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CAPITOLUL I 
Contextul economic actual și particularitățile 

economiei românești în context european 
 
 
1. Situația României în UE. Statistici privind import/export, domenii în care 

are o poziție bună și domenii în care România este mult în urmă sau 
necompetitivă 

 
Conform Eurostat în anul 2018 UE-27 desfășura aproximativ 15 % din comerțul mondial cu mărfuri. 
Valoarea comerțului internațional cu mărfuri este semnificativ mai mare decât cea a serviciilor (de 
aproximativ trei ori), ceea ce reflectă natura anumitor servicii care constituie un obstacol în calea 
comerțului transfrontalier al acestora. 
 

 
În 2018, UE-27, Statele Unite și China au reprezentat 42 % din comerțul mondial cu mărfuri. 
În 2019, principalul partener de export al UE-27 a fost SUA, iar principalul partener de import a fost 
China. 
În 2019, utilajele și vehiculele au reprezentat mai mult de 41 % din exporturile UE-27 și 33 % din 
importurile UE-27. 
 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:EU_enlargements


Evoluția comerțului EU-28 între 2008-2018 pe categorii de produse:  
 

 
În 2008 Uniunea Europeană a avut un deficit al comerțului cu bunuri de 276 de miliarde EUR. Rata 
medie anuală de creștere a exporturilor UE a fost de 5,8 % între 2008 și 2013. Între 2013 și 2018, rata 
de creștere a importurilor (3,3 %) a fost ușor mai mare decât în cazul exporturilor (2,4 %) care a condus 
la un deficit comercial de 23 de miliarde EUR în 2018. Pe parcursul întregii perioade, rata de creștere 
a comerțului cu bunuri din UE a fost de 4,1 % pentru exporturi și de 2,2 % pentru importuri. 
 
Comerțul UE-28 pe grupe de produse: 
 

 



În 2018, mașinile și vehiculele au reprezentat cea mai exportată grupă de produse din UE (809 
miliarde EUR) și au reprezentat 41 % din totalul exporturilor ,în timp ce alte produse fabricate au 
reprezentat 22 %  și produsele chimice 18 % (356 miliarde EUR). 
 
Produsele fabricate (produse chimice, mașini și vehicule și alte produse fabricate) au făcut, de 
asemenea, cea mai mare parte a importurilor UE (67 %) în 2018. UE a fost cel mai mare importator 
de energie (21 % în valoare de 412 miliarde EUR) înaintea Chinei (294 miliarde EUR) și a Statelor 
Unite (204 miliarde EUR). 
 
În 2018 UE a avut un deficit comercial cu produse primare (alimente și băuturi, materii prime și 
energie) și un excedent comercial cu produse fabricate. Deficitul în materie de produse primare s-a 
datorat în mare parte deficitului energetic (298 miliarde EUR) și, într-o măsură mai mică, materiilor 
prime (31 de miliarde EUR), înregistrând în același timp un mic excedent în alimente și băuturi (9 
miliarde EUR). Excedentul de bunuri fabricate a provenit de la mașini și vehicule (190 de miliarde 
EUR) și produse chimice (152 de miliarde EUR). 
 

 



 

 
 

Fluxurile comerciale pentru comerțul internațional cu bunuri și servicii: 
În 2017, mărfurile au reprezentat aproximativ trei sferturi (76,6 %) din comerțul total al lumii. Sunt 
disponibile date mai recente pentru fiecare țară în parte, iar în 2018, ponderea mărfurilor în totalul 
exporturilor a atins un nivel maxim de 94,0 % în Mexic și de 91,2 % în China. În schimb, ponderea 
relativă a serviciilor în totalul exporturilor a fost mult mai pronunțată în UE-28 (31,7 % din total) și în 
Statele Unite (33,1 %), atingând un nivel ridicat de 38,2 % în India. 
 
Comerțul internațional cu bunuri și servicii: 
În 2018, comerțul internațional cu bunuri și servicii a reprezentat 17,6 % din PIB-ul UE-28. 
Raportul prezentat în figura 2 se bazează pe valoarea medie a exporturilor și importurilor în raport cu 
PIB-ul și oferă un mijloc de analiză a "adâncimii" globalizării sau a "deschiderii" economiilor 
individuale. 
 
Intensificarea liberalizării comerțului începând cu 1990 a oferit un stimulent pentru comerțul 
internațional cu bunuri și servicii. În cadrul UE-28, raportul dintre comerțul internațional cu bunuri și 
servicii și PIB a crescut de la 14,9 % în 2008 la 17,6 % până în 2018, confirmând astfel că comerțul cu 
bunuri și servicii creștea într-un ritm mai rapid decât economia globală a UE-28.  
 
 



Această schimbare relativă poate fi atribuită, cel puțin parțial, importanței crescânde a comerțului 
cu bunuri intermediare, care a fost determinată de niveluri mai ridicate de externalizare 
internațională pe măsură ce au fost stabilite lanțuri de Producție la nivel mondial. 
 
Despre România 
 
În 2018 România a reușit să exporte în țările lumii de peste 67 miliarde de euro, mai mult cu circa 5 
miliarde față de 2017, dar semnificativ mai puțin decât a reușit să importe din alte state, 83 de 
miliarde de euro - adică o diferență în minus de circa 15 miliarde de euro. De departe cele mai mari 
schimburi sunt cu Germania, peste 15 miliarde export și aproape 17 miliarde import. Singura țară cu 
care România are un bilanț de peste 1 miliard de euro în favoarea sa este Marea Britanie, în timp ce 
alți mari parteneri cu care țara noastră e pe plus sunt Statele Unite, Franța, Republica Moldova, Egipt 
și Norvegia.  
De cealaltă parte, țara noastră este pe minus față de Turcia, China, Austria, Polonia și Bulgaria. 
 
Export în 2018: 67.733.138.000 euro 
Export în 2017: 62.644.081.000 euro 
Import în 2018: 82.866.827.000 euro 
Import în 2017: 75.603.930.000 euro 
 
Diferență Export/Import 2018: -15.133.689.000 euro 
 
Sursa date: Institutul Național de Statistică. 
 

 



 
Conform unei analize a preşedintelui Asociaţiei Naţionale a Exportatorilor şi Importatorilor din 
România (ANEIR) şi co-preşedintelui Consiliului de Export al României: 

• ritmul de creştere al exporturilor a fost inferior celui al PIB-ului; 
• un record al deficitului balanţei comerciale aproximativ 17 miliarde de euro; 
• exporturile ţării noastre în UE depăşesc, în prezent, 77%, în defavoarea pieţelor din restul 

lumii, domnia sa considerând dependenţa de piaţa comunitară îngrijorătoare, chiar dacă 
mărfurile noastre se dovedesc a fi competitive într-o piaţă extrem de concurenţială, precum 
cea a Uniunii Europene. 

Acest deficit de 17 miliarde euro, însă, nu s-a reflectat în totalitate în deficitul balanţei de plăţi, pe 
fondul creşterii exporturilor de servicii într-un ritm cu mult superior exporturilor de bunuri, unde 
avem o balanţă excedentară, care acoperă aproape jumătate din deficitul balanţei comerciale. În 
prezent, exporturile de bunuri reprezintă aproximativ o treime din PIB-ul ţării noastre, iar dacă 
adăugăm şi serviciile (şi este corect să le adunăm), acestea ajung la aproximativ 45%, dar oricum 
rămânem sub media europeană, de 54%. Cel mai mare deficit al balanţei comerciale, în valoare de 
aproape 11 miliarde de euro, se înregistrează în zona de produse chimice şi derivate, combustibili şi 
lubrifianţi, unde România a avut capacităţi de prelucrare, dar au fost în mare parte abandonate şi care 
vor trebui sprijinite pentru retehnologizare şi prelucrarea în ţară a materiilor prime din domeniu 
(petrol şi gaze). 
 

 
 
 
 
 



Topurile județelor după exporturile și importurile din primele trei trimestre ale anului 2018: 
 

 



În primele 11 luni ale anului 2018, exporturile de bunuri ale României au atins valoarea de 63,13 
miliarde de euro, iar importurile s-au ridicat la valoarea de 76,55 miliarde de euro. 
Față de aceeași perioadă din anul 2017, conform ultimelor date publicate de INS, exporturile de bunuri 
au crescut cu 8,6%, în timp ce importurile au avansat cu 10,1%.  
Așadar, deficitul comercial a fost în creștere față de primele 11 luni ale anului 2017. 
La nivel de județe, ultimele date publicate de INS se opresc la luna septembrie. Astfel, la nivel național, 
în primele trei trimestre ale anului 2018, exporturile de bunuri s-au ridicat la valoarea de 50,85 
miliarde euro, iar importurile la valoarea de 60,81 miliarde euro. Față de primele trei trimestre din 
anul 2017, avansul exporturilor a fost de 9,1%, iar cel al importurilor de 9,6%. Iată că, în octombrie și 
noiembrie, ecartul dintre creșterea exporturilor și cea înregistrată de importuri s-a mărit. Este foarte 
probabil ca acest ecart să se fi mărit și în luna decembrie, lună de vârf pentru consumul populației. 
 
Județele care au înregistrat cele mai mari exporturi și importuri în primele nouă luni ale anului 2018: 
Capitala (8,48 mld. euro), Timișul (5,1 mld. euro), Argeșul (4,61 mld. euro), Aradul (2,70 mld. euro) și 
Brașovul (2,67 mld. euro - vezi tabelul din imagine) sunt cei mai mari exportatori ai României în 
primele trei trimestre ale anului 2018. La fel arată top 5 exportatori și în primele trei trimestre din 
2017.  
 
Topul importatorilor este condus tot de capitală, mai mult de un sfert din importurile de bunuri ale 
României (17,64 mld. euro) făcându-se prin intermediul companiilor cu sediul în București. După 
capitală, în top 5 importatori, mai intră județele Ilfov (5,25 mld. euro), Timiș (4,38 mld. euro), Argeș 
(3,48 mld. euro) și Prahova (2,8 mld. Euro)  
Datele balanțelor comerciale la nivel de județe aferente primelor nouă luni ale anului 2018 ne arată 
că cel mai mare excedent comercial l-a înregistrat județul Argeș (1,12 mld. euro). După Argeș, în topul 
excedentelor comerciale urmează Timișul (722 mil. euro), Oltul (563 mil. euro), Sibiul (497 mil. euro) 
și Aradul (340 mil. Euro). Dintre aceste județe, doar Timișul a înregistrat o scădere a exportului net de 
bunuri în primele trei trimestre (de la 775 la 722 mil. euro), celelalte înregistrând creșteri. 
La polul opus, cele mai mari deficite din comerțul exterior cu bunuri le înregistrau capitala (-9,16 mld. 
euro) și județele Ilfov (-3,31 mld. euro), Prahova (-993 mil. euro), Constanța (-963 mil. euro) și Cluj (-
755 mil euro). 
Datele de la nivelul județelor aferente primelor trei trimestre din 2018 ne arată că 27 de județe 
înregistrau o balanță pozitivă a comerțului internațional cu bunuri. Împreună, aceste județe cumulau 
un export net în valoare de 5,65 miliarde de euro. Capitala și celelalte 14 județe înregistrau un deficit 
cumulat de aproape trei ori mai mare (16,1 miliarde euro - vezi tabelul din imagine). 
Ultimele date ale deficitului, cele aferente primelor 11 luni din 2018 (13,42 mld. euro), ne arată că la 
nivel național deja s-a depășit deficitul înregistrat în tot anul 2017 (12,96 mld. euro).  



 
Topul celor mai mari 20 de exportatori cu capital privat românesc în 2018:  
Mai exact 16-17 miliarde euro în 2018, dintr-un total de aproape 68 miliarde euro. 
Aramis Invest din Baia Mare (Producție de mobilă), Oltchim din Râmnicu-Vâlcea (industria chimică) şi 
Compa Sibiu (componente pentru industria auto) sunt singurele companii antreprenoriale cu 
exporturi în jurul a 100 de milioane de euro sau peste în 2018, pe baza datelor provizorii furnizate de 
INS. 
Doar un sfert din exporturile totale ale României sunt realizate de companii deţinute de antreprenori 
români. Mai exact 16-17 mld. euro în 2018, dintr-un total de aproape 68 mld. euro.  
Clasamentul marilor exportatori cu capital privat românesc include şi firme cu activităţi de comerţ, 
segment în care regăsim practic reexporturile. În principal de telefoane mobile şi de medicamente. 
Pharmnet Plus, Gersim Impex, Phonetastic GSM, Mairon Galaţi au activităţi de comerţ. 
Companiile private româneşti şi-au micşorat cota de piaţă în exporturile româneşti de la 30% la 27% 
între 2014 şi 2017, în condiţiile în care în aceeaşi perioadă valoarea exporturilor a crescut în euro cu 
15%.  
 

 
 
Construcţia de automobile şi piese auto, industria prelucrătoare, agricultura şi software-ul sunt 
câteva dintre sectoarele care vor asigura depăşirea pragului istoric la exporturi de 70 de miliarde de 
euro, arată o analiză privind comerţul internaţional, prezentată de Moneycorp. 
În 2018, economia românească a exportat bunuri şi servicii de peste 67,7 miliarde de euro, în creştere 
cu 81,3% faţă de 2010 (37,3 mld. euro), şi cu 8,1% peste nivelul din 2017. Estimările privind evoluţia 
din 2019 indică o creştere ceva mai temperată faţă de anul precedent, de sub 7%, spre nivelul de 72,4 
mld. euro. 



Potrivit analizei, sectorul automotive, cu Dacia-Renault, Ford şi producătorii de piese auto în prim-
plan, are şansa de a asigura principalul vector de creştere al exporturilor, după ce, în 2018, au asigurat 
18,8% din volum (12,7 mld.euro), în creştere cu aprox. 13% faţă de anul precedent. Exporturile de 
maşini şi aparate, echipamente electrice, etc., au reprezentat 28,7% din totalul exporturilor din 2018, 
în creştere cu 9,1% faţă de anul precedent. 
Industria prelucrătoare va contribui la recordul istoric din 2019 cu peste 30% din volumul exporturilor, 
iar agricultura şi sectorul zootehnic cu alte peste 6%. Potrivit analizei Moneycorp, în 2018, în cel mai 
bun an pentru agricultura românească, valoarea exporturilor a trecut de 3,57 miliarde de euro, în 
creştere cu 2,1% faţă de anul precedent şi cu peste 20% peste nivelul din 2010. 
Exporturile de metale şi produse din metale (fier, fontă, oţel), software-ul, carburanţii, anvelopele, 
mobila, tutunul şi alte produse finite din sectorul manufacturier se vor afla, de asemenea, în topul 
exporturilor în 2019. 
În privinţa industriei software, potrivit Asociaţiei Patronale a Industriei de Software şi Servicii IT (ANIS), 
piaţa locală de software şi de servicii de IT va trece în acest an de 5,1 miliarde de euro, ajungând la un 
nivel aproape dublu faţă de 2013. Exporturile de software şi servicii IT sunt aşteptate să atingă în 2019 
valoarea de 4 mld. euro, cu 1 mld. euro mai mult decât în 2017, în timp ce piaţa internă va avea o 
creştere nesemnificativă. 
Exporturile României îşi au drept ţintă preponderentă ţările din Uniunea Europeană. Valoarea 
exporturilor către UE28 a crescut anul trecut cu 9,5% comparativ cu 2017 şi a ajuns la o pondere de 
76,7% în total exporturi. 
 
Destinațiile țărilor importatoare a produselor și serviciilor românești: 
Principala destinaţie o reprezintă Germania, unde ajung peste 23% din exporturile româneşti. 
Nemţii au cumpărat, în 2018, bunuri produse în România de 15,5 miliarde de euro, în creştere cu 8,4% 
faţă de 2017 şi cu peste 110% faţă de 2013. 
Un alt partener comercial principal al României este Italia, unde firmele româneşti au exportat 
produse în valoare de 7,7 miliarde de euro, în creştere cu 35% faţă de 2013. În topul destinaţiilor de 
export ale României urmează Franţa, care a cumpărat produse româneşti de 4,8 miliarde de euro, 
Ungaria (3,3 mld.euro), Marea Britanie (2,8 mld.euro) şi Bulgaria (2,2 mld.euro).  
În ceea ce priveşte importurile, Germania asigură peste 20% din volum, cu afaceri de 16,9 miliarde 
de euro, urmată de Italia (7,7 miliarde euro), Ungaria (5,6 mld.euro), Polonia (4,6 mld.euro), China 
(4,4 miliarde euro), Franţa (4,2 mld.euro), Turcia (3,6 mld.euro), Olanda (3,2 mld.euro). 
Numărul mare de TIR-uri care tranzitează şoselele României se datorează volumului mare de mărfuri 
gestionat de transportul auto. 75,1% din exporturile firmelor româneşti şi 74,1% din importuri sunt 
asigurate pe baza transportului rutier. 
 
 
 



Tendințe și potențialul economiei românești: 
Economia românească are potenţialul de a depăşi graniţa de 100 de miliarde de euro în materie de 
exporturi în următorii 5-7 ani, estimează Moneycorp. Sectorul automotive, agricultură, industria 
prelucrătoare şi IT&C sunt văzute de companie drept principalii ambasadori ai brandului. 
 
2020, în Pandemie: 
Deficitul comercial al României a ajuns, în primele cinci luni ale anului 2020 la 7,340 miliarde de euro, 
în creştere 742,3 milioane de euro, 9,75%, comparativ cu aceeaşi perioadă din 2019, arată datele 
publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS).  
În intervalul 1 ianuarie - 31 mai 2020, exporturile FOB au însumat 23,752 miliarde de euro, iar 
importurile CIF au însumat 31,093 miliarde de euro. În perioada 1 ianuarie - 31 mai 2020, exporturile 
au scăzut cu 19%, iar importurile au scăzut cu 13,5%, comparativ cu perioada 1 ianuarie - 31 mai 2019. 
Conform INS, în luna mai 2020, exporturile FOB au însumat 3,755 miliarde de euro, iar importurile CIF 
au însumat 5,006 miliarde de euro, rezultând un deficit de 1,250 miliarde de euro. Faţă de luna mai 
2019, exporturile din luna mai 2020 au scăzut cu 40,1%, iar importurile au scăzut cu 35,4%. În perioada 
1 ianuarie -31 mai 2020, ponderi importante în structura exporturilor şi importurilor sunt deţinute de 
grupele de produse: maşini şi echipamente de transport (46,3% la export şi 35,2% la import) şi alte 
produse manufacturate) (30,9% la export şi respectiv 29,9% la import).  
Valoarea schimburilor intra-UE27 de bunuri în perioada 1 ianuarie -31 mai 2020 a fost de 17,155 
miliarde de euro la expedieri şi de 22,668 miliarde de euro la introduceri, reprezentând 72,2% din 
total exporturi şi 72,9% din total importuri. Valoarea schimburilor extra-UE27 de bunuri în perioada 
1 ianuarie -31 mai 2020 a fost de 6,597 miliarde de euro la exporturi şi de 8,425 miliarde de euro la 
importuri, reprezentând 27,8% din total exporturi şi 27,1% din total importuri.  
 
În industria auto, cei mai mari exportatori sunt şi mari importatori: 
Cel mai mare exportator din economie al anului 2019 rămâne Automobile Dacia, urmat de companii 
din industria auto: Ford pe locul doi, iar fabrica Daimler din Sebeş (Star Assembly) se află pe locul trei, 
potrivit clasamentului provizoriu pe 2019 furnizat de INS. 
Finalul trimestrului întâi din 2020 găseşte închise toate cele trei fabrici din industria auto, ca urmare 
a pandemiei de coronavirus, iar fiecare zi în care producţia lor este oprită va cântări decisiv în statistica 
exporturilor din acest an. Dacia, Ford şi Daimler nu sunt însă singurii jucători din auto care au oprit 
sau şi-au restrâns producţia. Pirelli, Michelin cu o fabrică, Leoni cu o fabrică, Draexlmaier cu toate 
fabricile locale au anunţat până acum că încetează temporar producţia de componente auto. 
Dependenţa economiei locale de industria auto a crescut în ultimii ani, iar acest lucru se vede acum şi 
prin restrângerea activităţii marilor exportatori, mulţi dintre ei aflându-se între cei mai mari angajatori 
din economie. 



2. Comerţul exterior în regiunea Sud Muntenia  
 
În anul 2018, regiunea Sud Muntenia a realizat 14,95% din totalul exporturilor FOB şi 12,22% din 
totalul importurilor CIF realizate la nivel naţional, soldul operaţiunilor de comerţ exterior înregistrând 
o scădere spectaculoasă faţă de anul precedent (- 260 milioane euro).  
La nivel judeţean, rolul de lider a revenit judeţului Argeş cu 61,62% din totalul de exporturi FOB şi cu 
46,94% din totalul de importuri CIF realizate la nivelul regiunii Sud Muntenia. A fost urmat de judeţul 
Prahova, care în 2018, a realizat 23,96% din totalul de exporturi FOB şi 37,65% din total importuri CIF. 
Pe ultimele două locuri în ceea ce priveşte exportul s-au situat judeţele Teleorman, care a realizat 
1,52% şi Giurgiu, care a realizat 0,84% din totalul de exporturi FOB iar în ceea ce priveşte importul, 
ultimele două locuri sunt ocupate de judeţul Teleorman cu 1,91% şi judeţul Giurgiu cu 1,80% din 
totalul de importuri CIF.  
 
Grafic 9 - Activitatea de comerț exterior pe județe componente ale regiunii Sud Muntenia, în anul 
2018 (milioane euro) 
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     Sursa: INSSE Tempo online 
 



Ponderea județelor în exportul regiunii Sud Muntenia, pentru anul 2018 (procente) 
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3. Analiza infrastructurii în regiunea Sud Muntenia 
 

3.1. Infrastructura de transport:  
 

3.1.1.  Poziția Regiunii Sud-Muntenia față de principalele coridoare naționale și europene de 
transport  

 
Regiunea Sud Muntenia are o poziţie geografică strategică, fiind, pe de o parte, o regiune de graniţă, 
iar, pe de altă parte, amplasată în imediata proximitate a Municipiului Bucureşti, capitala României şi 
una dintre cele mai importante metropole din Europa Centrală şi de Est. De asemenea, regiunea este 
un punct de intersecţie a mai multor coridoare pan-europene care leagă centrul şi nordul Europei de 
zona Mediteraneană şi Asia, respectiv:  

• Coridorul Pan-European VII (Fluviul Dunărea) – coridor fluvial, care leagă Portul Roterdam de 
Portul Constanţa, fiind cel mai important traseu navigabil din Uniunea Europeană, din 
perspectivă strategică şi a traficului de mărfuri şi persoane;  

• Coridorul Pan-European IV – coridor intermodal (feroviar şi rutier), care leagă zona centrală a 
Europei (oraşele Dresden şi Nurenberg) de Porturile Constanţa, Salonic şi Istanbul (prin 3 
ramificaţii), via Praga-Viena-Budapesta-Bucureşti-Sofia;  



• Coridorul Pan-European IX – coridor intermodal (feroviar şi rutier), care leagă nordul Europei 
(oraşele Helsinki şi Kaliningrad) de porturile Odessa şi Alexandroupolis, via Sankt-Petersburg- 
Moscova-Kiev-Bucureşti.  

Toate județele din Regiunea Sud-Muntenia au acces la cel puțin unul dintre aceste coridoare 
paneuropene: Teleorman (coridorul VII), Giurgiu (coridorul IV, VII, IX), Călărași (IV și VII), Ialomița (IV, 
VII, IX), Prahova (IV și IX), Argeș (IV) și Dâmbovița (IV). 
 

