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Cuvânt Înainte
Camera de Comerţ şi Industrie a României, în calitatea
sa de cea mai puternică organizaţie a mediului de afaceri
din România, desfăşoară activităţi de informare şi docu
mentare în interesul membrilor săi şi al comunităţii de
afaceri şi elaborează studii privind evoluţia economiei la nivel naţional, regional,
judeţean sau local, în colaborare cu membrii săi sau cu alţi parteneri din domeniul
public sau privat, publicând anual un raport privind starea economiei naţionale, lucruri
extrem de importante pentru investitorii din România. De asemenea, în calitatea sa
de punte de legătură între mediul guvernamental şi mediul de afaceri, Camera de
Comerţ asigură o bună comunicare şi cooperare, fiind cel mai important partener şi
reprezentant al mediului de afaceri în faţa autorităţilor publice. Prin instrumentele
avute la dispoziţie, Sistemul Cameral oferă informaţii de afaceri, organizează eve
nimente economice la nivel naţional şi internaţional şi consiliază investitorii pentru
alegerea celor mai profitabile soluţii de afaceri.
Accesul la pieţele internaţionale ar putea fi considerat de departe cel mai important
avantaj al membrului Sistemului Cameral Naţional, însă beneficiile nu se opresc aici.
Reprezentarea intereselor companiilor în faţa instituţiilor publice şi asigurarea unei
platforme consolidate de dialog între oamenii de afaceri şi decidenţii politici sunt
atribute ale Sistemului Cameral ce devin, în mod cert, beneficii pentru membrii săi.
Scopul nostru este de a deveni un partener important în luarea deciziilor economice
la nivel naţional, furnizarea de expertiză în urma consultării cu membrii noştri fiind
modul prin care companiile ce devin membri ai Sistemului Cameral îşi pot face au
zită opinia cu privire la măsuri economice adoptate la nivel guvernamental. Suntem
ferm dedicaţi asistării membrilor noştri în comunicarea cu Guvernul României în
încercarea de identificare a unei viziuni comune şi a obţinerii unui consens privind
deciziile majore ce privesc economia naţională.
Membrii Sistemului Cameral devin parte a celei mai vechi organizaţii de afaceri la
nivel mondial, odată cu aderarea la Sistemul Cameral, se deschide oportunitatea
afilierii la Camera de Comerţ Internaţională (ICC). De asemenea, Sistemul Cameral
Naţional deţine instrumentele necesare soluţionării litigiilor comerciale prin Curtea
de Arbitraj Comercial Internaţional.
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Mihai Daraban, Preşedinte
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Informaţii despre România

Denumirea oficială: România
Limba oficială: română
Capitala: Bucureşti
Suprafaţa: 238.391 km2 (pe locul 11 în Europa şi pe locul 79 în lume)
Populaţia: 21,7 milioane, din care, 10,6 milioane bărbaţi şi 11,1 femei.
Densitatea populaţiei: 91 locuitori/ km
Grupuri etnice: 89.5% - români, 6.6% - unguri, 2.5% - romi, 0.3% - germani, 0.3%
- ucraineni, 0.8% - alte naţionalităţi.
Tip de guvernare: Republică
Zi naţională: 1 Decembrie
Moneda naţională: Leu
România este localizată între 43°37’07” şi 48°15’06” paralela de Nord şi între
20°15’44” şi 29°41’24” meridianul de Est.

Din punct de vedere geografic, România se află situată în Sud-Estul Europei, la
distanţe egale atât de graniţa estică (Munţii Ural), cât şi de cea vestică a Europei
(Oceanul Atlantic). O mare parte din graniţa României cu Serbia şi Bulgaria este
formată de fluviul Dunărea, iar graniţa cu Republica Moldova este formată de râul
Prut, afluent al Dunării. În privinţa formelor de relief, teritoriul României înglobează
forme de relief variate, precum munţi (Carpaţi), podişuri (Transilvaniei), dealuri,
câmpii şi unica deltă din Europa, formată de fluviul Dunărea la vărsarea în Marea
Neagră. În privinţa climei, România este situată în zona de climă temperatcontinentală, specifică Europei Centrale şi caracterizată de diferenţe semnificative
între anotimpuri.
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În ce priveşte istoria României, se poate afirma că este una destul de complexă,
dat fiind faptul că România unificată în 1918 s-a situat la graniţa dintre marile puteri
ale lumii. După primele tentative de unificare din secolul al XVII-lea, principatele
dunărene se unifică sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza în anul 1859, iar la scurt
timp, primesc pentru prima dată în istorie, numele de România. Sfârşitul secolului al
XIX-lea şi începutul secolului XX reprezintă o perioadă de modernizare şi dezvoltare
a statului român sub domnia regelui Carol I de Hohenzollern-Sigmaringen. Deşi cu
mari dificultăţi în timpul Primului Război Mondial, România reuşeşte să se unifice
în forma sa extinsă, înglobând Transilvania şi Basarabia. Perioada interbelică,
caracterizată de prosperitate şi dezvoltare, a fost succedată de situaţia dificilă
din cel de-Al doilea Război Mondial. Ulterior, statul român a intrat sub dominaţia
comunistă, iar perioada dintre 1945-1989 poate fi caracterizată ca fiind cea mai
dezastruoasă pentru situaţia politico-economică a României. La sfârşitul Războiului
Rece, democraţia, economia de piaţă şi statul de drept au fost ideile ce au început
să domine mentalul colectiv românesc, însă punerea lor în practică a fost destul de
dificilă. La aproape un secol de la unificarea statului român în forma sa extinsă şi la
25 de ani de la Revoluţia Română, România este o democraţie consolidată, membră
cu drepturi depline atât în NATO, cât şi în Uniunea Europeană, având obiective
asumate politic precum intrarea în spaţiul Schengen şi aderarea la zona Euro.
Din punct de vedere al construcţiei politice, conform Constituţiei, România este un
stat naţional, suveran şi independent, unitar şi indivizibil, forma de guvernământ
a statului român fiind republica semiprezidenţială. Statul se organizează potrivit
principiului separaţiei şi echilibrului puterilor – legislativă, executivă şi judecătorească,
în cadrul unei democraţii constituţionale, iar preşedintele este ales prin vot universal,
egal, direc, secret şi liber exprimat.
Guvernul României este autoritatea publică a puterii executive, are funcţionează pe
baza votului de incredere acordat de Parlament, asigurând realizarea politicii interne
şi externe a ţării şi exercitând conducerea generală a adiministraţiei publice.
Organul reprezentativ şi legislativ este Parlamentul României, organizat în două
camere: Senat şi Camera Deputaţilor. Ca stat membru NATO şi al Uniunii Europene,
România se află sub cea mai puternică garanţie de securitate din istorie, instituţiile
statului român cooperând excelent cu partenerii strategici euro-atlantici.
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Din punct de vedere administrativ, teritoriul României este organizat în comune,
oraşe şi judeţe, iar în condiţiile legii, unele oraşe sunt declarate municipii. România
are 41 de judeţe şi municipiul capitală – Bucureşti. România este, de asemenea,
împărţită şi în 8 regiuni de dezvoltare, dar fără a avea capacităţi administrative.

Profilul economic al României
Din punct de vedere economic, România este ţara cu cea mai mare creştere
economică din Uniunea Europeană în anul 2013, cifra de 3,5% fiind în mare parte
datorată agriculturii, exporturilor şi investiţiilor străine. Privind retrospectiv, situaţia
economică a României a fost una extrem de dificilă după 1989, când tranziţia de la
un sistem economic centralizat şi necompetitiv spre economia de piaţă a fost una
complicată. De abia după anul 2000, România a început să aibă o situaţie economică
mai solidă, dat fiind faptul că relaţiile comerciale cu Uniunea Europeană au fost
aprofundate. Creşterea consumului, investiţiile străine şi privatizările au ajutat la
creşterea economică, astfel că perioada 2007-2008 a fost una de boom economic.
Totuşi, din cauza crizei economice globale, economia României a intrat într-o
perioadă de stagnare, însă unele măsuri de austeritate impuse de factorii politici
şi împrumuturile acordate de Fondul Monetar Internaţional au reuşit să readucă
speranţa şi chiar creşterea economică în ultimii ani. Ramurile economice cu cel mai
mare potenţial sunt: agricultura, industria, construcţiile şi serviciile.
Anul 2014 reprezintă un moment considerabil în ce priveşte creşterea economică şi
dezvoltarea României. În acest sens, proiectul „România – Punte între Est şi Vest,
Nord şi Sud (Romania Gateway)” lansat de Guvernul României în parteneriat cu
Institutul Aspen îşi propune aprofundarea cooperării între sectorul privat şi cel de
stat pentru a transforma România într-un nod comercial, economic şi industrial, o
adevărată economie competitivă în regiune. Conform principiilor acestui proiect,
economia României va trebui să devină una dintre cele mai solide economii
regionale, urmând a avea creştere economică anuală de aproximativ 5 procente. De
asemenea, numărul locurilor de muncă şi al investiţiilor străine ar urma să crească,
punând în mişcare un adevărat mecanism capabil să facă din România o poartă de
legătură între Europa şi Asia.
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Cel mai nou grup independent compus din cele mai reprezentative organizaţii
ale mediului de afaceri din România are ca scop fundamental construirea unei
platforme de dialog şi parteneriat între Guvernul României şi mediul privat. Coaliţia
pentru dezvoltarea României nu se va implica în mecanismele decizionale, ci va
reprezenta consultantul cel mai important pentru decizia economică.
Trecând la aplicarea noilor strategii ale politicii noii conduceri, în luna mai 2014
Camera de Comerţ şi Industrie a României a aderat la această coaliţie, o structură de
reprezentare a companiilor şi băncilor româneşti şi cu capital străin care negociază
un memorandum cu guvernul Ponta, care să cuprindă acţiuni necesare pentru ca
România să rămână pe creştere economică şi să fie atractivă pentru investitori.
Memorandumul va conţine un angajament al guvernului de a creşte 10 locuri în
clasamentul Băncii Mondiale privind competitivitatea, să îşi asume măsuri pentru
a trece de la stadiul de economie de frontieră la cea de economie emergentă, că
Ministerul Finanţelor nu va face niciun fel de schimbare a legislaţiei fiscale în 2014
Coaliţia are întâlniri cu premierul şi membrii guvernului o dată pe lună şi si-a
structurat discuţiile pe patru zone: piaţă de capital, impozitare, legea lobby-ului şi
îmbunătăţirea mediului de afaceri. Spre exemplu, AmCham este interesată mai ales
de legea lobby-ului pentru ca negocierile care au loc în numele intereselor unor
companii să nu poată fi considerate la un moment dat trafic de influenţă. Coaliţia
reuneşte 36 de organizaţii, Camera de Comerţ şi Industrie a României având rolul
de a conduce acţiunea de încurajare şi dezvoltare a antreprenoriatului naţional. De
asemenea, rolul Camerei de Comerţ în această nouă structură de advocacy este
acela de a apăra mediul de afaceri şi a reacţiona împotriva anumitor seturi de acte
normative ce pot afecta sectorul de business. Luând în calcul 10 domenii majore cu
impact asupra mediului de afaceri din România, Coaliţia va oferi soluţii şi puncte de
vedere asupra modului de dezvoltare a economiei româneşti. În această structură
organizaţională complexă, Camera de Comerţ, în calitate de cea mai puternică
asociaţie de reprezentare a mediului de afaceri, va face cunoscute opiniile şi ideile
membrilor săi în faţa decidentului politic.
În ce priveşte agricultura, România este unul dintre statele cu cel mai mare potenţial
din Uniunea Europeană, iar cifrele ultimilor ani atestă faptul că aceasta are un rol
extrem de important la nivelul creşterii economice naţionale. Statisticile arată faptul
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că fondurile europene sunt principala sursă de finanţare pentru agricultură şi că în
2012 Ministerul Agriculturii a atras fonduri europene de 2,5 miliarde de euro, în 2013
- 2,7 miliarde de euro, iar în 2014 va atrage 2,9 miliarde de euro. De asemenea, un
document oficial al Preşedinţiei României privind cadrul strategic pentru dezvoltarea
agriculturii arată faptul că, deşi agricultura este una dintre cele mai importante
ramuri economice ale României, potenţialul este încă nevalorificat în întregime.
Spre exemplu, compatibilitatea dintre agricultura României şi cea europeană este
destul de redusă, astfel deficitul de compatibilitate este de 52% pentru producţia
de cereale, 32% la valoarea produselor agricole, 35% la formarea brută de capital1.
În privinţa productivităţii pe ramuri agricole, se poate constata faptul că România a
atins în anul 2011 cel mai ridicat nivel al producţiei de cereale şi anume 4000 kg/ha.
Suprafeţele recoltate la data de 29 august 2014, comparativ cu aceeaşi dată a
anului 2013, sunt mai mari la culturile: rapiţă pentru ulei (+135,7 mii hectare), orz de
toamnă (+48,0 mii hectare) şi mai mici la: grâu, secară şi triticale (-42,4 mii hectare),
orzoaică de primăvară (-14,6 mii hectare), ovăz (-14,6 mii hectare) şi orzoaică de
toamnă (-8,8 mii hectare). Producţiile totale în anul 2014 sunt superioare faţă de cele
din anul 2013 cu excepţia culturilor de: orzoaică de primăvară, ovăz şi orzoaică de
toamnă2.
Industria României a suferit multiple transformări după căderea comunismului,
astfel că de la industrializarea excesivă, care avea un randament foarte scăzut, s-a
ajuns la o industrie mult mai flexibilă, ce trebuie să fie orientată spre toate pieţele
comerciale. Din punct de vedere al ramurilor industriale, una dintre cele mai profitabile
este industria constructoare de maşini, ce realizează exporturi considerabile şi ajută
foarte mult la creşterea economică. O altă ramură foarte bine dezvoltată în România,
dar încă având un potenţial enorm, este industria energetică, ce funcţionează atât
cu resurse convenţionale, cât şi cu cele neconvenţionale. Alte ramuri importante
ale industriei sunt: electrotehnică, electronică, IT, chimică şi petrochimică, cauciuc,
textile/pielărie/încălţăminte/marochinărie, prelucrarea lemnului, industria alimentară,
farmaceutică etc. Conform Institutului Naţional de Statistică, industria extractivă şi
cea prelucrătoare au avut în anul 2012 cifre foarte bune, în creştere faţă de anii
precedenţi3. Pe de altă parte, conform aceluiaşi studiu realizat de Institutul Naţional
http://www.presidency.ro/static/Cadrul%20National%20Strategic%20Rural.pdf
conform datelor statistice furnizate de Institutul Naţional de Statistică
3
http://www.insse.ro/cms/files/publicatii/Romania%20in%20cifre%202013_ro.pdf
1
2
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de Statistică, în semestrul I 2014 comparativ cu semestrul I 2013, indicele brut al
producţiei industriale a crescut cu 9,1%, datorită industriei prelucrătoare (+10,7%).
În sectorul producţiei şi furnizării de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă
şi aer condiţionat şi în industria extractivă producţia a scăzut cu 1,9%, respectiv cu
1,7%.
În cadrul industriei prelucrătoare, ramurile industriale cu cele mai importante creşteri
au fost: fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice (+60,8%),
fabricarea altor mijloace de transport (+32,1%), fabricarea hârtiei şi a produselor
din hârtie (+28,8%), fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute
din prelucrarea ţiţeiului (+18,6%), fabricarea echipamentelor electrice (+17,0%).
Ramurile industriei prelucrătoare a căror producţie a scăzut au fost: fabricarea
băuturilor (-7,3%), fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor
farmaceutice (-5,9%), industria metalurgică (-0,9%), prelucrarea lemnului, fabricarea
produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi
din alte materiale vegetale împletite (-0,6%). Pe marile grupe industriale creşterea
producţiei s-a înregistrat în: industria bunurilor de capital (+15,1%), industria bunurilor
de folosinţă îndelungată (+9,6%), industria bunurilor de uz curent (+6,8%), industria
bunurilor intermediare (+5,9%), industria energetică (+0,1%)4.
Sectorul de construcţii din România a fost printre cele mai afectate de criza
economică mondială, iar acest fapt a încetinit atât creşterea economică naţională,
având şi un impact deosebit asupra situaţiei şomajului. Comparativ cu situaţia din
anii anteriori crizei economice, 2006 şi 2007, în prezent cifrele arată că sectorul de
construcţii continuă să scadă. Astfel, dacă în 2007, piaţa construcţiilor din România
a atins valoarea de 9,2 miliarde Euro, iar în 2008, s-a ridicat la 14,3 miliarde Euro,
din 2009 putem constata un declin continuu, cifrele scăzând în medie cu 4% pe an.
În luna iulie 2014, lucrările de construcţii au înregistrat o scădere de 19,8% faţă
de luna iulie 2013, scădere constatată pe elemente de structură, la lucrări de
reparaţii capitale (-25,6%), la lucrări de construcţii noi (-21,8%) şi la lucrările de
întreţinere şi reparaţii curente (-11,2%), iar pe tipuri de construcţii, la construcţii
inginereşti (-26,9%). Pe tipuri de construcţii s-au înregistrat creşteri de 20,5% la
clădiri rezidenţiale. În luna iulie 2014 s-au eliberat, pentru clădiri rezidenţiale, 3807
autorizaţii de construire, cu 0,4% mai puţin faţă de iunie 2014 şi cu 7,5% faţă de luna
4

conform datelor statistice furnizate de Institutul Naţional de Statistică
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corespunzătoare din anul 20135. Pe de altă parte, analizele efectuate pe anumite
perioade ale anului relevă faptul că sectorul de construcţii din România ar putea atât
în 2014, cât mai ales în următorii ani să cunoască o oarecare consolidare, reluându-şi
astfel trendul ascendent. Dintr-o perspectivă oficială, creşterea absorbţiei fondurilor
europene şi investiţiile în infrastructură anunţate de Guvern vor reprezenta o bază
pentru dezvoltarea sectorului de construcţii, iar politica dusă de Banca Naţională
a României pentru încurajarea consumului şi acordarea de credite vor fi pilonii
consolidării creşterii sectorului de construcţii.
În ceea ce priveşte turismul României, sosirile înregistrate în structurile de primire
turistică în perioada 1.l-31.VII.2014 au înregistrat o creştere cu 4,8% faţă de cele din
perioada 1.l-31.VII.2013. Sosirile turiştilor români în structurile de primire turistică cu
funcţiuni de cazare în perioada 1.l-31.VII.2014 au reprezentat 76,9% din numărul
total de sosiri, în timp ce turiştii străini au reprezentat 23,1% din numărul total de
sosiri. Sosirile în hoteluri în perioada 1.l-31.VII.2014 au deţinut o pondere de 75,2%
din totalul sosirilor în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare, în creştere
cu 5,2% faţă de perioada 1.l-31.VII.2013. Înnoptările înregistrate în structurile de
primire turistică în perioada 1.l-31.VII.2014 au înregistrat o creştere cu 5,8% faţă de
cele din perioada 1.l-31.VII.2013. Înnoptările turiştilor români în structurile de primire
turistică cu funcţiuni de cazare în perioada 1.l-31.VII.2014 au reprezentat 80,3%
din numărul total de înnoptări, în timp ce înnoptările turiştilor străini au reprezentat
19,7%.Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare în perioada 1.l-31.VII.2014
a fost de 24,0% pe total structuri de cazare turistică, în creştere cu 1,1 puncte
procentuale faţă de perioada 1.l-31.VII.2013. Indici mai mari de utilizare a locurilor
de cazare în perioada 1.l-31.VII.2014 s-au înregistrat la hoteluri (30,1%) şi la vile
turistice (17,7%). Sosirile vizitatorilor străini în România înregistrate la punctele de
frontieră, în perioada 1.l-31.VII.2014 au fost în creştere cu 2,2% faţă de perioada
1.l-31.VII.2013. Majoritatea vizitatorilor străini provine din ţări situate în Europa
(92,5%). Din statele Uniunii Europene s-au înregistrat 60,2% din totalul sosirilor
vizitatorilor străini în România. Dintre statele Uniunii Europene cele mai multe sosiri
s-au înregistrat din: Ungaria (30,2%), Bulgaria (23,9%), Germania (9,4%), Italia
(7,2%), Polonia (5,9%) şi Austria (4,2%). Plecările vizitatorilor români în străinătate,
înregistrate la punctele de frontieră, în perioada 1.l-31.VII.2014 au fost în creştere
cu 4,7%, comparativ cu perioada 1.l-31.VII.2013. Mijloacele de transport rutier au
5

conform datelor statistice furnizate de Institutul Naţional de Statistică
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fost cele mai utilizate de vizitatorii români pentru plecările în străinătate (74,5% din
numărul total de plecări)6.
Sectorul cu cel mai mare potenţial în a ajuta creşterea economică a României după
agricultură este cel al investiţiilor străine. Folosind un tipar de analiză specific
ştiinţelor sociale, şi anume metoda comparaţiei putem identifica faptul că odată cu
aderarea României la Alianţa Nord-Atlantică şi mai ales, la Uniunea Europeană,
investiţiile străine directe au înregistrat creşteri spectaculoase faţă de perioada în
care viitorul internaţional al României era unul incert. Pe lângă apartenenţa României
la structurile euro-atlantice, o altă cauză a creşterii investiţiilor străine este politica
guvernamentală faţă de acest sector economic, iar odată cu introducerea cotei unice
de impozitare în anul 2005, se constată o rapidă creştere a investiţiilor străine. Mai
concret, cota unică a transformat România în cea mai atractivă destinaţie pentru
investiţii din Europa, mari companii precum Ford sau IBM alegând să îşi dezvolte
afaceri aici. Analizând statistic se poate observa faptul că în perioada 2003-2008
investiţiile străine au crescut foarte rapid ajungând de la o cifră de 1.946 milioane
euro la 9.496 milioane euro, potrivit unui studiu publicat în periodicul „Economie
teoretică şi aplicată”7. De asemenea, se observă o încetinire a investiţiilor în perioada
2008-2011, din cauza crizei economice, totuşi la finele anului 2012 soldul investiţiilor
străine directe a atins valoarea de 59.126 milioane euro. Investiţiile realizate în
economia naţională în semestrul I 2014 au înregistrat o scădere cu 9,1% comparativ
cu semestrul I 20138. Sectoarele unde România îşi poate îmbunătăţi cota investiţiilor
străine sunt, în principal, agricultura, turismul, IT&C şi transporturile. Principalele
investiţii străine din România provin din zona Euro, însă odată cu asumarea politică
a faptului că România este deschisă şi are nevoie de investiţii şi din alte zone,
au apărut premisele unei creşteri a investiţiilor străine venite mai ales din China
sau Turcia. Pe lângă deschiderea afirmată la nivel politic, România şi-a asumat
privatizarea unui număr important de companii, fapt ce crează noi oportunităţi de
investiţii străine. De asemenea, sectorul energiei regenerabile poate fi un atuu de
valorificat pentru economia României, la fel ca şi investiţiile în turism, ce se lasă încă
aşteptate.

conform datelor statistice furnizate de Institutul Naţional de Statistică
http://store.ectap.ro/articole/866_ro.pdf
8
conform datelor statistice furnizate de Institutul Naţional de Statistică
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Dezvoltarea socio-economică a României
România este un stat cu potenţial extrem de mare pe anumite ramuri ale economiei
şi ţinând cont şi de poziţia strategică, la graniţa dintre lumea occidentală şi cea
asiatică, România este şi ar putea fi o piaţă propice pentru dezvoltarea pe termen
mediu şi lung. Din punct de vedere social, România se plasează pe trendul european
al îmbătrânirii populaţiei, iar scăderea natalităţii şi migraţia au afectat direct economia
ţării. Conform unor analize, cea mai calificată forţă de muncă de care dispunea
România este localizată acum în alte state, în marea lor majoritate din Europa. Pe
de altă parte, chiar şi în aceste condiţii, potenţialul României este unul nevalorificat
la maxim, iar acest fapt lasă deschisă oportunitatea de noi investiţii atât străine, cât
şi autohtone. În ce priveşte inflaţia, obiectivul asumat politic de către România de
a intra în zona Euro, are un impact pozitiv asupra evoluţiei inflaţiei. Astfel, printre
criteriile de aderare la moneda unică europeană, România trebuie să implementeze o
politică în care inflaţia să se menţină la cote scăzute. În conformitate cu ultimele date
publicate de Banca Naţională a României, inflaţia a atins un minim istoric în 2013,
iar tendinţa va continua şi în prima jumătate a anului 20149. Astfel, ţinta asumată
de BNR a fost atinsă, iar cifra inflaţiei pentru 2013 a fost de 1,55%, nivel minim în
ultimii 24 de ani. O analiză comparativă între cifrele inflaţiei începând cu anul 2004,
anul aderării României la NATO, ne arată că tendinţa a fost una de scădere pornind
de la o cifră de 9,3% în 2004 şi ajungând la 4,95% în 2012. Prognozele arată faptul
că inflaţia se va menţine în jurul cotei de 3% în anul 2014, fapt cauzat în principal
de introducerea unei accize suplimentare la carburant. Astfel, stabilitatea inflaţiei
şi tendinţa ei de scădere timp de o lungă perioadă de timp reprezintă atuuri certe
pentru noi investiţii.
În privinţa nivelului de salarii, România se menţine pe penultima poziţie din Uniunea
Europeană, surclasând doar Bulgaria în ce priveşte salariul mediu. Salariul mediu
al unui angajat român este de 1553 de Lei (aproximativ 350 de euro), iar salariul
minim din România este de 900 de Lei (aproximativ 200 de Euro) începând cu data
de 1 iulie 2014. Salariile reduse din România fac ca piaţa forţei de muncă să fie
una extrem de atractivă pentru investitorii străini, însă, pe de altă parte, menţinerea
acestor cote reduse pentru salarii are un impact negativ asupra calităţii şi calificării
forţei de muncă. Câştigul salarial nominal mediu brut pe economie în luna iulie 2014
9

Banca Naţională a României, Raport asupra Inflaţiei, februarie 2014, nr.35, p.26.
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a fost de 2378 lei, iar cel net de 1719 lei. Câştigul salarial mediu brut cât şi cel net
au crescut cu 1,9% faţă de nivelul lunii iunie 2014. Faţă de luna iulie a anului 2013,
câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 5,1%. În luna iulie 2014, raportul
dintre indicele câştigului salarial nominal mediu net şi indicele preţurilor de consum
a fost 102,0% comparativ cu luna precedentă, 104,1% faţă de luna corespunzătoare
a anului 2013 şi 128,0% comparativ cu luna octombrie 199010.
Potrivit ultimelor analize ale Institutului Naţional de Statistică, rata şomajului a avut
o tendinţă ascendentă în ultimul trimestru al anului 2013, ajungând la cota de 7,2%.
Totuşi, la începutul anului 2014, situaţia a părut că se ameliorează, înregistrânduse unele scăderi în comparaţie cu starea şomajului de la începutul lui 2013, potrivit
unui studiu al Agenţiei Naţionale a Ocupării Forţei de Muncă11. Pe judeţe, cele mai
ridicate cote ale şomajului se ating în Vaslui, Mehedinţi, Teleorman şi Alba, toate cu
procente peste 10%. Simetric cu problemele din ţările occidentale, şi în România
o mare categorie a şomerilor este înregistrată în rândul tinerilor cu vârste cuprinse
între 15 şi 24 de ani, aproximativ 73.000. Totuşi, cel mai mare număr de şomeri se
înregistrează pe segmentul de vârstă 40-49 de ani, aproximativ 148.000 de persoane.
Din analizele efectuate atât la nivel intern, cât şi internaţional, se prevede o creştere
a şomajului în România dacă Parlamentul va adopta modificările la Codul Muncii
privind contractele temporare de muncă. Pe de altă parte, cifrele şomajului anunţate
pentru anii 2012 şi 2013, 7,1%, respectiv, 7,3% denotă o stabilitate şi o situaţia
mai bună decât în alte state europene, fapt ce poate determina o recrudescenţă a
investiţiilor şi crearea de noi locuri de muncă.
Statisticile referitoare la Comerţul internaţional cu bunuri al României arată
că exporturile FOB realizate în semestrul I 2014 au fost de 114081,2 milioane lei
(25522,3 milioane euro), valoarea acestora fiind mai mare cu 9,5% faţă de semestrul
I 2013, calculat la valori exprimate în lei, respectiv cu 7,6% mai mare, calculat pe
baza valorilor exprimate în euro. În structura exporturilor, trei din cele zece secţiuni
de bunuri din Clasificarea Standard de Comerţ Internaţional (CSCI Rev.4) deţin
împreună 76,2% din totalul exporturilor, după cum urmează: maşini şi echipamente
de transport (43,6%), produse prelucrate clasificate în principal după materia primă
(17,0%) şi articole manufacturate diverse (15,6%). Importurile CIF realizate în
semestrul I 2014 au însumat 126701,0 milioane lei (28355,8 milioane euro), valoarea
10
11

conform datelor statistice furnizate de Institutul Naţional de Statistică
http://www.anofm.ro/statistica

17

acestora fiind mai mare faţă de semestrul I 2013 cu 9,9% la valori exprimate în lei,
iar la valori exprimate în euro au crescut cu 8,0%. În structura importurilor, patru din
cele zece secţiuni de bunuri din Clasificarea Standard de Comerţ Internaţional (CSCI
Rev.4) deţin împreună 80,0% din totalul importurilor, după cum urmează: maşini şi
echipamente de transport (35,2%), produse prelucrate clasificate în principal după
materia primă (21,7%), produse chimice şi produse conexe nespecificate în altă
parte (13,9%) şi combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale conexe (9,2%). Deficitul
comercial în semestrul I 2014 a fost de 12619,8 milioane lei (2833,5 milioane euro)
în preţuri FOB/CIF, mai mare cu 1488,3 milioane lei (298,8 milioane euro) decât cel
înregistrat în semestrul I 2013. Valoarea schimburilor intracomunitare de bunuri în
semestrul I 2014 a fost de 81713,9 milioane lei (18306,8 milioane euro) la expedieri
şi de 95977,3 milioane lei (21505,9 milioane euro) la introduceri, reprezentând
71,7% din total exporturi şi 75,8% din total importuri.12

Cadrul legal privind investiţiile
• Cadrul investiţional în România privind investiţiile străine directe şi Facilităţi
pentru investitori
Sistemul juridic românesc, reformat profund pentru a respecta criteriile de aderare
la Uniunea Europeană, oferă condiţii similare atât investitorilor români, cât şi celor
străini ce doresc a iniţia o afacere în România. Această prevedere a fost stipulată
în Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.85/2008 privind stimularea investiţiilor.
De asemenea, Ordonanţa prevede o sumedenie de facilităţi, precum ajutorul de
stat, acordarea de sume nerambursabile la achiziţionarea de active corporale şi
necorporale, acordarea de contribuţii financiare de la bugetul de stat pentru locurile
de muncă nou-create; acordarea de bonificaţii de dobândă la contractarea unor
credite, acordate investitorilor. Domeniile în care se acordă aceste facilităţi, potrivit
aceleiaşi Ordonanţe, sunt activităţile de procesare agro-industrială, domenii de vârf
ale industriei prelucrătoare, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică,
producţia de echipamente pentru creşterea eficienţei energetice şi a gradului
12

conform datelor statistice furnizate de Institutul Naţional de Statistică
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de utilizare a resurselor regenerabile de energie, stimularea utilizării resurselor
regenerabile de energie pentru producerea de energie electrică şi/sau termică,
protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului, distribuţia apei, salubritate, gestionarea
deşeurilor, informatică şi comunicaţii, activităţi de cercetare, dezvoltare şi inovare
sau dezvoltarea de noi produse, activităţi de servicii privind forţa de muncă.
În ce priveşte investiţiile străine directe, la data de 9 iulie 2014, prin Hotărârea de
Guvern nr. 536 / 2014, a luat fiinţă Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură
Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor. Prin această
hotărâre de Guvern, statul român este îndreptăţit să traseze strategia naţională
privind regimul investiţiilor străine, asigurând totodată şi cadrul de organizare a
Parteneriatului public-privat. La nivel juridico-administrativ, adoptarea acquis-ului
comunitar după aderarea la Uniunea Europeană, a dus la adoptarea legislaţiei
interne în conformitate cu cea comunitară, fapt ce a dus la o procedură birocratică
mult mai uşoară pentru investitori. De asemenea, este de menţionat faptul că în
România investiţiile străine pot fi făcute în toate sectoarele economice, cu excepţia
ramurilor strategice (industria de apărare).
• Investiţiile directe cu impact semnificativ în economie
Regimul investiţiilor directe cu impact semnificativ în economie este reglementat de
către Legea nr.332/2001, care oferă atât definiţia unei investiţii directe cu impact
semnificativ în economie, cât şi facilităţile acordate de statul român. Astfel, potrivit
legii, o investiţie directă cu impact semnificativ în economie reprezintă investiţii de
peste 1 milion de dolari, care contribuie la dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii
economice a României. De asemenea, această lege oferă şi anumite drepturi şi
facilităţi investitorilor, spre exemplu, aceştia pot transfera integral în străinătate
profiturile ce li se cuvin, după plata taxelor şi impozitelor şi a altor obligaţii prevăzute
de legislaţia română. În privinţa facilităţilor, statul român oferă anumite scutiri de taxe
pentru produsele tehnologice achiziţionate şi chiar deducerea unei cote de 20% din
valoarea investiţiilor noi ce se încadrează în statutul de investiţie directă cu impact
semnificativ în economie. După adoptarea legislaţiei referitoare la investiţiile directe
cu impact semnificativ în economie, un număr mare de companii multinaţionale şi
societăţi cu capital străin au început să investească în România. Potrivit unei analize
Forbes, valoarea investițiilor străine în România a atins cel mai înalt nivel în 2008,
când acestea au depășit suma de 9,49 miliarde de euro. În 2013 a fost înregistrată

19

prima creştere ușoară de la începutul crizei, astfel, valoarea investiţiilor străine
directe ajungând la 2,7 miliarde euro13.
• Regimul Ajutorului de Stat
O altă oprtunitate pentru investitorii români și străini este noua schemă de ajutor
de stat reglementată prin Hotărârea de Guvern nr. 332/2014 privind instituirea unei
scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea
regională prin crearea de locuri de muncă şi Hotărârea de Guvern

784/2014,

armonizate cu noile prevederi comunitare în materie de ajutor de stat regional. Noua
schemă de ajutor de stat rezultată are ca obiectiv stimularea doar a investiţiilor cu
impact major în economie.
Noua schemă de ajutor de stat pentru companii valabilă până în anul 2020, cu un
buget total de 2,7 miliarde lei (600 mil. euro), pentru finanţarea nerambursabilă
a costurilor cu active corporale şi necorporale aferente investiţiei iniţiale, plata
efectuându-se în perioada 2015-2023.
Pentru a beneficia de ajutorul de stat, firmele trebuie să realizeze o investiţie iniţială
de minim 44 mil lei (10 mil euro), aceasta reprezentând investiţia în active corporale
şi necorporale aflate în acelaşi perimetru, legate de demararea unei unităţi noi,
extinderea capacităţii unei unităţi existente, diversificarea producţiei unei unităţi prin
produse care nu au fost fabricate anterior în unitate sau o schimbare fundamentală
a procesului general de producţie al unei unităţi existente.
În noua formă a proiectului, rentabilitatea cifrei de afaceri trebuie să fie mai mare
decât zero în ultimul exerciţiu financiar încheiat.
Ministerul Finanţelor Publice, în bugetul căruia este inclusă schema de ajutor
de stat, estimează că vor beneficia de finanţare circa 150 de companii. În baza
schemei, costurile aferente realizării, respectiv achiziţionării, după caz, de active
corporale şi necorporale vor fi considerate cheltuieli eligibile. Astfel, costurile cu
active corporale1 şi necorporale2 aferente investiţiei iniţiale vor fi finanţate de stat
sub formă de sume nerambursabile, în limita intensităţii maxime admise, bugetul
anual maxim al schemei fiind de 450 milioane lei (circa 100 milioane euro).

13

http://www.forbes.ro/Prin-ochii-strainilor_0_9342.html
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De acest ajutor de stat vor putea beneficia doar companiile care îndeplinesc
cumulativ, la data înregistrării cererii, o serie de criterii de eligibilitate, respectiv sunt
înregistrate potrivit Legii
societăţilor comerciale, nu înregistrează debite restante la buget, nu intră în categoria
„întreprinderilor în dificultate”, nu se află în procedură de executare silită, insolvenţă,
faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională, lichidare sau
suspendare temporară a activităţii, nu fac obiectul unor decizii de recuperare a unui
ajutor de stat, nu au închis o activitate identică sau similară în spaţiul economic
european în ultimii doi ani anteriori înregistrării cererii .
Investiţiile iniţiale realizate de companii în cadrul schemei trebuie să-şi demonstreze
eficienţa economică şi viabilitatea, să genereze contribuţii la dezvoltarea regională,
prin plata de taxe şi impozite la bugetul consolidat al statului şi la bugetele locale, să
genereze un efect multiplicator cuantificabil în economie prin antrenarea şi a altor
investiţii conexe şi dezvoltarea furnizorilor locali de produse şi servicii din regiune,
pe perioada implementării investiţiei şi 5 ani de la data finalizării acesteia conform
planului de afaceri.
Ajutoarele vor fi acordate firmelor doar dacă acestea au efect stimulativ. Pentru
aceasta, compania trebuie să adreseze MFP o cerere scrisă de acordare a ajutorului
de stat înainte de demararea investiţiei, iar documentaţia anexată cererii să facă
dovada că investiţia nu ar fi profitabilă pentru întreprindere în regiunea respectivă
sau nu ar fi realizată în regiunea respectivă, în absenţa ajutorului de stat. Totodată,
investiţia trebuie să demareze după primirea acordului de finanţare, în caz
contrar nefiind eligibilă.
Acordurile de finanţare se pot emite până în anul 2020, în limita bugetului anual
alocat schemei, iar plata ajutorului de stat se efectuează în perioada 2015-2023.
Bugetul maxim al schemei, de 600 milioane euro, poate fi suplimentat pentru credite
de angajament pentru emiterea de acorduri de finanţare aferente perioadei 20142020 şi credite bugetare pentru plata ajutorului de stat în intervalul 2015-2023.
Schema nu se aplică ajutoarelor acordate în sectorul pescuitului şi acvaculturii,
în sectorul producţiei primare, în cel al prelucrării şi comercializării produselor
agricole când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii
unor astfel de produse achiziţionate de la producători primari sau comercializate
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de către întreprinderile în cauză sau când acordarea ajutoarelor este condiţionată
de transferarea lor parţială sau integrală către producători primari. Totodată, nu
este valabilă în cazul ajutoarelor pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune
necompetitive şi al celor care favorizează activităţile din sectorul siderurgic,
sectorul cărbunelui, al construcţiilor navale, fibrelor sintetice, al transporturilor şi al
infrastructurii conexe, şi sectorul energiei şi al infrastructurii pentru aceasta.
Firmele nu pot beneficia de ajutor destinat activităţilor legate de export către ţări terţe
sau către alte state membre, respectiv ajutor direct legat de cantităţile exportate, de
înfiinţarea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau de alte costuri curente legate
de activitatea de export. De asemenea, nu intră în schemă ajutorul condiţionat
de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate sau
ajutorul pentru exploatare.
• Regimul concesiunilor, parcuri industriale şi turism rural
Din punct de vedere juridic, statul român a iniţiat o serie de măsuri pentru încurajarea
investiţiilor private. Printre acestea se numără şi unele măsuri acordate investitorilor
ce doresc realizarea unui parc industrial. În acest sens, Legea 186/2013 oferă
cadrul juridic constituirii şi funcţionării parcurilor industriale. Principiile ce stau
la baza constituirii unui parc industrial sunt: egalitatea de tratament pentru toţi
rezidenţii parcului, neimplicarea administratorului parcului în practici abuzive
împotriva rezidenţilor parcului, obligativitatea respectării regulamentelor interne de
către toţi rezidenţii parcului, stimularea constituirii de noi locuri de muncă în vederea
valorificării potenţialului uman, local sau regional. În privinţa facilităţilor acordate
administratorilor şi rezidenţilor parcurilor industriale, legea proclamă o serie de scutiri
de taxe, precum scutiri de la impozitul pe terenurile aferente unui parc industrial sau
de la impozitul pe clădirile ce fac parte din infrastructura parcului.

