diaspora (poz. 14-44 din Lista proiectelor gestionate la 31.10.2019- sursa 
www.oirsvfse.ro ) La poz.26 din lista figureaza proiectul implementat de Asociatia 
pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin-ADAF cu titlul „Fii si Tu 
Antreprenor!” cod MYSmis POCU/82/3/7/106494. 

Implementarea proiectului s-a realizat in perioada 09.01.2018 - 08.01.2021 de 
Asociatia  pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin in calitate de solicitant si 
Asociatia Romana pentru Transfer Tehnologic (AROTT) din Craiova.  Aria de 
implementare a proiectului a fost regiunea Sud Vest Oltenia. 

http://www.oirsvfse.ro/
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10.2.  CONTRIBUTIA PROIECTULUI „FII SI TU ANTREPRENOR!” LA REALIZAREA 

STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A REGIUNII SUD VEST OLTENIA 2014-2020 IN 

DOMENIUL ANTREPRENORIAL- STUDIU DE CAZ. 

Aplicarea la programul Romania Start-Up Plus s-a fundamentat pe analiza efectuata 
in regiunea Sud Vest Oltenia care a evidentiat ca in mediul urban problemele de 
acces la ocupare sunt cauzate de lipsa de locuri de munca (ca efect al disparitiei 
unicei intreprinderi in zone monoindustrializate sau de ramuri industriale in declin), 
de pregatirea si experienta somerilor neadecvate cererii pietei muncii, de 
participarea scazuta la cursuri de Formare Profesionala Continua, cu efecte negative 
asupra adaptabilitatii fortei de munca, de imbatranire a populatiei si a fortei de 
munca.  

In privinta dezvoltarii antreprenoriatului s-au identificat cateva bariere majore: lipsa 
de competente si abilitati antreprenoriale si manageriale, lipsa de experienta si de 
cunostinte in domeniul juridic si financiar-contabil si mai ales lipsa de resurse 
financiare proprii si atrase, aproape inexistente pentru start-upuri.  

La nivelul populatiei regiunii gradul de cunoastere a prioritatilor de dezvoltare 
economica vizand inovarea sociala, utilizarea TIC, reducerea emisiilor de gaze este 
extreme de redus, chiar si in randul intreprinzatorilor mici si mijlocii.  

In regiune s-a identificat o rata semnificativa de populatie in prag de saracie, cu risc 
de excluziune sociala. 

Nevoile identificate la nivelul regiunii s-au referit la: programe de formare 
antreprenoriala pentru dezvoltarea de competente si abilitati la nivelul persoanelor 
fizice din GT pentru a infiinta si conduce afaceri, asigurarea surselor de finantare 
pentru inceperea si dezvoltarea 

intreprinderii, acordarea de servicii de consultanta/mentorat pentru 
operationalizarea afacerii, constientizarea si indrumarea Grupului Tinta  spre 
dezvoltarea de afaceri inovative, creative si sustenabile. 

10.2.1.  OBIECTIVE SI REZULTATE ALE PROIECTULUI, ANALIZATE PRIN METODA 

SWOT 

Obiectivul 1: Stimularea initiativei antreprenoriale in randul somerilor, persoanelor 
inactive si persoanelor care au un loc de munca si doresc sa infiinteze o afacere care 
sa creeze locuri de munca din regiunea de dezvoltare sud-vest Oltenia prin 
informarea publicului cu privire la programul de formare antreprenoriala prin 
organizarea de 5 seminare cu un total de 500 de participanti si prin actiuni de 
promovare si publicitate bazate pe mijloace si canale de informare diversificate. 

Rezultate: Pentru stimularea initiativei  antreprenoriale in cadrul categoriilor de 
grup tinta eligibile s-au folosit multiple mijloace de informare : 



 

200 
 

- a)Mijloace scrise de informare  (s-a elaborat un pliant de prezentare a 
proiectului, 110 afise, care au fost diseminate in locuri publice cu un 
numar mare de vizitatori din categoriile grupului tinta, pentru a se asigura 
sanse egale de participare persoanelor interesate: AJOFM, Oficiul 
registrului comertului, Universitati, primarii urbane, administratia 
financiara, etc. S-a promovat proiectul si catre asociatii si parteneri sociali 
precum, Camere de comert si industrie, patronate, organizatii sindicale, 
asociatii studentesti. S-au realizat 4 roll-upuri utilizare in seminarele de 
informare, cursuri si alte evenimente organizate in cadrul proiectului. 

- b) Transmiterea de 80 scrisori de informare privind proiectul si beneficiile 
aduse comunitatii locale, primariilor localitatilor urbane din fiecare judet, 
stake-holderilor . 

- c) Mijloace on-line: site-urile solicitantului (www.adaf.ro) si partenerului 
(www.arott.ro), blogul www.Cursurigratuite.wordpress.com  foarte 
cunoscut ca mijloc de informare privind proiecte europene, cu  numar 
mare de vizitatori, retele de socializare de tip facebook pe pagina “”Fii si 
tu antreprenor” (prin crearea unui profil specific proiectului);  

- crearea unei adrese de email dedicata proiectului pentru a fi la dispozitia 
persoanelor interesate de a participa la proiect Start-up@adaf.ro; 

- 1 interviu la Radio Romania Oltenia acordat de partenerul din Craiova. 
- d) Comunicate de presa catre presa scrisa si on-line- 2 comunicate ;  
- f)Organizarea unui numar de 5 seminare de informare, cate un seminar in 

fiecare judet al regiunii Sud-Vest Oltenia, cu un numar total de 550 
participanti.  

- g) Informarea persoanelor interesate la sediile solicitantului si partenerilor 
(circa 50 persoane au fost informate prin telefon si email de catre 
solicitant si partener); 

- h) crearea unui helpdesk la solicitant si parteneri prin adrese de email 
dedicate furnizarii de informatii despre proiect si prin telefon. 

Organizarea de 6 seminare de informare cu 550 participanti, conform urmatorului 

calendar: 

- 01.02.2018 in orasul Craiova, judetul Dolj, unde au fost prezente 100 
persoane  

- 19.03.2018 in orasul Ramnicu Valcea, judetul Valcea la AJOFM, unde au 
fost prezente 37 persoane somere; 

- 21.03.2018 in orasul Drobeta-Turnu Severin, judetul Mehedinti, unde au 
fost prezente 96 persoane; 

- 02.04.2018 in orasul Ramnicu Valcea, judetul Valcea, unde au fost 
prezente 126 persoane; 

- 23.04.2018 in orasul Novaci, judetul Gorj, unde au fost prezente 102 
persoane 

- 26.04.2018 in orasul Corabia judetul Olt -89 participanti.   

http://www.adaf.ro/
http://www.arott.ro/
http://www.cursurigratuite.wordpress.com/
mailto:Start-up@adaf.ro
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Seminarele de informare au permis realizarea transferului de cunostinte si informatii 
despre proiect catre participanti dar mai ales au creat cadrul de dezbatere activa cu 
publicul prin intrebari, comentarii, propuneri, recomandari si au oferit posibilitatea 
cunoasterii unor nevoi ale participantilor.  In organizarea seminarelor de informare 
accentul s-a pus pe atragerea persoanelor din grupul tinta si mai ales pe categoria 
somerilor. In acest scop s-a colaborat cu AJOFMurile si s-a organizat impreuna cu 
AJOFM Valcea un seminar dedicat in exclusivitate somerilor.  

Regiunea Sud Vest Oltenia are un numar de 40 localitati urbane: 11 municipii si 29 
orase (reprezinta 12,5% din numarul total de localitati urbane din tara), cu o 
populatie totala urbana de 1093642 persoane, cu un procent de urbanizare scazut de 
49,74% pe regiune si cu 3 judete cu grad de urbanizare sub 50%(Olt- 43,34%, Gorj-
48,48% si Valcea – 48,05%). 

Raportand populatia informata la populatia totala din orasele unde s-au organizat 
seminare gradul total de informare a fost de 0,1 %, cu valori diferite intre localitati 
cuprinse intre 0,03% in Craiova si 1,81% in orasul Novaci. 

Tabel nr. 67 Gradul de informare a populatiei privind proiectul „Fii si Tu 
Antreprenor!”  

Localitatea Populatia localitatii Numar persoane informate Grad de informare % 

Craiova 301924 100 0,03 

Rm Valcea 117888 163 0,14 

Novaci 5638 102 1,81 

Tn Severin 107153 96 0,09 

Corabia 17510 89 0,51 

Total  550113 550 0,10 

In realitate, numarul persoanelor informate a fost mult mai mare, avand in vedere 
persoanele care au accesat site-urile ADAF si AROTT, pagina proiectului pe facebook, 
blogurile, stakeholderii si institutii publice, camere de comert informate prin 
transmitere de scrisori, diseminare pliante, comunicate de presa, contacte 
telefonice sau prin email, mijloace de informare care nu s-au monitorizat. 

Analiza SWOT –Obiectivul 1  

Puncte tari: 

-Experienta solicitantului si partenerului in utilizarea mijloacelor de informare on-
line si mai ales a social media; 
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- Relationarea solicitantului si partenerului cu institutii publice, ONG-uri si parteneri 
sociali pentru atragerea participantilor la seminare de informare; 

-Experienta in organizarea de seminare de informare dobandita din proiectele 
anterioare; 

- Cunoasterea mediului antreprenorial si institutional in judete din regiunea Sud Vest 
Oltenia din implementarea unui numar mare de proiecte POSDRU. 

Puncte slabe: 

-Utilizarea in masura mica a presei, din cauza lipsei unui buget alocat promovarii 
prin presa scrisa si on-line, care nu este altfel interesata, motivatia principala a 
presei fiind rating-ul si veniturile; 

-Nu s-a reusit incheierea de parteneriate cu organe de presa din cauza retinerii 
presei, a insistentei scazute din partea celor 2 parteneri; 

-Nu s-au obtinut interviuri la posturi locale de TV si radio (1 singur interviu la radio 
in Craiova) si nu s-a insistat, posturile respective nefiind interesate sa realizeze in 
regim gratuit. 

-Atragerea intr-o masura mica in parteneriate a AJOFM-urilor pentru promovarea 
proiectului. 

-Neinregistrarea solicitarilor de informatii despre proiect prin email, telefon, 
facebook, intr-o evidenta adaugata seminarelor cu prezenta fizica. 

Oportunitati: 

-Folosirea ca element de atragere a participarii publicului la seminarele de informare 
a oportunitatii finantarii prin ajutor de minimis; 

-Dezvoltarea mijloacelor on-line din punct de vedere tehnic si a diseminarii largi in 
randul populatiei; 

- Cunoasterea mediului antreprenorial si institutional in regiunea de implementare; 

- Localizarea partenerului in regiunea de implementare. 

Amenintari: 

- Numarul mare de proiecte de acelasi tip – 27 proiecte in regiunea Sud vest Oltenia; 

- Gradul de saturatie a publicului cu informatii si seminare de informare, de multe 
ori adresate aceleiasi comunitati locale; 
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- Crearea unui mediu concurential intre proiecte cu efecte de inhibare a raspunsului 
grupului tinta. 

Obiectivul 2:  Selectarea, pe baza unei metodologii transparente, obiective si 
echidistante, a 310 someri, persoane inactive si salariati din regiunea Sud-vest 
Oltenia in grupul tinta, la programul integrat de formare antreprenoriala, prin cursuri 
de competente antreprenoriale, elaborarea de planuri de afaceri, participarea la 
concurs de planuri de afaceri in vederea obtinerii unui ajutor de minimis pentru 
implementarea ideii de afaceri 

Rezultate: Metodologia de selectare a grupului tinta a fost diseminata atat prin 
mijloace on-line (postare pe site, facebook, bloguri) cat si in cadrul seminarelor de 
informare. Formularele pentru selectare in grupul tinta au fost de asemenea puse la 
dispozitie prin mijloace diversificate de promovare si informare. S-a acordat atentie 
recrutarii si angajarii expertului Grup Tinta care sa aiba experienta in domeniu, sa 
aiba disponibilitate si o buna comunicare in relatia cu publicul. Pentru operativitate, 
formularele pentru grupul tinta au fost prezentate, explicate si distribuite inca de la 
seminarele de informare. Varianta pentru completare on-line a documentelor a 
existat pe site si pagina de facebook. 

Numarul total de persoane final atrase in grupul tinta a fost de 312 persoane, 
repartizate pe categorii eligibile astfel” 

Tabel 68 Grupul  tinta in proiectul Fii si Tu Antreprenor! 

Categorii  

Eligibile in grupul tinta 

TOTAL Pondere 

categorii in total 

Grup tinta (%) 

Barbati  % Femei  %  

Total 312 100,00 124 39,74 188 60,26 

angajati 216 69,23 81 37,50 135 62,50 

Someri si inactivi  96 30,77 43 44,79 53 55,21 

Dintre care:        

Persoane defavorizate 12 3,85 6 50,00 6 50,00 

Rezultate: 

Indicatorul de grup tinta stabilit la 310 persoane a fost realizat si depasit. 

Indicatorul de gen stabilit la 40% femei in grupul tinta a fost depasit semnificativ. 
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Analiza SWOT privind obiectivul n. 2 

Puncte tari: 

-experienta solicitant si partener in selectarea si lucrul cu grupul tinta dobandita din 
implementarea proiectelor POSDRU; 

- prezentarea metodologiei de selectie a grupului tinta din primele zile de 
implementare a proiectului, persoanele interesate de finantare fiind interesate si 
nerabdatoare sa afle daca sunt eligibile sau nu in rpoiect; 

- diseminarea formularelor pentru inscrierea in grupul tinta prin mijloace electronice 
pentru informare si completare, urmand ca dupa semnare, documentele sa ajunga 
in original la parteneri. 

Puncte slabe: 

-participarea inegala a categoriilor eligibile in structura grupului tinta; 

- atragerea unui numar mai mic de someri comparativ cu numarul de angajati si 
persoane inactive; 

- preocuparea de atingere a numarului total de grup tinta a generat o disproportie a 
categoriilor eligibile. 

- numarul mare de proiecte in implementare similare in regiune a generat ca 
preocupare principala urmarirea atingerii grupului tinta total, fara o selectie pe 
categorii in structura. 

Oportunitati: 

-Folosirea seminarelor de informare ca prima modalitate de atragere a grupului 
tinta, contactul direct fiind mai eficient decat comunicarea la distanta on-line sau 
telefonic. 

- Obtinerea formularelor pentru intrare in Grupul Tinta inca de la seminarele de 
informare; 

Amenintari: 

-Retragerea unor persoane din grupul tinta in apropierea inceperii cursurilor de 
formare ceea ce a condus la masuri operative de completare a grupului tinta. 

-Retragerea unor persoane chiar in perioada cursului cu efect negativ asupra 
indicatorului de GT. 

- Initial, in grupul tinta au fost selectate 330 persoane din care 16 au abandonat. 
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Obiectivul nr. 3  Instruirea si certificarea a 310 persoane din grupul tinta prin 
derularea de 16 sesiuni de cursuri de competente antreprenoriale autorizate de ANC 
si repartizate echilibrat in toate judetele regiunii de dezvoltare Sud-Vest Oltenia, 
prin asigurarea de cel putin de 20 cursanti in fiecare judet. 

Prima etapa a programului de masuri integrate pentru formare antreprenoriala a 
constat in 

furnizarea de cursuri de competente antreprenoriale  Cursul a fost autorizat de 
Autoritatea Nationala a Calificarilor (ANC) cu o durata de 40 ore (16 ore teorie si 24 
ore de practica). 

Formarea antreprenoriala a constitut un obiectiv principal al proiectului. Analiza de 
nevoi elaborata in perioada de pregatire a cererii de finantare pentru proiectul 
analizat a evidentiat ca bariere majore, in retinerea pentru activitati 
antreprenoriale, lipsa de competente si abilitati antreprenorile si manageriale, lipsa 
de cunostinte juridice si financiar-contabile. 

La elaborarea tematicii cursului de competente antreprenoriale s-a tinut cont de 
propunerile primite de la respondentii la chestionarul de analiza a nevoilor pentru 
formare antreprenoriala. 

