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Introducere 

 

 

Studiul a prezentat o trecere detaliată în revistă cu privire la potenţialul inovator din 

Regiunea Centrală din România. Mai întâi, au fost definite caracteristicile specifice ale 

regiunii, prezentând o imagine generală despre geografia regiunii, infrastructură, socio-

demografie, situaţia economică. Specificaţiile despre indicatorii regionali şi caracteristici 

au fost colectate şi rezumate în tabelul SWOT.  

Partea principală a studiului se referă la principalii actori care contribuie la dezvoltarea 

abilităţii inovatoare şi antreprizei din regiune. Studiul conferă o prezentare generală a 

situaţiei actuale a sectorului de afaceri: care sunt cele mai inovatoare şi promiţătoare 

sectoare, o trecere generală în revistă a situaţiei naţionale şi regionale C&D&I, abilitatea 

inovatoare, analiza sectoarelor inovatoare. De asemenea, prezintă o imagine despre 

politicile de antrepriză din regiune, bazându-se în special pe impacturile pentru 

întreprinderile inovatoare, confruntându-se cu regulamentele naţionale şi inovatoare şi un 

program cadru cu privire la sectorul de afaceri. În cadrul părţii principale, au fost 

identificaţi actorii care încurajează antrepriza şi principalii actori ai sistemului inovator. 

Situaţia generală a sectorului de afaceri a fost rezumată prin metoda analizei SWOT şi a 

matricei de prioritate. 

În cele din urmă, identificăm principalele probleme cu care se confruntă întreprinderile 

inovatoare din Regiunea Centrală şi oferim sugestii şi recomandări pentru depăşirea 

problemelor de antrepriză, canalizându-ne în special pe IMM inovatoare. Studiul se 

încheie cu o parte în care se prezintă concluzii. 
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PARTEA I. Sumar executiv 

 

Localizată în centrul României, în bazinul înconjurat de lanţul munţilor Carpaţi, 

Regiunea Centrală se învecinează cu şase alte regiuni de dezvoltare. Regiunea are o 

locaţie geografică favorabilă şi o infrastructură destul de bine dezvoltată. Sistemul 

educaţional este, de asemenea, bine dezvoltat şi accesibil, cu toate că instituţiile de studii 

superioare sunt concentrate în zone specifice. Tehnologiile informaţionale şi de 

comunicaţii se extind şi activităţile comerciale de e-business devin tot mai comune în 

regiune. În termeni de naţionalitate, populaţia din regiune este remarcabil de heterogenă. 

O proporţie semnificativă (40,2%) din populaţia regiunii locuieşte în zonele rurale. 

Datorită dimensiunii zonei, densitatea populaţiei se află sub media naţională. Cu privire 

la situaţia pieţei de muncă din regiune, este evident că aici există o tendinţă negativă, atât 

în evoluţia (din punct de vedere economic) populaţiei active cât şi în evoluţia populaţiei 

cu loc de muncă. În ultimii ani, PIB-ul regiunii a crescut continuu, în timp ce contribuţia 

judeţelor la PIB-ul regional prezintă diferenţe semnificative. O creştere remarcabilă poate 

fi observată în volumul fluxului ISD şi operaţiunilor de export regional, însoţite de un fel 

de specializare (la nivel de judeţ) în ceea ce priveşte produsele exportate. Regiunea este 

una dintre principalele destinaţii ale ţării, cu un potenţial turistic remarcabil, cu toate că 

oportunităţile de turism ştiinţific şi turism de afaceri nu sunt exploatate destul şi nici rolul 

inovaţiei în domeniul turismului.  

 

Odată ce România a aderat la Uniunea Europeană, dezvoltarea bazată pe gândirea 

strategică şi planificarea strategică a devenit tot mai predominantă. Strategiile de 

dezvoltare au fost organizate într-un fel de ierarhie, începând cu cel mai înalt nivel – şi 

anume nivelul naţional şi îndreptându-se către nivelele locale. În ceea ce priveşte cadrul 

normativ al ţării, în ultimii câţiva ani au fost luate unele măsuri pozitive (un exemplu bun 

este punerea în practică a măsurilor fiscale). În multe cazuri totuşi, planificarea la nivel 

regional nu a fost primită cu suficientă atenţie; aceasta este şi situaţia inovaţiei şi IMM. 

De asemenea, este clar că există un număr de programe la nivel naţional, cu toate că 

impactul regional al acestor programe este încă necunoscut, de aceea este mare nevoie de 

acest tip de analize în viitor. 

 

Industria – şi, în cadrul acesteia, sectorul de producţie intră în categoria sectoarelor de 

succes, din sectorul de servicii – comerţul, transportul şi sectorul turismului sunt cele mai 

promiţătoare sectoare. Cu privire la exporturi, trebuie să remarcăm că industria domină 

atât procesele de export naţional, cât şi regional, industria lemnului, industria textilă, 

produsele de piele şi cele chimice sunt cel mai frecvent exportate. La nivel naţional, 

întreprinderile inovatoare s-au dezvoltat, în principal, în sectorul de producţie, cu toate 

că, în ultimii ani, cota întreprinderilor inovatoare din sectorul serviciilor a arătat tendinţe 

crescătoare. Există oportunităţi şi şanse pentru inovaţia rurală prin construirea pe 

particularităţile locale şi pe resursele locale. Iniţiative inovatoare pot apărea în domeniul 

tehnologiilor energiei alternative, industria lemnului, agricultură, administrarea deşeurilor 

şi turism. 
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În ceea ce priveşte densitatea IMM, regiunea poate fi găsită undeva la mijlocul topurilor, 

mai mult, se află uşor peste media naţională. În ciuda faptului că, atât la nivel de regiune, 

cât şi naţional, domină proporţia de microîntreprinderi şi întreprinderi mici, Regiunea 

Centrală este un loc care se confruntă predominant cu prezenţa companiilor mai mari. 

Există dezechilibre semnificative cu privire la concentrarea teritorială a întreprinderilor, 

În regiunea centrală, spin-off-urile și start-up-urile au loc, cel mai probabil, în acele zone 

în care concentraţia instituţiilor de educaţie terţiară este mai mare. Regiunea este 

clasificată ca fiind a cincea cea mai inovatoare regiune dintre cele opt regiuni de 

dezvoltare din România, printr-un calcul bazat pe un indicator 64. Regiunea excelează în 

domenii ca: proiecte şi patente (referitor la nr de proiecte şi patente/1000 de 

întreprinderi), achiziţionarea de copyright (nr de copyright/1 milion de locuitori). Mai 

mult, regiunea este clasificată a doua în ceea ce priveşte proprietatea intelectuală, nr de 

unităţi C&D/1 milion de locuitori, consum TIC şi procentaj de angajaţi activi în sectorul 

mediu-superior şi superior-tehnic. 

 

Regiunea centrală, din punctul de vedere al infrastructurii de suport al afacerilor, este 

într-o situaţie destul de favorabilă, în comparaţie cu alte regiuni din România. În 

comparaţie cu situaţia principalilor actori care încurajează antrepriza, în cazul sistemului 

regional de inovaţii, putem găsi o situaţie mai defavorabilă. Numărul de actori care 

sprijină inovaţia regională este semnificativ mai scăzut decât numărul de actori care 

sprijină afacerile. De aceea, trebuie să se facă mai multe eforturi în viitor pentru 

înfiinţarea de instituţii cum ar fi centrele de transfer de tehnologie şi parcurile tehnologice 

din regiune, mai mult, trebuie creat necesarul economic, uman, de infrastructură şi alte 

condiţii. 

 

Rezolvarea problemelor cu care se confruntă regiunea cu privire la inovaţie, constituie 

unul dintre principiile importante ale prezentului studiu. Formulăm diferite propuneri cu 

privire la administrarea problemelor menţionate. În cursul elaborării acestor propuneri, 

am luat în considerare potenţialele reale ale regiunii, tendinţele interne şi internaţionale, 

respectiv interacţiunea dintre diferite zone şi teme. 

 

Probleme Sugestii 

 Deficienţe ale infrastructurii regionale 

CDI 

 Lipsa cadrului şi coordonării 

instituţionale regionale 

 Lipsa strategiei inovatoare regionale 

 Deficienţele culturii inovatoare, 

bariere referitoare la mentalitate 

 Deficienţe ale capacităţii de cooperare 

 Extindere redusă la nivel de CDI 

regional 

 Dezechilibre teritoriale semnificative 

în cadrul regiunii 

 Deficienţe ale atractivităţii CDI 

regional 

 Întărirea cadrului instituţional regional 

 Extinderea infrastructurii regionale CDI 

 Înfiinţarea şi operarea reţelelor regionale 

în domeniul CDI 

 Elaborarea unei strategii regionale 

inovatoare 

 Informare şi creşterea cunoştinţelor 

 Schimbarea mentalităţii şi încurajarea 

inovaţiei 

 Înfiinţarea unei legislaţii care să sprijine 

mai mult 

 Transformarea regiunii într-o ţintă a 

CDI 

 Creşterea şanselor de inovaţie în zonele 
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rurale 

PARTEA III. Raport cu privire la situaţia regională din Regiunea Centrală 

 

 

II.1 Introducere 

 

Au trecut douăzeci de ani de când se află în schimbare situaţia socială, economică şi 

instituţională a României, şi totuşi problemele şi deficienţele cu privire la perioada de 

tranziţie încă persistă, nu numai în cadrul sistemului economic naţional, ci şi la nivel 

regional. 

 

Ca şi alte economii post-socialiste din regiune, România a parcurs un drum lung către o 

economie de piaţă liberă, în care, probabil, una dintre cele mai importante condiţii 

preliminare pentru stabilizarea economică (şi, ulterior, pentru prosperitate) a fost 

înfiinţarea unui cadrul normativ şi instituţional stabil. Acest proces a ajuns la sfârşit, în 

paralel cu consolidarea unor noi structuri democratice ale sistemului socio-economic 

naţional. În ultimii douăzeci de ani, schimbarea guvernelor a creat, de asemenea, mai 

mult sau mai puţin, cadrul politic necesar pentru sprijinirea antreprizei private. În timpul 

procesului de integrare în UE, au apărut noi schimbări, cum ar fi armonizarea legislaţiei 

naţionale şi cadrul politic din UE. 

 

Legile şi instituţiile au fost înfiinţate pentru a stimula dezvoltarea la nivel regional. 

Legea dezvoltării regionale din România, nr 151 din 1998, a înfiinţat cadrul instituţional, 

obiectivele, competenţele şi instrumentele specifice dezvoltării regionale. Au fost create 

regiunile de dezvoltare de nivel 8 NUTS II, prin fuzionarea structurilor teritoriale 

existente la nivel de judeţ, pentru diminuarea dezechilibrelor regionale existente, prin 

stimularea unei dezvoltări echilibrate şi susţinute. Aceste regiuni au devenit cadrul de 

implementare şi evaluare al politicilor de dezvoltare regională, pe un fundal instituţional 

care conţine Consiliile de Dezvoltare Regională şi o reţea de Agenţii de Dezvoltare 

Regională. 

 

Sectorul de afaceri, în special sectorul IMM, s-a confruntat cu noi provocări. În prezent, 

în contextul pieţei globale, competitivitatea este cheia supravieţuirii şi succesului în cazul 

întreprinderilor din România. Din această perspectivă, întreprinderile din România, în 

comparaţie cu alte state din UE sunt, în general, mai slab pregătite, în ciuda faptului că 

integrarea – pe lângă schimbările sale – a adus noi oportunităţi, cum ar fi programe şi 

unelte care sprijină IMM, punând accent pe creşterea competitivităţii IMM. Pot fi 

enumerate multe cauze în acest scop, dar, fără îndoială, una dintre cauzele majore pe care 

o putem numi este capacitatea redusă de inovaţie a sectorului, atât în termeni absoluţi, cât 

şi relativi. 

 

Capacitatea de inovaţie a sectorului sau a unui teritoriu depinde de mulţi factori externi şi 

interni şi poate fi măsurată cu utilizarea unor diferiţi indicatori. De exemplu, un astfel de 

factor extern este considerată a fi legislaţia şi cadrul juridic, sau sprijinul guvernamental 

oferit pentru cercetare şi dezvoltare. 
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Conform Eurostat, alocările bugetare ale guvernului din România pentru cercetare şi 

dezvoltare (GBAORD) nu au ajuns la 0,3 ca procentaj din PIB (total cheltuieli C&D 

0,39% din PIB) în 2005, plasând ţara în coada listei, alături de Lituania şi Malta. Este 

departe de pragul de 3% stabilit de strategia de la Lisabona şi, fără o creştere a 

contribuţiei în sectorul privat, se pare că România nu îl va atinge. Totalul cheltuielilor 

C&D nu a atins 1% din media UE 27 în cazul tuturor regiunilor din România, cu excepţia 

capitalei. Un alt indicator de inovaţie este proporţia personalului de dezvoltare şi 

cercetare pe piaţa muncii. În 2004, în România, acest indicator a arătat numai 0,45%. 

 

Chiar şi aşa, ţara este considerată a fi bine poziţionată pentru o traiectorie rapidă, ca 

rezultat al reformelor a fost făcut un progres remarcabil în ultimii ani, atât în domeniul 

economiei (România a fost una dintre economiile cu cea mai mare dezvoltare din 

regiune) şi inovaţiei. Climatul de afaceri şi investiţii s-a îmbunătăţit mult în ultimul timp, 

a fost introdusă o politică de impozitare mai prietenoasă pentru întreprinderi, în timp ce 

costul mai scăzut al activităţilor de cercetare ar putea fi considerat un avantaj comparativ 

în contextul european. 

 

Situaţia generală a antreprizei regionale şi capacitatea inovatoare 

 

Schimbările pozitive stabilite în structura macroeconomică şi în cadrul normativ au 

fost permisiunea pentru dezvoltarea antreprizei regionale şi a capacităţii de inovare. 

 

Dezvoltarea antreprizei regiunii şi a capacităţii de inovare nu a evoluat independent, 

deoarece s-a format în conformitate cu tendinţele naţionale şi a format un cont al 

politicilor naţionale de dezvoltare. 

De la începutul anilor `90, PIB din regiune a crescut constant, ajungând, în 2006, la 11% 

din PIB naţional. În acelaşi mod, în ultimii ani am putut monitoriza o creştere din punctul 

de vedere al fluxului ISD şi al operaţiunilor de export. 

Cu privire la antrepriza regională, putem spune, ca urmare a schimbării regimului, că a 

apărut un număr mare de întreprinderi, tutuşi, abilitatea de adaptare la condiţiile de piaţă, 

flexibilitatea, competitivitatea şi rata de supravieţuire a acestor întreprinderi au fost 

considerabil de reduse. 

În acelaşi timp, întreprinderi industriale mari – fiind privatizate în timpul anilor 90 – s-au 

confruntat cu dificultăţi referitor la schimbarea structurală. 

 

În ceea ce priveşte IMM, în conformitate cu statisticile oficiale, densitatea IMM creşte 

constant, ajungând, în 2007, la 24,2 IMM/1000 locuitori în regiune, ceea ce este peste 

media naţională. Conform statisticilor, cele mai inovatoare întreprinderi sunt de 

dimensiuni mici, respectiv medii. Cu toate acestea, (în ciuda numărului lor relativ scăzut) 

afacerile mari produc cea mai importantă cotă din cifra de afaceri antreprenorială din 

regiune. 

Pe această bază, putem ajunge la concluzia că întreprinderile mai mici cu o cifră de 

afaceri mai mică, din lipsă de capital, pot evolua mai bine din punctul de vedere al 

inovaţiei în dezvoltarea non-regională. 
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Capacitatea de inovare a regiunii se construieşte pe infrastructura umană şi pe 

proprietatea intelectuală, mai mult, este vitală o investiţie viitoare în capacitatea 

infrastructurii de a sprijini inovaţia. Cu privire la cheltuielile din activitatea DR, putem 

specifica faptul că, pe lângă sectorul privat şi guvernamental, sectorul educaţiei terţiare 

devine un sponsor din ce în ce mai important al C&D&I. 

 

 

Mai multe centre universitare mari par să recunoască importanţa DR şi importanţa 

aplicării de zi cu zi a inovaţiei. Oricum, numărul de spin-off-uri şi întreprinderile 

inovatoare dezvoltate ca rezultat direct al cooperării dintre sectorul academic şi cel de 

afaceri, rămâne scăzut. Programele interne şi europene par să fie noi oportunităţi de 

finanţare pentru actorii interesaţi să coopereze pentru inovaţie. 

 

 

Progresul celor mai promiţătoare sectoare 

 

În cursul analizei celor mai promiţătoare sectoare, am abordat subiectul din două 

perspective. Pe de o parte, am analizat eficienţa diferitelor sectoare din punct de vedere 

economic, pe de altă parte, am studiat sectoarele promiţătoare din punctul de vedere al 

inovaţiei. În 2007, sectorul servicii a reprezentat aproape jumătate din cifra de afaceri a 

sectorului regional de antrepriză, în timp ce contribuţia industriei a fost de 40%. 

 

 

Din perspectiva VAB, situaţia este aceeaşi, sectorul servicii fiind pe primul loc, urmat de 

industrie. Cu privire la investiţiile brute, în 2007 investiţiile unităţilor locale regionale 

active au fost de 16064 milioane Ron, oricum, în acest caz, industria a fost în capul listei. 

În sectorul servicii, începând din 2000, indicatorii sectorului de turism (ex.: cazarea în 

clădiri de recepţie a turiştilor, numărul de turişti cazaţi în structuri de recepţie a clienţilor, 

existenţa capacităţii de cazare pentru turişti în regiune, numărul de clădiri pentru recepţia 

turiştilor cu funcţii de cazare a turiştilor în regiune, etc.) au crescut, fiind considerat un 

sector promiţător. 

 

 

La nivel naţional, întreprinderile inovatoare au înflorit în principal în sectorul de 

producţie, cu toate că, în ultimii ani, cota întreprinderilor inovatoare din sectorul servicii 

a arătat tendinţe de creştere. În timp ce în 2002 numai 27% din întreprinderile inovatoare 

au aparţinut sectorului servicii, această rată a crescut la 32,5% (2004), respectiv 37% 

(2006). Desigur, progresul sectoarelor inovatoare a fost diferit în zonele rurale şi urbane 

ale regiunii, confruntându-se cu diferite probleme şi rezervând diferite oportunităţi. 

Există oportunităţi şi schimbări pentru inovaţia rurală prin construirea pe particularităţile 

locale şi pe resursele locale. Acţionari intervievaţi din judeţele Harghita şi Covasna a 

menţionat că, în cazul zonelor rurale din Regiunea Centrală, iniţiative inovatoare pot 

apărea în domeniul tehnologiilor de energie alternativă (unde au fost deja derulate 

experimente referitoare la plantarea ierbii energetice), industria lemnului (mai multe 

clustere geografice vor fi organizate în acest domeniu, în viitorul apropiat), agricultură 

(există planuri pentru înfiinţarea de parcuri agro-industriale în judeţele Covasna şi 
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Harghita), administrarea deşeurilor şi turim (crearea de sate ecologice, producţia de 

produse biologice, etc.). 

 

 

 

Principalele probleme – obstacole cu care se confruntă dezvoltarea inovaţiei cu privire 

la IMM inovatoare 

 

După 1989, sectorul C&D&I din România s-a confruntat cu probleme cum ar fi reformele 

instituţionale, calitatea scăzută a infrastructurii moştenite pentru cercetare şi dezvoltare şi 

lipsa capacităţii de cooperare internaţională. Mai mult, sistemul CDI naţional şi regional a 

fost finanţat insuficient; de aceea, salariile nu au fost atractive pentru potenţialii tineri 

cercetători, ca să nu mai menţionăm fenomenul de „scurgere a creierului” care a dus la 

scăderea numărului de cercetători. 

 

Pentru a avea o imagine mai detaliată cu privire la problemele şi obstacolele cu care se 

confruntă inovaţia în dezvoltare, pe lângă indicatorii cantitativi detaliaţi mai jos, avem, de 

asemenea, şi indicatori calitativi. În timp ce se desfăşoară prezentul studiu, au fost luate 

mai multe interviuri: personalul instituţiilor care sprijină întreprinderile şi programele 

C&D&I din regiune; directorii de întreprinderi şi angajaţii administraţiei publice. 

 

În baza răspunsurilor la interviuri, putem declara că legislaţia şi cadrul normativ din 

România cu privire la C&D şi inovaţie este armonizat cu cel al UE, dar încă există 

probleme specific procedurale. O astfel de problemă este considerată a fi procedura de a 

obţine un patent care are o durată de 2,5 – 3 ani, descurajând naşterea inovaţiei printre 

IMM-urile din regiune. Aşa cum a fost prezentat mai sus, potenţialul inovator al IMM 

este cel mai mare cu privire la sectorul de afaceri, dar, în acelaşi timp, trebuie menţionat 

că, datorită unei culturi reduse a inovaţiei printre IMM-uri, cota de întreprinderi non-

inovatoare este încă foarte mare. 

 

Probabil una dintre cele mai serioase deficienţe din cadrul regiunii este lipsa de strategie 

inovatoare a regiunii, care ar răspunde la problemele şi oportunităţile specifice ale 

regiunii. Chiar în absenţa unui cadru strategic regional, infrastructura de suport a 

afacerilor s-a ameliorat recent (ceea ce este confirmat  de numărul în creştere al 

incubatoarelor de afaceri şi al diferitelor centre şi agenţii regionale de suport pentru 

IMM), cu toate că, în majoritatea cazurilor, aceste instituţii acţionează separat, 

neconstruind relaţii între ele. Apoi, cooperarea dintre sectorul educaţiei terţiare şi sectorul 

privat este, de asemenea, la început, trăgând înapoi dezvoltarea unor clustere şi reţele 

sectoriale. 

 

Mai mult, dezechilibrele intra-regionale existente agravează situaţia, prin concentrarea 

infrastructurii de suport pentru afaceri şi inovaţie în zonele urbane ale regiunii. Din cauză 

că instituţiile de educaţie terţiară şi centrele de cercetare sunt localizate, de asemenea, în 

oraşe, IMM-urile din zona rurală (în special în cazul judeţelor Covasna, Alba şi Harghita) 

sunt dezavantajate atunci când este vorba de inovaţie. Din cauză că serviciile de 

consultanţă economică, instrucţiunile şi cunoştinţele, în general, sunt mai puţin accesibile 
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în cazul IMM-urilor din zona rurală, sunt disponibile resurse financiare limitate pentru a 

investi în C&D&I şi pentru a efectua experimente intensive de tehnologie. 