3.1.2. Infrastructura de transport rutier  
 
La sfârşitul anului 2010, la nivelul Regiunii Sud-Muntenia, exista o reţea de drumuri publice de 12.672 
de km, ceea ce reprezenta 15,4% din întreaga reţea rutieră a României. Privită în dinamică, reţeaua de 
drumuri din regiune s-a extins cu 1.493 de km (+13,4%) faţă de anul 1999. Extinderea reţelei s-a realizat 
prin construcţia de noi drumuri (de ex. Autostrada Soarelui – A2), precum şi prin încadrarea unor 
drumuri locale în categoria celor comunale sau judeţene (mai ales în Judeţul Argeş). 
 
Densitatea rețelei publice de drumuri din Regiunea Sud-Muntenia era 36,8 km/100 km², ușor peste 
media națională (34,6). Pe județe, cea mai mare densitate se regăsea, în 2010, în Argeș (50,5 km/100 
km²), iar cea mai redusă în Ialomița (25,9 km/100 km²). Se remarcă diferențe semnificative între nordul 
regiunii, cu o densitate foarte ridicată a rețelei de drumuri, și partea de câmpie, unde rețeaua de 
drumuri este foarte răsfirată. Explicația constă din tipologia diferită a așezărilor din cele două sub-
regiuni și de conformația teritoriului: în timp ce în zona montană satele sunt numeroase și de tip 
răsfirat, cu numeroase drumuri care le leagă, în zona de câmpie sunt așezări puține, dar de dimensiuni 
mai mari, concentrate teritorial. 
 

 
Sursa: Planșa proprie, realizată în baza Atlasului Teritorial Online al României 



Pe categorii de drumuri, din cei 12.672 km de reţea rutieră existenţi la finalului anului 2010, 
autostrăzile (cu statut şi de drum naţional) reprezentau 228 km (1,8%), drumurile naţionale 2.566 km 
(20,2%), iar cele judeţene şi comunale 9.878 km (78%). Faţă de anul 1999, s-a înregistrat o creştere a 
lungimii drumurilor pentru toate categoriile de drum: 6% în cazul drumurilor comunale şi locale, 6,2% 
pentru drumurile naţionale şi 225,7% pentru autostrăzi. 
 
a) Autostrăzile  
În Regiunea Sud-Muntenia existau, la sfârşitul anului 2010, un număr de 228 km de autostrăzi (68,9% 
din totalul celor existente în România), respectiv:  

• Autostrada A1: Bucureşti-Piteşti (Bascov), cu o lungime de 128 km, construită în perioada 1968-
1973, extinsă şi modernizată în anul 2000 şi 2007 ;  

• Autostrada A2: Bucureşti-Feteşti, cu o lungime de 166 km, construită în perioada 1987- 2007. 
Secţiunile 4 şi 5 ale autostrăzii au fost construite în cadrul unui proiect ISPA;  

La acestea, se adaugă segmentul Bucureşti-Ploieşti din Autostrada A3 (62 km), care va fi finalizat în 
anul 2012.  
La nivelul Regiunii Sud-Muntenia mai există, în diferite stadii de pregătire a documentaţiilor, proiectele 
pentru construcţia tronsoanelor de autostradă: Piteşti-Sibiu (Coridorul Pan-European IV), Ploieşti-
Buzău (Coridorul Pan-European IX), Ploieşti-Comarnic şi Comarnic-Braşov.  
 
b) Drumurile naţionale  
Excluzând autostrăzile, reţeaua de drumuri naţionale din Regiunea Sud-Muntenia se extinde pe 2.566 
km, ceea ce reprezintă 16,9% din totalul celor existente în România. O bună parte dintre acestea au 
chiar statut de drum european. 
 

 
Planșă ADR Sud Muntenia, realizată în baza Atlasului Teritorial Online al României 



3.1.3. Infrastructura de transport feroviar  
 
La sfârșitul anului 2010, lungimea căilor ferate în exploatare din Regiunea Sud-Muntenia era de 1.251 
km, respectiv 11,6% din totalul celor existente la nivel național. Față de anul 1999, lungimea căilor 
ferate exploatate a scăzut semnificativ, cu 448 km(-26,4%), din rațiuni de raportare statistică (în 2004-
2005 a avut loc o reorganizare a sistemului de administrare a rețelei de căi ferate pe regionale, care nu 
corespund configurației regiunilor NUTS 2). Prin urmare, pentru exactitatea analizei regionale, vom 
utiliza datele statistice din anul 2004, de dinainte de reorganizarea regionalelor de cale ferată, conform 
cărora rețeaua de cale ferată din Regiune măsoară 1703 km (15,4% din totalul celor din România). 
 
La nivelul anului de referință (2004), din totalul căilor ferate operaționale din Regiunea Sud- Muntenia, 
doar 623 km (36,6% din total) sunt electrificați, procent situat ușor peste media națională (35,9%). Pe 
de altă parte, 40,6% din căile ferate din regiune (692 km) sunt cu linii cu cale dublă, restul fiind 
prevăzute cu o singură cale. De remarcat e faptul că în Județul Argeș rețeaua feroviară este complet 
neelectrificată. 
 

3.1.4. Transportul fluvial  
 
Pe teritoriul Regiunii Sud-Muntenia există un număr de 5 porturi: Turnu Măgurele, Zimnicea, Giurgiu, 
Oltenița și Călărași, care prezintă următoarele caracteristici: 
 

3.2. Infrastructura de producere şi transport a energiei electrice:  
 

3.2.1. Infrastructura de producere a energiei electrice  
 
Din perspectiva producției de energie electrică, Regiunea Sud-Muntenia joacă un rol esențial, prin 
prisma capacităților și potențialului de care dispune, mai ales în sectorul energiilor regenerabile. În 
ultimii 10 ani, aceste capacități s-au dublat, prin construcția unei centrale pe gaze, prima de acest gen 
cu capital privat, de finalizarea unor amenajări hidroenergetice, a unor centrale în cogenerare și a 
începerii lucrărilor la proiecte din domeniul energiilor regenerabile. 
 
Pentru perioada următoare, HIDROELECTRICA are în plan construcția unei noi hidrocentrale pe râul 
Olt, la Turnu Măgurele – Islaz (Teleorman), care va avea o putere instalată de 28,8 MW. De asemenea, 
există proiecte pentru șase microhidrocentrale (Valea Pechii, Lăzărești, Vlădeni, Mihăești, Oprești, 
Băjești) pe Râul Târgului (Județul Argeș) – cu o putere instalată totală de 5,02 MW, în parteneriat 
public-privat.  
 
De asemenea, în zona Turnu-Măgurele a demarat în anii 70 construcția unei noi hidrocentrale pe 
Dunăre. Proiectul (cu o capacitate instalată de circa 880 MW) a fost abandonat în urma cu 20 de 



ani, însă există interes de ambele părți – română și bulgară, pentru reluarea acestuia. Un al doilea 
proiect, cu o capacitate de 265 MW, viza zona Călărași-Silistra.  
 
 centrale termoelectrice pe bază de lignit: Centrala Termoelectrica Doicești (Dâmbovița) – aflată în 

administrarea TERMOELECTRICA. Aceasta are o putere instalată de 200 MW și dispune de un bloc 
de ardere a lignitului, instalat in 1979. Centrala a fost construită pentru a deservi județele 
învecinate și pentru a exploata lignitul din minele din Muntenia (Șotânga, Filipești, Schitu-Golești, 
Ceptura, etc.), actualmente închise. Centrala este momentan în conservare, din cauza costurilor 
mari de operare. 

TERMOELECTRICA a demarat deja o procedură de selecție a unui investitor strategic pentru a crea o 
societate mixtă care să investească în modernizarea centralei, prin construcția unor capacități de 
producție de 500 MW pe cărbune, eventual și cu integrarea minelor de lignit din zonă.  
Compania COCA-COLA a realizat, în anul 2010, o centrală termoelectrică de mici dimensiuni (putere 
instalată de 6,1 MW), în sistem de cogenerare, la fabrica sa din Ploiești. 
Centrale de cogenerare au fost construite și de Grupul INTERAGRO la Zimnicea (14 MW), Turnu 
Măgurele (20,25 MW), pentru a deservi unitățile de producție ale societății. Aceeași companie are în 
proiect construcția unei termocentrale pe cărbune la Turnu Măgurele, cu o capacitate instalată de 
1320 MW.  
 
 centrale de cogenerare pe bază de gaze: Centrala Brazi (Prahova), operată de compania OMV 

PETROM, cu o putere instalată de 860 MW, operațională integral din 2012. Aceasta a implicat o 
investiție de circa 500 mil. Euro, inclusiv cu finanțare de la Banca Europeană de Investiții.  

De menționat e și faptul că în Mioveni funcționează Fabrica de Combustibil Nuclear și o Stațiune de 
cercetare în domeniu a NUCLEARELECTRICA, înființată în 1970 pentru a asigura necesarul de 
combustibil al centralei nuclear-electrice de la Cernavodă. În prezent, se realizează investiții pentru 
dublarea capacității de producție, în perspectiva deschiderii a două noi reactoare la centrala sus-
menționată. 
 
Concluzii:  

• regiunea dispune de o infrastructură importantă de producere a energiei electrice: un număr 
important de centrale hidro-electrice, o centrală termoelectrică pe bază de gaze naturale 
modernă, precum și de noi unități de cogenerare, cu o putere instalată totală de peste 1.500 
MW. Cu toate acestea, potențialul de producere a energiei electrice din surse convenționale și 
regenerabile este doar parțial exploatat, în condițiile în care resursele hidroenergetice, solare, 
de biomasă, etc. ale regiunii sunt foarte ridicate, Fluviul Dunărea este neamenajat 
hidroenergetic, iar Centrala Termoelectrică Doicești nu mai funcționează. De remarcat este și 
faptul că în prezent există proiecte de valorificare a energiei regenerabile cu o putere instalată 
totală de aproape 950 MW, la care se adaugă  
 



proiecte de noi hidrocentrale și termocentrale, ceea ce ar putea conduce la dublarea capacității 
de producerea a energiei electrice din regiune;  

• rețeaua de transport a energiei electrice este densă și modernizată, în cea mai mare parte. Cu 
toate acestea, rețeaua de distribuție a energiei electrice este uzată și generează probleme în 
asigurarea continuității furnizării către consumatorii finali. 

 
3.3. Infrastructura de producere şi distribuţie a energiei termice:  

 
La nivelul anului 2010, în Regiunea Sud-Muntenia, se furniza energie termică în sistem centralizat în 17 
localități, respectiv 13 orașe și 4 comune. Față de anul 1999, numărul localităților în care sistemele de 
distribuție a energiei termice sunt în exploatare a scăzut la o treime, de la 49 la 17. Renunțarea la 
sistemele centralizate de distribuție a energiei electrice s-a făcut din rațiuni economice și de confort, 
sistemele existente fiind uzate fizic și moral, poluante, cu pierderi mari de sistem, ceea ce conducea la 
livrarea unor servicii scumpe și de proastă calitate pentru consumatorii finali. Prin urmare, cei mai 
mulți dintre foștii clienți ai acestor sisteme au optat pentru centrale proprii pe bază de gaze, lemne, 
etc. O contribuție importantă în acest sens a avut-o și extinderea rețelei de distribuție a gazelor 
naturale în localități care nu dispuneau de aceasta (Oltenița, Giurgiu, Alexandria, Turnu Măgurele, 
Zimnicea, etc.). 
 

 
Sursa: Planșă proprie, ADR Sud Muntenia realizată în baza informațiilor puse la dispoziție de Institutul 
Național de Statistică, Baza de date TEMPO Online 



3.4. Infrastructura informaţională şi de comunicaţii:  
 

3.4.1. Infrastructura de comunicații  
 
La nivelul Regiunii Sud-Muntenia existau, în anul 2010, centrale telefonice pentru servicii de telefonie 
fixă, cu o capacitate echivalentă de 8,5 mil. linii, în întregime digitale. Față de anul 2010,  capacitatea 
centralelor telefonice a crescut cu 77%. Pe de altă parte, ponderea centralelor digitale a crescut de la 
55,8% la 100%. Acest progres calita v poate fi pus pe baza evoluțiilor rapide din domeniul tehnologiei 
comunicațiilor, a inves țiilor semnifica  ale operatorilor din domeniu și a liberalizării pieței de profil.  
 

 
 
Planșa nr. 24 – Ponderea locuințelor conectate la Internet, pe localități, în anul 2008 
 
 
 
 



4. Strategia Națională de Competitivitate 2015-2020 
 

 
 

4.1. Strategia Naţională pentru Competitivitate (SNC) 
 
Reprezintă un document strategic al Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului, elaborat prin 
consultări atât cu mediul privat, cât şi cu ministerele de linie (în special cu Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice, Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice), pentru 
corelarea intervenţiilor dedicate competitivităţii, având în vedere domeniile naţionale de excelenţă, 
inclusiv din perspectiva dimensiunii teritoriale şi a dezvoltării rurale, a dezvoltării pieței muncii și 
factorului uman. 
 
Acest document este structurat în următoarele secţiuni principale: 

• Contextul competitiv al economiei României, în cadrul căruia sunt analizate provocările la care 
această Strategie va încerca să răspundă, în principal în perioada 2015-2020; 

• Definirea viziunii şi priorităţilor Strategiei, împreună cu obiectivele pentru realizarea acestora. 
• Operaţionalizarea Strategiei prin definirea direcţiilor de acţiune şi a rezultatelor aşteptate 

împreună cu indicatorii de măsurare, a implicaţiilor bugetare şi juridice, a procedurilor de 
monitorizare şi evaluare, a sarcinilor instituţiilor implicate în procesul de implementare. 
 



• Viziunea Strategiei Naţionale pentru Compe itate propune ca obiec v general dezvoltarea 
unui ecosistem compe  de afaceri, bazat pe un mediu de reglementare stabil, centrat pe 
antreprenoriat, inovare și crea tate, care să pună accent pe încredere, eficienţă și excelenţă 
și să plaseze România în primele 10 economii la nivel european 

 
În document sunt iden ficate cinci priorități strategice pentru asigurarea compe ității:  

• Prioritatea 1: Îmbunătăţirea mediului de reglementare 
• Prioritatea 2: Acţiuni parteneriale între mediul public şi mediul privat 
• Prioritatea 3: Factori şi servicii suport 
• Prioritatea 4: Promovarea celor 10 sectoare de viitor 
• Prioritatea 5: Pregă a Generaţiei 2050 şi provocări societale 

 
Sectoarele economice cu potențial compe v iden ficate, sunt: 
 
 Turism și ecoturism 
 Tex  și pielărie 
 Lemn și mobilă 
 Industrii crea  
 Industria auto și componente 
 Tehnologia informației și comunicațiilor 
 Procesarea alimentelor și a băuturilor 
 Sănătate și produse farmaceu ce 
 Energie și management de mediu 
 Bioeconomie (agricultură, silvicultură, pescuit și acvacultură), bio - farmaceu că şi 

biotehnologii 
 
În 2018 prin HG  nr. 640/23.08.2018 a fost adăugat și sectorul ”Construcții” în lista  sectoarelelor 
economice cu poten al compe  
Conform analizei independente întreprinse de INACO, în 2020 au fost îndeplinite 3 obiec , ce 
vizează: accesul întreprinderilor la internet în broadband (ţinta SNC era de 80%, media UE e deja de 
96%, iar 4 state – Danemarca, Olanda, Finlanda şi Lituania – asigură accesul 100% al întreprinderilor la 
broadband); rata de ocupare a populaţiei cuprinsă între 20-64 de ani (70%); reducerea cu 580.000 de 
persoane a populaţiei aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială (datele Eurostat arată că peste 1,6 
milioane de români au ieşit din rândurile populaţiei care se confruntă cu risc de sărăcie şi excluziune 
socială între 2014 şi 2018, dar peste 6,3 milioane de români se confruntă în c are cu acest risc).  
 
 
 
 



5. Strategia europenă de inovare 
 
Strategia europeană de inovare pune accentul pe următoarele aspecte: 

• Obiec e poli cii în domeniul cercetării și inovării 
• Pactul verde european 
• Iniția - pilot consolidată CEI- consiliul european de inovare 
• Spațiul european de cercetare (ERA) 
• Cooperare internațională 
• Sprijin pentru poli ci de inovare 
• Infrastructuri europene de cercetare 

 
5.1. Obiec vele poli cii în domeniul cercetării și inovării 

 
5.1.1. Inovare deschisă- ce-și propune UE 

 
Dorim ca procesul inovării să devină accesibil și persoanelor cu experiență în alte domenii decât ș ința 
sau în alte medii decât cel academic. 
As el, cunoașterea va circula mai liber și va putea fi folosită pentru a dezvolta produse și servicii care 
creează noi piețe. 
 

5.1.2. Ș nță deschisă- ce-și propune UE 
 
Potrivit acestei noi abordări, cunoș nțele dobândite pe parcursul procesului ș ințific ar urma să fie 
difuzate imediat ce apar cu ajutorul mediului digital și al tehnologiei colabora  
Până acum, rezultatele erau publicate în publicații ș nțifice de-abia la sfârșitul procesului de cercetare. 
Au apărut deja o serie de grupuri și pla orme care lucrează  pentru ș ința deschisă: 

• Acces liber 
• Monitorul ș inței deschise 
• Cloudul european des nat ș inței deschise 
• Pla orma europeană a poli cii privind ș ința deschisă 
• Grupul de experți privind evaluarea altmetrică 
• Noutăți și evenimente legate de ș ința deschisă 

 
5.1.3. Deschidere către lume - ce-și propune UE 

 
Promovăm cooperarea internațională în cadrul comunității de cercetare. 
 

https://ec.europa.eu/research/openscience/index.cfm?pg=openaccess
https://ec.europa.eu/research/openscience/index.cfm?pg=home&amp;section=monitor
https://ec.europa.eu/research/openscience/index.cfm?pg=open-science-cloud
https://ec.europa.eu/research/openscience/index.cfm?pg=open-science-policy-platform
https://ec.europa.eu/research/openscience/index.cfm?pg=altmetrics_eg
https://ec.europa.eu/research/openscience/index.cfm?pg=home


Astfel, Europa poate să descopere ultimele date științifice din întreaga lume, să recruteze cei mai 
talentați oameni, să soluționeze probleme globale și să creeze oportunități de afaceri pe piețele 
emergente. 
 

5.2. Pactul verde European- legătura cu cercetarea și inovarea 
 

5.2.1. Cercetarea și inovarea, viitorul transformării  
 
Efortul de a deveni primul continent neutru din punct de vedere climatic din lume până în 2050 este o 
ocazie unică de a moderniza economiile și societățile din Europa și de a le reorienta către un viitor just 
și durabil. 
 
Cercetarea și inovarea vor juca un rol central în: 

• accelerarea tranzițiilor necesare și navigarea prin toate fazele lor 
• lansarea și demonstrarea soluțiilor și eliminarea eventualelor riscuri asociate 
• implicarea cetățenilor în inovarea socială 

 
5.2.2. Următorul program de cercetare și inovare al UE se numește Orizont Europa și demarează în 

2021. 
 
Instrumentele puternice și guvernanța inovatoare care îl definesc vor aduce schimbările sistemice 
necesare pentru atingerea neutralității climatice și pentru asigurarea unei tranziții ecologice și 
economice incluzive. 
Orizont Europa, în sinergie cu alte programe ale UE, va fi esențial pentru mobilizarea investițiilor 
naționale publice și private. Împreună, acestea vor promova noile tehnologii, soluțiile durabile și 
inovarea disruptivă și vor disemina noile soluții de succes în toată Europa și în întreaga lume. 
Peste 35 % din cheltuielile programului Orizont Europa vor contribui la îndeplinirea obiectivelor 
climatice. 
 
 Parteneriatele verzi 

 
În cadrul programului Orizont Europa va exista un nou val de parteneriate în domeniul cercetării și 
inovării. 
Acestea vor contribui la transformările uriașe de la nivelul mediului, al societății și al economiei la care 
face apel Pactul verde european. 
UE va colabora îndeaproape cu industria și cu statele pentru a sprijini parteneriatele în domenii critice, 
cum ar fi transporturile (inclusiv bateriile), hidrogenul curat, oțelul obținut cu emisii scăzute de dioxid 
de carbon, sectoarele circulare bazate pe bioproduse, mediul construit și biodiversitatea. 
 
 Misiunile verzi 

https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme_ro


Misiunile din cadrul programului Orizont Europa vor mobiliza cercetarea și inovarea, vor cataliza 
acțiuni, vor avea impact, vor demonstra soluții și vor produce bunuri publice europene. 
În același timp, ele caută să capteze imaginația cetățenilor și să inspire încredere în transformările 
viitoare. 
Patru dintre cele cinci domenii de misiune convenite pentru Orizont Europa sprijină în mod direct 
Pactul verde european: 

• Oceane, mări și ape de coastă și interioare sănătoase 
• Orașe inteligente și neutre din punctul de vedere al impactului asupra climei 
• Sănătatea solului și alimentele 
• Adaptarea la schimbările climatice și transformarea societății 

 
5.2.3. Norme privind cercetarea și inovarea ecologică 

 
Pentru a obține rezultatele dorite de Pactul verde european este necesară evaluarea, analiza și 
elaborarea atentă a normelor existente și viitoare. În același timp, este important să se lase loc 
de idei noi și neconvenționale pentru a atinge un viitor durabil mai rapid și mai eficient. 
Abordarea bazată pe principiul inovării poate fi un instrument util în acest sens. 
 

• Principiul inovării = este un instrument care ajută la îndeplinirea obiectivelor UE, 
asigurându-se că legislația este concepută în așa fel încât să se creeze condițiile posibile 
pentru inovare 

 
5.3. Inițiativa- pilot consolidată CEI- consiliul european de inovare 

 
Inițiativa-pilot consolidată CEI sprijină inovatorii de prim rang, oamenii de afaceri, întreprinderile 
mici și oamenii de știință care au ambiția de a-și lansa ideile la nivel internațional. 
 

5.4. Spațiul european de cercetare (ERA) 
 
Inițiative și practici politice pentru realizarea unui Spațiu european de cercetare, caracterizat de 
libera circulație a cunoștințelor științifice, a tehnologiei și a cercetătorilor. 
 