Suportul de curs – componenta teoretica-a dezvoltat urmatoarele capitole si teme:  

Cap. 1 - Introducere in antreprenoriat (Definitii ale antreprenorului; Functiile si 
atributele unui antreprenor; Calitatile unui antreprenor; Caracteristici si 
competente psihologice, sociale si de management) ; 

Cap.2 - Initierea unei afaceri (Ciclul de dezvoltare al unei afaceri; Trasarea 
obiectivelor intr-o afacere; Planificarea si conducerea afacerii; Identitatea vizuala a 
companiei; Managementul si politica de resurse umane. 

Cap. 3 – Strategia de Marketing (Piata tinta si pozitionarea produselor/serviciiilor 
pe piata; Analiza SWOT; Marketingul afacerii; Analiza competitorilor; Mixul de 
marketing) 

Cap. 4 – Politica de promovare ( Vanzarea; Comertul online/e-commerce; 
Managementul achizitiilor in cadrul firmei). 

Cap. 5 – Finantarea unei afaceri (Sursele proprii de finantare ; Managementul 
financiar al firmei ; Valoarea actualizata neta si rata interna de rentabilitate). 

Cap. 6 – Dezvoltarea produselor/serviciilor afacerii (Prezentarea 
produsului/serviciului; Proprietatea intelectuala; Francizarea) 
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Cap. 7 – Strategii de dezvoltare si riscurile afacerii(Riscul in afaceri; Strategii de 
dezvoltare ale unei afaceri) 

Cap. 8 – Comunicarea si negocierea in afaceri (Tehnici de negociere;) 

Cap. 9 – Planul de afaceri (Definirea si continutul planului de afaceri; Etapele de 
realizare ale planului de afaceri; Continutul unui plan de afaceri). 

Componenta practica a cursului s-a focalizat pe elaborarea concreta a unui plan de 
afaceri, pe ideea de afaceri propusa de fiecare cursant. In masura timpului disponibil 
au fost simulate principalele etape de infiintare a firmei. 

Evaluarea satisfactiei cursantilor s-a realizat prin completarea, la sfarsitul cursului, 
a unui 

chestionar de feed-back privind masura in care cursul a corespuns nevoilor si 
asteptarilor 

participantilor, calitatea si eficienta cunostintelor dobandite, aprecieri privind 
formatorii si organizarea cursului, inclusiv propuneri de imbunatatire a cursurilor 
viitoare. 

Cursurile de competente antreprenoriale s-au finalizat cu un examen de evaluare de 
catre 

comisii ale ANC. Evaluarea a constat intr-o proba scrisa pe baza de test si proba orala 
de 

sustinere a planului de afaceri elaborat de fiecare cursant. Cursantii au primit 
Certificate de absolvire a cursului. 

S-au organizat in total  15 sesiuni de cursuri, repartizate pe localitati, astfel: 

Tabelul : 69 Cursurile de formare antreprenoriala sustinute: 

Nr grupa de curs Judetul Localitatea Nr. total Participanti  Femei  Barbati  

1 Dolj Craiova 27 19 8 

2  Craiova 28 22 6 

3  Craiova 20 5 15 

4  Craiova 20 7 13 

5  Craiova 20 9 11 

6  Craiova 20 11 9 
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7  Craiova 20 8 12 

8  Segarcea 20 6  14 

Total 1    175 87 88 

9 Gorj Novaci 18 8 10 

10  Novaci 14 11 3 

Total 2   32 19 13 

11 Olt Bals 26 12 14 

12  Corabia  20 7 13 

Total 3   46 19 27 

13 Valcea Rm Valcea 18 13 5 

14  Rm Valcea 26 13 13 

Total 4    44 26 18 

15 Mehedinti Tn Severin 20 6 14 

Total 5   20 6 14 

Total general   317 157 160 

Analiza SWOT  privind obiectivul nr. 3  

Puncte tari: 

- Experienta solicitantului si a partenerului in organizarea si sustinerea de 

cursuri de competente antreprenoriala,  dobandita prin  formarea unui 

numar mare de persoane prin proiectele POSDRU implementate; 

- Acreditarea furnizorilor de formare profesionala de catre organismele de 

specialitate, ca o garantie a calitatii serviciilor prestate; 

- Experienta trainerilor angajati pentru sustinerea cursurilor,  care detin 

certificarea pentru cursuri de competente antreprenoriale; 

- Asigurarea accesului la cursuri a persoanelor cu domiciliul in alte localitati, 

prin bugetarea cheltuielilor pentru deplasarea cursantilor la locatia 

cursului;  

- Asigurarea, prin bugetul proiectului, a materialelor direct atribuibile 

sustinerii activitatilor de educatie si formare- cursuri Antreprenoriat ( 310 

caiete, carioci, pix, suport de curs).  
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Puncte slabe 

- Nu s-a stimulat cererea pentru organizarea de cursuri de formare 

antreprenoriala in mai multe localitati, in special orase mici, cu istoric de 

localitati monoindustriale, ceea ce ar fi asigurat probabil lansarea de 

afaceri si in aceste orase. 

- Organizarea cu predilectie a cursurilor de formare in capitalele judetelor, 

cu exceptia cursurilor sustinute la Novaci, Segarcea, Corabia si Bals. 

- Organizarea unui numar prea mare de cursuri in municipiul Craiova (7 

cursuri din totalul de 15 sesiuni si peste 55,20% din numarul total de 

cursanti).  

- Raportul numar planuri de afaceri admise pentru finantare –numar cursanti 

este 

dezechilibrat in sensul ca, in Craiova, numai 1 cursant din 10 a castigat o 

finantare a planului de afaceri, fata de judetul Valcea unde 1 cursant din 

6 a castigat finantarea. 

Oportunitati  

- Mobilul atragerii persoanelor la curs a fost oferit de programul Romania 

Start-Up Plus prin finantarea implementarii planului de afaceri prin ajutor 

de minimis nerambursabil. 

Amenintari: 

- Renuntarea unor persoane la curs,  dupa selectarea in grupul tinta  si chiar 

dupa inceperea cursului, cu impact negative asupra indicatorului 

proiectului de persoane formate si certificate; pentru astfel de situatii s-a 

optat pentru inscrierea la cursuri a unui numar mai mare de persoane; 

- Neprezentarea unor cursanti la examenul de evaluare cu impact asupra 

indicatorului de persoane certificate care au obtinut certificatul de 

absolvire. 

Ca masura adoptata a fost convingerea persoanelor care nu s-au prezentat 

la evaluarea programata, sa participe la evaluarea organizata pentru o alta 

grupa sau chiar in alta localitate. 

Obiectivul nr. 5. Selectarea unui numar de 38 de planuri de afaceri cu propuneri de 
afaceri non-agricole in mediul urban, in urma evaluarii de catre un juriu de 
specialisti, pe baza unei metodologii cu o procedura transparenta, obiectiva si 
nediscriminatorie, care sa asigure infiintarea de cel putin 2 intreprinderi in fiecare 
judet. 
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Selectarea planurilor de afaceri s-a realizat in baza unei metodologii de selectie care 
sa ofere o procedura decizionala transparenta, echidistanta si obiectiva care sa 
respecte conditiile de acordare a schemei de minimis si sa asigure indeplinirea 
obiectivelor si a indicatorilor asumati prin proiect.  

Au fost depuse 56 de planuri (ADAF: 33 si AROTT: 21, au fost depuse  2 planuri de 
catre persoane care nu au participat la curs, dar indeplineau conditiile de 
eligibilitate) 

Tabel nr. 70  Distributia pe localitati a planurilor de afaceri depuse si propuse pentru 
implementare  si finantare prin ajutorul de minimis  

 

Judet Localitate
a  de 
Implemen
tare 

Numar 
planuri 
depuse 

Pondere 
planuri 
depuse 
pe judet  

    % 

Nr. 
cursanti/
judet 

Rata 
depunere 
proiecte fata 
de numar 
cursanti % 

Nr Proiecte 
admise 

 

Pondere 
proiecte 
admise fata 
de  nr.cursanti 

% 

Dolj  Craiova 24  155  18  

 Dabuleni  2      

Total 1   26 46,43 175 16,77 18 10,29 

Gorj  Novaci  5      

Total 2  5 8,93 32 15,63 3 9,38 

Olt Bals 2    2  

 Slatina 3    3  

Total 3  5 8,93 46 10,87 5 10,87 

Mehedinti  Drobeta 
Turnu 

Severin  

2    2  

Total 4   2 3,57 20 10,00 2 10,00 

Valcea  Rm Valcea  11    5  

 Balcesti 1    1  

 Brezoi 1    1  

 Dragasani  2    2  
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 Horezu 2      

 Olanesti 1    1  

Total 5   18 32,14 44 40,91 10 22,72 

Total 
general  

 56 100,00 317  38 11,99 

Analiza SWOT a obiectivului 5 

Puncte tari 

- Elaborarea metodologiei de selectie, inclusiv a grilelor de evaluare, a fost 
finalizata inainte de inceperea cursului de competente antreprenoriale 
pentru a orienta cursantii in elaborarea de planuri de afaceri eligibile 
pentru finantare. 

- Acordarea de consultanta colectiva si individuala in perioada de pregatire 
a planurilor de afaceri pentru elaborarea de planuri de afaceri 
corespunzatoare 
criteriilor de selectie si indicatorilor proiectului. 

- Verificarea documentatiei depuse pentru participare la concursul de 
planuri de afaceri, in sensul completitudinii si a existentei declaratiilor 
obligatorii; 

- Atragerea, ca evaluator ai planurilor de afaceri, de persoane competente, 
din regiunea de dezvoltare, cu experienta antreprenoriala, care cunosc 
antreprenoriatul local si pot selecta afacerile cu potential pentru zona 
careia se adreseaza afacerea; 

- Informarea participantilor la cursuri prin mijloace diversificate, astfel 
incat informatiile sa ajunga in timp util la persoanele din grupul tinta: 
postare pe site-ul beneficiarului, prin raspunsuri la intrebarile transmise 
pe adresa de email dedicata, telefonic de catre solicitant si parteneri si 
direct catre solicitanti la sediile solicitantului si partenerului, inregistrarea 
pe suport digital a metodologiei de selectie a planurilor de afaceri si 
predarea cursantilor la  
cursul de competente antreprenoriale. 

- Publicarea anuntului de inscriere a planurilor de afaceri pentru selectie in 
vederea finantarii pentru fiecare grupa de cursanti, si acordarea unui 
termen de depunere care sa asigure pentru fiecare grupa o perioada egala 
de timp pentru elaborarea si depunerea dosarului cu planul de afaceri. 

- Depunerea s-a efectuat si electronic ceea ce a permis cursantilor sa aiba 
o procedura simplificata si fara costuri de transmitere prin posta sau 
curier; 

- Asigurarea transparentei prin publicarea pe site a listei intermediare cu 
punctajul atribuit planurilor de afaceri, prin publicarea  listei cat si prin 
publicarea solutionarii contestatiilor si a listei finale. 
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- Caracterul competitiv al selectarii planurilor de afacere pentru finantare, 
pe baza de evaluare individuala efectuata de 3 evaluatori, fara comunicare 
intre acestia. 

Puncte slabe 

- Desi s-a asigurat depunerea a cel putin 2 proiecte pe fiecare judet totusi, 
distributia planurilor depuse pe judete este neechilibrata si concentrata 
pe 2 judete: Dolj- municipiul Craiova si Valcea cu o dispersie pe 6 
localitati. 

- Ponderea mica de proiecte depuse pentru finantare -17,95% raportata la 
numarul total de cursanti; 

- Nu s-au atras mai multi aplicanti din localitatile urbane mici care este 
cauzata si de faptul ca nu s-au atras mai multe persoane in grupul tinta si 
nu s-au organizat cursuri in aceste orase mici. 

Oportunitati 

- Selectia planurilor de afaceri a fost efectuata de evaluatori cu experienta 
in antreprenoriat si cunoasterea mediului de afaceri local 

- Promovarea firmelor care au obtinut finantare prin organizarea, in data de 
7 decembrie 2018  la Craiova  a evenimentului –“ GALA LAUREATILOR”. Au 
participat 102 persoane, reprezentanti ai Camerei de comert si Industrie 
Dolj, DGASPC Dolj,  patronatelor, intreprinzatori, manageri locali, 
cursanti. 

Amenintari 

- Renuntarea la finantare dupa castigarea unui loc eligibil, aspect solutionat 
prin completarea cu pozitii din lista de rezerva; 

Obiectivul 6 . Continuarea pregatirii de formare antreprenoriala pentru 38 de 
persoane selectate pentru finantarea afacerilor lor, prin efectuarea de stagii de 
practica de 40 ore in intreprinderi operationale, cu obiect de activitate similar cu 
cel propus prin planul de afaceri pentru noua intreprindere si acordarea de 
consultanta si asistenta pentru inregistrarea firmelor la oficiile registrului 
comertului, in vederea obtinerii personalitatii juridice. 

Dupa dobandirea competentelor teoretice prin cursul de competente antreprenoriale 
si a abilitatilor practice prin elaborarea planului de afaceri si depunerea pentru 
evaluare in vederea finantarii prin ajutorul de minimis, persoanele ale caror planuri 
de afaceri au fost selectate pentru finantare, au parcurs o noua etapa de formare 
antreprenoriala, prin efectuarea unui stagiu de practica de 40 ore, in cadrul unei 
intreprinderi existente, functionale, a carei activitate economica face parte din 
aceiasi grupa CAEN cu cea aferenta planului de afaceri selectat, aspect dovedit prin 
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copia Deciziei de cod fiscal sau extrasul de la registrul comertului al intreprinderii 
care asigura stagiul de practica. 

Furnizarea serviciilor personalizate de consiliere/consultanta/mentorat ulterior 

finalizarii selectiei planurilor de afaceri  si asistenta pentru inregistrarea firmelor la 
oficiile registrului comertului au fost urmatoarele etape de formare antreprenoriala 
pentru participantii la finantare. 

Dupa parcurgerea stagiilor de practica persoanele ale caror planuri de afaceri au fost 
selectate pentru finantare au beneficiat de completarea aptitudinilor si 
competentelor dobandite la curs si la stagiul de practica prin participarea la sedinte 
de consultanta colective dar mai ales personalizate acordate de expertii/mentorii 
solicitantului si partenerului. 

Fiecare persoana a fost asistata de consultant pentru inregistrarea firmei la Oficiul 
registrului Comertului, acesta indrumandu-l la fiecare etapa si verificand 
completitudinea si corectitudinea documentelor necesare pentru verificarea 
unicitatii numelui firmei si rezervarea pe o perioada determinata, obtinerea 
documentelor pentru dovada disponibilitatii spatiului in care va fi sediul firmei, 
redactarea actelor constitutive, depunerea capitalului social, intocmirea 
documentatiei de inregistrare in Registrul Comertului, depunerea dosarului la Oficul 
Registrului Comertului, obtinerea Certificatului de inregistrare si a certificatului 
constatator. 

Analiza SWOT privind obiectivul 6-stagiul de practica 

Puncte tari 

- Organizarea unitara a stagiilor de practica pe baza unei metodologii 
convenite de solicitant si partener, a unei tematici de practica si a unor 
formulare unitare, cu  accent pe modelul de raport de stagiu practica; 

- Sprijinul acordat de mentorul de practica aplicantilor, prin identificarea 
intreprinderi gazda pentru stagiul de practica. 

Puncte slabe 

- Perioada scurta planificata pentru stagiul de practica estimata la 8 ore/zi 
si 5 zile de stagiu practica, fara a se tine seama de disponibilitatea 
mentorului din intreprindere, in situatiile cand era platit avea disponibile 
numai 4 ore/zi. 

- Unele aspect de formalism in parcurgerea stagiului de practica; 
- Refuzul mentorilor de stagii de practica de a completa documentele 

necesare pentru rambursarea salariilor; 
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Oportunitati 

- Castigatorii finantarii au avut posibilitatea sa beneficieze de cunoasterea 
organizarii si functionarii de intreprinderi reale cu acelasi obiect de 
activitate cu cel propus pentru firma ce va fi creata; 

- Dobandirea de cunostinte practice de la mentorii de practica din 
intreprindere 

- Relationarea cu intreprinderi pentru viitoare proiecte. 

Amenintari 

- Refuzul unor intreprinderi de a gazdui stagii de practica; 
- Pentru anumite coduri CAEN nu s-au identificat in regiunea respectiva 

intreprinderi similare; 
- Perioada scurta planificata pentru stagii de practica in cazul refuzurilor 

unor intreprinderi de a gazdui stagii de practica puteau genera iesirea din 
termenul stabilit prin cererea de finantare. 