Park Industrial Cugir
8A Victoriei St., 1st floor
Cugir, Alba
Tel: +40 258 750 626
+40 258 750 626
parcindustrialcugir@yahoo.com
www.parculindustrialcugir.ro
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Eurobusiness Park Oradea
1-3 P-ta Unirii, room 134,
Oradea, Bihor
Tel: +40 359 889 389
+40 259 408 82
contact@eurobusinessparc.ro
www.eurobusinessparc.ro

Electrocontact Industrial Group
Calea Nationala no. 6 710010 Botosani, Botosani
Tel.: +40 231 513 710
Fax: +40 231 517 172
mihaela.muraru@electrocontact.ro
www.electrocontact.ro

INDUSTRIAL PARK BRASOV
6 Aeroportului St. Ghimbav, Brasov
Tel.: +40 268 402 949 Fax: +40 268
401 216
parc@parc-industrial.ro
www.parc-industrial.ro

SC NITROPARC SRL
3 Republicii St.,
Fagaras, Brasov
Tel: +40 721375 444,
+40 723 140 277
Fax: +40 368 814 283
nitroparc_fagaras@yahoo.com
www.primaria-fagaras.ro

Zarnesti Industrial Park
Aleea Uzinei no.l/A,
Brasov, Brasov
Tel: +40 368 459 178
bremcompany@idilis.ro
www.parculindustrialzarnesti.ro
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GRAELLS & LLONCH
INDUSTRIAL PARK
Tel: +40 268 362 658
Fax: +40 268 362 788
laura@graellsIlonchromania.ro
www.graellsllonchadministrareparque.
com/romana

Carfil Industrial Park
119 Zizinului St.
Brasov, Brasov
Tel: +40 268 333 674
Fax: +40 268 321 244
cipbrasov@gmail.com
www.cipbrasov.ro

Metrom Industrial Park
60 Carpa(ilor St.,
Brasov, Brasov
Tel: +40 368 101 012
Fax: +40 368 101 013
office@mipbrasov.ro
www.mipbrasov.ro

Arc Industrial Park
3 /103 Horea St., Cluj Napoca, Cluj
Tel: +40 264 406 817
Tel: +40 264 433 303
office@arcparc.ro
www.arcparc.ro

S.C. Reif Construct S.R.L.
64 A Iugoslaviei St., ap. 3 and 4, Cluj
Napoca, Cluj
Tel: +40 264 406 066
Fax: +40 264 432 425
office@reifconstruct.ro
www.reifconstruct.ro

SC. TETAROM S.A.
47 Taietura Turcului St., 400221
Cluj-Napoca, Cluj
Tel: +40 264 407 900/901/902,
Fax: +40 264 432 750
tetarom@tetarom.ro
www.tetarom.ro
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Mangalia Industrial Park
1 Intrarea Portului St., PO no.l,
PO Box-32, Mangalia, Constanta
Tel/Fax: +40 341 566 942
parcindustrialm@yahoo.com www.
mangaliaparc.ro

Moreni Industrial Park
16 D Teis St., Moreni, Damboviţa
Tel/fax: +40 245 668 490
parci_moreni2002@yahoo.com
www.parcindustrialmoreni.ro

Priboiu Industrial Park
60 Aleea Sinaia St. Priboiu Village,
Branesti Commune, Dambovita
Tel/fax: +40 245 231 211
priboiuparcindustrial@yahoo.com
www.parcindustrialpriboiu.ro

S.C. Avalon Pare Industrial S.R.L.
Tel: +40 722 237 597
violetamolodetiu@clicknet.ro
www.racaripark.com

S.C. Craiova Industrial Park S.A
10 Aviatorilor St., Ghercesti, Dolj
County, code 207280, Platforma
Avioane Craiova
Tel: +40 251 466 185
www.parcindustrialcraiova.ro

Galati Industrial Park
Strada Domneasca no. 38, Galati
Tel: +40 721 845 487
industrialparc.galati@gmail.com
www.parculindustrialgalati.ro
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Giurgiu-Nord Technological and
Industrial Park
Soseaua Bucuresti 351 cod 080304
Tel: +40 246 210 994
giurgiu_indpark@mail.com

S.C. GORJ BUMBESTI-JIU INDUSTRIAL
PARK S.A.
462 Bumbesti St. Bumbesti-Jiu, Gorj
Tel: +40 253 463 400
mvlaicu@cjgorj.ro
www.parcindustrialgor.uv.ro

Hunedoara Industrial Park
2 DJ 687 St.
Hunedoara, Hunedoara
Tel: +40 354 416 553
office@pihd.ro
www.pihd.ro

Calan Industrial Park
401 Decembrie St. Calan, Hunedoara
Tel: +40 254 730 223
primariacalan@yahoo.com
www.primariacalan.ro

S.C. Tehnopolis S.R.L.
10 Poitiers St., 1st floor lasi, lasi
Tel: +40 332 102 208
office@tehnopol-is.ro
www.tehnopol-is.ro
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Bucharest Industrial Park
Al, km 23, Bucuresti-Pitesti
Bucuresti, Ilfov
Tel: +40 740 078 004
alexandru.hagea@
bucharestindustrialpark.com
www.bucharestindustrialpark.com

Pro Faur Invest
255 Basarabia St. Bucuresti, Ilfov
Tel: +40 212 552 989
profaur@bega.ro
www.inchirierispatiiindustriale.ro

METAV S.A. Bucharest
67-77 Biharia St. Bucuresti, Ilfov
Tel: +40 215 997 765
office@metav.ro
www.mbp.ro

SEMA PARC
319 Splaiul Independentei St.
Bucuresti, Ilfov
Tel: +40 213 189 177
+40 213 169 178
office@semaparc.ro
www.semaparc.ro

MUREŞ INDUSTRIAL PARK
1/G Vidrasau Ungheni Platform,
Ungheni, Mures.
Tel: +40 265 433 620
Tel: +40 265 433 632
office@industrial-park.ro
www.industrial-park.ro

S.C. Brazi Industrial Park S.A.
13 Piatra Craiului St.
Brazi, Prahova
Tel: +40 244 547 499
+40 244 545 549
www.parcbrazi.ro
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Plopeni Industrial Park
7 Armoniei St., ground floor Plopeni,
Prahova
Tel: +40 244 221 431
office@plopeniparc.ro
www.plopeniparc.ro

Ploiesti Industrial Park
Ploiesti, OP. 1, CP. 147
Tel: +40 244 434 028
office@industrial-parc.ro
www.industrialparc.ro

PLOIESTI WEST PARK
Aricestii Rahtivani, Prahova SC
ALLIANSO BUSINESS PARK SRL
Soseaua Ploiesti-Targoviste Km 8, East
Zone, Trup II, 1st floor, room 5
Prahova, Romania
Tel: +40 344 228 200
contact@alinso.eu
www.aIinso.eu
www.ploiestiwestpark.eu
Parc Industrial Jibou
Str. 1Decembrie 1918 nr. 4
Jibou, Salaj
Tel: + 40 260 640 558
primaria_jibou@yahoo.com
www.primariajibou.ro

Automecanica Industrial Park
41 Aurel Vlaicu St.
Medias, Sibiu
Tel: +40 269 803 646
+40 269 803 606
info@autm.ro
www.autm.ro
Parcul Industrial Sibiu SA (PalS)
1 Telefoanelor St.
Selimbar, Sibiu
Tel: +40 269 210 503
Fax: +40 269 211 831
eugeniordanescu@yahoo.com
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S.C. Parcuri Industriale SibiuŞura Mica S.A.
10 Pare Industrial St.
Şura Mica, Sibiu
Tel: +40 269 577 440
+40 269 577 441
ipssm@rdslink.ro
www.primaria-suramica.ro
PITT
Calea Torontalului St., Km 6 Timisoara,
Timis
Tel: +40 256 220 801
+40 256 220 984
office@pirt.adetim.ro
www.pitt.ro
APITSIAR
119Zizinului St.
Brasov, Brasov
Tel: +40 268 333 674
Fax:+40 268 321 244
apitsiar@gmail.com
www.apitsiar.ro
Ministry of Regional Development and
Public Administration
17 Apolodor St. Bucuresti, Ilfov
Tel: +40 372 111 443
info@mdrap.ro
www.mdrt.ro
WDP Romania,
1 Baia de Arama Street, 022204,
Sector 2, Bucharest
Tel: +40 730 092 701
Valentin Stanciulescu
info-romania@wdp.eu
www.wdp.eu

Strada Nicolae Titulescu Nr.6
Bistrita, Romania
Tel. 0040-744-772139
office@bizpark.ro
www.bizpark.ro
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Parcul Agroindustrial TransAgropolis
Consiliul Judetean Iasi
Bd. Stefan cel Mare si Sfant nr. 69, Iasi
Persoana de contact: Lina Diana
Manuela
E-mail: directia.proiecte@icc.ro
Tel.: 0232.235100 int. 309
http://www.icc.ro/sites/default/files/files/
proiecte_evenimente/Proiecte-Derulare/
TransAgropolis.pdf
Centrul Tehnologic Regional Iasi
Primaria Municipiului Iasi
Bd. Stefan cel Mare si Sfant nr. 11,
700064 Iasi
Manager de proiect: Dumitru Petru
tomorug
Tel: 0232 267582,
http://www.primaria-iasi.ro
http://www.primaria-iasi.ro/content.
aspx?lang=RO&item=1931

Regimul juridic în privinţa concesiunii este stabilit în principal de Ordonanţa de
Urgenţă 34/2006 care abrogă Legea 219/1998, ale cărei prevederi nu erau în
conformitate cu legislaţia europeană. Dintro perspectivă analitică, Ordonanţa de
Urgenţă defineşte atât contractul de concesiune de bunuri de utilitate publică, cât
şi modul cum se realizează raporturile juridice între stat şi concesionar. Astfel,
înainte de concesionare, trebuie realizat un studiu de oportunitate, care să arate
ce urmează a fi concesionat, durata, scopul şi nivelul minim al redevenţei. În ce
priveşte atribuirea contractului de concesiune, principiile după care se face aceasta
sunt, în principal, transparenţa, tratamentul egal, proporţionalitatea, nediscriminarea
şi libera concurenţă. De asemenea, atribuirea se face fie prin licitaţie, fie prin
negociere directă. În mare parte, concesiunea este încurajată de statul român, fiind
o modalitate de dezvoltare şi prosperitate reciproc avantajoasă.
turismul rural este activitatea economică intrată în practica românească relativ
recent, deşi România se bucură de un potenţial uriaş în acest domeniu. Cu toate că
în ultimii 10 de ani, turismul rural a cunoscut o dezvoltare importantă, fiind considerat
o oportunitate pentru creşterea veniturilor, crearea de noi locuri de muncă şi stoparea
migraţiei locuitorilor de la sate, România a dovedit că reuşeşte cu greu să pună în
practică o legislaţie corespunzătoare acestui tip de turism, iar acest fapt a avut şi are
consecinţe destul de importante, inclusiv în proasta colectare a taxelor de la operatorii
de turism. Totuşi, sau constituit mai multe agenţii şi organizaţii nonguvernamentale
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ce se ocupă de promovarea şi dezvoltarea turismului rural atât pe plan intern, cât şi în
străinătate. În privinţa facilităţilor acordate de stat, conform Codului Fiscal în vigoare,
se pot enumera în special, scutirea de impozit pe profit şi cea pe venit, însă acestea
au fost suspendate în perioada crizei economice şi de abia din 2013 au reintrat în
vigoare. Statul român este interesat de dezvoltarea turismului rural, iar obiectivele
asumate de guvern prin programele şi strategiile realizate şi implementate, sunt
extrem de ambiţioase, având în prim plan valorificarea potenţialului.
• Autorizare şi înregistrare societăţi
Trecerea României la un sistem democratic a făcut să apară necesitatea punerii în
aplicare a unui sistem de legi privind înfiinţarea de societăţi. Pentru a înregistra o
nouă societate, investitorii trebuie să se adreseze Oficiului Naţional al Registrului
Comerţului ONRC (www.onrc.ro) pentru a verifica disponibilitatea numelui şi a
emblemei. De asemenea, cei ce doresc să înfiinţeze o societate, trebuie să facă
dovadă deţinerii de capital social şi a unui sediu social, dar şi documente care să
ateste istoricul fiscal al administratorilor, cenzorilor şi asociaţilor. Legea numărul
31/1990 privind societăţile comerciale, precum şi Legea numărul 359/2004 privind
simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice,
asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum
şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice sunt cele ce reglementează regimul
privind activitatea de debut a unei societăţi.
• Legislaţia privind societăţile comerciale
Vastitatea şi profunzimea legislaţiei privind societăţile comerciale arată interesul
major al statului român pentru buna funcţionare a sectorului privat. Printre legile
definitorii în materie, se pot aminti Legea nr. 31/1990 privind societăţile, legea nr.
297/2004 privind piaţa de capital, Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării
şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, Legea nr. 93/2009 privind instituţiile
financiare nebancare, Decretul-lege nr.122/1990 privind autorizarea şi funcţionarea
în România a reprezentanţelor societăţilor comerciale şi organizaţiilor economice
străine, Legea privind registrul comerţului nr.26/1990, republicată şi ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr.116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind
activitatea de înregistrare în Registrul Comerţului. Informaţiile cuprinse de aceste
acte normative sunt interconectate cu obiectivele economice ale statului român, dar
şi cu principiile de lucru din Uniunea Europeană. Totodată, statul român încearcă să
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pună bazele unui sistem cât mai simplu atât pentru înregistrarea de societăţi, cât şi
pentru funcţionarea acestora.
• Înfiinţarea de reprezentanţe
Atât companiile străine, cât şi organizaţiile economice străine îşi pot înfiinţa
reprezentanţe comerciale pe teritoriul României, potrivit Legii nr.122/ 24 aprilie
1990. Din punct de vedere al parcursului necesar înfiinţării de reprezentanţe, acesta
este unul destul de simplu, înglobând o serie de documente care să arate obiectul
de activitate al reprezentanţei în conformitate cu obiectul de activitate al societăţiimamă, durata de activitate a reprezentanţei, bonitatea, dar şi o schemă organizatorică
privind structura internă a reprezentanţei. Reprezentanţele companiilor străine
se înregistrează la Ministerul Economiei (www.minind.ro). După autorizare,
reprezentanţa trebuie înregistrată la autoritatea fiscală.
• Acte normative privind bunurile şi drepturile de proprietate
În România, dreptul la proprietate este garantat de Constituţie şi reglementat
printr-o serie de legi, menite a clarifica şi a oferi o viziune unitară asupra regimului
de proprietate. Un rol important în acest angrenaj juridic îl joacă Legea nr.213/17
noiembrie 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, dar şi Noul
Cod Civil ce aduce elemente de noutate în privinţa dreptului de proprietate, inclusiv
în ce priveşte dreptul de proprietate intelectuală.
• Politica de mediu
Din punct de vedere juridic, statul român a semnat, ratificat sau a aderat la o serie de
documente internaţionale referitoare la mediul înconjurător. Astfel, legislaţia română
în vigoare îşi are sorgintea în documentele adoptate la nivel internaţional, însă
aceasta include şi o componentă particulară ce ţine cont de specificul României.
Spre exemplu, România ţine cont de deciziile adoptate la nivelul Naţiunilor Unite, iar
odată cu anul 2000, politica de mediu se dezvoltă conform strategiei elaborate de
Comisia Europeană pentru ţările candidate în cadrul Agendei 2000. În ce priveşte
principiile generale asupra politicii de mediu, acestea ar fi legate de precauţia cu
privire la activităţile cu impact asupra calităţii mediului, prevenirea poluării şi a
riscurilor ecologice, conservarea biodiversităţii, a moştenirii culturale şi istorice,
stimularea activităţilor de redresare a mediului. Legea nr.265/2005, care aprobă
o Ordonanţă de Guvern privind protecţia mediului şi Legea nr.211/2011 privind
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regimul deşeurilor sunt printre cele mai importante acte normative asupra politicii de
mediu din România. De asemenea, statul român a creat anumite instituţii şi agenţii
guvernamentale pentru controlul respectării mediului şi pentru implementarea de
noi decizii în acest domeniu. Instituţia responsabilă este Ministerul Mediului şi
Schimbărilor Climatice (www.mmediu.ro)
• Forţa de muncă
În privinţa forţei de muncă, Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor de şomaj
şi stimularea ocupării forţei de muncă reglementează juridic adaptarea forţei de
muncă la cerinţele pieţei muncii şi are un rol important în protecţia persoanelor
împotriva riscului de şomaj. Ca principiu general de reglementare a sectorului forţei
de muncă, în România, oricărei persoane îi sunt garantate dreptul de a-şi alege
liber profesia şi locul de muncă, precum şi dreptul la asigurările de şomaj. Oferind
şi definiţii ale unor concepte legate de forţa de muncă, dar şi unele măsuri pentru
prevenirea şomajului, legea alocă un spaţiu mai important asupra stimulării pentru
încadrarea în muncă a şomerilor. Ca măsuri pentru prevenirea şomajului, angajaţii
vor participa la serviciile de preconcediere realizate de agenţiile pentru ocuparea
forţei de muncă ori de alţi furnizori, iar angajatorii sunt nevoiţi să acorde preaviz
angajaţilor care urmează a fi disponibilizaţi. Conform Legii 76/2002 privind sistemul
de asigurări de şomaj şi stimilarea ocupării forţei de muncă. Beneficiile acordate
de stat angajatorilor ce oferă locuri de muncă şomerilor sunt, în general, legate de
unele subvenţii, scutiri de taxe sau acordarea de credite în condiţii avantajoase.
Spre exemplu, angajatorii care încadrează în muncă persoane din rândul şomerilor,
pe care le menţin în activitate pe o perioadă de cel puţin 6 luni de la data angajării,
beneficiază de reducerea sumei reprezentând contribuţia de 5% datorată bugetului
asigurărilor pentru şomaj. Parlamentul şi Guvernul au arătat o preocupare majoră
pentru reglementarea domeniului forţei de muncă, de aici, rezultând şi numărul mare
de ordonanţe şi adnotări, care încearcă să ducă la o mai bună integrare a şomerilor,
dar şi la încurajarea investitorilor să creeze locuri de muncă. Instituţiile responsabile
sunt Ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
(www.mmuncii.ro) şi ANOFM (www.anofm.ro).
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Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional
(www.arbitration.ccir.ro)
Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional funcţionează pe lângă Camera de Comerţ
şi Industrie a României, având ca domeniu de activitate în administrarea arbitrajului
intern şi internaţional. Din punct de vedere juridic, Legea nr.335/2007 privind
Camerele de Comerţ din România, modificată şi completată prin Legea nr.39/2011
este cea care reglementează activitatea şi funcţionarea Curţii de Arbitraj. Atribuţia
principală a Curţii este organizarea activităţii de mediere şi de soluţionare prin arbitraj
a litigiilor comerciale şi civile, interne şi internaţionale, în condiţiile prevăzute de Codul
de procedură civilă, de legile speciale în domeniu şi de convenţiile internaţionale
la care România este parte. Conform regulilor de procedură arbitrală ale Curţii de
Arbitraj Comercial Internaţional, principiile după care se realizează arbitrajul sunt
confidenţialitatea, buna-credinţă şi încercarea de soluţionarea diferendului pe cale
amiabilă. De asemenea, membrii Curţii de Arbitraj sunt imparţiali şi sunt aleşi în
urma unei proceduri complexe. Cei ce apelează la serviciile Curţii de Arbitraj sunt
nevoiţi să plătească serviciul de arbitraj, iar sentinţa rezultată în urma acestuia este
obligatorie. Avantajele părţilor ce solicită arbitrajul din partea Curţii sunt în primul
rând de natură temporală, căci procedura de decizie este mult mai rapidă decât în
cazul apelării la organele juridice abilitate.

Piaţa de capital
(Bursa de Valori, Rasdaq, Bursa de Mărfuri)
Conform unui studiu al Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), activitatea pieţei
de capital se desfășoară pe două pieţe reglementate, pe care se tranzacționează un
număr de 1.130 de emitenţi, capitalizarea bursieră totală ridicându-se la aproximativ
119 miliarde lei (circa 27 de miliarde de euro)14. De asemenea, deşi piaţa de capital
din România este una dintre cele mai mici, potenţialul său de dezvoltare este unul
destul de ridicat. Privind retrospectiv, instituţiile şi mecanismele pieţei de capital au
început să se cristalizeze în anii 9015. Tot atunci s-a pus la punct şi legislaţia privind
piaţa de capital din România, iar în 1995 s-a redeschis Bursa de Valori Bucureşti. Ca
o importantă componentă a pieţei financiare, piaţa de capital este organizată ca un
14
15

http://www.asfromania.ro/index.php/despre-asf/piete/instrumente-financiare.
http://www.bvb.ro/InvestorCenter/GhidulInvestitorului.pdf
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mecanism de legătură între investitori şi emitenţi, având ca obiective rentabilitatea şi
lichiditate. În contextul crizei financiare, cifrele privind piaţa de capital din România
nu au fost deloc pozitive, astfel că în 2011 şi 2012, aceasta a scăzut destul de
mult, revenind în 2013 şi oferind perspective optimiste pentru 2014. O componentă
importantă în analiza pieţei de capital din România în 2014 este obiectivul asumat
pentru trecerea de la o economie de frontieră la o economie emergentă, fapt ce va
implica o perspectivă diferită asupra cifrelor şi asupra felului de interacţiune între
piaţa de capital din România şi pieţele internaţionale. Având ca model Polonia şi
Turcia, cu care România dezvoltă parteneriate strategice extrem de aprofundate,
economia României poate face pasul spre o economie emergentă, fiind avantajată
şi de creşterea economică de 3,5% în 2013, cea mai mare din Uniunea Europeană,
dar şi de reforma avansată la nivelul instituţiilor statului. În acest sens, piaţa de
capital va avea un rol tot mai important în consolidarea economică, ţinând seama
de numărul mare de oportunităţi şi de o potenţială creştere a volumului tranzacţiilor.
Bursa de Valori Bucureşti (www.bvb.ro) este cea mai importantă piaţă de
tranzacţionare din România, iar după reînfiinţarea sa prin decizia Comisiei Naţionale
a Valorilor Mobiliare, piaţa de capital din România suferă o reformă severă, creânduse astfel condiţiile formării pieţei bursiere având principii moderne de funcţionare. La
nivelul bursei de valori din România există mai multe pieţe de tranzacţionare, fapt
privit mai degrabă ca o potenţială sursă de instabilitate ce afectează dezvoltarea.
Mai concret, opiniile economiştilor scot în evidenţă faptul că dacă cele două pieţe
de tranzacţionare s-ar uni, atunci potenţialul de dezvoltare al pieţei de capital ar
creşte semnificativ. Un exemplu în acest sens îl reprezintă unificarea produsă în
anul 2005 al Rasdaq cu Bursa de Valori, creându-se o piaţã solidã şi puternicã
în peisajul pieţelor de capital din Europa Centralã şi de Est, cu aspiraţii la un loc
fruntaş în rândul acestora din punct de vedere al principalilor indicatori16. În privinţa
Rasdaq, aceasta a fost creată în 1996, după modelul american Nasdaq, iar scopul
său principal a fost acela de a asigura cadrul de tranzacţionare a acţiunilor firmelor
privatizate. În privinţa evoluţiei Bursei de Valori Bucureşti se poate remarca faptul că
până în anul 2008, aceasta a fost una pozitivă, însă odată cu debutul crizei financiare,
activitatea de tranzacţionare a scăzut considerabil. Pe de altă parte, perspectivele
de dezvoltare sunt unele favorabile, mai ales în contextul interconectării pieţei de
capital româneşti cu pieţele din Uniunea Europeană. În privinţa indicelui Bursei de

16

http://www.bvb.ro/InvestorCenter/GhidulInvestitorului.pdf
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Valori Bucureşti (BET), cele mai importante componente ale acestuia sunt acţiunile
marilor companii, precum Petrom, BRD sau Banca Transilvania.
Bursa română de mărfuri (www.brm.ro) s-a constituit în 1992, fiind în momentul
de faţă singurul administrator al unei pieţe la disponibil, piaţă prin intermediul căreia,
atât autorităţile contractante, cât şi societăţile comerciale pot achiziţiona mărfuri cu
un grad înalt de standardizare sau diverse categorii de materii prime17. Din punct
de vedere structural, Bursa română de mărfuri are în componenţă mai multe ringuri
specializate, printre care cele mai importante, fiind ringul produselor petroliere, ringul
energiei electrice, ringul contractelor de procesare combustibil, gazelor naturale,
ringul cărbunelui, ringul cerealelor, ringul mărfurilor generale, ringul materialelor de
construcţii şi ringul legumelor şi fructelor18. Deşi, cu o situaţia dificilă în perioada
crizei economice, când a fost pentru o perioadă în insolvenţă în anul 2009, în 2013
situaţia bursei s-a îmbunătăţit considerabil, fiind un contributor important pentru
dezvoltarea pieţei de capital din România.

17
18

http://www.brm.ro/index.php?page=piata-la-disponibil/prezentare
Ibidem.
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Bursa Romana de Marfuri

Terminalul Braşov

Str. Buzesti 50-52, Bucuresti, cod 0111015

Punct de lucru administrat de

Presedinte-director general: Gabriel Purice

Business Lounge Consultants

Tel: 021.317.45.60

Presedinte: Radu Irimia

Fax: 021.317.28.78

Director executiv: lomos Iana

Email: office@brm.ro

Brasov, str. Lunga, nr. 100

www.brm.ro

Tel: +40722.164 877, +40727.286.727
Fax: 0372873697

Terminalul Bacau

Email: brasov@brm.ro

Punct de lucru administrat de Casa S.A Bacau
Presedinte: Cosmin Buznea
Director executiv: Adrian Vatamaniuc
Str. Pictor Aman nr. 94 c, cod 600164, Bacau, jud.
Bacau
Tel: 0234.570.777
Fax: 0234.570.777
Email: bacau@brm.ro

Terminalul Cluj Napoca
Punct de lucru administrat de
BT Sursa Transilvana
Presedinte: Mihai Chintoanu
Director executiv: Liana Pop
B-dul Nicolae Titulescu nr.4, cod 400420, Cluj
Napoca, jud. Cluj
Tel: 0264.414.481
Fax: 0264.414.480

Terminalul Botosani

Email: cluj@brm.ro

Punct de lucru administrat de
Ma-Da Proiect S.R.L
Presedinte: Zaharia Rusu Dan
Director executiv: Ghiga Dana
Pietonal Transilvaniei nr. 4, mezanin, Botosani
Tel: 004-0231-514,474
Fax: 0231514474
Email: botosani@brm.ro

Terminalul Constanţa
Punct de lucru administrat de
Terminal Trading S.R.L.
Presedinte: Milcoveanu Gheorghe
Director executiv: Milcoveanu Gheorghe
B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 2a, bl. I 2, parter,
Constanta, cod 900176
Tel: 0241-511.108 / 0727.225.127
Fax: 0241-690.079
Email: constanta@brm.ro
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Terminalul Craiova

Bd. Bucuresti, nr. 57, Giurgiu, jud. Giurgiu

Punct de lucru administrat de

Tel: 0246.215.444

Camera de Comert si Industrie Oltenia

Fax: 0246.213.732

Presedinte: Cristian Dobre

Email: giurgiu@brm.ro

Director executiv: Mihaela Şerban
Str. Brestei nr. 21, cod 200420, Craiova, jud. Dolj

Terminalul Iaşi

Tel: 0251.411.628

Punct de lucru administrat de Stock Enterprise

Fax: 0351.412.084

S.R.L

Email: craiova@brm.ro

Presedinte: Oana Bonteanu
Calea chisinaului nr.27, Iasi

Terminalul Focşani

Tel: 0332/408304, 0741052848

Punct de lucru administrat de Crisand EU srl

Fax: 0332402539

Director executiv: Daniela Gabriela Stan

Email: iasi@brm.ro

Str. Brailei nr. 4, bloc 12, ap.22, parter Focsani,
jud Vrancea

Terminalul Ilfov

Tel: 0237.612.377; 0744.507.490

Punct de lucru administrat de

Fax: 0237.231.601

Bursa Romana de Marfuri

Email: focsani@brm.ro

Presedinte: Gabriel Purice
Director executiv:

Terminalul Galaţi

Str. Buzesti 50-52, sector 1, Bucuresti,

Punct de lucru administrat de CCI Veritas S.R.L

cod 011015

Presedinte: Ion Mocanu

Tel: 021.317.45.60

Director executiv: Marius Brinza

Fax: 021.317.28.70

Str. Mihai bravu nr. 46, galati, jud galati

Email: office@brm.ro

Tel: 0236.461.188; 0740.770.030
Fax: 0236.460.650

Terminalul Oradea

Email: galati@brm.ro

Punct de lucru administrat de
Business Lounge Consultants

Terminalul Giurgiu

Presedinte: Radu Irimia

Punct de lucru administrat de

Director executiv:

Camera de Comert, Industrie si

Bd dimitrie Cantemir, nr. 16, sector 4

Agricultura Giurgiu

Tel: 0727.322.103

Presedinte: Alexandru Epangeac

Fax: 021.311.9488

Director executiv: Marius Eduard Corbu

Email: office@brm.ro
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Terminalul Piatra Neamt

Presedinte: Radu Irimia

Punct de lucru administrat de Casa de Comert

Bd dimitrie cantemir, nr. 16, sector 4

Lemn, Hartie si Materiale de Constructii S.A

Tel: 0727.322.103

Presedinte: Florin Isachievici

Email: office@brm.ro

Director executiv: Daniela Sorina Bulai
B-dul Decebal nr. 35, bloc i 4, parter, cod 610076,

Terminalul Targu Mures

Piatra Neamt, jud. Neamt

Punct de lucru administrat de Business Lounge

Tel: 0233.232.390

Consultants

Fax: 0233.232.390

Presedinte: Radu Irimia

Email: piatraneamt@brm.ro

Director executiv: Lung Marius Cristian
Bd Dimitrie Cantemir, nr. 16, sector 4

Terminalul Prahova

Tel: 0727.322.103

Punct de lucru administrat de

Email: office@brm.ro

Camera de Comert si Industrie Prahova
Presedinte: Aurelian Gogulescu

Terminalul Timisoara

Director executiv: Georgeta Şerban

Punct de lucru administrat de

Str. Cuza voda nr. 8, cod 100010, Ploiesti, jud

Business Lounge Consultants

Prahova

Presedinte: director regional: Adrian Răzvan

Tel: 0344.401.205

Lulciuc

Fax: 0244.512.552

Director executiv: Florin Emilian Răvăşilă

Email: prahova@brm.ro

Centrul regional de afaceri - Ccraft, situat in
Timişoara, blv. Eroilor de la Tisa nr. 22, Sala

Terminalul Satu Mare

Cyber Zone

Punct de lucru administrat de

Tel: +40 742 987 134:

Business Lounge Consultants

Email: timisoara@brm.ro

Presedinte: Radu Irimia
Director executiv:

Constantin Scarlat

Bd Dimitrie Cantemir, nr. 16, sector 4

Compartiment Piata la Disponibil

Tel: 0727.322.103

Tel. 021.317.47.45/316.17.59

Email: office@brm.ro

Fax 021.317.28.78
Mobil 0727.225.121

Terminalul Sibiu

Email c.scarlat@brm.ro

Punct de lucru administrat de

Ringul «Produse Petroliere»

Business Lounge Consultants

Ringul “Carbune”
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Bogdan Butariu

Fax 021.317.28.78

Compartiment Piata la Disponibil

Mobil 0730.710.387

Tel. 021.317.47.45/316.17.59

Email a.grigore@brm.ro

Fax 021.317.28.78

Ringul «Energie Electrica»

Mobil 0728.85.90.32

Ringul “Gaze Naturale”

Email b.butariu@brm.ro

Ringul “Certificate CO2”

Ringul “Marfuri Generale”
Ringul “Materiale de Constructii”

Alina Burcea

Ringul “Cerereale si Alte Produse Agricole”

Compartiment Piata la Disponibil
Tel. 021.317.47.45/316.17.59

Adrian Grigore

Fax 021.317.28.78

Compartiment Piata la Disponibil

Email a.burcea@brm.ro

Tel. 021.317.47.45/316.17.59

Ringul “Medicamente”

Privatizarea
Din punct de vedere legislativ, după căderea regimului comunist, privatizarea a fost
reglementată prin Legea nr.15/1990 ce prevedea reorganizarea unităţilor economice
de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale. Deşi această lege se ocupa
mai mult de perioada de tranziţie a entităţilor economice, în speţă de pregătirea
acestora în vederea privatizării, a avut un rol extrem de important în întregul proces
al privatizării. Prin Legea 58/1991 privind privatizarea societăţilor comerciale s-a
decis crearea Agenţiei Naţionale pentru Privatizare, dar şi a Fondurilor Proprietăţii
Private şi a Fondului Proprietăţii de Stat ce urmau a se ocupa şi a supraveghea
procesul de privatizare. Ca forme de privatizare s-a început vânzarea unor pachete
de acţiuni către angajaţii companiilor puse pe lista de privatizare, dar şi mari licitaţii,
la care au participat mari companii multinaţionale. Dacă primul model s-a dovedit a
nu avea mare succes, în cazul celui de-al doilea, se pot numi câteva exemple de
privatizări de succes. Privatizarea Combinatului Sidex Galaţi către marele concern
internaţional Mittal Steel, cumpărarea Dacia de către Renault sau a Uzinei de
Automobile Craiova de către Ford sunt printre cele mai profitabile privatizări atât
pentru statul român, cât şi pentru investitorii străini, al căror profit a fost în creştere
după achiziţiile făcute în România.
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Deşi la nivelul mentalului colectiv privatizarea s-a înregistrat ca fiind un mecanism
extrem de neprofitabil pentru statul român şi pentru angajaţii companiilor privatizate,
de fapt, privatizarea a ajutat la salvarea multor companii şi la aducerea acestora
pe profit. Totuşi, procesul privatizării a fost unul extrem de contestat şi presărat cu
multiple acte de corupţie. După marile privatizări din anii 90 şi începutul anilor 2000,
când s-a reuşit privatizarea unor mari companii precum Petrom, Dacia sau Sidex,
începând cu anul 2007 se poate constata o stagnare în privinţa privatizărilor, potrivit
unui studiu al Societăţii Academice din România19. În acordul cu Fondul Monetar
Internaţional, Guvernul României s-a angajat să relanseze procesul privatizării,
statul român deţinând încă pachete majoritare la companiile feroviare CFR Marfă
şi CFR Călători, compania aeriană Tarom, dar şi în alte sectoare ale economiei
naţionale. Dacă 2012 şi 2013 au fost ani ai eşecurilor majore în privinţa privatizărilor,
perspectiva ca 2014 să ofere o schimbare în acest sens este una destul de incertă,
dat fiind faptul că guvernul nu a reuşit să pună la punct o strategie complexă care
să aducă la licitaţii mari companii internaţionale şi nici nu a reuşit să adopte o
politică nouă în privinţa modalităţii de privatizare, politică menită a oferi mai multă
transparenţă.
După aderarea României la Uniunea Europeană, mecanismele privind privatizarea
au suferit unele modificări, astfel că în momentul în care se decide privatizarea unei
companii, iar statul ar dori să acorde unele beneficii precum ştergerea datoriilor, va fi
nevoie de acordul Comisiei Europene. Ca perspective privind privatizarea, acestea
sunt rezervate, mai ales în privinţa companiilor de transport feroviar şi aerian, însă
sunt mai optimiste în privinţa companiei Poşta Română, unde procedurile sunt destul
de avansate. Astfel, în anii următori, gradul de privatizare va creşte în România, iar
oportunităţile de afaceri vor marca un reviriment.
Complexitatea procesului privatizării în România este demnă de luat în seamă, atât
în ce priveşte numărul de companii privatizate, cât şi în privinţa importanţei acestor
companii pentru economie. La aproximativ 25 de ani de la schimbarea regimului
politic şi trecerea la o economie de piaţă, bazată pe competitivitate şi concurenţă,
statul român a privatizat cele mai mari companii, multe dintre ele intrând în portofoliul
unor mari corporaţii multinaţionale. Pe plan industrial, cele mai notabile exemple de
privatizări sunt achiziţionarea combinatului Sidex Galaţi şi a combinatului siderurgic
din Hunedoara de către compania ArcelorMittal, privatizarea combinatului Alro
19

http://sar.org.ro/wp-content/uploads/2013/03/Resurse-sau-rente.pdf
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Slatina, cumpărat de compania rusă Vimetco şi privatizarea ElectroPutere Craiova,
deţinută de compania saudită Al-Arrab Contracting Company Limited. La
nivelul industriei auto, printre privatizările de succes se află compania Automobile
Craiova, vândută în primă instanţă către compania coreeană Daewoo, iar ulterior
Ford devenind proprietarul acestei fabrici. Tot la nivelul industriei auto, privatizarea
uzinei Dacia, deţinută în prezent de RENAULT poate fi considerată una dintre cele
mai profitabile privatizări. În sectorul industriei extractive şi al energiei, privatizarea
Petrom, deţinută în prezent de grupul OMV Austria şi a rafinăriei Petromidia deţinută
de grupul kazah KazmunayGaz reprezintă cele mai notabile privatizări efectuate.
De asemenea, în această categorie poate fi încadrată şi privatizarea Petrotel,
companie intrată în portofoliul ruşilor de la Lukoil. În ce priveşte sectorul bancar,
statul român mai deţine doar două bănci, şi anume CEC Bank şi Eximbank, care
momentan nu sunt pe lista de privatizări. Privatizarea Băncii Comerciale Române
şi achiziţionarea sa de către compania austriacă Erste Bank, alături de cumpărarea
Băncii Agricole de către Raiffeisen Bank şi a Băncii Române pentru Dezvoltare
de către Société Générale sunt cele mai importante privatizări din acest sector.
În ce priveşte telecomunicaţiile, cea mai notabilă privatizare este cea a companiei
Romtelecom, al cărei pachet majoritar de acţiuni a fost achiziţionat de compania
greacă OTE, însă în prezent statul încearcă să-şi vândă şi restul de acţiuni.
Statul român mai are în portofoliu o serie de companii, multe dintre ele chiar
profitabile, însă şi acestea vor intra în procesul de privatizare. Astfel, la nivelul
transporturilor, companiile CFR Marfă, CFR Călători şi CFR Infrastructură sunt pe
lista de privatizări, iar procedura va începe în cel mai scurt timp. Totodată, compania
de transport aerian TAROM va intra şi ea în procesul de privatizare. În privinţa
sectorului energetic, o serie de companii, precum Complexul Energetic Oltenia,
Complexul Energetic Hunedoara, Electrocentrale Bucureşti, Hidroelectrica sau
Nuclearelectrica vor reprezenta noi oportunităţi de privatizare. La nivel industrial,
combinatele Oltchim şi Romplumb Baia Mare sunt companii deţinute de stat, dar
care vor intra în procesul de privatizare. Din punct de vedere al sectorului resurselor
minerale, statul român deţine în patrimoniu o serie de companii foarte importante,
precum Cuprumin, MinVest Roşia Montană, Moldomin şi CNCAF Minvest, şi ele
urmând a intra în procesul de privatizare. Alte companii vizate de privatizare sunt
Poşta Română, Romgaz şi Transgaz, ultimele două având deja pachete de acţiuni
de aproximativ 10% listate pe bursă.
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În procesul de privatizare, Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie
(OPSPI - http://opspi.minind.ro/) aflat în subordinea Ministerului Economiei şi
Comerţului este instituţia direct implicată în pregătirea privatizărilor companiilor din
industrie şi sectoarele conexe acesteia.

Taxe şi impozite
Nivelul taxelor şi impozitelor a suferit, de-a lungul timpului, numeroase transformări,
cauzate în principal de situaţia economică din România. În privinţa nivelului marilor
categorii de taxe şi impozite, se pot numi, cota unică de impozitare în valoare de
16% introdusă în anul 2005, care a înlocuit atât impozitul progresiv pe venituri, cât
şi impozitul pe profit. Mai concret, cota unicǎ a însemnat acelaşi nivel de impozitare
pentru muncǎ şi capitaluri20. După introducerea acestei cote, majoritatea taxelor şi
impozitelor s-au aliniat în jurul cotei unice. În privinţa taxei pe valoare adăugată
(TVA), în contextul pachetului de măsuri de redresare economică propus de către
Fondul Monetar Internaţional, nivelul a crescut de la 19% la 24% începând cu
1 iulie 2010. Pe de altă parte, Guvernul aflat în exerciţiu a propus şi a reuşit să
introducă alte cote diferenţiate de TVA, astfel cota de 9% se aplică pentru o serie de
prestări servicii sau livrări de bunuri, precum: livrarea de medicamente de uz uman
şi veterinar, livrarea de proteze şi accesorii ale acestora, cu excepţia celor dentare,
livrarea de manuale şcolare, cărţi, ziare şi reviste, cu excepţia acelora destinate
exclusiv publicităţii, servicii constând în permiterea accesului la castele, muzee,
case memoriale, monumente istorice, grădini zoologice, botanice, etc., livrarea
tuturor sortimentelor de pâine, cornuri, chifle, batoane, covrigi, făină albă de grâu,
făină semialbă de grâu, făină neagră, făină de secară21. În privinţa cotei de TVA
de 5%, aceasta se aplică asupra bazei de impozitare pentru livrarea locuinţelor ca
parte a politicii sociale, inclusiv a terenului pe care sunt construite. Astfel, în această
categorie intră livrarea clădirilor destinate a fi utilizate drept cămine de bătrâni şi
de pensionari sau a acelora destinate a fi case de copii, centre de reabilitare şi
recuperare pentru minorii cu handicap22.
Pe lângă cota unică de impozitare şi taxa pe valoarea adăugată, statul român
percepe o serie de taxe şi impozite locale, ce se stabilesc la nivelul fiecărui consiliu
local sau municipal. În privinţa impozitului pe venitul microîntreprinderilor, nivelul
20

21
22

Radu Buziernescu, „Cota unică de impozitare: speranţe şi împliniri” în Finanţe-provocările viitorului,
nr.5/2006, p.154.
Codul fiscal, Cap.VIII-cotele de taxe, art.140.
Ibidem.
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este de 3% stabilit prin legea 57/2003 privind Codul fiscal. Contribuţia individuală
pentru asigurările sociale este de 10,5%, iar cea datorată de angajator este de
20,8% pentru condiţii de lucru normale, 25,8% pentru condiţii de lucru deosebite
şi 30,8% pentru condiţii de lucru speciale. Contribuţia de asigurări sociale datorată
de întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale, membrii întreprinderii
familiale, persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţi
economice, persoanele care realizează venituri din profesii libere, persoanele care
realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la care impozitul pe
venit se determină pe baza datelor din evidenţa contabilă în partidă simplă este
de 31,3%. Referitor la contribuţia pentru asigurările de sănătate, aceasta este
în cuantum de 5,5%, reţinută de angajator de la angajaţi, la fel ca cea datorată de
persoane în urma cedării folosinţei bunurilor, investiţii, premii şi câştiguri din jocuri de
noroc, operaţiunea de fiducie. Contribuţia de asigurări pentru şomaj datorată de
angajator este în cuantum de 0,5%, identică cu cea reţinută de la asiguraţi. Potrivit
legislaţiei în vigoare, contribuţia angajatorilor la Fondul de garantare pentru
plata creanţelor salariale este de 0,25%.
Pe lângă taxele şi impozitele fiscale, legislaţia română prevede şi un registru al
taxelor şi tarifelor nefiscale. Din această categorie fac parte o sumedenie de taxe,
precum taxele de autorizare, taxele cadastrale, tarife sanitar-veterinare sau taxe
şi tarife din domeniul afacerilor externe. Nivelul acestor taxe poate fi consultat pe
portalul Ministerului Finanţelor Publice (www.mfinante.ro/nefiscal.html?pagina=taxe)

Sistemul contabil şi sistemul bancar românesc
Din punct de vedere structural, sistemul contabil românesc implementat de noul
regim democratic este unul dualist, în care contabilitatea financiară este normalizată
şi influenţată de aspecte juridice şi fiscale, iar contabilitatea de gestiune devine
opţională23. Totodată, începând cu anul 1994, principalele caracteristici ale sistemului
contabil introdus atunci sunt uniformitatea şi conservatorismul, asociate cu valori
reduse ale transparenţei şi controlului profesional24. Sistemul contabil românesc
este unul asociat celor mai importante norme şi conduite adoptate şi acceptate la
nivel internaţional. De asemenea, perioada de modernizare şi de reformă a statului
român din anii 1990 şi 2000 a avut un impact direct şi asupra sistemului contabil,
23

24

http://www.tex.tuiasi.ro/biblioteca/carti/CURSURI/Asist.%20Dr.%20Florentina%20Sirbu/
SISTEMUL%20CONTABIL%20ROMANESC.pdf
Ibidem.
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astfel s-a pus la punct un sistem de armonizare a reglementărilor contabile în
conformitate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene. În scurt timp,
mai multe entităţi din România au început să întocmească situaţii financiar-contabile
în conformitate cu standardele internaţionale. După 2006, sistemul contabil al
entităţilor din România a fost structurat în două părţi: în primul rând trebuiau să
se aplice Reglementările armonizate cu Directivele Europene şi cu Standardele
Internaţionale de Contabilitate, şi în al doilea rând, firmele considerate mici să aplice
o variantă simplificată a Reglementărilor Contabile armonizate doar cu Directivele
Europene25.
În privinţa sistemului bancar românesc, se poate afirma că reforma a fost mult mai
profundă, iar rezultatele extrem de bune, dovedite mai ales de faptul că, în România
sunt prezente pe piaţă o serie de bănci europene importante. Potrivit unui studiu
al Asociaţiei Române a Băncilor, sectorul bancar românesc, alcătuit la finele lui
2012 din 40 de bănci, asigură aproximativ 92% din totalul finanţărilor acordate de
sistemul financiar românesc26. Conform aceluiaşi studiu, activele sectorului bancar
din România se ridică la peste 80 de miliarde de euro, ponderea în Produsul Intern
Brut fiind de 62%27. Din punct de vedere structural, sistemul bancar românesc este
alcătuit din 26 de bănci cu capital majoritar străin, 8 sucursale ale unor bănci
străine, 2 bănci cu capital integral sau majoritar de stat şi 4 cu capital majoritar
privat autohton. Printre cele mai importante bănci prezente pe piaţa românească
se numără Banca Comercială Română, deţinută de Erste Bank, RBS România, BRD
Societe Generale sau ING Bank. Sectorul bancar românesc a fost supus de-a lungul
ultimului deceniu unei aprofundări a adoptării de norme şi reguli internaţionale, iar
acest fapt a făcut ca sistemul bancar românesc să devină tot mai competitiv şi solid
ca structură. Astfel, Banca Naţională a României a avut şi are un rol intrinsec în
menţinerea stabilităţii financiare, date fiind responsabilităţile ce rezultă din dubla sa
ipostază de autoritate monetară şi prudenţială. Totodată, rezultatele bune obţinute
de România în perioada crizei economice şi ieşirea rapidă din zona de scădere
se datorează şi stabilităţii sistemului bancar şi rolului asumat de Banca Naţională,
ca autoritate de supraveghere. Deşi potrivit unei analize Fitch, sectorul bancar va
avea perspectivă negativă în 2014, se va înregistra un progres faţă de anul 2013.
Principalul factor de instabilitate ce afectează în mod direct sectorul bancar este
25
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http://cig.ase.ro/cignew/pics/ss2013/SESIUNE%20COMUNICARI%20CIG%202013/SECT%201%20
CONTAB%20premiul%201%20Evolutia%20contab%20rom.pdf
http://www.arb.ro/sistemul-bancar-din-romania/sistemul-bancar-din-romania
Ibidem.
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creditul neperformant. De asemenea, ratele de adecvare a capitalului reglementat
sunt sub nivelurile calculate conform standardelor internaţionale de raportare
financiară. Fitch a acordat României ratingul BBB- cu perspectivă stabilă, iar cele
mai mari bănci din România, BCR şi BRD sunt notate cu calificativul BBB+, tot cu
perspectivă stabilă28.

Greşeli de evitat
Experienţa anilor din perioada crizei economice şi nu numai reprezintă un mod de
a cuantifica şi a scoate în evidenţă mult mai uşor anumite greşeli ce trebuie evitate
pentru ca o afacere să aibă succes. Este cert faptul că deschiderea unui business
reprezintă o mare provocare în contextul geopolitic şi geostrategic actual, în care
marile concerne internaţionale luptă pentru influenţă şi încearcă să joace un rol tot
mai important în influenţarea politicilor statale. De asemenea, lupta pentru resurse
a transformat arena internaţională într-o scenă mult mai complicată decât era cu
ani în urmă, iar în acest tablou extrem de complex, comerţul şi afacerile au depăşit
stadiul emergenţei, fiind elemente din ce în ce mai puternice pentru construirea unei
economii şi a unei politici externe consolidate.
Raportându-ne la investitori, aceştia trebuie să fie permanent adaptaţi schimbărilor
din piaţă, să aibă flexibilitatea şi receptivitatea necesare pentru a îşi putea construi
strategiile de business în conformitate cu cerinţele pieţei. Planul de afaceri nu
trebuie să fie doar un instrument pur economico-financiar, în care investitorul să
pună la punct nişte scheme de calcul simple, ci trebuie să ia în considerare o serie
de aspecte din domenii variate, precum geografie, relaţii internaţionale, economie
mondială sau geopolitică pentru a putea acorda planului de afaceri un caracter
multilateral şi a feri investiţia de posibile mişcări neluate în considerare iniţial.
Calcularea cât mai precisă a necesrului de finanţare şi identificarea foarte atentă
a sursei de finanţare trebuie să fie partea esenţială a planului de afaceri. O altă
greşeală ce trebuie evitată se referă la promovarea afacerii, astfel că orice investiţie
trebuie să apeleze la sprijinul asociaţiilor şi autorităţilor abilitate în acest domeniu.
Astfel, apelarea la serviciile Camerei de Comerţ şi Industrie trebuie să devină o
prioritate pentru orice business, atât în ce priveşte promovarea, cât şi la nivelul
28
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consultanţei şi furnizării de expertiză. De asemenea, promovarea trebuie să se facă
atât prin surse publicitare şi de PR, precum şi prin canale oficiale, diplomatice sau
consulare, care în ultima vreme pun tot mai mult accentul pe ceea ce se numeşte
„diplomaţie economică”. Gândirea strategică şi cea de perspectivă nu trebuie să
lipsească din nicio afacere, fiind elemente esenţiale pentru succesul unui business,
indiferent de proporţiile acestuia sau domeniul de activitate. Conform unor reguli
primare de business, gândirea strategică trebuie să ia în considerare şi riscurile,
astfel că analizele SWOT realizate periodic nu trebuie să lipsească din nicio afacere,
fapt încă slab diseminat şi înţeles la nivelul mediului de afaceri românesc.