Cele 6 direcții prioritare ale ERA ( European Research Area) sunt: 

• sisteme mai eficiente de cercetare la nivel național 
• cooperare&competiție optimizate la nivel transnațional 
• piață deschisă pentru forța de muncă pentru cercetători 
• egalitatea de gen în domeniul cercetării 
• acces și transfer liber a cunoștințelor  
• cooperare internațională 

 

https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme/mission-oriented-policy-horizon-europe_en


5.5. Cooperare internațională 
 

5.6. Infrastructuri europene de cercetare 
 

5.6.1.  Ce sunt infrastructurile de cercetare 
 
Infrastructurile de cercetare oferă resurse și servicii comunităților de cercetare, pentru a le 
permite să-și desfășoare activitățile și pentru a stimula inovarea. 
Ele pot fi utilizate și pentru alte ramuri, de exemplu pentru educație sau servicii publice. Pot 
funcționa într-una sau mai multe locații, dar pot fi și virtuale. 
Printre ele se numără: 

• echipamente sau seturi de instrumente științifice importante 
• colecții, arhive sau date științifice 
• sisteme informatice și rețele de comunicații 
• orice altă infrastructură de cercetare și inovare de natură unică, deschisă utilizatorilor 

externi 
 

5.6.2.  Ce face Comisia Europeană 
 
Principalele obiective 

• să se reducă fragmentarea ecosistemului de cercetare și inovare 
• să se evite duplicarea eforturilor 
• să se coordoneze mai bine dezvoltarea și utilizarea infrastructurilor de cercetare 
• să se stabilească strategii pentru noi infrastructuri de cercetare solide la nivel 

paneuropean, interguvernamental sau național 
• să se unească forțele la nivel internațional pentru a construi și gestiona infrastructuri 

mari, complexe sau costisitoare, pentru a răspunde provocărilor globale și/sau pentru a 
promova combinarea competențelor, a datelor și a eforturilor celor mai buni oameni de 
știință din întreaga lume 

• să fie susținut potențialul de inovare al infrastructurilor de cercetare, arătând 
întreprinderilor ce oportunități de îmbunătățire a produselor lor se prezintă și dezvoltând 
în comun tehnologii avansate (exemplu: ATTRACT) 

• să se utilizeze infrastructurile de cercetare pentru diplomația științifică – adică să se 
utilizeze colaborarea științifică pentru a soluționa probleme comune și pentru a construi 
parteneriate internaționale 

 
5.6.3.  Inițiative, strategii și rețele 

 
Forumul strategic european privind infrastructurile de cercetare (ESFRI) 
 

https://attract-eu.com/


ESFRI elaborează o foaie de parcurs strategică care identifică prioritățile de investiții în 
infrastructurile europene de cercetare pentru următorii 10-20 ani. 
Consorțiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (ERIC) 
O formă juridică specială care facilitează înființarea și funcționarea infrastructurilor de cercetare. 
Grupul înalților funcționari (GSO) 
Grup de experți mondiali care evaluează situația actuală a infrastructurilor de cercetare din lume 
și explorează noi oportunități de colaborare. 
Cloudul european pentru știința deschisă (EOSC) 
Bază de date în cloud dedicată cercetării în Europa. 
EIROforum 
Acord de colaborare în vederea combinării resurselor, a facilităților și a expertizei organizațiilor 
membre pentru a sprijini știința europeană 
Forumul mondial al științei din cadrul OCDE (GSF) 
 
Comisia face parte din 2 grupuri de lucru: 

• Grupul de lucru GSF privind sustenabilitate infrastructurii de cercetare – menit să asigure 
coerența și complementaritatea cu eforturile de la nivel european de a asigura 
sustenabilitatea pe termen lung 

• Grupul de lucru GSF privind impactul socio-economic al infrastructurilor de cercetare, 
menit să sporească înțelegerea actorilor din întreaga lume a principiilor și proceselor care 
trebuie urmate atunci când se abordează impactul socioeconomic al oricărei infrastructuri 
de cercetare 

 
5.7. Cum puteți modela strategia pentru cercetare și inovare 
 
5.7.1. Oricine poate participa la consultări pubice 

 
Colectând opiniile publicului larg și ale părților direct interesate, Comisia Europeană caută să se 
asigure că reglementările și propunerile sale normative țin pasul cu realitatea în permanentă 
schimbare. 
Invităm întreprinderile, consumatorii și cetățenii să participe la consultările publice pe care le 
lansăm pentru a modela politica și legislația UE în domeniul cercetării și inovării. 
Aveți un cuvânt de spus în procesul legislativ al UE! Participați la consultările publice legate de 
cercetare și inovare, pentru a transmite Comisiei ce părere aveți despre anumite inițiative 
planificate. Majoritatea consultărilor durează 12 săptămâni. Comisia analizează și eventual 
integrează părerile primite atunci când elaborează politici și legislație. 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/info/consultations/?field_consultation_status_value=open&amp;field_core_policy_areas_target_id_selective=1190


6. Fonduri europene 2021-2027 
 

GUVERN – COMERȚ ȘI SERVICII 
 
AJUTOR DE MINIMIS: val. max. 250.000 lei  
BENEFICIARI: operatorii economici (microîntreprinderi, întreprinderi mici 
şi mijlocii), respec ocietăţi si societăţi coopera  
FINANȚARE: max. 90% din val. totală a cheltuielilor eligibile, de luat în 
considerare 25% contribuție proprie.  
 
CONDIȚII PENTRU BENEFICIARII ELIGIBILI 

• Sunt înregistrați conform legii nr.31/1990 
• Au obiect de ac tate comercializarea produselor și serviciilor de 

piață 
• Sunt întreprinderi autonome, legate, partenere sau întreprinderi 

unice 
• Au cel puțin 2 ani calendaris ci de la înființare 
• Au capital social integral priva 
• Nu au beneficiat de alocație financiară nerambursabilă în cadrul 

Programului  
• Nu au datorii  



CHELTUIELI ELIGIBILE 
• Achiziționarea de cititoare cod de bare, cântare electronice, 

aparate de marcat electronice, echipamente tehnologice, mașini, 
utilaje și instalații de lucru, electro și motostivuitoare, etc 

• Investiții în active necorporale  
• Certificarea sistemului de management  
• Realizare pagini web  
• Participarea la cursuri de instruire pentru formare profesională 
• Consultanță întocmire documentație 
• Achiziționare spații comerciale de comerț/prestări servicii 

 
GUVERN – DIGITALIZARE IMM 
 
ACTIVITĂȚI FINANȚATE PENTRU DIGITALIZAREA IMM NON-TIC: 

• Activități aferente achiziționării de hardware TIC și a altor 
dispozitive și echipamente aferente; 

• Activități aferente realizării rețelei LAN necesară pentru 
implementarea proiectului; 

• Activități aferente achiziționării și/sau dezvoltării și/sau adaptării 
aplicațiilor software/licențelor necesare implementării proiectului, 
configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și 
integrarea diverselor structuri de date existente, inclusiv soluțiile 
de automatizare software de tip RPA; 

• Activități aferente achiziționării unui website de prezentare a 
companiei, inclusiv achiziția de domeniu și găzduirea pe server; 

• Activități aferente achiziționării unui nume de domeniu nou “.ro” 
direct de la furnizorul național de domenii “.ro”; 

• Activități aferente achiziționării soluției de semnătură electronică; 
• Activități de trecere a arhivelor din analog / dosare / hârtie în digital 

indexabil; 
• Activități aferente achiziționării de aplicații informatice specifice 

pentru persoanele cu dizabilități; 
• Activități aferente achiziționării soluțiilor IT pentru comerțul 

electronic; 
• Activități aferente achizițiilor de servicii de tip cloud și SaaS; 
• Activități aferente achiziționării serviciilor de găzduire, incluzând 

toate tipurile de servicii de găzduire (cu excepția pachetelor de 
reseller) 

 



• Activități aferente achiziționării de servicii pentru consolidarea 
securității cibernetice aplicabile pentru software / hosting / rețele. 

• Activități aferente achiziționării de servicii de consultanță pentru 
elaborarea documentațiilor necesare pregătirii proiectului propus 
spre finanțare si/sau managementul proiectului (inclusiv 
elaborarea documentațiilor necesare implementării proiectului); 

• Activități aferente instruirii personalului care va utiliza produsele 
implementate/ achiziționate și a personalului care va asigura 
mentenanța; 

• Activități de achiziție a serviciilor de auditare intermediară/finală, 
financiară, conform reglementărilor naționale și tehnică, din 
perspectiva corespondenței rezultatului proiectului cu Cererea de 
finanțare și obiectivele POC. 

 
GUVERN – MICROINDUSTRIALIZARE 
 
AJUTOR DE MINIMIS: val. max. 450.000 lei  
BENEFICIARI: întreprinderilor mici sau mijlocii din regiunile de dezvoltare: 
N-E, S -E, S - Muntenia, S-V Oltenia, V, N-V, Centru  
FINANȚARE: max. 90% din val. totală a cheltuielilor eligibile;  
Contribuție proprie – 10, de luat în considerare 25% contribuție proprie. 
 
CONDIȚII PENTRU BENEFICIARII ELIGIBILI 

• Întreprinderilor mici sau mijlocii din regiunile de dezvoltare: N-E, S 
-E, S-Muntenia,  

• S-V Oltenia, V, N-V, Centru   
• Sau în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici sau 

întreprinderilor mijlocii  
• În regiunea de dezvoltare București-Ilfov 
• Sunt IMM, cu capital social integral privat, au cod CAEN eligibil, 2 

ani calendaristici de la înființare   
 
CHELTUIELI ELIGIBILE: 

• Echipamente tehnologice, IT, aparate și instalații de măsură, 
cântare, cititoare cod bare, autoutilitare categ. N1, N2, N3, bunuri, 
instalații și echipamente, instalații încălzire, etc 

• Investiții în active necorporale 
• Realizare pagini web 
• Cursuri dezvoltare abilități antreprenoriale – maxim 4.500 lei 



• Consultanță întocmire documentație 
 
POR 2.2 – DEZVOLTARE ÎNTREPRINDERI 
 
INVESTIȚII ELIGIBILE: 

• Construirea, extinderea spațiilor de producție/servicii  
• Dotarea cu active corporale, necorporale, inclusive instrumente de 

comercializare on-line  
• Implementarea procesului de certificare/recertificare a produselor, 

serviciilor sau diferitelor procese specifice, sistemelor de 
management al calității, mediului sau sănătății 

• Internaționalizare 
 
INVESTIȚIE INIȚIALĂ - investiție în active corporale și necorporale se referă 
la :  

• crearea unei unități noi (construirea și dotarea unui spațiu de 
producție/prestare servicii) 

• extinderea capacității unei unități existente (menținerea 
sortimentației și a proceselor de producție deja existente și 
creșterea volumului producției ca urmare a investiției)   

• diversificarea producției unei unități (noile produse/servicii se 
adaugă gamei sortimentale deja fabricate/prestate) 

 
CHELTUIELI ELIGIBILE 
 

• Cheltuieli pentru amenajarea terenului  
• Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului   
• Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică  
• Cheltuieli pentru investiţia de bază (Construcţii, instalaţii; dotări, 

active necorporale) 
• Alte cheltuieli (organizare de şantier)  
• Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare 

aferente proiectului   
• Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern  
• Cheltuieli cu activități specifice priorității de investiție 

 
POR 1.2 – PROOF OF CONCEPT  
 
BENEFICIARI: 
IMM-uri microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii 



ACȚIUNE SPRIJINITĂ:  
Validarea unui concept de produs, serviciu sau proces care poate fi realizat 
și pus pe piață. 
 
Care este specificul proiectelor ce pot fi depuse în cadrul prezentului apel 
de proiecte? 
Procesul de dezvoltare a modelului conceptual inova  va fi susținut prin 
acordarea unui ajutor de minimis de p grant de maxim 200.000 euro și 
minim 20.000 euro. 
Propunerile de proiecte trebuie sa se încadreze într-una din situațiile 
următoare: 

• Se pornește de la un demonstrator experimental de laborator și se 
concre zează un model conceptual inova  printr-o tehnologie 
validată în laborator (se parcurge o etapă de dezvoltare) 

• Se pornește de la un demonstrator experimental de laborator (TRL 
3) și se concre zează un model conceptual inova  printr-o 
tehnologie la scară redusă sau mărită validată ca un ansamblu 
unitar cu reproducerea prin similitudine a condițiilor reale de 
funcționare (TRL 5) (se parcurg doua etape de dezvoltare); 

Valoarea nerambursabilă trebuie să fie în limita a 90% din valoarea eligibilă 
a cheltuielii. 
 
POCU – ÎNTREPRINDERI SOCIALE 
 
SPRIJIN PENTRU ÎNFIINȚAREA DE ÎNTREPRINDERI SOCIALE, CEEA CE 
PRESUPUNE: 
Ac tatea desfășurată are scop social; 
Respectă următoarele criterii: o acţionează în scop social şi/sau în interesul 
general al comunităţii; 
Alocă minimum 90% din profitul realizat scopului social și rezervei 
statutare; 
Aplică principiul echităţii sociale faţă de angajaţi, asigurând niveluri de 
salarizare echitabile, între care nu pot exista diferenţe care să depăşească 
raportul de 1 la 8. 
Finanțarea este de maxim 100.000 euro și presupune crearea a 5 noi locuri 
de muncă. 
 
CE CONDIȚII TREBUIE ÎNDEPLINITE PENTRU A PUTEA PRIMI FINANȚARE: 
Domiciliul sau reședința în orice regiune cu excepția Bucureș – Ilfov și 
ideea de a înființa o afacere socială în domeniul non-agricol, atât în mediul  



urban, cât și în mediul  rural. Antreprenorii selectați pentru a primi ajutorul 
financiar de î

î
nființare și dezvoltare a afacerilor sociale nu trebuie să mai 

aibă calitatea de asociați majoritari n alte afaceri. De asemenea: 
• Trebuie să ai cel puțin studii medii absolvite (liceu). 
• Nu faci parte din categoria de neri NEETs nerii NEETs sunt nerii 

sub 24 de ani inclusiv care nu urmează o formă de învăţământ, nu 
sunt angajați și nu sunt cuprinși într-un program de formare 
profesională).  

 
POCU – INNOTECH STUDENT 
 
POT PARTICIPA:  

• Studenți (ISCED 5-7) – Pentru ca o persoană din categoria de grup 
țintă eligibil studenți să fie eligibil – trebuie să demonstreze la data 
intrării în operațiune (prima zi de curs de formare profesională în 
competențe antreprenoriale) că este înmatriculat cel puțin în anul 
2 de studii de licență; 

• Doctoranzi în ciclul de studii universitare de doctorat ( studenți 
doctoranzi); 

• Cursanți (ISCED 4, nivel de calificare 5, înmatriculați în colegiile 
organizate la nivelul ins tuțiilor de învățământ superior) – 
înmatriculați, la data intrării în operațiune, în cel puțin anul 2 de 
studii. 

 
FINAȚAREA ESTE DE MAXIM 100.000 EURO ȘI PRESUPUNE CREAREA A 5 
NOI LOCURI DE MUNCĂ, DUPĂ CUM URMEAZĂ: 

• Ajutor de minimis mai mic sau egal cu 40.000 de euro – minim 2 
locuri de muncă create; 

• Ajutor de minimis cu o valoare mai mare de 40.000 de euro dar mai 
mică sau egală  cu 60.000 de euro – minim 3 locuri de muncă 
create; 

• Ajutor de minimis cu o valoare mai mare de 60.000 de euro dar mai 
mică sau egală cu 80.000 de euro – minim 4 locuri de muncă create; 

• Ajutor de minimis cu o valoare mai mare de 80.000 de euro dar mai 
mică sau egală cu 100.000 de euro – minim 5 locuri de muncă 
create. 

Beneficiarii par cipă la un program de 24 luni de pregă re și ajutor pentru 
implementare. 
 
 



POC – DEZVOLTAREA DE PRODUSE/SERVICII TIC 
 
SPRIJINUL VA VIZA DEZVOLTAREA DE PRODUSE/SERVICII/APLICAȚII TIC 
INOVATIVE PRIN: 

• Investiții în active corporale și necorporale în cadrul unei investiții 
inițiale; 

• Investiții în cercetare industrială și dezvoltare experimentală; 
• Investiții în proiecte de inovare ale IMM-urilor; 
• Investiții în proiecte de inovare de proces și organizaționale. 

 
POT APLICA: 

• Întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi 
mijlocii) care își desfășoară activitatea în România, centrate pe 
domeniul TIC 

• Întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi 
mijlocii) care își desfășoară activitatea în România, în cadrul 
clusterelor centrate pe domeniul TIC 

• Consorții formate din:Entitatile definite mai sus( oricare dintre cele 
doua)  

Valoarea maximă a finanțării nerambursabile acordate pe proiect în cadrul 
schemei de ajutor de stat este între 1.000.000 euro și 5.000.000 euro la 
care se adaugă cheltuielile aferente ajutorului de minimis de 200.000 de 
euro. 
 
INTENSITATEA FINANȚĂRII: 

• Ajutor de minimis : 90 %  
• Ajutor de stat: între 20 și 70% 

 
PROIECTE DEPUSE TREBUIE SA AIBĂ APLICABILITATE IN URMĂTOARELE 
DOMENII:  

• IoT,  smart city / smart village 
• Cyber security 
• Big data 
• Inteligență artificială 
• Tranzacții electronice  
• E-guvernare- Digitizarea administrației publice 
• E-sănătate 
• Digitalizare (automatizare, robotizare) industrială 

 
 



PNDR – 6.1 INSTALAREA TINERILOR FERMIERI 
 
Apelul este adresat persoanelor cu vârste de până ă la 40 de ani care se 
mută în mediul rural pentru a-și  deschide o fermă. Aceștia vor putea 
obține fonduri europene de 50.000 de euro pentru toate cheltuielile 
necesare dezvoltării unei ferme pe o proprietate pe care aceștia o dețin la 
momentul depunerii proiectului. 
Solicitanții eligibili pentru sprijinul nerambursabil acordat prin această linie 
de finanțare sunt tinerii fermieri care se instalează ca unici șefi al 
exploatației agricole și persoanele juridice cu mai mulţi acţionari, unde un 
tânăr fermier se instalează și exercită un control efectiv pe termen lung în 
ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, la beneficii și la riscurile 
financiare legate de exploatație. 
 
„TÂNĂR FERMIER” ÎNSEAMNĂ O PERSOANĂ CARE: 

• Are vârsta de până la 40 de ani la momentul depunerii cererii, 
• Deține competențele și calificările profesionale adecvate, 
• Se stabilește pentru prima dată într-o exploatație agricolă ca șef al 

respectivei exploatații. 
 
PENTRU A FI ELIGIBILĂ, EXPLOATAŢIA TREBUIE SĂ ÎNDEPLINEASCĂ CEL 
PUȚIN URMĂTOARELE CONDIŢII LA SOLICITAREA FINANȚĂRII: 

• Să aibă o dimensiune economică cuprinsă între 12.000 – 50.000 SO 
(producție standard) 

• Să fie înregistrată ca microîntreprindere sau întreprindere mică 
• Să fie înregistrată în Registrul Unic de Identificare – APIA, în 

Registrul agricol și/sau în Registrul exploatațiilor – ANSVSA. 
 
CATEGORIILE DE SOLICITANŢI ELIGIBILI ÎN CADRUL SUBMĂSURII 6.1 
„SPRIJIN PENTRU INSTALAREA TINERILOR FERMIERI”, ÎN FUNCȚIE DE 
FORMA DE ORGANIZARE SUNT: 

• Persoană fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu 
prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu 
modificările şi completările ulterioare: 

• Individual şi independent, ca persoană fizică autorizată (PFA)/ ca 
întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale (II) / ca 
întreprinzător titular al unei întreprinderi familiale (IF); 

• Asociat unic şi administrator al unei societăţi cu răspundere 
limitată – SRL, înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 



• Asociat majoritar (majoritate absolută 50%+1) și administrator al 
unei societăţi cu răspundere limitată – SRL, înfiinţată în baza Legii 
nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
Banii europeni se acordă în baza unui plan de afaceri, în două tranșe, as el: 
75% din cuantumul sprijinului la semnarea Contractului de finanțare și 25% 
din cuantumul sprijinului se va acorda în funcţie de implementarea corectă 
a Planului de afaceri, fără a depăși 3 ani sau 5 ani pentru exploatațiile 
pomicole. 
Pentru IMM-uri ajutorul nerambursabil poate fi de maxim €200.000 pe 3 
ani consecu , dacă sursa de finanțare este ajutor de minimis. 

• Poate fi cumulat cu ajutoare de stat. 
• Au o cifră anuală netă de până la 50 mil. Euro 
• Au nr. mediu anual de salariați < 250  
• Nu sunt în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, 

insolvență, faliment, executare silită, închidere operațională sau 
suspendare temporară  

• Nu au depășit plafonul de minimis de 200.000 euro pe durata a trei 
exerciții financiare consecu  

 



 Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 
 
Cu patru axe prioritare, PODD se va concentra pe: 

• Promovarea eficienței energe ce, a sistemelor și rețelelor inteligente de energie și a soluțiilor 
de stocare – 470 milioane euro (400 milioane fonduri europene + 70 milioane Bugetul de stat); 

• Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o economie circulară – 3,491 
miliarde euro (2,967 miliarde euro fonduri europene + 523 milioane euro Bugetul de stat); 

• Protecţia mediului prin conservarea biodiversităţii, asigurarea calităţii aerului şi remedierea 
siturilor contaminate – 194 milioane euro (165 milioane euro fonduri europene + 29 milioane 
euro Bugetul de stat); 



• Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor – 458 
milioane euro (390 milioane euro fonduri europene + 68 milioane euro Bugetul de Stat). 

 
Principalele domenii care urmează să fie finanțate prin PODD sunt eficiența energetică, apa și apa 
uzată, managementul deșeurilor, biodiversitatea, calitatea aerului, managementul riscurilor. 
 
 FEADR - Oportunități de finanțare a sectorului agricol 

 
Investiții: 

• îmbunătățirea orientării spre piață si creșterea competitivității, digitizare; 
• îmbunătățirea poziției fermierilor în lanțul valoric; 
• atragerea tinerilor fermieri și facilitarea dezvoltării întreprinderilor din zonele rurale 
• promovarea bioeconomiei 

 
Cheltuieli neeligibile: 

• achiziția de drepturi de Producție agricolă; 
• achiziția de drepturi la plată;  
• achiziționarea de terenuri, cu excepția achiziției de terenuri în scopuri de conservare a mediului 

sau cu excepția terenurilor achiziționate de tinerii fermieri cu ajutorul instrumentelor 
financiare;  

• achiziția de animale, precum și achiziția de plante anuale și plantarea acestora în alte scopuri 
decât cel al refacerii potențialului agricol sau forestier în urma unor dezastre naturale și a unor 
evenimente catastrofale; 

• investițiile în irigații care nu sunt conforme cu starea optimă corpurilor de apă, prevăzută la 
articolul 4 alineatul (1) din Directiva 2000/60/CE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPITOUL II 
Comportamentul IMM-urilor și microîntreprinderilor 
românești în criză. Criza COVID 19 și efectele sale în 

companii (cercetare) 
 
 
1. Contextul crizei și măsuri luate de stat 
 
Măsuri economice luate de Guvernul României 
 
Afacerile, motorul economiei, au avut cel mai mult de suferit în anul 2020 grav afectat de criza sanitară. 
Măsurile economice luate de Guvernul României în perioada pandemiei au ajutat mediul economic, 
facilitând antreprenorilor anumite relaxări, mai ales financiare. Pachetele de stimulare fiscală au fost 
adoptate de aproape toate guvernele lumii în încercarea de a limita impactul negativ al acestui blocaj 
(lockdown): șomaj tehnic, amânarea plăților de taxe, suspendarea/amânarea ratelor la credite sau a 
maturității acestora. 
În prima fază a crizei pandemice ajutorul financiar este orientat către sectoarele esențiale - sănătate, 
Producție și distribuție de alimente, infrastructură esențială și utilități - și către menținerea pe cât 
posibil a structurii economiei - prin mutarea poverii financiare de la companiile care și-au suspendat 
activitatea către stat. În a doua etapă a crizei, după ce vârful acesteia va fi depășit, va fi nevoie de un 
plan de relansare economică. În ambele etape, rolul politicilor guvernamentale este vital, prin modul 
de intervenție și dozajul efortului astfel încât resursele să nu fie risipite, ci distribuite sustenabil. Scopul 
este revenirea pe cât posibil la structura economiei de la momentul apariției crizei. 
În acest context, analiza măsurilor pe care le iau diferite state reprezintă un exercițiu util care indică 
care sunt cele mai bune practici la nivel global. Totuși, intensitatea și, implicit, efectul acestor măsuri, 
depind de specificul fiecărei economii. Deși se confruntă cu dificultăți nemaiîntâlnite pentru că actuala 
criză nu seamănă cu nimic din ceea ce s-a experimentat în ultimele decenii, statele dezvoltate au 
capacitatea de a ”inunda” cu bani economiile pentru a atenua implicațiile crizei. În schimb, economiile 
emergente, așa cum este cea a României, au posibilități mult mai reduse de a asigura lichiditate, iar 
dependența de investitorii globali va crește. 
 
