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1. CONTEXTUL GENERAL (GLOBAL, NAȚIONAL, REGIONAL)  

1.1. COMPETITIVITATEA REGIONALĂ ÎN CONTEXT EUROPEAN 

Dezvoltarea economică a municipiului București trebuie analizată prin prisma statutului său de capitală 

europeană, expusă competiției europene și internaționale, precum și dintr-o perspectivă teritorială, ținând 

cont de influența Capitalei asupra teritoriului înconjurător și de zona urbană funcțională (ZUF) pe care 

aceasta o determină. 

Deși Regiunea București-Ilfov este cea mai dezvoltată regiune din România și se încadrează în categoria 

regiunilor dezvoltate la nivel european, aceasta are un nivel de competitivitate relativ scăzut, ce o clasează 

în a doua jumătate a clasamentului european.  

Municipiul București formează, împreună cu județul Ilfov, cea mai dezvoltată regiune din România, Regiunea 

București-Ilfov (NUTS 2), ce se clasează pe locul 25 între regiunile1 Uniunii Europene din punct de vedere a 

valorii PIB/capita (PPS), înregistrând 145%2 din media UE-28 în 2017 (ultimul an pentru care acest indicator a 

fost calculat).  

Comparativ cu alte regiuni-capitală (NUTS 2) din Europa Centrală și de Est, București-Ilfov este mai bine 

poziționată în raport cu regiunile Budapesta (cu 141% din media UE-28), Berlin (119%), Attica - Atena (92%), 

Yugozapaden – Sofia (80%), Lituania – Vilnius (79%), Letonia – Riga (67%),  Kontinentalna Hrvatska – Zagreb 

(64%) etc. În altă ordine de idei, regiunea București-Ilfov este depășită de regiuni-capitală precum Praga 

(189% din media UE-27), Bratislava (181%), Varșovia (154%) și Viena (152%). Totuși comparabilitatea datelor 

între aceste unități statistico-teritoriale este cel puțin discutabilă, în condițiile în care regiunile-capitală NUTS 

2 nu au o conformație standard în interiorul UE. În unele țări acestea nu există (precum în Riga și Vilnius, 

întreaga țară fiind practic o regiune), în altele există numai două (cum este cazul Zagrebului și Ljubljanei) 

care se extind mult peste limitele zonei urbane funcționale, sau regiunile capitală cuprind și, cel puțin parțial, 

dar în cote variate de la un caz la altul, zona urbană funcțională (de ex. București, Sofia, Bratislava, Atena, 

Varșovia), în timp ce în alte țări acestea se suprapun peste limitele administrative ale Capitalei în sine, fără 

zona lor funcțională (de ex. Berlin, Praga, Viena, Budapesta). Aceste variații influențează și nivelul PIB/capita, 

făcând comparațiile doar aproximative.  

O analiză mai relevantă poate fi cea la nivel de regiuni NUTS 3, deși există unele limitări și în acest caz. 

Municipiul București, ca regiune de nivel NUTS 3, se poziționează chiar mai bine decât la nivel NUTS 2, 

respectiv la 152% din media UE-28, fiind depășit în regiune doar de Varșovia (200%), Praga (189%) și 

Bratislava (181%) și fiind la egalitate cu Viena. Astfel, Bucureștiul depășește capitale importante precum 

 

 

1 Sistemul NUTS (Nomenclatorul unităților teritoriale statistice) este o clasificare ierarhică pe trei nivele spaţiale de la 

unităţile cele mai mari până la cele mai mici, având au caracter regional. Prin acest sistem fiecare stat membru este 

subdivizat într-un număr de regiuni socio-economice majore, de nivel NUTS 1 (pentru ţările mai mici acesta poate să fie 

chiar nivelul naţional). Fiecare dintre acestea este apoi subdivizată în regiuni de nivel NUTS 2 (regiuni de bază pentru 

aplicarea politicilor regionale), care, la rândul lor sunt împărțite în regiuni de nivel NUTS 3 (regiuni mici utilizate pentru 

analize și politici specifice). 
2 Eurostat Database.  
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Budapesta (141%), Atena (129%) sau Berlin (119%). Dacă analizăm însă suprafețele regiunilor NUTS 3 ale 

capitalelor se pot observa variații importante: Vilnius are 9730 kmp, Ljubljana 2334 kmp, Bratislava 2053 

kmp, Sofia 1329 kmp, Berlin 892 kmp, Belgrad 641 kmp, Budapesta 525 kmp, Varșovia 517 kmp, Praga 496 

kmp, Viena 415 kmp, Riga 304 kmp, București 238 kmp, Atena 89 kmp (în zona centrală, orașul fiind împărțit 

administrativ între mai multe regiuni NUTS 3) etc. Ca regulă, cu cât suprafața regiunii NUTS 3 este mai redusă, 

cu atât PIB/capita este mai mare, pentru că se raportează activitatea economică, concentrată în nucleul 

urban, la un număr de locuitori mai mic decât totalul zonei urbane funcționale.   