Greşeli de evitat de către managerii companiilor
străine în România
Informarea insuficientă cu privire la aspectele legale necesare înfiinţării unei companii în
România, întocmirea eronată a contractelor, utilizarea aplicaţiilor software neadaptate
cerinţelor fiscale din ţara noastră şi lipsa unei analize fiscale riguroase sunt doar
câteva exemple de greşeli realizate de managerii companiilor străine din România.
Se constată în continuare o necesitate accentuată a implicării specialiştilor contabili şi
fiscali în deciziile de business, singurii în măsură să „traducă” datele financiare astfel
încât managementul să poată lua cele mai bune decizii pe termen lung.

1. Înfiinţarea defectuoasă a unei entităţi
În general, înfiinţarea unei entităţi (subsidiara a unei companii străine) în România
poate fi o procedură foarte complicată, costisitoare şi de durată dacă investitorul
nu apelează la serviciile unor specialişti (CCIR sau cabinete avocatură). Aceştia
le pot oferi toate informaţiile necesare despre diferenţele legislative faţă de ţară
de provenienţă, despre documentele şi formularele necesare, precum şi despre
procedurile ce trebuie respectate.
Astfel, una dintre greşelile realizate frecvent de managerii companiilor străine la
înfiinţarea unei companii în România este alegerea necorespunzătoare a formei
juridice a viitoarei entităţi. De exemplu, în situaţia în care scopul entităţii este strict
pentru promovare şi marketing înfiinţează un SRL, în loc de o reprezentanţă.
În acest sens, pentru a evita problemele legate de înfiinţarea unei entităţi juridice,

47

CCIR recomandă investitorilor să ţină cont de tot ceea ce înseamnă setarea unei
companii în concordanţă cu prevederile legale şi cu scopul pe care aceştia urmăresc
să îl atingă în România, dar şi să îşi aleagă cu foarte mare atenţie partenerul pentru
înfiinţare.

2. Neglijarea obligaţilor companiei anterior angajărilor şi trasarea 			
responsabilităţii privind întocmirea documentaţiei
În ceea ce privesc activităţile de salarizare şi resurse umane, specialiştii CCIR
recomandă ca, înaintea înfiinţării unei noi companii, investitorii să apeleze la o firmă
care poate analiza şi oferi cea mai bună soluţie pentru respectiva linie de afaceri.
În caz contrar, companiile pot suporta diverse amenzi din partea autorităţilor în
domeniu, deoarece fie nu depun la timp declaraţiile lunare, fie nu înregistrează
noile contracte de muncă în REVISAL în termenele stabilite de lege sau angajează
personal fără a-i trimite la controlul obligatoriu de medicină a muncii.
Astfel de situaţii sunt întâlnite în cazul companiilor care nu au personal calificat
în domeniul HR sau nu contractează o companie specializată în externalizarea
serviciilor de resurse umane şi salarizare. Mai mult decât atât, specialiştii CCIR au
întâlnit manageri care, pe lângă activităţile referitoare la înfiinţarea companiei, au
apelat în prima fază la cabinete de avocatură şi pentru a întocmi documentele pentru
angajaţi, fără a se consulta în prealabil cu departamentul de resurse umane. Din
astfel de situaţii au derivat de cele mai multe ori documente întocmite incomplet sau
conţinând clauze abuzive, iar companiile au suportat amenzi corespunzătoare.

3. Instrumente financiar – contabile neadaptate cerinţelor fiscale din
România
Contabilitatea reprezintă traducerea în termeni financiari a tuturor deciziilor de
business luate de management, iar managerii companiilor străine sunt mult mai
conştienţi de importanta informaţiilor financiare în deciziile luate. Însă de multe
ori aceştia nu au la dispoziţie instrumentele necesare obţinerii acestor informaţii
conform prevederilor fiscale din România.
Specialiştii CCIR sugerează managerilor locali adaptarea soluţiei de management
financiar (ERP) la reglementările contabile şi fiscale din România. Enterprise
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Resource Planing (ERP - Sistem integrat de planificare a resurselor companiei)
reprezintă o soluție software destinată planificării, gestionării și controlului
proceselor afacerii. Având o arhitectură modulară şi o bază de date unică, un ERP
pune la dispoziție funcționalități și instrumente care permit modelarea și adaptarea
proceselor de business care să răspundă nevoilor curente și de perspectivă ale
companiilor, ținând cont de contextul economic. Altfel, deşi soluţia ERP este un
instrument excelent pentru management, poate ajunge să fie contraproductiv pentru
departamentul contabil, prin faptul că multe rapoarte contabile şi fiscale cerute de
autorităţile române nu se pot obţine direct din aplicaţie.
Rolul unui departament financiar – contabil, fie că este intern sau extern, nu este
doar de a înregistra evenimente şi tranzacţii care au avut deja loc, ci şi de a se
implica în activităţile companiei, oferind managerilor asistenta continua în luarea
deciziilor de business. Acest lucru poate fi realizat prin furnizarea de rapoarte de
sinteză a informaţiilor contabile, bugete şi previziuni privind veniturile, cheltuielile,
încasările şi plăţile, o analiză a impactului fiscal şi soluţii pentru optimizarea fiscală
a diverselor activităţi, precum şi metode de eficientizare la nivel operaţional, prin
automatizarea anumitor activităţi sau renegocierea unor contracte.

4. Lipsa analizei fiscale anterior derulării unui proiect sau tranzacţii
Situaţiile aferente unei tranzacţii sau activităţi sunt prezentate spre analiză
specialiştilor în materie fiscală după ce au fost încheiate sau chiar după ce o parte
dintre activităţi au fost demarate deja. Acest lucru poate conduce la consecinţe
negative pentru companie, deoarece fie se constată o implementare greşită a
structurii fiscale, caz în care proiectul trebuie început de la zero, fie structura este
implementată corect, dar atrage în practică anumite costuri fiscale neestimate iniţial,
ceea ce poate conduce la pierderea de resurse financiare.
O altă problemă des întâlnită în cazul companiilor străine este reprezentată de
traducerea greşită a documentelor, din cauza utilizării unor instrumente neautorizate.
Astfel, specialiştii CCIR au întâlnit cazuri în care contribuabilii au pierdut dreptul de a
contesta o decizie emisă de autorităţile fiscale relevante, în care erau implicate sume
importante şi unde existau premisele unei soluţionări favorabile, tocmai ca urmare a
unei traduceri greşite a deciziei din limba româna în limba maternă a acestora.
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5. Necunoaşterea sistemului local de rambursare – fiecare beneficiu este
însoţit de o serie de reglementari şi proceduri locale stricte
Ignorarea etapelor de analiză şi pregătirea anterior solicitării sumelor negative de
TVA din partea Statului. Un exemplu, în domeniul fiscal, în cazul rambursărilor de
TVA, foarte mulţi contribuabili nu au grijă să pregătească în prealabil sau să pună în
formă cerută de autorităţile fiscale, documentaţia de bază necesară controlului fiscal.
O astfel de acţiune ar putea diminua considerabil perioada de timp a controlului
şi ar ajuta la prevenirea anumitor situaţii critice (suspendarea rambursării, amenzi,
respingerea dreptului de deducere).

Recomandări necesare investitorului
Din punct de vedere procedural, investitorul trebuie să desfăşoare o serie de
activităţi pentru înfiinţarea unei companii. Astfel, compania trebuie înregistrată la
Oficiul Registrului Comerţului (rezervarea numelui companiei, întocmirea actului
constitutiv, întocmirea contractului de comodat pentru sediul profesional, sau, după
caz, a sediului social, deschiderea unui cont bancar şi depunerea capitalului social,
doar în cazul unui SRL, depunerea dosarului la Oficiul Registrului Comerţului,
achitarea taxelor percepute de acesta), iar dupa aceea trebuie realizate o serie de
activităţi pentru intrarea acesteia pe piaţă, activităţi precum: realizarea ştampilei,
transformarea contului bancar în care s-a depus capitalul social în cont curent, doar
în cazul SRL, achiziţionarea formularelor tipizate pentru operaţiuni, înregistrare
fiscală şi obţinerea avizului de funcţionare.
Prima întâlnire de afaceri a oricărui investitor este cu reprezentanţii CCIJ / CCIR.
Asistenţa necesară este asigurată în mod gratuit de către Camerele de Comerţ şi
Industrie din teritoriu, care pun la dispoziţie informaţii de afaceri, contacte necesare
ale instituţiilor şi eventualele modificări ulterioare. Contacte Camere judeţene de
Comerţ şi Industrie (http://www.ccir.ro/resurse-informationale/camerele-de-comertsi-industrie-judetene).
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Climat investiţional şi prezentarea economică a judeţelor
Din punct de vedere administrativ, România este organizată în 41 de judeţe+ capitala
Bucureşti, cea din urmă reprezentând un adevărat El-dorado al economiei româneşti.
Pentru ieşirea din criza economică, Guvernul a pus la punct o strategie ce avea ca
prim obiectiv macro-stabilizarea economică, realizată în 2011. De asemenea, prin
cooperarea cu troica alcătuită din Fondul Monetar Internaţional, Banca Mondială şi
Comisia Europeană, statul român a încercat şi continuă să pună la punct un climat
investiţional competitiv şi atractiv pentru marii investitori internaţionali. Folosirea
fondurilor europene şi adoptarea unor politici guvernamentale pentru consolidarea
economiei naţionale reprezintă principalele instrumente puse la dispoziţie de către
statul român. Totodată, reforma administrativă şi constituţională propusă de către
actuala legislatură şi de către guvernul în exerciţiu pot duce la o mai bună piaţă
pentru investiţiile străine şi pentru încurajarea oamenilor de afaceri români. Practic,
propunerea de trecere de la organizarea pe judeţe la regiuni putea fi o oportunitate
de simplificare a birocraţiei şi de încurajare a mediului de afaceri. De asemenea,
gradul de absorţie a fondurilor europene, deja într-o anumită creştere, se poate
îmbunătăţi printr-o unificare a mai multor judeţe în cadrul unei regiuni. Analizând
din punct de vedere teritorial, se observă o mai mare condensare a investiţiilor şi
companiilor străine în zona Transilvaniei, dar şi în partea de Sud a ţării datorită
poziţiei strategice a capitalei. Totodată, datorită dezvoltării infrastructurii mai mult în
zona de Sud, asigurându-se legătura dintre Piteşti şi Constanţa pe autostradă, dar
şi între Bucureşti şi Ploieşti, se poate afirma că dezvoltarea economică a acestei
regiuni este datorată şi acestui aspect. Dezvoltarea infrastructurii, datorată în
principal atragerii fondurilor europene, este un important factor şi pentru emergenţa
regiunii de Vest, mai ales că anumite sectoare de autostradă între Arad şi Sibiu au
fost deschise, iar în anul 2015 este preconizată deschiderea completă a autostrăzii
Nădlac-Sibiu.
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Judeţul Alba
Din punct de vedere geografic, judeţul Alba se
află în partea centrală a României, în zona de
Vest a Regiunii Centru. Unități administrativ
teritoriale: 11 orașe și municipii (reședința de județ

12,6 mld lei

cifra de afaceri

7308 Euro

valoarea PIB/capita

1397 lei
salariul mediu

79034

de salariaţi

10718
de firme activează pe
teritoriul judeţului

este Alba Iulia), 67 comune și 656 sate. Relieful:
dominat de zone montane relieful este format din
4 unități majore: Munții Apuseni (Mții Trascău, Mții
Metaliferi, Mții Bihor, Muntele Mare) în partea nord
vest, Carpații Meridionali (Mții Șureanu) în partea
de sud, Podișul Târnavelor în partea de est și
Culoarul Alba IuliaTurda în partea centrală. Clima:
temperatcontinentală cu nuanțe climatice în funcție
de particularitățile reliefului: climat umed și răcoros
în zona montană și climat mai cald și uscat în
zona de dealuri și culoare depresionare. Numărul
locuitorilor: 342.376 locuitori; Grad de urbanizare:
58,8%; Structura etnică: români 89,9%, maghiari
4,8%, romi 4,7%, germani 0,2%, alții 0,4%.
La nivelul infrastructurii, judeţul Alba este situat
pe coridorul IV paneuropean, fapt ce reprezintă o
oportunitate uriaşă de dezvoltare. În prezent, oraşul
Sebeş din judeţ este ocolit de autostrada AradSibiu,
mai precis de sectorul OrăştieSibiu dat în exploatare
în 2013. Pe lângă autostrada ce traversează judeţul
de la Vest la Est, o serie de drumuri europene şi
naţionale străbat judeţul. Astfel, Drumul European
81 şi cel European 68 leagă România de statele

membre ale Uniunii Europene. În privinţa infrastructurii feroviare, magistralele 200
(BucureştiCurtici) şi 300 (BucureştiEpiscopia Bihorului) traversează judeţul de la
Est la Vest, respectiv de la Sud la Nord. Statistic, lungimea totală a drumurilor publice
este de 2646 km, dintre care 1071 km sunt modernizați (40,77%), iar lungimea totală
a căilor ferate este 230 de km, dintre care 60% electrificaţi.
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Pe plan economic, judeţul Alba are un potenţial încă nevalorificat, iar prezenţa
resurselor naturale, precum resurse metalifere neferoase (aur, argint, cupru,
plumb, zinc, pirită, mercur), sare, roci de construcție (marmură, nisipuri, pietrișuri,
calcar, gresie, tufuri vulcanice, marne), gaz metan, lemn şi terenuri arabile, fac ca
perspectiva economică să fie una destul de optimistă. În prezent, conform ultimelor
analize, cifra de afaceri este 12,6 miliarde lei, încadrând judeţul în rândul judeţelor
medii din România. De asemenea, numărul de salariaţi din companii private atinge
cifra de 56558, iar numărul de firme este de 26384, conform unei analize a ziarului
Financiar29. În privinţa nivelului de salarizare acesta s-a ridicat la valoarea de 1397
de lei în luna decembrie a anului 2013. Cifra şomajului este 9,69 procente, mult
peste media naţională.
În privinţa domeniilor cele mai dezvoltate, comerțul și sectorul producerii și
distribuției energiei electrice, energiei termice, gazului și apei sunt cele ce au cele mai
ridicate niveluri ale productivităţii muncii. Totuşi şi agricultura şi silvicultura reprezintă
o parte importantă din economia judeţului, deşi potenţialul nu este exploatat în
întregime. Cele mai mari investiţii străine realizate în Alba sunt

în industria

lemnului de către companiile austriece Holzindustrie Schweighofer (2 miliarde lei)
şi Kronospan (1,2 miliarde lei) fiind şi cele mai mari companii din judeţ. În ce
priveşte piaţa muncii din Alba, cei mai mari angajatori sunt companiile Elit-capital
românesc (mezeluri), Holzindustrie Schweighofer fiind singurele societăţi care au
peste 1000 de angajaţi. Totodată, ajunse deja branduri la nivel naţional, companiile
Albalact (capital românesc), Jidvei (capital românesc), Ciserom (capital românesc)
se menţin pe locuri fruntaşe în privinţa angajatorilor şi a contribuţiei substanţiale
la bugetul judeţului. Deschiderea unei filiale a grupului Bosch (capital german) în
oraşul Blaj a reprezentat un moment foarte important pentru crearea de noi locuri de
muncă şi creşterea economiei judeţului. Ca perspective, luna aprilie a acestui an a
marcat începutul construcţiei fabricii Daimler (Germania) de la Sebeş, entitate ce va
oferi peste 500 de locuri de muncă, continuând astfel investiţia grupului MercedesBenz în România.
Indicatori economici şi sociali: 79034 de salariaţi lucrau în Alba în 2013; peste
39.000 de salariaţi lucrau în servicii; 10718 firme activează pe teritoriul judeţului.
Turismul este o altă componentă a economiei judeţului, dată fiind unicitatea
peisajelor montane şi a poziţionării ce îmbină trei unităţi majore de relief, munţi,
29

http://www.zf.ro/zf-24/economia-fiecarui-judet-din-romania-in-functie-de-cifra-de-afaceri-acompaniilor-12272959
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dealuri, podişuri. Atât turismul de vară, dar şi cel de iarnă în Munţii Apuseni şi
Şureanu sunt prezenţe semnificative pe harta turismului naţional, însă potenţialul
lor nu este valorificat la maxim. Şi conceptele de turism cultural şi rural prezintă
oferte pentru dezvoltarea pieţei forţei de muncă şi atragerea de noi investiţii, în
aceste sectoare existând şi o posibilitate uriaşă de atragere a fondurilor europene.
Judeţul Alba este străbătut pe o mică porţiune şi de şoseaua numită „Transalpina”,
ce asigură traversarea munţilor Parâng, legând Transilvania de Oltenia. În această
regiune, se pot face investiţii în turism, zona nefiind încă exploatată pentru că drumul
a fost modernizat şi redeschis circulaţiei în urmă cu doar câţiva ani.
O altă componentă de dezvoltare încă neexploatată în judeţul Alba este cea a
resurselor de minereuri neferoase. Neînceperea exploatării miniere de la Roşia
Montană şi indecizia Guvernului cu privire la privatizarea CupruMin afectează
economia judeţului, reprezentând o cauză a şomajului crescut. Totodată, aceste
exploatări au stârnit dezbateri aprinse la nivel politic şi social, argumentele împotriva
exploatării fiind legate în special de poluarea mediului înconjurător. Problema
resurselor strategice este una cu impact internaţional, dat fiind acordul cu Fondul
Monetar Internaţional, însă la nivel regional lipsa de acţiune poate crea situaţii şi mai
dificile din perspectiva dezvoltării economice şi a şomajului.
Proiecte majore de investiţii în Alba: La nivelul municipiului Alba-Iulia, dezvoltarea
unei baze sportive, având cel mai semnificativ proiect un ştrand pentru 400 de
persoane, este una dintre investiţiile importante pentru 2014. Pe plan judeţean,
s-au aprobat investiţii în extinderea reţelei de alimentare cu apă şi în construcţia
şi reabilitarea de drumuri. De asemenea, cele mai importante proiecte pentru judeţ
sunt reprezentate de construcţia segmentelor de autostradă de pe coridorul IV şi tot
în acest an, va fi începută construcţia autostrăzii Sebeş – Turda, menită să asigure
legătura între 2 culoare importante de transport.
Societăţi de stat privatizabile în judeţul Alba: Filiala S.C. ROSIAMIN S.A.; Filiala
S.C. ARIESMIN S.A; Filiala S.C. ZLATMIN S.A.; S.C. CUPRUMIN S.A. ABRUD.
Camera de Comerţ şi Industrie Alba
Str. Frederik Mistral nr. 3, cod 510110,
Alba-Iulia, jud. Alba
Telefon: 0258.811772
Fax: 0258.811771
E-mail: cciaalba@cciaalba.ro, consultanta@cciaalba.ro
Website: www.cciaalba.ro
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Judeţul Arad
Situat în partea de Vest a ţării, la graniţa cu Ungaria,
Aradul este al şaselea judeţ ca mărime al României,
având

22,1 mld lei

cifra de afaceri

6873 Euro

valoarea PIB/capita

1596 lei
salariul mediu

o

importantă

poziţie

strategică.

Deşi

poziţionat tot în Transilvania şi vecin la Est cu Alba,
profilul economic şi cifrele sunt complet diferite.
Geografic, judeţul Arad prezintă un relief jos, fără
să aibă pe teritoriul său forme de relief semnificativ
înalte. Judeţul Arad dispune de importante resurse
naturale, zăcăminte de hidrocarburi la Pecica,
Peregu Mic, Şeitin, Sântana, cariera de marmură
de la Moneasa, minereuri de molibden la Săvârşin,
cariere de pietriş la Ghioroc, cariera de caolin de
la Agrişu Mare, cariera de dolomit de la Galşa,
cariera de granit de la Radna, cariere de piatră de

119239

andezittrachit la Leasa, Mocrea, Păulian, Sebiş şi
Tălagiu şi cariera de diorit de la Păuliş, precum şi

de salariaţi

apele minerale care se găsesc la Lipova, Moneasa,

14879

În privinţa populaţiei, aceasta se ridică la cifra de

de firme activează pe
teritoriul judeţului

Macea, Curtici, Dorobanţi, Şofronea şi Mocrea30.

430 000 de locuitori, mai multe de jumătate fiind
parte a mediului urban. La nivel administrativ, judeţul
cuprinde 10 oraşe din care 1 municipiu, 68 comune
şi 270 de sate.
Infrastructura judeţului este influenţată în mod

direct de traseul coridoarelor rutiere şi feroviare europene, iar rolul judeţului este
de a asigura interconectarea între Ungaria şi România, atât feroviar, cât şi rutier.
Deschiderea autostrăzii AradTimişoara şi centura Aradului la nivel de autostradă au
uşurat semnificativ traficul rutier, mai ales cel de marfă, care intră şi iese din ţară pe
la vama Nădlac. În stadiul de proiect cu termen de finalizare în următorii 2 ani este
sectorul de autostradă AradNădlac, ce va asigura legătura cu Ungaria. În privinţa
drumurilor naţionale şi europene, acestea totalizează 2 260 km, din care: drumuri
30

Monografia judeţului Arad, p.4.
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modernizate 660 km şi drumuri cu îmbrăcăminţi uşoare rutiere 731 km. Judeţul Arad
deţine şi un aeroport internaţional, însă profilul acestuia s-a transformat în aeroport
de marfă, terminalul Cargo fiind cel mai mare şi mai modern din vestul României. La
nivel feroviar, linia Bucureşti - Braşov - Sibiu - Deva - Arad - Curtici, cu continuare
în Ungaria, spre Budapesta (electrificată integral) este cea mai importantă de pe
teritoriul judeţului, fiind beneficiara unei finanţări europene pentru modernizare, ca
parte a coridorului european de transport feroviar.
Din punct de vedere economic, cifra de afaceri înregistrată în anul 2013 a fost 22,1
miliarde de lei, numărul de salariaţi în companii fiind de 88591. Totodată, salariul
mediu calculat pe ultima lună a anului 2013 a fost de 1596 lei, iar cifra şomajului în
aceeaşi lună a fost de 3,2%, mult sub media calculată la nivel naţional. Domeniile
cele mai dezvoltate sunt industria auto, industria alimentară, industria textilă,
industria prelucrării lemnului, iar în iulie 2013, Aradul a fost propulsat pe locul 7 în
„Forbes 40 cele mai bune orașe pentru afaceri” de industria auto. Pe de altă parte,
cercetarea, dezvoltarea şi high-tech au fost reprezentate de compania Coficab
Eastern Europe (Portugalia), cu o cifră de afaceri de 1,3 miliarde lei în 2013. Pe
lângă industrie, serviciile şi agricultura se află printre domeniile cele mai dezvoltate.
Pe primele trei locuri în topul firmelor, după cifra de afaceri înregistrată în 2013,
se situează Takata România-capital nipono-german (1,6 miliarde lei), Coficab
Eastern Europe (1,3 miliarde lei) și Leoni Wiring Sistems Arad-capital german (6,2
miliarde lei), potrivit unei cercetări a Forbes România31. În topul celor mai mari
angajatori, primele poziții sunt ocupate de Takata România (3782 angajați), Leoni
Wiring Systems Arad (3948 angajaţi) și EKR-Elektrokontakt România – capital
german (1881 angajați). Leoni Wiring Systems a anunțat recent o investiție de șapte
milioane de euro în extinderea unității de producție de la Arad, precum și angajarea
a încă 500 de oameni32. Referitor la ţările de unde provin principalii investitori
acestea sunt în mare parte europene, companiile germane dominând clasamentul
celor mai mari companii din judeţ. Progresele judeţului Arad sunt remarcabile, cifrele
ce reprezintă şomajul şi dezvoltarea acestui judeţ sunt pozitive, iar perspectiva
este de îmbunătăţire, mai ales datorită construcţiei autostrăzii Nădlac-Arad ce va
creşte atractivitatea pentru companiile din Europa de Vest. Nici chiar estimările
economiştilor nu au reuşit să acopere trendul ascendent al judeţului, spre exemplu,
31
32

http://www.forbes.ro/forbes-40-cele-mai-bune-oraşe-pentru-afaceri-arad_0_8306.html
Ibidem.
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Produsul Intern Brut pe cap de locuitor a fost estimat în 2013 la valoarea de 6758
Euro, iar în realitate acesta a fost de 6873 Euro.
Indicatori economici şi sociali: 6843 Euro a fost valoarea Produsului Intern Brut/
capita în 2013; 119239 salariaţi lucrau în judeţ în 2013; 14879 de firme activează pe
teritoriul judeţului.
Ca perspective, Aradul poate continua pe trendul de dezvoltare şi de menţinere a
cotei şomajului la un nivel scăzut, iar printre atuurile nevalorificate încă se pot număra
investiţiile în turism, mai ales cel cultural şi confesional, dar şi în agricultură, dată
fiind clima blândă şi ploioasă, dar şi oportunităţile de atragere a fondurilor europene.
De asemenea, schimburilor comerciale şi transporturile pot prezenta în viitor noi
oportunităţi de afaceri, dat fiind şi contextul extern, cu România ca stat candidat să
adere la spaţiul Schengen şi la zona monedei unice.
Proiecte majore de investiţii în Arad: La nivelul municipiului Arad, reabilitarea
infrastructurii rutiere pe o serie de străzi şi bulevarde, reabilitarea Centrului Istoric
şi reabilitarea zonelor urbane care se confruntă cu deficienţe majore ale serviciului
de canalizare sunt priorităţile pentru administraţie. Într-o conferinţă de presă oferită
de primarul municipiului Arad, au fost arătate proiectele principale pentru 2014,
acestea fiind extinderea reţelei de camere de supraveghere cu încă 40 de camere,
reabilitarea sălii de concerte, a spaţiilor interioare şi a faţadei Palatului Cultural şi
reabilitarea interiorului Teatrului Clasic „Ioan Slavici”33. Pe plan judeţean, construirea
autostrăzii Nădlac-Arad şi conectarea acesteia la deja existenta autostradă AradTimişoara reprezintă cel mai important proiect, alături de reabilitarea liniei de cale
ferată pe sectorul frontiera Curtici - Simeria, parte componenta a Coridorului IV
paneuropean pentru circulaţia trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h.
Societăţi de stat privatizabile în judeţul Arad: S.C. SANEVIT 2003 S.A. ARAD

Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură Arad
Str. Cloşca 5, cod 310017, Arad, jud. Arad
Telefon: 0257.208800
Fax: 0257.254200;
E-mail: ccia@ccia-arad.ro
Website: www.ccia-arad.ro

33

http://www.rrapl.ro/noi-proiecte-de-investitii-pentru-primaria-arad-in-2014/
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Judeţul Argeş
Situat în Sudul României, judeţul Argeş are o
populaţie de 612.431 locuitori, repartizată în 3
municipii, 4 oraşe şi 95 de comune. Din punct de

42,8 mld lei

vedere al reliefului, acesta înglobează toate formele
prezente pe teritoriul României, de la munţii cei

cifra de afaceri

mai înalţi (Făgăraş), la câmpii ce nu depăşesc 160

7450 Euro

naturale, în judeţ există depozite de argilă, marne

valoarea PIB/capita

1721 lei
salariul mediu

metri altitudine. Din punct de vedere al resurselor
şi nisipuri întro fâşie îngustă, calcar, petrol, gaze
naturale, dar şi resurse de suprafaţă, precum
păduri, păşuni şi fâneţe.
Infrastructura judeţului este una destul de
dezvoltată, coridorul IV paneuropean traversând
judeţul de la NordVest la Est, însă doar o mică

135225

de salariaţi

parte din acesta este funcţional. Astfel, singura
autostradă din judeţ este cea care asigură legătura
cu Bucureştiul, însă proiectele prevăd construirea
unei noi şosele de mare viteză care să facă legătura
între Muntenia şi Transilvania. Totodată, judeţul

20013
de firme activează pe
teritoriul judeţului

este străbătut de o serie de drumuri europene şi
naţionale, printre care Drumul European 70 ce
asigură legătura între Bucureşti şi graniţa cu Serbia
şi Drumul European 81 ce face legătura cu graniţa
cu Ucraina. Din punct de vedere feroviar, judeţul
este un nod important, mai ales pentru traficul de
marfă. În cifre, autostrăzile şi drumurile naţionale

totalizează 587 km, iar lungimea liniilor de cale ferată în exploatare este de 227 km.
La nivel economic, cifra de afaceri înregistrată în anul 2013 a fost de 42,8 miliarde
lei, în timp ce salariul mediu a ajuns la 1721 lei în luna decembrie a anului 2013. Tot
atunci, cifra şomajului a fost 6,7%, fapt dificil de explicat, dat fiind faptul că Argeşul
este unul dintre cele mai dezvoltate judeţe ale României, campion al exporturilor.
Domeniile economice cele mai dezvoltate sunt industria construcţiilor de maşini,
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industria energiei electrice şi termice, industria chimică si petrochimică, industria
materialelor de construcţii, agricultura şi turismul. De departe cea mai puternică
companie din judeţ este Dacia-Renault (Franţa), ce are statutul şi de cel mai mare
exportator al României. Ocupând şi poziţia de cel mai mare angajator din judeţ,
uzina Automobile Dacia are 14.000 de angajaţi pe platforma de la Mioveni. Totodată,
datorită vânzărilor mari ale Dacia, Argeşul are cei mai mari angajatori tot din
domeniul auto, fiind vorba despre companii ce produc diverse subansamble pentru
uzina de la Mioveni. Spre exemplu, compania Lisa Draxlmaier-capital german (3286
de angajaţi) este după Dacia-Renault cel mai mare angajator din judeţ.
După cifra de afaceri, cele mai mari companii din judeţ sunt Dacia având în 2013 o
cifră de afaceri de 18,4 miliarde lei; Renault Mecanique Roumanie (capital francez)
544 milioane lei; Johnson Controls (capital Olanda) cu o cifră de 1.627.526.538
lei şi Fildas Trading (capital românesc) însumând 1,2 miliarde lei. Provenienţa
principalilor investitori este în general europeană, vorbind despre Dacia şi Renault
Mecanique ce vin din Franţa, însă în Argeş sunt prezenţi şi investitori din Statele
Unite, precum Johnson Controls. Pe de altă parte, o caracteristică a investiţiilor
în Argeş este faptul că o mare parte dintre ele sunt investiţii cu capital autohton, în
această categorie intrând compania de transport International Lazăr Company, cea
mai mare firmă de transport din judeţ sau grupul farmaceutic Fildas.
Un alt domeniu cu potenţial în Argeş este turismul, ce s-a dezvoltat în ultimii ani
mai ales datorită accesului rutier în zonele montane înalte. Şoseaua denumită
Transfăgărăşan este unul dintre cele mai spectaculoase drumuri la nivel internaţional,
fiind încadrat astfel de către mai multe echipe internaţionale de specialişti în turism.
Potenţialul regiunii este unul imens, atât datorită varietăţi tipurilor de turism pe o
porţiune relativ restrânsă, cât şi datorită faptului că accesul în zonă este foarte
uşor, iar apropierea de Bucureşti reprezintă un avantaj considerabil. De asemenea,
agricultura este un motor important al creşterii economiei în Argeş datorită reliefului,
climei şi hidrografiei ce permit o mare diversitate a culturilor. Astfel, nu doar cerealele
şi culturile specifice zonei de câmpie sunt cultivate, ci şi viţa de vie sau pomii fructiferi
în regiunile deluroase ale judeţului.
Indicatori economici şi sociali: 7450 Euro a fost valoarea PIB/capita în 2013;
135225 de salariaţi, cifră valabilă pentru 2013; 20013 de firme activează pe teritoriul
judeţului.
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Perspectivele continuării dezvoltării în Argeş sunt destul de optimiste, atât datorită
programului guvernamental de dezvoltare a infrastructurii rutiere şi feroviare, cât şi
datorită profiturilor ascendente realizate de marile companii. Viitoarea autostradă
Piteşti-Sibiu va ajuta în mod direct la creşterea economică, dat fiind faptul că
majoritatea exporturilor se realizează pe căi rutiere. Totodată, deşi proximitatea
Bucureştiului a fost văzută ca un fapt mai mult negativ, din pricina polarizării excesive
a capitalei, economia din Argeş a reuşit să se diversifice şi să se orienteze exact pe
domeniile oportune.
Proiecte majore de investiţii în Argeş: Supravegherea video în municipiul Piteşti,
eficientizarea energetică a sistemului public de iluminat, amenajarea bazei de
agrement zona Trivale, realizarea centrului multifuncţional la nivelul primăriei Piteşti
sunt cele mai importante proiecte municipale pentru 2014. Pe plan judeţean, se
vor reabilita o serie de drumuri secundare şi se va extinde reţeaua de canalizare
şi alimentare cu apă într-o serie de comune şi sate. De asemenea, încă în faza de
proiect, segmentele de autostradă Piteşti-Sibiu şi Piteşti-Craiova sunt planificate a
se apropia de momentul inaugurării lucrărilor.

Camera de Comerţ şi Industrie Argeş
Pţa. Vasile Milea nr.1, Prefectură, et.5, cam.208, cod 110053, Piteşti, jud. Argeş
Telefon: 0248.212650; 0248.219200
Fax: 0348.439408
E-mail: office@cciarges.ro
Website: www.cciarges.ro
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Judeţul Bacău
Din punct de vedere geografic, Bacăul este situat
în zona de NordEst a ţării, având o suprafaţă de
6621 km2 , iar relieful său este preponderent înalt,

14,5 mld lei

cifra de afaceri

4700 Euro

valoarea PIB/capita

1407 lei
salariul mediu

alcătuit din dealuri, podişuri şi munţi, în timp ce
câmpiile înglobează o mică parte din total. Conform
ultimului recensământ, populaţia judeţului este de
616.168 locuitori, ponderea majoră fiind în mediul
rural. La nivel administrativ, judeţul este compus din
3 municipii, 5 oraşe şi 85 de comune.
În privinţa resurselor naturale, petrolul, gazele
naturale, cărbunele, sarea, potasiul şi rocile utile
sunt printre cele mai răspândite pe teritoriul judeţului.
Dintre resursele regenerabile sunt de remarcat

106838

de salariaţi

resursele de apă supraterane şi subterane. Pe
teritoriul judeţului se găsesc importante resurse
de ape subterane cu valoare terapeutică. Izvoare
de ape minerale sunt localizate în apropiere de
zăcămintele de sare la: Moineşti, Slănic Moldova,

15154

Târgu Ocna, Poiana Sărată şi Sărata Băi (de lângă

de firme activează pe
teritoriul judeţului

În ce priveşte infrastructura rutieră a judeţului,

Bacău)34.

aceasta este, ca în toată zona Moldovei, una
deficitară prin prisma faptului că până în prezent
nu sa construit nicio autostradă. Totuşi, judeţul
este străbătut de o serie de drumuri europene şi

naţionale, dintre care cel mai important este Drumul European 85, ce traversează
asigură legătura dintre Rusia şi Grecia, traversând Bacăul de la Nord la Sud. În
ceea ce priveşte transportul feroviar, Bacăul se află pe Coridorul paneuropean IX
de reţea feroviară, care traversează România de la sud la nord şi uneşte oraşele:
Giurgiu – Bucureşti – Ploieşti – Buzău – Focşani – Bacău – Iaşi. Judeţul dispune şi

34

http://www.bacauinteractiv.ro/files/1.3_Cadrul%20natural_1.pdf

61

de un aeroport internaţional, de unde se efectuează curse, în special, spre Europa
de Vest.
Pe plan economic, cifrele înregistrate se încadrează în tipologia regiunii din care
face parte judeţul, acestea fiind destul de mici, comparativ cu alte zone din România.
Astfel, cifra de afaceri înregistrată în anul 2013 a fost de 14,5 miliarde lei, spre
exemplu, mai mică decât a Iaşiului. Şomajul înregistrat în ultima lună a anului 2013
a fost de 7,1%, iar salariul mediu s-a ridicat la valoarea de 1407 lei. Domeniile
economice cele mai dezvoltate sunt comerţul, industria extractivă, industria
prelucrătoare, industria chimică şi construcţiile. Cei mai mari angajatori din judeţ
sunt companiile Dedeman (capital românesc) cu 6489 angajaţi, fiind şi liderul
pieţei naţionale de bricolaj şi compania românească Tehnostrade S.R.L. cu 1207
angajaţi. În privinţa celor mai mari companii după cifra de afaceri, tot Dedeman
ocupă prima poziţie, având o cifră de afaceri de 2,6 miliarde lei. Următoarele
clasate sunt Spedition UMB (capital românesc) 469 milioane lei şi Comfert S.R.L.
(capital românesc) cu 559 milioane lei. Judeţul Bacău prezintă un paradox la nivelul
investiţiilor străine, astfel că străinii deţin cele mai multe companii din judeţ, dar cele
mai mari companii sunt deţinute de români. Investiţiile în Bacău provin din Italia,
Cipru, Olanda şi Austria, ce contribuie semnificativ la exporturi. Pe plan regional,
Bacăul este lider în privinţa celor mai profitabile companii, pe lângă Dedeman, fiind,
Spedition UMB (21,2 milioane euro), Tehnostrade (16,5 milioane euro) şi Popasul
Trebeş (6,9 milioane euro).
Indicatori economici şi sociali: 4700 Euro valoarea PIB/capita în 2013; 106838
salariaţi înregistraţi în 2013; 15154 de firme activează pe teritoriul judeţului; 17% din
populaţia stabilă are statut de salariat.
Într-un orizont de timp nu foarte îndepărtat, Bacăul se va putea dezvolta şi mai
mult, date fiind investiţiile străine în zonă şi poziţia sa strategică. De asemenea,
programele guvernamentale de dezvoltare în domeniile infrastructurii rutiere,
feroviare, medicale şi de comunicaţii vor constitui un imbold dat economiei locale
şi vor atrage tot mai multe investiţii străine. Chiar dacă tranziţia de la o economie
bazată în principal pe industrie spre una bazată pe comerţ a fost destul de dificilă,
lăsând urme adânci în privinţa şomajului, perspectivele sunt promiţătoare, tocmai
prin experienţa acumulată la nivel politico-economic şi prin elaborarea unor strategii
mult mai competitive.
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Proiecte majore de investiţii în Bacău: Pentru municipalitatea din Bacău,
construirea unui spital, a unui centru expoziţional şi de afaceri, dar şi a unei baze
sportive ce va include şi un complex de cazare şi o sală polivalentă de 7000 de locuri
sunt printre cele mai importante proiecte în 2014.