 

În cele din urmă, trebuie să subliniem că, în unele cazuri, chiar mentalitatea poate fi 

considerată un obstacol. Convingeri ca „Inovaţia vine întotdeauna din Vest” şi „Nu 

trebuie să fim inovatori, ne trebuie doar modele de urmat” sunt, fără îndoială, 

defavorabile inovaţiei. 

 

 

Iniţiative, programe regionale & unelte care sprijină IMM-urile 

 

Cadrul regulamentar naţional cu privire loa sectorul de afaceri constă din: legi 

comerciale, legi de impozitare şi alte legi conexe (ex.: legea muncii, legile imobiliare şi 

legea investiţiilor străine). 

În mod clar, una dintre cele mai importante probleme cu privire la uneltele care sprijină 

IMM-urile regionale este absenţa unei autorităţi competente la nivel regional şi a unui 

fundal instituţional, precum şi absenţa unui cadru strategic pentru dezvoltarea sectorului 

IMM regional. Datorită suportului centralizat oferit, programele finanţate de la bugetul de 

stat sunt unelte accesibile în Regiune. Pe lângă aceste programe, asistenţa financiară a 

UE, fondurile structurale sunt, de asemenea, accesibile, cu toate că, în multe cazuri, nu 

sunt deţinute cunoştinţele necesare pentru a aplica pentru finanţare. 

 

Pe de altă parte, mulţi antreprenori sunt foarte sceptici în ceea ce priveşte proiectele 

finanţate, deoarece se gândesc că un proiect necesită bani publici (din UE sau de la 

bugetul de stat), şansele pentru control şi monitorizare devin mai mari şi pot aduce 

complicaţii majore. 

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii 

facilitează accesul IMM-urilor la instrumentele financiare oferite de băncile comerciale şi 

de alte instituţii de finanţare, prin oferirea de garanţii către bănci pentru finanţare. 

Directorii de întreprinderi intervievaţi cred, ca rezultat al crizei economice, că băncile 

adoptă o politică mai prudentă din punct de vedere al acordării creditelor. 

Personalul de sprijin al afacerilor consideră că investiţiile întreprinderilor trebuie să fie 

finanţate prin credite, mai mult, persoanele intervievate consideră că situaţia economică 

prezentă nu le este favorabilă şi, în multe cazuri, capitaluri semnificative investite în 

inovaţie sunt sustrase de la producţie. Cadrul strategic pentru C&D&I din România este 

asigurat de către Strategia Naţională de Cercetare, Dezvoltare şi Inovaţie 2007-2013. 

Încercarea de a pune în practică scopurile formulate de acest document este efectuată cu 

ajutorul Planului Naţional pentru Cercetare, Dezvoltare şi Inovaţie, pentru perioada 

2007-2013. 

 

Cu privire la suportul întreprinderilor inovatoare, acesta este efectuat cu ajutorul 

uneltelor directe şi indirecte. Uneltele directe sunt – printre altele – acele programe 

inovatoare care sunt accesibile pentru întreprinderile din regiune, în timp ce, uneltele 

indirecte sunt diferitele măsuri fiscale şi de impozitare garantate prin lege. 
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Rolul parcurilor de cercetare & tehnologie – parcuri de afaceri, infrastructura de 

suport a afacerilor 

 

Cu privire la infrastructura de suport a afacerilor, regiunea se află într-o poziţie prosperă, 

în comparaţie cu alte regiuni din România. 

O treime dintre parcurile industriale care funcţionează în ţară sunt localizate în regiunea 

centrală, mai mult, există un număr de incubatoare de afaceri şi, de asemenea, este bine 

dezvoltată  sfera non-profit care are ca scop sprijinirea afacerilor. 

Cu toate acestea personalul intervievat a ajuns la aceeaşi concluzie, anume că numărul 

de stabilimente care sprijină afacerile şi facilităţile din regiune este destul de scăzut. 

Personalul intervievat al instituţăiilor care sprijină IMM consideră că aportul lor la 

dezvoltarea competitivităţii regiunii este reflectat într-un număr de noi locuri de muncă 

creat de întreprinderile sprijinite sau un număr de proiecte administrate cu succes. 

 

Conducerea infrastructurii de sprijin a afacerilor consideră că această infrastructură 

contribuie la dezvoltarea întregii regiuni şi comunităţi, pe termen lung. De asemenea, 

cred că participarea guvernelor locale la instalarea infrastructurii de suport a afacerilor 

este vitală; mai mult, trebuie să fie mai accentuată în viitor. 

Iniţiativele guvernelor locale (asigurând teren şi infrastructură pentru servicii publice) 

trebuie să fie completate şi cu implicarea de capital privat. 

 

În consecinţă, rolul acestor instituţii şi stabilimente este de a creşte viabilitatea 

întreprinderilor şi de a contribui la competitivitatea lor prin oferirea de unelte şi servicii 

care nu sunt, altfel, disponibile pentru IMM-uri. Cu toate că infrastructura de suport 

regional a afacerilor este în continuă expansiune, în majoritatea cazurilor serviciile 

furnizate nu sunt accesibile pentru IMM-urile din zona rurală. Mai mult, din cauza unui 

nivel scăzut de colaborare, înfiinţarea unor clustere geografice şi sectoriale rămâne, 

temporar, imposibilă. Cu toate acestea, un număr de întreprinderi din regiune care 

operează în medii de tip cluster şi, fără îndoială, stabilimente cluster formale va fi închis 

în viitorul apropiat. 
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II.2 Caracteristici specifice ale regiunii aflate în studiu 

 

II.2.1 Situaţia generală din regiune şi indicatorii regionali 

 

Trecere în revistă a locaţiei geografice şi a infrastructurii 

 

Situată în centrul României, în bazinul înconjurat de lanţul munţilor Carpaţi, Regiunea 

Centrală este formată din următoarele şase judeţe: Alba, Braşov, Covasna, Harghita, 

Mureş şi Sibiu. Există mai multe râuri în regiune; mai mult, aici pot fi întâlnite izvoarele 

a două dintre cele mai mari râuri din Regiune: Mureş şi Olt. Aproape jumătate din 

suprafaţa totală este acoperită de lanţul munţilor Carpaţi; de aceea, regiunea are caracter 

muntos. Relieful specific şi climatul continental permit existenţa unei flore şi faune 

variate. Regiunea acoperă o suprafaţă de 34.100 km2 (14,3% din suprafaţa totală a ţării) 

şi are o populaţie de 2.53 milioane locuitori (11,7% din populaţia României), prin 

urmare, Regiunea Centrală este a cincea cea mai populată zonă din ţară.  

Datorită locaţiei sale geografice, regiunea se învecinează cu şase alte regiuni de 

dezvoltare. 
 

 
Sursa: ro.wikipedia.org/wiki/România 

 

Precum este ilustrat în Tabelul Nr. 1, regiunea are o lungime totală a drumurilor publice 

de 10714 km, din care 26% (28% la nivel naţional) sunt drumuri publice modernizate. 

Densitatea reţelei de drumuri din judeţul Alba este cea mai mare (42,3 km/100 km2), dar, 

în acelaşi timp, acest judeţ deţine şi cea mai mare rată de drumuri publice nemodernizate 

(19,2%). Proporţia drumurilor publice modernizate din judeţul Braşov atinge 44,0%, 

urmat de judeţele Covasna (37,5%) şi Harghita (27,3%). 

 

Cele două autostrăzi planificate să treacă prin regiune, care vor fi construite în viitorul 

apropiat, vor creşte, fără îndoială, accesibilitatea la regiune şi vor promova, de asemenea, 

şi dezvoltarea economică. 
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Autostrada Transilvania va interconecta partea de sud-est cu partea de nord-vest a 

regiunii, deoarece este construită între municipiile Braşov şi Oradea. O altă autostradă va 

fi construită între Piteşti şi Nădlac, traversând partea de sud-vest a regiunii, conectând, 

astfel, regiunea cu Coridorul 4 de Transport Pan-European. 

Numărul de automobile reprezintă un element vital al mobilităţii individuale şi va fi 

prezentat în cele ce urmează. Există 160,1 automobile la 1000 de locuitori în regiune, 

această valoare fiind uşor sub media naţională de 164,4 automobile la 1000 de locuitori. 

În context regional, judeţele cu cel mai mare număr de automobile la 1000 de locuitori 

sunt Braşov (178,8 automobile la 1000 de locuitori) şi Sibiu (179,1 automobile la 1000 de 

locuitori), în timp ce cea mai redusă valoare poate fi găsită în cazul judeţului Mureş 

(142,5 automobile la 1000 de locuitori). Regiunea are 1337 km de cale ferată, 

caracterizată printr-o densitate redusă (39,5 km cale ferată/1000 km2), în comparaţie cu 

media naţională (45,3 km/1000 km2). 

Există două aeroporturi funcţionale: unul în Sibiu şi altul în Târgu Mureş. În 2006, 

aeroportul din Sibiu a înregistrat al 6-lea trafic de pasageri ca dificultate din ţară. 

Accesibilitatea la regiune va fi îmbunătăţită cu ajutorul aeroportului care va fi construit în 

Braşov în viitorul apropiat. 

Referitor la serviciile publice, 64,5% din aşezările din regiune au avut o reţea publică de 

furnizare a apei în 2006, în timp ce media naţională este de 63,0%. În cadrul regiunii, 

extinderea sistemului public de alimentare cu apă este mai mare în judeţul Braşov 

(81,0%) şi judeţul Harghita (70,1%). 

Rata serviciilor de canalizare este mai scăzută, deoarece numai 29,5% dintre aşezările de 

la nivel regional şi numai 22,3% la nivel naţional deţin sistem de canalizare. 

Referitor la sistemele de drenare a apei reziduale, cele două extremităţi ale regiunii sunt 

judeţele Covasna (37,8%) şi Alba (21,8%). 

Ţevile de gaz sunt disponibile în 57% din aşezările din regiune, ceea ce depăşeşte cu mult 

media naţională (24,4%). La nivel regional, în judeţele Mureş şi Sibiu această valoare 

este de 81,4%, respectiv 73,4%, în timp ce în cazul judeţelor Harghita şi Covasna, aceste 

procentaje sunt 32,8 şi 31,1, totuşi aceste valori fiind peste media naţională. 

 

În ceea ce priveşte infrastructura educaţională, sistemul educaţional al regiunii este 

bine dezvoltat şi accesibil. În 2007, numărul de şcoli era 1125, dintre care 59,5% 

funcţionau în zonele urbane. Numărul de şcoli elementare şi primare era de 591, dintre 

care 136 erau în judeţul Mureş şi 125 în judeţul Braşov. Distribuirea teritorială a liceelor 

şi şcolilor profesionale din regiune (207 de astfel de instituţii) este echilibrată, în timp ce 

instituţiile de studii superioare sunt concentrate în judeţele Mureş, Sibiu şi Braşov. Limba 

vorbită în instituţiile de studii superioare este româna. Oricum, există un număr mic de 

instituţii care şi-au deschis porţile pentru a preda şi în limba germană şi maghiară, oferind 

oportunitatea participării la studii superioare pentru grupurile de minorităţi etnice din 

regiune. 

Numărul de facultăţi care funcţionează în regiune este de 74, ceea ce constituie 12% din 

totalitatea facultăţilor care funcţionează în ţară. Rata absolvenţilor universitari la nivelul 

populaţiei educaţionale prezintă o creştere dinamică în perioada 1990-2007. În timp ce, în 

1990, proporţia absolvenţilor universitari în cadrul populaţiei educaţionale era de 2,2%, 

în 2007, această proporţie a crescut până la 29,6%. 
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În 2007, aproape jumătate (45,9%) dintre absolvenţii universitari şi-au obţinut diploma în 

instituţii de studii superioare din judeţul Braşov, 30,3% au absolvit în instituţii de studii 

superioare din judeţul Sibiu, în timp ce judeţele Harghita şi Covasna au avut numai 1,9%, 

respectiv 1,7% absolvenţi. 58,7% dintre absolvenţii universitari şi-au obţinut diploma la 

cursurile de zi, 32,2% la cursurile prin corespondenţă, în timp ce 9,1% la cursurile cu 

frecvenţă redusă. 

 

În cadrul populaţiei educaţionale, rata populaţiei cu vârsta peste 25 de ani arată o tendinţă 

de creştere, deoarece această proporţie a crescut de la 1,4% (1995) la 6,3% (2008), din 

care 2,1% reprezintă studenţi cu vârsta peste 35 de ani. Prezenţa populaţiei peste 25 de 

ani în sistemul educaţional denotă o importanţă a învăţământului de lungă durată, pe 

lângă o cerere tot mai mare a specializării profesionale. 

 

Cu privire la situaţia infrastructurii regionale a sănătăţii, în 2006 existau 51 de spitale 

funcţionale, asigurând un număr de 17.848 paturi de spital (7,1 paturi/1000 locuitori) şi 

aveau angajaţi 5.461 medici. Distribuţia regională a spitalelor este destul de 

dezechilibrată: în timp ce în judeţul Alba funcţionează 14 spitale, în judeţul Harghita 

numărul acestor instituţii este de numai cinci. 

 

Atât la nivel naţional, cât şi regional, putem monitoriza o creştere dinamică a utilizării 

de tehnologii informaţionale şi de comunicaţii în locuinţe, instituţii şi întreprinderi. 

Aproximativ 24,3% dintre întreprinderile din regiune au acces direct la internet, ceea ce 

este sub media naţională (cu 1,3%), aflându-se pe locul cinci pe scara regiunilor ţării, 

după Bucureşti-Ilfov (33,9%), Sud-Vestul Olteniei (26,1%), regiunile de Sud-Est (25,1%) 

şi Nord-Vest (24,4%). În 2006, întreprinderile din regiune care deţin computere au 

prezentat o medie de 20 de computere/100 de angajaţi (25,4 computere / 100 de angajaţi 

la nivel naţional), din care 12,9 computere au acces la internet. Astfel, 64,3% din 

computerele utilizate în întreprinderile din regiune au acces la internet. 

Numărul de instituţii educaţionale cu computere s-a mărit de patru ori în regiune între 

2001 şi 2008 (numărul de computere a crescut la 35012). Aproximativ un sfert dintre 

computerele aflate în instituţiile educaţionale regionale se află în şcoli din judeţul Braşov, 

21,09% sunt în judeţul Mureş, 19,93% în judeţul Sibiu, 12,08% în judeţul Harghita, în 

timp ce numai 6,73% sunt în judeţul Covasna. 

 

Per total, regiunea are o locaţie geografică favorabilă şi o infrastructură destul de bine 

dezvoltată. Sistemul educaţional este, de asemenea, dine dezvoltat şi accesibil, cu toate 

că instituţiile de studii superioare sunt concentrate în zone specifice. Tehnologiile 

informaţionale şi de comunicaţii se răspândesc şi activităţile comerciale de e-business 

devin tot mai comune în cadrul regiunii. 
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Situaţia socio-demografică 

 

Aşa cum a fost menţionat mai sus, regiunea are o populaţie de 2,53 milioane de oameni, 

11,7 la sută din populaţia României trăieşte în regiune. În cadrul regiunii, judeţele Braşov 

(23,6%) şi Mureş (23,0%) au cea mai mare pondere, în timp ce procentajul în cazul 

judeţelor Harghita şi Covasna este cel mai mic, deoarece aceste judeţe deţin 12,9%, 

respectiv 8,9% din populaţia regiunii. 

 

Figura Nr. 1 

 

Distribuţia populaţiei din regiune pe judeţe 

 

 
 Jud. Alba Jud. Brașov Jud. Covasna 

 Jud. Harghita Jud. Mureș Jud. Sibiu 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Anuarul Statistic 2007 

 

În termeni de naţionalitate, populaţia din regiune este remarcabil de eterogenă: 65,4 

procente sunt de etnie română, proporţia populaţiei maghiare este 29,9%, populaţia 

romă este 4,0% şi 0,6% sunt de etnie germană, în timp ce 0,1% sunt de alte 

naţionalităţi (Sursa: 2002 Census). 

 

Populaţia din judeţele Alba, Sibiu şi Braşov constă predominant din etnici români, în 

timp ce în judeţele Harghita şi Covasna, populaţia maghiară constituie majoritatea şi, 

adiţional, în judeţul Mureş, proporţia de locuitori români, respectiv maghiari este aproape 

egală. 

 

Datorită întinderii acestei zone, densitatea populaţiei este sub nivelul naţional. Densitatea 

populaţiei din regiune este de 74,2 locuitori/km2, în comparaţie cu media naţională de 

90,5 locuitori/km2. Judeţele cu cea mai mare densitate a populaţiei sunt Braşov (111,1 

locuitori/km2), Mureş (86,9 locuitori/km2) şi Sibiu (77,9 locuitori/km2), în timp ce 
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zonele cel mai puţin populate sunt judeţele Covasna şi Harghita (49,2 locuitori/km2) 

(Harta Nr. 1). 

 

Figura Nr. 2 

Densitatea populaţiei 

 
 

 

 

 

 
Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Anuarul Statistic 2007 

 

O proporţie semnificativă (40,2%) din populaţia regiunii locuieşte în zonele rurale. În 

comparaţie cu media regională, în judeţele Harghita, Covasna şi Mureş, raportul 

populaţiei rurale este mai mare. Aceasta se datorează, în special, lipsei de oraşe mari, 

deoarece în judeţele Harghita şi Covasna, oraşele de dimensiuni mici şi medii nu pot 

deveni o forţă pentru dezvoltarea economică a zonelor înconjurătoare. 

 

Figura Nr. 3 

Proporţia de populaţie urbană şi rurală, anul 2006 

 

 

Regiunea Judeţul Judeţul Judeţul Judeţul Judeţul Judeţul 

Centrală Alba Braşov Covasna Harghita Mureş Sibiu 
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  Populaţie urbană   Populaţie rurală 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Anuarul Statistic 2007 

 

 

Doi factori principali care afectează evoluţia populaţiei sunt creşterea naturală şi 

migraţia. Creşterea naturală prezintă tendinţe negative atât la nivel regional (-0,7‰), cât 

şi naţional (-1,8‰). În cazul judeţului Covasna (12,0‰) şi judeţului Braşov (10,2‰), rata 

naşterilor depăşeşte uşor rata deceselor. În regiune, mortalitatea infantilă reprezintă 

12,4‰, din care judeţul Braşov are cel mai mare indicator de mortalitate infantilă 

(15,2‰), în timp ce cea mai redusă valoarea a fost înregistrată în judeţul Sibiu (11,3‰) 

(Figura nr. 4). 

 

În ceea ce priveşte migraţia, în 2008, 3,1% din populaţia regiunii şi-a schimbat domiciliul 

permanent, în timp ce, la nivel naţional, acest procentaj a fost de 3,6 (Figura nr. 5, Harta 

nr. 2). Ca rezultat al migrării interne, populaţia rurală din regiune a crescut cu 5,3‰ şi, în 

acelaşi timp, populaţia urbană a scăzut cu 3,8‰. În consecinţă, putem monitoriza o 

diminuare abia perceptibilă a populaţiei. 

Un fenomen perceptibil în regiune este migrarea populaţiei urbane către zonele rurale 

care, pe de o parte, se poate înţelege ca un proces de suburbanizare, pe de altă parte, 

poate reflecta lipsa de viabilitate a oraşelor. 

Cu privire la migrarea internaţională, în 2008, 337 era numărul de imigranţi la nivel 

naţional, în comparaţie cu un număr de 2739 emigranţi, astfel rezultând o diminuare a 

populaţiei cu 1,0‰. Fenomenul de migrare internaţională afectează în special două dintre 

judeţele regiunii: Sibiu (-1,7‰) şi Braşov (-1,2‰) (Figura nr. 6). 

 

Harta Nr. 3 

 

Migrarea internaţională, anul 2008 

 

 

Romania Regiunea Judeţul Judeţul Judeţul Judeţul Judeţul Judeţul 

 Centrală Alba Braşov Covasna Harghita Mureş Sibiu 
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Structura de vârstă la nivel regional este similară cu structura naţională de vârstă. 

În 2006, proporţia persoanelor mature era de 66% la nivel regional (69,2% în judeţul 

Braşov şi 63,7% în judeţul Mureş) şi 65,1% la nivel naţional. 

Rata totală a dependenţei din regiune este de 41,6% (43,0% la nivel naţional), ceea ce 

arată o proporţie a populaţiei între 0-14 ani, respectiv 65 şi peste, luând în considerare un 

număr al populaţiei cu vârsta între 15-64 ani (Figura nr. 9). 

Aşa cum este prezentat mai jos, atât la nivel regional, cât şi naţional, numărul persoanelor 

peste 60 de ani este mai mare decât numărul persoanelor sub 15 ani. 

 

Figura nr. 7 

 

Rata totală a dependenţei demografice 

 
 

 

 

 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, 2008 
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Între anii 1990 şi 2008, indexul de vârstă s-a dublat la nivel regional şi naţional (Figura 

Nr. 8). Procesul de îmbătrânire a populaţiei afectează în special judeţele Alba 

(1033,9‰), Mureş (947,5‰) şi Braşov (907,6‰). 

 

În 2006, rata populaţiei active economic era de 44,3%, din care 40,3% era proporţia 

angajaţilor şi 4% era proporţia populaţiei fără loc de muncă din regiune. Proporţia 

populaţiei angajate din zona urbană era 43,6%, în timp ce în zonele rurale această cotă 

era de numai 35,4 procente. În ceea ce priveşte populaţia fără loc de muncă, nu există 

diferenţe semnificative între zonele rurale şu urbane. Proporţia persoanelor inactive 

economic era de 55,7% la nivel regional, 60,7% la nivel rural şi 52,4% în zonele urbane. 

 

 

Figura nr. 10 

Structura populaţiei după participarea la activităţi economice 

 
Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Anuarul Statistic 2007 

 

În timpul perioadei 1990-2007, a existat o scădere cu 15,8% a populaţiei active economic 

din regiune (de la 1310,5 mii la 1103,3 mii persoane) (Figura Nr. 11), în timp ce, în 

aceeaşi perioadă, scăderea populaţiei active a României a fost de 16,1%.  

De asemenea, rata activităţii din regiune a scăzut de la 79,5% (în 1990) la 67,2% (în 

2007), în timp ce rata activităţii la nivel de ţară a scăzut de la 82% la 66%. Referitor la 

schimbările de activitate în cazul judeţelor, pot fi observate discrepanţe semnificative. La 

nivelul regional al judeţului Alba s-a înregistrat cea mai mare rată de activitate (76,3% în 

2007, peste media naţională) în timp ce cea mai scăzută rată de activitate a fost înregistrat 

în judeţul Braşov (60,8%). 