Astfel, ducând analiza și mai departe, observăm că la nivel NUTS 1 (macroregiuni) aproape toate capitalele 

din valurile de integrare post 2000 (exceptând Budapesta) înregistrează diferențe de 2:1 în ceea ce privește 

PIB/capita între granițele municipiului și cele ale macroregiunii pe care o polarizează, în timp ce în țările 

dezvoltate (de ex. Viena - Austria) aceste diferențe sunt mult mai reduse. În plus, privite din această 

perspectivă, orașe precum Praga, Bratislava, Varșovia sau București se află departe de nivelul PIB/capita 

înregistrat în capitele din vest sau chiar de Viena. Așadar, performanțele economice excepționale ale 

capitalelor central și est-europene trebuie citite și în cheia organizării administrativ-teritoriale, care 

influențează semnificativ ierarhiile. O altă explicație ar putea fi și că țările din regiune sunt mai centralizate 

din punct de vedere administrativ, au orașe secundare mai puțin dezvoltate, iar capitalele nu au avut încă 

capacitatea de a difuza creșterea economică și demografică mai departe de 50-100 km în jurul acestora.  

Figura 1- Valorile PIB (PPS)/locuitor la nivelul regiunilor NUTS 1, NUTS 2 și NUTS 3 aferente zonelor urbane 

funcționale ale orașelor-capitală, în anul 2017 

 

Sursa: EUROSTAT Database 

În ceea ce privește structura economiilor de la nivelul orașelor-capitală, putem observa faptul că Bucureștiul 

se remarcă printr-o pondere ridicată a valorii adăugate brute din sectorul construcțiilor, din cel IT&C, al 

activităților științifice, tehnice profesionale, al serviciilor administrative și suport. În schimb, sectorul 

serviciilor publice și cel imobiliar sunt mai slab dezvoltate decât în celelalte capitale din regiune. 
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Figura 2 - Structura Valorii Adăugate Brute, pe sectoare și orașe-capitală, în anul 2017 

 

Sursa: EUROSTAT Database 

Pe de altă parte, din punct de vedere al competitivității, indicele UE al competitivității regionale3 ilustrează 

că, în cazul regiunilor dezvoltate, între care se numără și București-Ilfov, corelația dintre valoarea PIB/capita 

și competitivitate nu este una directă și strictă. Acest fapt poate fi exemplificat comparând București-Ilfov cu 

regiunile cu PIB/ capita similar (Antwerp; Vorarlberg; Tirol; Karlsruhe; Mittelfranken; Tübingen; Helsinki-

Uusimaa; Braunschweig; Köln; Provincia autonomă Bolzano/Bozen; Zona urbană funcțională Praga; Austria 

superioară; Zona urbană funcțională Viena; Åland și Düsseldorf), comparație ce arată o performanță slabă a 

Capitalei în ceea ce privește majoritatea dimensiunilor competitivității, față de restul regiunilor din grup (de 

exemplu, Karlsruhe înregistrează un indice al competitivității regionale cu 50% mai mare decât București).  

Calitatea instituțiilor, stabilitatea macroeconomică, sănătatea, educația de bază, eficiența pieței forței de 

muncă, pregătirea tehnologică și sofisticarea afacerilor sunt direcții în care regiunea București-Ilfov ar 

putea acționa pentru a-și îmbunătăți competitivitatea. 

 

 

3 idem 
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Cu o valoare a indicelui competitivității regionale de -0.10, București-Ilfov se clasează pe locul 151 din 268 de 

regiuni din UE, avansând față de anii precedenți când s-a clasat pe pozițiile 161 (2016), 165 (2013) și 180 

(2010). Calitatea instituțiilor, stabilitatea macroeconomică, sănătatea, educația de bază, eficiența pieței 

forței de muncă, pregătirea tehnologică și sofisticarea afacerilor sunt direcții în care regiunea ar putea 

acționa pentru a-și îmbunătăți competitivitatea. Din punct de vedere al performanței, București-Ilfov 

înregistrează valori inferioare regiunilor din categoria sa în două din cele trei dimensiuni ale indicelui, 

respectiv dimensiunea de bază (basic dimension) și cea privind inovarea. Singura dimensiune unde Capitala 

performează similar celorlalte regiuni din grup este eficiența. Mai multe detalii privind cele trei dimensiuni și 

performanța București-Ilfov în raport cu regiunile din categoria sa pot fi consultate în Anexa 1. Indicatorii 

analizați pentru fiecare dintre cele trei dimensiuni ale indicelui competitivității regionale pot fi consultați în 

Anexa 2.   