Camera de Comerţ şi Industrie Bacău
Str. Libertăţii 1, cod 600052, Bacău, jud. Bacău
Telefon: 0234.570010
Fax: 0234.571070
E-mail: ccibc@ccibc.ro, ccibc@ccibc.eu
Website: www.cciabc.ro
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Judeţul Bihor
Fiind unul dintre judeţele de graniţă ale României,
Bihorul este situat în NordVestul ţării, având o
poziţie strategică extrem de importantă pentru

21,5 mld lei

cifra de afaceri

6384 Euro

valoarea PIB/capita

1216 lei
salariul mediu

efectuarea exporturilor şi pentru sectorul de
transporturi. Suprafaţa sa este de 7 544 km2
(locul 6 pe țară), și ocupă 3 la sută din suprafața
țării, beneficiind de toate formele de relief, dispuse
în trepte de la est la vest: munți, dealuri, podișuri,
câmpii. Bogăţiile naturale ale subsolului sunt
reprezentate prin resursele de lignit, bauxită, nisipuri
bituminoase, petrol, argile refractare, marmură,
bentonită, precum şi prin izvoare cu ape geotermale
şi ape minerale. Resursele solului sunt formate din
suprafeţe întinse ocupate de păduri, păşuni şi fâneţe
naturale. Rețeaua hidrografică, formată din râurile

154685

de salariaţi

Crișul Repede, Crișul Negru, Barcău, Ier și afluenții
lor, prezintă mari variații de nivel, fapt ce a impus
regularizarea cursurilor. Populația județului Bihor
este de 592.242, locul 11 pe țară. Administrativ,
judeţul este format din 4 municipii, 6 oraşe şi 91 de

24720
de firme activează pe
teritoriul judeţului

comune. Principalele localități ale județului Bihor
sunt: municipiul Oradea (care este și reședință
de județ), municipiile Salonta, Beiuș și Marghita,
orașele Aleșd, Nucet, Săcueni, Ștei, Valea lui Mihai
și Vașcău.
Importanţa infrastructurii este considerabilă în ce

priveşte asigurarea creşterii economice a judeţului, dat fiind că acesta este tranzitat
atât de căi ferate, cât şi de reţele rutiere strategice. Reţeaua de drumuri publice
din judeţul Bihor este foarte dezvoltată(2975 km) şi are legături rutiere cu Ungaria
pe la vama Borş, una dintre cele mai mari din ţară. Prin Oradea trec drumurile
naţionale 1, 76, 79, drumurile europene 60, 79, 671. Aceste drumuri asigură legătura
cu Arad, Timişoara, ClujNapoca, Sibiu, Lugoj, Satu Mare, Viena şi Budapesta
prin autostrăzile M3 şi M4 din Ungaria. Autostrada Transilvania urmează să lege
Bucureştiul de Oradea, ulterior făcând legătura cu Ungaria. La nivel feroviar(500

64

km), Oradea este cel mai important nod rutier din Nord-Vestul ţării, fiind tranzitat
de magistrala 300 Bucureşti-Oradea. Din Oradea pleacă linii de cale ferată spre
Cluj, Arad, Timişoara, Băile Felix, Satu Mare. Cu toate acestea, judeţul nu dispune
de linii de cale ferată electrificate. Oradea dispune şi de un aeroport internaţional,
modernizat în anul 2012, ce asigură legături cu numeroase state din Europa de Vest.
Din punct de vedere economic, Bihorul este unul dintre judeţele cu importante
rezultate, având în 2013 o cifră de afaceri de peste 28,6 miliarde de lei, şomajul în
decembrie 2013 era de 3,7%, sub media naţională. În privinţa nivelului de salarizare,
salariul mediu net înregistrat în decembrie 2013 a fost de 1216 lei. Principalele
domenii economice ale judeţului sunt producţia de electronice, industria mobilei,
industria alimentară, cea a construcţiilor și materialelor de construcții, confecţiilor
şi cea a pielăriei, dar şi agricultura și transporturi. Printre companiile mari din
judeţul Bihor (după cifra de afaceri și numărul de salariați) sunt: Celestica, Grupul
de firme Transilvania General Import Export SRL, Connectronics SRL, Ara Shoes
România SRL, Lloyd Shoes România SRL, Andromi Com SRL, Zahărul Oradea SA,
European Drinks SA, Ada Fabrica de Mobilă SRL, Bihore SRL. Statele de unde
provin principalii investitori în Bihor sunt din Uniunea Europeană, însă există şi
excepţii, cel mai bun exemplu fiind societatea Celestica, cu acţionariat canadian.
Indicatori economici şi sociali: PIB Bihor peste 14.500 miliarde lei (peste 2,6
pondere total economie),5627 Euro valoarea PIB/capita; 154685 este numărul
mediu de salariaţi; 26.153 de firme active în judeţ (S.C.- 16157, A.F.-389, I.I.-9607).
Ca puncte forte şi perspective pentru dezvoltarea economică a Bihorului, pot
fi identificate investiţiile majore în infrastructură, ce vor dezmorţi şi vor încuraja
investiţiile străine, atragerea de fonduri europene aflată într-o continuă expansiune
şi dezvoltarea investiţiilor atât cu capital autohton, cât şi cu capital românesc.
Agricultura, industria alimentară și serviciile conexe, industria materialelor de
construcții, prelucrarea lemnului şi turismul pot fi domenii de investiţii foarte atractive,
dat fiind faptul că acestea au un potenţial încă nevalorificat în întregime. Totodată,
aceste ramuri economice pot beneficia de finanţare din fonduri europene, fapt ce va
uşura efortul investiţiei iniţiale.
Proiecte majore de investiţii în Bihor: Dezvoltarea unor parcuri industriale majore,
extinderea şi modernizarea suprafeţelor aeroportuare la Aeroportul Oradea sunt
principalele proiecte din Oradea în 2014. La nivel judeţean, realizarea unui sistem
de management integrat al deşeurilor solide şi instalaţia pentru producerea energiei
1

Monografia judeţului Bihor, p.24
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electrice prin valorificarea resurselor energetice regenerabile-biomasă, în localitatea
Săcueni sunt proiecte considerabile asumate de administraţia judeţeană pentru 2014.
Societăţi de stat privatizabile în judeţul Bihor: S.C. BAITA S.A. STEI

Camera de Comerţ şi Industrie Bihor
Str. Mihai Eminescu nr. 25 A, cod 410019, Oradea, jud. Bihor
Telefon: 0259.417807; 0359.414557;
Fax: 0259.417807
0359.414557
E-mail: ccibh@ccibh.ro, secretariat@ccibh.ro
Website: www.ccibh.ro
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Judeţul Bistriţa-Năsăud
Ca

amplasament,

judeţul

BistriţaNăsăud

este

situat în Nordul României, în partea de NordEst a
Transilvaniei. Suprafaţa totală este de 5355 km2,

8,3 mld lei

cifra de afaceri

4854 Euro

valoarea PIB/capita

iar populaţia judeţului este de 286.225 locuitori.
Fiind un judeţ preponderent de munte, posibilităţile
de dezvoltare economică se leagă în principal de
activităţi turistice sau de exploatarea lemnului. În
privinţa resurselor naturale, o serie de roci precum
nisipuri şi pietrişuri, argile şi marne, andezite, dacite,
marmură sau calcare se află pe teritoriul judeţului. De

1242 lei
salariul mediu

asemenea, minereurile polimetalice plumbozincifere
şi zăcăminte auroargentifere constituie importante
resurse în Bistriţa, însă exploatarea lor a încetat în
200735. Se mai exploatează gaze naturale, iar despre

59659

de salariaţi

7755
de firme activează pe
teritoriul judeţului

resursele naturale regenerabile se poate spune că
acestea sunt reprezentate de către apele minerale.
Infrastructura. Fiind un judeţ cu forme de relief
înalte, construcţia de autostrăzi sau de căi ferate a
fost profund îngreunată. Totodată, nefiind un judeţ
cu o poziţionare strategică pentru transporturi sau
comerţ, în strategiile Guvernului nu a fost inclus
niciodată pentru construcţia de autostrăzi. Județul
BistrițaNăsăud dispune de o rețea de drumuri publice
în lungime totală de 1581 (2011) km dintre care 321
km reprezintă drumuri naționale. În ce priveşte căile

ferate, lungimea totală a acestora este de 286 km, 179 de km fiind linii electrificate.
Deşi dezvoltarea infrastructurii este una relativ mică faţă de alte judeţe, totuşi turismul
se află la o cotă destul de ridicată, mai ales datorită unicităţii peisajelor.
Din punct de vedere economic, în anul 2013, cifra de afaceri a judeţului Bistriţa
Năsăud a fost de 8,3 miliarde lei, în timp ce salariul mediu calculat pentru luna
decembrie a anului 2013 a fost de 1242 de lei. În aceeaşi perioadă, şomajul a
35
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ajuns la valoarea de 4,8%, destul de mică în raport cu performanţele economice ale
judeţului. Cele mai importante domenii de activitate din judeţ sunt componentele
auto, metalele feroase, profilurile din plastic şi textilele.
În privinţa numărului de angajaţi, cei mai mari angajatori din judeţ sunt companiile
Leoni Wiring Systems RO SRL, având 3797 angajaţi în 2013, Raal SA cu 1528
angajaţi şi Comelf SA având 1078 angajaţi. Dacă primele două companii au domeniul
de activitate în componentele auto, Comelf SA se ocupă cu fabricarea de utilaje. După
cifra de afaceri, tot compania Leoni Wiring Systems RO SRL (capital german) este
pe primul loc având afaceri de 875 milioane de lei, urmată de compania Rombat SA
(capital românesc) cu o cifră de peste 300 milioane lei şi societatea Dan Steel Group
Beclean SA (capital românesc) care are obiect de activitate metalele feroase şi a
totalizat afaceri de 252 mlioane lei. Referitor la ţara de provenienţă a principalilor
investitori, aceasta este Germania, firmele din Germania au avut afaceri cumulate
de 900 milioane lei. Totodată, un tipar în economia din Bistriţa-Năsăud îl reprezintă
ponderea mare de investiţii autohtone, reprezentate de companii precum Dan Steel
Group sau Rombat.
Indicatori economici şi sociali: 7755 de firme cu afaceri de 8,3 miliarde lei sunt
prezente în judeţ; 59659 de salariaţi lucrau în Bistriţa-Năsăud în luna decembrie a
anului 2013; 4854 euro valoarea Produsului Intern brut/capita în anul 2013.
Din punct de vedere analitic, judeţul Bistriţa-Năsăud este unul dintre judeţele cu un
potenţial turistic uriaş. Pe de altă parte, în privinţa altor domenii economice, situaţia
este mai dificilă, atât din cauza precarităţii infrastructurii, cât şi a faptului că judeţul
nu are o poziţie mai favorabilă, care să încurajeze dezvoltarea. Atragerea fondurilor
europene şi crearea de condiţii favorabile investiţiilor de către Guvern şi autorităţi
locale pot reprezenta două căi importante pentru creşterea economiei în judeţ.
De asemenea, agricultura poate fi un domeniu important pentru aprofundarea şi
creşterea investiţiilor, mai ales în zona de creştere a animalelor. În prezent, aportul
agriculturii la economia judeţului este nesemnificativă36, iar acest lucru s-ar putea
schimba, mai ales că ponderea populaţiei din judeţ este în favoarea mediului rural,
peste cu peste 60%.

36

http://www.cciabn.ro/studiubn/StareaEconomieiJudetuluiBitritaNasaud.pdf
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Proiecte majore în municipiul Bistriţa: Printre obiectivele majore de investiţii pe
2014 incluse în bugetul propriu al municipalităţii se numără construirea Podului
Berăriei, asfaltări de străzi, amenajare de parcări subterane şi supraterane etajate,
restaurarea Ansamblului Sugălete şi a cetăţii medievale şi centrul intermodal de
transport. De asemenea, construirea unei pârtii de schi şi dotarea complexului
sportiv polivalent Aqualand sunt pe lista autorităţilor locale din municipiul Bistriţa.

Camera de Comerţ şi Industrie Bistriţa-Năsăud
Str. Petre Ispirescu 15A, cod 420081, Bistriţa, jud. Bistriţa-Năsăud
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Judeţul Botoşani
Din punct de vedere al aşezării, judeţul Botoşani
se află în partea de NordEst a ţării, alcătuind o
porţiune din graniţa României cu Ucraina. Suprafaţa

4,8 mld lei

sa este de 4986 km2, iar administrativ este compus
din 2 municipii, 5 oraşe şi 71 de comune. Populaţia

cifra de afaceri

judeţului este 412.000 locuitori, majoritatea fiind

3519 Euro

stabilită în mediul rural. Relieful este specific

valoarea PIB/capita

1211 lei
salariul mediu

regiunilor de deal şi podiş, dar alternează pe alocuri
şi cu unităţi de câmpie. resursele subsolului
sunt reprezentate de nisipuri foarte fine, unice
în România, prin compoziţie şi puritate, dar şi
zăcăminte de gips, sulf sau argile bentonitice.
Totodată pe teritoriul judeţului se găsesc o gamă
largă de roci de construcţii, iar în privinţa resurselor
solului se pot aminti pădurile şi vegetaţia forestieră.

50724

de salariaţi

Infrastructura. Reţeaua de drumuri naţionale şi
europene de pe teritoriul judeţului Botoşani are o
lungime de 423.889 km, însă pe teritoriul judeţului
nu există nicio autostradă. De asemenea, proiectele

6222

de dezvoltare a infrastructurii nu includ judeţul

de firme activează pe
teritoriul judeţului

teritoriul judeţului Botoşani are o lungime de 195 km,

Botoşani în rândul celor în care se va construi o
şosea de mare viteză. Reţeaua feroviară de pe
din care 160 km reprezintă linie curentă. Lungimea
reţelei feroviare utilizate este de 179 km din cauza
închiderii unor segmente de cale ferată. De la 1

ianuarie 2007, judeţul Botoşani este graniţă a Uniunii Europene, învecinânduse cu
Ucraina şi Republica Moldova. Pe teritoriul său, funcţionează 3 puncte de trecere ale
frontierei: Punctul de trecere a frontierei Stînca – Costeşti (R. Moldova); Punctul de
trecere a frontierei Rădăuţi Prut – Lipcani (R. Moldova ); Punct de trecere a frontierei
Racovăţ – (Ucraina )37.

37

http://www.prefecturabotosani.ro/comune/PREZENTAREA%20JUDETULUI%20BOTOSANI%20
2010_ro.pdf
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În ce priveşte economia judeţului, aceasta este una destul puţin dezvoltată, atât
din pricina slabei dezvoltări a infrastructurii, cât şi din cauza lipsei oportunităţilor de
dezvoltare. Fiind unul dintre judeţele codaşe ale României în privinţa dezvoltării,
Botoşaniul a avut în 2013 o cifră de afaceri de 7,8 miliarde lei şi un salariu mediu de
1211 lei, înregistrat în luna decembrie a anului 2013. Pe de altă parte, rata şomajului
de 5,2% este relativ scăzută în comparaţie cu performanţele economice ale judeţului.
Investiţiile străine sunt foarte puţine în judeţ, însă situaţia este relativ stabilă şi nu
prezintă factori mari de risc datorită sumelor de bani trimise de angajaţii români din
străinătate. Domeniile de activitate cele mai dezvoltate în Botoşani sunt industria
de echipamente electrice şi optice, telecomunicaţiile şi industria textilă. Cele mai
mari companii din judeţ după cifra de afaceri sunt Elsaco (capital românesc)
având cifră de afaceri de 219 milioane lei şi Rolana Tex (capital italian), cu o cifră
de afaceri de 239 de milioane de lei. Primele două companii reprezintă şi domeniile
cele mai dezvoltate din judeţ, astfel Elsaco este o companie din domeniul industriei
de echipamente electrice, iar Rolana Tex este specializată în industria textilă. În
privinţa celor mai mari angajatori din judeţ, compania Formens (capital românesc)
din industria textilă este pe primul loc la nivelul companiilor private cu un număr de
696 de angajaţi. Cei mai mari cinci angajatori ai județului continuă să fie firmele de
confecții, astfel după Formens, companiile Artsana (capital italian), Serconf (capital
românesc), Conted (capital românesc) și GT Company (capital SUA) sunt cele
care au cei mai mulți salariați, cu cifre între 400 şi 800 de angajaţi. Provenienţa
principalilor investitori este europeană în mare parte, însă în Botoşani există şi
investitori din Statele Unite ale Americii şi Israel.
Indicatori economici şi sociali: 6222 de firme activează pe teritoriul judeţului;
50724 de salariaţi în companii în anul 2013; 17 investitori din Statele Unite sunt pe
piaţa din Botoşani.
La nivelul perspectivelor, judeţul Botoşani poate avea o creştere economică mai
solidă prin atragerea mai multor investiţii, iar creşterea gradului de atragere a
fondurilor europene poate fi o oportunitate considerabilă. De asemenea, agricultura
ale cărei cifre nu sunt semnificative pentru economia judeţului, poate fi mult mai
prezentă în realitatea economico-socială a judeţului. Pe de altă parte, un alt domeniu
cu potenţial pentru atragerea investiţiilor este cel al turismului cultural şi monahal, ce
poate fi un instrument important în promovarea internaţională a judeţului. Totodată,
existenţa forţei de muncă în judeţ şi a resurselor poate fi o bună oportunitate de
crearea noi IMM-uri în sectorul construcţiilor.
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Proiecte majore de investiţii în Botoşani: Printre cele mai importante proiecte
asumate de autorităţile locale din municipiul Botoşani sunt construirea parcului
regional de agrement turistic şi sportiv Cornişa, restaurarea şi consolidarea Teatrului
Mihai Eminescu şi modernizarea Stadionului Municipal.

Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură Botoşani
Str. Dragoş Vodă 13, cod 710327, Botoşani, jud. Botoşani
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Fax: 0231.517532
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Website: www.cciabt.ro
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Judeţul Brăila
Fiind situat în zona de sudest a ţării, Brăila prezintă
forme de relief joase specifice Câmpiei Române.
Suprafaţa sa este de 4765 km2, iar populaţia este

7,6 mld lei

cifra de afaceri

4400 Euro

valoarea PIB/capita

de 304.925 locuitori, peste 60% dintre aceştia trăind
în mediul urban. La nivel administrativ, judeţul
are în componenţa sa 1 municipiu, 3 oraşe şi 40
de comune. resursele subsolului sunt formate
din rezervele de hidrocarburi lichide şi gazoase,
dar şi din depuneri de loess, materie primă pentru
ceramică. De asemenea, pe teritoriul judeţului se

1438 lei
salariul mediu

găsesc namoluri terapeutice ale lacurilor sărate,
care constituie baza pentru turismul balnear. În
privinţa resurselor de suprafaţă, solurile fertile sunt
cele mai importante pentru dezvoltarea agriculturii.

45123

de salariaţi

14590
de firme activează pe
teritoriul judeţului

În privinţa infrastructurii, Brăila are o reţea de
drumuri care cuprinde 6 trasee de drumuri naţionale,
DN 2B, DN 21, DN 21A, DN 22, DN 22B si DN 23
din care două trasee de drum europene E 87 şi
E584, 21 trasee de drumurile judeţene şi 45 trasee
de drumuri comunale. Lungimea drumurilor publice
este de 1187 km. În ce priveşte infrastructura
feroviară, judeţul Brăila dispune de o reţea feroviară
în lungime de 158 km din care 124 km (70%) sunt
electrificaţi, 32 km (20 %) linie cu o cale şi 126 km
(80 %) linie cu două căi. De asemenea, judeţul
dispune de un important atuu la nivelul infrastructurii,

şi anume posibilitatea de navigaţie pe Dunăre pe porţiunea BrăilaGalaţiTulcea
şi un şenal navigabil fluvial de la intrarea în judeţ până la Brăila, fiind principala
arteră de navigaţie transeuropeană, care asigură legături pe apă la Marea Neagră
şi Marea Mediterană. Astfel, sau dezvoltat o serie de porturi pe teritoriul judeţului în
proximitatea fluviului, de departe, cel mai important fiind Portul Brăila.
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Economia judeţului este una destul de modestă, având o cifră de afaceri de
7,6 miliarde lei în anul 2013. Tot în acest sens, salariul mediu înregistrat în luna
decembrie a anului 2013 a fost de 1438 lei, iar cifra şomajului pentru aceeaşi lună
a fost de 6,9%. Situaţia economiei din Brăila este una destul de dificilă, dat fiind
faptul că jumătate din totalul economiei este susţinută de întreprinderile mici şi
mijlocii. Principalele domenii economice sunt agricultura şi comerţul, dezvoltarea
industrială fiind precară. Cea mai mare companie după cifra de afaceri este Vard
Brăila SA (capital mixt), cu domeniul de activitate construcţii de nave şi structuri
plutitoare, având o cifră de afaceri de 368,5 milioane de lei în 2013. Pe locurile
imediat următoare se clasează compania Agricost SRL (capital mixt) având o cifră
de afaceri în 2013 de 316 milioane de lei, activând în domeniul cultivării cerealelor
(exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe
oleaginoase şi compania Ximena Distribuţie SRL (capital românesc) cu o cifră de
afaceri pentru anul 2013 de 141,6 milioane de lei, activând în domeniul comerţului
cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun. Pe locurile 4, 5 şi 6
se situează companiile Chimagri SRL (capital românesc) cu cifră de afaceri de 115
milioane lei şi obiect de activitate comerţ cu ridicata al produselor chimice, Bona Avis
SRL (capital românesc) cu cifră de afaceri de 102 milioane lei şi obiect de activitate
prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre şi Cerealcom SA (capital românesc),
cu cifră de afaceri de 96,5 milioane de lei având ca obiect de activitate depozitări.
Cei mai mari angajatori din judeţ sunt Vard Brăila SA cu un număr de 1884 de
angajaţi, Agricost SRL cu 906 angajaţi şi Promex SA cu 654 angajaţi. Dacă Vard
Brăila se ocupă cu construcţia de nave, Promex (capital românesc) este specializată
în fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii. Principalii investitori din Brăila
provin din Uniunea Europeană, astfel sunt 219 firme din Italia, 56 din Germania şi 18
din Olanda pe teritoriul judeţului. De asemenea, specific judeţului Brăila este faptul
că cele mai mari profituri sunt realizate de către investitori autohtoni.
Indicatori economici şi sociali: 4400 Euro a fost PIB-ul/capita în 2012; 14590
de firme activează pe teritoriul judeţului; 45123 de salariaţi în companiile din judeţ
în 2013. Principalii investitori din Brăila din Uniunea Europeană în număr de 267
de firme din care 192 din Italia, 52 din Germania, 9 din Elveţia şi 14 din Olanda.
De asemenea, specific judeţului Brăila este faptul că cele mai mari profituri sunt
realizate de către investitori autohtoni.
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Privind în perspectivă, situaţia economică a judeţului Brăila se poate îmbunătăţi
prin valorificarea mai eficientă a potenţialului oferit de fluviul Dunărea. Astfel, atât
comerţul, cât şi dezvoltarea agriculturii cu ajutorul irigaţiilor provenite din Dunăre
pot fi instrumente semnificative în cadrul economiei locale. Continuarea investiţiilor
străine, cu precădere în agricultură sau în zona conexă a agriculturii, poate fi o
reuşită pe termen lung, în contextul regional al importanţei strategice a agriculturii
româneşti. O altă sursă de dezvoltare şi investiţii poate fi turismul balnear, la ora
actuală puţin exploatat, ci mai degrabă intrat în degradare. Relativa apropiere de
capitală, dar şi de Constanţa pot reprezenta oportunităţi de intensificare a raporturilor
comerciale, dat fiind faptul că Brăila este încă o zonă neexploatată la adevărata sa
capacitate.
Proiecte majore de investiţii în Brăila: Conform unei declaraţii a preşedintelui
Consiliului judeţean Brăila, anul 2014 va aduce investiţii masive în reabilitarea
Hotelului Sport şi a Hotelului Tineretului. De asemenea, s-au alocat sume şi pentru
construirea unui aerodrom, care să se dezvolte în aeroport în viitor. La nivel judeţean,
rentabilizarea turismului medical şi de agrement sunt pe lista cu obiective. Astfel
se vor continua investitiile în sănătate, dar şi cele în turism, vizate fiind staţiunile
Lacu Sărat şi Blasova. În ce priveşte investiţiile în municipiul Brăila, acestea sunt
legate de înfiinţarea mai multor parcări, modernizarea arterelor rutiere în municipiu,
amenajarea unui pasaj sub/suprateran de legătură cu Lacu Dulce şi transportul
public urban ecologic.

Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură Brăila
Aleea Pensionatului nr.3, cod 810245, Brăila, jud. Brăila
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E-mail: office@cciabr.ro
Website: www.cciabr.ro
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Judeţul Braşov
Privit lungi perioade de timp în istorie ca un
adevărat centru cultural şi comercial, Braşovul este
şi astăzi unul dintre judeţele foarte importante ale

34,68 mld lei
cifra de afaceri

8675 Euro

valoarea PIB/capita

României, atât ca amplasament, cât şi ca pondere
a investiţiilor. Din punct de vedere geografic,
judeţul Braşov este situat în partea centralăestică
a ţării pe cursul mijlociu al Oltului. La întâlnirea
dintre Carpaţii Orientali şi cei Meridionali, Braşovul
dispunde de o varietate a formelor de relief. Fiind în
cadrul celei mai mari depresiuni din ţară, Braşovul

1672 lei
salariul mediu

este întins pe o suprafaţă de 5363 km2, având o
populaţie de 505.442 locuitori. În privinţa ponderii
populaţiei, în mediul urban locuiesc peste 70% din
totalul populaţiei judeţului. resursele naturale sunt

146143

puţine, dar reprezentate de cărbune, calcar, argile
refractare, bazalt şi andezite, marmură, dar şi ape

de salariaţi

minerale şi termale. De asemenea, judeţul dispune

23173

Infrastructura. Lungimea reţelei rutiere este de

de firme activează pe
teritoriul judeţului

de întinse suprafeţe de păduri, păşuni şi fâneţe.

1592 km, iar cea a reţelei feroviare însumează
353 km. La nivel rutier, judeţul este străbătut de
numeroase drumuri naţionale şi europene, cele mai
importante fiind Drumul European 60 (Bucureşti
Ungaria), Drumul European 68 şi Drumul European
574. În privinţa transportului feroviar, magistralele

200 (BucureştiCurtici), 300 (BucureştiEpiscopia Bihorului) şi 400 (Bucureşti
Halmeu) sunt cele mai importante rute ce traversează judeţul. În viitorul apropiat,
conform planurilor guvernamentale în judeţul Braşov se va construi un aeroport
internaţional, dar şi mai multe autostrăzi ce vor asigura legătura cu Bucureştiul şi cu
graniţa de Vest a României.
În ce priveşte economia, cifrele arată faptul că Braşovul este unul dintre judeţele
fruntaşe ale ţării, având atât cifra de afaceri, cât şi salariul mediu la valori ridicate.
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Astfel, cifra de afaceri înregistrată pentru anul 2013 a fost de 33,2 miliarde lei, iar
salariul mediu în luna decembrie a anului 2013 s-a ridicat la valoarea de 1672 lei. În
privinţa şomajului, acesta este de 4,7%, sub media naţională. Analizând după cifra
de afaceri, cele mai mari companii din judeţ sunt Selgros Cash&Carry (capital
german) cu o cifră de afaceri de 3,1 miliarde lei. Pe locurile următoare se clasează
Autoliv România (capital german) cu o cifră de 2 miliarde lei, Schaeffler Romania SRL
cu 1,6 miliarde lei şi Europharm Holding SA cu o cifră de afaceri de 915 milioane lei.
În privinţa domeniilor celor mai dezvoltate, industria auto, comerţul şi distribuţia,
transporturile feroviare şi industria echipamentelor electronice sunt pe primele locuri.
Cei mai mari angajatori din judeţ sunt companiile Autoliv România, specializată
în producerea componentelor auto, cu peste 5000 angajaţi, Selgros Cash&Carry
cu 4026 angajaţi şi Schaeffler România totalizând 3611 angajaţi. De menţionat este
faptul că aceste trei companii sunt prezente şi în top 100 al celor mai mari angajatori
din România. Marii investitori din Braşov provin mai ales din Uniunea Europeană,
identificând aici, investiţii din Germania, Franţa, Olanda, Finlanda, Polonia, Spania
şi Italia.
Turismul în Braşov reprezintă un motor important pentru creşterea economică,
mai ales că municipiul Braşov este printre cele mai vizitate din România. Înglobând
atât activităţi specifice turismului cultural sau rural, dar şi activităţi din sfera
turismului montan, judeţul Braşov poate fi considerat un motor al turismului din
România. Staţiunea Poiana Braşov deţine cele mai lungi pârtii din România, astfel
că în continuare, climatul investiţional în regiune este unul favorabil dezvoltării
şi îmbunătăţirii. Datorită amplasării strategice şi a obiectivelor turistice plasate la
distanţe mici unul de altul, turismul din judeţ poate atrage şi mai mulţi turişti, deci un
cadru prielnic unei creşteri a investiţiilor.
Indicatori economici şi sociali: 146143 de salariaţi au fost înregistraţi în Braşov în
2013; 23173 firme activează pe piaţa din judeţ; 8.675 Euro PIB/capita estimat pentru
2014; 23,1 miliarde lei PIB-ul regional estimat pentru anul 2014.
Perspectivele creşterii economice sunt foarte optimiste datorită proiectelor
guvernamentale de interconectare a Braşovului cu alte regiuni prin construcţia de
autostrăzi. De asemenea, gradul ridicat de absorţie a fondurilor europene şi proiectele
extrem de bine documentate în domeniul turismului şi al dezvoltării regionale sunt
piloni importanţi pentru creşterea economică şi pentru viitorul dezvoltării. Domeniile
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cele mai profitabile pentru investiţii sunt pe de o parte, turismul sau agricultura
ambele cu un potenţial ridicat, iar pe de altă parte, domeniul IT sau cel al industriei
electronice. În ce priveşte transporturile, în judeţul Braşov se va construi în următorii
ani şi un aeroport cu statut internaţional, ce va avea un impact pozitiv asupra
dezvoltării comerţului.
Proiecte majore de investiţii în Braşov: Anul 2014 reprezintă pentru municipiul
Braşov anul unor mari investiţii în infrastructură, atât pe teritoriul oraşului, cât şi
în staţiunea Poiana Braşov, subordonată primăriei municipale. Astfel, pe lângă
reabilitarea unor şcoli şi licee din oraş, pasajul pe sub calea ferată din zona Micşunica
reprezintă un proiect ce va prinde contur în 2014, la fel ca dublarea capacităţii parcării
mari din Poiana Braşov, prin etajarea ei, dar şi demararea lucrărilor de extindere
a domeniului schiabil, etapa a II-a, spre Râşnov. Pe plan judeţean, anul 2014 va
marca debutul lucrărilor pe autostrada Comarnic-Braşov, proiect vital pentru turismul
şi transporturile atât din judeţul Prahova, cât şi din Braşov.

Camera de Comerţ şi Industrie Braşov
Bld. Kogălniceanu nr.18-20, bloc 1 K, scara C-D, cod 500173, Braşov, jud. Braşov
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Website: www.ccibv.ro
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Bucureşti
Cel mai mare oraş al ţării atât ca suprafaţă, cât şi
ca număr de locuitori şi capitală, Bucureştiul este

368,6 mld lei
cifra de afaceri

16716 Euro
valoarea PIB/capita

situat în SudEstul ţării. Suprafaţa totală a oraşului
este de 228 km2, în timp ce populaţia sa adună
1.883.400 locuitori, la care se adaugă zilnic un
număr mare de persoane ce locuiesc pe teritoriul
judeţelor limitrofe, dar lucrează în Bucureşti. La
nivel structural, Bucureştiul are formă circulară, fiind
alcătuit din 6 sectoare. În privinţa administraţiei,

2474 lei
salariul mediu

Bucureştiul este condus de un primar general, iar
fiecare din cele 6 sectoare este condus de către un
primar de sector. Din punct de vedere al reliefului,
câmpia este singura formă de relief prezentă, iar în

898038

de salariaţi

privinţa hidrografiei, Bucureştiul este traversat de
râul Dâmboviţa şi Colentina, dea lungul timpului
creânduse şi o serie de lacuri, precum Herăstrău,
Străuleşti, Floreasca sau Tei. Fiind vorba de un
oraş de câmpie, Bucureştiul nu are resurse naturale

177729

de subsol, iar în privinţa resurselor de suprafaţă,

de firme activează pe
teritoriul capitalei

locuitorii capitalei.

parcurile şi lacurile constituie surse de oxigen pentru

Infrastructura. Infrastructura Bucureştiului este
una modernă, atât la nivel rutier, cât şi feroviar sau
aerian. Din Bucureşti pornesc spre diferite colţuri

ale ţării 8 şosele naţionale modernizate, cu prelungire către ţările europene. Situat
pe coridorul IV paneuropean, din Bucureşti porneşte atât autostrada 1 Bucureşti
Piteşti, cât şi autostrada 2 BucureştiConstanţa. De asemenea, cu un trafic mai
redus, autostrada 3 BucureştiPloieşti reprezintă o importantă cale de transport. În
privinţa infrastructurii feroviare, Bucureştiul deţine cea mai mare gară a ţării, Gara
de Nord, situată relativ aproape de centrul oraşului şi fiind punct de plecare pentru
o serie de magistrale feroviare strategice. Bucureştiul deţine două aeroporturi foarte
importante, pe de o parte aeroportul Băneasa Aurel Vlaicu, fiind un terminal pentru
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cursele de afaceri şi aeroportul Otopeni- Henri Coandă, care deşi se află în judeţul
Ilfov, este situat la mică distanţă de capitală, asigurând curse spre Europa, Asia
şi Africa, dar şi curse interne. Pe plan intern, Bucureştiul posedă o sumedenie de
bulevarde, artere principale, străzi secundare sau şosele, în mare parte modernizate,
ce asigură legătura între diverse puncte ale oraşului. Totodată, în Bucureşti există
o reţea de metrou ce oferă alternative la transportul rutier, fiind extrem de rapid
şi facil atât din punct de vedere financiar, cât şi ca amplasament. De asemenea,
în Bucureşti există şi numeroase căi de rulare a tramvaielor şi troleibuzelor, astfel
infrastructura capitalei fiind una complexă. Pe lângă infrastructura de transport, în
Bucureşti există numeroase şcoli, spitale, universităţi şi clădiri guvernamentale, aici
fiind situate sediile principale ale tuturor instituţiilor.
În ce priveşte economia din Bucureşti, aceasta este un adevărat motor pentru
economia naţională. Cifrele sunt foarte concludente în acest sens, Bucureştiul
generând aproximativ 20% din Produsul Intern Brut al României. În anul 2013, cifra
de afaceri pentru Bucureşti a fost de 368,6 miliarde de lei, cu mult peste judeţul clasat
pe locul doi. De asemenea, salariul mediu înregistrat în luna decembrie a anului
2013 a fost de 2474 de lei, iar şomajul înregistrat a fost de doar 2% în aceeaşi lună.
Capitala este principalul centru financiar-bancar al ţării, majoritatea băncilor care
operează în România având sediul central în Bucureşti. De asemenea, Bucureştiul
dispune de 33 de instituţii de învăţământ superior, cu 156 de facultăţi, frecventate
de cca. 139000 studenţi (cca 1/3 din totalul studenţilor înscrişi la nivel naţional). În
unităţile de învăţământ superior din capitală îşi desfăşoară activitatea peste 9031 de
cadre didactice, respectiv 1/3 din totalul personalului didactic universitar pe care îl
are România. Din punct de vedere turistic, în Bucureşti funcţionează 131 unităţi de
cazare, cu peste 19000 de locuri. Deşi în prezent deţine o cotă însemnată de piaţă
pe segmentul turismului de afaceri, Bucureştiul poate deveni într-un viitor apropiat un
reper pe harta turistică a Europei şi prin prisma turismului cultural şi de tip City Break,
fără a se neglija componenta care l-a consacrat – turismul de eveniment (târguri,
expoziţii, conferinţe, forumuri, enenimente corporative). Un aspect important este
faptul ca, în capitală, se desfăşoară cca. 60% din activitatea de cercetare ştiinţifică
a ţării. Parcurile industriale şi tehnologice din imediata vecinătate a capitalei sunt şi
vor fi puncte puternice de atracţie pentru companiile multinaţionale şi pentru cele
locale. Principalele domenii economice sunt industria prelucrătoare, comerţul şi
serviciile, dar şi construcţiile. În privinţa celor mai mari angajatori din capitală,
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compania OMV Petrom este lider detaşat, cu peste 19.000 de angajaţi, urmată
de Kaufland România (Germania) cu o cifră de 12589 de angajaţi şi BRD Groupe
Societe Generale (Franţa) cu 8011 angajaţi. După cifra de afaceri, OMV Petrom
(Austria) este pe primul loc în ierarhie cu o cifră de afaceri de peste 18 miliarde de
lei în 2013, urmată de o subsidiară a OMV, OMV Petrom Marketing cu o cifră de
afaceri de peste 14 miliarde de lei în 2013. Pe locul trei se află compania Rompetrol
Downstream (Kazahstan) cu peste 8,6 miliarde de lei, iar pe poziţia a patra se află
British American Tobacco Trading SRL (Marea Britanie) cu peste 6 miliarde de lei.
În privinţa provenienţei celor mai mari investitori, Bucureştiul poate fi considerat un
adevărat „turn babel” investiţional, dat fiind faptul că aici activează companii atât din
Europa, cât şi din Asia sau Statele Unite. Spre exemplu, pe lângă companiile enunţate
deja, în Bucureşti activează filiale ale IBM (Statele Unite ale Americii), Oracle,
HP (tot SUA), Carrefour, Auchan, Cora (toate Franţa), Cosmote (Grecia), Erste
(Austria), Gazprom-Nis Petrol (Rusia), Socar Petroleum (Azerbaijan). Pe teritoriul
Bucureştiului se află cele mai multe centre comerciale şi mall-uri din România, de
asemenea, investiţiile comerciale ridicându-se la cifre uriaşe în ultimii ani. Astfel, cel
mai nou centru comercial din Bucureşti, Promenada Mall, a reprezentat o investiţie
de peste 135 milioane euro, realizată de compania austriacă Raiffeisen Evolution.
Sectorul construcţiilor este unul foarte profitabil în Bucureşti, în ultimii ani realizânduse o serie de proiecte rezidenţiale, ce au dus la extinderea oraşului şi la atragerea
de noi investiţii.
Indicatori economici şi sociali: 177729 de companii şi-au desfăşurat activitatea
în anul 2013 în Bucureşti; 898038 de angajaţi doar în companiile private au fost
înregistraţi în 2013; 16.717 de Euro este valoarea Produsului Intern Brut/capita
estimată pentru 2014.
Potenţialul Bucureştiului este foarte ridicat, iar perspectivele sunt în continuare
încurajatoare. Astfel, Bucureştiul va rămâne cel mai mare angajator atât în sectorul
public, cât şi în cel privat, iar nivelul de salarizare se va menţine în continuare superior
nivelului naţional, potrivit datelor de la Comisia Naţională de Prognoză. Având în
continuare şi spaţii încă neexploatate suficient, precum turismul, Bucureştiul este un
oraş atractiv pentru investiţiile străine, oferind investitorilor mai multe avantaje decât
celelalte capitale din regiune, precum Kiev, Sofia sau Chişinău. Din punct de vedere
al avantajelor, Bucureştiul beneficiază de resursa umană cu cea mai înaltă calificare
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din ţară, are cea mai extinsă reţea de instituţii de învăţământ superior, fiind oraşul
cu o bună rată de absorţie a fondurilor europene. Odată cu modernizarea şoselei de
centură a Capitalei, extinderea reţelei de metrou şi realizarea tuturor proiectelor de
infrastructură aflate în derulare, Bucureştiul va deveni un oraş mult mai atractiv, în
care traficul nu va mai reprezenta o problemă majoră, facilitând accesul rapid dintr-o
zonă în alta a capitalei.
Proiecte majore de investiţii în Bucureşti: De departe cel mai important proiect
al municipalităţii este construcţia liniei de metrou Eroilor-Drumul Taberei, de pe
magistrala 5 Pantelimon-Drumul Taberei, proiect demarat în urmă cu 2 ani. De
asemenea, investiţiile în infrastructura rutieră vor continua prin finalizarea pasajului
suprateran Mihai Bravu, dar şi prin începerea lucrărilor la o serie de proiecte precum,
pasajul rutier de la Piaţa Presei Libere, pasajul subteran din Piaţa Romană, pasajul
subteran de la Piaţa Sudului şi reabilitarea mai multor spitale şi şcoli. Pe de altă
parte, anul 2014 va fi şi anul finalizării lucrărilor de reabilitare ale Teatrului Naţional.
Societăţi de stat privatizabile în Bucureşti:
S.N. A SARII SALROM S.A.; S.N. APE MINERALE S.A.; S.C. CONVERSMIN S.A.
S.N. PLAFAR S.A. BUCURESTI; C.N. Pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de
Ridicat și Recipientelor sub Presiune S.A. –C.N.C.I.R.
S.C. IPIU CONSULTING ENGINEERING S.A.; S.C. INSTITUTUL DE PROIECTARI
CHIMICE IPROCHIM S.A.; S.C. SIMTEX S.A.; S.C. BRML – CERT S.A.; S.C. ICEM
S.A.; S.C. EUROTEST S.A.

Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti
Bd. Octavian Goga nr.2, sector 3, Bucureşti, cod 030982
Telefon: 021.3190132; 021.3185181; 021.3190173
Fax: 021.3190133
E-mail: office@ccib.ro
Website: www.ccib.ro
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Judeţul Buzău

13 mld lei

cifra de afaceri

4800 Euro

valoarea PIB/capita

1369 lei
salariul mediu

78735

de salariaţi

Din punct de vedere geografic, judeţul Buzău
este situat în partea de SudEst a României,
având o suprafaţă de 6102 km2, întinzânduse pe
aproape tot bazinul hidrografic al râului Buzău care
izvorăşte din curbura Carpaţilor. Trei mari unităţi
de relief se găsesc în Buzău, munţi, dealuri şi
câmpii, dispuse uniform şi favorizând astfel activităţi
precum agricultura sau turismul. Populaţia stabilă
a judeţului este de 451.069 de persoane conform
recensământului efectuat în 2011, predominantă
fiind populaţia din mediul rural. Judeţul Buzău
cuprinde patru oraşe: Buzău, RâmnicuSărat,
Nehoiu şi Pogoanele, precum şi 81 de comune, cu
482 de sate. Dintre resursele naturale prezente
pe teritoriul judeţului, se pot aminti petrolul, gazele
naturale, cărbunii, calcarul, nisipurile cuarţoase
şi diatomita, sarea, gresia, pietrişul şi izvoarele
minerale. Totodată, solurile fertile, pădurile, pajiştile
şi fondul cinegetic pot fi considerate resurse
importante pentru dezvoltarea judeţului.

În ce priveşte infrastructura, lungimea drumurilor
naţionale este de 322 km, iar lungimea căilor
ferate însumează cifra de 232 km. Fiind un judeţ
ce face legătura între mai multe regiuni geografice
ale României, Buzăul este străbătut de mai multe
drumuri europene şi naţionale de o importanţă
de firme activează pe
covârşitoare pentru sectorul transporturilor din
teritoriul judeţului
România. Cel mai important drum european este
E85 ce asigură legătura dintre graniţa cu Bulgaria
(GiurgiuRuse) şi nordul ţării, respectiv graniţa cu Ucraina. De asemenea, şi calea
ferată are o importanţă deosebită în judeţ, magistrala 500, ce leagă Bucureştiul de
Suceava străbate chiar reşedinţa de judeţ.

12043

Economia judeţului este una destul de puţin dezvoltată în comparaţie cu potenţialul
său. Totuşi, economia judeţului a fost în creştere în 2013, iar prognozele scot
la iveală faptul că trendul de creştere se va menţine şi în 2014. Cifra de afaceri
pentru anul 2013 a fost de 13 miliarde lei, plasând Buzăul în primele 16 judeţe
din ţară, conform unei analize a ziarului Financiar38. Salariul mediu înregistrat în
38

http://www.zf.ro/zf24/economiafiecaruijudetdinromaniainfunctiedecifradeafaceria
companiilor12272959
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decembrie 2013 a fost de 1369 lei, iar şomajul a fost de 8,6% procent mai mare
decât media atinsă la nivel naţional. Domeniile cele mai dezvoltate din judeţ
sunt industria maselor plastice, industria tehnologică, exploatarea şi prelucrarea
lemnului, dar şi agricultura şi comerţul. Cele mai mari companii după cifra de
afaceri sunt Bunge Romania S.R.L. (capital olandez), cu o cifră de afaceri de 1,3
miliarde de lei în 2013. Pe poziţia a doua se află compania cipriotă Greenfiber
International cu peste 300 de milioane lei. În privinţa celor mai mari angajatori din
Buzău aceştia sunt: Martelli europe S.R.L. (capital italian) cu peste 600 de angajaţi,
London Fashion (capital englez) cu peste 700 de angajaţi şi Greenfiber International
(633 de angajaţi). Ţările de unde provin cei mai mari investitori în judeţ sunt ţări
europene, astfel printre cele mai mari investiţii din judeţ se numără cea făcută de
compania italină Fro-Airliquide prin subsidiara sa Ductil. De asemenea, compania
Ursus Breweries, parte din grupul sud-african SABMiller plc, unul dintre cei mai mari
producători de bere la nivel naţional a investit în judeţ peste 90 de milioane de euro.
Indicatori economici şi sociali: 4800 Euro a fost PIB-ul/capita în 2013; 12043
de firme au activat pe teritoriul judeţului Buzău în 2013; 78735 de salariaţi au fost
înregistraţi în companii în 2013.
Industria şi agricultura sunt domeniile ce pot creşte exponenţial în următorii ani în
judeţ, dată fiind atât experienţa, cât şi condiţiile propice dezvoltării acestor două
ramuri economice. Pe de altă parte, investiţiile se pot concentra şi pe turism, dat
fiind potenţialul turistic al judeţului neexploatat eficient, deşi există obiective turistice
de interes naţional şi internaţional. În privinţa agriculturii, viticultura este un domeniu
foarte dezvoltat şi profitabil în economia judeţului, astfel că atât datorită climei, cât şi
solului se pot realiza investiţii considerabile. Judeţul Buzău are un potenţial important
privitor la cercetarea ştiinţifică în agricultură, în cadrul judeţului desfăşurându-şi
activitatea numeroase staţiuni de cercetare şi producţie.
Proiecte majore de investiţii în Buzău: La nivelul municipiului Buzău, reabilitarea
Spitalului de Urgenţă şi construirea noii maternităţi reprezintă cele mai importante
proiecte pentru 2014. Practic, întreaga strategie de investiţii publice elaborată de
Consiliul Judeţean Buzău pune accentul pe reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii
sanitare şi medicale.

Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură Buzău
Bd. Unirii, bloc 10 BCD, parter, cod 120190, Buzău, jud. Buzău
Telefon: 0238.710229; 0238.414719
Fax: 0238.713577
E-mail: cci@buzau.ro
Website: www.cciabuzau.ro
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Judeţul Călăraşi
Amplasat în sudul ţării, judeţul Călăraşi prezintă un
relief întro singură treaptă, şi anume câmpia. Având

7,1 mld lei

cifra de afaceri

4776 Euro

valoarea PIB/capita

1265 lei
salariul mediu

o suprafaţă de 5088 km2 şi o populaţie de 306.691
locuitori, din care majoritatea trăieşte în mediul
rural, judeţul este unul cu o activitate economică
preponderent agricolă. La nivel administrativ, judeţul
este organizat în 2 municipii (Călăraşi şi Olteniţa), 3
oraşe şi 50 de comune. resursele naturale destul
de puţine sunt reprezentate în special de terenurile
agricole. Solurile sunt constituite în mare parte din
diferite tipuri de cernoziomuri, având un grad ridicat
de fertilitate, fapt ce permite practicarea agriculturii.
Totuşi, în judeţ se exploatează atât gaze naturale,
cât şi petrol, dar şi nisipuri şi pietrişuri aluvionale

42652

folosite în sectorul construcţiilor. Din punct de vedere
hidrografic, judeţul este străbătut de fluviul Dunărea,

de salariaţi

care favorizează atât irigaţiile în agricultură, cât şi

7206

În ceea ce priveşte infrastructura, judeţul Călăraşi

de firme activează pe
teritoriul judeţului

de drumuri publice care măsoară 1267 km. De la

activităţile legate de pescuit.

dispune de o reţea de căi ferate în lungime de 188
km, iar transportul rutier este deservit de o reţea
Vest la Est, judeţul este străbătut de Autostrada 2
(BucureştiConstanţa), cea mai importantă rută de
transport din judeţ. De asemenea, judeţul dispune de
două porturi: unul la Dunăre, în municipiul Olteniţa

şi altul pe braţul Borcea, în municipiul Călăraşi. Ambele sunt destinate transportului
de persoane şi mărfuri. Portul Călăraşi dispune de un ferryboat, în scopul traversării
Dunării, între Călăraşi şi Silistra (Bulgaria)39. În privinţa infrastructurii rutiere,
Călăraşiul este străbătut de căi ferate strategice, ce leagă capitala de Dobrogea.
Din punct de vedere economic, Călăraşiul este un judeţ cu destul de multe
probleme economice, datorate atât poziţiei sale geografice, cât şi faptului că în afară
de agricultură, celelalte domenii sunt slab dezvoltate şi cu potenţial mic. Astfel, cifra
39

http://www.prefecturacalarasi.ro/infrastructura.html.