 

Figura Nr. 13 

Evoluţia ratei de activitate 
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Sursa: Institutul Naţional de Statistică, 1998-2007 

 

În 2007, rata activităţii globale era de 43,7% la nivel de regiune şi 42,2% la nivel 

naţional. Există diferenţe semnificative între judeţe din această perspectivă (Figura Nr. 

14). 

 

Similar evoluţiei populaţiei active economic, o scădere remarcabilă poate fi observată şi 

la raportul populaţiei angajate (o diminuare perceptibilă a numărului acesteia: scădere 

de la 1239,6 mii persoane la 1049,9 mii persoane între 1992 şi 2007, ceea ce înseamnă o 

scădere cu 15,3%) (Figura Nr. 15). La nivel naţional, rata populaţiei angajate a scăzut cu 

16,6%. 

În perioada 1990-2007, rata regională a locurilor de muncă a scăzut de la 79,5%, valoare 

înregistrată în 1990, la 64% până în 2007, în timp ce rata naţională a locurilor de muncă 

din aceeaşi perioadă a scăzut de la 82,5% la 63,4%. 

La nivel regional, judeţul Alba deţine cea mai mare rată a locurilor de muncă 71,9% în 

2007, peste valorile medii la nivel naţional şi regional. Trei alte judeţe din regiune: Mureş 

(65,8%), Sibiu (65,4%) şi Harghita (64,2%) sunt, de asemenea, peste media regională şi 

naţională, în timp ce Covasna (60,9%) şi Braşov (57,7%) se află sub aceasta (Figura Nr. 

16). 

 

Figura de mai jos ilustrează distribuţia populaţiei cu loc de muncă după principalele 

sectoare ale economiei. 

 

Figura Nr. 17 

 

Locurile civile de muncă, după principalele activităţi ale economiei naţionale 
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agricultură  industrie  construcţii  servicii 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, 2007 

 

 

La nivel regional, 45,2% din populaţia cu loc de muncă face parte din sectorul de servicii, 

urmat de industrie (28,1%), agricultură (23,5%) şi construcţii (5,8%). 

 

 

 

 

Proporţia de angajaţi în sectorul regional de servicii a crescut cu 41,8% între 1992 şi 

2007. De asemenea, a crescut şi numărul de angajaţi din sectorul de construcţii, în timp 

ce industria şi agricultura sunt caracterizate de declin. 

Trebuie remarcat că 64,6% din populaţia cu loc de muncă locuieşte în zonele urbane, în 

timp ce numai 34,4% se află în zonele rurale. 

 

Din perspectiva nivelului educaţional, în sfera populaţiei angajate, populaţia cu nivel 

educaţional mediu (71,1%) are cea mai mare pondere în 2006, din care 33,4% sunt cei 

care au terminat liceul, 32,7% au calificare profesională şi 5,88% au nivel educaţional de 

şcoală profesională, 13,17% a fost populaţia care a urmat un nivel de educaţie superioară, 

în timp ce o proporţie din populaţie care are nivel scăzut de educaţie este de 15,7%. 

91,5% din absolvenţii universitari au fost angajaţi în zonele urbane, în timp ce 73,1% din 

populaţia care are un nivel educaţional scăzut a fost angajată în zonele rurale. 

 

Similar tendinţei naţionale, putem,de asemenea, monitoriza atât tendinţe crescătoare, cât 

şi descrescătoare în evoluţia ratei şomajului din regiune. 

Cea mai mare rată a şomajului, atât la nivel naţional (11,8%), cât şi la nivel regional 

(11,0%) a fost înregistrată în 1990. Figura de mai jos ilustrează evoluţia ratei şomajului la 

nivel naţional şi regional, în perioada 1991-2007. 
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Figura nr. 18 

 

Rata şomajului ILO 

 

 
 Regiunea Centrală 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, 1991-2007 

 

 

În 2007, rata regională a şomajului a fost de 4,8% (4,0% la nivel naţional), cea mai mare 

valoare a fost înregistrată în judeţul Covasna (7,0%), urmat de judeţele Alba (5,7%), 

Harghita (5,1%) şi Braşov (5,0%), în timp ce, în cazul judeţelor Mureş (4,3%) şi Sibiu 

(3,1%), această rată a fost sub media regională (Figura nr. 19). 

Referitor la situaţia pieţei de muncă din regiune, este evident că există o tendinţă 

negativă, atât în evoluţia populaţiei active (economic) şi cât şi în evoluţia populaţiei cu 

loc de muncă, ceea ce are un impact negativ asupra nivelului dependenţei economice. În 

2007, atât la nivel naţional, cât şi regional, au existat 1,5 persoane inactive economic la 1 

persoană cu loc de muncă. 

 

Referitor la situaţia de pe piaţa muncii din regiune, este evident că există o tendinţă 

negativă care duce la creşterea nivelului dependenţei economice. 

Aceste statistici arată clar nivelul general scăzut al educaţiei în cazul forţei de muncă şi, 

de asemenea, subliniază că persoanele cu loc de muncă şi cu un nivel educaţional ridicat 

sunt concentrate în centrele urbane. Acest fenomen are un impact semnificativ faţă de 

adâncirea dezechilibrelor economice intra-regionale. 

 

Caracteristici economice 
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În ultimii 15 ani, rata inflaţiei a scăzut continuu (rata maximă a inflaţiei a fost de 151,4%, 

înregistrată în 1997), până la 8,6% în 2005 (Figura nr. 20). Scăderea considerabilă a 

inflaţiei a fost însoţită de scăderea PIB la nivel naţional şi regional. 

În 2006, contribuţia regiunii la PIB naţional a fost de 40291,2 milioane Ron. În termeni 

procentuali, contribuţia la PIB a avut o tendinţă de scădere în ultimii ani, deoarece în 

2006 era de 11,7%, comparativ cu 12,5% în 1998, plasând regiunea pe locul patru între 

cele opt regiuni ale României. (Figura Nr. 21-22). 

 

Figura Nr. 21 

Contribuţia regiunii centrale la PIB naţional 

 

 
Sursa: Institutul Naţional de Statistică, 1998-2006 

 

Harta Nr. 4 

PIB după regiuni de dezvoltare, anul 2006 
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Cota regiunilor de dezvoltare în PIB naţional (în termeni de procentaj) a fost influenţată 

semnificativ de evoluţia spectaculoasă a capitalei (regiunea Bucureşti-Ilfov), a cărei 

contribuţie a crescut de la 16,5%, la 22,5%. 

 

Contribuţia judeţelor la PIB regional (Figura Nr. 23) prezintă dezechilibre: judeţele 

Braşov (27,9%) şi Mureş (20,3%) produc aproximativ jumătate din PIB regional, Sibiu 

contribuie cu 19%, urmat de judeţul Alba (14,8%), în timp ce judeţele Harghita (11,1%) 

şi Covasna (6,9%) rămân în urmă. 

Figura Nr. 23 

 

Contribuţia judeţelor la PIB-ul regional 

 

 
Sursa: Institutul Naţional de Statistică, 2006 

 

PIB regional a crescut cu 25,3% între 1990 şi 2004, sub creşterea naţională de 28,1%. În 

perioada 2000-2004, rata creşterii PIB-ului regional a fost de 5,5%, rata cea mai mare 

(7,4%) fiind înregistrată în 2002. 
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Cu PIB mediu per capita de 15920 Ron, regiunea centrală se află pe locul trei pe scară 

naţională, puţin sub media naţională (Figura Nr. 24). PIB-ul per capita în judeţele Braşov 

(18902,5 Ron) şi Sibiu (18050,05 Ron) este mult deasupra mediei regionale, judeţul Alba 

(15778,9 Ron) e aproximativ media, în timp ce judeţele Mureş (14015,7 Ron), Harghita 

(13680,2 Ron) şi Covasna (12422,1 Ron) a înregistrat cele mai scăzute valori (Figura Nr. 

25). 

Harta Nr. 5 

PIB per capita după judeţe, anul 2006 

 
 

Regiunea centrală produce 11,9% din valoarea adăugată brută, în termeni absoluţi, VAB 

per capita este 1196,7 Ron, uşor peste media naţională (Figura Nr. 26). În 2006, cele mai 

importante sectoare care contribuie la VAB regională sunt serviciile şi industria, cu 37,1, 

respectiv 34,1 procente. Contribuţia agriculturii şi construcţiilor la producţia VAB a 

regiunii a fost de 11%, respectiv 5,7%. 

Figura Nr. 27 

Proporţia VAB a diferitelor sectoare economice 

 
Agricultură industrie construcţii comerţ  servicii 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, 2006 

 

 

Investiţiile străine directe au un rol semnificativ în dezvoltarea economică a judeţului şi a 

regiunii. În conformitate cu Banca Naţională a României, Studiul Statistic din România, 

dintre 2003 şi 2007, volumul ISD a scăzut remarcabil (Tabelul Nr. 3-4). 
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În 2003, fluxul ISD în regiune a fost de 1041 milioane euro, care s-a triplat la 3451 

milioane euro în 2007. Contrat, în perioada dintre 2003 şi 2007, fluxul naţional ISD s-a 

mărit de patru ori, crescând de la 9662 la 42770 euro (Figura Nr. 29). 

În 2003, ISD per capita era de 409 euro (la nivel regional), până în 2007 această valoare a 

crescut la 1403 euro (comparativ cu nivelul naţional, aceasta este o cadenţă moderată). 

Din punctul de vedere al volumului ISD între 2003 şi 2007, regiunea se află pe locul doi 

(dintre cele opt regiuni de dezvoltare) pe scară naţională (după regiunea Bucureşti-Ilfov), 

(Figura Nr. 30). 

Harta Nr. 6 

ISD per capita, anul 2007 

 

 
 

În 2007, 14% dintre investiţiile Greenfield au fost efectuate în regiune, ceea ce a făcut ca 

aceasta să se afle pe locul doi (în urma capitalei). 

 

Volumul şi structura exportului din regiune indică o dezvoltare economică, deoarece 

premiza succesului operaţiunii de export este o dezvoltare dinamică a sectoarelor 

economice. În perioada 2001-2005, efectuarea exportului regional a arătat o tendinţă de 

ameliorare şi, în acelaşi timp, structura acestor operaţiuni s-a schimbat. 

Până în 2005, volumul exportului a crescut în medie cu 15,2% pe an, depăşind 2,4 

miliarde euro, ceea ce reprezintă o creştere cu 76,4% în comparaţie cu anul 2001. 

Creşterea exportului regional depăşeşte creşterea exportului la nivel de ţară (74,9%). 
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Harta Nr. 7 

Valoarea exportului pe regiuni de dezvoltare, anul 2005 

 

 
 

La nivel regional, cea mai spectaculoasă creştere a exportului s-a înregistrat în judeţele 

Braşov şi Harghita, unde creşterea a fost de 113,3%, respectiv 98,4%, în perioada 

menţionată judeţul Covasna producând numai o creştere de 19% la operaţiunile de export 

(Tabelul Nr. 5). 

 

Harta Nr. 8 

Valoarea exportului pe judeţe, anul 2005 
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În 2005, cota regională a operaţiunilor naţionale de export era de 10,9%, clasându-se 

astfel pe locul şase printre cele opt regiuni din România. Valoarea regională a exportului 

per capita era de 956 euro, ceea ce este uşor sub media naţională de 1029 euro/capita 

(Tabelul Nr. 6). 

 

În cadrul operaţiunilor naţionale de export, regiunea depăşeşte, în principal, exportul de 

piele şi obiecte de piele (exportând 45,5% din volumul naţional). Mai mult, Regiunea a 

exportat 32,1% lemn şi produse de lemn, 31,3% ciment şi produse de ciment şi 19,1% 

mobilier. Între 2001 şi 2005, exportul regional a crescut cu privire la hârtie, carton şi 

produse de carton, animale şi produse animaliere, în timp ce în cazul plasticului şi 

produselor de plastic şi chimice s-a înregistrat o scădere (Tabelul nr. 7-8). 

 

Cei mai importanţi contribuabili la exportul regional sunt: judeţele Braşov (26,6%), Sibiu 

(22,8%), Mureş (19,6%) şi Alba (16,2%), în timp ce contribuţia judeţelor Harghita şi 

Covasna a fost de 7,7%, respectiv 7,1%. La nivel regional, poate fi observată un gen de 

specializare per produse exportate. Astfel, judeţele Harghita şi Covasna exportă, în 

special, textile şi îmbrăcăminte, judeţul Alba joacă un rol semnificativ în exportarea 

produselor de lemn, judeţul Braşov exportă utilaje şi echipament electronic, în timp ce 

judeţul Mureş excelează în exportul produselor chimice. 

 

Regiunea este înzestrată cu un potenţial turistic remarcabil datorită (complex geografic, 

etnic, cultural şi componenţă religioasă) mediului variat natural şi cultural, făcând 

posibile activităţi turistice diversificate. Regiunea este una dintre destinaţiile principale 

ale ţării, confirmat de numărul de turişti care vizitează regiunea, precum şi de ritmul 

extinderii capacităţii de cazare. 

 

După 1990, capacitatea de cazare a regiunii s-a extins semnificativ, prin urmare, în 

2008, 26% din totalul capacităţii de cazare existente se găsea în regiune. Dezvoltarea 

capacităţii de cazare subliniază diferenţele majore dintre diferitele teritorii, cele mai 

importante judeţe fiind Braşov şi Harghita (Figura Nr. 31). Astfel, judeţele Braşov şi 

Harghita deţin cea mai vastă capacitate de cazare la nivel regional (38,9%, respectiv 

32,7%). 

Conform statisticilor, capacitatea de cazare a regiunii reprezintă 13,4% din capacitatea 

ţării, aflându-se pe locul doi la nivel naţional. 
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Figura Nr. 32 

Capacitatea existentă de cazare turistică pe regiuni de dezvoltare 

 

 
Regiunea Bucureşti-Ilfov 6,4%, regiunea de sud 7,3%, regiunea de sud-vest 5,1%, regiunea de vest 7,3%, regiunea de 

nord-vest 9,0%, regiunea centrală 13,4%, regiunea de nord-est 6,5%, regiunea de sud-est 45,1% 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, 2008 

 

În cadrul regiunii, 40% din capacitatea de cazare se află în judeţul Braşov, 18,5% în 

judeţul Harghita, urmat de judeţul Sibiu (13,4%) (Figura Nr. 32-33). 

În paralel cu extinderea capacităţii de cazare, numărul de turişti cazaţi a crescut de la 

836 mii (2001) la 1,29 milioane (2008) (Figura Nr. 34). 

79,2% din turiştii care vizitează regiunea sunt români, în timp ce 20,8% sunt străini. 

În 2008, aproape jumătate din turiştii care au vizitat regiunea (45,1%) au vizitat judeţul 

Braşov, 22% au vizitat judeţul Sibiu şi numai 6% au dorit să descopere comorile din 

judeţul Harghita (Figura Nr. 35). 

 

Numărul de cazări peste noapte din regiune a scăzut, de la 6,3 milioane (1990) la 3,1 

milioane (2008). Majoritatea turiştilor străini au sosit pe şosea, cu toate că transportul 

aerian devine tot mai important. Din această perspectivă, aeroporturile regionale 

menţionate anterior au un rol semnificativ (Figura Nr. 36). 

 

Aşa cum a fost prezentat mai sus, în ultimii ani PIB-ul regional a crescut continuu, în 

timp ce contribuţia judeţelor la PIB-ul regional arată diferenţe semnificative. O creştere 

remarcabilă poate fi observată în volumul fluxului ISD şi al operaţiunilor de export 

regional, însoţite de un fel de specializare (la nivel de judeţ) în ceea ce priveşte produsele 

exportate. Regiunea este una dintre destinaţiile majore ale ţării, cu un remarcabil 

potenţial turistic, cu toate că oportunităţile turismului ştiinţific şi ale turismului de 

afaceri nu sunt subliniate destul şi nici rolul inovaţiei în domeniul turismului. 
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Cadrul strategic naţional şi regional 

 

Capitolul se axează pe detalierea strategiilor existente de dezvoltare teritorială şi 

sectorială şi pe planurile care privesc IMM-urile regionale şi inovaţia. 

 

Prioritatea nr. 1 a Planului Naţional de Dezvoltare este de a creşte productivitatea 

companiilor române pentru a ajunge aproape de rata productivităţii medii din UE. Scopul 

este de a genera o creştere medie a productivităţii anuale de 5,5%, care va permite 

României să atingă un nivel care reprezintă 55% din media UE până în anul 2015. 

Printre obiectivele specifice se află creşterea contribuţiei IMM la PIB cu 20% până în 

2015 şi o creştere a valorii totale a cheltuielilor C&D cu până la 3% din PIB în 2015. 

 

Cadrul Naţional de Referinţă Strategică 2007-2013 are ca scop consolidarea 

canalizării strategice a politicilor de coeziune şi sociale din România şi de a realiza o 

legătură corectă şi adecvată cu politicile Uniunii Europene, conform strategiei de la 

Lisabona, care generează politici pentru creşterea economică şi crearea de noi locuri de 

muncă. 

Viziunea CNRS este de a crea o Românie competitivă, dinamică şi prosperă şi obiectivul 

este de a reduce dezechilibrele dezvoltării economice şi sociale dintre România şi alte 

state membre UE, prin generarea unei creşteri suplimentare cu 15-20% a PIB până în 

2015. Programele relevante sectoriale şi operaţionale implementate prin CNRS au fost 

discutate anterior. 

 

Obiectivul strategic al Planului de Dezvoltare a Regiunii Centrale 2007-2013 este de a 

crea un mediu de afaceri competitiv, capabil să reducă dezechilibrele intra şi inter-

regionale. Axa de prioritate nr. 2 se referă la afacerile de suport, în timp ce axa de 

prioritate nr. 5 se bazeză pe cercetare, inovaţie tehnologică şi crearea unei societăţi 

informaţionale. 

 

Există şi strategii la nivel de judeţ care au ca scop dezvoltarea integrată a zonei unui 

anumit judeţ. Aceste documente de planificare conţin diferite propuneri de dezvoltare, 

respectiv obiective, cu privire la dezvoltarea sectorului de afaceri din judeţ. 

 

Strategia Naţională de Cercetare, Dezvoltare şi Inovaţie 2007-2013 şi  Planul 

Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovaţie pentru perioada 2007-2013 sunt 

principalele instrumente cu privire la dezvoltarea sistemului naţional CDI. 

 

Odată ce România a aderat la Uniunea Europeană, dezvoltarea bazată pe gândirea 

strategică şi planificarea strategică au devenit tot mai predominante. 

Strategiile de dezvoltare au fost organizate într-un fel de ierarhie, începând de la cel mai 

înalt nivel, şi anume nivelul naţional, şi îndreptându-se către nivelele locale. În multe 

cazuri totuşi, planificarea la nivel regional nu a primit suficientă atenţie; aceasta este 

situaţia inovaţiei, precum şi a IMM-urilor. 
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II.2.2 Analiza SWOT a regiunii 

 

Puncte forte Puncte slabe 

Reţele de transport şi logistică 

 Locaţia geografică favorabilă a 

regiunii 

 Învecinarea cu alte şase regiuni de 

dezvoltare 

 Două aeroporturi funcţionale 

 Creşterea gradului de utilizare a 

PC-ului 

 Creşterea gradului de utilizare a 

internetului 

 Zone rurale îndepărtate din judeţele 

Alba şi Covasna 

 Drumuri publice nemodernizate 

 Lipsa oraşelor mari în partea de 

nord a regiunii 

Sisteme de producţie şi managementul resurselor umane 

 Expansiunea sectorului de 

construcţii 

 Creşterea PIB-ului regional 

 Creşterea volumului de export 

 Reforme de succes făcute în 

domeniul economiei 

 Industrie bine dezvoltată în partea 

de sud a regiunii 

 Extinderea capacităţii de cazare la 

nivel regional 

 Noi locuri de muncă create în 

regiune datorită infrastructurii de 

suport a afacerilor 

 Infrastructură educaţională bine 

dezvoltată şi accesibilă 

 Oportunităţi existente pentru studii 

superioare pentru grupurile 

minoritare din regiune 

 Creşterea numărului populaţiei care 

cu o educaţie de nivel terţiar 

 Întreprinderi mai puţin competitive 

în comparaţie cu alte state membre 

UE 

 Productivitate scăzută în cazul 

industriei şi agriculturii 

 Valoare adăugată scăzută pentru 

produsele agricole 

 Densitatea IMM-urilor peste media 

naţională 

 Cotă scăzută de participare a 

întreprinderilor mici şi mijlocii la 

cifra de afaceri a sectorului regional 

de antrepriză 
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Oportunităţi Pericole 

Mediul economic 

 Ameliorarea climatului pentru 

afaceri şi investiţii 

 Creşterea ISD în regiune 

 Creşterea investiţiilor brute ale 

unităţilor locale regionale 

 Sectoarele economice cu dezvoltare 

dinamică 

 Lărgirea listei de produse 

exportabile 

 Multe programe finanţate de la 

bugetul de stat disponibile în 

regiune 

 Oportunităţi de finanţare pentru 

IMM-uri regionale, asistenţă 

financiară disponibilă de la UE 

 Dezvoltarea continuă a 

infrastructurii regionale de sprijin a 

afacerilor 

 Autostrăzi planificate care trec prin 

regiune, aeroport care se va construi 

la Braşov 

 Contextul (global) al 

competitivităţii 

 Creşterea dezechilibrelor 

economice între judeţele din 

regiune 

 Diminuarea populaţiei active 

economic, scăderea ratei de 

activitate 

 Scăderea numărului populaţiei cu 

loc de muncă 

 Persoane angajate, cu nivel 

educaţional superior, concentrate în 

centre urbane 

 Creşterea numărului de persoane 

inactive economic per persoană 

angajată 

Mediul social/cultural 

 Caracterul eterogen al naţionalităţii 

ca oportunitate de stabilire a 

relaţiilor internaţionale 

 Fundal natural şi cultural variat 

 Turişti care vizitează regiunea 

 Concentrarea teritorială a 

instituţiilor de studii superioare 

 Îmbătrânirea populaţiei 

Mediul tehnologic 

 Aplicarea tehnologiilor 

informaţionale şi de comunicaţii 

 Suport pentru aplicaţiile e-business 

 Creşterea dezechilibrelor 

intraregionale la nivel de 

infrastructură tehnică şi 

echipamente  
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Matrice de priorizare 

 

Ş
an

sa
 a

p
ar

iţ
ie

i  Posibil impact 

 Mare  Mediu Scăzut 

Mare   Întreprinderi mai 

puţin competitive 

în comparaţie cu 

alte state membre 

UE 

 Infrastructură de 

sprjin regional al 

afacerilor în 

continuă 

dezvoltare 

 Reforme în 

domeniul 

economiei, 

ameliorarea 

climatului pentru 

afaceri şi investiţii 

 Noi locuri de 

muncă create în 

regiune datorită 

infrastructurii de 

suport al afacerilor 

 Scăderea 

numărului 

populaţiei cu 

loc de muncă 

Mediu  Creşterea PIB 

regional 

 Număr mai mare 

de populaţie cu 

nivel educaţional 

terţiar 

 Multe programe 

finanţate de la 

bugetul de stat 

disponibile în 

regiune 

 Oportunităţi de 

finanţare pentru 

IMM-uri regionale, 

asistenţă financiară 

disponibilă din 

partea UE 

 Drumuri 

publice 

nemodernizate 

 Lipsa unor 

oraşe mari în 

partea de nord a 

regiunii 

Scăzut  Aplicarea de 

tehnologii 

informaţionale şi 

de comunicaţii 

 Creşterea ISD în 

regiune 

 Zone rurale 

îndepărtate în 

judeţele Alba şi 

Covasna 
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PARTEA III. Principalii actori care contribuie la dezvoltarea abilităţii inovatoare şi 

antreprizei din Regiunea Centrală 

 

III.1 Situaţia generală a sectorului de afaceri, bazându-se, în special, pe antrepriza 

inovatoare 

 

Trecerea în revistă a sectorului regional de afaceri 

 

Unul dintre principalele scopuri ale politicii de dezvoltare regională a UE este realizarea 

coeziunii sociale şi economice. Diferite politici sectoriale ale UE sprijină ideea de 

dezvoltare teritorială echilibrată, în timp ce alte principii de bază, cum ar fi 

competitivitatea (care practic, presupune o abordare comparativă , mai mult ,una 

competitivă), par a fi în contradicţie cu valorile şi calităţile (promovate de coeziunea 

socio-economică) ca: egalitate, convergenţă, omogenitate, etc. Pentru soluţionarea acestei 

ambivalenţe ambivalente, sectorul de afaceri are, fără îndoială, un rol important. Mai 

mult, factorii de competitivitate pot fi utilizaţi ca unelte pentru realizarea coeziunii socio-

economice. 