Figura 3 – Competitivitatea București-Ilfov în raport cu alte regiuni-capitală (benchmarking „ regional) 

 

Legendă: albastru – media UE, verde – București-Ilfov, roșu – Sofia (regiunea Yugozapaden; scor: -0.42, locul 

181/268) 
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Legendă: albastru – media UE, verde – București-Ilfov, roșu – Praga (scor: 0.43, locul 69/268) 

 

Legendă: albastru – media UE, verde – București-Ilfov, roșu – Varșovia (scor: 0.23, locul 105/268) 
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Legendă: albastru – media UE, verde – București-Ilfov, roșu – Budapesta (scor: -0.02, locul 139/268) 

Sursă: The EU Regional Competitiveness Index 2019 

Din punct de vedere al competitivității, Regiunea București-Ilfov se remarcă în raport cu media UE prin 

dimensiunea potențială a pieței și eficiența forței de muncă. Infrastructura (accesibilitate auto, pe cale 

ferată și aeriană) reprezintă principalul dezavantaj în comparație cu alte regiuni-capitală din regiune.  

Comparativ cu media UE și cu regiunile selectate, București-Ilfov se remarcă prin dimensiunea potențială a 

pieței și prin eficiența forței de muncă, acestea reprezentând singurele două dimensiuni cu valori peste 

media europeană. Din punct de vedere al profilului competitivității regionale, se poate observa ca București-

Ilfov are un profil asemănător Budapestei și Varșoviei, acestea din urmă înregistrând însă punctaje mai bune 

în ceea ce privește infrastructura (accesibilitate auto, pe cale ferată și aeriană) și educația de bază, factori 

determinanți pentru atractivitatea pentru investiții și dezvoltarea socio-economică.  

Pe de altă parte, dimesiunea privind educația de bază, descrisă de (1) rata de participare la training și 

educație non-formală legate de locul de muncă și finanțate de angajator (grupa de vârstă 25-64 ani), (2) 

ponderea populației cu acces la informații despre educație și formare (grupa de vârstă 25-64 ani) și (3) 

ponderea persoanelor care au raportat că nu cunosc nicio limbă străină (cohortă de vârstă 25-64 ani), 

calculată folosind indicatori la nivel național, clasează România pe ultimul loc în UE în 2016, ceea ce 

afectează și profilul regiunii București-Ilfov. Având însă în vedere faptul că regiunea concentrează principalii 

actori economici la nivel național, precum și o pondere ridicată de forță de muncă specializată și de studenți, 

este probabil ca valoarea indicatorilor la nivel regional/ local să fie mai favorabilă.  
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1.2. INDICATORII MACROECONOMICI ȘI PERFORMANȚA ECONOMICĂ 

Dezvoltarea accelerată a Capitalei în perioada post-criză a imprimat la nivel regional un ritm de creștere 

superior celui național, accentuând disparitățile socio-economice. 

Analiza principalilor indicatori macroeconomici indică o dezvoltare accelerată a municipiului București în 

perioada post-criză, respectiv o creștere procentuală a PIB(PPS)/locuitor de peste 60%, în intervalul 2009-

2017. Chiar și față de nivelul anterior instalării crizei globale, respectiv cel înregistrat în 2008, creșterea este 

de peste 40%. Rata de creștere a PIB/ locuitor în municipiul București este superioară ritmului înregistrat la 

nivel european, național, macroregional și regional. Totodată, tendința de creștere ilustrată la nivelul 

Regiunii București – Ilfov și la nivelul Macroregiunii 3, ce urmează tipare similare cu cel al Capitalei, confirmă 

rolul de motor de dezvoltare al municipiului București (Figura 4).  