85

de afaceri în 2013 s-a ridicat la valoarea 7,1 miliarde lei, plasând judeţul pe un loc
destul de slab în ierarhia naţională. Cifra şomajului în decembrie 2013 a fost de
8,1%, în timp ce salariul mediu a fost de 1265 lei. Domeniile cele mai dezvoltate
sunt agricultura, cercetarea, dezvoltarea şi high-tech, dar şi industria alimentară. În
privinţa celor mai mari angajatori din judeţ, compania Aldis (capital românesc)
specializată în producerea de alimente are cei mai mulţi angajaţi, şi anume 950.
Tot din domeniul industriei alimentare vin şi următorii clasaţi, astfel Agro Chirnogi
(capital românesc) şi Cartex S.A. (capital românesc) ocupă locurile 2 şi 3 cu 671
de angajaţi, respectiv 632 angajaţi. După cifra de afaceri, cele mai mari companii
din judeţ sunt Nutricom Olteniţa (capital cipriot) cu o cifră de afaceri de 216 milioane
de lei în 2013. În privinţa statelor de unde provin principalele investiţii, după cum se
poate observa în analiza efectuată, companiile autohtone domină piaţa, însă există
şi câteva investiţii din Europa, cum este fabrica Saint-Gobain Glass din Franţa.
Indicatori economici şi sociali: 7206 de firme activează pe teritoriul judeţului;
42652 angajaţi lucrează în companiile din judeţ;
Perspectivele de dezvoltare în Călăraşi au legătură în principal cu domeniul agricol
sau cel al industriilor conexe. Din punct de vedere al proiectelor guvernamentale
de investiţii, judeţul este pe lista realizării unui canal de navigaţie între Bucureşti şi
Dunăre, fapt ce va favoriza şi economia judeţului. Pe lângă agricultură, comerţul şi
transporturile pot reprezenta domenii cheie pentru investiţiile viitoare, mai ales că
potenţialul judeţului este încă unul neatins.
Proiecte majore de investiţii în Călăraşi: Din punct de vedere al investiţiilor
publice în judeţ, extinderea reţelei de apă şi de canalizare din judeţ este prioritară
pentru autorităţi. La nivelul municipiului Călăraşi, implementarea unor sisteme video
pentru locurile centrale şi modernizarea iluminatului public sunt cele mai importante
proiecte, alături de modernizarea şi extinderea infrastructurii rutiere.

Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură Călăraşi
Str. Progresul, bl. BBB, et.3, cod 910001, Călăraşi, jud. Călăraşi
Telefon: 0242.311161; 0728.275179
Fax: 0242.318940
E-mail: cciacl@cciacl.ro
Website: www.cciacl.ro
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Judeţul Caraş-Severin
Din punct de vedere geografic, CaraşSeverin este
situat în partea de vest a ţării, în regiunea istorică
a Banatului. Relieful predominant este muntos,

4,4 mld lei

cifra de afaceri

6000 Euro

valoarea PIB/capita

1292 lei
salariul mediu

53394

de salariaţi

6277
de firme activează pe
teritoriul judeţului

însă şi celelalte unităţi de relief sunt reprezentate
pe teritoriul judeţului. Suprafaţa judeţului este
de 8514 km2, iar populaţia, conform ultimului
recensământ, este de 318 616 locuitori. Ponderea
majoritară a populaţiei locuieşte în mediul urban,
iar din punct de vedere administrativ, judeţul este
compus din 2 municipii, 6 oraşe şi 69 de comune.
În privinţa resurselor, judeţul dispune de zăcăminte
de minereu de fier, cărbuni, calcar metalurgic, argilă
refractară, cuarţ şi zăcăminte de cupru. Totodată,
judeţul cuprinde numeroase păduri, iar potenţialul
hidrografic este foarte ridicat, influenţând atât
componenta turistică, cât şi producerea de energie
electrică din surse regenerabile.
Infrastructura. Fiind un judeţ de munte, cu
o destul de scăzută de importanţă strategică,
CaraşSeverinul are o infrastructură rutieră puţin
dezvoltată. Lungimea totală a drumurilor naţionale
din judeţ este de 560 km, în timp ce căile ferate
măsoară 344 km, pe teritoriul judeţului existând şi
cea mai veche reţea de cale ferată din România., ce

leagă localităţile Anina de Oraviţa. Din punct de vedere istoric, în judeţ a funcţionat
până în 1994 şi un aeroport, la Caransebeş, însă din cauza traficului scăzut, cursele
au fost suspendate. Atât pe plan rutier, cât şi naval, judeţul asigură legătura cu Serbia
prin punctele de trecere a frontierei, Naidăş şi Moldova Veche. În privinţa proiectelor,
Ministerul Transporturilor a iniţiat demersuri pentru construirea şoselei de centură a
Reşiţei, reşedinţa de judeţ şi reabilitarea unei importante rute de transport Moldova
NouăOrşova, cu importanţă turistică datorită Clisurii Dunării şi de transport de
mărfuri.
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Pe plan economic, judeţul Caraş-Severin prezintă o destul de slabă dezvoltare.
Astfel, cifra de afaceri înregistrată în 2013 a fost de 4,4 miliarde lei, plasând judeţul
pe o poziţie modestă în ierarhia naţională. De asemenea, salariul mediu înregistrat
în decembrie 2013 a fost de 1292 lei, iar şomajul pentru aceeaşi lună a fost
5,6%, destul de scăzut în comparaţie cu economia din judeţ. Domeniile cele mai
dezvoltate sunt industria, comerţul şi serviciile. În privinţa celor mai mari angajatori
din judeţ, aceştia sunt în special companii străine. Primii trei angajatori din judeţ
activează în industrie, astfel UCM Reşiţa, fostă companie de stat, privatizată în
2003, având ca proprietar actual compania INET AG (Elveţia) deţine cei mai mulţi
angajaţi din judeţ, peste 2300. Activitatea principală a companiei este producerea
de echipamente pentru producţia mecanică. Al doilea mare angajator din judeţ este
TMK-Reşiţa (cu capital majoritar german), având peste 700 de angajaţi şi producând
componente intermediare de oţel. Al treilea angajator este TMD Friction România
(capital luxemburghez) care are în medie 400 de angajaţi şi care produce plăcuţe de
frână pentru autoturisme. După cifra de afaceri, compania TMK-Reşiţa a înregistrat
în 2013 o cifră de afaceri de 655 milioane lei, fiind cea mai mare cifră din judeţ. Pe
locul secund, se situează compania TMD Friction România, cu o cifră de afaceri de
209 milioane lei. După cum se observă, investitorii din judeţ provin în mare parte din
Europa, însă pe piaţă activează şi companii cu capital românesc.
Indicatori economici şi sociali: 6277 de companii activează în judeţ; 53394
angajaţi doar în companiile din judeţ;
Turismul este un domeniu neexploatat suficient în judeţ, deşi potenţialul este foarte
mare, asigurat de prezenţa apelor cu proprietăţi terapeutice de la Băile Herculane sau
a peisajelor unice din Munţii Banatului. Nenumărate peşteri şi avene caracterizează
relieful montan din judeţ, iar conform unei analize a The World Geography, pe
teritoriului judeţului Caraş-Severin este situată cea mai frumoasă cascadă din lume,
cascada Bigăr.
Din punct de vedere al creşterii economice, deşi cu numeroase probleme în ultimii
ani, judeţul Caraş-Severin poate oferi unele oportunităţi profitabile de afaceri. Spre
exemplu, turismul prin construirea de noi capacităţi de cazare în anumite locuri
neexploatate suficient în judeţ poate reprezenta o oportunitate bună de afaceri. De
asemenea, nu doar turismul bazat pe frumuseţile reliefului poate fi un bun argument
pentru investiţii, ci turismul cultural şi istoric, dat fiind faptul că judeţul s-a aflat o
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lungă perioadă de timp în interiorul Imperiului Austro-Ungar, fiind printre locaţiile
preferate de vacanţă ale conducătorilor din acele timpuri. Pe lângă turism, industria
poate fi un alt pilon important de investiţii, dată fiind expertiza şi experienţa resursei
umane din zonă şi a infrastructura industrială deja existentă.
Proiecte majore de investiţii în Caraş-Severin: Domeniile prioritare unde se
fac investiţii în 2014 sunt proiectele de infrastructură, prin care se fac lucrări de
alimentare cu apă, canalizare, reabilitare drumuri, poduri şi podeţe. În ce priveşte
municipiul Reşiţa, reabilitarea liniei de tramvai din oraş, extinderea reţelei de parcări,
realizarea unei legături rutiere între zona industrială a oraşului şi staţia electrică sunt
priorităţi asumate.
Societăţi de stat privatizabile în Caraş-Severin: S.C. MOLDOMIN S.A.

Camera de Comerţ şi Industrie Caraş-Severin
Str. Petru Maior 71, cod 320100, Reşiţa, jud. Caraş-Severin
Telefon: 0255.215829
Fax: 0255.220114
E-mail: ccia@ccia-cs.ro
Website: www.ccia-cs.ro
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Judeţul Cluj
Amplasat în partea centralvestică a României, pe
teritoriul Transilvaniei, Clujul este unul dintre cele
mai importante judeţe în privinţa economiei. relieful

37,1 mld lei

cifra de afaceri

7227 Euro

valoarea PIB/capita

1890 lei
salariul mediu

din judeţ este unul predominant deluros şi muntos,
atingând altitudini medii de peste 500 de metri. Având
o bogată reţea hidrografică, judeţul dispune inclusiv
de ape de adâncime. Suprafaţa totală este 6674 km2,
în timp ce populaţia este de 659.370 locuitori. Din
punct de vedere administrativ, judeţul este compus
din 3 municipii, 3 oraş şi 74 de comune. În ce priveşte
resursele naturale, minereurile de fier, combustibilii
minerali şi gazele naturale sunt principalele resurse
prezente în judeţ. De asemenea, mai există şi resurse
de minerale utile şi roci, precum cuarţul, dacite şi

200924
de salariaţi

37644
de firme activează pe
teritoriul judeţului

andezite, granite, calcare şi dolomite.
Fiind unul dintre marile judeţe ale României, după
populaţie, Clujul are o infrastructură în mare parte
modernizată. Din punct de vedere al infrastructurii
rutiere, judeţul este traversat de două importante
drumuri europene, 81 şi 60, ce asigură legătura cu
Europa de Vest. Drumurile publice din judeţul Cluj se
întind pe o lungime de 2 451 km, printre care 342 km
de drumuri naţionale. Judeţul este străbătut şi de o
porţiune din autostrada Transilvania, proiect întrerupt
din cauza ineficienţei contractorului acestui proiect.

Autostrada 3 ClujNapocaTurda de aproximativ 50 de km este o importantă rută
de transport ce oferă o alternativă viabilă la drumul naţional destul de aglomerat.
De asemenea, având o poziţie strategică foarte importantă, Clujul este străbătut
de magistralele feroviare ce asigură legătura dintre Europa de Vest şi România.
Lungimea căilor ferate care străbat teritoriul judeţului este de 232 km. În apropiere
de municipiul ClujNapoca este amplasat şi aeroportul internaţional, al cărui trafic a
crescut în mod constant în ultimii ani.
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Pe plan economic, judeţul Cluj reprezintă un motor de luat în considerare pentru
economia naţională. Astfel, cifrele înregistrate arată dezvoltarea solidă a judeţului,
dar şi faptul că în viitor există perspective şi mai bune de creştere economică. Astfel,
în 2013 cifra de afaceri a judeţului a fost de 37,1 miliarde lei, în timp ce salariul
mediu a înregistrat în decembrie 2013 nivelul de 1890 de lei, mai ridicat decât media
naţională. În privinţa şomajului, cifra de 3,6% este sub nivelul naţional, arătând buna
capacitate de angajare a companiilor din judeţ. Domeniile principale din judeţ
sunt industria IT, industria prelucrătoare şi agricultura, în special ramura zootehniei.
Cele mai mari companii din judeţ după cifra de afaceri sunt Mol România (capital
maghiar), ce activează în domeniul producţiei şi distribuţiei de produse petroliere, a
avut o cifră de afaceri de 4,3 miliarde de lei în 2013; pe poziţia a doua se clasează
Banca Transilvania (capital românesc), cu o cifră de afaceri de 2 miliarde lei, iar
locul al treilea este ocupat de compania cu acţionariat majoritar olandez Terapia,
ce se ocupă cu producerea şi distribuţia produselor farmaceutice, cu o cifră de
afaceri de 500 de milioane de lei. Cei mai mari angajatori din judeţ sunt Banca
Transilvania cu aproximativ 6000 de angajaţi, Electrica Distribuţie Transilvania Nord
(companie de stat) cu aproximativ 2000 de angajaţi şi Terapia cu peste 800 de
angajaţi. Provenienţa principalilor investitori din Cluj este nu doar europeană ci, este
şi asiatică sau americană.
Indicatori economici şi sociali: 37644 de companii activează pe teritoriul judeţului;
200924 a fost numărul salariaţilor în companii în 2013; 7227 euro valoarea PIB/
capita estimată pentru anul 2014;
Perspectivele de extindere şi dezvoltare în judeţ au în centru sectoarele IT&C şi
imobiliarele, ultimul foarte dezvoltat datorită construcţiei unor noi ansamble imobiliare
şi a unor noi centre comerciale. După plecarea companiei multinaţionale, Nokia,
economia din Cluj a suferit un recul, însă odată cu investiţia Bosch într-unul din
parcurile industriale de lângă municipiul Cluj-Napoca, s-a constatat un reviriment în
economia regională. Domeniul IT este o importantă componentă a economiei locale,
iar perspectivele de noi investiţii rămân deschise şi în viitor. De asemenea, pe lângă
concentrarea marilor investitori în capitala economică a Transilvaniei, Cluj-Napoca,
în judeţ un mare potenţial îl are şi turismul, dat fiind faptul că atât turismul cultural,
cât şi cel balnear pot fi sursele unor noi investiţii majore. Pe de altă parte, în judeţul
Cluj autorităţile cooperează extrem de bine între ele, susţinând în mod deschis toate
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proiectele de investiţii şi încercând să atragă cât mai multe companii pentru a investi
în judeţ. Un alt atuu pentru dezvoltarea economică şi atragerea investiţiilor din Cluj
este faptul că municipiul Cluj-Napoca este unul dintre cele 3 mari centre universitare
ale ţării, concurând cu Iaşiul şi Bucureştiul, astfel că resursa umană este foarte bine
pregătită şi dornică să-şi aducă aportul la dezvoltarea şi inovarea domeniilor în care
activează.
Proiecte majore de investiţii în Cluj: În municipiul Cluj-Napoca, investiţiile majore
pentru 2014 sunt în infrastructură. Astfel, construirea a două parcări subterane, una
cu peste 200 de locuri, iar cealaltă cu aproximativ 500 sunt pe lista de priorităţi a
primăriei. Finalizarea centrului de management integrat al deşeurilor şi extinderea
noii piste a aeroportului internaţional din Cluj sunt, de asemenea, pe lista de investiţii
publice pentru 2014. Pe plan judeţean, reabilitarea unor drumuri secundare şi a unui
centru intermodal de transport pot fi considerate ca priorităţi pentru 2014.
Societăţi de stat privatizabile în Cluj: Filiala S.C. IARAMIN S.A

Camera de Comerţ şi Industrie Cluj
Str. Horea 3, cod 400174, Cluj-Napoca, jud. Cluj
Telefon: 0364.730980
Fax: 0364.730991
E-mail: office@ccicj.ro
Website: www.ccicj.ro
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Judeţul Constanţa
Judeţul Constanţa este situat, din punct de vedere
geografic, în SudEstul României, între Dunăre şi

42,8 mld lei

cifra de afaceri

8258 Euro

valoarea PIB/capita

Marea Neagră, fiind unul dintre cele mai importante
judeţe ale României pentru turism. Fiind plasat în
Podişul Dobrogei, altitudinile sunt destul de mici,
însă relieful prezintă anumite particularităţi extrem
de interesante. Spre exemplu, pe teritoriul judeţului
se întâlnesc cele mai vechi unităţi de relief de pe
teritoriul României, dar şi un relief specific zonei

1679 lei
salariul mediu

litorale, în Nord cu plaje largi şi ghioluri, iar în sud
cu faleze înalte şi plaje mai înguste. Suprafaţa
judeţului este de 7071 km2, iar populaţia este
684.100 locuitori, distribuită în 3 municipii, 9 oraşe,

177549

de salariaţi

30240
de firme activează pe
teritoriul judeţului

şi 58 de comune. Din punct de vedere al resurselor
naturale, Constanţa posedă calcare, diatomită,
cretă şi granit. De asemenea, apele balneare şi
cele marine sunt extrem de importante în activităţile
conexe turismului. În Platforma continentală a Mării
Negre se găsesc importante resurse de petrol şi
gaze naturale, iar conform ultimelor studii geologice,
pe teritoriul Dobrogei sar găsi resurse energetice
regenerabile, gaze de şist.
Infrastructura.

Judeţul

Constanţa

este

unul

dintre judeţele României cu cea mai dezvoltată
infrastructură, atât rutieră şi feroviară, cât şi portuară
sau aeriană. Având o poziţie strategică complexă şi o bogată istorie în activităţile
de turism şi comerţ, judeţul a fost întotdeauna o prioritate pentru investiţiile în
infrastructură. Astfel, pe plan rutier, judeţul are în componenţa sa 2 autostrăzi,
A2 şi A4, prima asigurând legătura dintre Bucureşti şi Constanţa, iar cea dea
doua fiind şoseaua de centură a municipiului Constanţa şi legătura cu portul. De
asemenea, judeţul este străbătut de mai multe drumuri europene, cel mai important
fiind drumul european 87 ce asigură legătura cu Bulgaria prin punctul de trecere a
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frontierei Vama Veche. În ce priveşte infrastructura feroviară, magistrala 800 face
legătura între Bucureşti şi Constanţa, continuând de-a lungul staţiunilor turistice
din sudul litoralului până la Mangalia. Pe teritoriul judeţului este şi un aeroport
internaţional, ce asigură legătura dintre Constanţa şi marile capitale europene. În
privinţa infrastructurii portuare, Constanţa înglobează pe teritoriul său 4 porturi,
dintre care cel mai important este portul Constanţa o adevărată poartă de legătură
pentru comerţul naval. Canalul Dunăre-Marea Neagră reprezintă un alt atuu foarte
important în cadrul infrastructurii din judeţ, dat fiind faptul că acesta ajută la scurtarea
distanţelor dintre Dunăre şi mare. Alte puncte cheie în infrastructura judeţeană sunt
bazele turistice foarte dezvoltate, dar şi platformele petroliere din Marea Neagră.
Economia judeţului îl plasează pe un loc un important în ierarhia naţională, diversitatea
ramurilor economice şi multilateralismul fiind caracteristic ale economiei din judeţ.
Astfel, cifra de afaceri a judeţului în 2013 a fost de 42,8 miliarde lei, considerabilă faţă
de alte judeţe din România. Salariul mediu înregistrat în decembrie 2013 a fost de
1679 lei, iar rata şomajului în aceeaşi lună s-a ridicat la 4,4%. Domeniile economice
principale din judeţ sunt industria navală, turismul, industria petrolieră şi energia
eoliană, ce s-a dezvoltat foarte mult în ultimii ani. Cele mai mari companii din judeţ
după cifra de afaceri sunt Rompetrol Rafinare SA (deţinută de compania kazahă
KazMunayGas) ce a înregistrat în 2013 o cifră de afaceri de 11,7 miliarde lei, având
ca domeniu de activitate prelucrarea petrolului în rafinăria Petromidia din Năvodari.
Pe locurile următoare se clasează Ameropa Grains (capital elveţian), cu o cifră de
afaceri de 1,7 miliarde lei, Rompetrol PetroChemicals SRL (capital românesc), cu
832 milioane lei, Daewoo - Mangalia Heavy Industries SA (capital sud-coreean), cu
1,1 miliarde lei. În privinţa celor mai mari angajatori din judeţ, compania Daewoo
– Mangalia Heavy Industries SA ocupă primul loc în ierarhie având peste 2600 de
angajaţi. Pe locul secund se află Rompetrol Rafinare cu peste 970 de angajaţi, iar pe
locul al treilea compania Rompetrol PetroChemicals cu peste 400 de angajaţi. Ţările
de unde provin cei mai mari investitori sunt din Europa şi Asia, dar o cotă importantă
îl au investiţiile româneşti, mai ales cele din turism.
Indicatori economici şi sociali: 8258 euro este PIB-ul/capita estimat pentru 2014;
30240 companii activează în judeţ; 177549 este cifra angajaţilor pentru anul 2013.
Perspectivele de dezvoltare în judeţ sunt legate în principal de activităţile comerciale
şi turistice. Conform unui plan guvernamental, Portul Constanţa va suferi o
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transformare radicală, fapt ce va duce la eficientizarea activităţii şi la profituri mai
mari. Totodată, turismul din judeţ, deja reorganizat şi reformat în staţiunea Mamaia,
crează oportunităţi noi de investiţii, mai ales în zonele mai puţin exploatate din sudul
litoralului. În privinţa domeniului energetic, Constanţa va creşte exponenţial şi va
crea noi oportunităţi de afaceri, atât în domeniul energiei regenerabile, eoliene sau
solare, cât şi în privinţa celei atomice, pe teritoriul judeţului, la Cernavodă, fiind
singura centrală atomică din România. Exploatarea resurselor de petrol şi gaze
naturale din Marea Neagră va aduce un important aport la bugetul regional, astfel
că, investiţiile din judeţ pot creşte exponenţial. Având ca atuuri infrastructura foarte
dezvoltată, industria navală cu o bogată experienţă în domeniu şi turismul ce pune la
un loc cea mai mare capacitate de cazare din România, Constanţa oferă oportunităţi
variate de investiţii. De asemenea, şi agricultura poate fi un domeniu de exploatat,
mai ales prin ceea ce reprezintă viticultura, un exemplu concret fiind compania
românească Murfatlar, dar şi investiţii străine precum domeniul francez Clos des
Colombes de lângă staţiunea Olimp.
Proiecte majore de investiţii în Constanţa: Municipalitatea din Constanţa este una
dintre cele mai active în privinţa investiţiilor publice. După realizarea unor serii de
proiecte privind infrastructura de transport şi cea turistică din oraş şi din staţiunea
Mamaia, anul 2014 aduce în prim plan o nouă serie de investiţii în Mamaia şi în centrul
vechi al Constanţei. Astfel, în Mamaia se va reamenaja întreaga promenadă, se vor
construi parcări şi pasarele supraterane pentru pietoni. În Constanţa, restaurarea şi
reamenajarea promenadei şi a spaţiilor verzi din Zona Vraja Mării – Cazino – Port
Tomis, dar şi reamenajarea integrată a zonei pietonale din centrul istoric al municipiului
Constanţa sunt investiţii majore. De asemenea, construirea unei şosele de coastă este
un proiect ambiţios asumat de autorităţi. Pe plan judeţean, reabilitarea Podului de la
Agigea, un punct vital pentru legătura între Sudul şi Nordul judeţului, dar şi deschiderea
noului pod peste Canalul Dunăre-Marea Neagră la nivel de autostradă sunt priorităţile
pentru 2014. Reformarea şi eficientizarea activităţii din Portul Constanţa, reamenajarea
plajelor şi stoparea eroziunii acestora, dar şi o dezvoltare solidă a părţii de Sud a
litoralului sunt printre proiectele majore ale lui 2014.
Societăţi de stat privatizabile în Constanţa: S.C. SANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A.
Camera de Comerţ, Industrie, Navigație și Agricultură Constanţa
Bd. Alexandru Lăpuşneanu nr. 185 A, cod 900457, Constanţa, jud. Constanţa
Telefon: 0241.619854; 0241.618348;
Fax: 0241.619454
E-mail: office@ccina.ro, secretariat@ccina.ro
Website: www.ccina.ro
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Judeţul Covasna
Fiind situat în regiunea centrală a României, relieful
din Covasna este dominat de zone montane, dar
şi de podişuri sau dealuri. La graniţa dintre Carpaţii

5,2 mld lei

cifra de afaceri

4786 Euro

valoarea PIB/capita

1324 lei
salariul mediu

Orientali şi depresiunea Transilvaniei, Covasna se
întinde pe o suprafaţă de 3710 km2, fiind considerat
un judeţ mic al României. Populaţia este 220.962,
conform ultimului recensământ efectuat la nivel
naţional, distribuită în 2 municipii, 3 oraşe şi 40 de
comune. Majoritatea populaţiei trăieşte în mediul
rural, aproximativ 59% din totalul locuitorilor. Specific
judeţului Covasna este faptul că peste 70% din totalul
locuitorilor este de etnie maghiară. În ce priveşte
resursele naturale, Covasna are importante resurse
de ape minerale, roci de construcţie şi de asemenea,
datorită reliefului muntos şi a florei dezvoltate, lemnul

46380

de salariaţi

este o altă resursă importantă a judeţului.
Infrastructura Judeţul este traversat de două
drumuri europene, şi anume E578, cale secundară a
transportului din Europa şi E574, rută ce deserveşte

4833

legătura dintre Transilvania şi Moldova. Lungimea

de firme activează pe
teritoriul judeţului

feroviare, judeţul este străbătut de magistrala 400

totală a drumurilor publice este de 840 km, din care
drumuri naţionale 270 km. În privinţa infrastructurii
ce asigură legătura dintre Bucureşti şi graniţa cu
Ucraina, iar lungimea totală a căilor ferate este de

116 de km, dintre care 37,9% căi ferate electrificate.
Din punct de vedere economic, județul Covasna are o cifră de afaceri înregistrată
în 2013 de 5,2 miliarde lei. Indicatorul cifră de afaceri / suprafața județului clasează
județul pe locul trei pe țară, iar indicatorul cifră de afaceri / număr de locuitori
clasează județul pe locul 33 pe țară, depășind județe ca Iași, Gorj sau Neamț.
Salariul mediu înregistrat în decembrie 2013 a fost de 1324 lei, iar cifra şomajului sa
situat la valoarea de 7,2% în aceeaşi lună (la nivelul municipiului reședință de județ
Sfântu Gheorghe, rata șomajului sa situat la 2,3%). Domeniile de activitate cele
mai dezvoltate în judeţ sunt comerţul, industria ușoară şi serviciile. În ce privește
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domeniul agriculturii, județul Covasna este cel mai mare producător de cartofi din
țară. În privinţa celor mai mari angajatori din Covasna, grupul de companii New
Fashion – Zarah Moden cu peste 1600 de angajaţi şi grupul de companii Bock (TTC,
RHM, Platanus și RGT) cu peste 1100 angajați, ambele din din domeniul confecțiilor,
sunt pe primele două locuri, urmate de compania Domo Retail SA cu peste 1000
angajaţi. După cifra de afaceri, cele mai mari companii din judeţ sunt Domo Retail
SA având o cifră de afaceri de peste 580 milioane lei, urmată de Fabrica de Lapte
Brașov (cu sediul la Baraolt, județul Covasna) cu 240 de milioane lei și Covalact
SA cu peste 130 de milioane lei, ambiii fiind lideri naționali în prelucrarea laptelui.
Provenienţa principalilor investitori din Covasna este europeană şi americană, însă
piaţa este dominată de investiţii autohtone.
Indicatori economici şi sociali: 4833 firme activează pe teritoriul judeţului; 46380
de salariaţi în companii erau înregistraţi în 2013.
Potenţialul turistic al judeţului poate fi o importantă bază pentru creşterea economică,
iar agricultura poate deveni o adevărată locomotivă a judeţului. În prezent există peste
3000 de locuri de cazare în judeţ. Calitatea deosebită a apelor minerale, factorii climatici
şi relieful bine structurat (stațiunea Covasna, Băile Balvanyos) reprezintă atuuri pentru
dezvoltarea turismului judeţean, iar antreprenoriatul şi emergenţa asociaţilor familiale
pot fi căi de creştere a activităţii de turism în judeţ. Pe de altă parte, agricultura, mai
ales prin cultura plantelor (cartoful) şi creşterea animalelor, se poate dezvolta printr-o
mai bună atragere a fondurilor europene şi prin noi investiţii străine.
Proiecte majore de investiţii în Covasna: La nivelul municipiului Sfântu
Gheorghe, investiţiile prioritare au legătură cu modernizarea şi extinderea utilităţilor,
a infrastructurii de transport și a facilitării atragerii investitorilor. Spre exemplu,
parcul industrial din Sfântu Gheorghe, ce se va extinde pe 16,4 ha., cu finalizare în
2015, precum și realizarea parcului fotovoltaic care va asigura o parte din curentul
electric necesar iluminatului public al municipiului reședință de județ sunt obiective
importante. Pe plan județean sunt implementate proiecte de dezvoltare în domeniul
infrastructurii rutiere, infrastructurii sociale și de sănătate și se dezvoltă continuu
infrastructura balneo-turistică. De asemenea, începând din anul 2015 va funcționa
și sistemul integrat de management al deșeurilor.
Camera de Comerţ şi Industrie Covasna
Str. Oltului 17, cod 520027, Sf. Gheorghe, jud. Covasna
Telefon: 0267.351677; 0755.077000
Fax: 0267.310355;
E-mail: ccicov@ccicov.com, presedinte@ccicov.com
Website: www.ccicov.com
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Judeţul Dâmboviţa
Fiind plasat în partea centralsudică a ţării, în
regiunea Muntenia, judeţul Dâmboviţa prezintă un

10,1 mld lei

cifra de afaceri

5242 Euro

valoarea PIB/capita

1378 lei
salariul mediu

73483

de salariaţi

10088
de firme activează pe
teritoriul judeţului

relief variat, atât cu dealuri şi munţi, cât şi cu câmpii
întinse ce favorizează practicarea agriculturii.
Suprafaţa judeţului este de 4.054 km2, în timp ce
populaţia este de 518.745 locuitori, repartizată
preponderent în mediul rural (aproximativ 70%).
Judeţul Dâmboviţa este compus din două municipii
Târgovişte şi Moreni, 4 oraşe şi 82 de comune.
Resursele naturale ale judeţului sunt variate, astfel
în subsol se găsesc resurse precum zăcăminte de
ţiţei şi gaze naturale, cărbune, roci şi materiale de
construcţie (calcare, gresie, nisipuri şi pietrişuri),
izvoare minerale sulfuroaseclorurosodice, sulfata
te şi bicarbonate. Totodată, judeţul dispune de re
surse naturale de suprafaţă, precum păduri şi
vegetaţie forestieră, fiind surse importante pentru
industria prelucrării lemnului.
Din punct de vedere al infrastructurii, judeţul
Dâmboviţa este străbătut de drumuri naţionale şi
europene cu importanţă deosebită pentru economia
locală. Autostrada BucureştiPiteşti străbate judeţul
pe o lungime de 31 de km, fiind cea mai importantă
rută de transport din judeţ. Alte drumuri naţionale
din judeţ sunt DN7, DN1A sau DN72A ce asigură

legătura dintre Dâmboviţa şi judeţele riverane. În privinţa infrastructurii feroviare,
judeţul este străbătut de o reţea de cale ferată destul de densă, ce asigură legătura
între reşedinţa de judeţ, Târgovişte şi principalele oraşe ale României.
Pe plan economic, Dâmboviţa poate fi considerat un judeţ mediu din România.
Astfel, cifra de afaceri înregistrată în 2013 a fost de 10,1 miliarde lei, la mică distanţă
de judeţe precum Alba sau Maramureş. Salariul mediu înregistrat în decembrie 2013
a fost de 1378 lei, iar cifra şomajului în aceeaşi lună a fost de 8,1%, peste media
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naţională. În privinţa celor mai dezvoltate domenii de activitate din judeţ, industria
destul de diversificată reprezintă domeniul predominant. Industria prelucrătoare
deţine ponderea predominantă (80%) în producţia industrială a judeţului cu activităţi
preponderente în industria metalurgică, industria de maşini şi echipamente, fabricarea
materialelor de construcţie şi a altor produse din minerale nemetalice, industria de
maşini şi aparate electrice, industria chimică, industria textilă şi de confecţii, industria
alimentară40. De asemenea, agricultura este o altă ramură importantă a economiei,
producţia de fructe şi cea de legume adunând cifre semnificative la nivel naţional. Cei
mai mari angajatori din judeţ sunt Arctic Găeşti (capital majoritar olandez), cu 2400
de salariaţi, specializată în producerea echipamentelor electronice şi electrocasnice.
Pe poziţiile următoare se clasează compania cipriotă UPET S.A. cu peste 600 de
angajaţi şi Oţel-Inox Târgovişte (capital german) cu peste 800 de angajaţi. În privinţa
cifrei de afaceri, cele mai mari companii din judeţ sunt Arctic Găeşti cu peste 1,4
miliarde de lei şi Oţel-Inox cu peste 160 miliarde lei. Cele mai multe investiţii din
Dâmboviţa provin din ţări precum Rusia sau Turcia, însă şi investitori din Uniunea
Europeană sunt prezenţi pe piaţă. Pe teritoriul judeţului Dâmboviţa există şi o mare
investiţie Renault (capital francez) la Titu, ce reprezintă un centru de cercetare
ştiinţifică şi testări pentru cutiile de viteză. De asemenea, în judeţ sunt prezente
anumite capabilităţi ale OMV Petrom prin care se extrage petrolul şi gazele naturale.
Indicatori economici şi sociali: 10088 de firme activează pe piaţa judeţeană; 73483
salariaţi în companii înregistraţi în 2013; 7,3% din producţia de fructe naţională a ţării
a produs Dâmboviţa în 2011; 5242 euro PIB-ul/capita estimat pentru 2014.
Perspectivele de consolidare a economiei din Dâmboviţa sunt destul de sumbre, dat
fiind faptul că industria suferă un recul pe anumite ramuri, iar agricultura nu poate
suplini creşterea economică. Pe de altă parte, judeţul poate încerca să se orienteze
mai mult pe activităţi de turism, dat fiind faptul că potenţialul este considerabil, iar
investiţiile sunt destul de puţine până în prezent. De asemenea, dată fiind apropierea
de capitală, Dâmboviţa poate miza mai mult pe cartea industriilor încă nedezvoltate
suficient. Totuşi, cifrele agriculturii se pot îmbunătăţi printr-o mai bună absorţie a
fondurilor europene, dar şi prin atragerea investiţiilor străine.
Proiecte majore de investiţii în Dâmboviţa: Pe plan judeţean, investiţia într-o serie
de parcuri industriale este vitală pentru economia din judeţ, astfel că în bugetul pentru
40

http://www.dambovita.insse.ro/main.php?id=404
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2014 au fost prevăzute sume în acest sens. De asemenea, reabilitarea unor serii de
drumuri comunale şi judeţene, investiţia în complexul turistic de nataţie Târgovişte şi
investiţiile în infrastructura din munţii Bucegi reprezintă deziderate ale noului exerciţiu
bugetar pe 2014. La nivelul municipiului Târgovişte, reabilitarea de şcoli şi construirea
unui centru de afaceri sunt investiţiile majore din 2014.

Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură Dâmboviţa
Calea Câmpulung 6A, cod 130092, Târgovişte, jud. Dâmboviţa
Telefon: 0245.210318
Fax: 0245.211202
E-mail: ccidb@clicknet.ro
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Judeţul Dolj
Situat în sudul extrem al României, Doljul prezintă
un relief jos, de câmpie şi luncă. Altitudinea maximă
este de aproximativ 300 de metri, în timp ce suprafaţa

19,2 mld lei

cifra de afaceri

6346 Euro

valoarea PIB/capita

totală este de 7.414 km2. Pe plan hidrografic, cel mai
mare atuu al judeţului este amplasamentul său pe
traseul Dunării, fapt ce are un impact pozitiv asupra
economiei judeţene. În ce priveşte populaţia, Doljul
deţine 618.335 locuitori, distribuiţi preponderent în
mediul urban. Pe plan administrativ, judeţul este
împărţit în 3 municipii, 4 oraşe şi 103 comune.

1555 lei
salariul mediu

resursele naturale sunt destul de puţine în subsolul
judeţului, însă există totuşi roci folosite în construcţii,
zăcămintele de gaze şi chiar ape minerale. În privinţa
resurselor de suprafaţă, cele mai importante sunt

121662

de salariaţi

19071
de firme activează pe
teritoriul judeţului

solurile fertile, condiţie de bază pentru activităţile
agricole din judeţ.
Infrastructura.

Relaţia

dintre

infrastructură

şi dezvoltare economică este una extrem de
importantă în analiza economiei unui spaţiu. În Dolj,
infrastructura este destul de dezvoltată, atât datorită
poziţiei strategice a judeţului, cât şi datorită formelor
de relief ce au favorizat dezvoltarea acesteia. Cea
mai importantă rută de transport din judeţ este
Drumul European 70 ce traversează judeţul pe axa

EstVest, asigurând legătura dintre Bucureşti şi graniţa cu Serbia. De asemenea,
Drumul European 79 ce face legătura între graniţa cu Ungaria şi cea cu Bulgaria la
Calafat a prezentat o creştere importantă a traficului, dată fiind deschiderea podului
peste Dunăre, CalafatVidin. Transportul naval se realizează pe fluviul Dunărea,
în Dolj fiind 2 porturi, Bechet şi Calafat. Transportul aerian de marfă şi călători se
derulează prin aeroportul de la Craiova, singurul aeroport din regiune, la Craiova
funcţionează şi un terminal de transport combinat. Pe plan feroviar, Doljul este
străbătut de două trasee cu importanţă naţională, şi anume calea ferată Timişoara
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Caransebeş-Drobeta Turnu Severin-Craiova- Calafat şi cea Craiova-AlexandriaBucureşti. Lungimea drumurilor naţionale din Dolj este de 470 km, iar căile ferate
însumează 225 km, din care 84 km linii electrificate. La nivel guvernamental, judeţul
Dolj prezintă importanţă deosebită în ce priveşte dezvoltarea infrastructurii, dat fiind
faptul că odată cu privatizarea fabricii de automobile din Craiova către concernul
american Ford, au fost asumate mai multe obligaţii privind interconectarea dintre
portul Constanţa şi Craiova sau între Craiova şi graniţa de Vest a României.
Economia. Judeţul Dolj este unul dintre cele mai dezvoltate judeţe din Oltenia, fapt
datorat mai ales cifrelor înregistrate de fabrica de automobile din Craiova. Astfel,
cifra de afaceri a judeţului înregistrată în 2013 a fost de 19,2 miliarde lei, iar salariul
mediu pentru luna decembrie a anului 2013 a fost de 1555 lei. Şomajul a marcat
o cifră foarte ridicată faţă de media naţională, şi anume 9,6%, fapt cauzat de lipsa
investiţiilor. Domeniile principale sunt fabricarea de autoturisme, agricultura
şi comerţul. Cei mai mari angajatori din judeţ sunt Ford România (subsidiară a
companiei americane Ford) cu peste 3400 de angajaţi, ElectroPutere Craiova
(capital majoritar saudit) cu aproximativ 750 de angajaţi şi CEZ Distribuţie România
(capital ceh) cu aproximativ 1200 de angajaţi. Dacă Ford se ocupă cu fabricarea
de automobile, CEZ Distribuţie este specializată în distribuţia şi comercializarea
energiei electrice, iar ElectroPutere se ocupă cu producerea de maşini şi utilaje
electrice. După cifra de afaceri, Ford România SA este pe prima poziţie, având o
cifră de afaceri în 2013 de 4,8 miliarde lei, urmată de CEZ România cu peste 800
de milioane de lei în 2013 şi ElectroPutere cu aproximativ 96 milioane de lei. După
cum se observă din prezentarea celor mai puternice companii din judeţ, provenienţa
investitorilor este extrem de variată, începând cu Statele Unite sau Arabia Saudită şi
încheind cu piaţa europeană.
Indicatori economici şi sociali: 19071 este numărul de firme ce activează în judeţ;
121662 – numărul angajaţilor în companii înregistrat în 2013; 6346 Euro valoarea PIBului/capita estimată pentru 2014; 488.621 ha este suprafaţa arabilă a judeţului Dolj.
Din punct de vedere al perspectivelor de dezvoltare, domeniul IT prezintă un potenţial
destul de mare, la fel ca şi agricultura. În privinţa agriculturii, estimările arată că
dacă s-ar investi mai mult în anumite mecanisme moderne, precum cele de irigaţii
sau într-o mai bună mecanizare, atunci cifrele ar arăta mult mai bine. Pe de altă
parte, transporturile pot fi un domeniu de creştere economică, prin prisma legăturii
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directe peste Dunăre, dar şi prin proiectele guvernamentale de asigurare a legăturii
dintre Piteşti şi Craiova pe autostradă. Fabrica Ford, ce a produs peste 100.000
de unităţi ale modelului B-Max, reprezintă un atuu considerabil pentru economie şi
pentru atragerea investiţiilor, arătând stabilitatea şi competitivitatea pieţei româneşti
de capital. Alte domenii cu potenţial de creştere sunt comerţul şi activităţile legate de
pescuit, dată fiind prezenţa Dunării pe teritoriul judeţului.
Proiecte majore de investiţii în Dolj: La nivel judeţean, după deschiderea podului
rutier şi feroviar Calafat-Vidin în 2013, acum reabilitarea drumului naţional 56
Craiova-Calafat reprezintă o ţintă pentru bugetul 2014. De asemenea, investiţiile
în reabilitarea infrastructurii de sănătate şi în reabilitarea infrastructurii rutiere
vor continua în 2014. În ce priveşte investiţiile în Craiova, acestea sunt legate
de construirea unor pasaje supraterane, extinderea Spitalului Clinic Municipal
Filantropia, revitalizarea centrului istoric al municipiului şi modernizarea anumitor
străzi şi bulevarde. La nivel guvernamental, conform acordului încheiat cu compania
Ford, statul român va demara lucrările la autostrada Piteşti-Craiova şi va moderniza
infrastructura feroviară, construind chiar un terminal destinat activităţilor Ford.

Camera de Comerţ şi Industrie Dolj
Str. Brestei 21, cod 200420, Craiova, jud. Dolj
Telefon: 0251.418876; 0351.412083
Fax: 0251.412652;
E-mail: office@ccidj.ro
Website: www.ccidj.ro
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Judeţul Galaţi
Amplasat în partea centralestică a României,
Galaţiul este un judeţ aflat la confluenţa mai multor
râuri majore, respectiv Siretul şi Prutul ce se varsă

19,6 mld lei

cifra de afaceri

5026 Euro

valoarea PIB/capita

1620 lei
salariul mediu

în Dunăre. Relieful judeţului Galaţi se caracterizează
prin unităţi de câmpie şi podiş, cu înălţimi ce variază
între 1020 m şi 310 m. Suprafaţa totală a judeţului este
de 4.425 km2, în timp ce populaţia, conform ultimului
recensământ, este de 507.402 locuitori, majoritatea
trăind în mediul urban. Judeţul este compus din
2 municipii, 2 oraşe şi 61 de comune. Resursele
naturale ale judeţului sunt puţine, reprezentate în
principal de roci de construcţie şi argile.
Infrastructura. Pe plan judeţean, aceasta este
destul de puţin dezvoltată, dominând infrastructura

108121

de salariaţi

navală, prin portul Galaţi şi componentele sale
specifice. Din punct de vedere rutier, drumul
european E581, ce străbate judeţul pe ruta Galaţi
Tecuci este cea mai importantă cale de transport.
1.466 km este lungimea drumurilor publice din

14489

Galaţi. La nivel feroviar, Galaţiul are 303 km de

de firme activează pe
teritoriul judeţului

Galaţi, însă la nivel tehnic situaţia este destul de

linie ferată, din care 56 km electrificaţi. Cea mai
importantă magistrală feroviară este linia Bucureşti
dificilă din cauza condiţiilor proaste în care se găsesc
elementele rulante. Perspectivele de modernizare a
infrastructurii judeţene sunt destul de sumbre, dat

fiind faptul că în masterplanul pe transport nicio autostradă nu va străbate judeţul.
Totuşi, sau alocat şi vor continua alocările pentru modernizarea căilor deja existente.
Din punct de vedere economic, Galaţiul stă destul de bine în ierarhia naţională,
având în 2013 o cifră de afaceri de 19,6 miliarde lei. Salariul mediu înregistrat în luna
decembrie 2013 a fost de 1620 de lei, iar rata şomajului sa ridicat la valoarea de
9,2%, procent ridicat faţă de media naţională. Domeniile cele mai dezvoltate sunt
metalurgia, activităţile portuare şi comerţul. De departe cel mai mare angajator
în judeţ, este compania cu sediul în Luxemburg, Arcelor Mittal Galaţi ce activează
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în domeniul metalurgiei, având un număr de aproximativ 7000 de angajaţi.
Următoarele companii după numărul de angajaţi sunt Arabesque (capital românesc)
cu aproximativ 2500 de angajaţi, ce activează în sectorul construcţiilor şi materialelor
de construcţie şi Şantierul Naval Damen Galaţi (capital majoritar olandez) cu peste
1986 de angajaţi. După cifra de afaceri, cele mai mari companii din judeţ sunt
Arcelor Mittal cu peste 3,7 miliarde lei, Şantierul Naval Damen cu peste 627 milioane
lei, Arabesque cu peste 1,5 miliarde lei şi Vega 93 (capital românesc), ce activează
în domeniul hotelier cu peste 258 de milioane de lei. În privinţa provenienţei celor
mai mari investitori din judeţ, aceasta este diversă, dominând în special investiţiile
europene.
Indicatori economici şi sociali: 14489 de firme activează în judeţul Galaţi; 108121
salariaţi au fost înregistraţi în companii în anul 2013; 5026 Euro este valoarea
estimată pentru anul 2014 a PIB-ului/capita; 13,4 miliarde lei este valoarea estimată
a PIB-ului regional pentru 2014.
Fiind industria şi construcţiile ramuri foarte dezvoltate deja, agricultura şi servicii
sunt domeniile ce ar putea oferi oportunităţi bune de investiţii. Astfel, potenţialul
agricol al judeţului, mai ales în privinţa culturii plantelor, este unul nevalorificat, iar
profitabilitatea în acest sector poate fi ridicată şi datorită apropierii de fluviul Dunărea.
De asemenea, sectorul terţiar, încă slab dezvoltat poate face din Galaţi o punte de
legătură între regiunile ţării. Privind dintr-o perspectivă hidrografică, judeţul a avut
întotdeauna probleme cu inundaţiile, însă odată cu resistematizarea şi refacerea
anumitor planuri în acest sens, suprafaţa agricolă va creşte, iar siguranţa investiţiilor
va spori considerabil.
Proiecte majore de investiţii în Galaţi: Primăria municipiului Galaţi are proiecte
de investiţii în 2014 legate, în principal, de reabilitarea unor căi de transport, dar şi
de modernizarea şi echiparea ambulatoriului de specialitate al Spitalului Clinic de
Urgenţă pentru Copii „Sf.Ioan Galaţi”. Pe plan judeţean, vor continua investiţiile în
parcuri industriale, iar conform strategiilor guvernamentale, se va miza foarte mult
pe dezvoltarea cooperării dintre Brăila şi Galaţi, fiind foarte apropiate atât geografic,
cât şi ca profil economic, astfel încercându-se crearea unei regiuni consolidate.
Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură Galaţi
Str. Mihai Bravu nr.46, cod 800208, Galaţi, jud. Galaţi
Telefon: 0236.460545; 0236.460312; 0236.461188; 0372.704700
Fax: 0236.460650
E-mail: ccia@cciagl.ro
Website: www.cciagl.ro
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Judeţul Giurgiu
Amplasat în sudul extrem al României şi al Munteniei,
judeţul Giurgiu prezintă un relief cu altitudini mici,
specific Câmpiei Române. Fiind străbătut de o

4,6 mld lei

cifra de afaceri

5258 Euro

valoarea PIB/capita

1292 lei
salariul mediu

serie de râuri, printre care cele mai importante
fiind Dunărea şi Argeş, judeţul este unul dintre
judeţele cu mare potenţial agricol. Suprafaţa totală
a judeţului este de 3.500 km2, iar populaţia este de
265.494 locuitori, predominând distribuţia populaţiei
în mediul rural. Judeţul Giurgiu are în componenţă
un municipiu, două oraşe, 51 comune şi 167 sate.
Resursele naturale din judeţ sunt constituite de
zăcămintele de petrol din partea de nord a judeţului
şi pietrişurile şi nisipurile care se extrag din albiile
râurilor şi a fluviului Dunărea. La nivelul resurselor
regenerabile, Giurgiu are soluri fertile şi potenţial

32698

de salariaţi

important în exploatarea masei lemnoase.
În ce priveşte infrastructura, judeţul este străbătut
atât de căi rutiere strategice, cât şi de căi ferate cu
importanţă uriaşă în angrenajul strategic naţional.