Mulţumită stării diferite de dezvoltare a statelor membre UE şi situaţiei economice 

variate, în ciuda strategiilor încercate, încă există dezechilibre teritoriale nu numai în UE, 

ci şi la nivel naţional şi regional. Mai mult, aşa cum vom vedea în capitolele următoare, 

dezechilibre teritoriale cu privire la antrepriză şi inovaţie există chiar şi la nivel sub-

regional. 

Mai întâi, vom analiza performanţele sectorului regional de antrepriză, apoi va fi detaliată 

situaţia inovaţiei la nivel de Regiune. 

Aşa cum este ilustrat mai jos, în cazul României, pot fi monitorizate dezechilibre 

regionale semnificative din punct de vedere al spiritului de evoluţie antreprenorială. 

 

Densitatea IMM-urilor pe regiuni de dezvoltare, anul 2007 

 

 
Harta Nr. 9 – Nr. de IMM-uri/1000 locuitori 
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În conformitate cu statisticile naţionale, densitatea IMM-urilor este în continuă creştere, 

ajungând la 23 de IMM-uri per 1000 de locuitori în 2007, la nivel naţional. Printre 

regiunile din România, regiunea Bucureşti-Ilfov este clasată prima (49,9 IMM-uri/1000 

locuitori), urmată de regiunea de nord-vest, regiunea de vest şi regiunea centrală. 

Densitatea IMM-urilor din regiunea centrală a arătat o medie de 24,2 IMM-uri/1000 de 

locuitori, peste media naţională de 23 de IMM-uri/1000 de locuitori. 

 

Conform Institutului Naţional de Statistică al României, în 2007 au fost înregistrate un 

număr de 64292 întreprinderi active în regiune. 12,3% dintre întreprinderile înregistrate 

în România sunt concentrate în regiunea centrală, fiind pe locul trei printre regiuni, 

urmând Bucureşti-Ilfov (23% din întreprinderile naţionale sunt localizate aici) şi regiunea 

de nord-vest (14% din întreprinderi). Cea mai mică proporţie de întreprinderi se află în 

regiunea de sud-vest, unde sunt înregistrate 7,2% din întreprinderi. 

 

Sectorul de servicii constituie aproximativ 70% din întreprinderile din România, fiind un 

procentaj un pic mai scăzut decât media naţională (73,8%), fiind pe ultimul loc printre 

regiunile din România. Raportul întreprinderilor industriale este de 14,9% în Regiune, 

ceea ce reprezintă cea mai mare rată în comparaţie cu celelalte regiuni. 

 

Structura sectorului regional de antrepriză pe judeţe este ilustrată în figura de mai jos. 

 

Figura Nr. 37 

Structura sectorului regional de antrepriză după judeţe, anul 2007 

 

 
Agricultură industrie  construcţii servicii  altele 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, 2007 

 

Aşa cum este prezentat în figură, sectorul regional de antrepriză este caracterizat de o 

distribuţie inegală, atât din perspectiva sectoarelor economice, dar şi în ceea ce priveşte 

participarea judeţelor la sectorul regional activ de întreprinderi. 

 

Este evident că există dezechilibre semnificative cu privire la concentrarea teritorială a 

întreprinderilor. De exemplu, mai mult de 30% dintre întreprinderile regionale din 
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sectorul serviciilor sunt localizate în judeţul Braşov, în timp ce Covasna deţine mai puţin 

de 7% dintre acestea. De asemenea, judeţul Braşov se află pe primul loc în domeniul 

construcţiilor şi industriei, urmat de judeţele Mureş şi Sibiu. 

 

86,8% dintre întreprinderile înregistrate sunt microîntreprinderi (cu 0-9 angajaţi), 

situându-se, din acest punct de vedere, pe locul şapte între regiuni. 10,5% dintre 

întreprinderile din regiune au 10-49 angajaţi, fiind pe primul loc între regiuni. Proporţia 

de întreprinderi (2,3%) care au angajate 50-249 persoane oferă, de asemenea, o poziţie 

favorabilă regiunii, fiind pe primul loc lângă Sudul Munteniei şi Regiunile din Vest 

(proporţia întreprinderilor care au angajate 50-249 persoane este 2,1% în România). 0,4% 

este proporţia întreprinderilor care au angajate mai mult de 250 de persoane şi această 

proporţie corespunde cu media naţională. 

De aceea, în ciuda faptului că atât la nivel de regiune, cât şi la nivel naţional, proporţia de 

microîntreprinderi şi întreprinderi mici predomină, regiunea centrală este pe un loc 

fruntaş cu privire la prezenţa companiilor mari. 

 

Nu este surprinzător că, din punctul de vedere al distribuţiei întreprinderilor după 

dimensiune, judeţul Braşov este, de asemenea, în fruntea listei. 

 

Figura Nr. 38 

Structura sectorului regional de întreprinderi după dimensiune, 2007 

 

 
0-9 angajaţi  10-49 angajaţi 

50-249 angajaţi  250 angajaţi şi mai mulţi 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, 2007 

 

30% dintre întreprinderile active sunt situate în judeţul Braşov, în timp ce judeţul deţine 

numai 23% din populaţia din regiune. Performanţele altor judeţe pot fi văzute în 

următorul grafic. 
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Figura Nr. 39 

Proporţia populaţiei regionale şi aIMM-urilor active, după judeţe, anul 2007 

 

 
Proporţia populaţiei Proporţia de Imm-uri active 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, 2007 

 

În baza celor de mai sus, putem vedea că punctul de densitate al IMM-urilor din regiune 

poate fi găsit undeva la mijlocul topurilor, mai mult, este uşor peste media naţională. 

În comparaţie cu populaţia acestora, performanţa judeţelor Braşov şi Sibiu este cea mai 

bună din punct de vedere al IMM-urilor active, mai mult, performanţa judeţului Harghita 

din acest punct de vedere este mai favorabilă decât a celorlalte trei judeţe. Acest fapt 

arată că polurile economice ale regiunii sunt localizate în judeţele Braşov şi Sibiu. 

 

 

Progresul sectoarelor promiţătoare 

 

În timpul perioadei de tranziţie, au avut loc schimbări remarcabile în structura economiei 

naţionale. Similar cu tendinţele naţionale (ca trecerea de la o economie bazată 

predominant pe agricultură şi industrie la una bazată predominant pe servicii şi industrie, 

proces de privatizare, etc.) au evoluat şi tendinţele regionale. În unele regiuni, cum ar fi 

regiunea centrală, industria s-a confruntat cu probleme structurale adânci, care au dus la 

un declin continuu al sectorului, până la sfârşitul secolului 20. În paralel cu acest 

fenomen, mai multe industrii miniere şi extractive au fost închise sau reduse la o 

capacitate inferioară, afectând multe economii (în principal) rurale monoindustriale, 

insuficient diversificate. 

 

Stabilitatea şi creşterea economică susţinută încep abia în 2000-2001, încurajând fluxul 

investiţiilor străine. În conformitate cu Banca Naţională a României (Studiul Statistic 

despre ISD în România, în 2007) totalul fluxului ISD în Regiune în 2007 a fost de 3451 

milioane euro, având ca ţintă, în mare măsură, sectorul de producţie (industria lemnului, 

industria alimentară, industria produselor pentru construcţii şi industria constructoare de 

maşini). În acelaşi timp, sectorul de servicii a devenit tot mai atractiv pentru ISD, 

manifestând o creştere a contribuţiei sale la PIB. 
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În conformitate cu datele furnizate de Institutul Naţional de Statistică, contribuţia 

sectorului de servicii la PIB a crescut de la 41,4% la 49,7% între 2000 şi 2007, la nivel 

naţional. Sectorul agriculturii (de la 11,1% la 6,6%) este în permanent declin, în timp ce 

ponderea industriei în PIB a scăzut, de asemenea (de la 27,3% la 23,5%). 

Următorul grafic ilustrează contribuţia sectoarelor economice la PIB naţional în 2005. 

 

Figura Nr. 40 

Contribuţia sectoarelor economice la PIB 

 

 
Agricultură industrie  construcţii servicii 

România Regiunea Centrală 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Anuarul Statistic 2007 

 

În 2005, VAB din sectorul servicii la economia regiunii a fost de 50,3%, din care 27,9% 

a fost furnizat prin tranzacţii imobiliare, 20,3% prin comerţ, 16,8% prin transport, 
iar sectorul de hoteluri şi restaurante a furnizat numai 6,6%. 

 

Un progres promiţător la nivel de sector poate fi observat la sectorul construcţii, deoarece 

contribuţia sa la PIB a crescut de la 4,9% la 9,1% în perioada 2000-2007. Progresul 

înregistrat de sectorul construcţii este prezentat în Figura Nr. 41. În timp ce, în 1997, 

numai 3,2% din întreprinderi aveau construcţiile ca principal domeniu de activitate, în 

2007 această proporţie a ajuns la aproape 10%, peste media naţională de 9%. 

 

Cu privire la structura regională a întreprinderilor din sectorul de industrie şi construcţii, 

după dimensiune (Figura Nr. 42), în 2007 mai mult de 2/3 erau întreprinderi cu 0-9 

angajaţi, în timp ce rata întreprinderilor cu 250 angajaţi era de numai 1,2%. În cazul 

comerţului şi al altor servicii, ponderea microîntreprinderilor este chiar mai 

semnificativă, ajungând la 91,5% în 2007 (Figura Nr. 43). 

În ciuda acestui fapt, aşa cum putem vedea mai jos, ponderea afacerilor mari în sectorul 

antreprenorial regional a fost, de departe, cea mai importantă (31,7%), urmată de 

întreprinderile cu 50-249 angajaţi (26,5%) şi întreprinderile cu 10-49 angajaţi (23,5%). 
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Figura Nr. 44 

Distribuţia cifrei de afaceri a sectorului regional de antrepriză,  

după clasă (milioane RON), anul 2007 
 

 
0-9 angajaţi 10-49 angajaţi 50-249 angajaţi 250 angajaţi şi mai mulţi 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, 2007 

 

Concluzii despre progresul diferitelor sectoare pot fi trase din distribuţia cifrei de afaceri 

a sectorului regional de antrepriză prezentat în figura următoare. 

Figura Nr. 45 

Distribuţia cifrei de afaceri a sectorului regional de antrepriză,  

după principalele sectoare ale economiei (milioane RON), anul 2007 
 

 
Servicii  Industrie  Agricultură Construcţii Altele 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, 2007 

 

Mai întâi, trebuie notată ponderea semnificativă a sectorului de servicii (precum şi 

industria 40,61%), care produc un procent de 48,75 din cifra de afaceri a sectorului 

regional de antrepriză, fiind sub ponderea naţională de 56,23%. 

Referitor la industrie, producţia deţine cea mai mare cifră de afaceri (30% din cifra de 

afaceri a sectorului regional de antrepriză), 6,3% din energia electrică şi termică, în 

timp ce 4% reprezintă minieritul şi  exploatarea în cariere. 
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Printre altele, prelucrarea metalelor, industria uşoară şi chimică sunt considerate a fi 

principalele activităţi industriale, localizate în principal în partea de sud a regiunii. 

Evoluţia ponderii sectorului de servicii demonstrează o oscilaţie pe diferite perioade, 

atingând maximul în 2005 (mai mult de 50% din cifra de afaceri a sectorului de 

antrepriză). 

Figura Nr. 46 

Proporţia sectorului servicii din punct de vedere al  

cifrei de afaceri regionale şi naţionale, 1998-2007 

 
Sector servicii România Sector servicii Regiunea Centrală 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, 1998-2007 

 

Ponderea sectorului servicii din punct de vedere al cifrei de afaceri (48,8%) are 

următoarele componente: 37,3% din cifra de afaceri a sectorului regional de antrepriză 

provenind din comerţ, 4,8% din transport şi depozite, 4% din tranzacţii imobiliare, 1,4% 

din turism, 0,9% din poştă şi telecomunicaţii, 0,3% sănătate şi 0,1% din întreprinderi 

active în domeniul educaţiei. 

Aşa cum este prezentat mai jos, sectorul construcţiilor a crescut continuu de la ponderea 

de 4,98%, măsurată în 2002, până la 8,30% înregistrată în 2007, aproximând valoarea 

naţională. 

Figura Nr. 47 

Proporţia sectorului de construcţii din punct de vedere al  

cifrei de afaceri regionale şi naţionale, 1998-2007 

 
Proporţia sectorului de construcţii, cifra de afaceri regională 

Proporţia sectorului de construcţii, cifra de afaceri naţională 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, 1998-2007 
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Un progres la nivel de sector este demonstrat după nivelul de productivitate. Datorită 

lipsei de date disponibile, vom utiliza un model simplu pentru măsurarea productivităţii: 

productivitate = output/input. În cazul nostru, output va reprezenta ponderea cifrei de 

afaceri a sectorului şi input va fi ponderea sa în domeniul forţei de muncă. 

Figura Nr. 48 

Productivitatea sectoarelor economice, Regiunea  

Centrală – anul 2007 
 

 
Proporţie cifră de afaceri Proporţie angajaţi 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, 2007 

 

Conform calculului nostru, în cazul sectorului servicii, valoarea productivităţii este 1,19 

(48,75 procente din cifra de afaceri/40.64 cotă angajaţi), în timp ce, în cazul restului de 

sectoare economice, această valoare este sub 1: industria 0,9, construcţii 0,79 şi 

agricultură 0,57. 

 

Este adevărat că industria din România, în special producţia, se bazează în mod 

tradiţional pe munca intensivă, în timp ce, în general, agricultura nu produce o valoare 

adăugată mare. 

Conform Politicii TrendChart INNO – Tendinţe Politice şi Raport de evaluare 

ROMÂNIA 2008, productivitatea muncii per persoană angajată a crescut substanţial în 

ţară, de la 29,2% în 2002 la 41% în 2007 (UE-27=100). Productivitatea muncii, 

principalul contribuabil la PIB, a crescut cu 8,7% în T1 2008, faţă de aceeaşi perioadă din 

2007. Conform Raportului, factorii cheie care afectează negativ productivitatea muncii 

includ lipsa de forţă de muncă calificată, costurile indirecte mari de procesare şi 

instabilitatea sistemului fiscal. 

 

La nivel regional, sectorul de servicii deţine cea mai mare pondere a valorii brute 

adăugate, urmat de industrie. 

Investiţiile şi exporturile brute, precum şi alţi doi indicatori de progres ai sectorului sunt 

prezentaţi pe scurt. Referitor la investiţiile brute, în 2007, regiunea a trecut pe locul al 

doilea, cu o proporţie de 11% în ceea ce priveşte investiţiile brute ale unităţilor locale 

active la nivel naţional. 
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Figura Nr. 49 

Investiţiile brute ale unităţilor active după regiunea de dezvoltare 

 

 
Regiunea de nord-vest Regiunea centrală  Regiunea de nord-est 

Regiunea de sud-est Regiunea Bucureşti-Ilfov  Regiunea de sud 

Regiunea de sud-vest Regiunea de vest 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, 1998-2007 

 

În termeni absoluţi, aceasta înseamnă 16064 milioane RON, dintre care 46,4% industria, 

42,77% serviciile, 7,12% construcţiile şi 2,75% agricultura. 

 

Figura Nr. 50 

Investiţiile brute ale unităţilor locale din regiune după sectoare de economie, anul 

2007 

 
Agricultură Industrie  Construcţii Servicii  Altele 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, 2007 

 

Referitor la exporturi, trebuie să remarcăm că industria domină procesele de export, 

atât pe plan naţional, cât şi regional, industria lemnului, industria textilă şi pielăria şi 

produsele chimice sunt cel mai frecvent exportate. 
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Restructurarea economică ce a urmat schimbării regimului a avut ca rezultat schimbări 

semnificative şi în regiunile economice ale României. Aşa cum demonstrează indicatorii 

de mai sus, anumite sectoare, cum ar fi sectorul servicii, par să se consolideze, în timp ce 

altele prezintă o tendinţă descrescătoare. Industria- şi, în cadrul acesteia, sectorul de 

producţie intră în categoria sectoarelor de succes, din sectorul de servicii – comerţul, 

transportul şi sectorul turismului sunt cele mai promiţătoare sectoare. Productivitatea 

bazată pe calculele proprii dezvăluie o manieră pozitivă numai în cazul sectorului 

servicii, deoarece proporţia cifrei de afaceri este mai mare în acest sector economic 

decât proporţia angajaţilor. 

 
 

Trecere generală în revistă a C&D&I la nivel naţional şi regional 

 

Acest subcapitol prezintă, în general, C&D la nivel naţional şi regional şi sistemul de 

inovaţii bazat pe rezultate ale studiilor Innobarometer, precum şi pe date furnizate de 

Institutul Naţional de Statistică al României. 

 

Începerea cu o trecere în revistă la nivel naţional ne ajută să vedem mai clar situaţia CDI 

a regiunii, precum şi abilitatea inovatoare. 

 

Mai întâi, va fi prezentată evoluţia numărului de cercetători din activitatea de cercetare-

dezvoltare – ca indicator important utilizat pentru a evalua statusul sistemului C&D&I. 

Aşa cum este ilustrat în figura de mai jos, perioada 1995-2000 a fost o perioadă de declin, 

urmată de o perioadă în care a putut fi monitorizată o creştere continuă a numărului de 

cercetători. Totuşi, numărul de cercetători în 2007 (30740 persoane la nivel naţional) 

rămâne încă sub valoarea înregistrată în 1995. 

 

Figura Nr. 52 

Numărul de cercetători din activitatea de cercetare-dezvoltare, România 

 

 
Număr de persoane 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, 1995-2007 
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Următoarea figură demonstrează angajamentul cercetătorilor români faţă de inginerie şi 

ştiinţe tehnologice, în măsura în care 43,5% din ei au activat în acest domeniu ştiinţific, 

urmat de ştiinţele naturale şi ştiinţele exacte. 

Figura Nr. 53 

Cercetători din activitatea de cercetare-dezvoltare, după domeniul ştiinţific, în 2007 

 
Ştiinţe naturale şi 

exacte 

Inginerie şi 

ştiinţe 

tehnologice 

Ştiinţe medicale Ştiinţe agricole Ştiinţe sociale Umanitare 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, 2007 

 

În ceea ce priveşte vârsta cercetătorilor, în conformitate cu Anuarul Statistic al României 

2007, cercetători cu vârsta de 35-44 ani au reprezentat 29,6%, cei cu vârsta de 45-54 ani 

27,4%, în timp ce proporţia de cercetători de peste 55 de ani era mai mare de 15%. 

 

Figura Nr. 54 

Cercetători din activitatea de cercetare-dezvoltare, după grupe de vârstă, în 2007 

 
Sub 25 de ani 25-34 ani 35-44 ani 45-54 ani 55-64 ani Peste 65 de ani 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Anuarul Statistic 2007 

 

Există o corelare semnificativă între evoluţia numărului de cercetători şi evoluţia 

numărului de angajaţi din sectorul C&D, deoarece pot fi monitorizate aceleaşi tendinţe de 

scădere şi creştere în aceleaşi perioade. 
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În 2007, numărul de angajaţi din activitatea C&D era de 42484 persoane la nivel 

naţional şi 2641 în cazul Regiunii Centrale. Evoluţia numărului de angajaţi din sectorul 

regional C&D este prezentată în următoarea figură. 

 

 

Figura Nr. 55 

Angajaţi din activitatea de cercetare-dezvoltare în Regiunea Centrală 

 

 
Sursa: Institutul Naţional de Statistică, 1995-2007 

 

Aşa cum este ilustrat mai sus, tendinţa regională cu privire la evoluţia numărului de 

angajaţi din sectorul C&D nu este lineară. 

Anterior am discutat problema dezechilibrelor inter- şi intra-regionale cu privire la 

sectorul de afaceri, iar în cele ce urmează vom face o scurtă trecere în revistă a 

dezechilibrelor teritoriale existente, cu privire la sistemul naţional şi regional de 

cercetare-dezvoltare şi inovaţie. 

 

Distribuţia angajaţilor din cadrul C&D prezintă performanţa eminentă a judeţului Braşov, 

deoarece, conform statisticilor, mai mult de jumătate din muncitorii C&D din Regiune au 

fost angajaţi aici în anul 2007. 