Figura 4– Evoluția PIB (PPS)/locuitor în perioada 2012-2017  

 

Sursa: EUROSTAT Database 

În comparație cu alte capitale din regiune (la nivel NUTS 3), Bucureștiul a avut cel mai rapid ritm de creștere 

economică în ultimul deceniu, ajungând în prezent la valori apropiate de cele ale campionilor regionali 

(Varșovia și Praga). Dacă ritmurile de creștere din ultimii ani se mențin, Bucureștiul ar putea deveni în anul 

2020 capitala central și est-europeană cu cel mai ridicat nivel al PIB(PPS)/locuitor.  
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Figura 5- Dinamica PIB(PPS)/locuitor, în orașele-capitală, în perioada 2008-2017 
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Sursa: EUROSTAT Database 

Și în context național, evoluția economică a Bucureștiului a fost una remarcabilă, acesta concentrând o 

pondere tot mai ridicată în PIB național. Astfel, la nivelul anului 2017, municipiul București contribuia cu 

24.32% la PIB național și cu 89.6% la PIB regional. Împreună cu județul Ilfov, care o înconjoară, Capitala 

contribuie cu aproape 30% (27.15%) la PIB național. Următoarele trei județe în topul la nivel național – Cluj, 

Timiș și Constanța, contribuie fiecare cu câte 4-5% la PIB național.  

Figura 6 – Evoluția PIB (PPS)/ locuitor în perioada 2008-2017 – top 10 (județe și municipiul București) 

 

Sursa: EUROSTAT Database 
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Analiza indicilor de disparitate4 ai produsului intern brut regional pe locuitor în 2017 arată că nouă din totalul 

celor 41 de județe și municipiul Bucureşti înregistrează indici superiori mediei naţionale (indicele național 

având valoarea 100), indicând un nivel de dezvoltare economică superior și o dezvoltare mai accelerată. Au 

înregistrat indici superiori mediei naţionale în anul 2017, în ordine descrescătoare: municipiul Bucureşti, Cluj, 

Timiș, Constanţa, Braşov, Ilfov, Sibiu, Arad și Alba.  

Figura 7 – Evoluția indicilor de disparitate în perioada 2015-2017 – top 10 județe și municipiul București 

 

Sursa: INS, Conturi naționale regionale (http://www.insse.ro/cms/ro/tags/conturi-nationale-regionale) 

În ceea ce privește evoluția indicilor de disparitate între 2015 și 2017, se observă o tendință de reducere a 

competitivității regiunii Capitalei, cu scăderi de aproximativ 3% atât în cazul municipiului București, cât și în 

cazul județului Ilfov, chiar dacă Bucureștiul conduce în continuare detașat topul național. Pe de altă parte, 

județul Cluj înregistrează cea mai susținută creștere la nivel național, respectiv 12.9%, surclasând în 2017 

județul Timiș și consolidându-și poziția ca al doilea cel mai competitiv pol la nivel național.  

Analiza valorii adăugate brute (VAB)5 arată, încă o dată, contribuția semnificativă a Capitalei la nivel național 

– (24,35% din VAB național) și regional – 89,63% din VAB la nivelul Regiunii București-Ilfov. Astfel, împreună 

cu județul Ilfov, municipiul București contribuia, în anul 2017, cu 27,2% la VAB național (Figura 8), cu un 

punct procentual mai mult decât în anul 2008 (26,2%).  

 

 

4 Indicii de disparitate au fost calculaţi ca raport între produsul intern brut pe locuitor la nivel de judeţ şi produsul intern 

brut pe locuitor la nivel naţional. 
5 Valoarea adăugată brută măsoară excedentul valorii bunurilor şi serviciilor produse peste valoarea bunurilor şi 

serviciilor consumate pentru producţie, reprezentând deci valoarea nou creată în procesul de producţie. 

http://www.insse.ro/cms/ro/tags/conturi-nationale-regionale
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Figura 8– Contribuția județelor și a municipiului București la formarea Valorii Adăugate Brute în anul 2017 

 

Sursa: INS, Conturi naționale regionale (http://www.insse.ro/cms/ro/tags/conturi-nationale-regionale) 

Capitala se detașează la nivel național ca centru al serviciilor intensive în cunoaștere și high-tech, 

contribuind cu peste 50% la realizarea valorii adăugate brute a ramurilor informații și comunicații, 

activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice, intermedieri financiare şi asigurări.   