Analiza SWOT pentru obiectivul 6- activitatea de consultanta /consiliere/ 
mentorat  si inregistrarea firmelor la registrul comertului  

Puncte tari  

- Organizarea si desfasurarea activitatii de consultanta/consiliere/mentorat 
in mod unitar la solicitant si partener in baza unui plan cadru si a unor 
instrumente de monitorizare a serviciilor acordate solicitantilor, elaborate 
de coordonatorul acestei activitati. 

- Elaborarea unui ghid practic privind procedura de infiintare a intreprinderii 
in functie de forma juridica aleasa, pentru orientarea persoanelor care isi 
constituie firma. 

Puncte slabe 

- Solicitarea de consiliere face –to face de catre cursanti a necesitat 
cheltuieli cu deplasarea consultantilor, localitatile solicitantilor fiind 
dispersate in teritoriu; 

- Cazuistica foarte larga a solicitarilor de consultanta a condus uneori la 
oferirea de informatii mai restranse (procedurile de autorizare complexe 
si neclaritatea unei legislatii stufoase); 

- Probleme intampinate cu atribuirea codului CAEN care, pentru unele 
activitati de nisa nu se regaseau intr-un cod clar. 

Oportunitati 

- Completarea cunostintelor de catre consultanti pentru a raspunde unor 
solicitari foarte punctuale ale cursantilor; 
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- Schimbul de informatii intre consultanti, benefic pentru rezolvarea intr-un 
mod unitar a unor solicitari sau activitati. 

Amenintari 

- Renuntarea la finantare inainte de infiintarea firmei si dupa efectuarea 
stagiului de practica, fapt ce a generat efectuarea unor stagii fara plata 
mentorilor de practica pentru persoanele ale caror planuri de afaceri au 
fost aprobate pe lista de rezerva; 

- Probleme de neeligibilitate la unii cursanti care figurau in Registrul 
Comertului ca actionari majoritari in alte firme, procedurile de cesiune a 
partilor sociale iesind in unele situatii din termenul de infiintare a firmelor. 

Obiectivul nr 7 Sprijinirea implementarii a 38 de planuri de afaceri prin acordarea 
ajutorului de minimis de maximum 40000 euro in doua transe, in baza unui contract 
de subventie si monitorizarea functionarii si dezvoltarii afacerilor pe o durata de 18 
luni in cadrul proiectului, precum si suport pentru sustenabilitatea intreprinderilor 
infiintate si a locurilor de munca create pe o perioada de 12 luni dupa incetarea 
finantarii proiectului. 

Dupa obtinerea certificatului de inregistrare de la Oficiul registrului comertului s-a 
demarat procedura de incheiere a contractelor de subventie prin ajutor de minimis. 
Dupa verificarea conditiilor de eligibilitate, administratorul schemei de 
antreprenoriat si beneficiarul finantarii au semnat contractul de subventie si s-a 
solicitat prin cerere de plata prima transa din ajutorul de minimis. 

Administratorul schemei de antreprenoriat, prin evaluatori progres implementare, a 
monitorizat  operationalizarea afacerilor, a efectuat vizite periodice de monitorizare 
la sediul intreprinderii finantate, a urmarit angajarea salariatilor in termenul 
prevazut prin contract, eligibilitatea cheltuielilor efectuate si a dispus masurile care 
se impun in cazul incalcarii conditiilor impuse de contractul de subventie si 
reglementarile legale si dupa caz, de a recupera valoarea ajutorului de minimis 
utilizat necorespunzator. In termen de 12 luni de la data semnarii contractului de 
subventie beneficiarul ajutorului de minimis a trebuit sa faca dovada indeplinirii 
conditiilor pentru plata transei a doua a ajutorului de minimis si sa obtina aprobarea 
de la OIR pentru plata transei respective. 

Rezultate: 

- Au fost incheiate 38 contracte de subventie; 
- Au fost angajate  84 persoane la 6 luni dupa semnarea contractului de 

subventie 
- 28 firme au obtinut transa a doua 
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Analiza SWOT privind obiectivul 7 

Puncte tari 

- Stabilirea unui metodologii unitare de informare si raportare a 
operationalizarii firmelor si a unui sistem unitar de raportare periodica de 
catre beneficiar in relatia cu administratorul schemei de antreprenoriat. 

- Introducerea prin contractual de subventie a obligatiei dublei semnaturi a 
platilor, prin aprobarea  semnaturii OP-urilor de catre administratorul 
schemei de antreprenoriat; 

- Elaborarea unei metodologii unitare pentru solicitarea platii celei de a 
doua transe a ajutorului de minimis. 

Puncte slabe:  

- Nerespectarea termenelor de raportare de catre unii beneficiari; 

- Lipsa de cunostinte financiare la unii beneficiari care au generat 
respingerea unor OP-uri la a doua semnatura; 

- Documentatii incomplete pentru solicitarea platii transei a doua, 
necesitand solicitarea refacerii unor documente; 

- Existenta unor documentatii de achizitie incomplete transmise pentru 
refacere si completare; 

- Aparitia de solicitare de acte aditionale la planul de afaceri si in special la 
bugetul de cheltuieli pentru cheltuirea sumelor economisite; 

Oportunitati: 

- Trecerea la sistemul de lucru de la distanta in perioada starii de urgenta 
in relatia cu  benficiarii finantarii; 

- Simplificarea procedurilor de lucru cu OIR din cauza pandemiei care a facut 
imposibila efectuarea de vizite la sediul firmei in perioada starii de 
urgenta. 

- Abordarea de catre start-upuri, dupa caz, a vanzarilor on-line in perioada 
pandemiei si post-pandemie; 

- Stimularea inovarii intreprinzatorilor pentru a face fata noilor conditii 
impuse pe pandemie.   

- Includerea in fabricatie, dupa caz, de produse de protectie pentru 
impiedicarea raspandirii coronavirusului (masti de protectie, viziere, 
bonete, halate, etc 

Amenintari: 

- Aparitia pandemiei cauzata de SARS –COV2 si instituirea starii de urgenta 
la 15 martie 2020 pana la 15 mai 2020 a avut un impact negativ asupra 
implementarii planurilor de afaceri, unele coduri CAEN nefiind permise pe 
perioada starii de urgenta si ulterior, in perioada starii de alerta;  
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- Amanarea termenelor de finalizare a perioadei de 12 luni de la data 
semnarii contractului de subventie si a perioadei de sustenabilitate; 

- Aparitia unor activitati neprogramate din cauza pandemiei: acte aditionale 
de suspendare a implementarii planurilor de afacere, notificari pentru 
prelungirea termenelor de monitorizarea a functionarii start-upurilor si a 
perioadei de sustenabilitate de 6 luni, cu perioada suspendarii; 

- Riscuri crescute de nererealizare a indicatorului de numar angajati in 
perioada de sustenabilitate din cauza suspendarii unor activitati si a 
restrangerii cererii pe piata. 

- Renuntarea la organizarea de evenimente cu prezenta fizica si inlocuirea, 
dupa caz, cu evenimente on-line. 

Obiectivul nr. 8 - Cresterea gradului de ocupare in regiunea de dezvoltare Sud-Vest 
Oltenia prin crearea de 76 de locuri de munca in cadrul proiectului (minimum 2 locuri 
de munca in fiecare intreprindere nou infiintata) 

 Rezultate : 

- La 6 luni de la semnarea contractului de subventie au fost angajate 84 de 
persoane, depasindu-se indicatorul de 76 locuri de munca noi, cu 8 locuri 
de munca; 

- In perioada de urgenta si alerta unele firme care au suspendat 
implementarea planului de afaceri au suspendat si CIM-urile; 

- Pentru firmele care nu au suspendat activitatea, din cauza restrangerii 
pietei si mai ales a cererii populatiei, au fost probleme cu plata salariilor 
si contributiilor din cauza scaderii veniturilor din vanzari; 

- Reducerea normei de lucru la 4 ore/zi la firmele afectate de reducerea 
vanzarilor; 

- La sfarsitul perioadei de sustenabilitate numarul de locuri de munca a fost 
de 85. 

Analiza SWOT a obiectivului 8 

Puncte tari:  

- Indeplinirea si depasirea indicatorului de locuri de munca nou infiintate la 
6 luni de la semnarea contractului de subventie. 

- Crearea de locuri de munca noi la nivelul necesarului pentru a realiza 
produse/servicii de calitate pentru satisfacerea cererii in conditii de 
calitate. 

Puncte slabe: 

- Cheltuieli salariale supradimensionate prevazute in bugetul planului de 
afaceri din ajutorul de minimis care nu au mai putut fi acoperite din 
venituri, in perioada pandemiei si a diminuarii vanzarilor; 
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Oportunitati: 

- Valorificarea de catre start-upuri a masurilor stabilite de Guvern pentru 
diminuarea impactului negativ cauzat de masurile pentru impiedicarea 
raspandirii coronavirusului; 

- Aplicarea prevederilor Instructiunii nr. 7/2020 emisa de AMPOCU prin 
reducerea normei de lucru; 

Amenintari: 

- Evolutia nefavorabila, in continuare, a pandemiei, care nu va permite 
mentinerea numarului de salariati si supravietuirea firmei dupa finalizarea 
implementarii proiectului inca 12 luni. 

10.2.2.  IMPACTUL ACTIUNILOR PROIECTULUI „FII SI TU ANTREPRENOR!” ASUPRA 

FORMARII ANTREPRENORIALE IN REGIUNEA SUD VEST OLTENIA. 

Conceptul proiectului, prin obiectivele stabilite si activitatile implementate a avut 
in vedere sa raspunda la 2 bariere esentiale care stau in fata celor care doresc sa 
infiinteze o afacere: lipsa cunostintelor si abilitatilor antreprenoriale si manageriale 
si lipsa de resurse financiare pentru operationalizarea afacerii. 

Proiectul a raspuns celor 2 bariere prin: 

- Asigurarea resurselor educationale prin dezvoltarea unui program integrat 
de formare antreprenoriala care sa acopere toate etapele principale ale 
unui parcurs antreprenorial de start-up; 

- Asigurarea resurselor financiare pentru implementarea planului de afaceri 
prin ajutorul de minimis in valoare de pana la 40000 euro. 

Programul integrat de formare antreprenoriala a fost gratuit pentru grupul tinta si a 
cuprins: 

-  Informarea privind beneficiile proiectului, criteriile de selectare in grupul 
tinta, activitatile principale implementate in cadrul proiectului; 

- Participarea la cursul de competente antreprenoriale care a  avut ca efect 
dobandirea de competente teoretice antreprenoriale si de competente 
practice privind elaborarea unui plan de afaceri; 

- Accesul la consultanta pentru elaborarea unui plan de afaceri in vederea 
participarii la concursul de planuri de afaceri pentru obtinerea finantarii 
nerambursabile; 

- Punerea in practica a competentelor dobandite prin cursuri si consultanta, 
prin elaborarea  unui plan de afaceri cu care se participa la o competitie; 

- Dobandirea de competente si abilitati manageriale si antreprenoriale 
practice, prin efectuarea unui stagiu de practica intr-o intreprindere reala, 
similara ca activitate cu cea pe care doreste sa o infiinteze; 
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- Accesul la consiliere/consultanta/mentorat pentru cunoasterea traseului 
de parcurs pentru infiintarea firmei si operationalizarea acesteia in 
conditiile obtinerii a 75% din valoarea ajutorului de minimis.  

- Protejarea beneficiarilor ajutorului de minimis de eventuale erori in 
achizitii sau  angajarea de cheltuieli, atat  prin monitorizarea activitatii 
acestora cat si prin controlul, prin a doua semnatura pe OP-urile de 
cheltuieli depuse la banca; 

- Indrumarea metodologica si verificarea corectitudinii si completitudinii 
documentatiei depuse pentru acordarea transei a doua, de 30 % din 
ajutorul de minimis. 

- Monitorizarea pe perioada de sustenabilitate prin vizite la sediul firmelor 
si solicitarea de raportari lunare pentru a evita situatiile de restituire a 
fondurilor nerambursabile primite din cauza nerespectarii contractului de 
subventie si a legislatiei in vigoare. 

Impactul proiectului prin indicatorii cantitativi realizati de un singur proiect, nu este 
spectaculos, raportat la ansamblul formarii antreprenoriale in regiunea Sud Vest 
Oltenia: 

- 550 persoane informate despre posibilitatea inceperii unei afaceri, prin 
sprijinul educational si financiar al fondurilor europene si bugetului de stat; 

- 352 persoane care au beneficiat de formare profesionala continua si au 
absolvit cursul de competente antreprenoriale, au obtinut un certificat de 
competente recunoscut national si in Uniunea Europeana si prin care au 
dobandit cunostinte antreprenoriale, cel putin la nivel de sensibilizare si 
constientizare asupra pasilor ce trebuie parcursi pentru a initia o afacere; 
experienta practica dobandita prin elaborarea planului de afaceri cu care s-a 
participat la examenul sustinut in fata comisiei ANC de evaluare a 
cunostintelor; 

- 56 de planuri de afaceri depuse la selectia pentru finantare care au obtinut 
scoruri eligibile; 

- 38 de persoane care au benficiat de pregatire practica prin efectuarea 
stagiului de practica intr-o intreprindere functionala si de consiliere/mentorat 
personalizate pentru infiintarea firmei si pregatirea operationalizarii afacerii; 

- Cresterea numarului de firme din regiunea Sud Vest Oltenia cu 38 de firme 
nou infiintate si operationalizate; 

- Cresterea gradului de ocupare pe regiune cu 85 de locuri de munca noi. 
 
Acesti indicatori la nivelul regiunii s-au multiplicat prin implementarea de 27 
proiecte din portofoliul POSDRU Sud Vest Oltenia la masura 3.7 si se 
estimeaza: 
- un numar de 9500 persoane care au absovit cursul de competente 
antreprenoriale contribuind la cresterea numerica si procentuala a 
indicatorilor formarii profesionale continue; 
- 1025 de start-upuri infiintate; 
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- cel putin 2050 de locuri de munca nou create. 

Proiectul “Fii si Tu Anterprenor!” a exercitat un impact puternic de imagine asupra 
comunitatilor locale in care s-au implementat activitatile proiectului. 

Start-upurile infiintate si finantate pentru implementarea planurilor de afaceri au 
dezvoltat un climat de incredere pentru participare la cursuri si proiecte finantate 
din fonduri europene, mai ales in localitatile urbane mici ca de pilda: Novaci, Bals, 
Baile Olanesti, Balcesti,Brezoi, Dragasani si chiar in capitalele de judete Craiova, Rm 
Valcea. Drobeta Tn Severin, Rm Valcea. 

Tabelul nr.71 Dispersia start-upurilor infiintate prin proiect cu sediul in localitatile 
urbane din regiune 

Judetul  

Localitate sediului  
operational 
 

Numar firme  
infiintate 

Pondere 
In total firme 
   (%) 

Dolj 

Craiova  18 47,36 

Gorj 

Novaci 3 7,90 

Mehedinti  

Drobeta Tn Severin 2 5,26 

Olt  

Slatina  3 7,90 

 

Bals  2 5,26 

Valcea 

Rm Valcea  5 13,17 

 

Brezoi 1 2,63 

 

Dragasani 2 5,26 

 

Balcesti  1 2,63 

 

Baile Olanesti 1 2,63 

Reg SV Oltenia  

Total  38 100,00 

Cele mai multe firme s-au infiintat in judetul Craiova (47,36 % din numarul total), 
urmat de judetul Valcea  cu 10 firme in 5 localitati  si judetul Olt cu 5 firme in 2 
localitati. 

Un efect benefic privind imaginea proiectelor finantate  din fonduri europene asupra 
comunitatilor locale l-a avut si evenimentul Gala Laureatilor din Craiova de 
prezentare a planurilor si  ideilor de afaceri care vor beneficia de finantare 
nerambursabila. De asemenea Brosura de prezentare a start-upurilor infiintate prin 
proiect realizata in format digital si tiparita, constituie un material de promovare 
deosebit de eficace in promovarea imaginii fondurilor europene, ca oportunitate de 
dezvoltare antreprenoriala in comunitati locale dar si pe plan national, sistemele on-
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line si retelele de socializare avand un impact deosebit de puternic asupra mentalului 
colectiv. 