 

Figura Nr. 56 

Angajaţi din activitatea de cercetare-dezvoltare în Regiunea Centrală după judeţe, 2007 
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Sursa: Institutul Naţional de Statistică, 2007 

 

 

Distribuţia angajaţilor C&D la nivel regional, după ocupaţia în 2006, este prezentată în 

figura următoare. 

Figura Nr. 57 

Distribuţia angajaţilor C&D după ocupaţie, anul 2006 

 

 
Cercetători  Tehnicieni şi personal similar  Alte categorii   

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, 2006 

 

Conform statisticilor, în anul 2006, pe lângă categoriile sus menţionate de cercetători 

autorizaţi, un număr de 149 de tehnicieni şi personal similar au activat în Regiune, în 

timp ce numărul de angajaţi C&D din alte categorii era de 436 persoane. Ponderea de 

angajaţi C&D ai regiunii la nivel naţional în anul 2006 era de 6,8% (Figura Nr. 58). 

Un alt indicator utilizat pentru a descrie situaţia unui teritoriu cu privire la inovaţie şi 

angajamentul acestuia faţă de dezvoltarea inovaţiei este valoarea cheltuielilor din 

activitatea de cercetare-dezvoltare. În această privinţă, putem vedea în următoarea 

figură că, în comparaţie cu alte regiuni din România, Regiunea Centrală (având o pondere 

de 3,4%) rămâne în urmă. 

Figura Nr. 59 

Totalul cheltuielilor din activitatea de cercetare-dezvoltare după regiuni de dezvoltare, 

anul 2007 
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Sursa: Institutul Naţional de Statistică, 2007 

 

Trebuie să subliniem că 65,5% dintre cheltuielile regionale din activitatea C&D au fost 

efectuate de judeţul Braşov, urmat de judeţele Mureş (17%) şi Sibiu (8,6%). 

 

Harta Nr. 13 

Totalul cheltuielilor din activităţile de cercetare-dezvoltare după judeţe, anul 2007 

 

 
Mii RON 

În cazul judeţului Braşov aceasta înseamnă un total de cheltuieli de 48653 mii RON la 

preţurile curente, în timp ce judeţele Covasna şi Harghita, împreună, cheltuiesc numai 

2790 mii RON în acelaşi an. 

 

Referitor la Cheltuielile C&D după sectorul de execuţie, în 2007, 42% dintre cheltuielile 

curente din activitatea C&D au fost efectuate de sectorul de antrepriză, cu toate că 
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ponderea sectorului de educaţie terţiară a crescut semnificativ, de la 6,3% la 22%, între 

2003 şi 2007. 

Figura Nr. 60 

Cheltuielile curente din activitatea de cercetare-dezvoltare, după sector 

 

 
Sectorul de antrepriză Sectorul guvernamental Sectorul educaţiei terţiare Sectorul privat non-profit 

 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, 1995-2007 

 

 

Aşa cum este ilustrat în figura de mai jos, în 2007, cercetările fundamentale şi aplicative 

au dominat în România, absorbind împreună mai mult de 90% din cheltuielile curente. 

 

Figura Nr. 61 

Cheltuielile curente din activitatea de cercetare-dezvoltare, după tipul de cercetare 

 

 
Cercetare fundamentală Cercetare aplicativă Dezvoltare experimentală 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, 1995-2007 

 

Sectorul de antrepriză este interesat, în principal, de cercetările aplicative, în timp ce 

programele C&D finanţate de la sectorul guvernamental şi cel al educaţiei terţiare se 

bazează mai mult pe cercetări fundamentale. 
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În ultimii 10-12 ani, am putut monitoriza atât o tendinţă de creştere, cât şi una de 

scădere a numărului de cercetători şi a numărului de angajaţi din sectorul C&D la nivel 

naţional. Aşa cum confirmă figura de mai sus, 2000 este anul în care se schimbă direcţia 

tendinţei. De asemenea, este clar că în Regiune este o tendinţă nonlineară, deoarece 

tendinţele de creştere şi scădere alternează în diferiţi ani. Analizând tendinţa 

cheltuielilor C&D după tipul de cercetare, putem declara că cercetările fundamentale 

devin tot mai predominante la nivel naţional, în timp ce atât cercetările experimentale 

aplicative, cât şi dezvoltarea, primesc o atenţie tot mai redusă. 

 

Capacitatea de inovaţie – analiza sectoarelor inovatoare 

 

Acest capitol este dedicat analizei capacităţii de inovaţie la nivelul ţării, precum şi la 

nivelul Regiunii. Identificarea domeniilor în care inovaţia creşte, în general, şi 

cartografierea celor mai slabe sectoare sunt o sarcină indispensabilă din acest punct de 

vedere. 

Următorul tabel rezumă tipologia inovatorilor în trei momente diferite, în baza 

statisticilor naţionale. 

 

 

 

Tabelul Nr. 9 

Tipologia inovatorilor 

 2002 2004 2006 

Întreprinderi inovatoare în industrie şi servicii 17,0% 19,9% 21,1% 

Inovatori de succes 16,9% 19,7% 21,0% 

Numai inovatori de produs 2,4% 1,8% 1,9% 

Numai inovatori de proces 1,8% 4,6% 4,1% 

Inovatori de produs şi proces 12,7% 13,3% 15% 

Întreprinderi cu inovaţii active şi/sau abandonate 0,1% 0,2% 0,1% 

Întreprinderi non-inovatoare 83,0% 80,1% 78,9% 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, 2002-2006 

 

Mai întâi, trebuie observată ponderea descrescătoare a întreprinderilor non-

inovatoare, cu toate că rata de 78,9% înregistrată în 2006 este tot considerabil de mare. 

Numărul de întreprinderi inovatoare din industrie şi servicii era de 6013 dintre care 5970 

au introdus sau au implementat cel puţin un produs sau un proces inovator. Cea mai 

comună tipologie de inovatori sunt inovatorii de produse şi procese (4276). 

Ponderea scăzută cu privire la abandonarea inovaţiei nu înseamnă neapărat că 

întreprinderile inovatoare din România sunt, obligatoriu, inovatori de succes, ci mai 

degrabă atrage atenţia asupra precauţiei şi dorinţei scăzute a acestora de a-şi asuma 

riscuri referitor la inovaţie. 

 

Conform studiului Innobarometer 2009, 39% dintre întreprinderile intervievate din 

România au declarat că inovaţia este fie o sursă primară, fie o sursă semnificativă de 

venit (peste media UE 27 de 36%). Cu toate acestea, trebuie subliniat că autorii 
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Innobarometer amintesc cititorului faptul că întreprinderile intervievate au fost preluate 

din sectoarele care se presupun a fi inovatoare. Astfel, rezultatele obţinute nu sunt 

semnificative pentru întreaga comunitate de afaceri din cadrul ţărilor sau chiar din cadrul 

UE. Întreprinderile cu cel puţin 20 de angajaţi au fost selectate la întâmplare pentru 

intervievare din industria intensiv inovatoare menţionată mai sus. 

 

78% dintre întreprinderi au introdus cel puţin un tip de inovaţie (servicii, produse, 

marketing, inovaţie organizaţională sau proces inovator). Aproape trei sferturi din firmele 

româneşti studiate au introdus produse sau servicii inovatoare din anul 2006 (peste media 

UE 27 de 67%), dar, când vine vorba de procese inovatoare, rata este de numai 45%, sub 

media UE. În cazul inovaţiei de marketing şi organizaţionale, ponderea întreprinderilor 

care au introdus acest tip de inovaţie era de 48, respectiv 52 procente. România se afla 

printre statele membre cu cea mai mare proporţie de întreprinderi ceea ce arată că 

prezintă o dezvoltare sporită a inovaţiei (11% din firmele intervievate). Acest fapt 

reflectă angajamentul sectorului privat faţă de criteriile de la Lisabona. 

 

În baza rezultatelor externe, au fost realizate rezultate favorabile în timpul ultimilor ani, 

luând în considerare numărul de patente eliberate. În ciuda unei tendinţe crescătoare, 

numărul patentelor de invenţii eliberate (1831 patente eliberate în România în 2006) 

rămâne considerabil de redus. 

 

Figura Nr. 62 

Numărul de patente de invenţii eliberate 

 

 
Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Anuarul Statistic 2007 

 

Identificarea domeniului în care au crescut inovaţiile este, fără îndoială, o problemă de 

importanţă principală. Conform statisticilor, inovaţia este prezentă predominant în 

sectorulde producţie (acoperind 71,1% în 2002 şi 61,1% în 2006), urmat de servicii, cu 

o pondere de 37%. 

 

Figura Nr. 63 

Întreprinderi inovatoare, după activitate 
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Minerit şi exploatare în cariere Producţie Energie electrică, termică, gaz şi apă Servicii 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, 2002-2006 

 

În figura de mai sus, putem, de asemenea, să monitorizăm ponderea scăzută a 

întreprinderilor inovatoare cu privire la minerit şi exploatare în cariere, respectiv la 

sectorul energetic din cadrul sectorului industrial. 

Analizând întreprinderile inovatoare după dimensiune, 51,2% sunt întreprinderi mici din 

cadrul industriei, în timp ce, în cazul sectorului servicii, 71,1% sunt întreprinderi mici. 

Întreprinderile de dimensiuni medii deţin 34,8%, respectiv 23,2%, în timp ce 

întreprinderile mari sunt cel mai puţin inovatoare, aşa cum este prezentat mai jos. 

 

Figura Nr. 64 

Întreprinderi inovatoare, după activitate şi dimensiune    

 

mari, medii, mici 
 

Industrie    Servicii 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, 2006 

 

Ştiinţa şi inovaţia sunt interconectate, de aceea serviciile de afaceri care se bazează pe 

cunoştinţe intensive (KIS) pot contribui la o mai bună performanţă şi pot spori 

capacitatea de inovaţie a sectorului de afaceri. 
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În cazul industriei, în cadrul unei întreprinderi sau unui grup de întreprinderi a 

existat o sursă primară de informaţii (40,6%) urmată de clienţi (33,4%) (pentru 

întreprinderile care au alocat o mare importanţă sursei de informaţii selectate) pentru 

inovaţii în 2006. Consilierii, laboratoarele comerciale sau institutele private C&D, 

împreună cu universităţile sau alte instituţii de studii superioare şi instituţii 

guvernamentale sau de cercetare non-profit, au fost surse suplimentare de informaţii 

(deţinând, împreună, 12,5%). În cazul serviciilor, cea mai comună sursă de informaţii s-a 

aflat tot în cadrul întreprinderii sau grupului de întreprinderi, furnizori de echipament, 

materiale, componente sau software şi s-a clasat pe locul al doilea. 

Aceste statistici au demonstrat că sistemul de inovaţii din România este orientat 

semnificativ pe cerere. Pe de altă parte, putem concluziona că relaţia dintre educaţie, 

guvern şi sectorul privat, cu privire la C&D&I este, mai degrabă, ocazională, afectând 

negativ aplicarea rezultatelor de cercetare în cadrul economiei. 

 

În Regiunea Centrală, start-up-urile și spin-off-urile par să aibă loc în acele zone în care 

este mai mare concentraţia de instituţii de educaţie terţiară. În acest scop, aşa cum am 

prezentat mai sus, judeţele Braşov şi Sibiu sunt cel mai bine aspectate. În judeţele 

Harghita şi Covasna, datorită numărului scăzut de universităţi, agenţiile şi guvernele 

locale sunt văzute ca fiind cei mai importanţi parteneri publici în potenţialul PPP, în baza 

programelor C&D&I. 

 

 

 

 

Din punctul de vedere al inovaţiei tehnice, o performanţă moderată caracterizează 

întreprinderile din judeţele Harghita şi Covasna, dar a fost făcut un progres semnificativ 

prin introducerea aplicaţiilor software de Planificare a Resurselor Întreprinderii, obţinerea 

standardelor ISO, efectuarea de schimbări organizatorice şi elaborarea de strategii 

inovatoare de marketing. 

 

Regiunea se află pe locul cinci ca regiune inovatoare, între cele opt regiuni de 

dezvoltare din România (sursa: Innobarometer 2008, Tabelul Inovaţiei Regionale), după 

un calcul bazat pe 64 de indicatori. 
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 Regiunea Centrală   Regiunea Bucureşti-Ilfov 

Sursa: Innobarometer 2008, Tabelul Inovaţiei Regionale 

 

Regiunea excelează în domeniile: proiectări şi patente (referitor la numărul de 

proiectări şi patente/1000 de întreprinderi), achiziţionarea de copyright (nr. de 

copyright/1 milion de locuitori). Mai mult, regiunea se află pe locul doi cu privire la 

proprietatea intelectuală, nr. de unităţi C&D/1 milion de locuitori, cheltuieli TIC şi 

procentaj de angajaţi activi în sectorul mediu şi superior. 

 

Per total, putem înregistra ca o tendinţă pozitivă faptul că numărul şi rata de 

întreprinderi inovatoare, respectiv numărul de patente inovatoare este în continuă 

creştere la nivel naţional. Acest fapt duce la concluzia că abilitatea de inovaţie a ţării se 

ameliorează. 

În ceea ce priveşte abilitatea de inovaţie a regiunii, aici pot fi găsite resurse al căror 

grad de utilizare este în urmă faţă de potenţialul lor real. De exemplu, resursele umane, 

a căror dezvoltare ulterioară ar însemna un avantaj comparabil pentru regiune în viitor. 

 

 

 

III.2 Politici de antreprenoriat în regiune, bazate în special pe impactul 

întreprinderilor inovatoare, start-up-uri și spin-off-uri 

 

Regulamentele naţionale şi cadrul programului cu privire la sectorul de afaceri 

 

Înfiinţarea unei societăţi în România este reglementată de Legea nr. 31/1990, cu 

modificările ulterioare. În termenii legii, formele legale de companie sunt: parteneriate 

generale, parteneriate limitate, societăţi mixte, societate privată cu răspundere limitată pe 

acţiuni şi societate cu răspundere limitată. 

În ceea ce priveşte cadrul programului, au fost lansate 9 programe finanţate de la 

bugetul de stat, în 2009, având ca scop IMM-urile. Printre acestea sunt cele orientate 

Potenţial care duce la inovaţie 

Proprietate intelectuală 
Potenţial R-TD 

Performanţa activităţilor inovatoare Capacitatea de inovaţie 
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spre abilităţi antreprenoriale, abilităţi de modernizare, precum şi programe orientate 

spre instruire. 

 

Lista programelor multianuale, sub conducerea Agenţiei Naţionale pentru IMM-uri şi 

Cooperare constă în: 

o Programul multianual pentru organizarea Târgului Internaţional de IMM TIMM 

2008; 

√ Program de sprijin pentru transferul de afaceri; 

√ Program naţional multianual pentru perioada 2006-2009 pentru sprijinirea IMM-

urilor pentru dezvoltarea exportului; 

√ 2006-11 program naţional multianual de sprijin al accesului IMM-urilor la 

instruire şi servicii de consultanţă; 

√ Program pentru dezvoltarea şi modernizarea comercializării produselor şi 

serviciilor; 

√ 2002-09 program naţional multianual care sprijină investiţiile prin întreprinderi şi 

microîntreprinderi nou create, precum şi investiţiile pentru modernizare şi 

actualizare tehnologică; 

√ Program pentru sporirea competitivităţii IMM prin implementarea şi certificarea 

sistemului de calitate; 

√ 2006-09 program naţional multianual pentru sprijinirea şi dezvoltarea exporturilor 

prin IMM-uri; 

√ 2005-11 program naţional multianual  pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale 

printre femeile manager de IMM; 

√ Program pentru sprijinirea şi dezvoltarea capacităţilor antreprenoriale printre 

tineri şi facilitarea accesului lor la finanţare (START). 

 

(Sursa: INNO-Policy TrendChart – Tendinţe Politice şi Raport de Evaluare – ROMÂNIA 

2008). 

 

O unealtă importantă pentru sprijinirea dezvoltării sectorului IMM-urilor este Fondul 

Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii. Fondul 

facilitează accesul IMM la instrumentele financiare oferite de băncile comerciale şi alte 

instituţii de finanţare, prin oferirea de garanţii către bănci pentru creditare. 

Odată cu implementarea programelor operaţionale ale asistenţei financiare UE, Fondurile 

Structurale au devenit, de asemenea, accesibile pentru sectorul regional de antrepriză. 

 

 

Scopul celei de-a 4-a axe de prioritate a Programului Operaţional Regional 2007-

2013 este consolidarea mediului de afaceri regional şi local prin dezvoltarea de structuri 

care susţin afacerile de importanţă regională şi locală, reabilitarea siturilor industriale 

abandonate şi poluate, pregătirea pentru noi activităţi şi sprijinirea dezvoltării 

microîntreprinderilor. 

Axa de prioritate nr. 1 a  Programului Operaţional Sectorial, Creşterea 

Competitivităţii Economice 2007-2013, constituie un sistem productiv inovator şi eco-

eficient prin sprijinirea investiţiilor productive şi ecologice şi pregătirea pentru competiţia 
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de piaţă, în special a IMM-urilor, accesul la finanţare pentru IMM-uri, şi dezvoltarea 

susţinută a antreprenoriatului. 

 

Pe scurt, putem spune despre cadrul regulamentar naţional cu privire la sectorul de 

afaceră că acesta constă în următoarele trei tipuri de legi: legi comerciale, legi de 

impozitare şi alte legi conexe (ex.: legea muncii, legile imobiliare şi legea investiţiilor 

străine). 

Interviurile luate antreprenorilor regionali au demonstrat că o companie începătoare nu 

necesită un timp îndelungat şi un efort financiar imens, dar, când vine vorba de 

conducerea unei companii, lista diferitelor tipuri de taxe este destul de lungă, ca să nu 

mai menţionăm managementul ineficient al problemelor administrative care sunt o 

pierdere imensă de timp pentru manageri. Lumea afacerilor este sprijinită de un număr 

de programe multianuale, finanţarea UE este, de asemenea, disponibilă, dar informaţiile 

necesare despre acestea nu ajung întotdeauna la antreprenori. 

 

Regulamentele inovatoare şi cadrul programului 

 

Cadrul strategic pentru C&D&I din România este asigurat de Strategia Naţională de 

Cercetare, Dezvoltare şi Inovaţie 2007-2013. În cadrul strategiei, ţara intenţionează să 

atingă media europeană pentru indicatorii de bază care descriu structura şi performanţa 

sistemului C&D&I. Conform strategiei, sistemul CDI din România are rolul de a dezvolta 

ştiinţa şi tehnologia pentru a creşte competitivitatea economiei din România, pentru a 

îmbunătăţi calitatea socială şi pentru a valorifica acele cunoştinţe care trebuie utilizate 

pentru extinderea orizontului de acţiune. Planul Naţional pentru Cercetare, Dezvoltare 

şi Inovaţie, pentru perioada 2007-2013 este instrumentul principal prin care Autoritatea 

Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică (ANCS) implementează Strategia Naţională de 

Cercetare, Dezvoltare şi Inovaţie, 2007-2013. Planul naţional are ca scop realizarea a trei 

obiective strategice ale sistemului naţional CDI, şi anume: 1. crearea de cunoştinţe, 2. 

creşterea competitivităţii economiei din România prin inovaţie şi 3. creşterea calităţii 

sociale prin dezvoltarea de soluţii, inclusiv soluţii tehnologice. 

Proiectul „Policy Mix” – Raport de Ţară România, un studiu fondat de Comisia 

Europeană – Cercetare DG identifică toate instrumentele relevante ale Policy Mix 

România, în interiorul şi în exteriorul domeniului C&D, având un impact direct sau 

indirect asupra densităţii C&D. În conformitate, au fost identificate ca recent încheiate 

sau încă în funcţiune 9 programe generice, 17 sectoriale, 1 de proprietate intelectuală, 3 

de educaţie specifică C&D, 1 de instrumente specifice politicii de angajare şi 4 programe 

de inovaţie C&D. 

 

Printre programele în curs de desfăşurare, următoarele trebuie să fie subliniate ca unelte 

care au un impact semnificativ asupra C&D&I la nivel naţional/regional: 

Programul IMPACT – având ca scop stimularea parteneriatelor şi dezvoltarea 

portofoliului CDI de proiecte din România capabile să absoarbă fondurile structurale în 

perioada 2007-2013. Fondurile sunt alocate pentru consorţii care constau din universităţi, 

instituţii de cercetare şi firme industriale. Principalele proiecte finanţate se referă la 

consultanţa pentru elaborarea analizei de fezabilitate, planuri de afaceri, cercetare de 

piaţă şi studii de impact. 
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Programul „Cercetarea excelenţei” – promovează dezvoltarea unui potenţial de 

cercetare de înaltă calitate şi competitivitate, infrastructuri şi activităţi, în vederea unei 

mai bune corelări cu priorităţile Zonei de Cercetare Europeană, inclusiv cele promovate 

de către Programul Cadru de Cercetare UE pentru 2007-2013 (FP7); programul implică 

patru măsuri de suport: proiecte complexe C&D şi reţele tehnologice integrate; 

dezvoltarea carierei tinerilor cercetători; efortul de a îmbunătăţi vizibilitatea programelor 

şi instituţiilor C&D din România, îmbunătăţirea infrastructurii de testare şi măsurare. 

Grupurile ţintă sunt: universităţi, institute de cercetare publice sau private, institute mari 

de stat sau private şi IMM-uri, firme, cercetători. 

Programul de competitivitate şi inovaţie, coordonat de către NASMEC, are ca scop 

încurajarea competitivităţii antreprizelor europene care au ca ţintă principală 

întreprinderile mici şi mijlocii. 

Cu toate că programul INFRATECH s-a încheiat în 2007, a avut un impact uriaş pentru 

dezvoltarea sistemului naţional C&D şi inovaţie, având ca scop dezvoltarea de 

infrastructuri specializate pentru transferul de tehnologie şi inovaţie, inclusiv suport 

pentru asistenţa tehnică şi centrele de informare, centrele de transfer de tehnologie, 

incubatoare şi parcuri ştiinţifice şi tehnologice. 

În plus, pe lângă cercetarea sectorială şi programele de dezvoltare, au fost finanţate 46 de 

programe principale de diferite dimensiuni ştiinţifice, în anul 2009. 

 

În conformitate cu Programul de Reformă Naţională 2007-2010, pachetul de măsuri 

fiscale a intenţionat, în special, să stimuleze activităţile CDI, promovate de noul Cod 

Fiscal: 100% deducere a unor anumite tipuri de cheltuieli pentru DR; 20% deducere din 

investiţiile directe DR cu impact economic; neimpozitarea venitului obţinut de persoane 

fizice, din utilizarea unor patente sau pentru acordarea unor patente; reducerea 

impozitului prin opţiuni flexibile pentru amortizarea cheltuielilor pentru active şi pasive. 