6480

Astfel, în privinţa categoriei rutiere, judeţul este

de firme activează pe
teritoriul judeţului

De asemenea, infrastructura feroviară este foarte

străbătut de Drumul European 85 ce asigură
legătura între vama GiurgiuRuse şi Bucureşti.
dezvoltată, prin municipiul Giurgiu trecând linia
de cale ferată ce iese din ţară. 1084 km măsoară
drumurile publice din judeţ şi 113 km căile ferate.

De asemenea, Giurgiu este un important port dunărean pe traseul coridorului
de transport 7, Canalul Rinn Mein  Dunăre. Portul Giurgiu poate reprezenta o
importantă oportunitate de creştere a comerţului şi a turismului, dat fiind faptul că
traficul pe Dunăre este unul în creştere.
Din punct de vedere economic, judeţul nu este unul fruntaş la nivel naţional, ci mai
degrabă are o economie destul de slabă. Astfel, cifra de afaceri înregistrată în 2013
a fost de 4,6 miliarde lei, comparabilă cu a judeţelor Teleorman sau Sălaj, cu un
potenţial mult mai mic. Salariul mediu înregistrat în decembrie 2013 a fost de 1292 lei,
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în timp ce şomajul a fost de 6,1% în aceeaşi lună. Domeniile cele mai dezvoltate şi
reprezentative pentru economia regională sunt agricultura, transporturile, comerţul şi
industria uşoară. Din perspectiva celor mai mari companii din judeţ, acestea activează
în principal în agricultură sau comerţ. După numărul de angajaţi, cele mai mari
companii sunt Shipyard ATG Giurgiu cu 329 angajaţi, Gebruder Weiss din Austria, ce
activează în domeniul transporturilor, având aproximativ 400 de angajaţi, urmată de
compania finlandeză Ruukki România cu peste 150 de angajaţi şi Avicola Mihăileşti
(Beirut) cu peste 150 de angajaţi. Cele mai mari companii după cifra de afaceri sunt
Gebruder Weiss cu peste 180 de milioane lei şi Ruuki România cu o cifră de afaceri de
190 de milioane lei. Provenienţa celor mai mari investiţii din judeţ este în mare parte
europeană, principalii investitori fiind austrieci, germani sau finlandezi.
Indicatori economici şi sociali: 6480 de firme activează pe piaţa din Giurgiu;
32698 de salariaţi sunt prezenţi pe piaţa din judeţ; 5258 Euro este valoarea estimată
a PIB-ului/cap de locuitor pentru anul 2014; 6,5 miliarde lei este valoare estimată a
PIB-ului regional în 2014.
Perspectivele de dezvoltare ale judeţului Giurgiu se leagă de o mai bună atragere
a fondurilor europene şi a investiţiilor pentru a creşte eficienţa şi profitabilitatea în
principal pe agricultură. Portul Giurgiu şi Zona Liberă pot asigura un tranzit economic
variat şi accesibil atât în privinţa mărfurilor, cât şi a resursei umane. Fiind puţine
investiţii pe teritoriul judeţului, poate fi o oportunitate pentru anumiţi investitori din
străinătate, dar şi pentru cei autohtoni, care pot dezvolta piaţa zonală. Apropierea
de capitală şi capacitatea agricolă extrem de mare sunt atuuri considerabile ce pot
ajuta economia din judeţ.
Proiecte majore de investiţii în Giurgiu: În municipiul Giurgiu, proiectele de
investiţii se referă la anumite lucrări de modernizare şi reabilitare. Spre exemplu,
realizarea unei reţele wi-fi în zonele cele mai importante din oraş şi îmbunătăţirea
condiţiilor de trafic prin amplasarea unui sistem de supraveghere şi monitorizare
video sunt priorităţi pentru 2014. La nivel judeţean, reabilitarea unor drumuri şi
alocarea de sume pentru dotări cu echipamente moderne a spitalului judeţean sunt
proiectele notabile de investiţii.

Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură Giurgiu
Bd. Bucureşti nr. 57, cod 080044, Giurgiu, jud. Giurgiu
Telefon: 0246.215444; Fax: 0246.213732
E-mail: office@cciagr.ro
Website: www.cciagr.ro
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Judeţul Gorj
Din punct de vedere geografic, judeţul Gorj este
situat în sudvestul României în nordul Olteniei.
Relieful predominant este unul de înalt, alcătuit din

6,6 mld lei

cifra de afaceri

7512 Euro

valoarea PIB/capita

dealuri, podişuri şi munţi. Suprafaţa judeţului este de
5641 km2, iar populaţia ajunge la 380.061 locuitori,
locuind în 2 municipii, 7 oraşe şi 61 de comune.
Peste 50% din totalul populaţiei locuieşte în mediul
rural, fapt ce are un impact direct asupra dezvoltării
economice. În privinţa resurselor naturale, Gorjul
se încadrează în categoria judeţelor bogate atât în

1823 lei
salariul mediu

resurse de suprafaţă, cât şi în resurse de subsol.
Astfel, principalele resurse ale solului şi subsolului
judeţului Gorj sunt reprezentate de depozitele de
lignit, rezerve de petrol, gaze natural, depozite

74446

de salariaţi

7666
de firme activează pe
teritoriul judeţului

de calcar, marmură şi argilă. Totodată, este de
menţionat potenţialul hidroenergetic al judeţului,
dar şi resursele de suprafaţă, precum pădurile.
Infrastructura. Pe plan rutier, Gorjul este traversat
de o serie de drumuri cu importanţă strategică
deosebită pentru dezvoltarea sa, dar şi la nivel
naţional. De departe cel mai important drum care
străbate judeţul este drumul european 79, ce
asigură legătura între reşedinţa de judeţ, Târgu
Jiu, şi Transilvania, pe cursul râului Jiu. Lungimea
totală a drumurilor din judeţ este de 1892 km din

care peste 330 km drumuri naţionale şi peste 1550 km drumuri de interes local.
Căile ferate în Gorj au o lungime de 324 km, prima linie de cale ferată, de la Filiaşi la
TârguJiu prin TârguCărbuneşti fiind dată în folosinţă în anul 188841. De asemenea,
cea mai importantă cale ferată din judeţ este construită ca şi drumul european, dea
lungul râului Jiu, acest lucru demonstrând rolul considerabil al râului în dezvoltarea
şi viaţa economică a judeţului.
41
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Economia Gorjului este una legată direct de resursele naturale prezente în judeţ,
astfel dezvoltându-se o serie de industrii ce folosesc aceste materii prime. Totuşi,
cifrele înregistrate de judeţ nu sunt unele ce reflectă adevăratul potenţial economic
al acestuia. Astfel, cifra de afaceri înregistrată în 2013 a fost de 6,6 miliarde lei,
comparativă cu alte judeţe, precum Ialomiţa sau Călăraşi, a căror dezvoltare
industrială este mai slabă. Salariul mediu înregistrat în decembrie 2013 a fost de 1823
de lei, în timp ce şomajul pentru aceeaşi lună a fost de 8,2%, mai ridicat decât media
înregistrată la nivel naţional. Urmare a rezervelor de care dispune, între ramurile
industriale ale judeţului se remarcă industria extractivă, principala sa componentă
fiind extracţia cărbunelui necocsificabil - lignit în două mari bazine, Motru şi Rovinari,
industria producătoare de electricitate, reprezentată prin marile termocentrale de la
Turceni şi Rovinari, dar şi prin producţia în hidrocentrale42. O parte semnificativă a
economiei judeţului Gorj se sprijină pe complexul energetic constituit din C.N.L.O
(Compania Naţională a Lignitului Oltenia) şi marile termocentrale de la Turceni şi
Rovinari. Alte ramuri ale industriei, mult mai slab dezvoltate în prezent sunt industria
prelucrării lemnului şi industria textilă.
Cele mai mari companii din judeţ după cifra de afaceri sunt Complexul Energetic
Oltenia SA, care a fost creat prin fuziunea mai multor companii din domeniul energiei,
dar care are acţionar majoritar statul român reprezentat de Ministerul Economiei şi
Comerţului. Cifra de afaceri a Complexului depăşeşte 2,6 miliarde de lei, dată fiind
branşa strategică în care activează. Următoarele companii clasate sunt Artego SA
(capital autohton) cu peste 150 de milioane de lei şi Succes Nic Com SRL (capital
românesc) cu peste 350 de milioane de lei. După numărul de angajaţi, tot Complexul
Energetic Oltenia ocupă prima poziţie, având peste 18.000 de angajaţi. Pe locurile
următoare se clasează Artego SA, specializată în producerea benzilor transportoare
de cauciuc cu un număr de peste 1250 de angajaţi şi Succes Nic Com SRL de
asemenea, cu 1675 de angajaţi, companie specializată în industria alimentară,
dar şi în comerţ, exploatarea şi vânzarea produselor petroliere şi forestiere, dar şi
construcţii. Provenienţa celor mai mari investitori din judeţ este europeană, spre
exemplu, în Parcul Industrial Gorj Bumbeşti-Jiu, compania italiană Pirelli a inaugurat
în urmă cu 5 ani o fabrică de filtre antiparticule pentru motoare diesel.

42

Ibidem.
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Indicatori economici şi sociali: 7666 de companii activează pe piaţa din Gorj; 74446
de salariaţi sunt înregistraţi în companiile din judeţ; 7512 euro este PIB-ul/capita
estimat pentru anul 2014; 12,3 miliarde lei este PIB-ul regional estimat pentru 2014.
Perspectivele de dezvoltare ale economiei judeţului sunt destul de optimiste, dat
fiind faptul că unele domenii, precum turismul sau agricultura încă nu sunt exploatate
suficient.
În privinţa turismului, Gorjul are un patrimoniu cultural bogat, dar şi o serie de
peşteri şi peisaje montane unice la nivel naţional.
Agricultura se poate dezvolta folosind o mai bună atragere a fondurilor europene,
dar şi o eficientizare a utilizării mijloacelor de producţie, astfel că domenii precum
creşterea animalelor sau pomicultura pot fi bune oportunităţi de investiţii.
Şi industria, mai ales componenta sa specializată în producerea energiei electrice
poate fi o bună oportunitate de investiţii, mai ales dat fiind faptul că în viitor Complexul
Energetic Oltenia se va afla pe lista de privatizări a Guvernului.
Proiecte majore de investiţii în Gorj: Din punct de vedere analitic, Gorjul este
printre judeţele cu cele mai multe proiecte de investiţii pentru 2014. Astfel, oficialităţile
din Gorj anunţă că vor demara lucrările la un teren de golf, ce va fi cel mai mare
din Europa. Pe plan rutier, construcţia şoselei de centură a municipiului Târgu-Jiu
este un proiect asumat pentru 2014, la fel ca şi finalizarea lucrărilor de reabilitare a
drumului naţional 66, Târgu-Jiu – Deva şi demararea lucrărilor de extindere cu încă
o bandă a drumului Craiova – Târgu Jiu – Petroşani. Pe plan municipal, autorităţile
au în plan construirea unui nou stadion, în conformitate cu standardele impuse la
nivel european şi de reabilitarea infrastructurii, orientată pe trei paliere, rutier, sanitar
şi şcolar.

Camera de Comerţ şi Industrie Gorj
Str. Tudor Vladimirescu 54, cod 210132, Târgu Jiu, jud. Gorj
Telefon: 0253.214391
Fax: 0253.217779
E-mail: ccigj.office@gmail.com
Website: www.ccigj.ro
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Judeţul Harghita
Harghita este un judeţ situat în partea centralestică
a României, la intersecţia dintre Carpaţii Orientali
şi depresiunea Transilvaniei. Astfel, relieful este

8,3 mld lei

cifra de afaceri

5143 Euro

valoarea PIB/capita

1127 lei
salariul mediu

alcătuit din unităţi înalte, precum dealuri, podişuri şi
munţi, o caracteristică a sa fiind prezenţa reliefului
vulcanic. Fiind al treisprezecelea judeţ din România
ca mărime, Harghita are o suprafaţă de 6639 km2 şi o
populaţie de 304.969 locuitori, repartizată majoritar
în mediul rural. Județul Harghita are 4 municipii, 5
orașe și 58 de comune. Cea mai importantă resursă
naturală a judeţului este de departe resursa de ape
minerale, dar şi calcarul sau pădurile pot fi luate în
calcul ca resurse majore în judeţ.
Infrastructura de transport este una destul de puţin

65155

de salariaţi

dezvoltată, 1827 km fiind lungimea totală a reţelei
de drumuri din judeţ. Cel mai important drum care
străbate judeţul este drumul european 578 ce face
legătura între alte drumuri europene principale din
România, asigurând totodată şi conexiunea dintre

8964

judeţele Covasna, Harghita şi Mureş. Harghita

de firme activează pe
teritoriul judeţului

asemenea, pe teritoriul judeţului se situează nodul

dispune de o reţea de cale ferată în lungime totală
de 209 km, din care 174 km este electrificată, de
de cale ferată Ciceu, care asigură legătura cu
zona de est, nordest şi sudest a României. Pe

lângă infrastructura de transport din judeţ, o dezvoltare considerabilă prezintă şi
infrastructura de telecomunicaţii, dar şi cea de alimentare cu apă.
Pe plan economic, Harghita este un judeţ cu o slabă dezvoltare, atât din pricina lipsei
unei infrastructuri dezvoltate, cât şi din cauza amplasării sale geografice. Cifrele
arată faptul că Harghita ar avea un potenţial de creştere mai mare, însă pentru
moment acesta nu este pus suficient în valoare. Cifra de afaceri înregistrată în 2013
a fost de 8,3 miliarde lei, în timp ce salariul mediu din luna decembrie 2013 a fost
de 1127 lei. Rata şomajului din aceeaşi lună a anului 2013 a fost de 7%. În privinţa
domeniilor cele mai dezvoltate, acestea sunt prelucrarea lemnului, apele minerale,
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agricultura şi industria electronice şi electrotehnice. Cei mai mari angajatori din
judeţ sunt Romaqua Group (capital românesc) având 1967 de angajaţi şi activând
în domeniul producerii apelor minerale, Waberer’s International (Ungaria) cu peste
600 de angajaţi ce activează în domeniul transporturilor şi Amigo&Intercost (capital
românesc) cu peste 500 de angajaţi ce activează în distribuţia de băuturi. După cifra
de afaceri, cele mai mari companii din judeţ sunt Romaqua Group cu 587 milioane
de lei, Waberer’s International cu 227 de milioane de lei şi Amigo & Intercost cu o
cifră de afaceri de 247 milioane de lei. Investiţiile străine din judeţ sunt, în general, din
Ungaria, dată fiind şi populaţia majoritară maghiară, dar şi din alte regiuni europene.
Indicatori economici şi sociali: 8964 de companii sunt înregistrate pe piaţa din judeţ;
65155 de salariaţi activează în companiile din judeţ; 5143 Euro este valoarea estimată
a PIB-ului/capita; 7,3 miliarde lei valoarea estimată a PIB-ului regional în 2014.
În privinţa perspectivelor, Harghita are un potenţial considerabil în ce priveşte
turismul, atât cel de refacere, balnear, cât şi cel cultural. Prezenţa apelor minerale în
staţiuni precum Borsec sau Harghita-Băi sunt atuuri importante pentru dezvoltarea
turismului. Investiţiile străine în turism pot fi foarte profitabile dacă se ia în calcul
diversitatea şi multilateralismul în dezvoltarea judeţului. De asemenea, agricultura,
centrată mai ales pe cultivarea plantelor (cartoful) şi pe creşterea animalelor este un
domeniu foarte important în perspectiva investiţiilor străine. Pe de altă parte, slaba
industrializare poate fi o oportunitate, dat fiind faptul că piaţa nu numai în Harghita,
ci şi la nivel regional poate primi o investiţie masivă într-un parc industrial sau un
complex bazat pe industrii mai puţin dezvoltate.
Proiecte majore de investiţii în Harghita: În ce priveşte proiectele de investiţii
ale primăriei municipiului Miercurea Ciuc, acestea sunt legate de infrastructură, şi
anume modernizarea anumitor şcoli şi licee, extinderea reţelei rutiere, modernizarea
reţelei de apă şi canalizare. Pe plan judeţean, autorităţile vor reabilita o serie de
drumuri şi vor conecta la reţele de apă şi canalizare aproximativ 20 de localităţi din
judeţ.
Societăţi de stat privatizabile în Harghita: Filiala S.C. BALAN S.A
Camera de Comerţ şi Industrie Harghita
Bd. Timişoarei nr. 24-26, cod 530212, Miercurea-Ciuc, jud. Harghita
Telefon: 0266.371802
Fax: 0266.371483
E-mail: office@ccihr.ro
Website: www.ccihr.ro
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Judeţul Hunedoara
Amplasat în centrul ţării, Hunedoara prezintă un
relief predominant muntos, având şi vârfuri ce
depăşesc 2500 de metri. De asemenea, o altă

9,8 mld lei

cifra de afaceri

5967 Euro

valoarea PIB/capita

caracteristică a reliefului este prezenţa depresiunilor,
ce formează treapta cu cea mai scăzută altitudine
din judeţ. Suprafaţa este 7063 km2, iar populaţia de
420.000 locuitori locuieşte preponderent în mediul
urban. La nivel administrativ, judeţul este alcătuit din
7 municipii, 7 oraşe şi 55 de comune. În ceea ce
priveşte resursele naturale, Hunedoara beneficiază

1437 lei
salariul mediu

de o varietate de resurse, astfel zăcămintele de
cărbuni – huilă, cărbunele brut, fierul, minereurile
auroargintifere,

piritele

cuprifere,

minereurile

complexe, bauxita, bentonita talc, dolomita, gipsul,

110566

de salariaţi

13008
de firme activează pe
teritoriul judeţului

marmura, calcarul şi apele minerale reprezintă
o mare bogăţie pentru economia judeţului şi cea
naţională.
Infrastructura. Reţeaua de drumuri însumează
un total de 3309 km din care modernizate 813
km. Drumurile naţionale însumează 387 km, iar
drumurile judeţene şi comunale 2922 km. Cele mai
importante sectoare de drum sunt drumul european
79 ce asigură legătura între Oltenia şi Transilvania,
drumul european 68 ce leagă graniţa cu Ungaria de

Bucureşti, dar şi porţiunile de autostradă recent deschise ce fac parte din coridorul
IV paneuropean. În privinţa căilor ferate, Hunedoara totalizează 289 de km de
căi ferate, din care 220 electrificate. Cea mai importantă cale ferată ce străbate
judeţul este cea care leagă Bucureştiul de graniţa cu Ungaria. De asemenea, o mare
importanţă strategică o are calea ferată transcarpatică ce leagă Deva de TârguJiu.
Din punct de vedere economic, Hunedoara este unul dintre judeţele medii din
România, performanţele sale fiind similare unor judeţe precum Dâmboviţa sau
Vâlcea. Cifra de afaceri a judeţului în 2013 a fost de 9,8 miliarde lei, în timp ce
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salariul mediu pentru luna decembrie a anului 2013 a fost de 1437 lei, iar rata
şomajului s-a situat la 7,5%. Domeniile cele mai dezvoltate din judeţ sunt industria
şi serviciile. În ce priveşte cele mai mari companii din judeţ după numărul de
angajaţi, Societatea Naţională de închirieri de mine Valea Jiului S.A. (companie de
stat) specializată în exploatarea cărbunelui, are peste 2322 de angajaţi. Următoarele
companii clasate sunt Sews România (capital japonez) cu peste 6000 de angajaţi,
specializată în producerea anumitor componente auto şi Macon Deva (Luxemburg)
cu peste 600 de angajaţi. După cifra de afaceri, cele mai mari companii din judeţ
sunt Sews România cu aproximativ 900 de milioane de lei şi Macon cu peste 96
milioane de lei. Cei mai mari investitori din judeţ sunt europeni, precum Draxlmaier
din Germania, dar şi asiatici, Sews. Pe lângă industrie, agricultura şi transporturile
reprezintă domenii emergente în economia locală şi regională, atragerea fondurilor
europene şi finalizarea marilor proiecte de infrastructură vor reprezenta puncte forte
pentru dezvoltarea economiei judeţului. Fondul forestier al judeţului constituit din
păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră ocupă o suprafaţă de 365.978 ha.
Anual se realizează o masă lemnoasă de circa 500.000 m3 prin tăieri de regenerare
şi tăieri de îngrijire a arboretelor tinere, fapt ce a atras investiţii importante din Austria
sau Germania.
Indicatori economici şi sociali: 13008 de companii activează în judeţ; 110566 de
angajaţi lucrează în companiile din Hunedoara; 5967 euro este valoarea estimată a
PIB-ului/capita pentru 2014; 11,8 miliarde lei valoarea estimată a PIB-ului regional.
Deşi industria este ramura cea mai dezvoltată şi cea mai importantă pentru economia
din Hunedoara, oportunităţile de afaceri provin din alte domenii. Spre exemplu,
transporturile pot reprezenta un bun domeniu de investiţii, dat fiind faptul că judeţul se
află pe coridoarele de transport europene, atât feroviare, cât şi rutiere, iar reşedinţa
de judeţ, Deva, se află la intersecţia unor căi de transport foarte importante, chiar
strategice. Pe lângă transporturi, agricultura, bazată pe creşterea animalelor, poate
fi o bază de profit, iar turismul, ce îmbină atât turismul montan şi balnear, cât şi
cel cultural reprezentat de locuri, precum Cetatea Devei sau Castelul Huniazilor
reprezintă oportunităţi majore, mai ales datorită preferinţei turiştilor străini pentru
astfel de aşezări.
Proiecte majore de investiţii în Hunedoara: Autorităţile din judeţ îşi propun în 2014 o
serie de proiecte ambiţioase, precum reparaţii la Castelul Corvinilor, realizarea unei linii
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turistice pentru mocăniţă între oraşul Hunedoara şi localitatea Govâjdie. De asemenea,
linia ferată de pe coridorul IV, sectorul Simeria-Braşov, pentru circulaţia trenurilor cu
viteză maximăde 160 km/h este unul dintre cele mai importante proiecte din judeţ, la fel
ca şi sectoarele de autostradă de pe coridorul IV, Deva – Orăştie şi Lugoj – Deva. În ce
priveşte investiţiile în municipiul Deva, cele mai importante sunt proiectele de reabilitare
şi refacere a unor sectoare de drum şi a unor unităţi de învăţământ.
Societăţi de stat privatizabile în Hunedoara: C.N.C.A.F. MINVEST S.A.; Filiala S.C.
DEVAMIN S.A.; Filiala S.C. CERTEJ S.A.; Filiala S.C. BRADMIN S.A.; S.C. MINVEST
ROSIA MONTANA S.A; Filiala S.C. ECOMIN S.A.; Filiala S.C. SERVICII PUBLICE
S.R.L.; Filiala S.C. POIANA RUSCA TELIUC S.A.

Camera de Comerţ şi Industrie Hunedoara
Str. 1 Decembrie nr.23, cod 330025, Deva, jud. Hunedoara
Telefon: 0254.212924; 0254.214865
Fax: 0254.218973
E-mail: office@ccihunedoara.ro
Website: www.ccihunedoara.ro
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Judeţul Ialomiţa
Din punct de vedere geografic, județul este situat
în sudestul țării, având un relief specific câmpiei.

7,1 mld lei

cifra de afaceri

4880 Euro

valoarea PIB/capita

1216 lei
salariul mediu

43675

de salariaţi

22199
de firme activează pe
teritoriul judeţului

Amplasat în Câmpia Bărăganului pe cursul inferior
al Ialomiței, suprafața județului este de 4453 km2.
Populația județului este de 258.669, predominând
populația stabilită în mediul rural. Privind adminis
trativ, Ialomița este compus din 3 municipii, 4 orașe
și 59 de comune, Slobozia fiind reședința de județ.
Județul are resurse puține, de remarcat fiind petrolul,
gazele naturale, izvoarele termale și sulfuroase, dar
și nisipurile sau nămolul. Pe de altă parte, vegetația
de stepă și silvostepă, dar și fauna specifică sunt
definitorii în cadrul resurselor.
Infrastructura este una destul de dezvoltată,
dat fiind faptul că județul este plasat la granița
dintre mai multe regiuni geografice și pe ruta unor
drumuri comerciale de importanță deosebită. Astfel,
județul este străbătut de 20 de km din Autostrada
2 BucureștiConstanța, dar și de mai multe drumuri
europene, printre care drumul european 60 ce
asigură legătura între Constanța și granița de
Vest a României. Statistic, rețeaua de transport
însumează 1138 km de drumuri naționale, județene
și comunale, din care 654 km modernizate. În

privința infrastructurii feroviare, Ialomița este pe traseul unor importante căi ferate
naționale, totalul căilor ferate din județ fiind de 276 km. Totodată, transportul fluvial
are o importanță deosebită pentru județ, brațul Borcea și Dunărea delimitând o parte
semnificativă a teritoriului județului. Și rețeaua de alimentare cu apă potabilă este
prezentă în județ totalul său fiind de 618 km, din care 312 km în localitățile urbane și
306 km în localitățile rurale.
Economia județului este reprezentată în special de agricultură, însă și industria
este o ramură importantă a acesteia. Cifrele încadrează județul în a doua parte a
clasamentului național, astfel că cifra de afaceri înregistrată în 2013 a fost de 7,1
miliarde lei. Salariul mediu înregistrat în decembrie 2013 a fost de 1216 lei, în timp ce
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rata șomajului pentru aceeași lună s-a ridicat la 7,4%. Cele mai dezvoltate domenii
de activitate din județ sunt agricultura, industria alimentară, industria confecțiilor și cea
a producerii îngrășămintelor chimice. Cei mai mari angajatori din județ sunt Alison
Hayes (Marea Britanie), ce activează în industria textilă, cu peste 1339 de angajaţi,
Chemgas Holding Corporation SRL (cu acţionariat majoritar din Belize) specializată
în producerea de îngrăşăminte chimice cu peste 770 de angajaţi şi Expur SA (capital
francez) specializată în procesarea seminţelor oleaginoase cu peste 493 de angajaţi.
Cele mai mari companii după cifra de afaceri sunt Expur SA, cu peste 1,1 miliarde
de lei, Alison Hayes cu peste 190 de milioane de lei şi Chemgas Holding Corporation
SRL cu peste 70 de milioane de lei. După cum se observă, marii investitori din Ialomiţa
provin din Europa (Marea Britanie, Franţa, Italia), dar o particularitate a economiei
judeţului este marea pondere a investiţiilor româneşti.
Indicatori economici şi sociali: 22199 de companii sunt pe piaţa din judeţ; 43675 de
angajaţi erau înregistraţi în companii în anul 2013; 4880 Euro este valoarea estimată
a PIB-ului/capita în 2014; 6,1 miliarde lei valoarea estimată a PIB-ului regional.
Ca perspective de dezvoltare, Ialomiţa poate fi un judeţ cu o agricultură mai
profitabilă, dar şi cu un sector industrial mai bine organizat. Fiind un judeţ de câmpie,
Ialomiţa poate reprezenta un punct considerabil în agricultura naţională, rivalizând
cu judeţe precum Călăraşi, Giurgiu sau Teleorman, dar având mai multe atuuri,
printre care infrastructura, mai ales autostrada Bucureşti-Constanţa, dezvoltarea
industriilor de producere a îngrăşămintelor chimice şi fertilitatea crescută a solului.
Pe lângă agricultură, industria alimentară poate fi o bună oportunitate de investiţii
printr-o eficientizare şi o mai bună organizare a pieţei locale şi regionale.
Proiecte majore de investiţii în Ialomiţa: Autorităţile judeţene au în plan pentru
2014 o serie de proiecte esenţiale pentru economia din judeţ, cele mai importante
fiind construirea unei centrale de cogenerare biomasă agricolă, dar şi extinderea
parcurilor fotovoltaice şi a celor eoliene. La nivelul municipiului Slobozia, investiţiile
principale sunt în refacerea anumitor străzi şi culoare de transport, dar şi în
modernizarea infrastructurii edilitare.

Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură Ialomiţa
Str. Lujerului 2, cod 920056, Slobozia, jud. Ialomiţa
Telefon: 0243.231353;
Fax: 0243.231353; 0243.230105
E-mail: office.cciail@gmail.com
Website: www.cciail.ro
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Judeţul Iaşi
La nivel geografic, judeţul Iaşi este situat în partea
de nordest a României, prezentând un relief
specific Podişului Moldovei. Altitudinea maximă din

17,7 mld lei

cifra de afaceri

5645 Euro

valoarea PIB/capita

judeţ ajunge la aproximativ 550 de metri, câmpia
şi dealurile fiind cele mai întinse forme de relief
din judeţ. Suprafaţa judeţului este de 5476 km2,
iar populaţia se situează în jurul cifrei de 723.553
de locuitori, dominând populaţia stabilită în mediul
rural. Pe plan administrativ, judeţul este alcătuit din
2 municipii, 3 orașe și 92 de comune. În ce priveşte

1583 lei
salariul mediu

resursele naturale, acestea sunt reprezentate de roci
şi materiale de construcţii de interes local (calcare,
gresii, argile, nisipuri, pietrişuri) şi ape minerale cu
valenţe terapeutice şi de consum.

146013

de salariaţi

35619
de firme activează pe
teritoriul judeţului

Infrastructura. Judeţul Iaşi are o bogată reţea
de drumuri şi căi ferate, majoritatea dintre ele de
importanţă strategică la nivel naţional. Astfel,
Iaşiul este străbătut de drumul european 85, ce
leagă Bucureştiul de graniţa cu Ucraina, dar şi de
drumuri naţionale ce asigură legătura între graniţa
cu Republica Moldova şi oraşele din România.
Lungimea totală a drumurilor din judeţ este de 2374
km, din care 347 km de drumuri naţionale. Judeţul
Iaşi este un nod de transport intermodal, fiind cel

mai mare oraş din România care dispune de cale ferată cu ecartament larg, lucru
care face posibilă transbordarea vagoanelor de pe liniile cu standard european pe
cele cu standard specific spaţiului rus (CSI). Judeţul este străbătut de o reţea de cale
ferată de 290 km, din care 137 km electrificată, iar cele mai importante căi ferate
sunt cele ce leagă sudul ţării de Bucovina şi cele ce asigură traversarea frontierei în
Republica Moldova. De asemenea, judeţul dispune şi de un aeroport internaţional,
care este cel mai vechi aeroport atestat în România şi care dispune de cea mai
nouă şi modernă pistă din ţară. Din Iaşi pleacă zilnic curse spre anumite oraşe din
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Italia, Franţa, Austria sau Turcia, dar şi curse interne. Aeroportul Internaţional Iaşi
are conexiuni directe curente interne cu Bucureşti şi internaţionale cu ţări precum:
Italia (Roma, Torino, Bologna, Bergamo), Austria (Viena), Israel (Tel-Aviv), Anglia
(Londra), Irlanda (Dublin), precum şi conexiuni sezoniere (chartere) cu Turcia şi
Grecia.
Economia judeţului este una destul de dezvoltată, plasând judeţul în prima jumătate
a ierarhiei naţionale. Cifra de afaceri înregistrată în 2013 a fost de 17,7 miliarde lei,
comparativă cu cea a judeţului Arad, un pol de dezvoltare a României. Salariul mediu
înregistrat în decembrie 2013 a fost de 1583 de lei, iar şomajul pentru aceeaşi lună
a fost de 5,2%. Domeniile cele mai dezvoltate din judeţ sunt industria IT, industria
auto şi cea alimentară, dar şi comerţul poate fi considerat un domeniu dezvoltat.
Cei mai mari angajatori din judeţ sunt companiile Delphi Diesel Systems România
SRL (capital luxemburghez), specializată în producerea anumitor piese şi accesorii
auto cu peste 1914 de angajaţi, Antibiotice SA cu 1465 salariaţi, Regia Autonomă
de Transport Public Iaşi RA cu 1355 salariaţi, Xerox Business Services Romania
SRL cu 1164 salariaţi şi Apavital SA cu 1088 salariaţi. După cifra de afaceri, cele
mai mari companii din judeţ sunt Delphi Diesel Systems România SRL având o cifră
de afaceri de peste 1,4 miliarde de lei, urmată de E.On Moldova Distribuţie cu o
cifră de afaceri de peste 700 milioane lei, Antibiotice Iaşi cu peste 318 milioane lei,
Arcelormittal Tubular Products Iaşi SA cu peste 220 milioane lei şi Media Rom Grup
SRL cu o cifră de afaceri de peste 170 milioane lei. Investitorii din Iaşi provin mai
ales din Europa, dar şi din Statele Unite, un exemplu în acest sens fiind investiţia
producătorului american de subansamble auto Lear Corporation.
Indicatori economici şi sociali: 35619 de companii activează pe piaţa din judeţ;
146013 de angajaţi înregistraţi în companii în anul 2013; 5645 Euro este valoarea
estimată a PIB-ului/capita pentru anul 2014; 21 miliarde lei valoarea estimată a PIBului regional pentru 2014.
Economia judeţului Iaşi este bine organizată şi prezintă un parcurs pozitiv în
următoarea perioadă de timp. Dezvoltarea industriei şi intrarea pe piaţă a unor mari
companii europene şi americane influenţează în mod pozitiv economia regională
şi naţională. Ca noi oportunităţi de afaceri, se pot numi investiţiile în agricultură,
mai ales în viţă de vie, dat fiind specificul climatic şi de sol al regiunii, dar şi în
industria alimentară. Iaşiul este unul dintre cele mai importante centre universitare
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din ţară, fapt ce îi alocă şi o mână de lucru foarte bine pregătită, iar acest lucru
are un impact deosebit asupra economiei şi pieţei muncii din judeţ. Investiţiile în
cercetare ştiinţifică pot reprezenta pârghii foarte bune pentru economia locală şi
pentru profitul investitorilor, iar acest lucru este posibil şi printr-o creştere a absorbţiei
de fonduri europene. Pe plan turistic, Iaşiul poate valorifica oportunităţile oferite de
turismul cultural, monahal, de afaceri şi medical dar şi amplasamentul strategic
foarte apropiat de Bucovina şi alte regiuni cu potenţial turistic.
Proiecte majore de investiţii în Iaşi: Municipalitatea din Iaşi are un program de
modernizare străzi, modernizare trotuare şi alei pietonale sau dotare parcuri de
joacă, iar investiţiile de anvergură nu sunt prezente pe agenda autorităţilor locale. La
nivel judeţean, modernizarea Spitalului Clinic de Urgenţă şi lucrările de modernizare
la aeroportul internaţional Iaşi sunt investiţiile majore pentru exerciţiul bugetar 2014.
Proiecte majore în curs de execuţie: Institutul (Spital) Regional de oncologie
Iaşi; modernizarea axelor de transport urban Est-Vest, Nord-Sud prin reabilitarea
integrală a liniilor de tramvai, a reţelei de străzi, bulevarde şi amenajarea de piste
pentru biciclete; reabilitarea integrală a reţelei de apă şi canalizare şi, în proporţie
majoritară, a reţelelor de termoficare şi a celor de telecomunicaţii; implementarea
Sistemului de Management al traficului rutier pe întreaga reţea stradală modernizată.
Proiecte majore în faze de elaborare sau de licitaţie: construirea celui de-al treilea
terminal pentru pasageri şi a terminalului cargo la Aeroportul Internaţional Iaşi;
Centrul Regional Intermodal de Transport: rutier, aerian, feroviar; Spitalul Regional
de Urgenţă; Proiect naţional căi ferate – linie de mare viteză pe ruta: Chisinău-IaşiBacău-Bucureşti.

Camera de Comerţ şi Industrie Iaşi
Bd. Carol I, 27, cod 700507, Iaşi, jud. Iaşi
Telefon: 0232.268001; 0232.214520
Fax: 0232.214530
E-mail: cciasi@cciasi.ro
Website: www.cciasi.ro
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Judeţul Ilfov
Amplasat de jurîmprejurul capitalei, Ilfovul a fost
considerat pentru multă vreme ca parte a Bucureştiului
sau a avut un statut autonom sub numele de Sectorul

62,7 mld lei

cifra de afaceri

10131 Euro
valoarea PIB/capita

2138 lei
salariul mediu

Agricol Ilfov. Judeţul este situat în partea de SudEst
a României, în centrul Câmpiei Valahiei. Judeţul
este situat în exclusivitate în zona de câmpie, având
altitudini între 50 şi 120 m. Suprafaţa judeţului este de
1593 km2, iar populaţia este de 364.241 de locuitori,
predominând populaţia ce locuieşte în mediul rural.
Judeţul este compus din 8 oraşe, 32 de comune şi
91 de sate, reşedinţa de judeţ fiind oraşul Buftea.
Resursele naturale ale judeţului sunt limitate, fiind
depistate câteva zăcăminte de ţiţei şi gaze naturale,

115030

de salariaţi

25262
de firme activează pe
teritoriul judeţului

dar şi nisip şi balast.
În ce priveşte infrastructura, Ilfovul este străbătut
de numeroase căi ferate şi drumuri europene şi
naţionale, ce asigură legătura între capitală şi
celelalte regiuni ale ţării. Printre drumurile cele mai
importante, se numără cele 3 autostrăzi ce leagă
Bucureştiul de Constanţa, Ploieşti şi Piteşti, drumul
european 60 BucureştiOradea, drumul european
85 BucureştiSuceava şi drumul european 81

suprapus pe autostrada 1, BucureştiPiteşti, dar şi centura Capitalei. În privinţa căilor
ferate, Ilfovul este străbătut de căile ferate ce pleacă din capitală spre Moldova,
Dobrogea, Transilvania şi Oltenia, iar la nivelul infrastructurii aeriene, pe teritoriul
judeţului se găseşte cel mai mare aeroport din România, Henri Coandă, în oraşul
Otopeni. Pe de altă parte, judeţul are în componenţa sa o serie de drumuri judeţene
de o importanţă majoră, dat fiind faptul că reprezintă soluţii de conectare între marile
drumuri naţionale şi europene din judeţ, dar şi datorită faptului că în ultima perioadă,
judeţul a devenit un important pol al dezvoltării şi o zonă metropolitană a capitalei.
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Din punct de vedere economic, Ilfovul este un judeţ foarte dezvoltat, fiind după
Bucureşti, judeţul cu cele mai bune cifre şi performanţe economice. Astfel, cifra
de afaceri înregistrată în 2013 a fost de 62,7 miliarde de lei, aproape cât suma
următoarelor două judeţe (Argeş şi Timiş). Salariul mediu înregistrat în decembrie
2013 a fost de 2138 de lei, mai ridicat decât media naţională, iar rata şomajului
s-a ridicat la 1,9 procente, mai scăzută chiar şi decât în Bucureşti. Domeniile cele
mai dezvoltate din Ilfov sunt comerţul, imobiliarele şi transporturile. Cele mai
mari companii din judeţ după numărul de angajaţi sunt Rewe România (capital
german) cu peste 3000 de angajaţi, ce activează în domeniul retailului şi al turismului,
Sensiblu (Olanda) cu 2477 de angajaţi, ce activează în domeniul farmaceutic şi
Mediplus Exim (Olanda) cu 894 de angajaţi ce activează în domeniul farmaceutic.
După cifra de afaceri, cele mai mari companii sunt Mediplus Exim cu o cifră de
afaceri de peste 3,2 miliarde de lei, Oscar Downstream (capital cipriot) având o
cifră de afaceri de peste 2,3 miliarde de lei şi Samsung Electronics România SRL
(Olanda) având o cifră de afaceri de 2,8 miliarde de lei. După cum se observă,
cele mai multe investiţii străine din Ilfov provin din Europa, însă piaţa judeţului este
deschisă şi plină de companii din Asia sau Statele Unite.
Indicatori economici şi sociali: 25262 de companii sunt înregistrate în Ilfov; 115030
de angajaţi erau înregistraţi în companiile din judeţ în 2013;
Perspectivele de dezvoltare şi oportunităţile de investiţii sunt considerabile în
judeţ, dat fiind apropierea sa de capitală şi extinderea zonei metropolitane pe
toate direcţiile. Infrastructura foarte dezvoltată ce va continua să fie modernizată şi
extinsă sunt argumente în plus pentru investiţiile străine sau autohtone. Proiectele
guvernamentale prevăd modernizarea liniei de centură a capitalei, dar şi trasarea
a încă unui inel de circulaţie, fapt ce va încadra Ilfovul între cele două mari şosele.
Pe lângă infrastructura de transport, Ilfovul beneficiază şi de resursa umană foarte
bine pregătită ce locuieşte în Bucureşti sau chiar în alte judeţe limitrofe. Dezvoltarea
construcţiilor de ansambluri rezidenţiale şi complexe comerciale va fi în creştere şi
în anii următori. Domeniile ce pot reprezenta oportunităţi majore de afaceri în Ilfov
rămân imobiliarele, dar şi investiţiile în companii din sectorul terţiar.
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Proiecte majore de investiţii în Ilfov: Dintr-o perspectivă judeţeană, cel mai mare
proiect din Ilfov este lărgirea la patru benzi a centurii ocolitoare a capitalei, pe sectorul
dintre Autostrada 1 Bucureşti-Piteşti şi drumul naţional 7, dar şi modernizarea
sectorului dintre DN 5 Bucureşti-Giurgiu şi A1, inclusiv cu realizarea pasajului
Domneşti. De asemenea, investiţiile în cercetare sunt în creştere în Ilfov, proiectul
laserului de la Măgurele fiind de importanţă europeană.
Societăţi de stat privatizabile în Ilfov: S.C. RADIOACTIV MINERAL MAGURELE S.A.