Interesul pentru proiecte cu ajutor de minimis este vizibil si prin numeroasele 
intrebari telefonice si prin email pe care solicitantul si partenerul le primesc din 
partea persoanelor interesate, dar si motivate, prin exemplul firmelor deja 
functionale in comunitatea lor sau la prieteni, cunostinte, vizionarea site-urilor/ 
paginilor facebook ale firmelor functionale. 

Puterea exemplului este cel mai convingator argument cu un efect multiplicator 
extrem de puternic. 

   

10.2.3.  SUSTINEREA DEZVOLTARII INTELIGENTE PRIN PROIECTUL „FII SI TU 

ANTREPRENOR!” 

Cursul de competente antreprenoriale a subliniat importanta dezvoltarii unui 
antreprenoriat inteligent, ca o conditie de intrare rapida pe piata si de supravietuire 
o perioada mai indelungata. 

Inca din perioada de elaborare a cererii de finantare s-au stabilit cateva obiective 
privind dezvoltarea de firme care sa se incadreze in directiile de dezvoltare 
inteligenta. La evaluarea planurilor de afaceri s-au prevazut punctaje mai mari.  
Astfel, peste 1/3 din firmele infiintate  vor trebui sa raspunda urmatoarelor cerinte:   

- 10 planuri de afaceri reprezentand 26,32% din numarul total de planuri de afaceri 
propun masuri ce promoveaza concret utilizarea TIC prin implementarea unor solutii 
TIC in procesul de productie, prestare de servicii, furnizare de bunuri sau executie 
de lucrari. 

Dolj
48%

Gorj
8%

Mehedinti
5%

Olt
13%

Valcea
26%

Fig. 141  Distributia planurilor de afaceri 
finantate pe judete

Dolj

Gorj

Mehedinti

Olt

Valcea
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- 4 planuri de afaceri, respectiv 10,52% din planurile de afaceri finantate propun 
masuri concrete de consolidare a cercetarii, a dezvoltarii tehnologice, si/sau a 
inovarii prin derularea de activitati specifice. 

Incadrarea start-upurilor infiintate prin proiect se poate realiza si conform 
domeniilor de specializare inteligenta si a sectoarelor economice cu potential 
competitiv.  

- 4 start-upuri au fos infiintate in sectorul inovare, dezvoltare tehnologică 
și valoare adăugată in domeniul sanatatii: servicii medicale de ORL, 
pediatrie, oftalmologie, dermatologie, asistenta medicala acordata 
persoanelor varstnice la domiciliu. Achizitiile au fost orientate spre 
echipamente de ultima generatie, cu laser, cu elemente digitale 
incorporate, cu utilizarea de elemente TIC pentru evidenta pacientilor, a 
fiselor de tratament. Prin echipamenetle specializate cabinetele medicale 
au dezvoltat servicii noi, inexistente in localitate. 

- 1 start-up in sectorul de dezvoltare tehnologica in domeniul topografiei 
prin achizitie de soft specializat topografic, plotter digital, soft AUTO-CAD, 
nivela digitala de ultima generatie; 

- 1 start up in domeniul arhitecturii prin achizitii de software specializat 
pentru proiectare in arhitectura si design. Pe langa biroul fizic s- acreat un 
birou virtual pentru vanzari de la distanta. 

Start-upuri care au propus masuri de utilizare a Tehnologiei Informatiilor si 
comunicatiilor: 

- 3  start-upuri cu activitati de realizare de software la comanda; 
- 5 start-upuri cu activitati de productie cinematografica, productie video, 

inregistrare sunet, traduceri. Achizitiile au fost orientate spre aparate 
digitale specifice stadiului actual al industriei cinematografice, video, 
inregistrare sunet, traduceri 

Start-upuri care au implementat planuri de afaceri in domenii creative: 

- 2 start-upuri in domeniul industriei lemnului si mobilei pentru producerea 
de mic mobilier si mobilier pictat traditional; 

- 1 start –up cu servicii in domeniul energetic; 

- 2 start-upuri in domeniul productiei de furtune  hidraulice, plasa de sarma; 
- 1 start-up in domeniul productiei de placi de beton; 

- 3 start-upuri in creatie si productie de confectii pentru copii, jucarii pentru 
copii; 

- 4 start-upuri furnizoare de servicii in educatie, cursuri de formare 
profesionala continua, locuri de joaca pentru copii; 

- 7 start-upuri in turism, hoteluri si restaurante, organizare evenimente; 
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- 3 start-upuri pentru prestari de servicii de cosmetica, frizerie, relatii 
publice, curatenie.  

In domeniul dezvoltarii durabile, prin  productia din materiale reciclabile: 

- 1 start up care produce ambalaje din material reciclate; 

In domeniul inovarii sociale: 

- 1 start-up cu activitate de biblioteca si cafenea, precum si servicii conexe 
de pretiparire, legatorie. 

Majoritatea firmelor au dezvoltat mijloace de informare si promovare pe Internet: 
web-site-uri, pagini de facebook, site-uri pentru vanzari on-line. 

Pentru reducerea emisiilor de gaze 2 start-upuri s-au dotat cu panouri fotovoltaice. 

10.3. IMPACTUL PROIECTULUI ASUPRA CONSTIENTIZARII POPULATIEI PRIVIND 

EGALITATEA DE GEN, EGALITATEA DE SANSE SI NON-DISCRIMINARE, 
DEZVOLTARE DURABILA. 

Prin proiect s-a acordat o abordare speciala temelor orizontale privind egalitatea de 
gen, egalitatea de sanse, dezvoltarea durabila, teme putin cunoscute si aplicate in 
societate si in mediul de afaceri. 

a) Constientizarea populatiei  a  inceput inca de la seminarele de informare unde s-
au prezentat succint politicile si directiile de actiune ale Comisiei Europene si ale 
Guvernului Romaniei referitoare la dezvoltarea antreprenoriatului in contextul 
dezvoltarii durabile, inovarii sociale, utilizarii pe scara larga a TIC, si a unui 
comportament in afaceri si in societate bazat pe respectarea egalitatii de sanse intre 
toate categoriile societatii si combaterea discriminarii de orice fel, cu sublinierea ca 
parte din aceste politici vor trebui sa se regaseasca in planurilede afaceri elaborate 
de cursanti. 

 b) A doua etapa a programului de constientizare a inclus organizarea de ateliere in 
formarea antreprenoriala.  Cursantii trebuiau sa inteleaga foarte bine conceptele 
pentru a le utilza in planurile de afaceri si unii din ei sa fie convinsi chiar sa aleaga 
idei de afaceri care sa contribuie, prin proiectarea de produse si servicii la 
implementarea in afaceri a uneia din temele prezentate. 

S-a apreciat ca includerea unui modul in cursul de competente nu permite o 
dezvoltare completa a directiilor esentiale de dezvoltare a economiei si vietii sociale 
si s-a inclus o subactivitate dedicata temelor mentionate, constand in organizarea 
de 16 ateliere de lucru de 3 zile, la fiecare sesiune de curs de competente 
antreprenoriale dupa terminarea propriu-zisa a cursului si inainte de sustinerea 
evaluarii ANC. Atelierele de lucru au fost structurate pe o prezentare teoretica si pe 
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dezbateri cu cursantii, inclusiv prezentarea unor cazuri de bune practici in domeniile 
respective. 

S-a considerat ca constientizarea GT in problematica prezentata va contribui la 
efectul de multiplicare a informatiilor, acestia devenind diseminatori in mediul 
apropiat: familie, cunoscuti, locul de munca, etc.  

Eficienta organizarii atelierelor pe teme secundare si orizontale a constat in 
includerea in toate planurile de afaceri de capitole care au abordat egalitatea de 
gen si egalitatea de sanse, dezvoltarea durabila. 

Temele orizontale principale abordate in ateliere s-au referit la:  

Egalitatea de sanse, egalitatea de gen si non-discriminarea- definitii specifice, 
cadrul legislativ, practici discriminatorii existente in societate, modalitati de 
combatere si de sanctionare a practicilor discriminatorii, domenii cheie de actiune 
pentru promovarea egalitatii de gen si de sanse, politicile Uniunii Europene pentru 
dezvoltarea comportamentelor bazate pe egalitate si non-discriminare, 
accesibilitatea persoanelor cu dizabilitati. 

Dezvoltarea durabila: Ce este dezvoltarea durabila, beneficiile integrarii dezvoltarii 
durabile in gestionarea unei afaceri, cele 17 obiective de dezvoltare durabilă ale 
Organizației Națiunilor Unite, obiective de dezvoltare durabila pentru Orizontul 
2020, modalitati de integrare a dezvoltarii durabile in modelul  de afaceri. 

Temele secundare s-au referit la :  

Inovarea sociala : ce este inovarea sociala, beneficiile integrarii inovarii sociale in 
gestionarea unei afaceri, modalitati de integrare a inovarii sociale in modelul de 
afaceri, exemple de inovare sociala 

Imbunatatirea accesibilitatii, a utilizarii si a calitatii tehnologiei informatiilor si 
comunicatiilor : Ce este TIC, rolul TIC in societatea moderna, instrumente TIC in 
activitatea unei organizatii, evolutia utilizarii TIC in afaceri, informatia si 
calculatorul (componenta hardware–componenta vizibila a calculatorului, 
compunenta software-componenta invizibila a calculatorului, retele de calculatoare, 
virusii si securitatea informatiei, reteaua Internet, retele de socializare si motoare 
de cautare, TIC in promovare si publicitate, servicii in administratia publica bazate 
pe TIC, domeniul afacerilor si TIC, efecte pozitive ale utilizarii TIC, efecte negative 
ale utilizarii TIC, introducerea TIC in planul de afaceri  

Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon si 
eficienta din punct de vedere al utilizarii resurselor: exploatarea si utilizarea 
rationala a resurselor, adoptarea productiei curate, colectarea selectiva a 
deseurilor, reciclarea deseurilor, cresterea eficientei ecologice a firmelor: 
reducerea consumului (energie, apa, materii prime si materiale), imbunatatirea 
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gestionarii resurselor, cresterea reciclarii si reducerii poluarii si emisiilor, includerea 
temei in planurile de afaceri. 

d)A treia etapa de constientizare s-a realizat prin subactivitatea proiectului cu tema: 
Solutii locale la probleme locale - ateliere pentru constientizarea si participarea 
activa a membrilor comunitatii in probleme de dezvoltare urbana, care a contribuit 
la abordarea inovarii sociale. 

In cadrul acestei subactivitati s-au organizat 5 ateliere active si inovatoare (cate un 
atelier in fiecare judet din regiune) cu tema „Solutii locale la probleme locale” 
pentru implicarea membrilor comunitatii urbane in probleme de dezvoltare urbana. 

Actualitatea abordarii temei atelierelor si contextul in care acestea s-au propus a 
rezultat din faptul ca, pentru perioada 2014-2020, dimensiunea urbana a fost plasata 
în centrul politicii de coeziune a Comisiei Europene. Orasele sunt considerate atat 
sursa,cat si solutia provocarilor economice, de mediu si sociale. Orasele sunt 
motoarele economiei, catalizatori ai inovarii si creativitatii dar, in acelasi timp in 
zonele urbane se intalnesc manifestari grave ca somajul, segregarea, violenta si 
saracia. 

Orasele contribuie la schimbarile climatice prin efectele inundatiilor, poluarea 
apelor si a aerului, poluarea cu deseuri si produc un impact asupra sanatatii umane. 

In Romania zonele urbane au cunoscut si cunosc in continuare transformari esentiale 
si complexe determinate de extinderea acestora, de implantarea IMM-urilor, a 
zonelor comerciale si de birouri, uneori realizata fara respectarea unor norme de 
dezvoltare urbanistica, deteriorarea monumentelor istorice si a traditiei urbanistice 
a localitatii, reconversia fostelor zone industriale, deteriorarea spatiului de locuinte, 
ocuparea si desfiintarea zonelor verzi, degradarea mediului natural. In plan social se 
constata o pierdere a spiritului comunitar si o lipsa de interes pentru dezvoltarea 
durabila si ecologica a oraselor. 

Atelierele organizate prin proiect au avut ca obiectiv informarea membrilor 
comunitatilor urbane asupra politicilor europene si locale de dezvoltare, 
identificarea problemelor cu care se confrunta comunitatea urbana locala si a 
solutiilor pentru remedierea lor.  

Caracterul inovator al organizarii atelierelor a constat tocmai in implicarea directa 
a participantilor in gasirea de solutii la problemele de dezvolatare urbana locala, 
cresterea spiritului civic al acestora si schimbarea mentalitatii, inclusiv prin folosirea 
unor studii de caz sau modele de succes, ale unor actiuni aplicate de catre alte 
comunitati ce s-au confruntat cu probleme similare. 

La ateliere au fost invitati reprezentanti ai mass-media si voluntari de la institutiile 
care se ocupa cu problemele dezvoltarii urbane, institutii de cercetare, institutii de 
invatamant si reprezentanti ai societatii civile.  



 

225 
 

Tabel nr. 72 Atelierele de constientizare organizate cu tema: “Solutii locale la 
probleme locale” 

Nr. 
crt 

Judet  Localitatea   
 

Data  Numar  
participanti  

Teme abordate  

1 Gorj  Novaci  05.06.2019 62 Dimensiunea urbana – noul PUG Novaci  
Egalitatea de sanse si combaterea 
discriminarii -  
Poluarea cu deseuri – impact asupra sanatatii 
umane (studiu de caz – Transalpina) 
Cadrul legislativ, institutional si politici 
publice pentru persoanele cu dizabilitati -
expert din sectorul public cu atributii in 
domeniu; 
Strategia națională „O societate fără bariere 
pentru persoanele cu dizabilități” 

2 Valcea Rm Valcea 18.07.2019 51 Politica de coeziune 2014 – 2020; Dimensiunea 
urbana 
Poluarea cu deseuri; Colectarea selectiva 
Economisirea energiei si a apei 
Egalitatea de sanse si combaterea 
discriminarii; 

3 Mehedinti Drobeta Tn 
Severin 

21.08.2019 51 Politici europene si locale de dezvoltare;  
Identificarea problemelor cu care se confrunta 
comunitatea urbana locala si a solutiilor 
pentru remedierea lor; 
Gasirea de solutii la problemele de dezvoltare 
urbana locala; 
Solutii concrete de eficientizare a consumului 
de energie si apa. 

4 Dolj Craiova 04.09.2019 52 Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale 
(DASPC Dolj); 
Egalitatea de sanse si combaterea 
discriminarii; 
Reducerea emisiilor de carbon in municipiile 
resedinta de judet prin investitii bazate pe 
planurile de mobilitate durabila (CJ Dolj). 

5 Olt  Corabia  52 Dezvoltarea de arii urbane verzi Economisirea 
energiei si a apei Reducerea emisiilor de CO2 
Colectarea selectiva si reciclarea deseurilor 

    268  

Rezultate obtinute: 

• 550 persoane informate prin seminarele de informare privind proiectul: 

• 312 persoane constientizate si instruite prin 15 ateliere cu durata de 3 zile 
(188 femei si 124 barbati). 

• 5 ateliere organizate cu tema “Solutii locale la probleme locale’’ cu 268 
participanti  

D) Platforma inovativa on-line de informatii si servicii pentru economia sociala 

Contextul initiativei crearii platformei a fost determinat de faptul ca economia 
sociala este un domeniu economic nou, putin cunoscut, atat in randul populatiei si 
al comunitatilor cat si in mediul antreprenorial. Ca orice domeniu relativ nou si 
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economia sociala trebuie sustinuta prin mijloace de informare si constientizare a 
populatiei si a categoriilor vulnerabile pentru a cunoaste noile oportunitati oferite 
de noua zona a economiei in care se desfasoara activitati economice in scopuri 
sociale. 

Justificarea crearii platformei on-line in domeniul economiei sociale a decurs  de o 
parte, din existenta in regiunea sud-vest Oltenia a grupurilor vulnerabile, a unui 
somaj ridicat si a numarului mare de asistati social, pe de alta parte din posibilitatea 
oferita de creare de noi locuri de munca si reducere a somajului, implicit reducerea 
riscului de excluziune sociala. 

Platforma on-line reprezinta un model inovativ care raspunde nevoilor de informare 
a populatiei si stimuleaza capacitatea de a actiona a societatii in domeniul 
promovarii si cresterii economiei sociale.   