INNO-Policy TrendChart – Tendinţa Politicii şi Raport de Evaluare – ROMÂNIA 2008 

identifică seminariile de impozitare ca instrumente directe pentru politica de inovaţie 

curentă din ţară. În conformitate, Legea 345/2002 stipulează eliminarea taxei pe valoare 

adăugată pentru activităţi de cercetare, dezvoltare şi inovaţie; Planul de Reformă 

Naţională 2007-2010 stipulează crearea unui Fond de Capital de Risc pentru IMM-uri 

inovatoare şi începătoare, în timp ce Programul Operaţional Sectorial „Creşterea 

Competitivităţii Economice” specifică în axa sa de prioritate nr 1, „Sisteme inovatoare de 

producţie”, crearea capitalului societăţii şi fondurilor de capital de risc. 

În zonele de intervenţie cheie ale axei de prioritate nr. 1 a Programului Operaţional 

Sectorial, „Creşterea Competitivităţii Economice”, pot fi găsite, descrise pe larg, 

următoarele operaţiuni indicatoare: 

 

√ Sprijin pentru consolidarea şi actualizarea sectorului productiv prin investiţii în 

active şi pasive (Sprijinirea investiţiilor în tehnologie, echipament, utilaje, 

îmbrăcăminte, permise de producţie; Sprijin pentru investiţii pasive: 

achiziţionarea de patente, mărci înregistrate, licenţe şi know-how). 

√ Sprijin pentru implementarea standardelor internaţionale. 

√ Sprijin pentru accesul la noile pieţe şi pentru internaţionalizare. 

√ Un acces mai bun la finanţare pentru IMM-uri. 



WP 3.1 Studiul potenţialului innovator din Regiunea Centrală_RO 57  

 

√ Dezvoltarea structurilor de sprijin pentru afaceri de dimensiuni naţionale şi 

internaţionale. 

√ Suport de consultanţă pentru IMM-uri. 

√ Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lanţuri de furnizori şi clustere. 

Axa de prioritate nr. 2: Cercetare, Dezvoltare Tehnologică şi Inovaţie pentru zone cheie 

de competitivitate, arată următoarele operaţiuni: 

√ Proiecte comune C&D între universităţi/institute de cercetare şi întreprinderi 

√ Proiecte complexe de cercetare care găzduiesc participarea experţilor la înalt nivel 

internaţional 

√ Dezvoltarea infrastructurii C&D existente şi crearea de noi infrastructuri 

√ Dezvoltarea polilor de excelenţă 

√ Dezvoltarea reţelelor din centrele C&D, coordonate şi corelate la nivel naţional 

√ Reţele europene şi internaţionale (GRID, GEANT) 

√ Consolidarea capacităţii administrative 

√ Dezvoltarea infrastructurii C&D în întreprinderi şi crearea de noi locuri de muncă 

C&D 

√ Promovarea inovaţiei în cadrul întreprinderilor 

 

Operaţiunea indicatoare denumită Măsură de sprijinire pentru start-up-uri și spin-off-

uricu tehnologie de vârf, din zona cheie: suport CDI pentru întreprinderi – sprijină 

activităţile de inovaţie ale start-up-urilor și spin-off-urilor (în baza rezultatelor C&D 

obţinute în universităţi şi institute de cercetare) pentru a asigura transferul de cunoştinţe 

şi tehnologie şi pentru a asista respectivele întreprinderi la comercializarea produselor şi 

serviciilor derivate din cercetare. 

Axa de prioritate nr. 3: TIC pentru zona cheie de intervenţie pentru sectoare publice şi 

private: Susţinerea E-Economiei asigură sprijin financiar pentru aplicaţiile TIC şi 

interoperabilitatea lor. Susţinerea dezvoltării sistemelor e-comerţ şi alte soluţii bazate pe 

internet pentru afaceri – o operaţiune indicatoare este prevăzută în document. 

 

În concluzie, referitor la cadrul normativ al ţării, în ultimii ani au fost luate un număr de 

măsuri pozitive (un bun exemplu este punerea în practică a măsurilor fiscale). De 

asemenea, este clar că există un număr de programe la nivel naţional, cu toate că 

impactul regional al acestor programe este încă necunoscut, de aceea este mare nevoie 

de acest tip de analiză în viitor. În cele din urmă, trebuie să menţionăm o deficienţă. Mai 

sus, ne-am referit deja la problema absenţei unei strategii inovatoare regionale, în timp 

ce alte regiuni din România, cum ar fi regiunea de vest, regiunea de sud, sud-est şi nord-

est au elaborat deja astfel de documente. 

 

 

 

III.3 Principalii actori care contribuie la dezvoltarea abilităţii inovatoare a regiunii 

 

 

Principalii actori care încurajează antreprenoriatul 
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În acest capitol ne vom axa pe rolul infrastructurii de sprijin al afacerilor la nivel naţional 

şi regional, făcând referire la principalii actori care încurajează antreprenoriatul regional. 

 

În absenţa unei autorităţi competente la nivel regional şi a unui fundal instituţional 

care să coordoneze şi să susţină antreprenoriatul, există doar câteva programe specific 

regionale (excluzând acţiunile locale iniţiate de către Consiliile Judeţene, precum şi de 

către diferite Birouri Teritoriale) în România. În plus, sprijinul acordat sectorului de 

afaceri este mai degrabă centralizat. 

 

Ca rezultat al procesului de deconcentrare, instituţii naţionale, cum ar fi Agenţia 

Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie, au deschis birouri 

teritoriale (există 2 birouri teritoriale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie 

în regiunea centrală, unul deschis în municipiul Braşov şi altul în municipiul Târgu-

Mureş). Agenţia joacă un rol important în sprijinirea IMM-urilor, prin preluarea 

activităţii Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi  Cooperaţie. 

 

Consiliul Naţional pentru Întreprinderi Private Mici şi Mijlocii din România este un 

organ important, a cărui misiune este de a promova şi proteja interesele economice, de 

producţie, comerciale, financiare, juridice şi de altă natură ale întreprinderilor private 

mici şi mijlocii. 

 

Agenţia de Dezvoltare din Zona Centrală este membru al Reţelei Suport pentru 

Afaceri şi Inovare în Transilvania – BISNET, un proiect de consorţiu cu o durată de 

trei ani, având ca membri agenţii de dezvoltare, universităţi şi instituţii financiare, oferind 

suport şi servicii pentru regiunile din centru şi nord-vest, cu un buget total de 1.416.666 

euro. 

 

Agenţiile de dezvoltare la nivel judeţean, cum ar fi Agenţia de Dezvoltare Judeţeană 

Harghita şi Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov, joacă un rol important în 

lansarea şi coordonarea iniţiativelor locale. 

 

Infrastructura regională de sprijin al afacerilor constă în: parcuri industriale, incubatoare 

de afaceri, camere de comerţ şi asociaţii de întreprinderi, precum şi companii care asigură 

servicii de consultanţă. 

În 2006, existau un număr de 36 de parcuri industriale operaţionale în judeţ (dintre care o 

treime erau localizate în regiune), care atrăgeau 426 de operatori economici, creând astfel 

13.312 noi locuri de muncă. 

 

 

 

 

 

Tabelul Nr. 10 

Regiuni Parcuri 

industriale 

Companii 

atrase 

Suprafeţe - ha 

-Nr- -Nr- Total Reabilitate 
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Nord-Est 2 7 23,3 12 

Sud-Est 3 12 84,9 7,5 

Sud 9 129 493,3 140,5 

Sud-Vest 3 23 34,4 8 

Vest 1 3 19,3 19,3 

Nord-Vest 3 5 100,2 73,9 

Centru 12 121 487,1 117,2 

Bucureşti-Ilfov 3 126 491 18,9 

România 36 426 1.733 397,6 

Sursa: Programul Operaţional Regional 2007-2013 

 

Legislaţia referitoare la înfiinţarea şi operarea parcurilor industriale a fost creată în 

2001. În conformitate cu Hotărârea Guvernamentală nr. 65/2001, aceste stabilimente 

trebuie să aibă un teritoriu de cel puţin 10 ha, acces la un drum naţional sau european şi 

trebuie să corespundă cu diferite criterii tehnice şi de mediu. 

Tabelul de mai jos rezumă date despre parcurile industriale prezente, localizate în 

regiunea centrală. 

Tabelul Nr. 11 

 

Lista parcurilor industriale situate în Regiunea Centrală 

Nr. Denumirea Judeţ Suprafaţă Stare 

1. Parcul Industrial Zărneşti Braşov 46,156 ha Operaţional 

2. Parcul Industrial Pro-

Roman 

Braşov 104,5 ha Operaţional 

3. Parcul Industrial Euro 

Land Vlădeni 

Braşov 47,19 ha Gazon 

4. Parcul Industrial Prejmer Braşov 82,36 ha Operaţional 

5. Parcul Industrial Braşov Braşov 29 ha Operaţional 

6. Parcul Industrial Metrom 

Braşov 

Braşov 6,37 ha Operaţional 

7. Parcul Industrial Carfil Braşov 1,87 ha Operaţional 

8. Parcul Industrial Făgăraş Braşov 10,017 ha Operaţional 

9. Parcul Industrial Victoria Braşov 5,50 ha În curs de 

înființare  

10. Parcul Industrial Sibiu-

Şura Mică 

Sibiu 98,045 ha Operaţional 

11. Parcul Industrial Sibiu  Sibiu 95,4 ha Operaţional 

12. Parcul Industrial Mediaş Sibiu 14,356 ha Operaţional 

13. Parcul Industrial Cugir Alba 11,17 ha Operaţional 

 

 

14. Parcul Industrial Sebeş Alba - Titlu anulat 

15. Parcul Industrial Mureş Mureş 40,9 ha Operaţional 
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Aşa cum este prezentat mai sus (şi ilustrat în Harta Nr. 10), există 9 parcuri industriale în 

judeţul Braşov, în timp ce astfel de stabilimente lipsesc total în judeţele Covasna şi 

Harghita. 

 

Cu privire la incubatoarele de afaceri, putem observa o distribuţie teritorială mai 

echilibrată. În conformitate cu documentul menţionat anterior (ROP 2007-2013), în 2006 

existau 21 de incubatoare de afaceri în ţară, majoritatea fiind localizate în sud vest (24%) 

şi în regiunea centrală (19%). 

 

Distribuţia regională a acestor incubatoare demonstrează că, în 2009, fiecare judeţ deţine 

cel puţin o astfel de instituţie. 

 

Tabelul Nr. 12 

 

Incubatoare de afaceri în Regiunea Centrală 

Nr. Denumirea Judeţul Sprijin financiar de 

la 

Nr. de 

companii 

1. Incubatorul de afaceri 

Sfântu Gheorghe 

Covasna ANIMMC 33 

2. Incubatorul de afaceri 

Braşov 

Braşov ANIMMC 15 

3. Incubatorul de afaceri 

Alba Iulia 

Alba ANIMMC  

4. Asociaţia centrală 

Harghita pentru 

inovaţii şi dezvoltare 

în afaceri  

Harghita Program Phare 5 

5. Incubatorul de afaceri 

Echo Business 

Harghita   

6. Incubatorul de afaceri 

Sibiu 

Sibiu Program Phare şi 

Banca Mondială 

12 

7. Incubatorul de afaceri 

Mureş 

Mureş Montare în progres Ţintă: 20 

 

Aceste instituţii au fost înfiinţate cu ajutorul unor diferite surse de finanţare provenind 

din programe Phare, Banca Mondială şi bugetul României. Numărul mediu (sursa: PND 

2007-2013) al companiilor incubate în România este 11, sub media UE. 

Din păcate, aceste instituţii nu formează încă o reţea şi, astfel, eficienţa lor rămâne sub 

potenţial. 

 

Luând în considerare diferitele tipuri de incubatoare de afaceri care operează în Regiune, 

există tipurile C şi M (cărămidă şi mortar), tipul fără pereţi, care reprezintă o noutate în 

regiune. Cu toate acestea, incubatoarele regionale nu se dau la o parte de la cooperarea cu 

alte întreprinderi şi, adesea, încearcă să interconecteze activităţile companiilor incubate 

cu activităţile companiilor neincubate. De asemenea, adesea, acordă companiilor din 

exterior suport tehnic sau managerial, sub preţul pieţei. Alte servicii externe, cum ar fi 
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serviciile de furnizare de informaţii referitoare la oportunităţile de finanţare UE, obţinerea 

de patente, etc, sunt, de asemenea, accesibile pentru companiile neincubate. 

 

Serviciile furnizate cu privire la întreprinderile interne conţin, de obicei: 

infrastructura de bază, spaţiu (spaţiu modular, sală de conferinţe, sală de şedinţe) şi 

diferite echipamente de birou, conexiune la internet şi telefoane, securitate şi 

curăţenie, servicii auxiliare, precum şi marketing (publicitate, participarea la 

târguri şi expoziţii) şi servicii manageriale. Serviciile acoperă propagarea unor diferite 

legi cu privire la întreprinderile începătoare şi includ, de asemenea, elaborarea unor 

planuri de afaceri. 

Aceste unelte pentru dezvoltarea iniţiativelor antreprenoriale sunt binevenite în special în 

faza incipientă şi de creştere a vieţii unei companii. 

 

Pe lângă fluxul unilateral de informaţii (de la incubatoare la companii), incubatoarele 

regionale de afaceri fac toate eforturile cu privire la împărţirea de informaţii şi cunoştinţe 

printre companiile incubate. Incubatoarele de afaceri sprijină, în general, dezvoltarea 

inovaţiei şi dezvoltarea de noi tehnologii, deşi, numărul de incubatoare care au o 

infrastructură C&D adecvată sau laboratoare convenabile, este încă scăzut la nivel 

naţional. 

 

La nivel de judeţ, există Camere de Comerţ şi Industrie care funcţionează (CCI se 

găsesc în fiecare judeţ din regiune) ca entităţi legale non-guvernamentale şi non-

profit. Aceste instituţii sunt grupuri de interes, dar au şi servicii de asistenţă ca: 

asistenţă informaţională, consultanţă juridică şi economică la nivelul activităţii, 

organizare de cursuri şi seminarii, consultaţii pentru licitaţii, promovarea afacerilor 

etc. pentru companii comerciale. 

Trebuie menţionate şi activităţile camerelor cu privire la asigurarea calităţii, sprijinul 

acestora pentru obţinerea unor standarde de calitate pentru companiile membre. Camerele 

sprijină adesea activităţile de export ale întreprinderilor prin dezvoltarea relaţiilor 

internaţionale, achiziţii de piaţă, precum şi participarea la târguri şi expoziţii. 

 

Asociaţia de întreprinderi poate fi considerată ca altă structură relativ bine dezvoltată, 

acoperind de asemenea zone dominate de oraşe mici şi mijlocii din regiune (în Regiune, 

numărul unor astfel de organizaţii este în jur de 20). Principalul scop al asociaţiei este 

promovarea de interese, completat adesea de servicii pe asistenţă pentru informare. 

În plus, sectorul privat poate funcţiona ca o unealtă de sprijin a IMM-urilor, luând în 

considerare întreprinderile care furnizează servicii de consultanţă. Ulterior, numărul 

acestor afaceri a crescut, contribuind la competitivitatea sectorului IMM-urilor. 

 

În concluzie, putem declara că Regiunea Centrală, din punctul de vedere al 

infrastructurii de suport al afacerilor, se află într-o situaţie destul de favorabilă în 

comparaţie cu alte regiuni din România. 
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Totuşi, concluzia generală este că numărul de instituţii care au ca scop sprijinirea 

afacerilor este încă scăzut. Personalul intervievat a menţionat adesea, exemple din ţările 

din vestul Europei, spunând că, până când Regiunea nu va avea o situaţie similară, nu ne 

putem aştepta la un progres semnificativ în domeniul competitivităţii întreprinderilor. 

 

 

Principalii actori ai sistemului regional de inovaţie 

 

Organizaţiile de inovaţie şi sprijin al afacerilor din România sunt coordonate de Reţeaua 

Naţională de Inovare şi Transfer Tehnologic (ReNITT), sub conducerea Autorităţii 

Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică (fondată prin Hotărârea Nr. 1449 din 17 noiembrie 

2005). 11 centre de transfer de tehnologie, 19 centre de informare tehnologică, 15 

incubatoare tehnologice şi de afaceri şi 4 parcuri ştiinţifice şi tehnologice sunt incluse în 

ReNITT din diferite regiuni ale ţării. 

 

În conformitate cu siteul web al ANCS, raţiunea pentru înfiinţarea Autorităţii Naţionale 

pentru Cercetare Ştiinţifică a reieşit din nevoia de a promova dezvoltarea unei societăţi 

bazate pe cunoştinţe. Dată fiind diferenţa mare de cercetare şi dezvoltare a tehnologiei 

dintre media din România şi cea din UE, ANCS şi-a asumat misiunea de a acţiona ca 

manager executiv al hotărârii guvernului României de a majora rapid sprijinul public 

pentru CDT către atingerea ţelului ambiţios de „Trei Procente pentru CDT” de la 

Lisabona. 

 

Sistemul Naţional C&D constă în entităţi publice (institute de cercetare-dezvoltare, centre 

sau staţii organizate ca instituţii publice, institute de cercetare-dezvoltare sau centre 

organizate în cadrul firmelor naţionale, companii naţionale sau altele care aparţin 

administraţiei publice centrale sau locale; centre internaţionale de cercetare-dezvoltare 

create în baza unor contracte internaţionale; alte instituţii publice sau componentele 

acestora care au activitate de cercetare-dezvoltare în domeniul de activitate) şi private 

(entităţi de cercetare-dezvoltare organizate ca firme; firme sau componentele acestora 

care au activitate de cercetare-dezvoltare în domeniul de activitate; universităţi private 

acreditate sau departamente ale acestora), entităţi şi instituţii care au activitatea C&D în 

domeniul lor de activitate. 

Trebuie remarcat faptul că Agenţia Centrală de Dezvoltare Regională este membră a 

Regiunilor Inovative în Europa (IRE), o reţea care are ca scop facilitarea schimbului de 

experienţă şi buna practică între regiunile europene care îşi dezvoltă capacitatea de sprijin 

al inovaţiei şi competitivităţii printre firmele din regiune. 

 

În regiune pot fi găsite 3 centre de informare tehnologică, localizate în: judeţele 

Braşov, Alba şi Mureş, în domeniul agroalimentar, agroturism, industria lemnului, 

respectiv protecţia mediului. Nu există centre de transfer de tehnologie şi parcuri 

tehnologice localizate în regiune. 
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Numărul centrelor de cercetare acreditate de către Consiliul Naţional de Cercetare 

Universitară din regiune este de 18. Aceste centre funcţionează în cadrul următoarelor 

universităţi: 

 

√ Universitatea Petru Maior, localizată în municipiul Târgu-Mureş 

√ Universitatea din Sibiu, localizată în municipiul Sibiu 

√ Universitatea Transilvania, localizată în municipiul Braşov 

√ Universitatea „1 Decembrie 1918”, localizată în municipiul Alba Iulia 

 

 

Aceste universităţi sunt, de asemenea, actori importanţi care contribuie la dezvoltarea 

organizaţiilor cluster din regiune. Acest concept de cluster este o abordare relativ nouă (şi 

o atitudine organizatorică) în judeţ şi, în ciuda unei accentuate politici de suport public, 

câteva organizaţii de tip cluster s-au dezvoltat în mod natural (clustere publice ca: parcuri 

industriale, parcuri ştiinţifice şi tehnologice, au fost înfiinţate prin lege). În ultimii ani, au 

fost organizate programe comune între iniţiativele clustere/cluster interne şi străine, cu 

privire la schimbul de know-how şi bună practică, referitor la înfiinţarea organizaţiilor. 

În conformitate cu Observatorul European al Clusterelor, există 5 clustere de organizaţii 

în România, unul dintre acestea fiind membru înregistrat al ECO. 

 

 

Diferite studii şi analize s-au axat pe Regiune şi au arătat că viitoarele organizaţii cluster 

se vor dezvolta în cadrul următoarelor dimensiuni economice: procesarea lemnului, olărit, 

tipărituri şi industria presei, porţelan, produse metalice, industria alimentară, construcţii, 

energie, turism şi administrarea deşeurilor. 

 

 

Un pas important către o dezvoltare de succes a clusterelor constă în schimbarea 

profilului culturii organizatorice. Ca rezultat direct al sistemului socialist, cultura 

organizatorică dominantă s-a mutat către o direcţie individuală şi conservatoare, în care 

şansele de colaborare şi cooperare scad considerabil. Datorită unor politici şi programe 

diferite naţionale şi europene, precum şi recunoaşterea unei mai bune condiţii de piaţă, 

atitudinea întreprinderii în general s-a schimbat recent. Structura organizatorică 

tradiţională, rigidă şi puternic ierarhizată devine mai flexibilă, adaptându-se, în acest fel, 

cu mai mult succes la mediul economic global. 

 

 

În conformitate cu NIS, în 2006, ponderea întreprinderilor inovatoare cu inovaţie 

organizatorică era de 32,3 procente pe plan naţional. Cu privire la industrie, 31,6% dintre 

întreprinderile inovatoare au introdus o inovaţie organizatorică, în timp ce procentul 

întreprinderilor cu inovaţie de marketing era de 5. În cazul serviciilor, acest procent este 

33,4, respectiv 4. În acelaşi timp, ponderea întreprinderilor inovatoare implicate în 

cooperare în totalul întreprinderilor inovatoare era de numai 17,3%. Studiul 

Innobarometer 2009 a relevat că raportul companiilor care prestează activităţi la nivel 

internaţional în sprijinul inovaţiei (cum ar fi: trasarea de sarcini către companii localizate 

în alte ţări; investiţii în companiile localizate în alte ţări; alt gen de cooperare cu parteneri 
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locali în alte ţări; recrutarea de angajaţi din alte ţări, cu caracter permanent sau temporar; 

testarea pe piaţă a produselor inovatoare în alte ţări) din 2006 era de numai 31%, sub 

media UE 27. O cultură organizatorică favorabilă şi o capacitate de cooperare pot fi 

percepute în cazul companiilor nou înfiinţate. 

 

În comparaţie cu situaţia descrisă mai sus a marilor actori care încurajează 

antreprenoriatul, în cazul sistemului regional de inovaţie, putem găsi o situaţie mai 

defavorabilă. 