Pe baza tabelului de mai jos, mai pot fi trase câteva concluzii importante cu privire la poziția competitivă a 

Bucureștiului în context național: 

• Acesta concentrează, în proporție foarte ridicată (peste 50%) industriile și serviciile cu valoare 

adăugată ridicată, precum IT&C, intermedieri financiare, asigurări, activități științifice, tehnice, 

profesionale; 

• Sectoarele care contribuie cel mai mult la valoarea adăugată brută generată de Capitală sunt 

comerțul, serviciile administrative și suport, IT&C, industria prelucrătoare și activitățile tehnice și 

profesionale – după cum vom vedea că o arată și structura ocupării forței de muncă. Așadar, un mix 

http://www.insse.ro/cms/ro/tags/conturi-nationale-regionale
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de activități destul de puțin intensive în cunoaștere și de activități din categoria high-tech, care 

răspunde, într-o oarecare măsură, celor două segmente mari de ocupare: persoanele cu studii medii 

și cele cu studii superioare; 

• Activitățile economice care au înregistrat cea mai mare creștere a valorii adăugate brute în ultimul 

deceniu sunt tranzacțiile imobiliare (dezvoltări imobiliare, închirieri, vânzări, administrări de imobile 

etc.), serviciile-suport (mai ales industria de outsourcing și call-centere, dar și diferite servicii pentru 

populație și agenți economici – de ex. întreținere, pază, curățenie, recrutare etc.), cele profesionale 

și tehnice (consultanță, publicitate, inginerie), sectorul serviciilor de interes public (de ex. sănătate), 

dar și serviciile financiare. Așadar, nu putem vorbi despre o tranziție foarte clară la activități 

intensive în tehnologie și cunoaștere (sectorul IT a avut o evoluție moderată, sub tendința națională), 

ci mai degrabă de o valorificare a contextului internațional favorabil, a statutului de capitală și a 

stocului important de forță de muncă cu studii superioare și cu cunoștințe de limbi străine; 

• Bucureștiul și-a consolidat în ultimii 10 ani poziția competitivă la nivel național în domeniul energetic 

(aici având sediul cele mai mari companii din domeniul petrolier, al hidroenergiei, al producerii de 

energie termică, a transportului, distribuției și comerțului de energie electrică etc.), al 

intermedierilor financiare și asigurărilor (aici existând sediile a peste 95% dintre băncile și societățile 

de asigurări din țară), al pieței de real-estate (mai ales pe segmentul de birouri și spații logistice), al 

serviciilor profesionale și tehnice (pe fondul stocului de forță de muncă cu studii superioare, 

competențe lingivistice), al celor administrative și suport (pe fondul schimbării unor comportamente 

de consum ale agenților economici și populației, care tind să externalizeze tot mai multe activități) și 

al sectorului de servicii de interes social (mai ales sănătate: spitale, clinici private și laboratoare și 

educație); 

• Bucureștiul a pierdut în ultimii 10 ani din importanța pe care o avea la nivel național în domenii 

precum industria (mai ales ramurile precum industria textilă, a pielăriei, poligrafică, a materialelor de 

construcții, metalurgică, a prelucrării metalelor, a echipamentelor electrice, a mașinilor și utilajelor, 

a mobilei etc. - care necesitau forță de muncă ieftină și norme permisive de poluare, greu 

compatibile cu ale unei capitale, fără a mai vorbi despre presiunea imobiliară asupra suprafețelor 

ocupate de fabrici), dar și construcțiile, comerțul, transporturile, turismul – unde cauzele sunt legate 

de un mix de factori (nivelul redus al investițiilor publice, lipsa de forță de muncă etc.). În sfera 

domeniilor în care ponderea Bucureștiului în context național a început să scadă putem include și 

IT&C (dominat în București de subramura comunicațiilor, mai puțin dinamice, și limitat de numărul 

absolvenților de studii de specialitate – mai puțin de 3.000/an). În acest domeniu, județe din țară 

polarizate de poli regionali de creștere au crescut într-un ritm mai accelerat, cu precădere în 

domeniul producției de software (Cluj +61,82%, +5,5 mii și Iași +97,54%, +2,9 mii, dublându-și 

numărul de specialiști, între 2015 și 2018, comparativ cu +54,88%, +18,3 mii salariați în municipiul 

București6).  

 

 

6 Patronatul Investitorilor Autohtoni (PIAROM).2019, Studiu privind dinamica pieței muncii în perioada 2015-2018 la 

nivelul sectoarelor economice reprezentând direcțiile de politică industrială a României 
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Tabel 1- Structura VAB în Capitală și poziția competitivă a municipului în context național 

Sectorul economic 

VAB 

(2017 – 

mil. 