În România, având în vedere efectele pandemiei, criza economiă a generat de închiderea multor 
activități, fapt pentru care atât guvernul, cât și banca centrală au anunțat foarte rapid măsuri de sprijin. 
 



Măsurile fiscal-bugetare anunțate de guvernul României până în prezent reprezintă aproximativ 2% 
din PIB și includ în principal: fonduri suplimentare pentru sistemul de sănătate, șomaj tehnic de 75% 
din maxim salariul mediu brut pe țară, inclusiv acoperirea parțială a salariilor lucrătorilor independenți, 
amânarea plății taxelor pe durata stării de urgență și a altor 30 de zile după încheierea acesteia, garanții 
inițiale de 10 miliarde lei pentru IMM-uri. Alte măsuri vizează rambursarea mai rapidă a TVA, 
suspendarea executării silite la debitorii restanți, amânarea plății impozitului pe proprietate cu trei 
luni, cu menținerea bonificatiei de 10%. 
În plan monetar-financiar, Banca Națională a luat o serie de decizii vizând: reducerea ratei politicii 
monetare cu 0,5 puncte procentuale până la 2%; furnizarea de lichidități instituțiilor de credit prin 
tranzacții repo (tranzacții de răscumpărare cu titluri de stat); achiziționarea de titluri de stat pe piața 
secundară. Suplimentar, guvernul a adoptat, după consultări cu banca centrală, măsuri de amânare a 
plății ratelor pentru gospodăriile și întreprinderile afectate de COVID-19 pe o perioadă de până la nouă 
luni. 
 
Măsuri luate cu privire la amânarea ratelor pentru persoanele juridice  
 

1. Suspendarea rambursării ratelor, dobânzilor și comisioanelor cu 9 luni pentru persoanele 
fizice și juridice 

 
OUG 37/30.03.2020, publicată în Mof I nr. 261/2020, împreună cu comunicatul Băncii Naționale a 
României din data de 24.03.2020 privind unele condiții de creditare, reglementează aceste facilități 
care permit ”împrumutătorilor, instituții bancare și nebancare, să amâne la plată creditele oricărei 
persoane fizice afectate de pandemia COVID-19, fără aplicarea condițiilor prevăzute de Regulamentul 
Băncii Naționale a României nr. 17/2012 privind unele condiții de creditare, cu modificările ulterioare, 
privind gradul de îndatorare, limitarea creditului în funcție de valoarea garanției și durata maximă a 
creditului de consum.” 
Conform articolului 2 din OUG 37 alin(2 )” Perioada maximă de creditare prevăzută în reglementările 
creditorilor poate fi depășită cu o perioadă egală cu durata suspendării obligației de plată.”, cu 
respectarea condițiilor prevăzute la alin (5) ” Facilitatea prevăzută la alin. (1) poate fi acordată doar 
pentru creditele care nu înregistrează restanțe la data instituirii stării de urgență pe teritoriul României 
sau debitorii au efectuat plata acestor restante până la data solicitării suspendării obligației de plată 
prevăzute la alin. (1).” 
 

2. Șomajul tehnic 
 
Printre primele măsuri anunțate de Guvern a fost cea a șomajului tehnic. Practic, pentru companiile 
afectate, direct sau indirect, de pandemie, statul susținea 75% din salariul mediu brut pe economie, 
restul trebuia suportat de angajatori. Măsura a fost prelungită până la 1 iunie, cu toate că România a 
ieșit din starea de urgență la jumătatea lunii mai. Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a anunțat că, din 
1 iunie, de această prevedere mai beneficiază câteva domenii, unde se mențin restricțiile, cum ar fi  

https://lege5.ro/Gratuit/gm3dmnzygm2q/ordonanta-de-urgenta-nr-37-2020-privind-acordarea-unor-facilitati-pentru-creditele-acordate-de-institutii-de-credit-si-institutii-financiare-nebancare-anumitor-categorii-de-debitori
https://www.bnr.ro/page.aspx?prid=17639
https://www.bnr.ro/page.aspx?prid=17639
https://lege5.ro/Gratuit/gm3dmnzygm2q/ordonanta-de-urgenta-nr-37-2020-privind-acordarea-unor-facilitati-pentru-creditele-acordate-de-institutii-de-credit-si-institutii-financiare-nebancare-anumitor-categorii-de-debitori?pid=313523075&d=2020-03-31#p-313523075
https://lege5.ro/Gratuit/gm3dmnzygm2q/ordonanta-de-urgenta-nr-37-2020-privind-acordarea-unor-facilitati-pentru-creditele-acordate-de-institutii-de-credit-si-institutii-financiare-nebancare-anumitor-categorii-de-debitori?pid=313523075&d=2020-03-31#p-313523075


cele din domeniul cultural sau al restaurantelor. Guvernul a anunțat că va sprijini companiile cu 41,5% 
din costul salarial pentru companiile care primesc înapoi la lucru persoanele aflate în șomaj tehnic în 
această perioadă. 
Potrivit statisticelor Guvernului, un milion de persoane au beneficiat de șomajul tehnic și aproximativ 
70.000 de persoane fizice autorizate de forme de indemnizație. 
 

3. Programul IMM Invest 
 
IMM Invest România este destinat susținerii mediului antreprenorial, facilitând accesul IMM-urilor la 
finanțare, pentru asigurarea lichidităților necesare în vederea continuării activității economice, prin 
accesarea unuia sau a mai multor credite pentru realizarea de investiții și/sau unul sau mai multe 
credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de către FNGCIMM în numele și contul statului 
român, prin Ministerul Finanțelor Publice. 
Valoarea maximă a creditelor acordate a fost de până la 10.000.000 lei pentru investiții și până la 
5.000.000 lei pentru capital de lucru. 
 
Avantajele Creditului Garantat IMM Invest  

• Statul a garantat până la 90% din valoarea creditului pe care o companie a putut-o accesa de la 
una din băncile partenere.  

• Costurile finanțării sunt subvenționate în procent de 100% de la bugetul de stat, timp de 8 luni 
de la dată acordării creditului. Companiile nu au plătit dobânda, comision de garantare, costuri 
de acordare sau comision de rambursare anticipată. 

 
Programul de susținere a întreprinzătorilor mici și mijlocii a înregistrat peste 96.000 de cereri de 
creditare. 
 

4. Amnistia fiscală 
 
Guvernul a aprobat, la începutul lunii mai, amnistia fiscală pentru dobânzi, penalități și alte accesorii 
datorate de cei care vor achita principalul restanțelor până la data de 15 decembrie 2020. 
 

5. Soluții pentru HoReCa 
 
Plătitorii de impozit specific beneficiază de scutire de la plata acestuia pentru 3 luni, după ce au 
beneficiat de această facilitate și pe perioada stării de urgență. De asemenea, Executivul a amânat și 
declararea și plata impozitului până pe 25 octombrie 2020. 
 
 
 
 



6. Alte măsuri  
 
Guvernul a mai luat și măsuri precum asigurarea rambursării TVA în limita a 9 miliarde de lei, pentru 
a asigura lichiditate pentru companii, conectarea caselor de marcat la serverele ANAF, ceea ce ar 
putea elimina o parte din evaziunea fiscală, și a demarat digitalizat ANAF, în sensul în care obligațiile 
fiscale se pot plăti din contul Spatiu Privat Virtual (SPV) în platforma ghișeul.ro, posibilitatea de 
înregistrare de la distanță, prin video, în SPV. 
 
 Kurzarbeit 

Angajatorii au avut posibilitatea reducerii timpului de muncă al salariaților cu cel mult 50% din durata 
prevăzută în contractul individual de muncă, cu informarea și consultarea sindicatului, a 
reprezentanților salariaților sau a salariaților. Reducerea timpului de muncă poate fi de cel mult 5 zile 
lucrătoare consecutive, angajatorul având obligația de stabilire a programului de muncă pentru 
întreaga lună. 
Pe durata reducerii timpului de muncă, salariații afectați de măsură beneficiază de a indemnizație de 
75% din diferența dintre salariul de bază brut prevăzut în contractul individual de muncă și salariul de 
bază brut aferent orelor de muncă efectiv prestate, în completarea drepturilor salariale cuvenite, 
calculate la timpul efectiv lucrat. 
Indemnizația este suportată de angajator, iar apoi se va deconta de către stat din bugetul pentru șomaj. 
 
Un angajator poate aplica această măsură și dacă îndeplinește cumulativ câteva condiții: 

• Măsura afectează cel puțin 10% di, numărul de angajați ai unității 
• Reducerea este justificată de o diminuare a cifrei de afaceri din luna anterioară aplicării măsurii 

cu cel puțin 10% față de luna similară din anul anterior. 
• În cazul ONG-urilor, diminuarea se raportează la veniturile acestora. 

În lunile în care se aplică reducerea timpului de muncă, angajatorul nu poate iniția concedieri colective. 
În cazul reducerii temporare a activității, profesioniștii din Codul civil (toţi cei care exploatează o 
întreprindere) și persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă, beneficiază, la cerere, 
de o indemnizație lunară de 41,5% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului 
asigurărilor sociale pe anul 2020. 
 
Pentru telemuncă, angajatorul poate primi 2.500 lei (pentru fiecare salariat) în scopul achiziționării de 
bunuri și servicii IT necesare desfășurării activității. Suma se acordă până la 31 decembrie 2020 din 
bugetul asigurărilor pentru șomaj, în ordinea depunerii solicitărilor, în limita fondurilor. 
De asemenea, spune OUG, se acordă angajatorului pentru angajații care au lucrat în regim de 
telemuncă în perioada stării de urgență pentru cel puțin 15 zile lucrătoare. 
 
 
 
 



 Sprijin pentru companiile mari 
Guvernul a pregătit o schemă de ajutor de stat pentru garantarea creditelor companiilor mari pentru 
a le susţine investiţiile şi capitalul de lucru.  
 
 Sprijinirea companiilor care angajează şomeri, dar şi a celor care vin din Diaspora prin 
subvenţionarea a 50% din salariul acestora.  

 
 Lansarea programului de digitalizare a IMM-urilor  

La inițiativa Ingenius Hub, prin rețeaua Ingenius NET,  Guvernul României a lansat un program de 
finanțare pentru digitalizarea IMM-urilor din diferite industrii (HG 677/14.08.2020). 

 Lansarea schemei de ajutor de stat pentru IMM-urile afectat de criza sanitară.  
• Microgranturi în valoare totală de 100 milioane euro (85 milioane euro fonduri europene și 15 

milioane euro de la bugetul de stat) pentru IMM-urile care nu aveau angajați la sfârșitul anului 
2019, PFA-uri și ONG-uri cu activitate economică; 

• Granturi pentru capital de lucru în valoare totala de 350 milioane euro (265 milioane euro 
fonduri europene, 42,5 milioane euro de la bugetul de stat și contribuție beneficiari – 42,5 
milioane euro) pentru IMM-urile care își desfășoară activitatea în domeniile afectate direct de 
suspendarea activității economice în starea de urgență; 

• Granturi pentru investiții în valoare totală de 550 milioane euro (415,87 milioane euro fonduri 
europene, 62,38 milioane euro – de la bugetul de stat și 71,74 milioane euro – contribuția 
beneficiarilor) dedicate IMM-urilor. 

 
2. Rezultatele campaniei ”Construim Împreună #ViațaDupăCOVID”- 

aprilie-mai 2020 
 
Cercetarea a urmărit să pună în evidență modul în care a fost afectat mediul de afaceri în această 
perioadă de pandemie, când au fost luate o serie de măsuri de restricționare a activității sociale și 
economice, modalitățile de răspuns și de adaptare la aceste măsuri din partea antreprenorilor, nevoile 
identificate de către antreprenori pentru redresarea afacerilor lor.  
Chestionarul a fost aplicat online și a fost asigurată o distribuire vastă în toate mediile asociative prin 
intermediul patronatelor/ asociațiilor / federațiilor și fundațiiilor. 
Chestionarul a fost aplicat în perioada aprilie 2020 – mai 2020. 
 

2.1. Descrierea firmelor respondente 
 
La cercetare au participat peste 800 de firme din cele 41 de județe, plus municipiul București, atât din 
mediul urban, cât și din cel rural.  



2.1.1. După numărul angajaților și dimensiune  
 
Din firmele respondente, cea mai mare pondere, de 33%, o au firmele cu 2-9 angajați, urmate de 
firmele cu 2 angajați (29%) și profesiile liberale, cu 18%. Cele trei categorii care se încadrează după 
numărul angajaților în microîntreprinderi, formează o majoritate de 80% între respondenți.   
 

 
 
Firmele cu 10-25 de angajați au o pondere de 10%, iar cele cu 25-50 de angajați, au o pondere de 5%. 
Împreună,  ca întreprinderi mici, ocupă un loc secund, cu 15% între respondenți. Cea mai mică pondere 
între respondenți o au firmele mijlocii (50-250 de angajați), cu 3% și întreprinderile mari (peste 250 de 
angajați), cu 2%.  
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2.1.2. După domeniul principal de activitate al firmelor 
 
Ca domenii de activitate, firmele activează în 32 de domenii definite, plus alte 2 categorii mai largi – 
alte servicii și alte domenii. Au fost acoperite atât producția, serviciile BtoB, BtoC, retail-ul, cultură, 
educație, sport.  
Ponderea cea mai mare (între 10% - 14 %) o au firmele din domeniile: servicii profesionale BtoB, alte 
servicii, consultanță, alte domenii. Cu o valoare medie cuprinsă între 3-5 %, se încadrează companiile 
din domeniile: retail non-alimentar, restaurante/baruri/cafenele, IT-software, producție-alte industrii, 
educație, publicitate, producție textile, organizare evenimente. Împreună, acestea reprezintă 79.34% 
dintre firmele respondente.  
Restul firmelor respondente, reprezentând 22 de domenii de activitate, se încadrează fiecare sub 3% 
și au o pondere totală de 20.66%   
 

 



Corelația între domeniul de activitate și dimensiunea firmelor (număr angajați) 

Așa cum s-a văzut, ponderea cea mai mare după numărul angajaților, o au microîntreprinderile. 
Corelând cu domeniul de activitate, observăm că pe fiecare domeniu se respectă ponderea majoritară 
a microîntreprinderilor.  
Totuși, o reprezentare importantă o au și întreprinderile mici (cu 10-50 de angajați) pe domeniile: 
servicii profesionale BtoB, retail non-alimentar, restaurant/cafenea/bar/club, producție-alte industrii, 
IT-software, educație, alte domenii.  

 



2.1.3. După sursa de finanțare la înființare 
 
După sursa de finanțare la înființarea firmelor, cele mai multe sunt înființate fără sprijin din fonduri 
europene (81.5%), 15.5% sunt înființate prin programul StartUP Plus, iar aprox. 3% sunt înființate prin 
programul StartUp Nation.   
 

 
 
Concluzii privind profilul participanților la cercetare: 

Peste 80 % dintre firmele respondente sunt microîntreprinderi, urmate de întreprinderile mici, cu 
15%.  
Domeniile de activitate din care provin majoritatea firmelor respondente (79.34%) sunt: servicii 
profesionale BtoB, alte servicii, consultanță, alte domenii, retail non-alimentar, 
restaurante/baruri/cafenele, IT-software, producție-alte industrii, educație, publicitate, producție 
textile, organizare evenimente.  
Restul firmelor respondente, reprezentând 22 de domenii de activitate, au o pondere totală de 
20.66% .  
Ponderea majoritară a microîntreprinderilor se reflectă și în fiecare domeniu de activitate considerat 
în această cercetare.  
Ca sursă de finanțare la înființare, cele mai multe companii respondente (81.5%), au fost înființate 
fără sprijin din fonduri europene. 
 

2.2. Gradul de afectare al firmelor cauzat de impunerea restricțiilor din timpul stării de urgență 
 

2.2.1. Scăderea încasărilor în luna martie 
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(Cu cât au scăzut încasările firmei dvs în luna martie?) 
 

 
 

67% dintre firmele respondente au înregistrat scăderi ale încasărilor, între 100% și 30%, față de luna 
anterioară declarării stării de urgență, în timp ce 31% nu au înregistrat scăderi sau nu pot estima, iar 
2% au înregistrat creșteri de venituri.   
 
Corelația dintre nivelul de scădere al încasărilor și domeniul de activitate al firmelor 
 
Pe domenii de activitate se observă că cele mai multe firme (între 50-100% dintre respondenți) din 
domenii precum Cultură, Hotel/ pensiune, Managementul deșeurilor, Organizare de evenimente, 
Saloane cosmetica/ frizerii, SPA/ beauty au înregistrat pierderi de 100%.  
Pe locul secund ca pondere (20-40% dintre respondenți) care au înregistrat pierderi de 100% față de 
luna anterioară, sunt companii din domeniile: activități de entertainment, activități turistice, formare 
profesională.  
Scăderea încasărilor cu peste 70% au fost înregistrate -  între 50-100% dintre respondenți, la companii 
din domeniile: Transport persoane, Service auto, Restaurant/cafenea/ bar/ club, Managementul 
deșeurilor; - între 20 – 40%  dintre respondenți, la companii din domeniile: activități turistice, alte 
servicii, Comunicare/PR/ branding, Hotel/ pensiune, Publicitate, Retail în domeniul alimentar, Retail 
non-alimentar, Servicii profesionale BtoC (psihologie, coaching), Spălătorii auto, Sport. 
O situație opusă, este constatată în domeniul logistică, unde 50% dintre respondenți nu au înregistrat 
pierderi, iar 50% au înregistrat creșteri în încasări.  
 



De asemenea, 44% dintre Retail-erii non-alimentari și 45% dintre furnizorii de servicii profesionale 
BtoB (contabilitate, avocatură), nu au înregistrat pierderi. 
Creșteri au mai înregistrat și 10-16% dintre firmele din domeniile: Producție - alte industrii,  Producție 
echipamente industriale, Retail în domeniul alimentar.  
 

 
 
Corelația dintre nivelul de scădere al încasărilor și dimensiunea firmelor după numărul de angajați 
 
Corelând dimensiunea pierderilor înregistrate și dimensiunea firmelor după numărul angajaților, este 
de remarcat că microîntreprinderile sunt cele mai afectate de pierderi de 100% până la 30%. 
 
 
 



 
 

De asemenea, se observă că pe măsură ce trecem de la microîntreprinderi  la întreprinderi mari și 
procentul celor care nu au înregistrat pierderi crește. Dacă 19% dintre microîntreprinderi au declarat 
că nu au avut pierderi, 21% din Î. mici, 35% din Î. mijlocii și 39% din î. mari au declarat de asemenea 
că nu au înregistrat pierderi din încasări.  
 

 
 
De remarcat că dintre firmele respondente, au înregistrat creșteri doar microîntreprinderile (1.6%) 
și întreprinderile mici (4.3%), semn că au avut mai multă flexibilitate de a se adapta noilor cerințe și 
condiții. Tot acestea însă sunt și cel mai afectate, cu pierderi de 100%, întreprinderile mijlocii și mari 
neavând astfel de pierderi.  
 
 



2.2.2. Dificultăți financiare  

 
 
Mediul de afaceri a resimțit diferit dificultățile financiare din primele două luni ale crizei.   
Totuși, nu toate companiile au întâmpinat aceste dificultăți, așa cum a reieșit din cercetarea noastră. 
28% dintre respondenți au afirmat că nu au dificultăți importante și sunt în echilibru, iar pentru aprox. 
2% , criza a reprezentat chiar o oportunitate. Cei mai mulți însă (70% dintre respondenți) întâmpină 
dificultăți financiare.  
 
Pentru a nuanța aceste dificultăți, am utilizat 8 variabile, astfel:   

• DA, avem dificultăți financiare, dar nu suntem în pericol de a închide 
• DA, dar ne-am putea redresa dacă am avea acces la credit pentru capital de lucru 
• DA, pentru că avem credite și nu le putem plăti în această perioadă 
• DA, pentru că avem mulți salariați și nu putem susține șomajul tehnic până la rambursarea de 

către stat a sumelor 
• DA, pentru că nu putem susține costurile cu spațiile închiriate 
• DA pentru că suntem în mijlocul perioadei de investiții și nu putem operaționaliza fără aport de 

capital suplimentar 
• DA, este posibil să nu supraviețuim crizei dacă depășim luna aprilie  
• DA, este posibil sa închidem în urma crizei 

 
15% dintre firmele participante consideră că nu vor supraviețui crizei 



32% consideră că în ciuda dificultăților vor rezista și nu se vor închide 
11% consideră că se vor redresa cu sprijin pentru capitalul de lucru 
11% au dificultăți financiare cauzate de creditele pe care le au, de investițiile în care sunt implicați, de 
costurile cu angajații sau spațiile închiriate 
 
Corelația dintre dificultățile financiare resimțite de firmele respondente și dimensiunea acestora 
(numărul de angajați) 
 
Considerând dimensiunea companiilor (după numărul de angajați) și dificultățile financiare pe care le-
au întâmpinat în primele două luni de criză, constatăm că: 
 nu au dificultăți și sunt în echilibru:    

• 26.7% dintre microîntreprinderi  
• 27.8% dintre întreprinderile mici 
• 43.4% dintre întreprinderile mijlocii 
• 69.2% dintre întreprinderile mari 

 

 
 

 Nu au dificultăți, criza reprezintă o oportunitate pentru:  
• 2.13% microîntreprinderi 
• 0.87% întreprinderile mici 
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 Au dificultăți dar nu sunt în pericol de a închide: 

• 33% dintre microîntreprinderi 
• 30.4% dintre întreprinderile mici 
• 30.4% dintre întreprinderile mijlocii 
• 7.6% dintre întreprinderile mari 

 

 
 
 Au dificultăți, dar s-ar putea redresa dacă ar avea acces la credit pentru capital de lucru: 

• 9.8% dintre microîntreprinderi 
• 19.1% dintre întreprinderile mici 
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• 4.3% dintre întreprinderile mijlocii 
• 7.6% dintre întreprinderile mari 

 Au dificultăți și este posibil să nu supraviețuiască:  
• 16.2% dintre microîntreprinderi 
• 10.4% dintre întreprinderile mici 
• 13% dintre întreprinderile mijlocii 
• 7.6% dintre întreprinderile mari 

 

 
 
 Au dificultăți legate de costurile cu inves țiile aflate în derulare și au nevoie de un aport de 

capital suplimentar: 
• 4.7% dintre microîntreprinderi 
• 2.6% dintre întreprinderile mici 

 Au dificultăți legate de costurile cu credite, salarii, chirii spații:  
• 7.2% dintre microîntreprinderi 
• 8.7% dintre întreprinderile mici 
• 8.7% dintre întreprinderile mijlocii 
• 7.6% dintre întreprinderile mari 

 
Rezultă as el că întreprinderile care par să nu fie atât de afectate de dificultăți financiare sunt cele 
mari (69%); deși se confruntă cu dificultăți financiare, 30% dintre întreprinderile mijlocii, 30% dintre 
întreprinderile mici și 33% dintre microîntreprinderi, acestea nu sunt în pericol să se închidă.  