Numărul de actori care sprijină inovaţia regională este semnificativ mai scăzut decât 

numărul de actori care sprijină afacerile. De aceea, trebuie făcut un efort susţinut în 

viitor pentru înfiinţarea de instituţii cum ar fi centre de transfer de tehnologie şi parcuri 

tehnologice în Regiune, mai mult trebuie creat necesarul economic, uman, 

infrastructural, precum şi alte condiţii. 
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III.4 Analiza SWOT pentru situaţia generală a sectorului de afaceri, identificând, în 

special, principalele probleme cu care se confruntă întreprinderile inovatoare 

 
Puncte forte Puncte slabe 

Infrastructura generală de afaceri 

 Reforme de succes făcute în domeniul 

economiei 

 Un număr mare de parcuri industriale şi 

incubatoare de afaceri în regiune 

 Reţea bine dezvoltată a Asociaţiei de 

Întreprinderi 

 Extinderea infrastructurii de sprijin a 

afacerilor 

 Proiecte de succes administrate de 

incubatoare de afaceri 

 Medii de tip cluster în Regiune 

 Număr mediu scăzut de companii incubate 

 Lipsa programelor şi uneltelor regionale 

specifice de sprijin IMM 

 Sprijinul acordat sectorului de afaceri este 

centralizat 

 Dezechilibre teritoriale cu privire la locaţia 

parcurilor industriale 

 Pondere mare de întreprinderi inovatoare 

 Lipsa clusterelor şi reţelelor sectoriale şi 

geografice 

 Management ineficient al problemelor 

administrative 

 Multe tipuri de impozite pentru companii 

Managementul resurselor umane 

 Potenţial uman valoros 

 Proprietate intelectuală ridicată în 

comparaţie cu alte regiuni din România 

 Creşterea constantă a productivităţii muncii 

 Contribuţia scăzută a regiunii către 

angajaţii naţionali din activitatea C&D 

 Număr scăzut de angajaţi în activitatea 

regională C&D 

 Probleme de accesare a cunoştinţelor în 

cazul IMM-urilor rurale 

 Relaţii inexistente între diferite instituţii de 

infrastructură de suport al afacerilor 

 Lipsa cooperării dintre sectorul de educaţie 

terţiară şi sectorul privat 

Dezvoltarea tehnologiei & inovaţiei 

 Reforme instituţionale în domeniul 

sistemului naţional de inovaţie 

 Cotă crescută a educaţiei terţiare la 

cheltuielile curente C&D 

 Creşterea numărului de patente de invenţie 

eliberate 

 Potenţial uman valoros în regiune 

 Numărul de patente de design şi mărci 

înregistrate obţinute 

 Cotă redusă referitor la abandonarea 

inovaţiei 

 Procent mare de angajaţi activi în sectorul 

mediu şi superior în comparaţie cu alte 

regiuni din România 

 Centre de cercetare acreditate funcţionând 

în România 

 Capacitate de inovaţie scăzută a sectorului 

IMM 

 CCBSCD scăzute şi cheltuieli totale C&D 

ale PIB scăzute 

 Proporţie scăzută de personal angajat C&D 

 Existenţa dezechilibrelor intraregionale cu 

privire la inovaţie 

 Contribuţia redusă a regiunii la cheltuielile 

regionale C&D 

 Dezechilibre teritoriale uriaşe cu privire la 

cheltuielile regionale C&D 

 Calitatea slabă a infrastructurii moştenite 

de cercetare şi dezvoltare 

 Procedură de durată pentru obţinerea unui 

patent 

 Infrastructură de suport al afacerilor şi 

inovaţiei concentrată în zonele urbane 

 Lipsa strategiei de inovaţie regională 

 IMM-uri care suferă din lipsă de capital 

pentru a fi investit în CDI 

 Pondere relativ scăzută a inovatorilor de 

procese printre întreprinderile inovatoare 

 Lipsa centrelor de transfer de tehnologie şi 

parcuri tehnologice localizate în Regiune 
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Oportunităţi Ameninţări 

Mediu politic/regulamentar 

 Fundal politic care sprijină antreprenoriatul 

privat 

 Politică de impozitare prietenoasă cu 

întreprinderile 

 Armonizarea legislaţiei naţionale şi a 

cadrului normativ referitor la C&D şi 

inovaţie cu UE 

 Accent pus pe CDI în cazul strategiilor şi 

planurilor naţionale şi regionale 

 Cadru naţional strategic referitor la 

inovaţie 

 Înființarea unei companii nu necesită mult 

timp şi efort financiar uriaş 

 Procedura îndelungată de obţinere a unui 

patent poate descuraja apariţia inovaţiei 

 Procedura birocratică de aplicare a legii 

patentelor, mărcilor înregistrate şi 

designului 

Mediul economic 

 Programe şi unelte UE accesibile care 

sprijină IMM-urile 

 Creşterea contribuţiei sectorului privat la 

totalul cheltuielilor C&D 

 Multe programe finanţate de la bugetul de 

stat disponibile în Regiune 

 Oportunităţi de finanţare pentru IMM-uri 

regionale, asistenţă financiară UE 

disponibilă 

 Dezvoltarea continuă a infrastructurii de 

dezvoltare regională a afacerilor 

 Măsuri fiscale menite să stimuleze 

activităţile CDI 

 din cauza costurilor indirecte ale afacerii şi 

instabilităţii sistemului fiscal, actorii 

externi CDI vor evita regiunea 

Mediul social/cultural 

 Răspândirea culturii inovaţiei 

 Creşterea capacităţii de cooperare 

internaţională 

 Schimbarea culturii organizatorice 

 Cercetătorii părăsesc regiunea, fenomenul 

de „brain drain” al forţei de muncă 

calificate 

 Modul de gândire despre inovaţie, 

mentalitate antiproductivă 

Mediul tehnologic 

 Participarea la programele şi reţelele 

internaţionale C&D 

 Înfiinţarea de centre de transfer de 

tehnologie în zonele rurale 

 Lansarea de programe de sprijin al 

inovaţiei rurale 

 Import de know-how şi bune practici 

 Derularea de programe CDI la nivel 

naţional 

 Viitoarele organizaţii cluster probabil se 

vor dezvolta în dimensiuni economice 

specifice 

 Creşterea dezechilibrelor intraregionale la 

nivel de infrastructură tehnică şi 

echipament 

 Creşterea dezechilibrelor urban-rural cu 

privire la sistemul de inovaţie regional 

 Aplicabilitatea rezultatelor de cercetare în 

economie 
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Matrice de priorizare 

 
Ş

a
n

sa
 a

p
a
ri

ţi
ei

  Posibil impact 

 Mare  Mediu Scăzut 

Mare  - Reforme făcute în 

domeniul economiei 

-Extinderea 

infrastructurii de sprijin 

al afacerilor 

-Creşterea capacităţii de 

cooperare internaţională 

-Lipsa de cooperare 

între sectorul de 

educaţie terţiară şi 

sectorul privat 

-Oportunităţi de 

finanţare pentru 

IMM-uri regionale, 

asistenţă financiară 

UE disponibilă 

Medie  -Accent pus pe CDI 

în cazul strategiilor şi 

planurilor naţionale şi 

regionale 

 -Aplicabilitatea 

rezultatelor cercetării 

în economie 

-Nivel scăzut de 

clusterizare 

-din cauza instabilităţii 

sistemului fiscal, actorii 

externi ai CDI vor evita 

regiunea 

-Dezechilibre 

intraregionale 

referitoare la inovaţie 

Scăzută  -Lipsa unei strategii 

de inovaţie regională 

 -Creşterea contribuţiei 

sectorului privat la 

cheltuielile totale C&D 

-Modul de gândire 

despre inovaţie, 

mentalitate 

antiproductivă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTEA IV. Sugestii şi propuneri pentru depăşirea problemelor de antreprenoriat 

(IMM-uri inovatoare) din Regiunea Centrală 

 

Identificarea principalelor probleme 

 

Rezolvarea problemelor cu care se confruntă Regiunea cu privire la inovaţie constituie 

unul dintre cele mai importante principii ale prezentului studiu. Tratarea datelor statistice, 

precum şi colectarea şi analizarea datelor calitative obţinute la intervievare au deservit 

baza profesională şi metodologică a studiului. În ceea ce priveşte metodologia utilizată, 
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am reuşit să identificăm (stabilirea) cele mai stringente probleme ale situaţiei inovaţiei 

din Regiune şi, de asemenea, am formulat propuneri pentru diferite soluţii. 

 

1. Deficienţele infrastructurii regionale CDI. Această problemă este alcătuită din două 

componente. Pe de o parte, încă nu au fost înfiinţate în regiune acele instituţii şi facilităţi 

care ar putea asigura un cadru adecvat profesional şi instituţional pentru programe de 

cercetare, dezvoltare şi inovaţie (de exemplu: centre de transfer de tehnologie, parcuri 

C&D, parcuri ştiinţifice şi tehnologice etc.); pe de altă parte, la nivelul anumitor instituţii 

(universităţi, centre de cercetare, incubatoare) este, de asemenea, necesară actualizarea 

expansiunii infrastructurii şi tehnologiei CDI. 

 

 

2. Lipsa cadrului şi coordonării regionale instituţionale: Deoarece regiunea are nevoie 

de informaţii noi, nu este de mirare că nu au fost încă înfiinţate instituţii descentralizate în 

toate domeniile, inclusiv în domeniul CDI. 

Mai mult, cu toate că procesul de descentralizare referitor la coordonarea şi sprijinul 

sectorului de afaceri şi programele CDI (au fost înfiinţate birouri teritoriale) a fost 

demarat, programele specifice iniţiate şi supervizate la nivel regional au fost 

implementate cu greu în regiune, din lipsa unui fundal instituţional adecvat. 

 

 

3. Lipsa unei strategii regionale inovatoare: În momentul de faţă, nu se află la 

dispoziţia Regiunii Centrale un document care ar acoperi zona Regiunii Centrale şi care 

ar construi pe capacităţi endogene (luând în calcul şi oportunităţile externe) şi care ar 

putea desemna clar – în afară de o durată convenabilă – un set de scopuri dorite (în 

domeniul CDI) şi paşii (programe şi proiecte) necesari pentru realizarea acestor scopuri. 

În absenţa gândirii şi procedurii strategice, vor fi posibile numai rezultate izolate şi slabe 

din punct de vedere al eficienţei în viitor. 

 

 

4. Deficienţele de inovaţie în cultură, bariere cu privire la mentalitate: În baza 

situaţiei prezentate anterior, devine clar că sectorul antreprenorial regional are o atitudine 

moderată cu privire la inovaţie. 

Pentru argumentare, se poate menţiona, pe de o parte, absenţa stimulatorilor regionali 

pentru dezvoltarea potenţialului de antrepriză inovatoare, pe de altă parte, opinia socială 

cu privire la inovaţie poate acţiona uneori ca o barieră în dezvoltarea şi răspândirea 

acesteia (în special în zonele rurale). Ar mai trebui notat că, în multe cazuri, programele 

naţionale rămân necunoscute pentru părţile implicate. 

 

 

5. Deficienţele capacităţii de cooperare: Există câteva exemple pozitive în domeniul 

CDI regional care ar putea construi pe cooperarea dintre sectorul privat şi cel public, între 

sectorul academic şi cel de afaceri. Mai mult, în multe cazuri, chiar în cadrul unor 

anumite dimensiuni economice, cooperarea poate fi o mare problemă. Deficienţele 

capacităţii de cooperare afectează de obicei negativ atât aplicaţia economică şi 

răspândirea inovaţiei, cât şi rezultatul relaţiilor cu partenerii străini. 
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6. Cheltuieli reduse cu privire la CDI regională: Aşa cum au arătat analizele 

anterioare, din punct de vedere al cheltuielilor cu privire la cercetare şi dezvoltare, 

Regiunea rămâne în urmă în comparaţie cu alte regiuni din România. Pentru a îmbunătăţi 

situaţia inovaţiei din regiune, contribuţia financiară provenind atât din sectorul public, cât 

şi din cel privat, ar trebui să crească în viitor. 

 

 

7. Dezechilibre teritoriale semnificative în cadrul Regiunii: În cadrul analizei 

anterioare, am putut vedea că, în cadrul Regiunii, există zone care sunt foarte 

dezavantajate din perspectiva sectorului de afaceri şi CDI. De aceea, viitoarele politici 

regionale CDI trebuie să fie construite pe principiul echilibrului dezvoltării sistemului 

CDI. Desigur, concentrarea resurselor trebuie să aibă ca destinaţie acele zone în care 

există o capacitate de absorbţie, dar trebuie acordată o mai mare atenţie efectelor 

teritoriale ale intervenţiilor. 

 

 

8. Deficienţele atractivităţii regionale CDI: CDI regională, ca o condiţie importantă a 

competitivităţii, în comparaţie cu alte regiuni ale ţării, rămâne în urmă dintr-un număr de 

aspecte. Pentru a deveni o ţintă şi la nivel internaţional, atractivitatea Regiunii trebuie să 

crească atât în ochii societăţii ştiinţifice, cât şi în ai persoanelor care intenţionează să 

investească în sistemul CDI regional. 

 

 

Sugestii şi recomandări 

 

În continuare vom formula diferite propuneri cu privire la tratarea problemelor prezentate 

anterior. În cursul elaborării acestor propuneri am luat în considerare potenţialul real al 

regiunii, tendinţele interne şi internaţionale, respectiv interacţiunea diferitelor zone şi 

teme. 

 

1. Consolidarea cadrului instituţional regional: Propunerea urgentează înfiinţarea, 

respectiv consolidarea şi configurarea cadrului instituţional al sistemului CDI regional. 

 

 

 

 

Este imperativă înfiinţarea unei astfel de structuri regionale care ar putea fi în conexiune 

cu sectorul public şi cu cel privat, în plus, ar putea fi capabilă să coordoneze programele 

CDI regionale din domeniul CDI. 

 

 

2. Expansiunea infrastructurii regionale CDI: În regiunea centrală trebuie să fie 

stabilite acele condiţii economice, umane, educaţionale, infrastructurale şi altele, care vor 

deservi înfiinţarea viitoare a Parcurilor Ştiinţifice şi Tehnologice şi a Centrelor de 
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Cercetare. Primul pas trebuie să fie identificarea acelor zone în care (identificarea şi 

analizarea mediilor tip cluster, instituţii de educaţie superioară implicate în DR, 

potenţiale spin-off-uri, etc.), pe de o parte, există o posibilitate reală, pe de altă parte, 

efectul catalizator, multiplicator şi sinergetic este cel mai accentuat cu privire la 

înfiinţarea infrastructurii. 

 

3. Înfiinţarea şi operarea reţelelor regionale din domeniul CDI: Trebuie facilitate 

comunicarea şi reţelele între organizaţiile publice şi private din regiune şi instituţiile 

interesate în CDI. Reţelele şi structurile existente pot furniza o bază adecvată pentru 

aceasta. O atenţie specială trebuie acordată cooperării dintre sectorul academic şi cel de 

afaceri, respectiv guuvernarea locală ar trebui să se implice în inovaţie cât mai mult cu 

putinţă. 

 

4. Elaborarea unei strategii de inovaţie regională: Elaborarea unei astfel de strategii 

este necesară pentru că ar furniza o îndrumare pentru CDI regional. Strategia ar trebui să 

acorde atenţie unei utilizări cât mai eficiente a capacităţilor endogene şi a posibilităţilor 

exogene. În procesul de elaborare, trebuie să fie implicate instituţiile şi organizaţiile CDI 

regionale. 

 

5. Informarea şi sporirea cunoştinţelor: Cantitatea de cunoştinţe cu privire la inovaţie 

trebuie sporită în regiune. O bună oportunitate ar putea fi participarea la programe 

comune internaţionale de cercetare, respectiv familiarizarea cu know-how-ul european şi 

bunele practici. 

Pe de o parte, ar putea fi importantă înfiinţarea unui tip de sistem de servicii de informare 

care ar prelua popularizarea programelor de stat şi legislaţiilor disponibile, având ca ţintă 

universităţile, instituţiile DR şi întreprinderile din Regiune. 

 

6. Schimbarea mentalităţii şi încurajarea inovaţiei: Pentru transformarea într-o 

orientare mai pozitivă a percepţiei generale cu privire la inovaţie, este necesară o 

promovare foarte largă a bunelor practici la nivel regional. 

Pe cât posibil, educaţia managementului inovaţiei şi a altor subiecte din domeniul 

inovaţiei trebuie să fie implicate în structura educaţională a universităţilor din Regiune. 

Interesul general cu privire la inovaţie ar creşte, probabil, prin implicarea societăţii tinere; 

de aceea, persoanele tinere ar trebui să fie interesate în CDI (prin organizarea de 

competiţii regionale de ştiinţă şi inovaţie, prin acordarea de diferite premii la nivel 

regional, etc.). 

 

 

 

 

7. Înfiinţarea unei legislaţii care acordă mai mult sprijin: Ca urmare a înfiinţării unui 

fundal organizatoric adecvat, actorii sistemului regional CDI ar trebui să formuleze un set 

de propuneri/recomandări care ar putea furniza un mediu legislativ mai adecvat pentru 

funcţionarea activităţilor CDI. Aceste recomandări ar trebui să includă simplificarea 

legislaţiei, înfiinţarea de unelte de sprijin, precum şi recomandări cu privire la programele 

care vor fi lansate în viitor. 
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8. Transformarea regiunii într-o ţintă pentru CDI: Avantajele comparative ale 

regiunii ar trebui aduse la cunoştinţă şi ar trebui comunicate publicului. Este necesară 

elaborarea unui astfel de program de marketing şi promovare care contribuie la procesul 

de atragere în regiune a actorilor care sunt interesaţi în inovaţie. 

Această sugestie are ca scop localizarea în Regiune, pe lângă sistemele de producţie, a 

activităţiia DR a întreprinderilor mari, de asemenea.. 

 

9. Creşterea şanselor de inovaţie în zonele rurale: Aşa cum am putut vedea, chiar şi în 

zonele rurale din Regiune există iniţiative inovatoare şi acestea ar trebui sprijinite pe 

viitor, în special acele iniţiative de inovaţie non-DR care au un risc scăzut, dar care 

necesită multă creativitate. În plus, în zonele rurale ale Regiunii, pe lângă simpla 

acceptare şi adaptare a inovaţiei, trebuie să fie sprijinită însăşi dezvoltarea inovaţiei. 

 

Identificarea acţionarilor regionali 

 

În procesul de identificare a acţionarilor regionali, trebuie luate în considerare 

următoarele aspecte: 

 Acţionarul respectiv trebuie să fie un participant important în sistemul de afaceri 

şi/sau CDI regional, respectiv pe arii reduse 

 Acţionarul respectiv trebuie să deţină experienţă în domeniul cercetare-dezvoltare 

şi inovaţie/dezvoltarea înreprinderii 

 Acţionarul respectiv trebuie să fie dedicat dezvoltării regiunii, respectiv a zonelor 

restrânse 

 Acţionarul respectiv trebuie să fie deschis spre socializare şi împărţirea 

cunoştinţelor 

 De preferat, ar trebui să fie reprezentate toate judeţele ţării 

 Trebuie să existe participanţi atât din sectorul public, cât şi din cel privat 

 Pe lângă instituţiile/stabilimentele mari, ar trebui să participe şi participanţi mici, 

întrucât deseori acesştia oferă structură mai dinamică decât instituţiile mari 

 

În conformitate, considerăm că numai cu participanţii care întrunesc criteriile de bază 

enumerate mai sus ar putea asigura un astfel de context instituţional şi profesional care ar 

putea fi capabil să sprijine eficient problema dezvoltării CDI în Regiune. 

 

 

 

 

 

În consecinţă, acţionarii din Regiunea Centrală vor fi următorii: 

 

1. Agenţii de dezvoltare: 

 

 Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru 

 Agentia de Dezvoltare Judeţeană Harghita 

 Agenţia de Dezvoltare Durabilă a judeţului Braşov 
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2. Guvernarea locală şi alte organisme publice: 

 

 Consiliul de Dezvoltare Regională 

 Consiliul Judeţean Alba 

 Consiliul Judeţean Braşov 

 Consiliul Judeţean Covasna 

 Consiliul Judeţean Harghita 

 Consiliul Judeţean Mureş 

 Consiliul Judeţean Sibiu 

 

3. Universităţi publice şi private: 

 

 Universitatea Petru Maior, localizată în municipiul Târgu-Mureş (judeţul Mureş) 

 Universitatea Sapientia, localizată în municipiul Târgu-Mureş (judeţul Mureş) 

 Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu-Mureş (judeţul Mureş) 

 Universitatea din Sibiu, localizată în municipiul Sibiu (judeţul Sibiu) 

 Universitatea Transilvania, localizată în municipiul Braşov (judeţul Braşov) 

 Universitatea „1 Decembrie 1918”, localizată în municipiul Alba-Iulia (judeţul 

Alba) 

 Universitatea Sapientia, localizată în municipiul Miercurea-Ciuc (judeţul 

Harghita) 

 

4. Instituţii CDI: 

 

 Centrul de Informare Tehnologică CIT-IMPACT SC. IMPACT IMPEX SRL, 

localizat în municipiul Târgu-Mureş 

 Centrul de Informare Tehnologică CIT „CETINIA”UTB Braşov, localizat în 

Universitatea Transilvania din municipiul Braşov 

 Centrul de Informare Tehnologică localizat în municipiul Alba Iulia 

 Centre de cercetare acreditate, care funcţionează în universităţile sus menţionate 

 

5. Participanţi la infrastructura regională de sprijin al afacerilor: 

 

 Parcurile industriale menţionate mai sus 

 Incubatoarele de afaceri menţionate mai sus 

 Biroul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi  Cooperaţie Târgu Mureş 

 

 

 Biroul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi  Cooperaţie Braşov 

 

6. Reprezentarea sectorului privat 

 

 Întreprinderi interesate de inovaţie 

 Întreprinderi care furnizează servicii de consultanţă 
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7. ONG-uri: Asociaţii de întreprinderi, camere de comerţ: 

 

 Camera de Comerţ şi Industrie Braşov 

 Camera de Comerţ şi Industrie Harghita 

 Camera de Comerţ şi Industrie Covasna 

 Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Sibiu 

 Camera de Comerţ şi Industrie Mureş 

 Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Alba 

 Camera de Comerţ şi Industrie din Regiunea Centrală 

 Asociaţii de întreprinderi din Regiune 

 Alte ONG-uri interesate de sprijinirea afacerilor şi CDI din Regiune 

 

 

Modalităţi de sporire a informării 

 

Metodele de informare prezentate mai jos au un scop dublu. Pe de o parte, contribuie la 

diseminarea celor mai importante rezultate ale prezentului raport cu privire la acţionarii 

listaţi mai sus, pe de altă parte, dincolo de aceştia pot exista metode de sporire a 

informării, în general, cu privire la tema inovaţiei. 