Euro) 

Ponderea  (%) 

VAB sectorială 

în total VAB 

București 

Ponderea  (%) 

VAB sectorială 

București în VAB 

sectorială 

națională 

 

Dinamica VAB (%, 

2017 vs 2008) la 

nivelul Bucureștiului 

Dinamica VAB 

(%, 2017 vs 

2018) la nivel 

național 

Agricultură, silvicultură, 

pescuit 

237 0,5 2,9 +128,0 -12,3 

Industrie prelucrătoare 4.731 10,2 12,6 -8,7 +16,4 

Industrie extractivă, 

energetică, apă-canal, 

salubritate 

2.323 5,0 32,5 +43,9 +40,3 

Construcții 2.687 5,8 27,8 -51,5 -41,9 

Comerț, transporturi, 

HORECA 

9.434 20,4 27,3 +24,3 +30,9 

IT&C 5.948 12,9 57,9 +34,1 +61,5 

Intermedieri financiare și 

asigurări 

2.953 6,4 64,3 +71,0 +49,9 

Tranzacții imobiliare 3.231 7,0 21,4 +175,0 +54,8 

Activități științifice, 

profesionale, tehnice; 

servicii administrative și 

suport. 

7.707 16,7 54,5 +159,9 +140,7 

Administrație publică, 

apărare, sănătate, 

educație, servicii sociale 

4.978 10,8 21,5 +77,0 +69,6 

Activități culturale, 

sportive, recreative; alte 

servicii; gospodării; 

activități extrateritoriale 

1.951 4,2 33,6 +52,7 +78,9 

Sursa: Prelucrări proprii pe baza datelor Eurostat Database 
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Capitala și regiunea sa înconjurătoare concentrează cele mai multe întreprinderi și unități locale active 

comparativ cu celelate regiuni de dezvoltare și generează 35% din cifra de afaceri a unităților locale active 

la nivel național7, constituind principalul motor economic al României.  

Performanța economică a regiunii și a Capitalei este reflectată și de numărul de întreprinderi active la nivel 

regional și local, în comparație cu alte regiuni și județe din țară. Astfel, Regiunea București-Ilfov conduce 

clasamentul la nivel național, înregistrând cele mai multe întreprinderi active – 142.210 în anul 2018. În 

același an, municipiul București concentrează aproximativ 20% (19.97%) din unitățile locale active8 la nivel 

național și înregistrează cea mai ridicată densitate a unităților locale active (nr. ULA/1000 locuitori) din țară. 

Și din punctul de vedere al cifrei de afaceri a unităților locale active, în anul 2018 Regiunea București-Ilfov se 

clasează, la mare distanță față de celelalte regiuni ale României, pe locul întâi cu o pondere de aproximativ 

35% din cifra de afaceri (CA) totală înregistrată la nivel național. Municipiul București contribuie cu 82.1% la 

cifra de afaceri a regiunii.  

 

 

 

 

 

7 Total industrie, constructii, comert si alte servicii 
8 Unitatea locală este o întreprindere sau o parte a acesteia (atelier, fabrică, depozit, birou, mină sau staţie etc.) situată 

la o adresă identificabilă. În acest loc se desfăşoară o activitate economică, pentru care - în afara unor cazuri 

excepţionale - lucrează una sau mai multe persoane (cu normă întreagă sau parţială) pentru aceeaşi întreprindere. 

Sursa: INS, 2017, Repere economice şi sociale regionale: Statistică teritorială 

Sursa: Baza de date INS eDemos 

 

   

 Figura 9 – Clasamentul regiunilor de dezvoltare din perspectiva numărul de unități locale active, 2018 
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1.3. ATRACTIVITATEA CAPITALEI ȘI CONCENTRAREA RESURSELOR DE 

MUNCĂ  

Municipiul București se clasează pe locul 1 în topul orașelor unde românii ar dori să locuiască, dar pe 

ultimul loc dintre municipiile din top 5 în ceea ce privește percepția calității vieții.  

Muncipiul București este cel mai important centru urban național și atrage cea mai mare pondere a 

migranților și navetiștilor, dintre toate regiunile țării. Analiza orașelor din România în care românii și-ar dori 

cel mai mult să locuiască și a motivelor pentru aceasta9 clasează Capitala pe locul 1 în topul preferințelor 

locuitorilor și al potențialilor locuitori, urmat de Cluj-Napoca, Timișoara, Brașov și Constanța. Este însă de 

remarcat că în cazul aceleiași întrebări, excluzând de această dată locuitorii, municipiul București se clasează 

al doilea în topul preferințelor, după Cluj-Napoca. Totuși, aproape 15% dintre români s-ar putea muta la 

București în următorii 5 ani, dacă ar avea posibilitatea și mijloacele.  