Totuși, au nevoie de susținere financiară – acces la credite:  

14.5% microîntreprinderi 
 21.7% dintre întreprinderile mici 
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•
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 4.3% dintre întreprinderile mijlocii 
 7.6% dintre întreprinderile mari 

 
Corelația dintre dificultățile financiare resimțite de firmele respondente și domeniul de ac vitate 
al acestora 
 
Domeniile de ac tate în care cele mai multe companii au răspuns că nu au dificultăți financiare 
importante și sunt în echilibru, sunt: servicii profesionale BtoB, retail non-alimentar, IT-so ware, 
consultanță, alte servicii, alte domenii.  
Domeniile de ac itate în care cele mai multe firme au răspuns că au dificultăți financiare, dar  nu sunt 
în pericol de a închide, sunt: servicii profesionale BtoB, consultanță, alte servicii, alte domenii. 
O pondere importantă o au și companiile care consideră că ar depăși dificultățile financiare dacă ar 
avea acces la credite pentru capital de lucru. Acestea sunt din domeniile: restaurante/cafenele/baruri, 
producție – alte industrii, alte domenii, educație, alte servicii, retail non-alimentar. 
Dificultăți cauzate de suprapunerea crizei cu perioada de inves ții derulate de companii, sunt 
semnalate în domeniile: retail non-alimentar, restaurant/cafenea/bar, producție tex  producție –
alte industrii, organizare evenimente, IT-so ware, educație, consultanță, alte servicii, alte domenii, 
ac tăți turis ce, ac tăți de entertainment. 
Domeniile de ac tate în care cele mai multe firme au considerat că este posibil să nu supraviețuiască 
și sunt în pericol să închidă în urma crizei, sunt: transport persoane, servicii profesionale BtoB, saloane 
cosme că/frizerii, publicitate, restaurant/cafenea/bar, alte servicii, alte domenii, ac tăți turis ce, 
organizare evenimente, producție tex  
 

 

•
•
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2.2.3. Rezervele financiare 
 
(Pentru cât timp vă sunt suficiente rezervele financiare de care dispune firma?) 
 

 
 
26% din companii au răspuns că au rezerve financiare pentru 2 luni; 24%  au rezerve pentru 2 luni, 
23%  au rezerve pentru 3 luni, iar 16% rezistă financiar 4-6 luni. Doar 11 % au rezerve financiare pentru 
mai mult de 6 luni. Astfel, în următoarele 3 luni, cu fiecare lună de inactivitate, aprox 25% dintre firmele 
respondente se află la limita resurselor lor financiare. 
Acest interval de timp reprezintă un indicator important pentru autoritățile centrale, care trebuie să ia 
măsuri de susținere a mediului de afaceri cât nu este prea târziu. 
 
Corelația dintre rezervele financiare și dimensiunea firmelor 

 



Corelând ponderea rezervelor financiare cu dimensiunea întreprinderilor (după numărul angajaților), 
se observă faptul că microîntreprinderile (26.9%) și întreprinderile mici (29.5%) sunt cele mai expuse, 
mai bine de un sfert din acestea având rezerve financiare doar pentru o lună, alte 22 – 25 % având 
rezerve doar pentru 2 luni, și 22% au rezerve pentru 3 luni. Doar 25 % dintre acestea pot rezista 
financiar mai mult de 4 luni.  Se observă paralelismul situației rezervelor financiare dintre cele două 
categorii de întreprinderi. 
 
Spre deosebire de microîntreprinderi și întreprinderile mici, peste 50% din întreprinderile mari 
respondente au rezerve pentru mai mult de 6 luni. 
 
Cât privește întreprinderile mijlocii, cea mai mare parte a acestora (30%) au rezerve financiare pentru 
3 luni, 17% au rezerve pentru 4-6 luni, iar 21% pentru mai mult de 6 luni. Alte 30% se află la limita de 
1-2 luni. 
 

 
 
Corelația dintre rezervele financiare și domeniul de activitate al firmelor 
 
Corelând rezervele financiare cu domeniul de activitate al companiilor respondente observăm că cele 
mai expuse domenii, cu rezerve financiare pentru o lună, sunt: transport persoane, SPA/beauty, 
saloane cosmetică/frizerii, restaurant/cafenea/bar/club, hotel/pensiune, cultură. 
 
Acestea sunt urmate, cu rezerve pentru 2 luni, de firme din domeniile: spălătorii auto, SPA/beauty, 
servicii profesionale BtoC, service auto, restaurant/cafenea/bar/club, organizare evenimente, IT-
hardware, hotel/pensiune, activități de entertainment, activități de turism, alte domenii, alte servicii, 
consultanță, comunicare/PR/branding, educație. 
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2.2.4. Situații de insolvență în orizontul de timp  de 4 luni  
 

 
 
În ciuda dificultăților financiare și a nesiguranței privind reluarea activității, cele mai multe firme (64%) 
consideră că în următoarele 4 luni nu vor fi în situația de a declara insolvență. Aceste cifre se corelează 
și cu răspunsurile privind dificultățile financiare întâmpinate, care pot pune firma în pericol. 
 
De asemenea, 23% dintre firmele respondente consideră că vor fi în situația de insolvență dacă nu se 
redresează în următoarele 3-4 luni. 15% se află deja în situație critică: 2% se pregătesc la momentul 
cercetării, 3% nu cred că depășesc luna aprilie, alte 8% nu cred că depășesc luna mai. 
 
Corelația dintre previziunile privind insolvența în următoarele 4 luni și dimensiunile firmelor 
 
Toate firmele care au declarat că sunt în primele 3 categorii – se pregătesc să declare insolvența, se 
pregătesc dacă nu se redresează în luna aprilie, respectiv luna mai, sunt microîntreprinderi (14%) sau 
întreprinderi mici (19%). 
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Peste 60%  în cazul microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și peste 70% în cazul întreprinderilor 
mijlocii și mari, consideră că nu vor fi în situația de a declara insolvența în următoarele 4 luni. 
 
Corelația dintre previziunile de insolvență în următoarele 4 luni și domeniul de activitate 
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Corelația cu domeniul de activitate al firmelor, ne arată că firmele cele mai expuse la a se afla în situație 
de insolvență în următoarele 4 luni activează în: Spa/beauty, saloane cosmetică/frizerii, 
restaurant/cafenea/bar/club, publicitate, producție textile, producție – alte industrii, organizare 
evenimente, IT, alte domenii, alte servicii, educație, comunicare/PR/branding. 
 

 



2.3. Măsuri implementate de mediul de afaceri ca răspuns la situația de criză creată de pandemie 
și impunerea stării de urgență 
 

2.3.1. Măsuri de digitalizare  
 
Ca reacție la măsurile de restricționare a activităților și de distanțare socială adoptate de autorități în 
perioada stării de urgență, mediul de afaceri a adoptat la rândul său o măsură de digitalizare a 
activității și operațiunilor lor. Prin chestionarul aplicat, am urmărit să cunoaștem câte firme au optat 
pentru această măsură și cum au reușit să o implementeze. 
 
Variabilele de răspuns au fost împărțite în două categorii principale - cele care au adoptat măsura, 
respectiv nu au adoptat această măsură. Pentru a surprinde mai bine cauzele care au stat la baza 
acestei decizii, am nuanțat variabilele de NU pornind de la cauze care țin de costuri, de specificul 
activității, de legislație/normative, de know-how. De asemenea, am nuanțat variabilele de DA,  pentru 
a surprinde efectele imediate ale măsurilor implementate. 
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Un prim rezultat obținut ne indică faptul că 57% dintre companiile respondente au implementat măsuri 
de digitalizare imediat după declararea stării de urgență, în timp ce 43% nu au adoptat astfel de 
măsuri.  
 
Ca efect imediat al digitalizării, 12.7% dintre firmele care au implementat această măsură au reușit să 
funcționeze aproape normal, fără pierderi importante; 20% au rezolvat o bună parte din probleme, 
reușind să mențină activitatea în parametri rezonabili; 15.7% dintre companii au înregistrat chiar 
îmbunătățiri ale activității prin măsurile de digitalizare implementate; 51.4% din cei care au luat măsuri 
de digitalizare au reușit  să rezolve însă doar parțial problemele create de măsurile impuse în timpul 
stării de urgență. 
 
Referitor la companiile care nu au introdus măsuri de digitalizare (vânzări online, munca de acasă, alte 
sisteme), cele mai multe (63%) consideră că nu se pretează activității companiei, 26% au invocat 
costurile ridicate și/sau timpul scurt care nu le-a permis să pregătească un astfel de sistem; 5% din 
companii nu știu cum să introducă un astfel de sistem în operațiunile companiei, iar 6 % consideră că 
nu au cadrul legal care să le permită să presteze digital serviciile oferite. 
 

2.3.2. Introducerea șomajului tehnic 
 
(Ați trimis angajații, total sau parțial, în șomaj tehnic? ) 
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61 % dintre companiile participante la cercetare au declarat că nu au introdus șomajul tehnic; 28% au 
luat această măsură, iar 11 % se pregătesc să o ia. 
 
Corelația dintre introducerea șomajului tehnic și dimensiunea firmei (nr angajați) 
 
Corelând cu dimensiunea companiilor (după numărul de angajați), se observă că ponderea cea mai 
mare a companiilor care au introdus șomajul tehnic este deținută  de întreprinderile mijlocii: 52% 
dintre acestea au luat măsura șomajului tehnic, la care se adaugă 8.7% care intenționează să o facă. 
 

 
 
Urmează întreprinderile mici, cu 42.6% care au introdus șomajul tehnic, la care se adaugă încă 12% 
care intenționează să ia această măsură. 
 
Cea mai mică pondere a companiilor care au introdus deja șomajul tehnic o au microîntreprinderile, 
cu 24.3%. 
 
La polul opus, majoritatea companiilor care nu au luat această măsură este deținută de întreprinderile 
mari, cu 69.2%, urmată de microîntreprinderi, cu 65%. 
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Corelația dintre introducerea șomajului tehnic și domeniul de activitate al firmelor  
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Ponderea introducerii șomajului tehnic pe domenii de activitate

DA NU NU, dar intentionez sa o fac



Pe domenii de activitate, firmele care au introdus deja șomajul tehnic, ca măsură de salvare, se 
regăsesc în aproape toate cele 34 de domenii acoperite de firmele participante la cercetare. Totuși, se 
evidențiază câteva domenii, printr-o pondere mai ridicată: transport persoane și de mărfuri, sport, 
Spa/beauty, saloane cosmetică/frizerii, restaurant/cafenea/bar/club, producție textile , organizare 
evenimente, managementul deșeurilor, hotel/pensiune, formare profesională, educație, curățătorie 
haine, activități turistice, activități de entertainment. 
 

2.3.3. Măsuri estimate privind menținerea sau disponibilizarea angajaților în următoarele 4 luni 
 
(Credeți că veți renunța la angajați în următoarele 4 luni? ) 
 
Cât privește estimarea situației angajaților în următoarele 4 luni, observăm că 49% consideră cel mai 
probabil că NU vor disponibiliza angajați, iar 27% estimează că SIGUR nu vor disponibiliza. 
 

 
 
23.8% dintre companii consideră însă că în următoarele 4 luni vor disponibiliza angajați. Cei mai mulți 
dintre aceștia (16.7%) estimează că vor renunța la 1-3 angajați. 
 
Corelația dintre estimările renunțării la angajați în următoarele 4 luni și dimensiunile firmelor (nr 
angajați) 

 

 

 



 
 

Pe categorii de IMM, după numărul de angajați, în toate cele 4 categorii – micro, Î. mică, Î. mijlocie, Î. 
mare – cea mai mare pondere (între 43-53%) o au estimările că PROBABIL NU vor renunța la angajați. 
La acestea se adaugă 31% din microîntreprinderi și 23% dintre î. mari, care SIGUR NU vor disponibiliza. 
 
Dintre estimările că vor renunța la angajați în următoarele 4 luni, se evidențiază întreprinderile mijlocii, 
cu 13% (vor renunța la 10/25 de angajați) și 17% (vor renunța la 25/50 de angajați). De asemenea, 
15.3% dintre întreprinderile mari, estimează că vor disponibiliza între 25/50 de angajați. 
 
Corelația dintre estimările renunțării la angajați în următoarele 4 luni și domeniul de activitate al 
firmelor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Domeniile de activitate care vor fi cel mai afectate de disponibilizări în următoarele 4 luni, conform 
estimărilor companiilor participante la cercetare, sunt: activități turistice, organizare de evenimente,  



restaurant/cafenea/bar/club, sport, transport persoane și mărfuri, retail non-alimentar, educație, 
cultură, activități de entertainment. 
 

2.3.4. Măsuri privind continuarea / suspendarea activității 
 
(Ați înghețat activitatea firmei sau continuați să funcționați parțial sau total?) 
 

 
 
28.42% dintre firmele respondente și-au suspendat activitatea total (26.5%) pentru o perioadă sau se 
pregătesc să închidă (1.84%) întrucât nu vor supraviețui crizei. 
 
Cele mai multe firme respondente însă, și-au continuat activitatea, fie în totalitate (46.8%), fie parțial 
(24.7%), adoptând măsuri în modul de operare sau în ce privește serviciile/produsele, adaptându-se la 
condițiile crizei. 
 
Cea mai frecventă măsură adoptată de firme a fost de a introduce schimbări în modul de operare 
(26.5%) în scopul adaptării la condițiile pieței din perioada crizei. 
 
Corelația dintre deciza de suspendare / continuare a activității și dimensiunea întreprinderii (nr 
angajați) 

 

23.68

2.89

24.74

26.05

10.13

8.68

1.97

1.84

0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00

Am suspendat activitatea pana la finalul starii de urgenta

Am suspendat activitatea pana la finalul lunii aprilie

Am suspendat parte din activitate, dar continuam sa
functionam

Functionam complet, dar am facut schimbari in modul de
operare

Functionam complet, dar am facut schimbari cu privire la
servicii/produse, adaptandu-le

Functionam complet digital, nu am fost afectati semnificativ
de criza

Functionam complet si criza reprezinta o oportunitate pentru
noi

Ne pregatim sa inchidem, nu vom supravietui crizei

Ponderea deciziei privind suspendarea activității



Corelând deciziile de continuare / suspendare a activității cu dimensiunea întreprinderii (după numărul 
angajaților) observăm că ponderea cea mai mare a măsurii de suspendare a activităților pe o perioadă 
–până la finalul lunii aprilie sau al crizei, o au microîntreprinderile (cu 27%), urmată de întreprinderile 
mici (cu 24%). 
 
La polul opus, întreprinderile mari au optat pentru măsuri de adaptare – digitalizare (31%), schimbări 
în modul de operare (38%), suspendarea unei părți din activitate(31%), în detrimentul suspendării 
totale a activității pe o perioadă. 
 
Întreprinderile mijlocii au avut un comportament mai variat: 30.4 % au optat pentru suspendarea 
parțială a activității, 30.4% au optat pentru introducerea unor schimbări în modul de operare pentru a 
funcționa în totalitate, în timp ce 17% dintre companiile respondente au optat pentru măsura 
suspendării totale a activității pe durata stării de urgență, 8.7% și-au adaptat serviciile/produsele la 
noile condiții pentru a funcționa, 8.7% au introdus digitalizarea. 
 

 



Ponderea deciziilor privind suspendarea activității pe domenii de activitate 
 

 
 
”Ne pregătim să închidem, nu vom supraviețui crizei” 
 
1.84 % din firmele respondente se pregătesc să închidă activitatea, considerând că nu vor supraviețui 
crizei. Sunt firme care acoperă domenii de activitate precum: activități turistice, alte domenii, 
consultanță, educație, IT – software, organizare de evenimente, publicitate, service auto, spălătorii 
auto, transport persoane. 
 
”Funcționăm complet, dar am făcut schimbări în modul de operare” 
 
26.05 % din firmele respondente au făcut schimbări în modul de operare pentru a continua activitatea 
și de a funcționa complet. Sunt firme care acoperă 59 % din domeniile de activitate cercetate. Cea mai 
mare pondere între acestea o au firmele din domeniile: IT – software, Consultanță, Alte servicii, alte 
domenii. 
 
”Funcționăm complet, dar am făcut schimbări cu privire la servicii/produse, adaptându-le” 
 
10.13 % din firme au făcut schimbări cu privire la servicii / produse, adaptându-le, pentru a-și continua 
activitatea și de a funcționa complet. Firmele acoperă 56 % din domeniile de activitate cercetate. Cea 
mai mare pondere o au firmele din domeniile: Servicii profesionale BtoB, alte servicii, consultanță, 
educație, producție textile, retail non-alimentar, publicitate, IT-software. 
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”Funcționăm complet și criza reprezintă o oportunitate pentru noi” 
 
2% din firmele respondente consideră criza actuală o oportunitate și funcționează complet. Aceste 
firme își desfășoară activitatea în 20% din domeniile cercetate (Alte domenii, Alte servicii, Consultanta, 
IT – hardware, Producție textile, Retail non-alimentar, Servicii profesionale BtoB (contabilitate, 
avocatură). 
 
”Funcționăm complet digital, nu am fost afectați semnificativ de criză” 
 
8.68% din firmele respondente funcționează complet digital și nu au fost afectate de criză. Domeniile 
în care fucționează acestea sunt: Alte domenii, Alte servicii, Comunicare, PR, branding, Consultanță, 
Educație, Formare profesională, IT - software, Logistica, Producție textile, Publicitate, Retail non-
alimentar, Servicii profesionale BtoB (contabilitate, avocatură), Servicii profesionale BtoC (psihologie, 
coaching) și reprezintă 38 % din totalul domeniilor de activitate cercetate. 
 
”Am suspendat parte din activitate, dar continuăm să funcționăm” 
 
24,7% din firme au suspendat o parte a activității lor, dar continuă să funcționeze. Acestea  reprezintă 
peste 82 % din domeniile cercetate. 
 
”Am suspendat activitatea până la finalul stării de urgență”, ”Am suspendat activitatea până la 
finalul lunii aprilie” 
 
26.5% dintre firmele respondente au suspendat activitatea până la finalul lunii aprilie sau al stării de 
urgență. Acestea își desfășoară activitatea în 80% din domeniile cercetate.  
 

 



2.4. Implicare în comunitate în timpul crizei  
 
(V-ați implicat în vreun fel în rezolvarea crizei în comunitate?) 
 

 
 
42 % dintre respondenți au declarat că s-au implicat în comunitate pentru rezolvarea problemelor 
create de criză, în timp ce 24.7% declară că intenționează să facă acest lucru. 
 
Corelație cu domeniul de activitate al firmelor care s-au implicat în comunitate pentru rezolvarea 
situației de criză. 
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Cele mai multe firme care au decis să se implice în comunitate, activează în domeniile:   alte domenii, 
alte servicii, consultanță, servicii profesionale BtoB, educație, IT-software, organizare evenimente, 
producție textile, publicitate, restaurant/cafenea/bar/club, retail non-alimentar. 
 
2.4.1. Care dintre următoarele măsuri v-ar fi de folos?  
 
Aproximativ 2300 de voturi au primit măsurile propuse prin chestionar. Distribuția alegerilor este 
astfel:  

• (288 de voturi):  Amânarea termenelor de plată a taxelor pe salarii timp de 3 luni și eșalonarea 
datoriei acumulate începând din 25 iulie, pe o perioadă de 6 luni 

• (198 de voturi):  Crearea unei proceduri simplificate și unitare de acordare a creditelor pentru 
capital de lucru de până la 60.000 Ron garantate de stat 

• (173 de voturi): Amânarea termenelor de plată a TVA pțnă la 25 iunie, cu eșalonarea datoriei 
acumulate pe 6 luni 

• (171 de voturi): Crearea unei proceduri simplificate și unitare de acordare a creditelor pentru 
investiții de până la 200.000 Ron garantate de către stat 

• (161 de voturi): Înlocuirea StartUp Nation 3 cu un program bugetat similar pentru susținerea 
microîntreprinderilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
Acordarea sprijinului pentru șomaj tehnic prin plata direct la salariați, în baza unei cereri de plată 
însoțită de documente justificative 

2 Amânarea plății taxelor locale până la 25 iulie 

3 
Amânarea termenelor de plată a taxelor pe salarii timp de 3 luni și eșalonarea datoriei acumulate 
începând din 25 iulie, pe o perioadă de 6 luni 

4 Amânarea termenelor de plată a TVA până la 25 iunie, cu eșalonarea datoriei acumulate pe 6 luni 

5 
Autorizarea și recunoașterea cursurilor de perfecționare ANC organizate digital; dezvoltarea unui 
sistem de examinare ANC în mediul online 

6 
Crearea unei proceduri simplificate și unitare de acordare a creditelor pentru capital de lucru de până 
la 60.000 Ron garantate de stat 

7 
Crearea unei proceduri simplificate și unitare de acordare a creditelor pentru investiții de până la 
200.000 Ron garantate de către stat 

8 Creșterea cu 10% a valorii voucher-elor acordate în sistemul public 

9 
Creșterea pragului de deducere de la impozit pentru sponsorizarea ONG-urilor din educație SEN, 
servicii sociale și medicale la 40% 

10 
Extinderea acordării de vouchere de vacanță la personalul angajat în ONG-uri din educație SEN, turism, 
servicii sociale și medicale 

11 Extinderea lansării POR 2.2. la toate regiunile 

12 
Includerea serviciilor profesiilor liberale în categoria celor care pot accesa credite pentru capital de 
lucru, cu limitare la 20.000 Ron 

13 Înlocuirea StartUp Nation 3 cu un program bugetat similar pentru susținerea microîntreprinderilor 

14 
Lansarea unei campanii publice de sprijinire a turismului românesc de tipul 'Fă-ți concediul în țara ta în 
vara aceasta' 

15 Lansarea unui apel în cadrul POC pentru dezvoltarea de produse informatice inovative 

16 

Lansarea unui program de finanțare din fonduri guvernamentale sau europene pentru digitalizare, cu 
o finanțare simplă, de până la 200.000 Ron, acordată în baza unei oferte concrete de 
software/hardware obținută în urma unei proceduri de selecție 

17 
Lansarea unui program de finanțare pentru pregătirea IT a personalului din IMM-uri și 
microiîntreprinderi, indiferent de nivelul de calificare și fără autorizare ANC 

18 
Micro-credite garantate pentru freelanceri organizați în întreprinderi individuale sau PFA, până la 
10.000 Ron 

19 
Reintroducerea opțiunii de îndeplinire a condiției legate de angajarea de persoane defavorizate prin 
achiziții efectuate de la întreprinderi sociale 

20 
Scutire de la plata TVA și impozit pe salarii pentru o lună de zile sau echivalentul perioadei de 
închidere forțată pentru restaurante, cafenele, baruri 

21 Scutirea de la impozit a sumelor acordate angajaților pentru vouchere de vacanță 
22 Scutirea de la impozit pe salarii timp de 2 luni pentru personalul din domeniul cultural 

23 
Scutirea de la plata taxelor salariale timp de 2 luni pt ONG-uri din educație SEN, servicii sociale și 
medicale 

 

 



CAPITOLUL III 
Firme de succes 

Modele bune prac i, descrierea companiei, finan area companiilor, ac it SR 
 
 

1. ALDIS S.R.L. 

 
 
Domeniul de ac vitate: Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre) 
Cod CAEN:  1013 
 

Cifra de afaceri 2019 222.144.440 lei 

Număr de angajați  953 

 

Profit  3.395.003 lei 

 

ț ți Că

https://termene.ro/cod_caen/1013-Fabricarea+produselor+din+carne+%28inclusiv+din+carne+de+pasare%29/0


Forma juridică și acționariat: 1990, anul schimbărilor majore în viața economică și socială a 
României, este anul în care doi neri cu un dezvoltat simț antreprenorial pun bazele unei afaceri în 
domeniul producției și comercializării preparatelor din carne. După aproape 30 de ani, dăruirea, 
responsabilitatea și sacrificiile Alinei și George Naghi au transformat Aldis în cel mai mare producător 
de preparate din carne. Iar inves țiile semnifica ve în tehnologie, mâna de lucru calificată, respectarea 
celor mai exigente norme sanitar-veterinare și a ngerea standardelor impuse de reglementările 
europene în domeniu, au netezit drumul produselor Aldis în Europa. După moartea fulgerătoare a lui 
George Naghi în 2011, Alina Naghi a preluat afacerea și a depășit cu succes o serie de probleme prin 
vânzarea diviziei responsabile cu producția agricolă și afacerile cu animale.  
 