In cadrul proiectului s-a realizat platforma on-line  www.proeconomiesociala.ro, 

populata cu continut informational si a devenit functionala administrarea conturilor 

de catre beneficiari, postarea anunturilor pe diverse categorii. Platforma va fi 

promovata in randul intreprinderilor sociale ce se vor infiinta in cadrul apelului  

POCU/AP 4/PI 9.v/OS 4.16.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.proeconomiesociala.ro/
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CAPITOLUL 11. BUNE PRACTICI PRIVIND ANTREPRENORIATUL REZULTATE PRIN 

IMPLEMENTAREA PROIECTULUI: IDEI DE AFACERI, POVESTI DE SUCCES, 
TESTIMONIALE. 

Sursa: Brosura de prezentare a  firmelor infiintate prin proiectul Fii si Tu 
Antreprenor!  

CABINET MEDICAL- AVENTA MEDICAL SRL- DRAGASANI 

Domeniul de activitate: CAEN 8622 - Asistență medicală specializată ORL. In cadrul 

cabinetului se pot efectua consultații ORL, cât și o gamă largă de investigații, în 

vederea unui diagnostic precis și a unui tratament corect. 

Cabinetul ORL AVENTA MEDICAL a fost înființat din pasiune pentru medicină, în 
special pentru patologia din sfera ORL, dar și din dorința aplicării cunostințelor 
acumulate în cadrul facultății de medicină. Totodată, s-a dorit asigurarea unor 
servicii de calitate în domeniul medical, specialitatea ORL locuitorilor din orașul 
natal, oferindu-le astfel posibilitatea de a efectua anumite investigații la nivel local, 
fără să fie nevoiți să se deplaseze în alte orașe.  

“Înaintea autorizării acestui cabinet, fiind medic, în cadrul proiectului am urmat un 
stagiu de practică într-o clinică, cu aceeași specialitate, unde se prestau servicii 
similare cu cele pe care intenționam să le ofer si eu în cadrul afacerii mele. A fost o 
experiență benefică pentru că, m-am familiarizat cu administrarea propriei mele 
afaceri, dobândind astfel o multitudine de abilități antreprenoriale care cu siguranță 
mă vor ajuta pe viitor. Am avut primii pacienți în luna decembrie 2019 și pot spune 
că am fost foarte mulțumită și surprinsă de interesul locuitorilor din Drăgășani pentru 
cabinetul nou înființat” – Dr. Popescu Anda-Bianca, antreprenor 

Serviciile de impedansmetria si investigatiile endoscopice (optica, nazala, laringiana) 
au reprezentat o noutate pentru locuitorii din Dragasani. In prezent, AVENTA 
MEDICAL este unica firma din oras care dispune de aparatura de ultima generatie 
necesara efectuarii acestor investigatii (70% investitii din subventia acordata), motiv 
pentru care s-a reusit atragerea multor pacienti. 

AZSTUDIO ARHITECTURA ȘI DESIGN SRL Rm Valcea 

Domeniul de activitate: CAEN 7111 – Activități de arhitectură și design interior 

AZSTUDIO este un birou de proiectare ce ofera servicii de arhitectura si design 

interior de tip rezidential, comercial, HORECA, medical, birouri, etc. Pe langa 

realizarea proiectelor personalizate, create la cerere, in toate fazele specifice 

procesului de proiectare, firma comercializeaza online, prin intermediul site-ului 

biroului de arhitectura, proiecte de case ce pot fi achizitionate pe loc, la un raport 

calitate/pret foarte competitiv, pe piata de profil.  
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“Înființarea biroului de arhitectură vine ca o dezvoltare naturală a profesiei de 

arhitect, prin oportunitatea proiectului „Fii și Tu Antreprenor!” în cadrul 

Programului POCU – Romania Start-up Plus. Practic această meserie cu pasiune, de 

peste 10 ani, ca membru al Ordinului Arhitecților din România. Având ca principale 

resurse de lucru creativitatea și performanța, am reușit să am numeroase publicații 

în presa de specialitate și să obțin, pe parcursul carierei profesionale, mai multe 

distincții, în urma participării la concursuri de profil. Toate acestea au contribuit la 

prestigiul firmei nou înființate, transmițând clientului încredere în achiziționarea 

serviciilor noastre.   

“Mi-am propus să inovez domeniul de activitate al firmelor de arhitectură, prin 

crearea, pe langa biroul fizic, a unui birou virtual, functional în mediul online. Ideea 

dezvoltării unui magazin online de proiecte a venit din încrederea câștigată în 

produsul nostru arhitectural pe parcursul experienței de implementare și din dorința 

de a putea oferi beneficiarului calitate si rapiditate la cel mai accesibil pret, cu 

sprijinul acestei finantari. Odata achizitionate echipamentele IT si software-ul de 

proiectare, am angajat personal si am inceput sa lucram la pachetele de produse si 

servicii, promovandu-le in mediul online, pentru a ne atrage clienti. In paralel cu 

derularea proiectelor de arhitectura din cadrul biroului fizic, ne-am preocupat de 

dezvoltarea domeniului online, creand, împreună cu firma de IT contractată, site-ul 

firmei și magazinul online pentru vânzarea de proiecte de case. Apelarea la serviciile 

specializate de marketing ne-a adus notorietate în cel mai scurt timp posibil, 

semnând primele contracte și derulând activitatea, așa cum a fost ea planificată.” – 

Arh. Zamfirescu Alexandra Georgia, antreprenor 

CHADI PAPER & BROTHER SRL – Craiova 

Domeniul de activitate:  CAEN 1712 - Producția ambalajelor de carton și hârtie de 
diferite dimensiuni 

Datorită noilor norme europene și chiar mondiale privind protecția mediului, pungile 

din plastic vor fi treptat, excluse de pe piață, lăsând locul celor din hârtie. În acest 

sens, s-a născut ideea firmei CHADI PAPER, pentru a oferi pieței, servicii de producție 

a pungilor din hârtie din materiale reciclate și ambalaje din carton. 

“Strategia de dezoltare a firmei în următorii ani constă în achiziția de echipamente 

mai performante în domeniul producției ambalajelor, suplimentarea numărului de 

angajați și extinderea pe noi piețe. Vom încerca să inovăm noi produse din materiale 

reciclabile și totodată, să ne dezvoltăm în domeniul reciclării.” – Muncioiu Ștefan 

Ovidiu,antreprenor   
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CON BRIO CONF SRL- Dragasani 

Domeniul de activitate: CAEN 1413 - Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte 
(exclusiv lenjerie de corp), iar ca activități secundare „Comerț cu amănuntul al 
îmbrăcămintei, în magazine de specialitate”, precum și a vânzărilor prin magazinul 
online propriu. 

„Ideea deschiderii unei astfel de afaceri a aparut ca urmare a oportunitatii de a 
acoperi o nisa in piata confectiilor si anume realizarea unor colectii de imbracaminte 
de serie scurta sau unicate, de calitate si complexitate ridicata. Produsele pe care 
societatea CON BRIO CONF SRL  le realizeaza, in urma implementarii proiectului, 
sunt confectii de serie scurta pentru femei intr-o gama variata, din materiale diverse 
si pentru toate anotimpurile. De asemenea, firma realizeaza si produse de confectii 
pentru persoane supraponderale in proportie de 20% din productie. 

Colectiile de produse cuprind sortimente diferite: rochii, bluze, veste, jachete, 
fuste, pantaloni, pardesie si paltoane, de foarte buna calitate, din diverse materiale 
si culori, care se adreseaza unor categorii de cumparatori cu venituri  medii si peste 
medie si care tin cont de tendintele modei. 

Firma isi va orienta productia si catre modele mult mai complexe executate dintr-
o gama variata de materiale, care sa-i permita in viitor  dezvoltarea unei marci 
proprii, pentru piata interna.  

Societarea are si un magazin de prezentare si vanzare a colectiilor realizate sub 
brand propriu, cat si a unor produse achizitionate de la alti producatori romani. 

“Faptul ca am reușit să înființez această societate este în mare parte meritul 

programului POCU 2014-2020 – apelul Romania Start Up - proiectul „Fii si Tu 

Antrepenor” ID 106494, prin care am putut să urmez cursul de formare în 

Competențe antreprenoriale organizat de Asociația pentru Dezvoltatea 

Anteprenoriatului Feminin (ADAF) unde, am fost instruit să realizez propriul Plan de 

afaceri. In cadrul acestui curs am învățat, pas cu pas, ce înseamnă să elaborezi și să 

implementezi un Plan de afaceri, privind viziunea, misiunea, obiectivele și scopul 

afacerii, analiza și studiul de piață, stabilirea segmentului de clienți carora li se 

adresează societatea noastră, precum și modalitățile de promovare și marketing prin 

care societatea se va face cunoscută pe piața confecționării de îmbrăcăminte pentru 

femei. In urma promovării produselor noastre și prin canalele electronice de 

comunicare, am avut placuta surpriză să constatăm că acestea sunt apreciate de 

cliente care ne-au felicitat și ne-au încurajat să continuăm și să dezvoltăm proiectul 

nostru.” – Teodorescu Virgil, antreprenor 
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DAN PUIU MEDICAL SRL- Craiova 

Domeniul de activitate: CAEN 8622 - Servicii medicale specializate în oftalmologie și 
pediatrie 

Ideea afacerii s-a conturat din dorința de a oferi servicii medicale de înalta calitate 
specializate în domeniul oftalmologiei și al pediatriei. In regiunea Sud-Vest Oltenia 
oftalmologia pediatrică era subdezvoltată așa că intenția a fost de a alatura cele 
două specialități astfel încât acestea să funcționeze complementar. S-a realizat 
acest lucru prin deschiderea unui centru medical dedicat în principal pacienților 
pediatrici, care a fost dotat cu toate echipamentele de ultimă generație necesare 
diagnosticului și tratamentului patologiilor oftalmologice și pediatrice cu ajutorul 
finanțării obținute prin proiect, Deschiderea cabinetului a fost marcată de un 
eveniment unde au fost invitați medici din diverse specialități precum medicina de 
familie sau ORL. Aceștia au putut observa dotarea și amenajarea clinicii, în vederea 
direcționării cu încredere a pacienților cu afecțiuni oftalmologice și pediatrice. 

Caracterul inovativ este reprezentat de achizitia autorefractometrului pediatric cu 
ajutorul caruia se pot masura dioptriile la copii incepand cu varsta de 6 luni fara 
picaturi. Acest echipament este portabil si poate fi utilizat pentru scrrening-ul 
viciilor de refractie la copii, in colectivitati, precum gradinite sau scoli.  

“Subventia a fost utilizata in totalitate pentru achizitia echipamentelor necesare 
desfasurarii actului medical. Astfel, a fost achizitionata aparatura oftalmologica si 
oftalmo-pediatrica variata si performanta, ceea ce a oferit un avantaj pe piata 
serviciilor oftalmologice din regiunea Sud-Vest Oltenia. Strategia de dezvoltare a 
clinicii pentru urmatorii doi ani include: dotare cu aparatura necesara chirurgiei 
oftalmologice precum tratamentul chirurgical al cataractei cu implant de cristalin si 
tratamentul chirurgical al glaucomului prin tehnici minim invazive si angajarea de 
personal: asistent medical pentru sala operatorie, receptioner.” – Dr. Dan Alexandra 
Oltea, antreprenor 

FRIZERIA CIPRIAN 2019 SRL-Novaci 

Domeniul de activitate: CAEN  9602 – Salon de infrumusetare cum sunt: tunsori 

femei si barbati, manichiura si pedichiura oja gel si semipermanenta, manichiura si 

pedichiura simpla, epilat, pensat si tratamente cosmetice. 

Ideea deschiderii unui salon mixt de frizerie si manichiura-pedichiura a aparut din 

necesitatea unei asemenea unitati de prestari servicii de care sa beneficieze toti 

membrii comunitatii localitatii Novaci, precum si cei din jurul acesteia. Lansarea 

proiectului in regiunea SV Oltenia in 2018 a fost o sansa de a realiza un vis din 

copilarie. Lansarea oficiala a sericiilor salonului de infrumusetare a avut loc in luna 
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octombrie 2019, printr-un eveniment festiv cu invitati din localitate, prieteni, 

salariati si membrii familiei.  

Serviciile diverse oferite de societatea FRIZERIA CIPRIAN 2019 SRL sunt de cea mai 

buna calitate si constau in: coafura, tuns femei, constructii unghii gel, manichiura si 

pedichiura simpla, manichiura si pedichiura cu oja semipermanenta, tuns barbati, 

servicii complete de cosmetica. Materiile prime si materialele folosite sunt 

achizitionate de la firme profesionale si sunt apreciate de clienti intr-o mai mare 

masura permitand astfel fidelizarea unui numar mai mare de clienti care revin 

periodic. Potentialul de crestere al acestei afaceri este ridicat, ca urmare a faptului 

ca cererea pentru aceste servicii se mentine pe toata durata anului.  

“Pentru a ne pozitiona cat mai bine activitatea pe piata atat de competitiva, a fost 

necesar sa gasesc un element de diferentiere, si anume: practicarea unor preturi mai 

mici fata de competitori pentru a atrage si client cu venituri medii si mici. Din dorinta 

de a face oamenii mai fericiti si sa arate mai bine, o data pe luna ajut varstnicii si 

copiii fara posibilitati materiale deplasandu-ma la domiciliul acestora pentru a le 

oferi servicii de tuns gratuit. Acordarea ajutorului de minimis in cadrul schemei 

Romania Start Up Plus prin proiectul FII SI TU ANTREPRENOR! a fost un mare ajutor 

financiar si o mare realizare pentru mine. In acest context, Asociatia pentru 

Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin ne-a oferit solutii, sprijin si consiliere in 

procesul de accesare si utilizare a banilor europeni, impartasind cu acestia emotiile 

implementarii dar si succesul si bucuria rezultatelor obtinute.” – Dobranici Vasile 

Ciprian,antreprenor 

MEDIA ART ANTICAFE SRL- Bals 

 Domeniul de activitate: CAEN  9101 - Activități ale bibliotecilor 

Media Art Anticafe este un spaţiu gândit pentru ca fiecare să se poată deconecta de 

la rutina de zi cu zi și să-și poată valorifica timpul într-un mod inedit, lucrând sau 

relaxându-se alături de o cafea sau de un ceai cald. Un spaţiu este destinat studiului 

individual dar și in grup, recomandat elevilor, dar și profesorilor și părinților. E locul 

de întâlnire al oamenilor civilizați și iubitori de frumos, al celor care știu ce înseamnă 

decența și bunul simț, al celor care iubesc frumosul și detestă tot ce e urât, al celor 

care cred în importanța valorilor morale și a dezvoltării personale. E locul în care se 

adună oamenii fără inhibiții, dar și cei care vor să scape de ele, e locul în care fiecare 

este prieten cu cel de lânga el și se bucură de ideea unei bune socializări. 

Media Art Anticafe este locul de unde poți cumpăra timp. Plătind orele pe care le 

petreci la sediul firmei, fără alte costuri, te poți folosi de tot ce poți găsi în spațiu: 

ceai, cafea, snackuri, fructe, cărți și reviste de specialitate, calculatoare, Wi-Fi de 

mare viteză. Ai acces la bibliotecile on-line, mese de lucru, veioze, imprimantă, 
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scaner, proiector, aparat foto, cameră video. Aveți acces gratuit la bufetul special 

amenajat și, pentru că trebuie să vă simțiți cât mai bine intr-un mediu ambiant, 

aveti voie să veniți de acasă ori din altă parte cu mancare și băutură non-alcoolică, 

punându-vă la dispoziție un frigider și un cuptor cu microunde. Având toate acestea 

la dispoziție, nu vă rămâne decât să vă rătăciți printre aburii unui ceai aromat sau 

să vă îmbătați cu mirosul de tipar al cărților vechi, amestecat cu cel de cafea 

proaspăt măcinată. Fiind un concept inedit și nemaiintalnit de către clienți și nici în 

rândul mediului de afaceri zonal, a rezultat o reacție pozitivă a locuitorilor din Balș. 