Analizând motivele pentru care respondenții preferă un oraș sau altul, a reieșit că principalul motiv este 

calitatea vieții, urmat de oferta de locuri de muncă și asistența medicală specializată. Acest top evidențiază 

împortanța investițiilor în infrastructură urbană și servicii publice de calitate și buna administrare a orașelor, 

precum și a atragerii de investiții și asigurării unei piețe de locuri de muncă ofertantă.  

Tabel 2 – Orașele din România în care românii și-ar dori cel mai mult să locuiască 

 

Sursa: Banca Mondială.2017, Orașe Magnet – Migrație și navetism în România  

În acest context, este de remarcat faptul că, spre deosebire de următoarele municipii din clasament, în cazul 

Capitalei respondenții au selectat locurile de muncă ca fiind principalul motiv al atractivității. Totodată, deși 

clasat pe locul întâi, București înregistrează cel mai scăzut scor din Top 5 municipii în ceea ce privește 

calitatea vieții, ceea ce indică necesitatea intervenției pe acest palier, pentru a spori atractivitatea Capitalei, 

atât în context național, cât și în context european.  

 

 

9 Banca Mondială.2017, Orașe Magnet – Migrație și navetism în România 
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Capitala generează o zonă funcțională ce atrage cel mai mare număr de navetiști din țară (peste 330,000) 

și depășește limitele județului Ilfov, acoperind mare parte din Regiunea Sud-Muntenia.  

Zona urbană funcțională a municipiului București concentrează o populație stabilă de peste 2.7 milioane 

locuitori (din care aprox. 1.5 mil. populație ocupată) și atrage cel mai ridicat procent de navetiști din țară – 

peste 330,000 de navetiști provenind preponderent din 7 județe (Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, 

Prahova, Teleorman)10 și reprezentând 22.4% din totalul populației ocupate din zona urbană funcțională. 

ZUF se caracterizează printr-o mobilitate ridicată a populației și migrație internă accentuată, în funcție de 

oportunitățile oferite de piața forței de muncă.  

Analiza modelului gravitațional economic ale Regiunii Sud-Muntenia arată extinderea în teritoriu a 

impactului activităților economice din Regiunea București-Ilfov, dincolo de limitele administrative ale 

județului Ilfov, preponderent în lungul principalelor axe de transport – A1 și DN1, respectiv în direcțiile 

București-Pitești și București-Ploiești. Totodată, modelul gravitațional demografic indică o zonă cu densitate 

ridicată a populației între București, Ploiești, Târgoviște și Pitești, dar subdezvoltată din punct de vedere 

economic, ce furnizează resurse de forță de muncă pentru companiile din Capitală și din județul Ilfov. Cea 

mai mare parte a navetiștilor spre București provine din UAT-urile din județul Ilfov și municipiul Ploiești.11 Pe 

de altă parte, în ceea ce privește navetiștii către localitățile din județul Ilfov, angajatorii au raportat ca surse 

de forță de muncă municipiul București și județele Prahova, Călărași, Giurgiu și Dâmbovița12. Municipiul 

București, alături de județul Ilfov, și-ar putea valorifica poziția în cadrul regiunii și în raport cu resursele de 

forță de muncă din județele învecinate, prin dezvoltarea adecvată a infrastructurii conective și a 

infrastructurii de afaceri, ce ar putea cataliza și atrage activitatea din sectorul privat.  

Figura 10 – Modelul gravitațional demografic (stânga) și economic (dreapta) pentru Regiunea Sud-Muntenia 

 

Sursa: Banca Mondială.2017, Orașe Magnet – Migrație și navetism în România  

 

 

10 Sursa: Banca Mondială.2017, Orașe Magnet – Migrație și navetism în România; datele utilizate sunt cele de la 

Recensământul Populației și al Locuințelor, 2011. 
11 Idem. 
12 Chestionar aplicat reprezentanților mediului de afaceri din județul Ilfov. 
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Conform sondajului în rândul investitorilor* din București, 48% dintre companiile respondente au raportat că 
printre angajații lor se numără navetiști, ponderea medie a angajaților care fac naveta fiind de 10%. Cea mai mare 
pondere a navetiștilor (14%) a fost raportată de companiile din Sectorul 6. Dintre cele 48% de companii care au 
raportat navetiști, 22% au răspuns că le pun la dispoziție acestora transport, în timp ce 13% dintre companiile care 
nu asigură transportul angajaților în momentul de față (57% dintre respondenți) intenționează să pună la dispoziția 
angajaților transport în viitor.  