Servicii principale: Combinatul de carne ALDIS integrează întregul flux: abatorizarea –  producția – 
distribuția – comercializarea produselor și produce o gamă sor entală de peste 200 de produse, care 
acoperă în întregime paleta de preparate din carne de pasăre, porc și vită, reunite sub 2 branduri: Aldis 
și Campis. Fie că este vorba de parizere și cremvurș  cârnați, salamuri, șunci, specialități sau produse 
crud-uscate, fiecare produs ALDIS cons tuie o recomandare pentru companie și o bază de referință 
pentru clienți. Într-un mediu atât de dinamic a tudinea față de client este esențială, iar succesul 
companiei depinde de succesele și sa facția clienților. Această poli că impune realizarea de produse 
de calitate, obținute în condiții de deplină siguranță alimentară, pentru îndeplinirea în totalitate a 
cerințelor clienților. Fabrica Aldis, cu o dimensiune de 35,000 mp, include 4 linii mari de producție: 
carne proaspătă; produse fiert afumate; produse crud uscate și crud uscate cu mucegai nobil; 
semipreparate proaspete si congelate. Laboratoarele sunt echipate conform standardelor în vigoare, 
capacitatea de abatorizare / zi numără 600 porci / 400 oi / 200 vite, capacitatea de producție ajunge 
la 200 tone / zi, capacitatea spa\iilor de depozitare refrigerat și congelat depășește 3.000 tone, 
capacitatea de depozitare produse finite este de 250 tone, iar flota logis că numără peste 200 de 
camioane și mașini. 
 

    
 
Piețe principale:  Produsele ALDIS se regăsesc în toate rețelele de retail la nivel național, fie că este 
vorba de IKA sau de magazine locale de proximitate locale. Inițial ALDIS a operat și un lanț de retail 
propriu, care ajunsese în 2007 la un număr de 50 de magazine, însă, pe fondul dezvoltării pieței de 
retail modern și a invaziei companiilor mul naționale de profil, managementul companiei a decis să 
renunțe la acest segment de business și să se concentreze pe producție.  



Poziția pe piața națională / cota de piață: La nivel național, ALDIS ocupă o cotă de piață de 3,37% în 
ceea ce privește produsele pe bază de carne. Pe fondul problemelor întâmpinate de companie în urma 
decesului lui George Naghi, dar și a creșterii competitivității sectorului prin intrarea pe piață a unui 
număr din ce în ce mai mare de jucători străini, cota de piață ALDIS a scăzut cu aprox. 50% în ultimii 10 
ani.  
 
Cercetare/Inovare: Compania este preocupată să investească în tehnologie, inovare și în dezvoltarea 
produselor sale, dar este la fel de interesată în a păstra tradițiile și elementele de specificitate ale 
produselor românești, așa cum își asumă prin deviza proprie. Întreg procesul de producție ALDIS este 
complet automatizat, prin integrarea de utilaje germane, similare cu cele folosite de majoritatea 
fabricilor moderne din Europa, integrate pe principii IOT. Mai mult, pentru a păstra poziția de 
producător de top într-o piață concurențială, ALDIS importă continuu know-how de la specialiști de 
top din UE, cum ar fi Olanda, Spania, Franța.  
 
Finanțare: Cu scopul de crește relevanța ALDIS pe piața de carne și produse din carne din România și 
nu numai, conducerea ALDIS ia în calcul atragerea unor investitori străini, care să aducă o infuzie de 
capital și să permită companiei să se alinieze la ultimele tendințe în materie. Astfel, în 2019 ALDIS a 
primit o delegație din China care a vizitat fabrica din Călarași și a fost cucerită de produsele companiei.  
 
CSR: Preocupată de standardul de viață al comunității din care face parte, ALDIS s-a implicat activ în 
viața socială din Călărași. Unul dintre proiectele sociale recunoscute la nivel local a avut în vedere 
renovarea completă, pe bază de sponsorizare, a grupurilor sanitare ce deservesc elevii Școlii 
Gimnaziale Carol I din Mun. Călărași.  
 
Contribuția în industrie/comunitate: În contextul emigrării forței de muncă și al unui nivel de trai sub 
media națională în județul Călărași, ALDIS asigură anual venituri decente pentru aprox. 1000 de 
salariați. La nivel de industrie, ALDIS – prin preocuparea continuă de a susține afacerile românești – 
preia producția de animale de la o serie de ferme din regiune, pe care le transformă în produse 
gustoase, după rețete tradiționale și le adresează consumatorilor la nivelul întregii țări.   
 
Avantajul competitiv: “Pentru cei care au consumat deja preparatele din carne de la Aldis, rândurile 
de mai jos vin ca o confirmare a alegerii făcute, iar pentru cei care încă nu au avut ocazia, vin ca o 
provocare în a descoperi “gustul mezelurilor românești de calitate”. Calitatea reprezintă mai mult decât 
un slogan pentru firma Aldis, este un principiu căruia i se subordonează întreaga activitate, este 
garanția siguranței alimentare și a satisfacerii consumatorilor. Prin tot ce face Aldis își respectă 
consumatorii și, ca lider de piață, impune respect, ridicând ștacheta pentru întreaga industrie.” (George 
Naghi) 
 
 
 



Premii și recunoașteri: 
• Aldis face parte din Asociația Producătorilor de Salam de Sibiu, fiind unul dintre cei 6 

producători români de mezeluri care au obținut dreptul de a fabrica Salamul de Sibiu, produs 
valoros recunoscut și protejat la nivel european ca Indicație Geografică Protejată (IGP). 

• 2014 – Guiness World Records ”Cel mai lung cârnat”, realizat de ALDIS în parteneriat cu 
Carrefour România 

• 2009 – În cadrul ediției a IV-a ”Premiile PIAȚA ale industriei bunurilor de larg consum” ALDIS 
este premiat ca ”Cel mai puternic brand din grupa produse din carne”  

• 2004 – Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii acordă ALDIS ”Marele premiu 
special” în cadrul Topului național al firmelor private 

 
2. ALEXANDRION GROUP SRL 
 

 

 

 

 

 
Domeniul de activitate: Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice 
Cod CAEN:  1101 
 

Cifra de afaceri 2019 142.138.799 lei 

Număr de angajați  147 

Profit  10.262.519 lei 

 

Forma juridică și acționariat: Deși compania prahoveană Alexandrion Group aniversează anul acesta 
doar 20 de ani de la înființare, succesul afacerii s-a bazat pe 2 componente esențiale: spiritul 
antreprenorial al medicului siriano-român Nawaf Salamef și experiența de 200 de ani în fabricarea 
băuturilor alcoolice. Nawaf Salamef a venit în România să studieze medicina și, deși a plecat să-și facă 
rezidențiatul la Atena, a identificat oportunitatea de afaceri de a achiziționa o mică fabrică din Creta 
unde se producea coniacul Alexandrion. În anul 2000 a luat decizia strategică de a muta afacerea în 
România și așa ia naștere compania Alexandrion Group SRL. Astfel, Nawaf Salamef cumpără aprox. 20 
ha de teren în județul Prahova și construiește o distilerie și o cramă încăpătoare. Imediat după, pentru  

https://termene.ro/cod_caen/1101-Distilarea%2C+rafinarea+si+mixarea+bauturilor+alcoolice/0


a-și crește capacitatea de producție, cumpără fabrica Alexander din jud. Iași (deschisă în 1990) și 
fabrica SAB din jud. Suceava (deschisă încă din 1789). Astfel, spiritul antreprenorial al lui Nawaf Salamef 
s-a armonizat perfect cu experiența de 200 a fabricii SAB în producția băuturilor spirtoase (rachiu de 
pere – premiat internațional în 1808 în cadrul Expoziției Internaționale din Paris, vișinată și afinată). 

Și pentru că practica dovedește că o afacere care nu se dezvoltă este sortită eșecului, expansiunea 
Alexandrion Group a continuat prin achiziția în 2018 a celor 6 companii deținute de Halewood 
România, lansând astfel pe piață brandul THE ICONIC ESTATE. Noua verticală de business deține peste 
255 de hectare de podgorii (cea mai mare parte dintre ele într-una dintre cele mai fertile regiuni 
viticole din România – Dealu Mare), instalații de producție și depozitare, trei linii de îmbuteliere, 
depozit cu temperatură controlată și pivnițe subterane. Vinăria din Tohani, Gura Vadului, are una 
dintre cele mai mari pivnițe din regiunea Dealu Mare și o capacitate de procesare de 5000 tone de 
struguri pe an, fiind produse aproximativ 3,6 milioane de litri de vin anual (aprox. 5 milioane de sticle). 
Pivnițele Rhein & CIE Azuga sunt cea mai veche locaţie unde se produce, fără întrerupere de la înființare 
(1892) și până în prezent vinul spumant după o metodă tradițională din Franța.  
 
Servicii principale: Alexandrion Group este unul dintre cei mai mari producători și distribuitori de 
băuturi spirtoase și vinuri din România. Produsele companiei înglobează istoria și expertiza tuturor 
etapelor de dezvoltare a afacerii, începând cu coniacul Alexandrion (care respectă rețeta cretană 
originală), continuând cu rachiul, vișinata și afinata SABER (rafinate pe parcursul a 200 de ani de fosta 
fabrică SAB), cu produsele Alexander (preluate odată cu fabrica de la Iași) și cu mărcile Cava D’Oro, 
Kreskova și Zolmyr. Și urmând aceleași principii de calitate, excelență și tradiție, în 2006 compania a 
lansat Vinarsul Brâncoveanu, produsul de elită al Alexandrion Group și cel mai apreciat produs din 
România în categoria lui, care are în spate nu doar o rețetă desăvârșită, ci și o istorie care merită 
povestită întregii lumi. 
Odată cu internaționalizarea afacerii, Alexandrion Group a devenit importator și distribuitor oficial 
pentru o gamă de whisky: Glenfiddich, Single Malt Society, Maker’s Mark, Auchentoshan și Jim Beam. 
În urma parteneriatelor strategice dezvoltate în cadrul categoriei, Alexandrion Group a acumulat 
suficientă experiență încât să-și asume producția primului brand autohton de whisky de pe piața locală.  
 

   
 

 
 



Piețe principale:  Intrarea României în Uniunea Europeană deschide piața de business și pentru 
oamenii de afaceri români. Iar Alexandrion nu pierde mpul și începe să dezvolte parteneriate cu marii 
producători de băuturi alcoolice din lume. Legăturile as el create fac ca produsele Alexandrion să  
 ajungă în marile piețe ale lumii, iar cele ale partenerilor au intrat pe piața din România.  As el, 
Alexandrion Group vinde produsele sale în mai mult de 40 de țări din întreaga lume și, prin intermediul 
brandului THE ICONIC ESTATE a devenit al doilea cel mai mare exportator de vinuri îmbuteliate din 
România 
 
Poziția pe piața națională / cota de piață: Alexandrion Group este lider de piață în industria pe care 
o reprezintă, cu 35,41% cotă de piață la nivelul anului 2019. Ocupă poziția fruntașă atât la categoria 
cifră de afaceri, cât și la profit, fiind surclasată de Scandic Dis leries doar la numărul de angajați.  
 
Cercetare/Inovare: Viziunea companiei a fost, încă de la început, una revoluționară, urmărind 
dezvoltarea de produse care să îmbine tradiția cu gusturile din ce în ce mai sofis cate ale 
consumatorilor de băuturi spirtoase. As el, strategia Alexandrion Group are în vedere dezvoltarea 
con nuă a portofoliului prin inovația de produse noi. Marca vedetă dezvoltată de Alexandrion Group 
este Vinarsul Brâncoveanu, iar anul trecut compania a lansat primul whisky single malt auten c 
românesc. 
 
Dezvoltare: 2017 este anul în care Alexandrion Group își începe expansiunea la nivel global. Pe lângă 
dis riile și operațiunile din România este deschis biroul de operațiuni globale din Cipru. În același an 
compania își lansează și filiala din Brazilia. În 2018 expansiunea c nuă la nivel intern prin 
achiziționarea celor 6 companii deținute de Halewood România. În anii următori este planificată o 
inves ție de 100 mil. USD pentru construcția unei dis lerii în SUA, care să asigure Alexandrion Group 
un binemeritat loc ca jucător global în materie de vinuri și spirtoase.  
 
CSR: De la momentul lansării și până în prezent vinarsul Brâncoveanu a reușit să-și facă cunoscută în 
lume nu doar savoarea, ci și istoria celui care a fost unul dintre cei mai luminați voievozi ai Țării 
Româneș  De al el, tocmai povestea lui Constan n Brâncoveanu este cea care l-a inspirat pe Nawaf 
Salameh să se apropie de cultura românească. Și dragostea pentru cultură s-a imprimat la nivel de 
companie, as el încât începând cu 2014 Alexandrion Group, prin Fundația Alexandrion, organizează 
anual Premiile Constan n Brâncoveanu, fes tate în cadrul căreia sunt onorați oameni de cultură, 
ar  plas ci, oameni de ș nță, istorici, medici și muzicieni. De asemenea, din 2015, pentru nerele 
valori ale sportului, Alexandrion Group, prin Fundația Alexandrion, începe să organizeze anual Premiile 
Matei Brâncoveanu și Trofeele Alexandrion. Gala Matei este dedicată ar ș or, scriitorilor și oamenilor 
de ș ință neri, iar Trofeele Alexandrion spor  care prin performanțele lor duc renumele 
României peste hotare. 

 
 



Contribuția în industrie/comunitate: Amplitudinea afacerii Alexandrion Group aduce contribuții 
semnificative atât în sectorul agriculturii, prin cultivarea propriilor terenuri, cât și la nivel industrial, 
prin prelucrarea materiei prime obținute. De asemenea, investițiile sistematice au în vedere integrarea 
ultimelor tehnologii, contribuind la dezvoltarea IoT în România.  
 
Avantajul competitiv: Avantajul competitiv al Alexandrion Group se bazează atât pe experiența 
îndelungată în industrie, cât și pe un portofoliu de produse extrem de diversificat, acoperind astfel 
toate segmentele de piață în ceea ce privește consumul de băuturi spirtoase și vinuri. 
 
Premii și recunoașteri: 

• 2020 – Vinurile The Iconic Estate, din portofoliul Alexandrion Group, au obţinut 10 medalii de 
aur şi argint la International Wine Contest Bucharest Vinarium 

• 2020 – Vinarsul Brâncoveanu, brandul premium al Alexandrion Group, a fost distins cu două 
medalii de aur şi una de argint la competiţia „The Brandy Masters” 

• 2020 – Alexandrion Group a fost desemant „Cel mai bun producător de băuturi spirtoase din 
Europa” 

• 2019 – Nawaf Salameh, președintele Alexandrion Group, premiat la Total Business – Global 
Business Awards 

• 2019 – Alexandrion Group – cel mai puternic portofoliu de la Whisky Fest  
 
3. ARCTIC S.A. 
 

 
 
Domeniul de activitate: Fabricarea de aparate electrocasnice 
Cod CAEN:  2751 
 

Cifra de afaceri 2019 2.502.066.309 lei 
Număr de angajați  3.505 

 
Profit  43.586.532 lei 



Forma juridică și acționariat: Conform informațiilor publice de pe mfinante.ro, ARCTIC S.A. a fost 
înființată în forma actuală la începutul anului 1991. Însă compania ARCTIC este prezentă pe piața 
românească de peste 50 de ani, fiind înființată încă din 1968, ca o companie cu capital de stat, sub 
licența Thomson Houston. În 1997 ARCTIC este listată la Bursa de Valori București și în urma unei 
investiții de retehnologizare în valoare de 30 mil. USD, BERD și Group Societe Generale devin acționari 
majoritari ai companiei. În 2002 Grupul Arcelik, una dintre cele mai importante companii de 
electrocasnice din Europa, achiziționează compania Arctic. În prezent, brandul ARCTIC își desfășoară 
activitatea pe modelul holding, pe lângă compania mamă activând o serie de alte firme (Arctic Service 
SRL, Arctic SA – Entitate), puncte de lucru la nivel național, asociații și fundații. 
 
Servicii principale: Primul lot de frigidere a ieșit pe poarta fabricii de la Găești, jud. Dâmbovița, în anul 
1970. Până în prezent ARCTIC a produs peste 34 de milioane de frigidere, ocupând primul loc în topul 
producătorilor de electrocasnice din România și din Europa continentală. Compania Arctic deține în 
România trei branduri puternice – Arctic, Beko și Grundig, care oferă consumatorilor produse de înaltă 
calitate, la standarde internaționale. Iar prin Arctic Service SRL, holding-ul asigură servicii de garanție, 
mentenanță și reparații pentru toate produsele sale.  
 
Cu un portofoliu complex și complet, ARCTIC propune consumatorilor vizați următoarele categorii de 
produse: aparate frigorifice, mașini de spălat rufe, uscătoare de rufe, electrocasnice incorporabile, 
aragaze, hote de bucătărie, mașini de spălat vase, electrocasnice mici.  

 
 

Piețe principale:  Produsele ARCTIC realizate la Găești și Ulmi (jud. Dâmbovița) au ajuns pe 70 de piețe 
la nivel global, exportul reprezentând 87% din business (conform Ziarul Financiar). Produsele cu cea 
mai largă distribuție sunt aparatele de refrigerat, frigiderele companiei ajungând atât în țări din Europa 
(Franța, Anglia, Germania, Italia), dar și din Asia (Turcia) sau Africa (Africa de Sud).   
 
Poziția pe piața națională / cota de piață: ARCTIC este unul dintre cele mai puternice branduri 
românești, în 2019 clasându-se pe locul patru în Top 100 Cele Mai Puternice Branduri Românești, 
clasament realizat de revista BIZ. Pe piața locală de electrocasnice ARCTIC este lider incontestabil, cu  



o cotă de piață de 40%. Și asta în condițiile în care doar 13% din producția companiei rămâne în 
România, restul plecând la export.  
 
Cercetare/Inovare: Viziunea companiei a fost, încă de la început, una revoluționară, având în vedere 
dezvoltarea de produse în premieră pentru piața națională și nu numai. De la un brand născut în județul 
Dâmbovița în anii ’70, ARCTIC a ajuns o companie globală tocmai prin focusul spre inovare, fie că este 
vorba de inovație de produs, de servicii, de tehnologie utilizată sau de proces de fabricație.  

• 1994 – Arctic aderă la Protocolul de la Montreal și devine primul producător est-european care 
elimină freonul din procesul de producție. 

• 2004 – Arctic lansează gama de televizoare și inaugurează o nouă linie de producție pentru 
aparate frigorifice. 

• 2006 – Arctic inaugurează o linie de producție pentru congelatoare orizontale, singura din 
cadrul grupului Arcelik. 

• 2008 – Arctic lansează Arctic Expert Line, prima platformă de asistență telefonică pre și post -
vânzare pentru produse electrocasnice. 

• 2013 – În urma unei investiții de 21,9 mil. Euro, din care 10,2 mil. Euro – ajutor de stat, Arctic 
inaugurează o nouă linie de producție, își extinde capacitatea de producție și devine astfel cel 
mai mare producător de aparate frigorifice din Europa Centrală, cu o capacitate anuală de 
producție de 2,6 milioane de unități.  

• 2016 – După parcurgerea unui proces de repoziționare strategică, Arctic lansează o nouă 
platformă de comunicare, menită să ilustreze relația emoțională dintre brand și consumatori. 

 
Dezvoltare: Calitatea produselor Arctic este datorată printre altele și investițiilor permanente în 
sisteme de management al producției: Certificarea Sistemului de Management al Calității, conform ISO 
9001, pentru conformitatea produsului cu standardele Europene EN 60335 pentru Directiva de joasă 
tensiune și EN 55014 cu privire la Compatibilitatea electromagnetică, în timp ce calitatea proceselor 
de producție este dovedită prin Certificarea Sistemului de Management de Mediu, conform ISO 14001, 
ISO 14064 standard internațional pentru inventarierea și verificarea Emisiilor de Gaze cu Efect de Seră 
(GHG) și certificarea sistemului de management al Energiei conform ISO 50001. Totodată, marcajul CE 
aplicat pe toate produsele Arctic atestă conformitatea cu legislația UE. În plus, Arctic este prima 
companie din România care a implementat sistemul TPM (Total Productive Maintenance), un sistem 
modern de management al producției, dezvoltat de Japan Institute of Plant Maintenance, ce are ca 
obiectiv creșterea permanentă a productivității prin prevenirea pierderilor din ciclul de viață al fiecărui 
proces de producție. După implementarea sistemului TPM Arctic a înregistrat o creștere a eficienței 
generale a echipamentelor de la 68% la 85%. 
În 2019 Arctic a deschis o nouă fabrică în comuna Ulmi, județul Dâmbovița, construită în numai 17 luni, 
pe o suprafață de peste 700.000 m2, implementând cele mai recente inovații tehnologice și procese 
de automatizare specifice conceptului Industry 4.0. Prin integrarea aplicațiilor de tip IIoT (Industrial 
Internet of Things), inclusiv a echipamentelor inteligente, a dispozitivelor interconectate și a 



tehnologiilor de robotică cooperativă, fabrica are o capacitate de producție de 2,2 milioane de mașini 
de spălat pe an. 
 
Finanțare: Pentru construcția fabricii de la Ulmi, ARCTIC investiția de aprox. 100 mil. Euro a fost 
finanțată în proporție de 30% prin ajutor de stat, iar restul de 60 mil. Euro prin contractarea unui credit 
de la BEI (Banca Europeană de Investiții). 
 
CSR: Arctic este primul producător din România care a primit distincția Siemens Platinum Certificate 
pentru Eficiența Energetică în Producție. Mai mult, începând cu luna ianuarie 2020 Arctic a 
implementat Noul Cod Global de Conduită, sub motto-ul „Regerated for All”. Aceste principii și politici 
de business sunt cei mai importanți piloni în ceea ce privește etica și valorile fundamentale ale 
companiei. In conformitate cu viziunea corporativă „Respecting the World, Respected Worlwide”, se 
urmărește îmbunătățirea modului în care se desfașoară activitatea curentă. 
 
Investiții: Începând cu anul 2002, grupul Arcelik a investit peste 318 mil. Euro în noi tehnologii, sisteme 
moderne de management al producției, dar și în dezvoltarea capacității de producție (inclusiv noua 
fabrică de la Ulmi). 
 