Camera de Comerţ şi Industrie Ilfov
Bd. Octavian Goga nr. 2, intrarea E, et.8, cam.1, sector 3, cod 030982, Bucureşti
Telefon: 021.3102173
Fax: 021.3102173
E-mail: ccilfov@clicknet.ro
Website: www.ccilfov.ro
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Judeţul Maramureş
Amplasat în nordul extrem al României, județul
Maramureș prezintă un relief variat, atât cu zone
înalte, dealuri, podișuri și munți, cât și zone cu

11,1 mld lei

cifra de afaceri

4845 Euro

valoarea PIB/capita

1256 lei
salariul mediu

altitudini mai mici, lunci și terase. Suprafața județului
este de 6305 km2, iar populația sa este de 478.659
locuitori, majoritatea locuind în mediul urban. Judeţul
cuprinde două municipii (Baia Mare  care este şi
reşedinţă de judeţ şi Sighetu Marmaţiei); 11 oraşe:
Baia Sprie, Borşa, Cavnic, Dragomireşti, Săliştea de
Sus, Seini, Şomcuta Mare, Tăuţii Măgherăuş, Târgu
Lăpuş, Ulmeni, Vişeu de Sus; 63 de comune şi
214 de sate. resursele naturale ale județului sunt
minereurile

95755

de salariaţi

13766
de firme activează pe
teritoriul judeţului

neferoaseauroargintifere,

plumbul,

zincul, cupriferele, minereurile de fier şi manganul,
roci calcaroase, dar și potențialul hidroenergetic sau
pădurile pot fi încadrate în această categorie.
Infrastructura județului este una complexă, fiind
alcătuită atât din componenta rutieră, cât și din cea
feroviară și aeriană. Pe plan rutier, sunt 310 km de
drumuri naţionale, unele având și statutul de drum
european. Cele mai importante sectoare de drum sunt
cele de pe drumul european 58 ce asigură legătura
între România și Europa de Vest, dar și drumul

național 18 dintre Baia Mare și Sighetu Marmației. În privința infrastructurii feroviare,
județul este străbătut de magistrala 400 ce asigură legătura între Brașov și Satu Mare,
dar și de magistrala 409 care face legătura între Sighetu Marmației și Vișeu. Lungimea
totală a căilor ferate din judeţul Maramureş este de 207 km. Judeţul Maramureş dispune
de un aeroport amplasat pe drumul naţional DN1C, la o distanţă de 7 km de Municipiul
Baia Mare, în oraşul TăuţiiMăgherăuş. Prin acest aeroport se asigură legături interne cu
capitala ţării, dar şi legături internaţionale prin cursele charter.
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Pe plan economic, județul este unul mediu la nivelul României, având performanțe
similare cu alte județe din regiune. Cifra de afaceri înregistrată în anul 2013 a fost
de 11,1 miliarde lei, comparativă cu județele Satu Mare și Suceava. Salariul mediu
înregistrat în luna decembrie a anului 2013 a fost de 1256 lei, iar rata șomajului a fost
de 3,8%, mult sub media națională. Domeniile cele mai dezvoltate din județ sunt
agricultura, industria și serviciile. Cele mai mari companii din județ după numărul
de angajaţi sunt Aramis Invest SRL (capital autohton) cu peste 2850 de angajaţi
ce activează în industria mobilei; Eaton Electro Producţie (capital german) cu peste
1900 de angajaţi, ce activează în domeniul producerii de echipamente electrice şi
Italsofa România (Olanda) cu aproximativ 1332 de angajaţi, companie din industria
mobilei. După cifra de afaceri, cele mai mari companii din judeţ sunt Aramis Invest
SRL, având o cifră de afaceri de peste 546 milioane lei, urmată de Italsofa România
cu 311 milioane lei şi Taparo SA (capital românesc) cu aproximativ 270 de milioane
de lei, ce activează ca şi celelalte companii în industria mobilei. Practic, la nivel
naţional primii 3 mari producători de mobilă sunt din judeţul Maramureş. După
cum se observă, provenienţa celor mai mari investiţii din judeţ este din Europa, cu
precădere companii din Germania şi Italia dominând piaţa locală.
Indicatori economici și sociali: 13766 de firme sunt prezente pe piața din județ;
95755 salariați au fost înregistrați în companii în anul 2013; 4845 Euro este valoarea
estimată pentru anul 2014 a PIB-ului/capita; 10,8 miliarde lei este valoarea estimată
pentru 2014 a PIB-ului regional.
Perspectivele de dezvoltare ale economiei Maramureşului sunt legate, în principal,
de investiţii în domenii precum industria prelucrătoare sau cercetare-dezvoltare.
Deşi judeţul are o infrastructură destul de puţin dezvoltată, prezenţa unor mari
investiţii străine pe piaţă este de bun augur pentru economia locală şi regională.
Oportunităţile de afaceri provin din domeniile deja dezvoltate, astfel industria este
ramura economică cu cel mai mare potenţial. De asemenea, turismul sau agricultura
pot fi luate în calcul pentru viitoare investiţii.
Proiecte majore de investiţii în Maramureş: Cele mai importante proiecte
de investiţii în judeţ sunt cele de reabilitare a sistemului de drumuri naţionale,
fapt susţinut din bugetul naţional. Pentru 2014, priorităţile Consiliului Judeţean
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Maramureş privesc demararea lucrărilor la Podul peste Tisa şi la demararea lucrărilor
de execuţie la depozitul ecologic. În privinţa investiţiilor în municipiul Baia Mare,
acestea se vor concentra spre zona sanitară, astfel va fi finalizată modernizarea
Spitalului Judeţean. Pe de altă parte, lucrări de modernizare a iluminatului stradal şi
de supraveghere video sunt priorităţi ale primăriei Baia Mare.
Societăţi de stat privatizabile în Maramureş: Filiala S.C. ECONORD S.A.; C.N.
REMIN S.A.; S.C. ROMPLUMB S.A.

Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş
Bd. Unirii nr.16, cod 430232, Baia Mare, jud. Maramureş
Telefon: 0262.221510; 0362.405303; 0262.223203
Fax: 0262.225794
E-mail: cci_mm@ccimm.ro
Website: www.ccimm.ro; www.proafaceri.ro
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Judeţul Mehedinţi
Din punct de vedere geografic, județul este situat în
partea de sudvest a țării, la granița dintre Oltenia și
Banat. relieful județului este variat şi desfăşurat pe

2,4 mld lei

cifra de afaceri

4134 Euro

valoarea PIB/capita

trei trepte distincte, predominând relieful de deal și
de munte. Suprafața este de 4900 km2, iar populația
atinge valoarea de 265.400 locuitori, ce locuiesc
cu precădere în mediul urban. Astfel, județul este
compus din 2 municipii, 3 orașe și 61 de comune.
Cele mai răspândite resurse ale subsolului sunt
materialele de construcţii, între care întâlnim calcarul,
argila, nisipul huila, granitul, lignitul şi pegmatita. O

1421 lei
salariul mediu

sursă deosebită de bogăţie a judeţului Mehedinţi o
reprezintă apele minerale sulfuroase.
Infrastructura județului este una dezvoltată, chiar
dacă pe teritoriul său nu trece nicio autostradă. Astfel,

42531

de salariaţi

5031
de firme activează pe
teritoriul judeţului

cel mai important drum european din județ este E70
ce face legătura între București și Timișoara. Alte
drumuri importante sunt cele ce asigură legătura
între Mehedinți și județele vecine, precum DN67D
spre TârguJiu sau DN 57 spre Orșova și Moldova
Nouă. Reţeaua de drumuri judeţene are o lungime
de 772 km. Judeţul Mehedinţi este traversat de la
estvest de calea ferată BucureştiTimişoara cu o
importanță regională și națională deosebită, însă la
nivelul densității căii ferate, Mehedințiul este printre
ultimele județe din țară. Din punct de vedere al
infrastructurii de navigație, județul are două porturi

la Dunăre, Orșova și Drobeta TurnuSeverin, canalul RinMainDunăre asigurând
legătura României cu Europa.
Pe plan economic, Mehedințiul este cel mai puțin dezvoltat județ din România,
deși deschiderea sa la Dunăre și poziția geografică favorabilă pe axe importante de
transport feroviar, rutier și naval constituie atuuri pentru economia regională. Județul
a înregistrat o cifră de afaceri în anul 2013 de 2,4 miliarde lei, fiind singurul județ care
nu reușește să treacă peste pragul de 1 miliard de euro. Salariul mediu înregistrat
în decembrie 2013 a fost de 1421 de lei, în timp ce rata șomajului sa situat la
valoarea de 10,3%, procent foarte ridicat față de media națională. Domeniile cele
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mai dezvoltate sunt construcţiile navale, viticultura şi construcţia de vagoane. Cei
mai mari angajatori din Mehedinţi provin din sectorul public, acest fapt relevând
situaţia economică precară a judeţului. Totuşi, companiile cu cei mai mulţi angajaţi
sunt Severnav (acţionariatul majoritar se împarte între o companie luxemburghezăInternational Railway services SRL şi o companie din Grecia-Investment Group
SRL) cu aproximativ 312 de angajaţi, specializată în construcţia de nave şi Alpha
Construct sistem (capital românesc) cu peste 670 de angajaţi, activând în domeniul
construcţiei de drumuri. La nivelul cifrei de afaceri, cele mai mari companii din judeţ
sunt New Company Recycling SRL (capital italian) cu o cifră de afaceri de peste 67
milioane lei, specializată în reciclarea materialelor şi Severnav cu aproximativ 30
de milioane de lei. Investiţiile străine, destul de puţine, provin din Europa, Italia fiind
statul cu cele mai multe investiţii pe piaţa din Mehedinţi.
Indicatori economici și sociali: 5031 companii activează pe piața din județ; 42531
de salariați erau înregistrați la companii în anul 2013; 4134 euro este valoarea
estimată a PIB-ului/capita pentru anul 2014; 5,2 miliarde lei este valoarea estimată
pentru 2014 a PIB-ului regional.
Perspectivele nu sunt unele foarte optimiste pentru judeţ, deşi acesta deţine o
poziţie strategică ce ar trebui să influenţeze în mod direct şi pozitiv investiţiile din
judeţ. Cu toate că traficul de mărfuri prin portul Severin a scăzut în ultima perioadă,
oportunităţile de afaceri sunt diverse şi profitabile. Spre exemplu, datorită faptului că
judeţul dispune de un climat cu influenţe din Mediterana, viticultura este un domeniu
încă neexploatat la maxim. De asemenea, potenţialul oferit de Dunăre, atât prin
comerţ şi pescuit, dar şi prin turism nu este exploatat nici măcar la jumătate. Din
punct de vedere al turismului, Clisura Dunării şi îmbinarea dintre relieful înalt şi
fluviul Dunărea pot reprezenta adevărate atuuri pentru aprofundarea şi dezvoltarea
investiţiilor străine.
Proiecte majore de investiţii în Mehedinţi: Pe plan municipal, investiţiile majore vor fi cu
precădere în infrastructura edilitară. La nivel judeţean, sunt 18 mari proiecte de investiţii,
dintre care cele mai importante, sunt cele legate de extinderea reţelei de canalizare şi
alimentare cu apă, dar şi de modernizarea unor drumuri comunale şi judeţene.

Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură Mehedinţi
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Website: www.cciamh.ro
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Judeţul Mureş
Pe plan geografic, Mureşul este situat în centrul
ţării,

în

depresiunea

Transilvaniei.

Având

o

suprafaţă de 6714 km , Mureşul este favorizat de
2

22,1 mld lei

cifra de afaceri

5590 Euro

valoarea PIB/capita

un relief armonios, dispunând de bogate şi variate
resurse naturale. Principalele unităţi de relief din
judeţ sunt dealurile şi podişurile, dar şi depresiunile
sau câmpiile pot fi considerate ca trepte importante
de relief în angrenajul judeţului. Conform ultimului
recensământ, populaţia din Mureş este de 531.380
locuitori, predominând populaţia ce locuieşte în

1442 lei
salariul mediu

mediul rural. Din punct de vedere administrativ,
judeţul este compus din 4 municipii, 7 oraşe şi 88 de
comune. În ce priveşte resursele naturale, judeţul
dispune de numeroase rezerve de gaze naturale,

124722

exploatate din domurile gazeifere din depresiunea
Transilvaniei, dar şi de roci pentru materiale

de salariaţi

de construcţie, izvoare minerale clorurosodice,

15952

Infrastructura. Fiind plasat pe una dintre căile

de firme activează pe
teritoriul judeţului

zăcăminte de sare şi păduri.

rutiere şi feroviare de ieşire din ţară, judeţul dispune
de aproximativ 1845 km de drumuri publice, din
care 357 km sunt drumuri de interes naţional. De
departe cel mai important drum din judeţ este,
drumul european 60, ce asigură legătura între

sudul ţării şi graniţa cu Ungaria. Pe plan feroviar, judeţul Mureş dispune de o reţea
de căi ferate totalizând 328 km, din care 87 km linii electrificate. Magistrala de
importanţă europeană Bucureşti  Sighişoara  Războieni  Cluj Napoca  Oradea
 Episcopia Bihorului leagă judeţul de marile capitale ale Europei. De asemenea,
municipiul TârguMureş dispune de un aeroport internaţional situat la Recea,
la 12 km de reşedinţa judeţului pe drumul european E60 ce leagă TârguMureş
de ClujNapoca. Datorită resurselor sale, judeţul Mureş ocupă primul loc din ţară
după lungimea conductelor de distribuţie a gazelor şi locul al doilea după cantitatea
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de gaze distribuite. Lungimea conductelor din reţelele de gaze naturale este de
2.896 km.
Din punct de vedere economic, Mureşul este unul dintre judeţele dezvoltate ale
României, dar care încă are un potenţial ridicat de creştere economică. Cifra de
afaceri înregistrată în anul 2013 a fost de 22,1 miliarde lei, apropiindu-se de cea
altui judeţ din Transilvania, şi anume Sibiu. În privinţa salariului mediu înregistrat
în luna decembrie a anului 2013, valoarea acestuia a fost de 1442 de lei, iar rata
şomajului s-a situat la valoarea de 5,4%. Domeniile economice cu cea mai mare
dezvoltare sunt comerţul, serviciile, industria extractivă şi cea prelucrătoare. Din
punct de vedere al celor mai mari companii din judeţ după numărul de angajaţi,
acestea sunt E.On Gaz Distribuţie (capital german) cu peste 1600 de angajaţi, ce
activează în domeniul energetic, Azomureş SA (capital elveţian), care este cel mai
mare producător de îngrăşăminte chimice din România şi are aproximativ 2457
de angajaţi. Un alt mare angajator local este compania austriacă Hirschmann
automotive, ce produce componente auto şi are 510 angajaţi. În ce priveşte cifra
de afaceri, cele mai mari companii din judeţ sunt E.On Gaz Distribuţie cu peste
726 milioane de lei şi Azomureş cu peste 1,5 miliarde lei. Cele mai multe investiţii
din judeţ provin de pe piaţa europeană, mai ales din state apropiate geografic de
România, precum Austria sau Germania.
Indicatori economici şi sociali: 15952 de companii activează pe piaţa din Mureş;
124722 este numărul salariaţilor înregistraţi în companii în 2013; 5590 euro este
valoarea estimată a PIB-ului/capita pentru anul 2014; 14,3 miliarde lei este valoarea
estimată a PIB-ului regional pentru 2014.
Din punct de vedere al perspectivelor, judeţul Mureş se poate dezvolta folosind
mai multe industrii şi mai multe căi de a ajunge la profit. Spre exemplu, pe lângă
industria extractivă dezvoltată datorită resurselor mari de gaze naturale, industria
IT&C prezintă un potenţial uriaş, iar în acest sens, autorităţile din Târgu-Mureş
se implică în crearea unui oraş digital şi a unuia în care cercetarea ştiinţifică să
reprezintă o adevărată ramură economică. Acest proiect este foarte avantajat şi
de faptul că Mureşul este un mare centru universitar al României, iar atractivitatea
pieţei locale pentru firmele străine este în creştere. Totodată, agricultura poate fi o
altă oportunitate de dezvoltare economică, dat fiind faptul că judeţul are un potenţial
destul de ridicat în această privinţă.
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Proiecte majore de investiţii în Mureş: La nivel judeţean, investiţiile în aeroportul
internaţional Târgu-Mureş sunt prioritare pentru autorităţi. De asemenea, autostrada
Târgu-Mureş – Câmpia Turzii va fi finanţată din fonduri guvernamentale, iar linia ferată
Simeria-Braşov, pe sectorul Coslariu- Sighişoara este o altă prioritate naţională. În
ce priveşte investiţiile în municipiul Târgu-Mureş, centrul sportiv al Universităţii de
Medicină şi Farmacie, dar şi Centrul integrat de învăţământ farmaceutic reprezintă
proiecte asumate de municipalitate.

Camera de Comerţ şi Industrie Mureş
Str. Primăriei 1, cod 540026, Tg. Mureş, jud. Mureş
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Judeţul Neamţ
Aşezat în partea centralestică a ţării, judeţul se
desfăşoară pe o suprafaţă de 5896 km2. Relieful său

8,7 mld lei

cifra de afaceri

3659 Euro

valoarea PIB/capita

este unul predominant de munte, suprapunânduse
cu Carpaţii Orientali, Subcarpaţii Moldovei şi Podişul
Moldovei. Populaţia judeţului este de

452.900,

distribuită în majoritate în mediul rural. Pe plan
administrativ, judeţul este compus din 2 municipii,
3 oraşe şi 78 de comune. Resursele naturale ale
judeţului sunt materiale de construcţie şi materii
prime pentru industria materialelor de construcţii,

1187 lei
salariul mediu

ape minerale, săruri de potasiu, gaze naturale,
şisturi bituminoase, dar şi resurse regenerabile
precum pădurile sau potenţialul hidrografic.
În ce priveşte infrastructura judeţului, Neamţul

77890

de salariaţi

11100
de firme activează pe
teritoriul judeţului

dispune de o serie de drumuri şi căi ferate importante
la nivel naţional şi regional. Cele mai importante
drumuri din judeţ sunt drumul european 85 ce leagă
Bucureştiul de nordul ţării şi drumul naţional 15 ce
leagă Transilvania de Moldova. Pe plan feroviar,
judeţul este traversat de o serie de căi ferate atât
cu rol strategic în economia naţională şi regională,
cât şi cu o importanţă mai mult pentru turismul local.
Din punct de vedere economic, judeţul Neamţ
este unul dintre judeţele medii din România, având
performanţe scăzute faţă de potenţialul deţinut.

Astfel, cifra de afaceri înregistrată în 2013 în Neamţ a fost de 8,7 miliarde lei, mai
ridicată decât judeţele vecine din Moldova. Salariul mediu în decembrie 2013
a fost de 1187 lei, în timp ce rata şomajului sa situat la valoarea de 6,1%. Cele
mai dezvoltate domenii de activitate în judeţ sunt turismul, retailul şi prelucrarea
lemnului. După numărul de angajaţi, cele mai mari companii sunt Altex România
(capital olandez) ce se ocupă cu vânzarea produselor electronice şi electrocasnice,
având aproximativ 1400 de angajaţi, Arcelor Mittal Tubular Products (Luxemburg) cu
aproximativ 1100 de angajaţi ce activează în domeniul producţiei de ţevi fără sudură
din oţel şi Rifil (Italia), ce activează în industria textilă cu peste 570 de angajaţi. Cele
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mai mari companii din judeţ după cifra de afaceri sunt Altex România cu peste
1,1 miliarde lei şi Arcelor Mittal Tubular Products cu peste 680 milioane lei. Cele mai
multe investiţii din judeţ provin din state membre ale Uniunii Europene, precum Italia
sau Olanda, însă piaţa este deschisă şi sunt prezente pe ea şi investiţii din Turcia
sau alte state care nu fac parte din Comunitatea Europeană.
Indicatori economici şi sociali: 11100 de companii activează pe piaţa din judeţ;
77890 de angajaţi erau înregistraţi în companii în anul 2013; 3659 euro este valoarea
estimată a PIB-ului/capita pentru anul 2014; 8,9 miliarde lei valoarea estimată a PIBului regional pentru 2014.
Perspectivele de dezvoltare ale judeţului au legătură, în principal, cu activitatea
turistică, dată fiind varietatea obiectivelor şi infrastructura de cazare dezvoltată.
Oportunităţile de afaceri pot fi nu doar în turism, ci şi în agricultură sau prelucrarea
lemnului. De asemenea, dezvoltarea retailului este o cheie pentru înţelegerea faptului
că potenţialul economic al judeţului este mare, putând fi o bună oportunitate de noi
investiţii. În Neamţ se poate observa şi o preocupare majoră din partea autorităţilor
locale şi regionale pentru găsirea unor soluţii de încurajare a mediului de afaceri,
astfel că, spre exemplu, primăria municipiului Piatra-Neamţ acordă unele reduceri
asupra impozitului pe clădiri pentru entităţile private.
Proiecte majore de investiţii în Neamţ: La nivel judeţean, cele mai importante
proiecte derulate de autorităţi sunt cele legate de modernizarea şi reabilitarea
infrastructurii rutiere şi sociale, astfel o serie de centre de îngrijire şi asistenţă
devin priorităţi pentru autorităţi. De asemenea, proiectul denumit „Dezvoltarea
infrastructurii turistice din zona montana înaltă - Masivul Ceahlău” este un obiectiv
strategic asumat la nivel local. În ce priveşte investiţiile în municipiul Piatra-Neamţ,
de-a lungul ultimilor ani, primăria s-a implicat în foarte multe proiecte, mai ales pe
plan turistic, unde a pus bazele unei infrastructuri solide. Pentru anul 2014, primăria
va investi mai mult în infrastructura rutieră, în reabilitarea şi extinderea sa, dar şi în
zone de încurajare a investiţiilor private, precum construirea de parcuri industriale.

Camera de Comerţ şi Industrie Neamţ
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Judeţul Olt
Situat în sudul ţării, în zona de câmpie a Olteniei,
judeţul Olt prezintă un relief cu altitudini joase.
Împărţit între Câmpia Română şi Podişul Getic,

10,4mld lei

cifra de afaceri

4543 Euro

valoarea PIB/capita

judeţul este dominat de valea râului Olt şi mărginit
în Sud de Dunăre. Suprafaţa judeţului este de
5.498 km2, iar populaţia este de 415.539 locuitori.
Din punct de vedere administrativ, judeţul este
alcătuit din 2 oraşe, 6 municipii şi 93 de comune.
Oltul dispune de resurse puţine, printre care se
remarcă, petrolul, gazele naturale, dar şi resurse

1548 lei
salariul mediu

64599

de salariaţi

9021
de firme activează pe
teritoriul judeţului

regenerabile, cum ar fi pădurile şi potenţialul hidro
energetic al râurilor.
Infrastructura în Olt este una complexă, ce
înglobează atât dimensiunea rutieră şi feroviară,
cât şi pe cea fluvială. Cele mai importante drumuri
europene din judeţ sunt drumul european 70 ce face
legătura între graniţa cu Serbia şi capitală şi drumul
european 574 ce face legătura între Craiova şi
Bacău. Lungimea totală a drumurilor din judeţ este
de 2095 km din care 301 km reprezintă drumurile
naţionale. În privinţa infrastructurii feroviare, Oltul
are 237 km de linie de cale ferată, din care 61 km
linii electrificate. Cea mai importantă cale ferată ce
traversează judeţul este cea care leagă capitala

de Timişoara. În privinţa infrastructurii portuare, judeţul deţine 1 port pe Dunăre,
Corabia, care reprezintă o bună oportunitate pentru comerţul regional.
Din punct de vedere economic, judeţul este unul cu rezultate destul de slabe,
fapt cauzat mai ales de faptul că în afară de sectorul industrial, foarte dezvoltat în
municipiul Slatina, celelalte domenii de activitate sunt încă puţin valorificate. Cifra de
afaceri pentru anul 2013 a fost de 10,4 miliarde lei, mai slabă decât alte judeţe vecine,
precum Dolj sau Argeş. Salariul mediu pentru luna decembrie a anului 2013 a fost de
1548 de lei, iar rata şomajului în aceeaşi lună a fost de 8 procente, puţin peste media
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naţională. Domeniile cele mai dezvoltate în judeţ sunt industria, reprezentată de
producţia de aluminiu, fabricarea de anvelope şi cabluri metalice, dar şi comerţul
sau agricultura. Cei mai mari angajatori sunt Alro Slatina, cu acţionariat rusesc,
ce se ocupă cu producerea de aluminiu cu peste 2500 de angajaţi, Pirelli Tyres
România (Italia) având peste 2000 de angajaţi şi care activează atât în producerea
de anvelope, cât şi în cea de cabluri metalice şi TMK-Artrom (capital rusesc) având
peste 700 de angajaţi. După cifra de afaceri, cele mai mari companii din judeţ
sunt Alro Slatina cu peste 2 miliarde de lei, Pirelli Tyres cu peste 1,5 miliarde de lei
şi Prysmian Cabluri şi Sistem (capital olandez) cu aproximativ 438 de milioane de
lei, ce activează în domeniul fabricării de cabluri de fibră optică şi cabluri electrice.
Din punct de vedere al statelor de unde provin marile investiţii din judeţ, se observă
foarte clar că marile investiţii provin din Europa, mai concret din state precum Italia,
Rusia sau Olanda, însă în economia din Olt un loc important este ocupat şi de
companiile româneşti.
Indicatori economici şi sociali: 9021 de companii activează pe piaţa din judeţ;
64599 salariaţi erau înregistraţi în companii în anul 2013; 4543 Euro este valoarea
estimată a PIB-ului/capita pentru 2014; 9 miliarde de lei este valoarea estimată a
PIB-ului regional pentru 2014.
În privinţa perspectivelor de dezvoltare, Oltul poate beneficia enorm de pe urma
proiectului guvernamental de construcţie a autostrăzii Piteşti-Craiova, gândită pentru
a deservi companiile industriale din judeţele Olt şi Dolj. Industria foarte dezvoltată,
ce beneficiază de investiţii străine, poate fi o bază pentru dezvoltarea şi altor domenii
economice. Spre exemplu, agricultura are un potenţial imens, dat fiind faptul că
judeţul beneficiază de relief de câmpie, cu soluri fertile şi posibilităţi de irigaţii din
Olt sau Dunăre. Pe lângă agricultură, comerţul şi transporturile atât rutiere, cât şi
fluviale reprezintă domenii de oportunitate pentru investitorii străini. Astfel, creşterea
traficului prin portul Corabia trebuie să reprezinte o ţintă pentru autorităţile locale şi
regionale, iar odată cu acesta vor creşte şi numărul investiţiilor străine în judeţ.
Proiecte majore de investiţii în Olt: La nivelul municipiului Slatina, cele mai mari
proiecte publice de investiţii sunt derulate cu bani europeni, iar printre ele se află
amenajarea unui club nautic pe malul Oltului, construcţia unei săli polivalente şi
implementarea sistemului de supraveghere video în centrul istoric şi cele mai
importante zone din oraş. Pe plan judeţean, Consiliul Judeţean a alocat 23 de
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milioane de lei pentru o serie de investiţii precum extinderea Unităţii Primiri Urgenţe
a Spitalului Judeţean, finalizarea Bursei de Cereale din Corabia sau crearea unui
Centru de terapie ocupaţională în localitatea Drăgăneşti-Olt. Totodată, Guvernul
României prin secţiunea privind transporturile din programul de guvernare
intenţionează să construiască o autostradă între Piteşti şi Craiova, o bună parte din
ea traversând judeţul Olt pe direcţia Est-Vest.
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Judeţul Prahova
Situat la graniţa dintre câmpie, dealuri şi munţi,
Prahova prezintă un relief extrem de complex, ce
are o influenţă directă asupra dezvoltării economice

32,9 mld lei

cifra de afaceri

6426 Euro

valoarea PIB/capita

locale. Suprafaţa judeţului este de 4694 Km2, fiind
un judeţ mic la nivel naţional. Populaţia judeţului
este de 762.900 locuitori, fapt ce face din Prahova
unul dintre cele mai bine populate judeţe din
România, având o densitate ridicată. Peste 50%
din populaţia judeţului locuieşte în mediul urban,
iar la nivel administrativ, judeţul este alcătuit din

1662 lei
salariul mediu

2 municipii, 12 oraşe şi 90 de comune. În privinţa
resurselor naturale, Prahova posedă cele mai mari
resurse de hidrocarburi din ţară. De asemenea,
minereurile nemetalifere şi nisipul reprezintă alte

167216

de salariaţi

23288
de firme activează pe
teritoriul judeţului

resurse importante ale judeţului. Apele minerale,
argilele şi gresiile au o pondere semnificativă în
ceea ce priveşte resursele judeţului. Fiind un judeţ
ce are o bogată zonă montană, pădurile şi păşunile
pot fi luate în calcul ca resurse regenerabile.
Infrastructura

judeţului

Prahova

este

una

dezvoltată, fapt datorat mai ales apropierii de
capitală şi de cele mai dezvoltate zone turistice
montane din România. Judetul Prahova este un
important nod atât de cale ferată, cât şi de căi

rutiere, fiind traversat de mari axe spre Europa Centrală şi Europa de Est. Pe
plan rutier, judeţul este străbătut de drumul european 60, dar şi de alte 5 drumuri
naţionale principale. De asemenea, în urmă cu 2 ani a fost deschisă şi autostrada
3 BucureştiPloieşti, rută ce reduce considerabil timpii şi costurile de transport între
judeţ şi capitală. Lungimea drumurilor publice clasificate din judeţul Prahova este
de 2.189 km, din care 293 km sunt drumuri naţionale. La nivel feroviar, judeţul este
un important nod pentru transporturile de mărfuri şi de persoane spre Transilvania
şi spre Moldova. Dintre acestea, cele mai importante sunt magistrala 300 Bucureşti
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Oradea şi magistrala 500 Bucureşti-Suceava. Lungimea totală a căilor ferate din
judeţ este de 163 km, din care 111 km reprezintă linie electrificată. În privinţa
perspectivelor de dezvoltare a infrastructurii, pe teritoriul judeţului este planificată
începerea construcţiei autostrăzii Comarnic-Braşov, care va facilita accesul rutier pe
Valea Prahovei, influenţând pozitiv atât turismul, cât şi transporturile.
Din punct de vedere economic, judeţul Prahova este între primele 10 judeţe din
ţară ca dezvoltare şi performanţe. Acest lucru a fost posibil atât datorită resurselor
energetice, cât şi poziţionării strategice. Cifra de afaceri înregistrată în 2013 la nivel
judeţean a fost de 32,9 miliarde lei, foarte apropiată de cea a judeţelor Argeş sau Timiş.
De asemenea, salariul mediu înregistrat în luna decembrie a anului 2013 a fost de
1662 de lei, în timp ce rata şomajului în aceeaşi perioadă a fost de 5,8%. Domeniile
semnificative pentru economia locală sunt industria petrolieră, industria utilajelor
petroliere, textilele şi industria alimentară. Cei mai mari angajatori din judeţ sunt
compania japoneză Yazaki România, ce se ocupă cu producerea componentelor
auto, cu peste 3800 de angajaţi, Mirania Trans SRL (capital românesc), ce activează
în domeniul transporturilor rutiere de mărfuri cu peste 44233 de angajaţi şi filiala
de distribuţie a energiei electrice-Muntenia Nord (companie de stat) cu peste 2000
de salariaţi. După cifra de afaceri, cele mai bune performanţe sunt înregistrate
de companiile Petrotel-Lukoil (capital rusesc) ce activează în domeniul industriei
petroliere cu o cifră de afaceri de peste 5,5 miliarde de lei, Cameron România (capital
american) cu peste 1 miliard de lei ce se ocupă cu fabricarea utilajelor pentru extracţie
şi construcţii şi Yazaki România cu peste 830 milioane de lei, activând în domeniul
transporturilor rutiere de mărfuri. În privinţa provenienţei investitorilor din judeţ,
aceasta este foarte variată, înglobând atât investiţii din Statele Unite ale Americii,
Rusia, Franţa, Israel, Grecia sau Kazahstan. Din punct de vedere economic, este de
menţionat şi faptul că în Prahova sunt 3 rafinării funcţionale, operate de marii jucători
de pe piaţă, Petrobrazi (OMV Petrom), Vega (Rompetrol) şi Petrotel-Lukoil (Lukoil),
acestea generând importante contribuţii pentru economia din judeţ. De asemenea,
fiind un recunoscut centru universitar în cercetarea şi producerea utilajelor petroliere,
Prahova este un pol de atragere a studenţilor străini, dar şi a companiilor ce doresc a
dezvolta afaceri în preajma rafinăriilor din judeţ. Compania Lufkin Industries (Statele
Unite) a deschis recent în Prahova un centru pentru producţia unităţilor de pompare
cu balansier. De asemenea, Coca-Cola deţine o fabrică în Prahova, iar în ce priveşte
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retailul toţi marii jucători de pe piaţă (Cora, Carrefour, Auchan, Metro) sunt prezenţi
pe piaţa din judeţ.
Indicatori economici şi sociali: 23288 companii activează pe piaţa din judeţ;
167216 de salariaţi erau înregistraţi în companii în anul 2013; 6426 euro este
valoarea estimată a PIB-ului/capita pentru anul 2014; 22,8 miliarde lei este valoarea
estimată a PIB-ului regional.
Perspectivele de dezvoltare ale judeţului sunt extrem de mari, dată fiind
infrastructura şi industrializarea cu precădere a reşedinţei de judeţ, Ploieşti. La
nivelul infrastructurii, autostrada Bucureşti-Braşov va atrage de la sine o serie de noi
investiţii, fapt demonstrat deja de construcţia centurii de Vest a municipiului Ploieşti,
ce a atras o serie de investiţii majore în preajma sa. Un domeniu ce poate fi exploatat
şi mai mult în judeţ este reprezentat de turism, Prahova beneficiind de staţiuni de
importanţă deosebită, având infrastructură pentru practicarea sporturilor de iarnă.
De asemenea, agricultura poate reprezenta un alt pol de investiţii, atuul fiind atât
fertilitatea solurilor, cât şi faptul că până în prezent, industria a ajutat la dezvoltarea
economiei, în detrimentul agriculturii. În ce priveşte comerţul şi transporturile,
Prahova are un potenţial imens, ce prin noi investiţii străine, va putea fi valorificat.
Proiecte majore de investiţii în Prahova: Fiind unul dintre judeţele ce beneficiază
de foarte multe investiţii atât publice, cât şi private, administraţia din Prahova are
ca obiectiv în 2014 o creştere a numărului de investiţii. Astfel, la nivelul municipiului
Ploieşti, îmbunătăţirea infrastructurii rutiere, extinderea reţelelor de gaze naturale,
apă şi canalizare sunt printre cele mai importante proiecte de investiţii locale.
De asemenea, potrivit unei declaraţii a primarului, municipalitatea are în vedere
contractarea unui credit bancar de 20 de milioane de euro, bani care vor fi destinaţi
realizării Spitalului de Pediatrie şi pentru reînfiinţarea Hipodromului, singura arenă
de trap din România. În ce priveşte investiţiile în judeţ, de departe cea mai importantă
dintre ele este construcţia autostrăzii Comarnic-Braşov, ce va ajuta atât turismul, cât
şi transporturile din judeţ.
Camera de Comerţ şi Industrie Prahova
Str. Cuza Vodă 8, cod 100010, Ploieşti, jud. Prahova
Telefon: 0244.516666; 0244.513122; 0244.517422;
Fax: 0244.512552
E-mail: office@cciph.ro
Website: www.cciph.ro
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Judeţul Sălaj
Amplasat în partea de nordvest a țării, Sălajul ocupă
forma de relief denumită Platforma Someșană.
Relieful său este unul cu altitudini medii, în timp ce

6,1 mld lei

cifra de afaceri

4258 Euro

valoarea PIB/capita

suprafața sa este de 3864 km2. Populația este de
217.895 locuitori, fapt ce îl plasează printre cele mai
puțin populate județe ale țării. Ponderea populației
arată astfel: peste 60% din populație locuiește
în mediul rural, iar aproximativ 39% în cel urban.
Județul este alcătuit din 1 municipiu, 3 orașe și 57
de comune. În privința resurselor naturale, Sălajul

1288 lei
salariul mediu

44135

de salariaţi

dispune de importante resurse de cărbune brun,
lignit, șist cărbunos, ghips, calcar și nisip silicios.
Infrastructura. Județul dispune de o infrastructură
destul de rudimentară, chiar dacă pe calea ferată
Sălajul are pe teritoriul său un important nod de
circulație. Astfel, pe calea ferată se asigură legătura
cu județele Maramureș, Bihor și Cluj. La nivel rutier,
rețeaua de drumuri are o lungime totală de 1647

9363

km, iar principalele drumuri sunt cele naționale, 1B

de firme activează pe
teritoriul judeţului

Din punct de vedere economic, Sălajul are

spre Oradea, 1C spre Cluj și 1F spre Satu Mare.

performanţe relativ slabe, fapt cauzat atât de
infrastructura slab dezvoltată, cât şi de poziţia
geografică relativ dificilă pentru investiţii. Cifra de

afaceri înregistrată în 2013 în judeţ a fost de 6,1 miliarde lei, egală cu cea a judeţelor
precum Giurgiu sau Teleorman. Salariul mediu înregistrat în luna decembrie a anului
2013 a fost de 1288 lei, în timp rata şomajului a atins valoarea de 6,2%. Cele mai
dezvoltate domenii din judeţ sunt turismul, industria şi construcţiile. Cele mai mari
companii din judeţ după cifra de afaceri sunt TenarisSilcotub (Gibraltar) ce se
ocupă cu producerea ţevilor din oţel fără sudură, având o cifră de afaceri de 1,5
miliarde de lei, Echipcomerţ Trade Company SRL (capital rusesc) ce activează în
domeniul comerţului cu ridicata, având o cifră de afaceri de 385 de milioane de
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lei şi compania Euro Activ SRL (capital românesc) ce se ocupă cu comerţul de
combustibili lichizi, solizi şi gazoşi, cifra sa de afaceri fiind de 125 de milioane de lei.
După numărul de angajaţi, cele mai mari companii din judeţ sunt Tenaris Silcotub
cu peste 1500 de angajaţi, Transbitum SRL (capital românesc) ce activează în sfera
comerţului cu materiale de construcţii, inclusiv pentru construcţii edilitare are peste
250 de angajaţi şi Inserco (capital românesc), având obiect de activitate în zona
construcţiilor de drumuri şi a transporturilor, deţine peste 200 de angajaţi. În privinţa
provenienţei marilor investitori din judeţ, aceştia sunt, în mare parte, europeni.
Indicatori economici şi sociali: 9363 de companii activează pe piaţa din Sălaj;
44135 de angajaţi erau înregistraţi în 2013 în companiile din judeţ;
Perspectivele şi oportunităţile de creştere economică în judeţ sunt destul de puţine,
însă agricultura şi comerţul pot fi o bază bună de investiţii în judeţ. Apropierea de
judeţe mult mai dezvoltate, precum Cluj sau Bihor oferă unele beneficii pentru
economia din judeţ şi crează oportunitatea unor investiţii în domenii ce nu sunt
prezente pe piaţa din judeţele riverane.
Proiecte majore de investiţii în Sălaj: În urma unui interviu acordat de preşedintele
Consiliului Judeţean Sălaj, proiectul denumit „Managementul integrat al deşeurilor în
judeţul Sălaj” este printre cele mai mari investiţii în 2014. De asemenea, continuarea
renovării şi reabilitării Spitalului Judeţean, dar şi proiectul unei aducţiuni de apă
potabilă de la Cluj, printr-o conductă de 130 de km sunt alte priorităţi asumate la
nivel administrative. În ce priveşte municipiul Zalău, pe lângă o serie de investiţii cu
caracter normal, municipalitatea va investi în amenajarea unei baze sportive şi în
construirea unei parcări pentru deservirea Sălii Sporturilor.

Camera de Comerţ şi Industrie Sălaj
Str. Corneliu Coposu 3, cod 450008, Zalău, jud. Sălaj
Telefon: 0260.661030
Fax: 0260.614195;
E-mail: ccisalaj@ccisalaj.ro
Website: www.ccisalaj.ro
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Judeţul Satu Mare
Situat

în

NordVest

României,

la

confluența

regiunilor Maramureș și Crișana, Satu Mare este
un județ cu relief preponderent de câmpie, deși

12,1 mld lei

cifra de afaceri

4805 Euro

valoarea PIB/capita

are pe teritoriul său și munți sau dealuri. Suprafața
județului este de 4418 km2, iar populația ajunge
la cifra de 329.079 locuitori, fiind un județ în care
populația este localizată preponderent în mediul
rural. Administrativ, județul este împărțit în 2
municipii, 4 orașe și 56 de comune. Ca urmare a
structurii geologice complexe, în subsolul judeţului

1283 lei
salariul mediu

Satu Mare se găsesc numeroase resurse de
substanţe minerale utile dezvoltării economiei.
În zona montană, îndeosebi în cea vulcanică a
Oaşului, au fost descoperite minereuri complexe

73563

de salariaţi

5699
de firme activează pe
teritoriul judeţului

(pirită, zinc, plumb, aur şi argint) şi de fier (limonită,
siderită şi perlită). De asemenea în judeţul Satu
Mare se găsesc importante resurse de materiale de
construcţii: andezit, gresii şi calcare în Ţara Oaşului,
iar pe albia Someşului pietrişuri, nisipuri şi argile.
Totodată, bentonita și pământurile colorate pot fi
considerate importante resurse ale județului.
Infrastructura. Judeţul este străbătut de 3 mari
drumuri europene, E58 ce face legătura între
Halmeu şi Suceava, E81 ce asigură legătura între

nordul şi sudul ţării şi E671 ce face legătura între Satu Mare şi Oradea. Lungimea
drumurilor naţionale în judeţ este de 259 km. Pe plan feroviar, judeţul este străbătut
de magistrala 400 ce face legătura cu capitala, dar şi de linia 402 ce merge spre
Oradea şi Arad. Reţeaua feroviară a judeţului Satu Mare are o lungime totală de 200
de km, însă neexistând linii electrificate. Satu Mare este unul dintre cele 16 judeţe
din România care beneficiază de prezenţa unui aeroport, însă de pe acest aeroport,
în ultima perioadă se operează numai curse interne.
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Economia judeţului este dezvoltată, făcând din Satu Mare unul dintre judeţele bine
plasate în ierarhia naţională. Astfel, cifra de afaceri pentru anul 2013 a fost de 12,1
miliarde lei, comparabilă cu a altor judeţe din regiune. Salariul mediu înregistrat
în luna decembrie a anului 2013 a fost de 1283 de lei, sub media naţională, iar
şomajul s-a ridicat la 4,6%, mai scăzut decât cifrele înregistrate la nivel naţional.
Cele mai dezvoltate domenii economice din judeţ sunt industria componentelor
auto, comerţul şi serviciile. Cele mai mari companii din judeţ după cifra de
afaceri sunt Unicarm SRL (capital românesc), specializată în fabricarea produselor
din carne, cu peste 650 de milioane de lei, Autonet import SRL (capital românesc),
ce activează în domeniul comerţului cu ridicata de piese şi accesorii auto cu peste
580 de milioane de lei şi Contitech Fluid Automotive (capital german), ce activează
în domeniul producerii de pneuri şi obiecte din cauciuc cu peste 560 milioane de lei.
Cei mai mari angajatori din judeţ sunt Unicarm SRL cu peste 2500 de angajaţi,
DRM Draxlmaier România Sisteme electrice SRL (capital german), ce activează
în domeniul componentelor auto cu peste 5270 de angajaţi şi Contitech Fluid
Automotive cu peste 1100 de angajaţi. Cele mai multe investiţii de pe piaţa din judeţ
provin din state ca Germania sau Austria.
Indicatori economici şi sociali: 5699 de companii activează pe piaţa din judeţ;
73563 angajaţi erau înregistraţi în companii în 2013; 4805 euro este valoarea estimată
a PIB-ului/capita pentru anul 2014; 7,7 miliarde de lei este valoarea estimată pentru
2014 a PIB-ului regional.
Oportunităţile de afaceri din judeţ provin din zona de comerţ şi agricultură. Dacă în
privinţa comerţului, lucrurile sunt favorabile datorită poziţiei strategice a judeţului pe
rute de transport importante, despre agricultură se poate spune că relieful şi clima
sunt atuuri excelente pentru dezvoltarea şi practicarea acesteia. Pe de altă parte,
dezvoltarea industrială, mai ales în jurul oraşelor din judeţ poate favoriza apariţia
unor noi investiţii. Crearea de parcuri şi complexe industriale reprezintă excelente
ocazii pentru investitorii străini de a-şi fonda afaceri în Satu Mare.
Proiecte majore de investiţii în Satu Mare: La nivelul municipiului Satu Mare,
anul 2014 va reprezenta momentul de debut al unor proiecte, precum construirea
Centrului Tehnologic, de Inovare şi de Afaceri, implementarea unui sistem de
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supraveghere video şi construirea unui pasaj pentru fluidizarea traficului rutier.
În ce priveşte investiţiile în judeţ, proiectele Consiliului Judeţean se bazează pe
modernizarea infrastructurii rutiere, fondurile fiind obţinute inclusiv din programe de
cooperare transfrontalieră România-Ungaria. Un alt proiect major este cel legat de
îmbunătăţirea condiţiilor de rulaj pe pista Aeroportului Satu Mare şi de investiţii în
turism în localitatea Băile Beltiug.

Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură Satu-Mare
Str. Decebal 4, cod 440006, Satu Mare, jud. Satu Mare
Telefon: 0261.710790; 0361.401689
Fax: 0261.715058
E-mail: cameradecomert.satumare@yahoo.com
Website: www.cciasm.ro
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Judeţul Sibiu
Județul Sibiu este amplasat în partea de sud a
Transilvaniei, la confluența dintre depresiune și
munți. Reliefului județului variază de la forme înalte,

26,6 mld lei

cifra de afaceri

7932 Euro

chiar cele mai înalte din țară, în Munții Făgăraș
(vârful Moldoveanu) și regiuni cu altitudini mai
mici, specifice câmpiei și dealurilor. Suprafața
județului este de 5432 km2, în timp ce populația
măsoară valoarea de 426.181 locuitori. Județul

valoarea PIB/capita

are în componența sa 2 municipii, 9 orașe și 53 de

1862 lei

urban, cu un procent de peste 65%. Resursele

salariul mediu

comune, iar populația majoritară locuiește în mediul
naturale ale județului sunt preponderent legate de
zăcăminte, astfel sarea, nămolul și gazele naturale
sunt cele mai importante.

120087

de salariaţi

13227
de firme activează pe
teritoriul judeţului

Infrastructura județului este una complexă, județul
dispunând de o serie de autostrăzi datorită faptului
că se află situat pe coridorul IV paneuropean. De
departe, cele mai importante sectoare de drum
sunt cele de pe coridorul IV și drumurile europene
E68 și E81 ce fac legătura între granița cu Ungaria
și sudul țării. Recent a fost inaugurată și centura
pe tipar de autostradă a municipiului Sibiu, dar și
autostrada SibiuSebeș, o adevărată gură de oxigen
pentru transporturile regionale. Lungimea totală a
drumurilor naționale este de 259 km, dintre care

100 % modernizate. La nivel feroviar, lungimea totală a căilor ferate este de 145 de
km, dintre care 30,3% electrificate. Cea mai importantă magistrală este București
Curtici, ce traversează Sibiul de la Est la Vest. Pe plan aerian, județul dispune de
un aeroport internațional în Sibiu, modernizat recent care asigură zilnic curse spre
anumite orașe europene.
Economia din Sibiu este încadrată în primele 10 economii din ţară. Buna organizare
locală şi infrastructura foarte dezvoltată au făcut din Sibiu un loc propice investiţiilor
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provenite mai ales din state europene. Performanţele economice ale judeţului, dar
mai ales ale municipiului Sibiu sunt unele de-a dreptul notabile, atât cifrele privind
şomajul, cât şi nivelul de salarizare arătând acest lucru. Cifra de afaceri înregistrată
în anul 2013 a fost de 26,6 miliarde de lei, peste Mureş sau Alba, judeţe limitrofe. De
asemenea, salariul mediu pentru luna decembrie 2013 a fost de 1862 de lei, foarte
aproape de valorile din Ilfov sau Cluj. În ce priveşte şomajul, acesta s-a ridicat la
valoarea de 4,8%, însă este în scădere, în primele luni ale lui 2014 fiind de aproximativ
3,3%. Domeniile cele mai dezvoltate din judeţ sunt industria componentelor auto,
industria electronicelor şi electrocasnicelor, dar şi construcţiile de maşini şi utilaje.
Cele mai mari companii din judeţ după numărul de angajaţi sunt Societatea
naţională de gaze naturale Romgaz SA (capital de stat) cu peste 6200 de angajaţi,
urmată de Societatea naţională de transport de gaze naturale, Transgaz, tot cu capital
de stat, având puţin peste 4700 de angajaţi. În privinţa companiilor private, cei mai
mari angajatori sunt Trenkwalder SRL (capital german) cu peste 4696 de angajaţi,
ce activează în domeniul contractării şi recrutării de personal, Takata-Petri (capital
germano-japonez) cu peste 2000 de angajaţi, ce activează în domeniul fabricării de
piese şi accesorii auto şi Marquardt schaltsysteme SCS (capital german) cu peste
1299 de angajaţi. După cifra de afaceri, cele mai mari companii din judeţ sunt cele
două companii de stat Romgaz şi Transgaz, prima cu o cifră de afaceri de peste
3,8 miliarde de lei, iar a doua având o cifră de afaceri de peste 1 miliard de lei.
Următoarele clasate sunt companiile Continental automotive Systems SRL (capital
german), specializată în producerea componentelor auto cu o cifră de afaceri de
peste 2,2 miliarde lei şi Polisano SRL (capital românesc) cu o cifră de 1,3 miliarde
lei, specializată în comerţul cu ridicata a produselor farmaceutice. Cele mai multe
investiţii din Sibiu provin din Europa, cu precădere din Germania şi Austria, dat fiind
faptul că în judeţ au locuit în trecut mari comunităţi de saşi, iar în prezent încă trăieşte
o mică minoritate. De asemenea, apropierea de Europa de Vest nu doar geografic,
cât mai ales cultural şi civilizaţional, fac din Sibiu unul dintre cele mai atractive locuri
de investiţii pentru companiile din Occident.
Indicatori economici şi sociali: 13227 companii activează în judeţ; 120087 salariaţi
erau înregistraţi în 2013 în companiile din Sibiu; 7932 este valoarea estimată a PIBului/capita pentru 2014; 15 miliarde de lei este valoarea estimată a PIB-ului regional.
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Perspectivele de dezvoltare economică ale judeţului sunt unele foarte optimiste,
fapt datorat atât dezvoltării fără precedent a infrastructurii rutiere şi feroviare, cât şi
datorită implicării administraţiei locale în atragerea şi crearea de noi investiţii. Sibiul
este unul dintre judeţele cu o imagine foarte bună la nivel european, iar primarul
german, Klaus Johannis, ce a reuşit câştigarea capitalei culturale europene în 2007
la Sibiu, se bucură de o reală apreciere atât la nivelul clasei politice româneşti, cât şi
pe plan european. De asemenea, judeţul posedă resursă umană de înaltă calificare,
iar prezenţa unor companii multinaţionale precum Siemens, Continental, TakataPetri sunt semne evidente ale atractivităţii pieţei din Sibiu. Totodată, în Sibiu îşi au
sediul şi multe companii româneşti de prestigiu, precum Scandia sau Boromir, iar
prezenţa resurselor de gaze exploatate de Romgaz şi OMV Petrom reprezintă surse
importante de contribuţie la nivelul bugetului. Ca oportunităţi de investiţii, turismul
poate fi un bun domeniu, dat fiind faptul că în judeţ se pot practica atât sporturi
de iarnă, cât şi o sumedenie de alte activităţi, marea lor majoritate fiind legată de
cultură şi religie. De asemenea, agricultura puţin mai slab dezvoltată, din pricina
industrializării, poate fi o altă oportunitate de afaceri, mai ales că relieful şi clima sunt
propice culturilor agricole sau creşterii animalelor. În privinţa industriei, este evident
faptul că pe piaţa locală pot avea loc şi alte companii sau investiţii străine, mai ales
în domeniul componentelor auto sau al electronicelor.
Proiecte majore de investiţii în Sibiu: Având performanţe economice foarte bune
şi fiind un pol de investiţii pentru companiile din Europa Occidentală, autorităţile
din Sibiu au un program de investiţii foarte eficient. Astfel, pe lângă modernizarea
unor drumuri judeţene şi a unor secţii din Spitalul Judeţean, se vor face investiţii
pentru digitalizarea registrului agricol şi creşterea eficienţei în serviciile publice. În
municipiul Sibiu, se va construi un nod pod peste râul Cibin, dar şi unele sensuri
giratorii şi parcări pentru eficientizarea traficului rutier. Sibiul este pe şi lista investiţiilor
guvernamentale, dat fiind faptul că judeţul se află pe traseul coridorului IV, astfel că
după deschiderea centurii Sibiului şi a tronsonului de autostradă Sibiu-Orăştie, se
vor face investiţii în calea ferată.
Camera de Comerţ şi Industrie Sibiu
Str. Telefoanelor 1, cod 550160, Sibiu, jud. Sibiu
Telefon: 0269.210503; 0269.211946
Fax: 0269.211831
E-mail: cciasb@cciasb.ro, secretariat@cciasb.ro
Website: www.cciasb.ro
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Judeţul Suceava
Suceava este unul dintre județele amplasate în
Nordul Moldovei, în Bucovina. Pe plan geografic,
județul dispune de un relief specific zonelor de

10,8 mld lei

cifra de afaceri

4154 Euro

valoarea PIB/capita

munte. Suprafața județului este de 8555 km2, în timp
ce populația atinge valoarea de 614.451 locuitori,
organizată predominant în mediul rural. Județul este
alcătuit din 5 municipii, 11 orașe și 98 de comune.
Resursele naturale de care dispune Suceava sunt
importante zăcăminte de fier, mangan, sulf, sare,
pirită, piatră, calcar, turbă și ape minerale. De

1201 lei
salariul mediu

95084

de salariaţi

13489
de firme activează pe
teritoriul judeţului

asemenea, peste 52% din suprafața județului este
ocupată de păduri, iar peste 40 % de terenuri arabile.
În ce privește infrastructura, județul este situat
pe rute europene importante, atât feroviare, cât și
rutiere, ce fac legătura între sudul țării și granița cu
Ucraina. Se evidențiază în mod deosebit drumul
european 85, ce traversează județul pe ruta nord
sud. Lungimea totală a drumurilor publice este de
2482 km, din care 632 km sunt drumuri naționale.
Rețeaua feroviară are o lungime de 526 km, din
care 242 km reprezintă linii electrificate. Cea mai
importantă magistrală feroviară din județ este
cea care leagă Bucureștiul de Moscova. Județul
dispune, de asemenea, de un aeroport la periferia

județului Suceava și 5 heliporturi în diferite puncte din județ, ce asigură legătura cu
alte localități din țară și din străinătate.
Din punct de vedere economic, Suceava deţine o economie dezvoltată şi orientată
spre mai multe domenii de interes. La nivel naţional, judeţul are performanţe medii,
însă potenţialul său este unul mai mare. Cifra de afaceri înregistrată în 2013 a fost
de 10,8 miliarde lei, arătând că Suceava are o economie stabilă în regiune. Salariul
mediu din luna decembrie a anului 2013 a fost de 1201 lei, iar rata şomajului sa
ridicat la valoarea de 6,4%. Domeniile cele mai dezvoltate din judeţ sunt industria
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prelucrătoare, industria chimică, industria alimentară şi comerţul. Cele mai mari
companii din judeţ după cifra de afaceri sunt Egger România SRL (capital
austriac) cu peste 860 milioane de lei, ce activează în domeniul fabricării de furnire
şi panouri de lemn, Dorna Lactate SA (capital austriac) cu peste 182 milioane de
lei, ce activează în fabricarea produselor lactate şi Ecuator SRL (capital românesc)
cu peste 138 milioane de lei, specializată în comerţul cu produse alimentare. Cei
mai mari angajatori din judeţ sunt Acet SA (capital românesc) cu peste 810 de
angajaţi, companie specializată în domeniul captării, tratării şi distribuţiei de apă şi
Dorna Lactate SA cu peste 530 de angajaţi. Cei mai mulţi investitori provin din state
europene, precum Austria, Italia sau Germania.
Indicatori economici şi sociali: 13489 companii activează pe piaţa din judeţ;
95084 de angajaţi erau înregistraţi în companiile din judeţ în 2013; 4154 de Euro
este valoarea PIB-ului/capita estimată pentru 2014; 13 miliarde de lei este valoarea
PIB-ului regional estimată pentru 2014.
Perspectivele de dezvoltare în judeţ se leagă, în principal, de comerţ şi industrie,
însă deloc de neglijat este şi potenţialul turistic al judeţului. În privinţa turismului,
Suceava beneficiază atât de elemente ale turismului cultural şi monahal, cât şi
turism de iarnă. Investiţiile viitoare pot fi profitabile ţinând seama de faptul că judeţul
este anual vizitat de foarte mulţi turişti străini şi este tranzitat de o serie de căi rutiere
şi feroviare cu mare aport pentru economie.
Proiecte majore de investiţii în Suceava: Potrivit unei declaraţii a primarului
municipiului Suceava, în 2014 nu se vor începe proiecte noi de investiţii din
pricina lipsei de fonduri, însă vor fi continuate proiectele începute în 2013, precum
modernizarea şi extinderea reţelei de canalizare sau reabilitarea infrastructurii
rutiere. Pe plan judeţean, tot proiectele de investiţii în infrastructură domină, însă
o categorie aparte este ocupată de parcurile industriale, care reprezintă o prioritate
pentru autorităţi.
Societăţi de stat privatizabile în judeţul Suceava: S.C. MINBUCOVINA S.A. VATRA
DORNEI.
Camera de Comerţ şi Industrie Suceava
Str. Universităţii 15 -17, cod 720229, Suceava, jud. Suceava
Telefon: 0230.521506;
Fax: 0230.520099; 0330.401517
E-mail: cci@ccisv.ro
Website: www.ccisv.ro
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Judeţul Teleorman
Așezat în partea de sud a țării, în zona centrală a
Câmpiei Române, Teleormanul are un relief specific
zonei de câmpie, cu terase întinse și soluri fertile
propice dezvoltării agriculturii. Suprafața județului

7,1 mld lei

cifra de afaceri

4172 Euro

valoarea PIB/capita

este 5872 km2, iar populația atinge pragul de
360.178 locuitori, organizată majoritar în mediul
rural. Din punct de vedere administrativ, județul
Teleorman este împărțit în 97 unități teritoriale: 3
municipii (Alexandria, Turnu Magurele si Rosiori de
Vede), 2 orașe (Videle si Zimnicea) și 92 comune.
Ca resurse naturale, județul Teleorman dispune

1301 lei
salariul mediu

52560

de salariaţi

7997
de firme activează pe
teritoriul judeţului

de zăcăminte de țiței și gaze naturale în partea de
nord a județului, dar și suprafețe întinse de terenuri
arabile și fond forestier.
Infrastructura

județului

este

una

destul

de

dezvoltată, județul fiind străbătut de o serie de
drumuri naționale și europene, dar și căi ferate cu
importanță deosebită. De departe, cel mai important
drum este drumul european 70, dar nu sunt de
neglijat nici DN 51 AlexandriaZimnicea sau DN52
AlexandriaTurnu Măgurele. 1525 de km de drumuri
publice sunt în județ, din care 390 km sunt drumuri
naționale. În privința căilor ferate, 231de km sunt
pe teritoriul județului, dintre care 30% electrificate.

De asemenea, infrastructura portuară este dezvoltată în județ prin prezența a două
porturi Turnu Mărgurele și Zimnicea, ambele având legătură ferryboat cu orașele
din Bulgaria și reprezentând adevărate oportunități de dezvoltare.
Economia judeţului Teleorman este una slab dezvoltată, fiind printre ultimele
economii la nivel naţional. Cu cifră de afaceri în 2013 de 7,1 miliarde de lei, judeţul are
performanţe imposibil de comparat cu judeţele din regiune. Salariul mediu înregistrat
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în decembrie 2013 a fost de 1301 lei, iar rata şomajului s-a ridicat la 10,7%, cifră de-a
dreptul alarmantă pentru autorităţi. Domeniile cele mai dezvoltate sunt industria
producătoare de îngrăşăminte chimice, agricultura şi industria extractivă. De departe
cea mai mare companie din judeţ după cifra de afaceri este cea controlată de
omul de afaceri, Ioan Niculae, cel mai bogat român. Compania Interagro SA (capital
românesc) specializată în cultivarea cerealelor, plantelor leguminoase şi a plantelor
producătoare de seminţe oleaginoase are o cifră de afaceri de peste 1,4 miliarde de
lei. De asemenea, compania controlează şi combinatul chimic din Turnu Măgurele,
Donau Chem. Următoarele companii clasate sunt Koyo România SA (capital
japonez) cu peste 255 de milioane de lei, specializată în domeniul producerii de
rulmenţi şi a altor mecanisme pentru cutiile de viteze. După numărul de angajaţi,
cele mai mari companii din judeţ sunt Koyo România cu 1379 de angajaţi, Donau
Chem cu 993 de angajaţi şi Interagro cu aproximativ 975 de angajaţi. Cele mai multe
investiţii din judeţ provin din diferite state europene, precum Germania sau Austria,
însă firma Koyo cu capital japonez arată faptul că piaţa este deschisă unor largi
categorii de investitori.
Indicatori economici şi sociali: 7997 de companii activează pe piaţa din judeţ;
52560 salariaţi erau înregistraţi în 2013 în companii; 4172 euro este valoarea
estimată a PIB-ului/capita pentru 2014; 7 miliarde de lei valoarea estimată a PIB-ului
regional pentru 2014.
Oportunităţile de afaceri în Teleorman se leagă de agricultură sau comerţ, dat fiind
faptul că suprafeţele întinse cu soluri fertile şi prezenţa Dunării favorizează ambele
domenii. Fiind vorba şi de un combinat pentru îngrăşăminte chimice în judeţ, dar
şi de o infrastructură de depozitare a cerealelor extrem de bine pusă la punct,
Teleormanul reprezintă unul dintre judeţele cu mare potenţial în privinţa investiţiilor.
Profitabilitatea agriculturii în judeţ este una ridicată. Pe de altă parte, comerţul, dată
fiind situarea porturilor Turnu Măgurele şi Zimnicea pe teritoriul judeţului, reprezintă
un domeniu ce poate creşte în următorii ani.
Proiecte majore de investiţii în Teleorman: Din punct de vedere al investiţiilor
judeţene, cele mai multe dintre acestea se desfăşoară folosind fonduri europene, iar
în acest domeniu, lucrările de infrastructură sunt cele mai importante. De asemenea,

151

o serie de investiţii se desfăşoară la nivel bilateral, româno-bulgar, printre acestea
fiind cel intitulat „Elaborarea planului cadastral pentru drumurile judeţene din judeţul
Teleorman şi Strategia comună de dezvoltare a infrastructurii în judeţul Teleorman şi
oraşul Belene”. Pe plan municipal, primăria Alexandria nu desfăşoară mari proiecte
de infrastructură, cea mai notabilă fiind reabilitarea Spitalului Judeţean.

Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură Teleorman
Str. Ion Creangă nr.54, et.6, cod 140042, Alexandria, jud. Teleorman
Telefon: 0247.421064
Fax: 0247.316192
E-mail: cciateleorman@yahoo.com, relatii@cciatr.ro, cciatr@adslexpress.ro
Website: www.cciatr.ro

152

Judeţul Timiş
Din punct de vedere geografic, Timișul este situat
în Vestul țării, la granița cu Serbia și Ungaria. Timişul
este cel mai întins judeţ al României, ocupând
8696 km2. Teritoriul judeţului Timiş cuprinde toate

41,2 mld lei

cifra de afaceri

10711 Euro

valoarea PIB/capita

1782 lei
salariul mediu

formele de relief, cu altitudini care pleacă de la
75 m în Câmpia Banatului şi ajung la 1 384 m în
vârful Padeş din Munţii Poiana Ruscă. Populația
județului este de 649.777 locuitori, distribuiți în 2
municipii, 8 orașe și 89 de comune. Structura pe
medii relevă faptul că în mediul urban locuiesc peste
60% din totalul populației, în timp ce aproximativ
38% locuiește în mediul rural. Resursele naturale
Principala resursă naturală a judeţului Timiş este
solul, care oferă condiţii favorabile pentru cultura
cerealelor, plantelor tehnice şi furajere. În subsolul

214739

de salariaţi

34049
de firme activează pe
teritoriul judeţului

judeţului Timiş se găsesc: ţiţei şi gaze naturale
în zona de vest, lignit (Sinersig), bazalt (Lucareţ
– Şanoviţa), mangan (Pietroasa), argilă (Biled,
Cărpiniş, Jimbolia, Lugoj, Sânnicolau Mare), nisip
pentru sticlă (Groşi, Tomeşti, Gladna), ape minerale
(Buziaş, Calacea, Ivanda, Bogda). În partea estică
a judeţului se întâlnesc păduri de brad, molid şi fag.
Infrastructura. Reţeaua de căi ferate a judeţului
Timiş însuma 795 km, din care 113 km reprezentau
reţea electrificată reţeaua drumurilor publice totaliza

2 930 km (locul patru pe ţară), din care autostrăzi şi drumuri naţionale 563 km.
Un rol important în infrastructura transporturilor din judeţul Timiş îl are Aeroportul
Internaţional „Traian Vuia” din Timişoara, al treilea ca mărime din ţară după cele din
Bucureşti. Cele mai importante sectoare de drum din judeţ sunt Autostrada Arad
Timişoara de pe coridorul IV, dar şi drumurile europene 70 şi 68 ce fac legătura între
graniţa României cu Serbia, respectiv Ungaria şi sudul ţării. În privinţa căilor ferate,
de asemenea, cele mai importante sunt cele ce fac legătura cu capitala.
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Economia judeţului Timiş este una foarte dezvoltată, performanţele obţinute,
plasând judeţul între primele 4 din ţară. De asemenea, fiind plasat la graniţa de
Vest a României, Timişul este un pol de investiţii străine extrem de important. Cifra
de afaceri înregistrată în anul 2013 a fost de 41,2 miliarde de lei, foarte aproape
de judeţul clasat pe locul 3, şi anume Argeş. Şomajul din luna decembrie 2013 a
fost de 1,9%, mai scăzut decât în Bucureşti, dar la egalitate cu Ilfovul, iar salariul
mediu pentru aceeaşi lună a fost de 1782 de lei. Domeniile de activitate cele
mai dezvoltate sunt industria auto, petrochimia şi industria electronică. În privinţa
celor mai mari companii din judeţ după cifra de afaceri, de departe pe primul
loc se situează compania germană Continental Automotive Products SRL cu peste
2,5miliarde lei, fiind specializată în fabricarea anvelopelor. Pe următoarele locuri se
află companiile Delphi Packard România SRL (capital american) cu o cifră de afaceri
de peste 1,5 miliarde de lei, ce se ocupă cu fabricarea echipamentelor electrice
pentru autovehicule şi Profi Rom Food SRL (capital franco-belgian) cu o cifră de
afaceri de peste 1,4 miliarde lei, ce activează în domeniul comerţului cu amănuntul.
După numărul de angajaţi, cele mai mari companii din judeţ sunt Delphi Packard
România cu 8518 angajaţi, Continental Automotive cu peste 2000 de angajaţi şi
Profi ROM FOOD SRL cu 4430 de angajaţi. Cele mai multe investiţii din Timiş provin
din Italia, Germania şi Austria, însă cele mai ridicate investiţii sunt din Statele Unite şi
Olanda. De asemenea, cooperarea transfrontalieră cu Serbia şi Ungaria reprezintă
o sursă bună de investiţii străine.
Indicatori economici şi sociali: 34049 companii activează pe piaţa din judeţ;
214739 de salariaţi erau înregistraţi în anul 2013 în companiile din judeţ; 10.711
euro este valoarea estimată a PIB-ului per capita pentru anul 2014; 32,6 miliarde lei
valoarea estimată a PIB-ului regional pentru 2014.
Fiind un judeţ cu performanţe economice foarte bune, Timişul oferă investitorilor
stabilitate, competitivitate şi o piaţă extrem de bine organizată. Astfel, din punct
de vedere al oportunităţilor, domeniile ce pot oferi profitabilitate sunt industria şi
comerţul, însă nu trebuie neglijate nici potenţialele investiţii în transporturi sau
agricultură. Având o politică economică coerentă în regiune, Timişul atrage investiţii
străine nu doar din state foarte dezvoltate din Occident, ci şi din statele vecine,
Serbia şi Ungaria, acest lucru fiind foarte important pentru performanţele economice
viitoare.
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Proiecte majore de investiţii în Timiş: Din punct de vedere al investiţiilor la nivelul
municipiul Timişoara, valoarea totală a acestora pentru 2014 depăşeşte 122 de
milioane de lei. Mai bine de o treime din aceşti bani, mai exact 48,6 de milioane de
lei vor fi alocaţi pentru modernizarea infrastructurii de transport. Alte proiecte, cum
ar fi realizarea de parcări supraterane, sau reamenajarea bulevardelor, vor primi
finanţare doar pentru studiul de fezabilitate. La nivel judeţean, cea mai importantă
investiţie se leagă de construcţia sectorului de autostradă Lugoj-Deva de pe coridorul
IV, dar şi de interconectarea autostrăzii Arad-Timişoara cu noile segmente de drum
de pe coridorul IV.

Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură Timiş
Pţa. Victoriei 3, cod 300030, Timişoara, jud. Timiş
Telefon: 0256.490771; 0256.490772;
Fax: 0256.490311
E-mail: office@cciat.ro
Website: www.cciat.ro
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Judeţul Tulcea
Din punct de vedere geografic, Tulcea este situat
în Estul României, în zona de vărsare a Dunării în
Marea Neagră. La nivelul reliefului, Tulcea are pe

5,6 mld lei

cifra de afaceri

5000 Euro

valoarea PIB/capita

teritoriul său o serie de unităţi foarte interesante,
precum munţi foarte vechi şi erodaţi, dar mai ales,
delta formată de Dunăre la vărsarea în mare, unica
din Europa şi intrată în patrimoniul internaţional.
Suprafaţa judeţului este de 8499 km2, din care 3446
km2 sunt ocupaţi de Deltă. Populaţia în judeţ este
de 201.468 locuitori, cea mai mică cifră din ţară,

1383 lei
salariul mediu

fapt cauzat şi de întinderea de ape şi forme de relief
specifice Deltei, care nu sunt potrivite locuirii. În
ceea ce priveşte resursele naturale, acestea sunt
cu precădere din categoria celor regenerabile,

42381

de salariaţi

5840
de firme activează pe
teritoriul judeţului

precum resursele de apă, solul, pădurile, fauna şi
flora, energia eoliană. Limitate, dar diversificate,
resursele naturale neregenerabile sunt prezente
şi ele în judeţ, astfel rocile de construcţii şi alte
substanţe minerale utile pot fi incluse în această
categorie.
Infrastructura judeţului este una destul de puţin
dezvoltată, fapt cauzat şi de faptul că o mare parte
din suprafaţa sa este acoperită de ape. Cele mai
importante căi rutiere din judeţ sunt cele ce leagă

Tulcea de Constanţa şi de alte oraşe importante din regiune. Lungimea totală a
drumurilor publice din judeţ este de 1318 km, din care 339 km reprezintă drumuri
modernizate. Tulcea dispune şi de infrastructură aeriană, dat fiind faptul că la 3 km
de Tulcea este situat aeroportul Delta Dunării, de unde se efectuează curse spre
Italia, Germania sau Spania, dar şi curse interne. Infrastructura feroviară din judeţ
este una destul de puţin dezvoltată şi modernizată. Pe de altă parte, Tulcea dispune
de un port fluviomaritim, Tulcea şi de 3 braţe navigabile, întreţinute permanent.
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Din punct de vedere economic, Tulcea este printre judeţele codaşe ale României,
deşi potenţialul Dunării şi al Deltei este unul considerabil. Cifra de afaceri înregistrată
în 2013 a fost de 5,6 miliarde de lei, în timp ce salariul mediu din luna decembrie 2013
a fost de 1383 de lei, sub media naţională. Rata şomajului a atins pragul de 5,8%
în luna decembrie 2013, o cifră ce arată echilibrul şi stabilitatea de pe piaţa locală.
Domeniile cele mai dezvoltate sunt industria prelucrătoare, industria extractivă şi
cea navală, dar şi agricultura sau comerţul pot fi luate în calcul. Cei mai mari jucători
de pe piaţă în privinţa cifrelor de afaceri sunt Alum Tulcea SA (controlat de grupul
Alro-capital rusesc), singura rafinărie de alumină din România, având o cifră de
afaceri de 536 de milioane de lei, Vard Tulcea SA (capital norvegian), ce produce
nave, având o cifră de afaceri de 528 de milioane de lei şi Coral Tulcea SRL (capital
românesc) cu peste 37 de milioane de lei, companie specializată în construcţii. După
numărul de angajaţi, cele mai mari companii sunt STX OSV Tulcea (capital sudcoreean) specializată în construcţia de nave, cu peste 2000 de angajaţi, Alum Tulcea
cu peste 700 de angajaţi şi Deltacons Tulcea, firmă de construcţii cu capital majoritar
românesc, ce are peste 160 de angajaţi. Cele mai multe investiţii din Tulcea provin
din state europene, însă exemplele pentru cele mai mari companii arată că investiţii
ruseşti şi sud-coreene se bucură de un real succes.
Indicatori economici şi sociali: 5840 companii activează în judeţ; 42381 angajaţi au fost
înregistraţi în companii în anul 2013; 5000 de euro este PIB-ul per capita estimat pentru
anul 2014; 5,3 miliarde de lei este valoarea PIB-ului regional estimată pentru 2014.
Din punct de vedere al oportunităţilor de afaceri şi al perspectivelor, judeţul Tulcea
poate exploata mai mult beneficiul Deltei, dar şi al ieşirii la Dunăre şi mare. Dacă
în primul caz, vorbim despre o abordare din perspectiva turistică, ce poate genera
investiţii în capacităţi de cazare sau de transport pe Dunăre, în cel de-al doilea caz
este vorba despre investiţii în comerţ sau în alte domenii conexe, dat fiind faptul că o
serie de nave ce vin din Europa, ajung şi la Tulcea. Pe de altă parte, industria destul
de dezvoltată în jurul Şantierului Naval Tulcea şi al fabricii de alumină poate genera
oportunităţi de afaceri cu produse necesare dezvoltării acestor ramuri industriale,
fiind vorba de aşa-numită dezvoltare pe orizontală.
Proiecte majore de investiţii în Tulcea: Printre cele mai importante proiecte de
investiţii în judeţ se află construirea unor miniporturi în localităţile Murighiol şi Sarichioi,
dar şi proiecte de dezvoltare durabilă şi promovare a turismului. De asemenea, un
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sistem de management integrat al deşeurilor este pe agenda de investiţii a Consiliului
Judeţean. La nivelul municipiului Tulcea, îmbunătăţirea infrastructurii de apă şi apă
uzată, dezvoltarea infrastructurii rutiere şi construirea unui parc de distracţii sunt
printre cele mai importante proiecte ce se doresc a fi implementate în 2014.

Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură Tulcea
Str. Victoriei 22, cod 820150, Tulcea, jud. Tulcea
Telefon: 0240.519040;
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E-mail: cciatl@cciatl.ro
Website: www.cciatl.ro
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Judeţul Vâlcea
Din punct de vedere geografic, Vâlcea este un judeţ
situat în Oltenia, în mare parte, inclus în unitatea de
relief, numită Podişul Getic. Ocupând o bună parte
din Oltenia, Vâlcea dispune de un relief variat, astfel

8,3 mld lei

cifra de afaceri

5085 Euro

valoarea PIB/capita

1376 lei

în sudul judeţului se întâlnesc altitudini mai mici,
specifice câmpiei sau dealurilor, iar în nord relieful
este reprezentat de munţi cu altitudini ridicate, de
aproape 2000 de metri. Suprafaţa judeţului este de
5765 km2, în timp ce populaţia atinge valoarea de
371.714 locuitori, dispuşi în 2 municipii, 9 oraşe şi
78 de comune, fiind dominantă populaţia stabilită în
mediul rural. Resursele naturale ale judeţului sunt
pegmatitele de cuarț și fedspat, calcarul, sarea,

salariul mediu

cărbunele brun, gazele naturale, ţiţeiul şi izvoarele

77566

Infrastructura judeţului este una destul dezvoltată,

de salariaţi

8952
de firme activează pe
teritoriul judeţului

cu ape termale şi minerale.

acesta fiind tranzitat de importante căi rutiere şi
feroviare, ce fac legătura între diverse regiuni
geografice ale României. Cel mai important drum din
judeţ este drumul european 81 ce face legătura între
capitală şi graniţa de Vest a României. Lungimea
totală a drumurilor publice din judeţ este de 2167
km, din care 550 de km sunt drumurile naţionale. În
privinţa reţelei feroviare, aceasta măsoară 164 de
km, cea mai importantă cale ferată fiind cea trasată
dea lungul Oltului, ce face legătura în Slatina şi

Sibiu.
Din punct de vedere economic, judeţul este unul cu dezvoltare medie la nivel
naţional, având performanţe comparabile cu judeţe precum Hunedoara sau Bistriţa
Năsăud. Cifra de afaceri înregistrată în 2013 a fost de 8,3 miliarde de lei, în timp
ce salariul mediu înregistrat în decembrie 2013 a ajuns la valoarea de 1376 lei.
Rata şomajului în aceeaşi lună a anului 2013 a fost de 6,6%. Cele mai dezvoltate
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domenii economice din judeţ sunt petrochimia şi comerţul. În privinţa celor mai
mari companii după cifra de afaceri, compania CET Govora SA (capital de stat)
are o cifră de afaceri de peste 350 de milioane de lei, urmată de Uzinele Sodice
Govora – Ciech Chemical Group SA (capital polonez) cu peste 330 de milioane
de lei, compania Diana SRL (capital românesc) ce activează în domeniul fabricării
produselor din carne, are cifră de afaceri de peste 300 de milioane de lei. Cele mai
mari companii după numărul de angajaţi sunt Vel Pitar SA (capital românesc) cu
peste 2500 de angajaţi, ce activează în domeniul fabricării produselor de panificaţie,
CET Govora cu peste 1300 de angajaţi şi Uzinele Sodice Govora – Ciech Chemical
Group SA cu aproximativ 902 angajaţi. În ce priveşte provenienţa celor mai mari
angajatori din judeţ, aceştia sunt în mare parte europeni.
Indicatori economici şi sociali: 8952 firme activează pe piaţa din judeţ; 77566
salariaţi erau înregistraţi în companiile din judeţ în 2013; 5085 euro este valoarea
estimată a PIB-ului/capita pentru anul 2014; 9 miliarde de lei valoarea estimată a
PIB-ului regional pentru 2014.
În privinţa oportunităţilor de afaceri şi a perspectivelor de dezvoltare ale judeţului,
lucrurile nu sunt foarte simple în Vâlcea, dat fiind faptul că cel mai mare combinat
din judeţ (Oltchim) este în insolvenţă, iar statul a eşuat în prima etapă a privatizării.
Pe de altă parte, dezvoltarea comerţului şi a retailului poate fi o gură de oxigen la
nivelul economiei locale, iar turismul şi agricultura încă puţin dezvoltate în judeţ pot
fi motoare de creştere economică şi pot genera noi afaceri. Din punct de vedere
al turismului, emergenţa domeniului schiabil Voineasa-Vidra va reprezenta o
alternativă la destinaţii mai cunoscute din România, iar investiţiile în regiune vor
avea posibilitatea de a deveni mult mai profitabile. Proiectul guvernamental de
construire a autostrăzii Piteşti – Râmnicu Vâlcea – Sibiu va avea un impact pozitiv
asupra economiei din judeţ, favorizând investiţiile străine.
Proiecte majore de investiţii în Vâlcea: La nivelul municipiul Râmnicu-Vâlcea,
cele mai importante proiecte în derulare în 2014 sunt sistemul de supraveghere
video în municipiu, construirea unei secţii de producţie a biodieselului la compania
municipală de transport şi construirea unui bazin de înot. Pe plan judeţean,
dezvoltarea pomiculturii în zece localităţi, în urma unor proiecte comune cu Institutul
Pomicol Râmnicu Vâlcea şi reabilitarea a 7 drumuri judeţene care fac legătura cu
coridoarele europene sau cu judeţele limitrofe au alocate sume semnificative. De
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asemenea, realizarea unor perdele forestiere de protecţie a drumurilor din sudul
judeţului, afectate anual de viscol în perioada iernii reprezintă un alt deziderat
asumat de către autorităţile din judeţ.
Societăţi de stat privatizabile în judeţul Vâlcea: S.C. OLTCHIM S.A.
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Str. Regina Maria 7, cod 240151, Râmnicu-Vâlcea, jud. Vâlcea
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Judeţul Vaslui
Situat în partea de est a țării, în Moldova, județul are
un relief cu altitudini scăzute, specific zonelor de
deal și de podiș. 5318 km2 este suprafața județului,

4,8 mld lei

cifra de afaceri

2928 Euro

valoarea PIB/capita

1154 lei
salariul mediu

în timp ce populația după ultimul recensământ este
de 375.148, predominând populația rurală. Județul
este alcătuit din 3 municipii, 2 orașe și 81 de comune.
În privința resurselor naturale, județul dispune ape
minerale sulfuroase și feruginoase, gresii, iar în privința
resurselor regenerabile, acestea sunt reprezentate de
resursele de apă şi de vegetaţia din judeţ.
Infrastructura județului este una destul de puțin
dezvoltată, un singur drum european și o singură
cale ferată de importanță deosebită tranzitând

51894

de salariaţi

județul. Teritoriul județului Vaslui însumează 2.173
km de drumuri publice. Lungimea totală a căilor
ferate din județul Vaslui este de 249 km, neexistând
linii electrificate. Pe plan rutier, drumul european
581, ce face parte din coridorul paneuropean IX,

5965
de firme activează pe
teritoriul judeţului

tranzitează judeţul asigurând legătura cu Republica
Moldova. Pe teritoriul judeţului există 2 puncte de
trecere a frontierei spre Republica Moldova: Albița
(România) / Leușeni (Republica Moldova) pe
şosea şi Fălciu (România) / Stoianovca (Republica

Moldova) pe calea ferată.
Din punct de vedere economic, judeţul Vaslui este unul dintre cele mai puţin
dezvoltate, fiind în ultimele 3 judeţe din România, alături de Botoşani şi Mehedinţi.
Performanţele economice reflectă o realitate destul de tristă, astfel cifra de afaceri
înregistrată în 2013 a fost de 4,8 miliarde de lei. Salariul mediu înregistrat în luna
decembrie a anului 2013 a fost de 1154 lei, în timp ce rata şomajului a atins cota de
10,5%, cifră alarmantă la nivel naţional. Domeniile cele mai dezvoltate din judeţ
sunt agricultura şi industria textilă. În privinţa celor mai mari companii din judeţ
după cifra de afaceri, acestea sunt Comcereal SRL (capital românesc), controlată
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de omul de afaceri Adrian Porumboiu, ce activează în domeniul agriculturii, cu
o cifră de afaceri de peste 320 de milioane de lei, Rulmenţi SA (capital majoritar
turcesc) având o cifră de afaceri de peste 152 de milioane de lei şi Safir SRL (capital
românesc), ce activează în domeniul prelucrării şi conservării cărnii de pasăre,
având o cifră de afaceri de peste 118 milioane de lei. Cei mai mari angajatori din
judeţ sunt Rulmenţi SA cu peste 2066 de angajaţi, şi Mopan SA (capital românesc)
cu peste 670 de angajaţi, companie ce activează în domeniul fabricării produselor
de morărit. Cele mai multe investiţii de pe piaţa din Vaslui sunt europene, firmele din
Europa de Est fiind dominante.
Indicatori economici şi sociali: 5965 firme activează pe piaţa din judeţ; 51894
angajaţi erau înregistraţi în companii în 2013; 2928 este valoarea estimată a
PIB-ului/capita pentru anul 2014; 5,7 miliarde de lei este valoarea PIB-ului regional
estimată pentru 2014.
Ca perspective şi oportunităţi de afaceri, industria şi agricultura sunt domeniile cele
mai profitabile. În privinţa agriculturii, Vasluiul are un potenţial uriaş la cultivarea de
cereale, însă şi creşterea animalelor poate fi o oportunitate bună de investiţii. Din
punct de vedere al industriei, cea textilă şi cea energetică sunt potrivite pentru a
oferi noi investiţii. În ce priveşte industria energetică, judeţul Vaslui deţine anumite
rezerve de resurse neconvenţionale, cum ar fi gazele de şist, iar compania americană
Chevron este cea care se va ocupa de valorificarea acestor resurse. Dincolo de
controversele iscate de această situaţie, gazele de şist pot reprezenta o adevărată
salvare a economiei din Vaslui şi pot crea noi oportunităţi de investiţii în ramuri conexe.
Proiecte majore în Vaslui: Municipalitatea din Vaslui a decis să investească în
proiecte de infrastructură, reabilitare, modernizare şi construcţie de drumuri. Astfel, pe
lângă reabilitarea unor străzi din municipiu, se va extinde infrastructura de transport
public, construindu-se un centru intermodal. De asemenea, se va amenaja o bază
sportivă şi un punct recreativ. La nivel judeţean, se reabilitează centrul cultural istoric
al municipiului Bârlad. Totodată, în perioada 2013-2015 sunt planuri de realizare a
unor parcuri eoliene, valoarea totală a investiţiilor fiind de 100 de milioane de euro.
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Judeţul Vrancea
Situat la graniţa dintre Moldova şi Muntenia, Vrancea
dispune de un relief variat, cu unităţi atât specifice
zonei montane, cât şi câmpiei. De asemenea, judeţul
este străbătut de o serie de râuri foarte importante

5,6 mld lei

cifra de afaceri

4146 Euro

valoarea PIB/capita

pentru geografia locală. Suprafaţa judeţului este
de 4857 km2, iar populaţia ajunge la valoarea de
323.080 locuitori. Pe plan adminitrativ, judeţul este
împărţit în 2 municipii, 3 oraşe şi 68 de comune.
Resursele naturale ale judeţului sunt destul de
puţine, solul fiind resursa principală a judeţului, dar şi
resursele regenerabile, precum pădurile şi păşunile

1225 lei
salariul mediu

sau potenţialul hidroenergetic al apelor curgătoare.
Infrastructura

din

Vrancea

este

una

relativ

dezvoltată, dat fiind faptul că judeţul se află plasat

53788

de salariaţi

pe rute importante de transport, atât rutier, cât
şi feroviar. Cel mai important drum din judeţ este
drumul european 85, ce face legătura între Bucureşti
şi Nordul ţării. Lungimea drumurilor publice din judeţ
este de 1800 km, din care 516 km sunt drumuri

7525
de firme activează pe
teritoriul judeţului

naţionale. Lungimea totală a liniilor de cale ferată
din judeţ este de 171 km, din care 102 km sunt
linii electrificate. De asemenea, Vrancea este un
important nod feroviar.
Economia judeţului este una puţin dezvoltată,

având performanţe relativ modeste, comparativ cu potenţialul de care dispune. Cifra
de afaceri pentru anul 2013 a fost de 5,6 miliarde de lei, comparativă cu cea a
judeţului Tulcea. Salariul mediu înregistrat în luna decembrie a anului 2013 a fost
de 1225 lei, în timp ce şomajul a ajuns la 5,8%. Domeniile cele mai dezvoltate
sunt confecţiile, producţia de oţelbeton şi agricultura, cu ramura cea mai dezvoltată,
viticultura. Cele mai mari companii din judeţ după cifra de afaceri sunt Avicola
Focşani (capital românesc) specializată în creşterea păsărilor, având o cifră de
afaceri de 115 milioane de lei, Vincon Logistic SA (capital românesc), companie
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specializată în comerţul cu ridicata al băuturilor, având o cifră de afaceri de peste 88
de milioane de lei şi Artifex SRL având o cifră de afaceri de peste 118 de milioane de
lei. Cei mai mari angajatori din judeţ sunt Roşca-conf SRL (capital românesc) cu
peste 915 angajaţi, specializază în confecţii, Pandora Prod SRL cu peste 1045 de
angajaţi şi Artifex SRL (Elveţia) cu 1057 angajaţi. După cum se observă, economia
din judeţ este dominată de companii din industria textilă şi cea alimentară, însă după
cumpărarea fabricii Laminorul de către compania italiană STG Group, producţia de
oţel-beton şi sârmă laminată a reînceput, contribuind la economia locală. Din punct
de vedere al provenienţei investiţiilor din judeţ, Italia este ţara de unde provin cei mai
mulţi investitori.
Indicatori economici şi sociali: 7525 companii activează în judeţ; 53788 angajaţi
erau înregistraţi în 2013 în companiile din judeţ; 4146 euro este valoarea estimată a
PIB-ului/capita în 2014; 7,1 miliarde de lei este valoarea estimată a PIB-ului regional
pentru 2014.
Ca perspective de dezvoltare, Vrancea dispune de un potenţial enorm în privinţa
agriculturii şi a industriei. Cele mai bune investiţii pot fi în viticultură, iar la nivelul
industriei, continuarea investiţiilor în confecţii poate avea un impact şi mai bun
asupra creşterii economice. Pe de altă parte, transporturile şi comerţul pot crea
oportunităţi foarte bune de investiţii datorită situării judeţului pe magistrale rutiere şi
feroviare foarte circulate.
Proiecte majore de investiţii în Vrancea: La nivelul municipiului Focşani, primăria
are în plan o serie de proiecte de reabilitare şi aducţiune alimentare cu apă,
reabilitarea reţelei de alimentare cu apă, extinderea reţelei alimentare cu apă şi
construcţia unei staţiei de pompare. În ce priveşte proiectele de investiţii în judeţ,
acestea sunt legate, în principal, de modernizarea infrastructurii rutiere şi de o mai
bună conectare între zonele judeţului.
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