“Strategia firmei din perioada următoare constă în dezvoltarea activității și prin 

deschiderea unui punct de lucru în Slatina și altul în Sibiu, orașul meu de suflet.” – 

Păun Florentin Dan 

NOVAGREEN GARDEN SRL-Novaci 

Domeniul de activitate: CAEN  2593 - Fabricarea articolelor din fire metalice - 
Producția de plasă de sârmă împletită din sârmă zincată 

NOVAGREEN GARDEN SRL produce plasă de sârma împletită din sârmă zincată, cu 

diametrul ochiului de 4 cm, 5 cm si 6 cm. Grosimea sârmei variază de la 1,5 mm până 

la 2,8 mm în funcție de comandă și de nevoile cumpărătorului. Echipamentul pentru 

confecționarea plasei de sârmă, achiziționat cu ajutorul schemei de minimis în cadrul 

Programului Romania Start-Up prin proiectul „FII SI TU ANTREPRENOR!” - ID106494, 

este automat, pe senzori, având capacitatea de producție de circa 500 kg plasă sârmă 

în intervalul de timp de 8 ore. De asemenea are capacitatea de a îndoi automat 

capetele sârmei, rezultând un produs de foarte bună calitate și aspect plăcut. 

“Producția de plasă de sârmă la nivelul orașului Novaci este o afacere de succes, 
întrucât în ultimii ani, construcția de case și pensiuni este în continuă creștere, fiind 
necesar acest produs. De asemenea, împrejmuirea terenurilor proprietarilor a luat 
amploare. Întrucât nu există o astfel de afacere în zona respectivă și cei care au 
această nevoie se aprovizionează de la distanțe mari, afacerea a fost de  succes, 
care se va dezvolta în continuare fiind aplicabilă în mai multe zone de activitate – 
construcții, case noi, amenajări în curte chiar și agricole pentru imprejmuirea 
proprietăților. Nu as fi reușit din fonduri proprii să deschid o afacere, această 
oportunitate a fost un ajutor extraordinar atât pentru mine ca întreprinzător, cât și 
pentru cei cărora am putut să le ofer un loc de muncă. Felicitări și mulțumiri celor 
ce ne-au îndrumat și ne-au susținut în acest proiect, întregii echipe pentru 
implementarea proiectului, care a fost alături de noi cu sfaturi utile și în 
permanență”.   – Surupăceanu Nicolae, antreprenor 
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OCTA DESIGN SOLUTIONS SRL- Baile Govora 

Domeniul de activitate: CAEN 7311 – Activități ale agențiilor de publicitate: 

Publicitate, Graphic Design și Web Design 

Ideea de afacere a apărut ca urmare a experienței de peste 10 ani în domeniul 
realizării produselor digitale și publicitate, cât și a lipsei la nivelul local a 
oportunităților de dezvoltare profesională și personală. De asemenea, un aspect 
important în luarea deciziei de implementare a afacerii a fost dat de proiectele 
dezvoltate ca și freelancer si de cererea pietei la nivel local.  

“Serviciile integrate au scopul de a promova afacerile sau imaginea pe care clientul 

o dorește pe piața de consum. Trăsăturile serviciilor sunt definite pe o perioadă de 

timp ce necesită actualizare periodică, generează încasări pentru agenție și client 

pe măsură ce se desfășoară sau după încheierea acestora. Materialele publicitare 

reprezintă un element principal și esential în promovarea afacerilor pe piață. 

Publicitatea este, după cum se spune, părintele comerțului și stă la baza dezvoltării 

mediului de afaceri. Cerințele cumpărătorilor și diversitatea produselor și serviciilor 

sunt mereu în creștere. De aceea, expunerile punctuale ale atributelor și beneficiilor 

aduse de produse nu mai sunt suficiente. Pentru a atrage atenția celor care 

analizează paginile web este nevoie de mesaje bune insoțite de o formă vizuală 

atractivă. Agenția noastră de publicitate se adresează în oferirea serviciilor atât 

pieței locale cât și pieței naționale și internaționale. Planul de viitor al firmei este 

de a-și crește vizibilitatea și nivelul de încredere pe plan local, național și de a aduce 

în afacere parteneriate stabile și contracte cu valoare mare. Punctul cel mai 

important constă în realizarea de parteneriate la nivel internațional, fapt care ar 

conferi afacerii sustenabilitate pe piata”. – Furtună Elisabeta, antreprenor 

OCTA SOFTWARE SRL- Baile Govora 

Domeniul de activitate: CAEN  6201 - Activități de realizare a soft-ului la comandă, 

dezvoltare software 

Firma nou înființată a preluat și extins portofoliul de clienți pe care îl dezvoltase 

administratorul ca liber profesionist și a început să lucreze pentru clienți încă de la 

înființare. Activitatea firmei constă în producția și particularizarea de aplicații web 

(software independent de platforma IT), la comanda clientului, răspunzând astfel 

nevoilor identificate pe piață construind produse software la prețuri competitive. 

Mai exact, se oferă următoarele servicii:  aplicații de uz intern (tip ERP) pentru 

companii mici și mijlocii; aplicații web de tip extern (accesibile public de către 

clienții clienților noștri); magazine online; website-uri de prezentare. 
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“ Lucrez în industrie de peste 15 ani, iar în ultimii doi ani am activat  ca liber 

profesionist în domeniul specific al producției de aplicații web la comanda clienților, 

fiind familiarizat cu nevoile reale ale pieței. Serviciile pe care le ofer sunt calitative, 

ocupându-mă atât de producție, cât și de relațiile cu clienții. Dovada calității 

acestora constă în cererea mare venită de la clienți în ultimul an, pe care nu o mai 

pot satisface singur. Există o nevoie în creștere la nivel național și individual a 

firmelor de a-și automatiza procesele de producție/vânzare/distribuție, iar ceea ce 

am propus prin acest proiect este să aduc o soluție modernă, independentă de 

platformele IT pe care le folosesc companiile, care să eficientizeze activitatea și 

comunicarea deja existente. Producem și vindem aplicații software, configurare și 

design. Ne –am axat pe aplicații web originale, produse la comandă. Ca servicii 

secundare oferim personalizare de aplicații existente (open source) și portaluri web 

(CMS, ERP, CRM, magazine online etc.). Un aspect pozitiv al acestui proiect pentru 

noi, l-a reprezentat infuzia de capital care ne-a permis achiziția tuturor 

echipamentelor necesare pentru desfășurarea activității în cele mai bune condiții. 

Achizițiile efectuate vor reprezenta pentru mulți ani baza tehnică necesară firmei, 

chiar și în cazul extinderii acesteia. Bineînțeles, fiecare angajat nou va avea nevoie 

de echipament specific, dar o parte din inventarul existent poate susține un număr 

mai mare de angajați (server de aplicații, server de backup etc.).” – Alexandru 

Ciorîță-Draghici, antreprenor 

PERISSA DESIGN SRL- Craiova 

Domeniul de activitate:  CAEN 1413 - Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte – 

productie confectii pentru copii 

Ideea de afacere a pornit de la un hobby, din pasiunea pentru frumos si din dorinta 

de a oferi plus valoare si astfel s-a materializat datorită acestui proiect. Initial, 

afacerea a pornit cu producerea de rochii de ocazie pentru femei la comandă și nu 

numai, însă datorită pandemiei actuale pentru a rezista competiției si pieței s-a 

regândit întreaga afacere orientându-se către producția de îmbrăcăminte pentru 

copii, cu vânzare online.  

Produsele create de societatea PERISSA DESIGN sunt realizate din materiale bio ce 

se diferențiază prin modelul croielii, aplicații și alte detalii care fac diferența față 

de produsele existente și aduc plus valoare produsului. 

Strategia de reorientare dinspre rochii de ocazie pentru femei către produse pentru 

copii impune și necesitatea acordării unei atenții sporite preocupărilor legate de 

sănătate și siguranță in ceea ce privește calitatea textilelor folosite pentru 

îmbracaminte. Totodată, se va continua testarea pietei pentru a ne plia cât mai 

bine afacerea pe cerințele noului profil de client. In acest sens, vom continua si 
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dezvolta procesul digitalizării întrucât pentru mulți consumatori, unul dintre 

serviciile care oferă cea mai mare siguranță este cel de click and collect. Pe lângă 

facebook, site si cele două platforme e-commerce folosite se vor căuta noi 

modalități de a promova produsele și de a ajunge la clienti. Avem în vedere si 

folosirea platformei Google Forms. Răspunsurile primite prin chestionarul lansat pe 

aceasta cale, oferă cele mai bune indicii privind nevoia clientului, 

permițând livrarea rezultatelor așteptate și păstrarea unei relații apropiate cu 

clienții.”  

“Fara subventia primita prin schema de minimis nu am fi existat si nu am fi avut 

sustinere financiara si cea de dezvoltare a competentelor antreprenoriale. Astfel 

putem spune ca programul este de un real folos. Acum, dupa parcurgerea acestei 

perioade de proiect, care prin aparitia pandemiei, a fost mult mai provocatoare 

pentru antreprenori, am ajuns la concluzia ca aceste fonduri ar fi mai eficient 

folosite si ar avea un impact  major in mediul de afaceri daca inceperea afacerii ar 

avea ca prim pas de pornire etapele de Pre-testarea (de la idee la oportunitate) si 

Consolidarea produsului / serviciului ce urmeaza a fi lansat. Dupa parcurgerea 

acestor etape esentiale in orice afacere desfasurarea planului ar genera un business 

care ar creste sanatos.” ” – Lupu Doina, antreprenor 

POLYHIDRO FLEX SRL- Craiova 

Domeniul de activitate: CAEN 2812 – Producție furtune sertizate hidraulice de joasă, 
medie și înaltă presiune; Reparații  pompe și motoare hidraulice; Acționări 
pneumatice   

Ideea afacerii s-a născut din dorința de a veni în sprijinul detinatorilor de utilaje si 

sisteme hidraulice cu un ajutor in a le oferi promptitudine, produse de calitate si 

servicii de inalta calitate in timpul cel mai scurt, uneori executand serviciile si 

telefonic pentru a preintampina diferite incidente si accidente care ar putea surveni 

daca beneficiarul  explica ce se intampla cu utilajul (unde se afla, ce lucrari executa, 

ce simptome are si ce ar putea sa efectueze personalul angajat pentru a nu defecta 

mai rau utilajul precum si timpul estimat la care se poate ajunge în a executa 

reparațiile necesare efectiv cu atelierul mobil din dotare sau daca se impune in a fi 

transportat la sediu pentru a putea executa lucrarile mai complexe. 

Serviciile executate de firma POLYHIDRO FLEX constau în productia de furtune 

hidraulice de înaltă presiune de diferite tipodimensiuni (diametre si lungimi), 

conducte de înaltă presiune; deplasarea în teren cu ajutorul atelierului mobil, 

înlocuirea lor si prezentarea beneficiarului caracteristicelor acestor furtune; 

adaptarea lor pentru lichidul care circuăa prin ele în funcție de tip și presiune pentru 

a preîntimpina defecțiunile și o mai buna functionare a utilajului și mașinilor. 

Înlocuirea de adaptori conform cerințelor, iar dacă utilajul are în dotare mai multe 
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echipamente și acestea trebuie înlocuite în funcție de tipul de lucrare sunt 

prezentate diferite tipuri de conectare a acestora la utilaj nemaitrebuind să 

demonteze si sa monteze mecanic conexiunile hidraulice distrugind filetul, pierderea 

uleiului si a timpului.  

“Infiintarea si dezoltarea acestei firme si punerea in aplicare a ideilor mele se 

datoreaza programului POCU 2014-2020 prin intermediul proiectului FII SI TU 

ANTREPRENOR si echipei manageriale care m-a ajutat sa implementez aceste idei si 

sa le pun in aplicare prin ajutorul de minimis acordat. Fara acest ajutor nu puteam 

intreprinde nimic datorita costurilor foarte ridicate pentru achizitia de utilaje 

speciale necesare dezvoltarii acestui tip de afacere care este o nisa. Totodata, tin 

sa multumesc echipei ADAF care m-a sprijinit si a avut incredere in mine ca voi 

dezvolta acest tip de activitate economica. In viitor, ne propunem dezvoltarea 

tehnologiilor neconventionale folosind actionarile electrice acolo unde vor putea fi 

implementate, avand in vedere folosirea  tehnologiilor  neconventionale 

eficientizarea resurselor si reducerea de consumuri cat mai mult posibil, prin 

promovarea de echipamente eficiente pentru reducerea emisiilor de carbon, 

abordarea de egalitate de sanse si nediscriminare prin angajari de personal eficient, 

promovarea dezvoltarii durabile, consolidarea cercetarii si punerea in practica a 

altor idei de la diferiti parteneri si beneficiari.” -  Sorinel Hurezeanu, antreprenor 

PRAJITURA MARLENE BIO SRL- Novaci 

Domeniul de activitate: CAEN 1071 - Fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor și a 

produselor proaspete de patiserie. Societatea se ocupă în special cu fabricarea 

prăjiturilor de casă asortate, bio, care au la bază blaturi și creme formate din 

materii prime naturale și proaspete, combinate cu alte semipreparate din comerț. 

Ideea afacerii s-a născut din pasiune pentru prăjiturile de casă. Produsele executate 

de societate sunt de cea mai buna calitate, iar ingredientele sunt 100% proaspete. 

Astfel realizăm: prajituri asortate, cozonac si torturi de casa, apreciate de clienti 

într-o mai mare măsura permitand astfel fidelizarea unui numar mai mare de 

consumatori care revin periodic pentru comenzi suplimentare. Potentialul de 

crestere al acestei afaceri, in acest domeniu de activitate este ridicat ca urmare a 

faptului ca cererea pentru produse de cofetarie (de casa) se mentine la un nivel 

ridicat pe toata durata anului, inregistrand perioade de varf in anumite momente, 

precum ar fi sarbatorile legale de peste an. In plus, in perioada sarbatorilor legale, 

un segment important al clientilor prefera produse de post, iar oferirea unor astfel 

de preparate ar putea mentine volumul de activitate la acelasi nivel. Unul dintre 

elementele cele mai importante ale acestei afaceri cu prajituri de casa este 

diversificarea gamei de produse, adica, prajituri asortate, bio. 
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“Am avut placerea de a lucra împreună cu echipa ADAF cu care am încheiat 

contractul de finantare cu ajutor nerambursabil prin intermediul proiectului “Fii si 

Tu Antreprenor!” inca din anul 2018 si pana in prezent. Pentru a incepe aceasta 

afacere cu bani nerambursabili, aveam mare nevoie de o persoana cu experienta in 

domeniu, care ne-a supravegheat operatiunile curente, inca de la organizarea 

cursului de competente antreprenoriale, deschiderea firmei si pana in prezent. 

Pentru a putea supravietui cu adevarat, pentru a avea succes si totodata pentru 

cresterea afacerii exista niste reguli care trebuie respectate. Pe viitor, se va urmari 

folosirea unor strategii sau instrumente de marketing si publicitate pentru 

extinderea afacerii mele si in alte localitati, unde ma voi putea adresa si altor 

categorii de clienti. Suntem in discutie pentru incheierea unor parteneriate cu 

Caminul de batrani din oras, pentru livrarea de prajituri de ziua varstnicilor, de 

Paste, de Craciun; cu Gradinita cu program prelungit in vederea livrarii de prajituri 

pentru desert si comercializarea prajiturilor prin intermediul unor magazine 

alimentare.” – Marilena Giurcă, antreprenor 

RENEW TOPO SURVEY SRL-Brezoi 

Domeniul de activitate:  CAEN 7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica 

legate de acestea: servicii topografice si de cadastru   

Ideea de afacere a aparut ca urmare a experientei acumulate in peste 8 ani de 

activitate in domeniu, cat si a relatiilor de colaborare cu alte firme de pe piata 

autohtona, avand in vedere ca piata a cunoscut o crestere semnificativa in ultima 

perioada oferind oportunitati pentru infiintarea unor astfel de firme. Succesul 

afacerii este legat de evolutia pietei imobiliare. Cel mai probabil, in viitorul 

apropiat, vor aparea si alti competitori in aceasta afacere. Si asta pentru ca piata 

imobiliara din Romania este intr-o continua expansiune. Un arhitect nu poate incepe 

o lucrare fara sa aiba o masuratoare exacta a locului (latime/lungime/inaltime), 

operatiune pe care nu o poate face decât un topograf cu aparatura specifica. La 

intocmirea unui act de vinzare-cumparare esti obligat prin lege sa intocmesti 

documente necesare pentru oficiul de cadastru si publicitate imobiliara. 