Contribuția în industrie/comunitate: Analizând strategia de dezvoltare ARCTIC, se poate măsura un 
spectru larg de industrii impactate, de la retail, IT&C, producția de piese / componente tehnologice, 
construcții, marketing și publicitate, servicii de mentenanță și reparații și altele. Toate acestea duc la 
dezvoltarea, în toate formele sale, a comunităților locale și regionale.  
 
Avantajul competitiv: Arctic a fost certificat drept brandul de electrocasnice ce oferă cel mai bun 
raport calitate-preț de către International Certification Association (ICERTIAS) demonstrând că este 
unul dintre cele mai cunoscute și apreciate branduri românești. 
 
Premii și recunoașteri: 

• 2020 –  În cadrul Galei Business Review Awards 2020, fabrica de mașini de spălat de la Ulmi a 
câștigat premiul pentru “Innovator of the year”. 

• 2019 – fabrica de mașini de spălat de la Ulmi a câștigat prestigiosul premiu „Lighthouse 
Network Factory" oferit de Forumul Economic Mondial. Prin această recunoaștere a devenit 
unul dintre membrii comunității WEF Light House. La nivel mondial, doar 26 de astfel de fabrici 
au câștigat acest premiu până în prezent. 

• 2019 – fabrica de mașini de spălat de la Ulmi este singura fabrică din România certificata LEED 
Platinum, o recunoaștere a meritelor din domeniul producției sustenabile. 

• 2019 – Arctic a fost certificat drept brandul de electrocasnice ce oferă cel mai bun raport 
calitate – preț de către International Certification Association (ICERTIAS)  

 
 



• 2007 – Arctic este prima companie din România care primește premiul de excelență TPM 
(”World Class Total Production Maintenance Award”), Acordat de Japan Institute of Plant 
Maintenance. 

 
 
4. COMPPIL S.A. TÂRGOVIȘTE 
 
 

 
 
Domeniul de activitate: Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate 
Cod CAEN:  4778 
 

Cifra de afaceri 2019 106.571.055 lei 
Număr de angajați  30 

 
Profit  2.176.789 lei 

 
Forma juridică și acționariat: Înfiinţată în anul 1997, S.C. COMPPIL S.A. TÂRGOVIŞTE a fost clădită pe 
vechile structuri ale Întreprinderii de Achiziţie şi Prelucrare a Pieilor şi Lânii (D.C.A). Societatea şi-a 
schimbat obiectul de activitate şi s-a adaptat “din mers” nevoilor pieţii, actualmente având forma unei  
 





Dezvoltare: Dezvoltarea firmei a necesitat o muncă susţinută de către o echipă tânără, bine sudată şi 
competentă. S-a avut în vedere selectarea furnizorilor în funcţie de performanţele acestora, găsirea de 
noi metode de reducere a costurilor, în paralel cu creşterea gradului de satisfacţie a clienţilor prin 
raportul calitate - preţ, instruirea continuă a personalului, dezvoltarea unei logistici eficiente şi nu în 
ultimul rând câştigarea unui sentiment de încredere din partea partenerilor.  
În urma unui studiu de piaţă efectuat în Găeşti, în contextul dezvoltării afacerii, s-a ajuns la concluzia 
necesităţii deschiderii unui depozit şi în acest oraş. Depozitul din Găeşti este structurat şi 
compartimentat asemănător cu depozitul central.  
 
Contribuția în industrie/comunitate: Activitatea susținută a COMPPIL S.A. susține dezvoltarea 
sectorului agricol din România. După o perioadă în care România și-a pierdut prestigiul de mare 
producător de profil în Europa, investițiile din ultimii ani au readus țara noastră pe harta lumii. 
Produsele COMPPIL S.A. contribuie substanțial la o producție agricolă competitivă la nivel global.  
 
Avantajul competitiv: Conștienți de competitivitatea sectorului, managementul COMPPIL S.A. s-a 
preocupat să asigure clienților servicii complete, astfel încât compania asigură și servicii de transport 
intern pentru mărfurile comercializate, precum și servicii de consultanță în domeniul agricol.  
 
 
5. ELECTROTEL S.A. 
 
 

 
 

Domeniul de activitate: Fabricarea aparatelor de control și distribuție a electricității 
Cod CAEN:  2712 
 

Cifra de afaceri 2019 48.836.903 lei 
Număr de angajați  474 

 
Profit  139.256 lei 

https://termene.ro/cod_caen/2712-Fabricarea+aparatelor+de+control+si+distributie+a+electricitatii/0


Forma juridică și acționariat: ELECTROTEL S.A. este o companie românească cu sediul în Alexandria, 
jud. Teleorman. Cu o istorie de aproape 50 de ani, compania este cel mai prestigios producător de 
tablouri electrice de joasă și medie tensiune. ELECTROTEL S.A. a luat fiinţă în 1970 sub numele de 
Întreprinderea de Panouri şi Tablouri Electrice (IPTE) Alexandria. În urma procesului de privatizare din 
decembrie 1990, întreprinderea devine societate comercială pe acţiuni, luând numele de ELECTROTEL 
S.A. Alexandria. În anul 1997 firma Klockner MOELLER GmbH, Bonn, Germania, cumpără de la FPS 
pachetul de acţiuni deţinut de acesta la ELECTROTEL şi devine astfel acţionarul majoritar al companiei, 
cu 245.994 acţiuni (50,72 % din capitalul social). În urma majorării capitalului social de la 12.125.550 
mii lei la 21.850.860 mii lei și investiția într-o licență de fabricaţie sisteme modulare de distribuţie joasă 
tensiune tip MODAN, IVS, CI (1.500.000 DM) MOELLER deţine, începând cu 1999, 72,65% din capitalul 
social. Anul 2005 marchează o altă schimbare din punct de vedere al acționariatului, pachetul majoritar 
fiind achiziționat de Societatea de Servicii de Investiţii Financiare UNICAPITAL S.A. Bucureşti. 
Conducerea administrativă a Societăţii a fost asigurată de Consiliul de Administraţie și managementul 
este asigurat de Valeriu Velciu – Director General (care este și Președintele UNICAPITAL – acționarul 
majoritar). 
ELECTROTEL deţine în proprietate peste 7 ha de teren, din care aprox. 40.000 mp este suprafaţă 
construită, în principal hale industriale (35.000mp), care au fost au fost reabilitate, modernizate și 
utilate cu tehnologie de ultimă generație.  
 
Servicii principale: ELECTROTEL S.A. are ca principal obiect de activitate: proiectarea, producţia şi 
comercializarea de echipamente electrice de distribuţie a energiei electrice de joasă şi medie tensiune. 
Echipamentele electrice fabricate la ELECTROTEL de cei peste 100 de ingineri și 300 personal de 
execuție se încadrează în două categorii:  

• Produse fabricate sub licenţă: echipamente electrice de joasă tensiune tip MCC, produse TTA 
(licenţe Moeller şi Siemens); 

• Produse de concepţie ELECTROTEL de joasă şi medie tensiune. Produsul vedetă de joasă 
tensiune este sistemul modular de distribuţie „SPECTRACON”, (produs nou) bazat pe o 
concepţie proprie, la care se adaugă licenţa firmei germane IDS pentru sistemul „e-con SI”, care 
asigură 3 cuplarea dintre bare şi restul dulapului, ceea ce îi conferă o anumită superioritate în 
comportamentul la vibraţii, cutremur sau arc electric. Alt mare avantaj al acestui tablou 
electric, spre deosebire de alte sisteme consacrate, constă în: posibilitatea de echipare a 
sertarelor cu oricare din componentele principalilor furnizori internaţionali, SPECTRACON fiind 
certificat TTA pentru aparataj EATON, SIEMENS, SCHNEIDER, ABB. Gama de produse de medie 
tensiune este reprezentată cu mândrie de seria SPECTRACELL – prin tipizarea, compactizarea si 
îmbunatăţirea parametrilor de operare şi protecţie.  

ELECTROTEL S.A. este partener de tehnologie SIEMENS si MOELLER (EATON); are acreditarea 
SCHNEIDER Germania, SCHNEIDER Franţa, AREVA T&D Franţa, ALSTOM, SIEMENS Germania, SIEMENS 
Anglia şi ENEL Italia pentru vânzarea de echipamente electrice; are certificarea AFER pentru furnizarea 
de echipamente electrice în sistemul feroviar; are autorizările ANRE şi ELECTRICA; are certificarea ANR  
 



pentru furnizarea de echipamente electrice şi atestarea Laboratorului de Metrologie, Verificări şi 
Testări şi a Laboratorului Chimic în domeniul naval.  
 

 

 

 

 

 

 
Echipamentele fabricate la ELECTROTEL sunt utilizate în aplicaţii speciale precum:  

• domeniul nuclear;  
• industria petrolieră şi petrochimică: platforme petroliere maritime în Oceanul Indian şi Marea 

Neagră; staţii mobile (containerizate) de distribuţie şi control pentru platforme petroliere; 
combinate de prelucrare a gazelor în Asia Centrală şi în Orientul Mijlociu; rafinării în România 
şi în străinătate; fabrici de ciment (Lafarge, Holcim – în România şi în străinătate);  

• sectorul minier: staţii electrice (termo, hidro) – atestare ELECTRICA, ANRE, ENEL;  
• domeniul Căilor Ferate (atestare AFER)  
• domeniul naval (atestare ANR). 

 
Piețe principale: ELECTROTEL se adresează în special pieţei de echipamente electrice de distribuţie de 
joasă şi medie tensiune. Beneficiarii finali se regăsesc în special în rândul companiilor din industria 
energetică, dar şi în rândul agenţilor economici cu capital privat (industria petrolieră – forare şi 
extracţie, industria cimentului, construcţii civile şi industriale, minerit, amenajări şi dezvoltări ale 
proceselor industriale). Electrotel exportă până la 85% din producţie către Europa, Orientul Mijlociu, 
Asia, Africa, America şi Australia. Compania este furnizor acreditat pentru SIEMENS, AREVA, 
SCHNEIDER şi ALSTOM pentru echipamente electrice de joasă tensiune și are perfectate contracte 
cadru de furnizare cu AREVA din 2007, iar din 2010 cu SCHNEIDER si ALSTOM. 82%, din total vânzări 
au fost echipamentele electrice, produsele Secţiei Mecanice (vânzări separate, neechipate electric - 
confecţii metalice, etajere, vestiare, cutii/dulapuri metalice, profile metalice) reprezentând 18% din 
total vânzări.  
”Exportăm în toată lumea, pe șase continente, din interiorul Cercului Polar la Tropice, aplicații off -
shore și on-shore. Exportăm mult pentru proiecte finale în Europa de Vest, SUA, Canada și Orientul 
Mijlociu, chiar și în Australia și Japonia”, a declarant pentru ZF Vasile Velciu, CEO și acționar majoritar 
al Electrotel. 
 
 
 



Poziția pe piața națională / cota de piață: La nivel național ELECTROTEL S.A. deține o cotă de piață 
care variază de la an la an între 3% și 5%, aflându-se în top 10 companii de profil la nivel național. Însă 
reputația internațională a ELECTROTEL îl poziționează ca cel mai important jucător din România.  
 
Cercetare/Inovare: În luna mai 2007 ELECTROTEL a achiziţionat de la SIEMENS licenţa de fabricaţie 
pentru sistemul modular de distribuţie joasă tensiune (MCC) - SIVACON 8PT, iar din 2011 compania 
deţine licenţa şi pentru SIVACON S8 (varianta high-tech a familiei SIVACON). ELECTROTEL are și un 
Departament de Cercetare Dezvoltare propriu care, în 2011, a avut ca principal obiectiv dezvoltarea şi 
efectuare probelor şi testelor pentru certificare noului Sistem Modular de Distribuţie „SPECTRACON”.  
 
Dezvoltare: Anual, ELECTROTEL investește substanțial în dezvoltarea afacerii prin alinierea facilităților 
de producție la standardele europene în materie. Astfel, în 2011 a fost finalizat programul de cretere 
a efcienței energetice, prin modernizarea sistemului de iluminat (implementarea iluminatului cu LED), 
reabilitarea termică a clădirii (refacerea faţadelor, înlocuirea uşilor şi luminatoarelor) şi modernizarea 
sistemelor de preparare apei calde menajere (cu instalaţii solare şi pompe de căldură apă – apă) si a 
fost continuat programul de achiziţie de echipamente de lucru, instrumente şi standuri pentru testări, 
măsurări şi verificări, iar în 2012 s-au achiziționat maşini necesare dezvoltării şi modernizării 
capacităţilor de producţie. 
 
Investiții: Valeriu Velciu, preşedintele, directorul general şi acţionar în cadrul Electrotel este de părere 
că investiţiile sunt esenţiale într-o perioadă de criză, pentru a asigura dezvoltarea companiei. „În 
momente de criză este bine să faci investiţii, nu să aştepţi să treacă. Aşa am făcut şi în 2008, aşa facem 
şi acum, în 2020. Avem în derulare un program de investiţii de 1,5 mil. euro pe care ni-l susţine CEC 
Bank, care de ani buni ne sprijină activitatea. Investim în noi utilaje, în infrastructură, IT, schimbăm şi 
parcul auto. Avem un plan. Dacă vom găsi un program, cel mai mult dorim să investim în forţa de 
muncă“, a declarat Valeriu Velciu în cadrul emisiunii Investiţi în România, realizată de ZF în parteneriat 
cu CEC Bank. 
 
Contribuția în industrie/comunitate: Electrotel SA este, în acest moment, unul dintre principalii 
angajatori la nivelul Alexandriei. Și, spre deosebire de alte fabrici, unde numărul angajaților a scăzut, 
aici se poate constata o creștere semnificativă a personalului de la an la an. 
 
Avantajul competitiv: Prin achiziția licenţa de fabricaţie SIEMENS pentru sistemul modular de 
distribuţie joasă tensiune (MCC) - SIVACON 8PT și a licenței SIVACON S8 (varianta high-tech a familiei 
SIVACON) ELECTROTEL S.A. este singura societate producătoare de echipamente electrice din Romania 
şi din estul Europei care deţine în acelaşi timp 2 două licenţe de fabricaţie pentru aceeaşi grupă de 
produse (ambele certificate TTA), de la două firme concurente pe piaţa echipamentelor electrice.  
 
 
 



6. GRUP INDUSTRIAL COMPONENTE 
 
 

 
 

Domeniul de activitate: Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de 
autovehicule / Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică, metalurgia pulberilor 
/ Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de 
autovehicule / Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea 
Cod CAEN:  4531 / 2550 / 2931 / 7112 
 

Cifra de afaceri 2019 699.127.725 lei 
Număr de angajați  1.971 

 
Profit  14.512.370 lei 

 
Forma juridică și acționariat: Grup Industrial Componente (GIC) este un grup de firme dedicate în 
totalitate industriei automotive, unul dintre cei mai mari angajatori de profil din județul Argeș, 
controlat de omul de afaceri Gheorghe Badea. Prezent pe piață de aproape 30 de ani, GIC a fructificat 
la maxim experiența și profesionalismul cultivat în pepiniera Dacia de peste 50 de ani. Tradiție – 
transformare – avans tehnologic... acestea sunt cuvintele cheie care definesc profilul companiei. 
Rădăcinile afacerii sunt legate de Fabrica de Piese Auto și Produse Metalice Pitești (astăzi Subansamble 
Auro S.A.), activă pe piață din 1977. Cu scopul de a susține o structură organizatorică fluidă și eficientă, 
asigurând în același timp produse și soluții competitive, Grup Industrial Componente este organizat în 
jurul a 3 verticale de business distincte, respectiv este format din 7 entități cu personalitate juridică de 
sine stătătoare:  

https://termene.ro/cod_caen/4531-Fabricarea+altor+piese+si+accesorii+pentru+autovehicule+si+pentru+motoare+de+autovehicule/0
https://termene.ro/cod_caen/4531-Fabricarea+altor+piese+si+accesorii+pentru+autovehicule+si+pentru+motoare+de+autovehicule/0
https://termene.ro/cod_caen/2550-Fabricarea+produselor+metalice+obtinute+prin+deformare+plastica%2C+metalurgia+pulberilor/0
https://termene.ro/cod_caen/2931-Fabricarea+de+echipamente+electrice+si+electronice+pentru+autovehicule+si+pentru+motoare+de+autovehicule/0
https://termene.ro/cod_caen/2931-Fabricarea+de+echipamente+electrice+si+electronice+pentru+autovehicule+si+pentru+motoare+de+autovehicule/0
https://termene.ro/cod_caen/7112-Activitati+de+inginerie+si+consultanta+tehnica+legate+de+acestea/0


• Divizia plastic: SUBANSAMBLE AUTO S.A. 
• Divizia metal: NORTHMETAL S.R.L.; GIC NOSAG METAL S.R.L.; COMEFIN S.A. 
• Divizia sisteme si ansamble: AUTOMOTIVE COMPLETE SYSTEMS S.R.L.; GIC & GJM 

AUTOMOTIVE HARNESSES S.R.L.; EUROTEHNIC INDUSTRIES S.R.L. 
 
Servicii principale: Dată fiind organizarea de tip holding, fiecare companie componentă a grupului este 
specializată pe un anume tip de componente auto. Spre exemplu, SUBANSAMBLE AUTO produce cutii 
de viteză, cutii de distribuție și prize de putere, ACS are ca obiect principal de activitate fabricarea de 
echipamente electrice și electronice pentru autovehicule, etc. Serviciile suport includ tot procesul 
tehnologic, de la proiectare (pe bază de relevări sau documentație de la beneficiari) și până la reparații. 
 
Piețe principale:  Deși principalii clienți care absorb peste 80% din producția GIC sunt companiile Dacia-
Renault și Ford Craiova, la nivel de strategie managerială de dezvoltare există o preocupare constantă 
în direcția diversificării portofoliului de clienți. Astfel, grupul a semnat parteneriate cu o serie de clienți 
la nivel global, printre care se numără Lear Corporation, Johnson Controls şi Dow Chemical – SUA, dar 
şi cu Faurecia, Valeo şi Treves – Franţa sau cu Yazaki și Sumitomo – Japonia, echipând vehicule ca 
Maserati, Volvo, VW, Skoda, BMW, Suzuki și Smart.  
 
Poziția pe piața națională / cota de piață: GIC este unul dintre cei mai mari producători români de 
piese și sub-ansamble auto și cu siguranță liderul incontestabil la nivelul regiunii Sud-Muntenia. Cota 
de piață la nivelul județului Argeș este de peste 98%, iar la nivel național depășește 15%.  
 
Cercetare/Inovare: Pentru a răspunde eficient la cererile clienților, GIC trebuie să fie permanent în pas 
cu tehnologia de ultimă generație. Pentru fiecare piesă sau sub-ansamblu comandat de un client, 
departamentul de cercetare – dezvoltare trebuie să dezvolte un prototip care ulterior să fie agreat de 
client. După aprobarea prototipului, întreg procesul de fabricație este gândit special, integrat în 
procesul de fabricație al fabricii, cu focus pe controlul calității. Astfel, integrarea IoT în procesul de 
fabricație este virală, GIC investind anual bugete substanțiale cu scopul alinierii tehnologice la nivelul 
greilor din industrie.  
 
Dezvoltare: Strategia de dezvoltare GIC se bazează în principal pe creșterea eficienței muncii. Astfel, 
compania investește continuu în formarea profesională continuă a angajaților. Pe parcursul anului 
2019 toți angajații la nivel de middle și top management au fost implicați într-un program de formare 
managerială, prin intermediul unui proiect finanțat din fonduri europene. Curricula a avut în vedere 
transferul de know-how în ceea ce privește metodologia Lean manufacturing, cu scopul de a 
implementa modelul la nivel de fabrici și a scurta astfel timpii de producție prin optimizarea proceselor 
și eliminarea timpilor morți. În continuare, prin intermediul unui alt proiect finanțat din fonduri 
europene, se intenționează ca pe parcursul anilor 2020-2021 toți angajații GIC să fie implicați într-un 
program de formare care să contribuie la dezvoltarea competențelor generale, cu focus eficientizarea 
proceselor operaționale.  



CSR: În condițiile în care nu mai există școli profesionale și media de vârstă în industrie este de 50 de 
ani, managementul GIC a decis să susțină un program de educație profesională a adulților și să formeze 
matrițeri, mecanici sau tehnicieni, pentru a asigura astfel generația de mâine a profesioniștilor din 
automotive.  
 
Investiții: Cu scopul creșterii calității produselor și menținerea competitivității la nivel global, GIC este 
permanent orientat spre investiții solide în tehnologie, infrastructură, robotizare și dezvoltarea 
proceselor de fabricație automatizate.  
 
Contribuția în industrie/comunitate: Activitatea GIC contribuie subtanțial la dezvoltarea sectorului 
automotive din România, care este în prezent al treilea cel mai dezvoltat domeniu de activitate din 
țară. Prin produsele livrate unui portofoliu de clienți substanțial la nivel global, compania plasează 
România pe harta jucătorilor importanți din industrie. Mai mult, GIC contribuie major la nivelul 
comunității locale prin asigurarea unui număr substanțial, dar și prin efortul susținut de a forma 
specialiști.  
 
Avantajul competitiv: Principalul avantaj competitiv al GIC este localizarea geografică, în proximitatea 
celui mai mare prducător auto din România – Dacia Renault. Acest aspect scurtează semnificativ 
consturile logistice și timpii de livrare, transformând compania într-un furnizor preferat. 
 
 
7. NUTRICOM S.A. 
 
 

 
 
Domeniul de activitate: Creșterea porcinelor 
Cod CAEN:  146 
 

Cifra de afaceri 2019 104.523.708 lei 
Număr de angajați  257 

 
Profit  -18.976.804 lei 



Forma juridică și acționariat: NUTRICOM S.A., cu sediul în Oltenița, jud. Călărași, este unul dintre cei 
mai importanți producători de nutrețuri combinate din România. Înainte de 1989 compania deținea 
doar Fabrica de Nutrețuri Combinate, care la vremea respectivă era utilată cu echipamente de ultimă 
generație. În anii `90 NUTRICOM s-a listat pe bursă, astfel încât, în prezent compania este controlată 
de o Agrigento Holding Limited, o firmă înregistrată în Cipru, despre care există puține informații 
publice, și care deține 77% din acțiuni. Restul de 23% din acțiuni sunt în posesia micilor investitori. 
Compania are declarate mai multe puncte de lucru în județ, fiecare specializat pe unul-două verticale 
de business.  
 
Servicii principale: Compania NUTRICOM Oltenița controlează producătorul de carne de pui Avicola 
Călărași, mai multe ferme de porci și abatoare, precum și o fabrică de nutrețuri, foarte bine poziționată 
la nivel național, cu atât mai mult cu cât a fost prima care a introdus în România, în 1997, furajul 
granulat, produs cu ajutorul tehnologiei van Aarsen importată din Olanda. Activitățile de bază ale 
companiei includ: 

• producția de nutrețuri combinate – NUTRICOM deține una dintre cele mai mari și mai moderne 
fabrici de furaje din România, cu o capacitate maximă de producție de 13.000 tone / lună – 
furaje granulate pentru păsări și porci, la standarde UE, concepute pe baza progrmaului de 
nutriție BRILL;   

• creșterea păsărilor și animalelor în ferme de pui și porci – 4 ferme de porci cu o capacitate 
totală de peste 60.000 capete și 1 fermă de pui cu o capacitate de peste 300.000 capete; 

• abatorizarea și comercializarea cărnii de pui și porc – 1 abator pentru porci, cu o capacitate de 
400 de animale pe zi (carnea rezultată este vândută procesatorilor sub formă de carcase); 

• achiziționarea de cereale și servicii de transport. 
 