 

Lansarea unei campanii de promovare a inovaţiei. Acţionarii prezentaţi mai sus, cu 

coordonarea Agenţiei de Dezvoltare Regională Centru, trebuie să elaboreze şi să lanseze 

o astfel de campanie de promovare a inovaţiei, a cărei principală ţintă o reprezintă IMM-

urile din Regiune. 

Organizarea de instruiri de inovaţie pentru întreprinderi: Ar trebui să merite 

combinarea ideii campaniei de mai sus cu un program de instruire instruire care ar putea 

furniza cunoştinţe cu privire la  managementul inovaţiei, soluţii inovatoare de organizare 

şi de marketing şi alte teme referitoare la inovaţie pentru managerii de întreprinderi. 

Dezvoltarea reţelelor web regionale: Sugerăm înfiinţarea unor astfel de reţele web care 

permit un flux eficient de informaţii, ştiri de ultimă oră şi diferite forumuri electronice 

între diferiţi acţionari. Se presupune că aceste reţele ar contribui la îmbunătăţirea 

capacităţii de cooperare pe termen lung. 

Organizarea de conferinţe şi alte programe profesionale: În toate ţările din regiune ar 

trebui să fie organizate programe profesionale în domeniul întreprinderilor şi inovaţiei. În 

cadrul acestor conferinţe, pe lângă experienţele din străinătate, ar trebui să fie prezentate, 

de asemenea, şi bunele practici locale. 

 

 

 

Organizarea de evenimente la nivel de regiune, stabilirea de noi premii: Ar trebui să 

fie organizate zile tematice la nivel de regiune în ceea ce priveşte inovaţia (ex.: Ziua 

Întreprinderilor Inovatoare, Ziua Cercetării, etc.). În plus, recomandăm înfiinţarea şi 

înmânarea regulată de premii cu relevanţă specific regională (ex.: Acordarea Premiului 

Regional pentru Cea Mai Inovatoare Întreprindere a Anului). 
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O promovare a informaţiei prin media regională : Ar trebui să fie înfiinţat un 

parteneriat strategic cu mijloacele media regionale, deoarece, fără sprijinul presei din 

regiune, este mai dificil să fie promovată inovaţia. 

Ar fi util să se înfiinţeze publicaţii şi programe tematice (cu privire la inovaţie, cercetare 

şi dezvoltare, întreprinderi, exemple pozitive din străinătate şi locale, etc), în format 

electronic şi în presa scrisă. 

 

 

 

PARTEA V. Principalele concluzii 

 

În acest capitol, vom formula unele concluzii importante cu privire la potenţialul de 

inovaţie din regiune, referitor la studiul actual. 

 

În primul rând, ar trebui menţionat că potenţialul de inovaţie al regiunii este sporit în 

principal de componenta infrastructurii umane. În baza educaţiei şi a altor indicatori, 

Regiunea Centrală se află într-o situaţie mai favorabilă decât alte regiuni din România, 

mai mult, în baza Graficului Inovaţiei Regionale Innobarometer 2008, am putut 

monitoriza faptul că procentajul de angajaţi activi în sectorul tehnologic mediu şi superior 

din regiune se află pe locul al doilea în context naţional. În afară de exemplele menţionate 

mai sus, există, de asemenea, un număr de alte exemple care demonstrează potenţialul 

infrastructurii umane. 

Totuşi, trebuie să adăugăm că acest potenţial uman nu este conectat întocmai la 

dimensiunea cercetării, dezvoltării şi inovaţiei (acest fapt este, de asemenea, evident din 

datele statistice) şi, atâta timp cât în viitor nu vor demara alte programe care au această 

ţintă, regiunea nu va putea să exploateze adecvat potenţialul său. 

 

A doua concluzie este strâns legată de prima, din moment ce potenţialul uman şi 

proprietatea intelectuală contribuie efectiv la exploatarea potenţialului de inovaţie al 

regiunii, ar trebui creată o organizație care să stabilească un fundal şi un proces de 

instalare a infrastructurii planificate în domeniul CDI. Potenţialul de inovaţie al regiunii 

este, fără îndoială, afectat defavorabil de numărul scăzut, respectiv de lipsa de sisteme 

specifice de coordonare la nivel regional, reţele şi platforme de cooperare. 

În ceea ce priveşte infrastructura de suport, aceasta ar trebui să includă – în afară de 

sprijinul demarării inovaţiei – difuzarea acesteia, pentru că există o nevoie reală de astfel 

de facilităţi şi stabilimente care sunt absente, în prezent, sau sunt prezente în număr 

minim în Regiune (ex.: stabilimente pentru transfer de cunoştinţe şi transfer de 

tehnologie). 

 

 

 

Ca o a treia concluzie, trebuie să menţionăm centrele universitare puternice, deoarece 

acestea vor fi componente determinante ale capacităţii de inovaţie a regiunii în viitor. 

Aceşti actori vor determina viitorul capacităţii de inovaţie a Regiunii. Rolul acestor 

universităţi este multiplu, gândiţi-vă la rolul lor în crearea de cunoştinţe, activităţile 

centrelor de cercetare acreditate care funcţionează în cadrul acestor universităţi; 
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oportunităţile de transformare sau chiar creşterea ponderii sectorului de educaţie terţiară 

în ceea ce priveşte cheltuielile C&D curente. 

 

Ca altă concluzie, trebuie să menţionăm problema valorii cheltuielilor cu privire la CDI. 

Potenţialul pentru inovaţie nu poate, sau poate fi numai parţial majorat şi exploatat în 

lipsa unui suport financiar adecvat. Putem vedea, în acest sens, că Regiunea are o 

situaţie defavorabilă între regiunile României, oricum, poate exista o speranţă din 

contribuţia sectorului privat la cheltuielile DR, care devine tot mai pronunţată. 

 

Concluzia noastră finală este relaţionată cu mediul economic regional – ca o condiţie a 

potenţialului de inovaţie. Cu privire la mediul economic din Regiune, aici au demarat 

aceste procese favorabile, cum ar fi apariţia şi răspândirea serviciilor de consultanţă sau 

procesul de clusterizare, etc., care ar putea asigura un fundal favorabil pentru apariţia şi 

răspândirea inovaţiei. 
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Figura Nr. 4 

Rata natalităţii, mortalităţii şi mortalităţăii infantile, anul 2006 
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Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Anuarul Statistic 2007 

 

Figura Nr. 5 

Migraţia internă, schimbarea domiciliului permanent 
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Sursa: Institutul Naţional de Statistică, 2008 

Figura Nr. 6 

Migraţia internaţională 
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Centrală Alba Braşov Covasna Harghita Mureş Sibiu 

Emigranţi  Imigranţi Total imigranţi-emigranţi 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, 2008 

 

Figura Nr. 8 

Index de îmbătrânire 

 
Sursa: Institutul Naţional de Statistică, 1990-2008 

Figura Nr. 9 

Structura populaţiei după grupuri de vârstă, anul 200 
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Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Anuarul Statistic 2007 

 

Figura Nr. 11 

Populaţia activă 
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Sursa: Institutul Naţional de Statistică, 1990-2007 

 

Figura Nr. 12 

Evoluţia ratei de angajare 

 
Sursa: Institutul Naţional de Statistică, 1990-2007 

Figura Nr. 14 

Rata activităţii globale 

 
Sursa: Institutul Naţional de Statistică, 2007 

Figura Nr. 15 
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Populaţia cu loc de muncă 

 
Sursa: Institutul Naţional de Statistică, 1992-2007 

 

Figura Nr. 16 

Rata locurilor de muncă în judeţele din Regiunea Centrală 

 
Sursa: Institutul Naţional de Statistică, 1990-2007 

 

Figura Nr. 19 

Rata ILO a şomajului în judeţele din Regiunea Centrală 

 
Sursa: Institutul Naţional de Statistică, 2007 

 

Figura Nr. 20 

Rata inflaţiei 
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Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Anuarul Statistic 1994-2005 

 

 

Figura Nr. 22 

Contribuţia regiunilor la PIB naţional 

 
Regiunea Bucureşti-Ilfov 22,5%; Regiunea de sud 12,9%; Regiunea de sud-vest 8,3%; Regiunea de vest 

10,4%; Extra-regiuni 0,1%; Regiunea de nord-vest 11,8%; Regiunea Centrală 11,7%; Regiunea de nord-est 

11,2%; Regiunea de sud-est 11,2% 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, 2006 

 

Figura Nr. 24 

Producţia internă brută per locuitor după regiuni de dezvoltare 
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Sursa: Institutul Naţional de Statistică, 2006 

 

Figura Nr. 25 

PIB per locuitor în Regiunea Centrală 
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Sursa: Institutul Naţional de Statistică, 2006 

 

 

 

Figura Nr. 26 

Distribuţia valorii adăugate brute în regiune 
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Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Anuarul Statistic 1998-2005 

Figura Nr. 28 

Valoarea brută adăugată per locuitor 
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Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Anuarul Statistic 1998-2005 

Figura Nr. 29 

Dezvoltarea ISD în perioada dintre 2003-2007 

 
Sursa: Banca Naţională a României, Studiu Statistic cu privire la Investiţia Străină 

Directă (ISD) în România, în anul 2007 

Figura Nr. 30 

Investiţia ISD în România după regiuni de dezvoltare 
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Sursa: Banca Naţională a României, Studiu Statistic cu privire la Investiţia Străină 

Directă (ISD) în România, în anul 2003, 2007 

Figura Nr. 31 

Numărul de edificii care conferă cazare pentru turişti 
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Sursa: Institutul Naţional de Statistică, 1990-2008 

Figura Nr. 33 

Capacitatea existentă de cazare a turiştilor, după judeţe 

 
Sursa: Institutul Naţional de Statistică, 2008 

 

 

Figura Nr. 34 

Numărul de turişti cazaţi 
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Sursa: Institutul Naţional de Statistică, 2000-2008 

Figura Nr. 35 

Total turişti cazaţi în structurile de recepţie a turiştilor, după judeţe 

 
Sursa: Institutul Naţional de Statistică, 2008 

Figura Nr. 36 

Sosirea turiştilor străini, după tipul de transport 

 
Şosea Tren Avion Vapor 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, 2000-2008 

 

 

Figura Nr. 41 

Structura sectorului regional activ de antrepriză, 1997-2007 

 
Servicii  Industrie  Agricultură Construcţii Altele 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, 1997-2007 

Figura Nr. 42 

Structura întreprinderilor din industrie şi construcţii după dimensiune, 2007 
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0-9 angajaţi 10-49 angajaţi 50-249 angajaţi peste 250 angajaţi 

Regiunea Centrală România 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, 2007 

Figura Nr. 43 

Structura întreprinderilor din comerţ şi alte servicii după dimensiune, 2007 

 
0-9 angajaţi 10-49 angajaţi 50-249 angajaţi peste 250 angajaţi 

Regiunea Centrală România 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, 2007 

 

 

 

 

Figura Nr. 51 

Investiţiile brute ale unităţilor locale din regiune, după dimensiune – 2007 

 
0-9 angajaţi 10-49 angajaţi 50-249 angajaţi peste 250 angajaţi 

Regiunea Centrală România 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, 2007 
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Figura Nr. 58 

Contribuţia Regiunii Centrale la numărul naţional de angajaţi C&D, 

după ocupaţie, anul 2006 

 
Angajaţi  Cercetători Tehnicieni şi personal asimilat Alte categorii 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, 2006 
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Harta Nr. 1 

Densitatea populaţiei după judeţele Regiunii, anul 2006 
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Harta Nr. 2 

Migraţia internă, anul 2008 
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Harta Nr. 10 

Parcurile industriale din Regiune 

         Nr. de parcuri 

 
 

Harta Nr. 11 

Angajaţi din activitatea de cercetare-dezvoltare, după regiuni de dezvoltare, anul 2007 

    Nr. de angajaţi 
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Harta Nr. 12 

Totalul cheltuielilor din activitatea de cercetare-dezvoltare,  

după regiuni de dezvoltare, anul 2007 

         Mii Ron   
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LISTA DE TABELE 

Tabelul Nr. 1 
INDICATORI Regiunea 

Centrală 

Judeţe România 

Alba Braşov Covasna Harghita Mureş Sibiu 

Infrastructură transport 

Căi ferate (km) 1337 230 354 116 209 283 145 10785 

Densitate căi ferate 

(km/1000km2) 

39,5 36,8 67,7 31,3 31,5 42,2 26,7 45,3 

Drumuri publice (km) 10714 2671 1591 840 1915 2095 1602 81693 

Densitate drumuri 

publice (km/1000km2) 

29,9 42,3 28,0 22,6 24,8 29,6 29,4 33,5 

Drumuri publice 

modernizate 

2788 513 700 315 523 422 315 22865 

Proporţie drumuri 

publice modernizate din 

total drumuri publice (%) 

26,0 19,2 44,0 37,5 27,3 20,1 19,7 28, 

Servicii publice 

Proporţie aşezări pe reţea 

publică alimentare cu 

apă 

64,5 64,1 81,0 53,3 70,1 65,7 50,0 63,0 

Proporţie aşezări reţea 

servicii canalizare (%) 

29,5 21,8 27,6 37,8 32,8 34,3 23,4 22,3 

Lungime ţevi gaze 

naturale (km) 

7856,2 1206,8 1481,8 217,8 476,3 3108,3 1365,2 30737,8 

Proporţie aşezări cu ţevi 

de gaze (%) 

57,0 38,5 69,0 31,1 32,8 81,4 73,4 24,4 

Infrastructura educaţiei 

Nr total unităţi educaţie 1125 181 246 84 162 262 190 8230 

Nr unităţi educaţie 

primară şi secundară 

591 99 125 54 84 136 93 4734 

Nr unităţi educaţie liceu 207 35 46 18 37 37 34 1426 

Nr unităţi educaţie post 

liceală 

12 2 2 1 - 3 4 83 

Nr unităţi educaţie 

terţiară 

13 2 2 - - 4 4 106 

Infrastructura sănătăţii 

Nr spitale 51 10 14 7 5 6 9 436 

Nr paturi de spital 17848 2419 4057 2003 2232 4137 2964 139785 

Nr medici 5461 630 1215 341 404 1843 1028 46936 

Servicii siguranţă socială şi publică 

Nr cantine asistenţă 

socială 

22 4 5 5 2 4 2 124 

Capacitatea cantinelor 2024 385 600 353 160 276 250 32086 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, 2006, 2007, 2008 

 

Tabelul Nr. 2 
Evoluţia PIB în Regiunea Centrală, 1998-2004 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Dinamica PIB (1998=100) 100 99,6 102,3 105,6 113,4 118,7 125,3 

Dinamica PIB/locuitor (1998=100) 100 99,6 102,8 106,2 118,2 123,9 131,5 

Dinamica PIB (anul precedent=100) X 99,6 102,7 103,2 107,4 104,7 105,5 

Dinamica PIB/locuitor (1998=100) X  99,6 102,9 103,3 111,3 104,8 106,2 

Sursa: Agenţia de Dezvoltare a Regiunii Centrale, Analiza PIB în Regiunea Centrală, 

1998-2004 (Analiza PIB la nivelul Regiunii Centru în perioada 1998-2004) 

Tabelul Nr. 3 
Investiţia ISD în România/Regiuni de dezvoltare 
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 ISD/mil. Euro % din total ISD/locuitor 

România 9662 100,0% 445 

Bucureşti-Ilfov 5236 54,2% 2373 

Centru 1041 10,8% 409 

Sud 798 8,3% 238 

Sud-Est 744 7,7% 260 

Vest 648 6,7% 333 

Nord-Vest 629 6,5% 229 

Sud-Vest 355 3,7% 152 

Nord-Est 211 2,2% 56 

Sursa: Banca Naţională a României, Studiu Statistic despre ISD în România, anul 2003 

Tabelul Nr. 4 
Investiţia ISD în România/Regiuni de dezvoltare 

 ISD/mil. Euro % din total ISD/locuitor 

România 42770 100,0% 1986 

Bucureşti-Ilfov 27516 64,3% 12362 

Centru 3541 8,3% 1403 

Sud 2942 6,9% 891 

Sud-Est 2448 5,7% 865 

Vest 2365 5,5% 1229 

Nord-Vest 1907 4,5% 700 

Sud-Vest 1379 3,2% 605 

Nord-Est 672 1,6% 180 

Sursa: Banca Naţională a României, Studiu Statistic despre ISD în România, anul 2007 

Tabelul Nr. 5 
Valoarea şi distribuţia operaţiunilor de export după judeţele din Regiune, 2005 

 Valoarea 

exporturilor 

(mil euro) 

Distribuţia 

judeţelor 

(%) 

Discrepanţele în 

comparaţie cu 

2001 (%) 

Distribuţia 

exportului la nivel 

naţional (%) 

România 22254,5  74,9  

Regiunea Centrală 2420,2  76,4 10,9% 

Alba 391,8 16,2% 72,2 1,8% 

Braşov 644,2 26,6% 112,3 2,9% 

Covasna 171,5 7,1% 19,0 0,8% 

Harghita  186,4 7,7% 98,4 0,8% 

Mureş 473,6 19,6% 53,8 2,1% 

Sibiu 552,7 22,8% 87,3 2,5% 

Sursa: Agenţia de Dezvoltare a Regiunii Centrale, Exporturile Regiunii Centru în 

perioada 2001-2005 

 

Tabelul Nr. 7 
Distribuţia produselor exportate (%) 

 2001 2003 2005 

Animale vii şi produse animale 10,3 14,3 17,2 

Produse vegetale 2,2 1,2 1,3 

Grăsimi şi uleiuri animale sau vegetale 0,1 0,0 0,0 
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Alimente, băuturi şi tutun 3,0 4,9 5,9 

Minerale 0,3 0,1 0,0 

Produse chimice şi similare 19,8 21,9 15,6 

Produse de plastic, bitum şi produse bituminoase 13,5 7,6 6,7 

Piele, produse din piele 46,7 41,2 45,5 

Produse de lemn, plută, ţesătură de paie 16,4 21,6 32,1 

Deşeuri de hârtie, carton, hârtie şi produse de hârtie 4,6 1001,0 15,7 

Textile şi produse textile 11,5 12,1 13,1 

Haine, pălării, umbrele şi produse similare 13,1 13,9 13,6 

Articole de piatră, ciment, ceramică, sticlă şi similare 28,0 27,3 31,3 

Metale de bază şi produse metalice 6,9 5,2 4,9 

Utilaje şi echipament electric, dispozitive de înregistrare şi redare a 

sunetului şi imaginilor 

5,1 6,5 8,2 

Transport 15,3 23,7 15,0 

Instrumente şi dispozitive optice, fotografice, cinematografice, de 

măsurare, verificare sau precizie 

16,9 18,7 16,0 

Diferite/Diverse bunuri şi produse 16,7 15,8 19,1 

Alte produse 6,5 6,3 4,7 

Sursa: Agenţia de Dezvoltare a Regiunii Centrale, Exporturile Regiunii Centru în perioada 2001-2005 

Tabelul Nr. 8 
Evoluţia exporturilor regionale în perioada 2001 şi 2005 

 Diferenţele din 2005 în 

comparaţie cu 2001 (%) 

Total 176,4 

Animale vii şi produse animale 225,7 

Produse vegetale 82,6 

Grăsimi şi uleiuri animale sau vegetale 4,3 

Alimente, băuturi şi tutun 255,2 

Minerale 13,8 

Produse chimice şi similare 139,7 

Produse de plastic, bitum şi produse bituminoase 165,6 

Piele, produse din piele 123,2 

Produse de lemn, plută, ţesătură de paie 277,3 

Deşeuri de hârtie, carton, hârtie şi produse de hârtie 380,6 

Textile şi produse textile 145,1 

Haine, pălării, umbrele şi produse similare 122,2 

Articole de piatră, ciment, ceramică, sticlă şi similare 120,4 

Metale de bază şi produse metalice 137,7 

Utilaje şi echipament electric, dispozitive de înregistrare şi redare a sunetului şi 

imaginilor 

337,6 

Transport 259,2 

Instrumente şi dispozitive optice, fotografice, cinematografice, de măsurare, 

verificare sau precizie 

18,9 

Diferite/Diverse bunuri şi produse 182,9 

Alte produse 161,8 

Sursa: Agenţia de Dezvoltare a Regiunii Centrale, Exporturile Regiunii Centru în perioada 2001-2005 

Tabelul Nr. 6 
Valoarea exporturilor/locuitor şi distribuţia diferitelor regiuni (cu privire la  

exportul de la nivel naţional) - 2005 

 Val. Exp.  

– mil Euro- 

Exp/locuitor 

 –euro- 

Procentaj % 

România 22254,5 1029 100,0% 

Nord – Est 1840,7 493 8,3% 

Sud – Est 3163,2 1111 14,2% 

Sud 2722,2 818 12,2% 

Sud - Vest 1392,6 604 6,3% 



WP 3.1 Studiul potenţialului innovator din Regiunea Centrală_RO 96  

 

 
Vest 3486,2 1806 15,7% 

Nord – Vest 2499,8 913 11,2% 

Centru 2420,2 956 10,9% 

Bucureşti - Ilfov 4729,7 2142 21,3% 

Sursa: Agenţia de Dezvoltare a Regiunii Centrale, Exporturile Regiunii Centru în 

perioada 2001-2005 

 

Tabelul Nr. 13 
Total cheltuieli din activitatea de cercetare-dezvoltare în sectorul de antrepriză, după activitate, 2006 

 Total cheltuieli 

Sector antrepriză după activitate – total 759225 

Agricultură 115010 

Minerit şi cariere 28470 

Producţia de: 390890 

Alimente, băuturi, produse de tutun 6590 

Textile, îmbrăcăminte, piele şi articole de încălţăminte 2363 

Procesarea lemnului şi produse din lemn - 

Hârtie şi produse din hârtie 1704 

Procesarea ţiţeiului, cărbunelui şi tratarea combustibililor nucleari 41308 

Substanţe şi produse chimice 50837 

Produse din cauciuc şi plastic 7325 

Producţia materialelor de construcţii şi alte produse minerale non metalice 7457 

Metalurgie 28180 

Construcţii metalice, utilaje şi echipamente 242644 

Mobilier şi alte activităţi industriale 2445 

Energie electrică şi termică, gaz şi apă 42032 

Construcţii 27348 

Servicii din care: 155475 

Cercetare-dezvoltare 79427 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Anuarul Statistic 2007 