           “Urmare a implementarii proiectului pe care mi l-am dorit, primele contracte 

de prestari servicii au fost semnate in luna octombrie 2019. Promptitudinea, 

seriozitatea si profesionalismul cu care abordam fiecare contract sau solicitare din 

partea persoanelor fizice vor contribui in timp la crearea unei imagini bune a firmei 

cat si la cresterea portofolului de lucrari. Succesul antreprenorial se va datora 

muncii, seriozitatii si respectului pentru clienti si pentru propria activitate.” – Maria 

Raluca Bărdașu, antreprenor 
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SOVI HOME MED S.R.L.-Balcesti 

Domeniul de activitate: CAEN 8690 - Servicii de asistență și recuperare medicală la 
domiciliu.  

Ideea de afacere a apărut din necesitatea serviciilor medicale în orașul Bălcești, aflat 
în dificultate, din acest punct de vedere. Cu ani în urmă, spitalul Bălcești a fost 
închis, obligând astfel locuitorii din oraș și comunele din împrejurimi, să se deplaseze 
aproximativ 40 km către spitale sau clinici din Craiova sau Drăgășani.  

La crearea afacerii s-au mai luat în considerare și vârsta înaintată a populației, 
pentru aceștia din urmă fiind aproape imposibilă deplasarea în alte localități, pentru 
asistenta medicală ambulatorie. 

“Deschiderea firmei noatre a fost primită extrem de bine, primind reactii pozitive 
încă de la început. Cea mai bună imagine asupra acestui aspect este aceea că am 
putut să o construim datorită faptului că pacienții ne-au recomandat, la rândul lor, 
altor pacienți. Cel mai mare număr de pacienți noi, provine din recomandările 
foștilor pacienți, astfel putând face față cu bine, situației impuse de pandemie. Un 
lucru extrem de important a fost faptul că personalul nostru specializat a respectat 
regulie de protectie anti-Covid impuse la locul de muncă. Astfel, am demonstrat încă 
o dată clienților noștri faptul că se pot baza de profesionalismul nostru, siguranța lor 
fiind esențială pentru noi.” – Gheorghe Alin Untaru, antreprenor 

ARAIA AVENTURI S.R.L.- Rm Valcea 

Domeniul de activitate: CAEN  9329 – Alte activități recreative și distractive: parc 
agrement pentru copii si organizare de evenimente 

Ideea de afacere s-a născut din nevoia localnicilor cu copii pentru serbarea zilelor 
de naștere ale acestora, nefiind în zonă o locație de acest fel. Cu o activitate de 
peste 6 ani în domenii complementare si deținând un teren generos, moștenire de 
familie, a fost astfel posibilă demararea și implementarea acestui concept. 

Misiunea acestei firme, înființată prin proiect, constă în îmbunătățirea calității vieții 
oamenilor prin oferirea de servicii de cea mai bună calitate și 100% orientate către 
client și evident dezvoltarea afacerii prin crearea unui parc de agreement pentru 
organizarea unor evenimente de amploare. 

“Datorita faptului ca proiectul nostru nu implica mari etape de productie sau 

preparare si datorita faptului ca s-a cautat de la inceput alegerea de solutii si 

echipamente cat mai ecologice, consideram ca amprenta pe care noi o lasam asupra 

mediului inconjurator este una minimala. Cu toate acestea, eficienta resurselor 

naturale este foarte importanta pentru noi, asa ca vom intreprinde tot ceea ce ne 

sta in putinta, astfel incat consumul de resurse sa fie din ce in ce mai mic cu fiecare 
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an de activitate. Se vor avea in vedere utilizarea unor surse regenerabile de energie, 

realizarea unor izolatii termice eficiente pentru anexele parcului, se va cauta cea 

mai eficienta sistematizare a elementelor de ventilatie si climatizare si vom 

intreprinde si alte activitati care conduc la reducerea efectelor negative asupra 

mediului. Ne-am dorit foarte mult un ansambu de aceasta natura, un loc de joaca 

destinat pentru toti copiii, in care si cei cu dizabilitati sa se poata juca in siguranta 

oferind astfel sanse egale tuturor. De asemenea, in parcul nostru de joaca, prin 

colaborari directe cu persoane abilitate profesional, vom organiza ateliere cu 

diferite activitati pentru a crea un mediu propice dezvoltarii holistice tuturor 

copiilor.” - Cernea Tudor Alexandru , antreprenor 

ARAIA GRĂDINĂ S.R.L.- Rm. Valcea 

Domeniul de activitate: CAEN  9329 – Alte activități recreative și distractive: 
planificarea si organizarea de evenimente, atat pentru persoane fizice cat si pentru 
persoane juridice. 

Ideea de afacere a fost nevoia de a creea concepte originale si personalizate fiecarui 

client, de a defini unicitatea fiecarui eveniment. Se ofera pachete de servicii variate 

si cat mai complexe, incepand de la dotarea salilor cu elementele de baza  pentru 

crearea unui eveniment (mese, scaune, vesela, tacamuri, candelabre, sfesnice, 

ghirlande luminoase cu LED) si finalizand cu dotarea elementelor de decor, respectiv 

aranjamente florale din hartie biodegradabila. Ca o evolutie fireasca in dezvoltarea 

afacerii, s-a dorit o diversificare a activitatii si astfel satisfacerea cresterii 

inregistrate in cadrul pietei de consum. Desi a fost un start bun in organizarea de 

mici evenimente pentru persoane fizice (botez, cununii civile, onomastici, nunti), 

acum, in contextul actual al climatului economic afectat de pandemie, activitatea 

firmei a fost si este limitata pe o perioada nedeterminata.  

“In prezent incercam incheierea unei colaborari cu o societate care detine spatiu in 

aer liber, pentru ca in viitor sa ne focalizam pe organizarea de evenimente in aer 

liber. Pentru aranjamentele exterioare, cat si interioare folosim ultimele aparitii in 

domeniul ghirlandelor luminoase, un nou model care foloseste becuri Led, ce pot fi 

folosite atat la temperaturi scazute de -30 grade, cat si la temperaturi de +50 grade 

Celsius. O parte din ghirlande sunt folosite cu instalatie cu senzori de miscare pentru 

a evita consumul de energie. O alta idee inovativa este aceea ca pentru 

aranjamentele florale folosim hartie biodegradabila. In acest sens, vom educa prin 

cursuri de formare artizanala atat angajatii, cat si clienti interesati de acest 

domeniu.” – Mitrache Georgiana, antreprenor 
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CU DRAG ENTERTAINMENT S.R.L.- Craiova 

Domeniul de activitate: CAEN  9329 – Alte activități recreative și distractive:  
organizarea de evenimente sociale 

In incercarea de a dezvolta cultura pentru muzica, arta si spectacole, nu doar in 
orasul natal, s-au pus bazele societatii Cu Drag Entertainment. Esenta afacerii consta 
in organizarea unor evenimente muzicale, culturale sau culinare atat in zone urbane 
cat si in zone rurale.  

Societatea lucreaza pentru clienti de la sfarsitul lunii septembrie a anului 2019, cand 

a inceput pregatirile pentru primul eveniment pe care urma sa il organizeze. Acesta 

a avut loc in perioada 29.11.2019 – 02.12.2019 in Azuga, judetul Prahova. La 

eveniment au parcipat peste 2500 de persoane si au interpretat 20 artisti. 

“Produsul nostru consta intr-o experienta unica pe care o oferim prin evenimentele 

de inalta calitate pe care ne dorim sa le organizam, care au o puternica componenta 

inovatoare prin muzica difuzata la cea mai buna calitate si prin jocurile de lumini si 

proiectii. De asemenea in cadrul evenimentelor utilizam echipamente de ultima 

generatie si aplicatii software pentru control acces, fara de care nu am putea sa 

livram produsul nostru la standardele de calitate dorite de noi. 

Organizand evenimente in mijlocul naturii, in cadrul carora invitam artisti pasionati 

de artele vizuale moderne si interpreti contemporani care dezvolta proiecte 

muzicale de notorietate, dorim sa oferim publicului din Romania posibilitatea de a 

se bucura de experiente memorabile, intr-un cadru de poveste, dedicate iubitorilor 

de natura si de arta.” – Alina Dragu, antreprenor 
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CAPITOLUL 12 DIRECTII DE DEZVOLTARE IN REGIUNEA SUD VEST OLTENIA IN 

PERIOADA 2021-2027. 

Programul Operational Regional pentru perioada 2021-2027 elaborat de ADR Sud Vest 
Oltenia a definit urmatoarele obiective:  

Obiectivul de Politică 1  

În domeniul cercetării/dezvoltării/inovării, intervențiile prevăzute prin POR SV 
Oltenia sunt complementare, în primul rând, celor realizate prin Programul 
Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (POCIDIF) 
2021-2027. În timp ce POR SV va sprijini îmbunătățirea în principal a performanței 
regionale în materie de CDI în domeniile de specializare inteligentă RIS3, prin 
investiții în infrastructuri CDI în interesul IMM-urilor, POCIDIF vizează investiții la 
nivel național de dezvoltare a capacității CDI a organizațiilor publice de cercetare în 
mare parte, dar și a întreprinderilor mari.  

Programul Operațional Sănătate (POS) conține intervenții complementare, unde 
sunt propuse spre finanțare infrastructuri privind cercetarea din domeniul medical și 
măsuri de tip FSE+ care susțin cercetarea în sănătate.  

Investițiile privind creșterea competitivității IMM-urilor vor  stimula accesul la 
finanțare al IMM-urilor prin utilizarea Instrumentelor financiare.  

Obiectivul de politică 2  

Intervențiile finanțate prin Obiectivului de Politică 2 ”O Europă mai verde, cu emisii 
scăzute de carbon”, se refera la masuri  de eficiență energetică si privesc 
îmbunătățirea eficienței energetice a IMM-urilor și a întreprinderilor mari, precum și 
măsuri de sprijin adiacente, precum sisteme și rețele inteligente de energie și soluții 
de stocare. Prin POR SV se finanțează creșterea eficienței energetice în clădirile 
rezidențiale și publice, și posibil îmbunătățirea eficienței energetice în domeniul 
încălzirii centralizate.  

În ceea ce privește îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a 
infrastructurii verzi în special în mediul urban și reducerea poluării,  se 
promovează conservarea naturii utilizând, ca instrument principal, dezvoltarea 
rețelei de arii protejate Natura 2000. Acțiunile vizează sprijin pentru 
crearea/extinderea sau imbunatatirea infrastructurii verzi, regenerarea spatiilor 
urbane degradate, conversia functionala a terenurilor degradate.  

În domeniul mobilității urbane, investițiile susținute prin Programul Operațional 
Transport (POT) 2021-2027), privind trenurile metropolitane, metrou și material 
rulant sunt complementare celor finanțate prin POR SV, care vizează creșterea 
utilizării transportului public și a altor forme de mobilitate urbană ecologice, 
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dezvoltarea infrastructurii urbane curate și infrastructura pentru realimentare cu 
combustibili alternativi.  

Obiectivul de politică 3  

În cadrul Obiectivului de Politică 3. „O Europă mai conectată prin dezvoltarea 
mobilității și a conectivității TIC regionale” intervențiile prevăzute prin POR SV sunt 
complementare cu cele realizate prin POT. Acțiunile promovate prin POT vizeaza 
dezvoltarea rețelei TEN-T de transport rutier și feroviar, infrastructura rutieră și 
feroviară națională, îmbunătățirea mobilității naționale, transport multimodal, căi 
navigabile și porturi și siguranța rutieră. Investițiile POR SV constau, în schimb, în 
construirea/extinderea infrastructurii (rutiere) care asigură conectivitatea, directă 
sau indirectă, la rețeaua si nodurile TEN-T rutiere și în dezvoltarea infrastructurii 
rutiere și intermodale de marfă. Măsurile propuse au scopul de decongestionare, 
fluidizare si siguranta traficului. 

Obiectivul de politică 4  

În cadrul Obiectivului de Politică 4 „O Europă mai socială prin implementarea 
Pilonului european al drepturilor sociale”, intervențiile privind îmbunătățirea 
accesului la servicii de calitate și favorabile incluziunii în educație, formare și 
învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii sunt complementare 
celor realizate prin Programul Operațional Educație și Ocupare (POEO) 2021-2027.  

Acțiunile din POR SV vizează îmbunătățirea condițiilor infrastructurii educaționale 
prin construirea / reabilitarea / modernizarea / extinderea / echiparea 
infrastructurii educaționale pentru nivelul antepreșcolar și preșcolar, învățământul 
primar, gimnazial, liceal (non ÎPT), universitar și învățământul special organizat în 
unități de învățământ speciale, învăţământul profesional şi tehnic și învățarea pe tot 
parcursul vieții, inclusiv campusuri. Acestea sunt completate de măsurile POEO, 
axate pe creșterea accesului și a participării grupurilor dezavantajate la educație și 
formare profesională, și adaptarea ofertei de educație și formare profesională la 
dinamica pieței muncii.  

Totodată, intervențiile POR sunt complementare și celor din cadrul Programului 
Operaţional Incluziune și Demnitate Socială (POIDS), ce include investiții prin DLRC 
în infrastructura educațională și măsuri pentru combaterea abandonului școlar al 
elevilor și accesul egal la educație și formare de calitate și favorabile incluziunii. Se 
adaugă și complementaritatea cu măsurile POCIDIF, ce vizează digitalizarea în 
educație, urmărind investiții în echipamentele de infrastructură digitală necesare 
pentru creșterea interoperabilității în domeniul educației și interconectarea bazelor 
de date educaționale. 
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12.1. ANALIZA SWOT A REGIUNII SUD VEST OLTENIA  

PUNCTE TARI 

• Potentialul natural al regiunii oferind intreaga gama  de forme de relief si un 
bazin hidrografic major format din raurile Jiu, Olt si 317 KM traseu Dunarean 
care ofera si deschidere la Marea Neagra. 

• Câmpia Olteniei, cel mai vestic sector al  Campiei Romane favorizeaza 
agricultura, Oltenia fiind una din regiunile agricole traditionale din Romania; 
regiuni intinse cu soluri nisipoase favorabile culturilor agricole; culturi 
pomicole si viticole cu crame renumite pe plan national si mondial. 

• Conditii geografice favorabile si o clima mai blanda cu influente 
mediteraneene. 

• Resurse naturale importante in judetul Gorj: carbune, lignit (Motru si Rovinari) 
antracit, petrol, gaze naturale, grafit, calcare, marne dolomite, argila 
refractara, izvoare minerale cu proprieati terapeutice in judetele  Gorj, 
Mehedinti (izvoare sulfuroase) si Valcea 

• Cel mai important potential turistic din Romania in judetul Valcea: 10 statiuni 
deja cunoscute: Calimanesti, Olanesti, Govora, Ocnele Mari, Horezu, 
Voineasa, Vidra, Obarsia Lotrului in formare; patrimoniul ecleziastic cu 32 de 
schituri si manastiri voievodale si boierest, 40 conace si cule, olaritul de 
Horezu, Transalpina cea mai inalta sosea din tara deschid numeroase 
oportunitati pentru turism.  

• Existenta aerportului international Craiova, al treilea ca marime din Romania 
va contribui la dezvoltarea municipiului si regiunii. 

• Podul Calafat –Vidin ca pod feroviar si rutier a condus la majorarea traficului 
in regiune si la dezvoltarea de conexiuni facile cu statele vecine. 

• Lider national in producția industrială de energie electrica, energie 
hidroelectrica 60,3%, termoelectrica 39,6%. Industria energetica este cea mai 
importanta ramura industriala. 

• Industrii importante: industria chimica la Valcea, industria aluminiului –
Slatina, Industria auto – Ford, Pinelli, constructii si reparatii navale –Drobeta 
Turnu Severin, Orsova; constructii de masini, transport feroviar.  

• Structura etnica a regiunii omogena, cu o populatie romana peste media pe 
tara 

• Doua domenii industriale lidere: industria auto si industria aluminiului; 
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• Invatamantul universitar prezent in toate judetele regiunii, licee cu traditii 
recunoscute pe plan national si chiar international. 

• Agricultura diversificata in functie de relief de la cultura cereale in sud in 
Campia Olteniei, legumicultura, pomicultura in regiunile deluroase, 
viticultura.  

• Structura unitatilor active pe principalele ramuri ale economiei nationale se 
prezinta astfel: comert-39%, servicii- 26%; transport-11%, industrie – 10% , 
constructii -8% si HORECA- 6%. 

• Regiunea Sud Vest Oltenia este o economie industriala, contributia 
activitatilor principale la cifra de afaceri a regiunii evidentiaza industria cu 
47%, comertul cu 36%; servicii cu 6%., constructiile si transportul cu cate 4% , 
TIC cu 2%. 