   
 

Distribuția la nivelul județului a facilităților de producție NUTRICOM este: în Oltenița funcționează 
Fabrica de Nutrețuri Combinate și un abator de porci, în Chirnogi – fermă de selecție porci pentru 
reproducere, în Sohatu – fermă de porci cu peste 25.000 capete, în Mănăstirea – bază de recepție 
cereale și fermă de porci, în Modelu – abator de porci și complex de păsări în curs de modernizare, în 
Dragalina – fermă de porci cu peste 25.000 capete și complex de creștere a puilor cu peste 300.000 
capete și în Drajna – complex în curs de modernizare.  



Piețe principale:  Produsele NUTRICOM au destinații diverse, în funcție de verticala de business 
analizată. Astfel, în ceea ce privește producția de furaje, 80% din aceasta este destinată consumului 
propriu, iar restul de 20% este livrată către diverși beneficiari din industrie. Pe de altă parte, producția 
de carne de porc și pui este 100% distribuită în rețelele de retail și/sau la procesatori, atât la nivel 
național (lanțuri internaționale cum ar fi Cora, Carrefour, Selgros, etc.), cât și la nivel internațional (în 
țări ca Anglia, Germania, etc.). 
 
Poziția pe piața națională / cota de piață: La nivelul județului Călărași NUTRICOM are o poziție 
dominantă pe piață, cu aprox. 78% cotă de piață. La nivel național însă NUTRICOM mai deține doar 
2,5% cotă de piață, față de peste 9% acum 10 ani. Acest rezultat trebuie interpretat atât prin prisma 
creșterii nivelului competitiv al pieței în ansamblul său, dar din analiza rezultatelor nu trebuie eliminată 
criza din 2018 când compania a trebuit să sacrifice peste 20.000 de porci în urma contaminării cu pestă 
porcină. Pierderile financiare ale companiei au fost semnificative, ceea ce a afectat puternic și 
profitabilitatea companiei în 2019.   
 
Cercetare/Inovare: Viziunea companiei a fost, încă de la început, una revoluționară, având în vedere 
dezvoltarea de produse în premieră pentru piața națională și nu numai. De la un brand născut în județul 
Dâmbovița în anii ’70, ARCTIC a ajuns o companie globală tocmai prin focusul spre inovare, fie că este 
vorba de inovație de produs, de servicii, de tehnologie utilizată sau de proces de fabricație.  
 
Dezvoltare: Managementul NUTRICOM S.A. este conștient de faptul că în sectorul de activitate în care 
activează lucrurile sunt extrem de fluide, începând cu influențele climaterice și terminând cu 
concurența neloială pe care o fac alți jucători de pe piață, în special importatorii care aduc produse 
similare de calitate inferioară. În acest sens, strategia de dezvoltare a companiei are în vedere 
creșterea constantă a capacității de producție. Astfel, în planul de dezvoltare al companiei este 
prevăzută modernizarea complexului de la Drajna care va putea fi exploatat la capacitate maximă cel 
târziu la finalul anului 2021.  
 
CSR: NUTRICOM S.A. realizează trimestrial monitorizări ale factorilor de mediu (aer, apă, sol, zgomot),  
asigurându-se că se respectă prevederile legislative în vigoare, atât la nivel național, cât și european, 
respectiv că nu există depășiri ale valorilor normale pentru niciunul dintre aceștia. Din punct de vedere 
al protejării solului, pentru culturile agricole compania practică rotația culturilor, iar pentru fermele de 
păsări și animale se monitorizează și se evaluează pemanent ca produsele finale să fie sănătoase 
pentru consum, respectiv că respectă cele mai înalte standarde calitative.  
 
Contribuția în industrie/comunitate: În urma analizei de dezvoltare NUTRICOM, se înregistrează un 
impact semnificativ în ceea ce privește domeniile agricol și retail, atât prin valorificarea terenurilor 
deținute în proprietate și a fermelor gestionate, cât și prin cantitatea reprezentativă de produse finite 
adresate în piața de consum.  



Avantajul competitiv: Avantajul competitiv NUTRICOM rezidă din strategia companiei de a se integra 
pe verticală în lanțul valorilor, asigurând tot prcesul, de la cultivarea furajelor, creșterea păsărilor / 
animalelor și până la sacrificarea și procesarea acestora.  
 
 
8. OTELINOX S.A. 
 
 

 
 
Domeniul de activitate: Laminare la rece a benzilor înguste 
Cod CAEN:  2432 
 

Cifra de afaceri 2019 174.365.182 lei 
Număr de angajați  638 

 
Profit  7.008.512 lei 

 
Forma juridică și acționariat: Cu peste 45 de ani de experiență pe piața de profil, OTELINOX a luat 
ființă la data de 1 iunie 1974, în urma unei licitații internaționale pentru furnizarea tehnologiilor și 
echipamentelor, câștigate de firmele japoneze NISSHIN STEEL CO Ltd. pentru fabricarea de table și 
benzi inoxidabile laminate la rece și DAIDO STEEL Co pentru fabricarea profilelor mici și sârmei laminate 
la cald. Astfel, în noiembrie 1979 a fost pusă în funcțiune secția de table și benzi din oțeluri inoxidabile. 
Know-how-ul a fost furnizat de companiile japoneze HITACHI, MITSUBISHI și NISSHIN STEEL. În 
octombrie 1997 pachetul majoritar de acțiuni al OTELINOX S.A. (51%) a fost achiziționat de SAMSUNG 
DEUTSCHLAND GmbH – filială a grupului SAMSUNG CORPORATION. În urma investițiilor realizate cu 
scopul retehnologizării fabricii, Samsung Deutschland GmbH deține în prezent 94,25% din capitalul 
social al OTELINOX. 
 
 

https://termene.ro/cod_caen/2432-Laminare+la+rece+a+benzilor+inguste/0


Servicii principale: OTELINOX este singurul producător de table și benzi din oțel inoxidabil din Europa 
Centrală și de Est, lider incontestabil pe piața românească de inoxidabile. De altfel, România este 
singura dintre fostele țări comuniste care fabrică produse din oțel inoxidabil. Capacitatea de producție 
OTELINOX este de 60.000 tone/an pentru table și benzi de oțel inoxidabil și de 100.000 tone/an pentru 
profile mici și sârmă. Gama de produse a companiei include:  

• oțeluri inoxidabile și de precizie (table și benzi cu grosimi de la 50 microni la 3 mm și cu lățimi 
de la 5 la 1250 mm);  

• țevi din oțel inoxidabil rotunde, rectangulare și pătrate, cu diametrul exterior cuprins între 12 
- 76,1 mm, grosimea pereților între 1 - 2 mm, suprafețe – lucioasă, satinată și mată;  

• colaci și bare din oțeluri pentru armarea betonului și oteluri aliate, cu diametre între 6 și 36 
mm; 

• plase sudate cu diametrul sârmei cuprins între 4 și 8 mm, dimensiuni: 6x2,45 m/5x2,15 
m/6x2,15 m.   

 

 

 
 
Piețe principale:  Produsele realizate sunt destinate în proporție de 95% pieței externe, fiind exportate 
în special în Europa, dar și în Asia și America de Nord.  
 
Cercetare/Inovare: În vederea creșterii eficienței și pentru că investiția în oameni este crezul 
companiei, managementul OTELINOX a integrat principiile 6Sigma în procesul de producție, toți 
angajații beneficiind periodic de sesiuni de formare profesională continuă.  
 
Dezvoltare: După preluarea pachetului majoritar de acțiuni, Samsung s-a angajat în reconstrucția și 
retehnologizarea OTELINOX. Astfel, în iulie 2002 a fost finalizată o investiție de amploare prin crearea 
unei noi secții de producție – Secția Laminorul nr.2., iar în aprilie 2010 s-a finalizat o nouă capacitate 
de producție – Secția Laminorul nr.3. Investițiile totale în dezvoltarea celor două secții noi depășesc  



100 mil. Euro, finanțarea necesară fiind asigurată de acționarul majoritar. Dată fiind viziunea 
companiei de a fi lider mondial în producția de oțel inoxidabil de înaltă precizie, în următorii ani 
OTELINOX vizează extinderea gamei de fabricație, crearea de produse cu valoare adaugată mare, 
precum și dezvoltarea pieței interne și internaționale. 
 
CSR: O afacere nu poate avea succes decât dacă creează prosperitate și oportunități și pentru alții. 
Astfel, OTELINOX este o companie responsabilă atât la nivel social, cât și ecologic în comunitate. 
Fiecare investiție în tehnologizare are în vedere diminuarea emisiei de noxe în atmosferă. De 
asemenea, valorile OTELINOX sunt centrate pe respectarea demnității și diversității indivizilor, lupta 
concurențială în conformitate cu principiile etice în afaceri și adaptarea la valorile sociale și culturale 
locale.  
 
Contribuția în industrie/comunitate: Dat fiind portofoliul de produse al OTELINOX, industriile 
impactate se concentrează în zona producției tehnologice, de la autoturisme, până la produse de înaltă 
precizie. Dat fiind procentul redus al producției care rămâne pe piața internă, contribuția în industria 
românească nu este una majoră. Pe de altă parte însă, impactul la nivel de comunitate este unul major, 
OTELINOX asigurând un număr substanțial de locuri de muncă la nivelul județului Dâmbovița.  
 
Avantajul competitiv: OTELINOX are o echipă de specialiști dedicați și beneficiază de suport logistic  
de top la nivel global, ceea ce conduce performanță în deservirea nevoilor clienților, oriunde ar fi 
aceștia localizați. 
 
Premii și recunoașteri: 

• 2000 -  OTELINOX este premiată de Camera de Comerț și Industrie a României ca “Most 
Excellent Company Award” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. RBC GAS 
 

 
 

Domeniul de activitate: Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine 
specializate 
Cod CAEN:  4730 
 

Cifra de afaceri 2019 215.267.156 lei 
Număr de angajați  38 

 
Profit  10.953.459 lei 

 
Forma juridică și acționariat: Stațiile RBC Gas sunt deținute de S.C. Rombeer Crîngașu S.R.L., societate 
cu capital și acționariat integral românesc. Conform informațiilor publice de pe mfinante.ro, Rombeer 
Crîngașu S.R.L. a fost înființată la sfârșitul anului 1994, de către antreprenorul dâmbovițean Iustin 
Crîngașu. Cu peste 25 de ani vechime pe piață, compania a reușit să supraviețuiască asaltului 
multinaționalelor de profil și operează în prezent o rețea de 13 benzinării în județele Dâmbovița, 
Pahova și Ilfov, ocupând locul 6 la nivel național în topul benzinarilor independenți (conform datelor 
furnizate de Registrul Comerțului). 
 
Servicii principale: Rombeer Crîngașu S.R.L. operează 13 stații de benzină la nivelul a 3 județe, cu un 
program 24/7, oferind un pachet complet de servicii de profil. Stațiile RBC Gas sunt aprovizionate 
numai de autocisterne proprii. Toate stațiile sunt dotate cu puncte de încasare PAYPOINT la care se  
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pot achita facturile de utilități, se poate achiziționa rovinieta sau se pot încheia polițe de asigurare de 
orice tip,  la orice companie de profil. Mai mult, RBC Gas nu este numai o rețea de furnizare 
combustibil, ci oferă si serviciul de Traffic Cafe, unde clienții pot savura o cafea și/sau pot servi o 
gustare. 
Nu în ultimul rând, cu scopul susținerii companiilor din domeniul transporturilor, agriculturii și 
construcțiilor care doresc să-și optimizeze controlul consumurilor de carburant, RBG Gas 
implementează la cerere stații de incintă, asigurând un pachet complet de servicii, de la consultanță 
gratuită în alegerea capacității rezervorului de carburant și a amplasării stației în incintă, continuând 
cu instalarea efectivă a stației de incintă pe baza unui contract de comodat (fără costuri pentru 
utilizator), aprovizionarea cu cisterne proprii și terminând cu service și asistență gratuite.  
 

 
 

Piețe principale:  Cele 13 stații de distribuție carburanți operate de RBC Gas sunt localizate astfel: 5 
pe teritoriul județului Dâmbovița (în localitățile Târgoviște, Dragodana, Doicești, Comișani, Moțăieni), 
7  în județul Prahova (în localitățile Ploiești – str. Depoului și str. Marin Brutaru, Vălenii de Munte, 
Urlați, Albești-Paleologu, Stăncești, Comarnic) și una în județul Ilfov (în localitatea Ciolpani).  
 
Poziția pe piața națională / cota de piață: La nivelul județului Dâmbovița Rombeer Crîngașu S.R.L. are 
o cotă de piață de 69,33%, iar la nivel național 0,36%, în creștere continuă de-a lungul ultimilor 10 ani.  
 
Cercetare/Inovare: Conștienți de faptul că inovarea este în prezent singura direcție strategică care 
poate asigura o dezvoltare pe termen mediu și lung, managementul RBC Gas este preocupat de 
îmbunătățirea experienței consumatorilor, astfel încât a lansat un nou serviciu, respectiv un sistem  
 



avantajos de plată în rate, fără dobânzi și comisioane, pentru achiziționarea și montarea instalațiilor 
GPL pentru posesorii de autoturisme și autoutilitare pe benzină.  
 
Dezvoltare: Strategia de dezvoltare RBC Gas vizează extinderea prin parteneriate, în prezent compania 
colaborând cu doi parteneri în județul Dâmbovița (în localitățile I.L.Caragiale și Șotînga) și doi în județul 
Prahova (în localitățile Băltești și Găgeni). 
 
Finanțare: RBC Gas s-a dezvoltat organic pe parcursul celor 25 de ani de funcționare, pe bază de   auto-
finanțare, fie prin redistribuirea profiturilor, fie prin aportul de capital al acționarului unic.  
 
CSR: Încurajarea posesorilor de autoturisme și autoutilitare pe benzină să apeleze la instalații GPL 
contribuie, prin reducerea consumului de benzină, atât la reducerea costurilor, cât mai ales la 
diminuarea amprentei de dioxid de carbon din atmosferă, respectând astfel directivele europene în 
domeniu.  
 
Contribuția în industrie/comunitate: Dat fiind domeniul de activitate al RBC Gas, se poate concluziona 
că nu exită domeniu de activitate care să nu fie impactat de produsele și serviciile companiei. 
Combustibilul este în continuare un motor important al economiilor la nivel global. Însă, dată fiind 
specificitatea RBC Gas, mai ales prin asigurarea stațiilor de incintă, cea mai mare contribuție se 
înregistrează la nivelul companiilor din județele Dâmbovița, Prahova și Ilfov care activează în domeniile 
transporturilor, agriculturii și construcțiilor.  
 
Avantajul competitiv: Dat fiind faptul că competitivitatea sectorului este una extrem de mare, RBC 
Gas este mereu alături de clienții săi printr-o serie de facilități, cum ar fi CARDUL RBC GAS, adaptat în 
funcție de segmentul de piață vizat: Card de Credit (cu plata la termen), Card de Debit (cu plata în avans 
și cu discount), Card de Partener (cu plata pe loc și cu discount), Card de Taxi și Școală de Șoferi (cu 
discount special pentru GPL) și Card de Fidelitate pentru clienții persoane fizice (cu plata pe loc și cu 
discount). Cardurile RBC Gas sunt conectate la o platformă web prin intermediul căreia fiecare client 
își poate urmări tranzacțiile și chiar poate solicita livrarea carburantului la orice adresă din județele 
deservite, pe bază de contract și fără costuri suplimentare de transport.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. VIO Transgrup S.R.L.  
 
 

 
 

Domeniul de activitate: Transporturi rutiere de marfuri 
Cod CAEN:  4941 
 

Cifra de afaceri 2019 150.789.921 lei 
Număr de angajați  163 

 
Profit  10.174.601 lei 

 
Forma juridică și acționariat: VIO Transgrup S.R.L. este o societate cu răspundere limitată având ca 
obiect principal de activitate transporturile rutiere de mărfuri. Compania este prezentă pe piață de 
aproape 20 de ani, fiind controlată de omul de afaceri dâmbovițean Viorel Angelescu. Compania 
dispune de 191 de camioane de 20 t, din care 60 proprii și restul ale unor subcontractori dedicați. 
Dintre vehiculele proprii, 27 de unitati, toate Scania, au fost cumpărate în 2018 pentru înnoirea unei 
părți din flotă. Îm 2019  fost depusă și avizată la Consiliul Concurenței o cerere prin care s-a solicitat 
achiziţia directă a întregului capital social al VIO Transgrup S.R.L. de către International Alexander Sud, 
deținută și controlată de către Simion Ioan Apreutese. 
International Alexander Sud S.R.L. are ca obiect principal de activitate transporturi rutiere de mărfuri 
și face parte din Grupul International Alexander, format din 12 societăţi comerciale specializate în 
oferirea de servicii complexe de transport de mărfuri (atât rutier, cât și maritim și aerian), respectiv de 
servicii logistice, clienților din industria auto și tehnologică.  
 
 

https://termene.ro/cod_caen/4941-Transporturi+rutiere+de+marfuri/0


Servicii principale: Activitatea principală desfășurată de VIO Transgrup S.R.L. constă în servicii de 
transporturi rutiere pe teritoriul Europei, atât în interiorul UE, cât și extracomunitar. Cu o vastă 
experiență în zona Balcanilor (Grecia, Macedonia, fosta Iugoslavie) compania asigură servicii eficiente 
şi de încredere și preia marfa  atât în regim FTL (Full Truck Load), cât și LTL (Less than Truck Load). 
Toate vehiculele sunt asigurate pe toată durata transportului în condițiile CMR indiferent dacă marfa 
este transportată în regim de camion complet, grupaj sau în regim exclusiv. 
VIO Transgrup S.R.L. furnizează următoarele categorii de servicii:  

• transport rutier intern și internațional de mărfuri generale;  
• transport rutier intern și internațional de mărfuri periculoase – ADR;  
• transport rutier intern și internațional de mărfuri cu temperatură controlată;  
• transport rutier intern și internațional de mărfuri în regim de grupaj LTL;  
• transport rutier intern și internațional de mărfuri de mare valoare și cu risc ridicat de furt HVTT;  
• activități de service și mentenanță a mijloacelor de transport auto – service pentru camioane. 

 
Piețe principale:  VIO Transgrup S.R.L. preferat sa lucreze în Balcani, mai ales în Grecia, și nu în vestul 
Europei, ca majoritatea operatorilor români. În 2014 a abordat un alt segment îngust, de data aceasta 
mai exclusivist, acela al transportului de mărfuri de valoare și a început astfel să se deschidă și spre 
vest. Având certificare TAPA, volumele pe acest segment de activitate s-au dublat de la an la an, 
tendință care va continua. La începutul lui 2019 s-a întâmplat pentru prima dată ca un camion al VIO 
Transgrup S.R.L.  să ajungă în Suedia, după ce în 2018 firma a ajuns pentru prima dată în Danemarca.  
„Acoperim în continuare și Grecia, care reprezintă 80% din volumul total de activitate“, explică Viorel 
Angelescu, „deși am pierdut cumva din cotă, după calculele noastre, începând din 2017, deoarece am 
considerat ca țara trecea printr-o criză majoră și nu se justifică să creștem capacitatea în zonă. Pe de 
altă parte, am început să facem și pe această rețea transport specializat.“ 
 
Poziția pe piața națională / cota de piață:  La nivel local VIO Transgrup S.R.L. ocupă locul 3 în topul 
firmelor de profil, cu 12,04% cotă de piață, în timp de la nivel național se află pe poziția 36, cu 0,26% 
cotă de piață.  
 
Cercetare/Inovare: Cu scopul menținerii unor standarde de calitate înalte, dar și pentru a loializa 
angajații, VIO Transgrup S.R.L. a gândit o politică operațională și de resurse umane inovativă, creând 
în organigramă un post care se ocupă de managementul flotei, dar care face mai mult consiliere 
psihologică, după un model olandez. Mai mult, compania acordă angajaților o serie de sporuri: sporul 
de fidelitate, de vechime în cadrul companiei, care este de 50 de Euro/lună pentru fiecare an petrecut 
în VIO Transgrup S.R.L. „Astfel, șoferii noștri se gândesc mult înainte să plece la alte firme.“, a declarat 
managerul firmei. 
 
Dezvoltare: În 2018 VIO Transgrup S.R.L. a dat în folosință un depozit propriu de 2.000 m2, completând 
astfel serviciile de transport oferite clienților, iar printre planurile pentru perioada imediat următoare  
 



se numără construirea unui alt centru, de 10.000 m2, autorizat TAPA FSR, și achiziționarea unor mașini 
mici de distribuție, pentru a acoperi astfel întregul lanț logistic.  
În paralel, dar într-o locație din Ploiești, continuă să se dezvolte service-ul autorizat Schmitz Cargobull, 
în care s-a investit în primul rând pentru flota proprie, ca și atelierul de lângă Târgoviște. În opinia lui 
Viorel Angelescu, la o flotă similară celei pe care o are VIO Transgrup S.R.L., nici nu e posibil să nu existe 
și un service propriu, unde reparațiile să se poată face repede.  
În 2019 compania a achiziționat  30 de Volvo – marcă pe care a deținut-o cu predilecție până acum și 
al cărei model pentru transport pe distanțe lungi a ajuns la maturitate – din care 20 pentru extindere 
și 10 pentru întinerirea parcului auto, a cărui medie de vârstă se dorește a fi menținuta sub cinci ani. 
Planul, așa cum explică proprietarul companiei, este ca la final de 2020 flota proprie să numere 100 de 
camioane de 20 t, toate pentru transport de valori. 
 
Investiții: În vara lui 2016 VIO Transgrup S.R.L. a cumpărat un teren de 10.000 m2 în Parcul Industrial 
Ploiești, pe care se află un service de camioane de 600 m2, a investit în dotări la standardele Schmitz 
Cargobull și a devenit reprezentant al acestuia pentru întreținerea și repararea agregatelor frigorifice 
marca proprie. Și în curând câțiva dintre tehnicieni vor merge la un training la Schmitz, pentru 
feroplastie (repararea panourilor Ferroplast), serviciu pe care în România îl mai oferă doar Romtrailer 
și care presupune o foarte mare responsabilitate, deoarece e nevoie de garanția că după reparație se 
va menține temperatura în spațiul de marfă. Investiția este utilă în primul rând pentru creșterea 
randamentului celor 50 de semiremorci frigorifice din flota proprie, pentru care deteriorările pereților 
sunt inerente, dar se va lucra și pentru terți.  
 
Contribuția în industrie/comunitate: La nivel de industrie, prin inițiativa VIO Transgrup S.R.L. de a-și 
diversifica serviciile spre transportul de mărfuri de valoare, cu certificare TAPA, a crescut nivelul de 
reputație la nivel european al transportatorilor români, care sunt în general percepuți ca prestatori de 
servicii ieftini.  
 
Avantajul competitiv: Una dintre valorile care caracterizează VIO Transgrup S.R.L. este 
FLEXIBILITATEA. Compania oferă servicii personalizate și soluții optime de desfășurare a transporturilor 
în funcție de necesități. Toate transporturile realizate sunt asigurate și monitorizate atent de către 
personalul specializat,  prin folosirea de soluții dedicate Track&Trace, pentru ca graficele de timp să fie 
respectate și mărfurile să ajungă la destinație în intervalul stabilit. 
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