• Personalul ocupat este distribuit pe principalele activitati economice in 
proportie de 37% in industrie si 23 % in comert. In servicii au lucrat 16% din 
totalul personalului ocupat in regiune, in transport 10% si in constructii 8%. In 
activitatea de hoteluri si restaurante personalul ocupat a reprezentat 4% din 
numarul total de personal al regiunii, iar in informatii si comunicatii 2%. 

• Structura PIB pe categorii de resurse  in anul 2017 in regiunea Sud Vest Oltenia 
si pe tara evidentiaza o pondere mai mare a agriculturii in regiunea SV Oltenia 
(8%) fata de 5% pe tara, a industriei (30%) in regiune fata de 26% pe tara si o 
pondere crescuta a serviciilor pe tara la 43% fata de 35% in regiunea Sud Vest 
Oltenia. Pe tara serviciile au inregistrat o dinamica  mai accentuata fata de 
industrie si agricultura. 

• Sunt 2 industrii cu potential de dezvoltare economica: auto si aluminiu. 

PUNCTE SLABE 

• Prin suprafata detinuta ocupa locul 7 din cele 8 regiuni de dezvoltare. 

• Grad de urbanizare mai redus avand 40 de orase din care 11 municipii 

reprezentand 12,5% din numarul total de orase si municipii din Romania 

• Infrastructura de transport feroviar prezinta cea mai mica densitate din tara, 

teritorii fara acces la transportul feroviar, izolarea unor zone prin lipsa de 

conexiuni directe (ex, Valcea cu Pitesti si Bucuresti) O singura linie de cale 

ferata dubla in regiune. Linii electrificate foarte putine. Volumul de  

transporturi de marfuri si persoane a scazut si continua tendinta de scadere. 

• Lipsa autostrazilor ( nici una nu traverseaza regiunea) si lipsa variante 

ocolitoare in orase creeaza probleme de trafic aglomerat. Numar pasageri pe 

transportul rutier in scadere in favoarea autoturismelor personale. 
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• Instalatiile de apa si canalizare necorespunzatoare si  insuficiente. Numai 

16,7% din comune au canalizare. 

• Ocupa penultimul loc pe tara la reteaua de gaze naturale. Judetul Mehedinti 

este singurul judet din tara care nu are o retea de distributie a gazelor 

naturale.  

• Numar mic de localitati racordate la retele de termoficare centralizate. 

• Ultimul loc la capacitatea de salubritate. 

• Regiunea cu cel mai mic numar de locuitori si o densitate mica, sub media 

nationala (75,31 locuitori/kmp mult sub valoarea densitatii pe tara de 93,18 

locuitori/kmp). 

• Structura pe sexe o pondere sensibil mai mare a barbatilor. 

• Grad de urbanizare a populatiei este mic (49,74% in mediul urban fata de 

nivelul pe tara de 56,33%). 

• Comunitatea de etnie roma mai mare in judetele Dolj si Mehedinti, cu risc de 

excluziune sociala mare din cauza saraciei. 

• Populatia regiunii este imbatranita, intervalul 0-14 ani reprezentand 13,39% 

sub media pe tara. 

• Populatia ocupata pe principalele sectoare ale economiei inregistreaza o 

pondere de 30,66% in agricultura, silvicultura si pescuit de 30,18 % in industrie 

(in special industria prelucratoare) si constructii si de 39,16 % in servicii. 

• Activitatile creative au o pondere redusa (Informatii si comunicatii -0,85%; activitati 

profesionale , stiintifice si tehnice – 1,35% activitati de spectacole, culturale si 

educative- 0,66%). O pondere importanta a populatiei active de 5,26% lucreaza in 

sectoarele publice ale administratiei.  

• Rata somajului mare in judetul Dolj (6,65%) si Mehedinti (6,20%), in septembrie 2020 

, ambele depasind substantial rata medie a somajului pe tara de 3,26%.  

• Ponderea firmelor active din regiunea SV Oltenia este de aproximativ 3 ori 

mai mica decat cea inregistrata de regiunea Bucuresti Ilfov, desi judetul Dolj 

s-a plasat pe locul 6 in perioada 2016-2018 si pe locul 8 intre 2019-2020. 

• Densitatea firmelor PJ in perioada 2016-2020 in regiune sv Oltenia este sub 

media pe tara cu 9-13 puncte procentuale, desi a inregistrat cresteri 

constante de la an la an. 

• Regiunea Sud Vest Oltenia se situeaza pe ultima pozitie in clasamentul 
regiunilor la numarul de unitati active pe ramurile economiei nationale cu 
exceptia industriei extractive si energiei electrice unde se situeaza pe locul 
7. 

• Regiunea Sud Vest Oltenia este pe ultima pozitie in topul regiunilor de 
dezvoltare atat la cifra de afaceri cat si la personal. 

• Repartizarea neechilibrata intre judetele regiunii privind numarul de unitati 
active, cifra de afaceri si numarul de salariati, concentrarea fiind in judetul 
Dolj,  in timp  ce judetul Mehedinti are cea mai slaba dezvoltare economica. 
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• Regiunea Sud Vest Oltenia are cea mai mica contributie (7%) la PIB-ul Romaniei 
si se situeaza pe pozitia 7 intre regiuni la PIB-ul/locuitor. 

• In activitatea de cercetare dezvoltare in perioada 2015-2018  regiunea  SV 

Oltenia a inregistrat cea mai mare scadere a numarului de salariati situandu-

se pe ultimul loc intre regiunile de dezvoltare, cu o pondere de 4% din numarul 

total de salariati pe tara la 2 puncte procentuale fata de penultima regiune 

clasata. 

• La numarul de salariati din CDI /1000 locuitori ocupa ultima pozitie in 

clasamentul regiunilor cu valoarea de 18,8 salariati/1000 loc. fata de valoarea 

pe tara de 53,5 salariati/1000 loc. pe tara si peste 148 salariati/1000 loc in 

Bucuresti-Ilfov. 

• La cheltuielile in CDI ocupa pozitia 7 inanite de regiunea Sud Est. 

• Activitatea CDI este neechilibrata pe judete, fiind concentrata in proportie de 

peste 75% in judetul Dolj si Valcea si slab reprezentata in celelalte judete. 

• Cel mai mic numar de 52 intreprinderi inovatoare si o pondere de 3,48% in 
total intreprinderi inovatoare pe tara.  

• Ultima pozitie la ponderea intreprinderilor inovatoare in total intreprinderi, 

fiind singura regiune din tara cu pondere subunitara. 

• Industria IT &C ca industrii cu valoare adaugata mare este nesemnificativa, 
atat ca aport la PIB, cat si ca număr de persoane ocupate. 

• Capacitatea de cazare turistica existenta este mica,  reprezentand 6,29% din 

capacitatea totala  pe tara fiind pe ultmul loc in casamentul regunilor de 

dezvoltare. Regiunea SV Oltenia este pe ultimil loc intre regiuni si la 

capacitatea de cazare turistica existenta in functiune. 

OPORTUNITATI 

• Dezvoltarea turismului avand in vedere relieful foarte diversificat, resurse 

naturale favorabile dezvoltarii turismului balnear, pescuitului si vanatoarei, 

turism cultural si monahal  (monumente unice – complexul Brancusi de la TG 

Jiu, manastiri, cule  si conace boieresti, turismul oeno-gastronomic prin 

podgorii si crame renumite dar si in dezvoltare, gastronomia specifica, traditii 

mestesugaresti cel mai important fiind olaritul de la Horezu). 

• Potential turistic nevalorificat pe Dunare si raurile regiunii. Lipsa unor porturi 

atractive care sa fie integrate in programele Croazierelor internationale pe 

Dunare. 

• Potentialul cultural poate fi valorificat mai mult.  

• Potentialul si resursele culturale ale regiunii Sud Vest Oltenia, diversificate in 
arta materiala si imateriala, cu o veche traditie ofera numeroase oportunitati 
pentru valorificare prin activitati creative antreprenoriale. 
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• Rata de cofinantare mai mare la cofinantarea din fonduri europene 
nerambursabile, fiind regiune mai putin  dezvoltata. 

• Vecinatatea cu Bulgaria sustine cooperarea transfrontaliera cu Bulgaria pentru 
3 judete: Dolj, Mehedinti si Olt. Vecinatatea cu Sebia sustine cooperarea 
transfrontaliera pentru judetul Mehedinti. 

• 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”.  Scopul acestui organism este 
crearea unui cadru organizat, coerent şi funcţional pentru dezvoltarea 
relaţiilor de colaborare în: monitorizare şi intervenţie în probleme de mediu 
în bazinul Dunării, corelarea activităţilor de amenajare a teritoriului, 
cooperare în activităţile economice. Interesul manifestat la nivel european 
pentru teritoriul parcurs de Dunăre, concretizat prin Strategia Uniunii 
Europene pentru Regiunea Dunării, deschide oportunitatea de a avea 
conexiuni directe mai bune și mai rapide cu restul ţărilor riverane Dunării.  

• Includerea regiunii SV Oltenia de catre Comisia Europeană pe harta 
coridoarelor de infrastructură Rin-Dunăre şi Orient-Est-mediteraneean, două 
dintre cele nouă coridoare care vor revoluţiona conexiunile est-vest.  

• Includerea regiunii in 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) 
vizeaza realizarea unei zone de comerţ liber şi rezolvarea unor probleme 
comune legate de îmbunătăţirea infrastructurii, protecţia mediului, 
dezvoltarea economică a localităţilor. 

• Graniță naturală cu statele invecinate - Serbia si Bulgaria, fluviul Dunărea 
reprezintă un imens avantaj pentru cel puțin patru poli de dezvoltare: turism, 
transport, agricultură și pescuit.  

• Existenta „Polului de crestere Craiova” care si-a asumat misiunea de a 
transforma Zona Metropolitană Craiova într-un spaţiu atractiv şi competitiv la 
nivel european, un important centru economic în construcţia de maşini şi 
industria electrotehnică, precum şi în dezvoltarea unui puternic mediu 
academic. 

• Existenta „Polului de dezvoltare urbana Rm Valcea” care vizează reabilitarea 
infrastructurii urbane prin construirea de poduri, a unui pasaj denivelat, 
reabilitarea parcului Zăvoi, dar include şi un proiect de infrastructură socială 
care prevede extinderea şi modernizarea sistemului de supraveghere din 
municipiu.  
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AMENINTARI 

• Schimbarile climatice care potrivit unor previziuni ar conduce la 

desertificarea unor suprafete agricole importante din sudul regiunii.  

• Calificarea slaba si lipsa unor meserii pe piata muncii, care afecteaza 

dezvoltarea unor domenii economice cu potential de crestere. 

• Impactul negativ al pandemiei COVID 19 pe termen mediu si chiar pe termen 

mai lung asupra turismului si industriei ospitalitatii. 

• Calamități naturale (inundații, alunecări de teren, secete) care pot afecta 
monumentele si obiectivele turistice;  

• Degradarea patrimoniului arhitectural rural prin depopularea localităților și a 
comunităților rurale;  

• Existenta unui procent mare de persoane aflate sub pragul saraciei cu risc 

mare de excluziune sociala. 

• Capacitatea slaba a dezvoltarii CDI si TIC  cu impact negativ  asupra integrarii 

regiunii in tendintele majore de dezvoltare in urmatorul deceniu avand la baza 

tehnologii de imprimare  3D, robotica, digitalizarea, baze mari de date si a 

riscului de a ramane regiuni nedezvoltate. 

• Dezvoltarea roboticii cu impact asupra fortei de munca prin introducerea 

robotilor in locul oamenilor la operatii in procesul tehnologic al multor 

industrii, in servicii, etc.  

12.2. CONCLUZII 

• Prin prisma analizei efectuate, concluzia care se desprinde este că regiunea 
Sud-Vest Oltenia, în raport cu celelalte regiuni este deficitară la multe din 
activitatile analizate si la nivelul indicatorilor realizati, in majoritatea 
cazurilor regiunea Sud Vest Oltenia fiind pe ultima pozitie in clasamentul 
regiunilor de dezvoltare, aspecte care au fost evidentiate in analiza SWOT  la 
capitolul „Puncte slabe”. 

• Dezvoltarea economica  si resursele sunt concentrate  in principal in judetul 
Dolj, in jurul municipiului Craiova, ca cel mai puternic centru economic si  
cultural  din  regiune si distributia neechilibrata pe celelalte judete. 

• Domeniile cu valoare adaugata mare si care asigura progresul, respectiv 
Cercetarea, dezvoltarea si inovarea  si industria informatiei si comunicatiilor 
sunt nereprezentative, desi in toate judetele exista centre universitare iar 
Universitatea din Craiova are o veche traditie si ar putea deveni un Centru de 
excelenta pentru intreaga regiune si un motor al dezvoltarii. 

• Exista potential major de dezvoltare in turism insuficient promovat si 
valorificat, acest domeniu de activitate ar putea deveni motorul dezvoltarii 
regiunii. 

• Potentialul Dunarii nu este valorificat complex pe intregul traseu al fluviului 
care strabate regiunea, prin lipsa amenajarii porturilor, a integrarii acestora 
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in programele croazierelor internationale pe Dunare, organizarea de baze si 
facilitati sportive pe malul fluviului (de pilda piste si  trasee de biciclete, baze 
de sporturi nautice, pescuit sportiv etc.) Aceeasi situatie este si cu valorificare 
principalelor rauri care strabat regiunea. 

• Programele de dezvoltare vor trebui sa fie orientate pe cresterea atractivitatii 
regionale si pe dezvoltarea durabila vizand imbunatatirea infrastructurii, 
valorificarea zonelor urbane, dezvoltarea rurala,  revigorarea si promovarea 
traditiilor mestesugaresti si gastronomice ale regiunii, cu accent pe 
agroturism. 

• Modernizarea sistemului de educatie, cu prioritate in mediul rural, prin actiuni 
integrate de reducere a abandonului scolar, orientarea invatamantului 
teoretic si de meserii pentru a raspunde  cerintelor pietei. 

• Utilizarea instrumentelor de dezvoltare antreprenoriala si de sprijinire a 
IMMurilor prin  crearea de parcuri tehnologice, parcuri industriale, clustere, 
incubatoare de afaceri, centre de inovare si transfer tehnologic. 

• Dezvoltarea de surse de energii neconventionale pentru reducerea emisiilor 
de gaze cu efect de sera, colectarea selectiva si reciclarea deseurilor, 
protectia zonelor protejate, a zonelor umede si faunei si florei pe cale de 
disparitie 

• Cresterea capacitatii de absorbtie a fondurilor europene la nivelul regiunii, cu 
scopul utilizarii in directia indeplinirii obiectivelor prioritare, sintetizate in 
strategia de dezvoltare : 

✓ Cresterea competitivitatii economice a regiunii; 
✓ Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii regionale;  
✓ Dezvoltarea turismului, valorificarea patrimoniului natural si a 

mostenirii cultural-istorice;  
✓ Dezvoltare rurala durabila si modernizarea agriculturii si a pescuitului;  
✓ Dezvoltarea resurselor umane in sprijinul unei ocupari durabile si a 

incluziunii sociale;  
✓ Protectia mediului si cresterea eficientei energetice.  
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ANEXA 1  LISTA LOCALITATILOR URBANE DIN REGIUNEA SUD VEST OLTENIA 

Judetul  Capitala judet municipii orase Total localitati 
urbane 

Dolj Craiova Craiova Bechet  

  Bailesti Dabuleni   

  Calafat Filiasi   

   Segarcea  

  3 4 7 

Gorj  Tg.Jiu Tg. Jiu Bumbesti  

  Motru Novaci  

   Rovinari  

   Targu Cabunesti  

   Tismana  

   Turceni  

   Ticleni   

  2 7 9 

Mehedinti  Drobeta -Turnu 
Severin 

Drobeta Turnu Severin Baia de Arama  

  Orsova Strehaia  

   Vinju Mare  

  2 3 5 

Olt  Slatina Slatina Bals  

  Caracal Corabia  

   Sornicesti  

   Draganesti-Olt  

   Piatra Olt  

   Potcoava  

  2 6 8 
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Valcea Rm Valcea Rm Valcea Calimanesti  

  Dragasani Brezoi  

   Horezu  

   Baile Olanesti  

   Ocnele Mari  

   Baile Govora  

   Babeni  

   Balcesti  

   Berbesti  

  2 9 11 

Total 
general 

   40 
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