Număr de angajați în București în 2018

% Pondere a numărului de angajați din total eșantion

( % Pondere a angajaților care fac naveta
 

Principalele județe care asigură forță de muncă companiilor din București respondente sunt: Ilfov – conduce 
detașat, fiind menționat de peste 50% din respondenți, Prahova (puțin sub 20% din respondenți), Giurgiu și 
Dâmbovița, menționate de aprox. 10% din respondenți fiecare.  

*Eșantionul final prezintă următoarele caracteristici: pondere a companiilor cu valoare adăugată mare:85,6%, 
media cifrei de afaceri la nivelul anului 2017 a fost de aproximativ 91 milioane euro, cu o dispersie de la 28896 lei 
(valoarea minimă)-AFT Design SRL (CAEN: 72) la 162.531.462.540 lei (valoare maximă)- BCR sediul central (CAEN: 
60). Prin excluderea celor două valori extreme, media ajustată a cifrei de afaceri pentru 2017, la nivelul 
eșantionului a fost de 18.628.344,514 euro (pentru o paritate de 4,5 lei/euro). Numărul total de angajați, la nivelul 
eșantionului, pentru anul 2017 a fost de 81886 persoane. La momentul desfășurării cercetării numărul total de 
angajați în București, la nivelul eșantionului, a fost de 41901. Volumul maxim de angajați a fost înregistrat la nivel 
companiei OMV Petrom-13.322 persoane, media la nivelul eșantionului fiind de 163,7 angajați/companie în anul 
2017 și 84 angajați /companie în București la momentul desfășurării cercetării. 
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Capitala este atractivă pentru navetiști tineri, cu un nivel de specializare preponderent mediu și înalt.  

Unitățile administrativ-teritoriale care furnizau cei mai mulți navetiști13 în cadrul zonei urbane funcționale a 

Capitalei erau următoarele: București (27,344)14, Voluntari (11,886), Ploiești (8,853), Pantelimon (7,215), 

Popești-Leordeni (6,817), Bragadiru (5,421), Chiajna (5,319), Buftea (4,123), Chitila (3,992), Constanța (3,688), 

Giurgiu (3,633), Otopeni (3,595), Dobroești (2,870), Măgurele (2,798), Pitești (2,785). Un procent relativ 

mare (37.3%) este reprezentat de navetiștii de distanță lungă (care depășesc granițele regiunii București-

Ilfov), concentrați, după ce reiese din figura de mai jos, mai ales de-a lungul căilor de comunicații majore 

(autostrăzi, drumuri europene, magistrale de cale ferată care converg către Capitală. Domeniile care atrag 

cei mai mulți navetiști sunt comerțul, construcțiile, transportul, securitatea sau administrație publică. Din 

totalul navetiștilor, cei mai mulți au sub 35 ani (50.6%), 34.1% dintre aceștia au absolvit învățământul 

secundar superior (liceu sau grup școlar), ceea ce înseamnă că se deplasează pentru locuri de muncă puțin 

specializate, în domenii fără valoare adăugată ridicată, iar 33% au absolvit o unitate de învățământ superior, 

ceea ce poate însemna că au ales să își achiziționeze o locuință în zone cu prețuri mai mici ale 

apartamentelor, fiind dispuși să facă naveta până la locul de muncă. Pe ocupații, 50.8% din navetiști erau 

muncitori calificați, 24.3% - manageri și specialiști cu studii superioare, 12.8% - muncitori necalificați și 12.1% 

- tehnicieni.  

Figura 11 – Navetiștii către zona urbană funcțională București 

 

Sursa: Banca Mondială.2017, Orașe Magnet – Migrație și navetism în România 

 

 

13 Pe baza datelor de la Recensământul populației și al locuințelor (RPL) 2011 
14 Cifra reflectă numărul de persoane ocupate rezidente în municipiul București și care lucrează într-o altă localitate din 

zona urbană funcțională, cu precădere din județul Ilfov.  
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Municipiul București concentrează peste o treime din totalul studenților și cursanților înscriși în 

învățământul universitar din România și reprezintă principalul centru universitar din țară, lansând pe piața 

muncii peste 40,000 absolvenți / an.  

Municipiul București nu polarizează numai angajații, ci și studenții, care reprezintă o resursă importantă de 

forță de muncă specializată. Astfel, Capitala reprezintă principalul centru universitar la nivel național, aici 

fiind înregistrați 172,528 studenți în anul universitar 2018-2019, reprezentând aproximativ o treime din 

totalul studenților și cursanților înscriși în învățământul universitar public din România (32% din totalul 

național), respectiv aprox. 60% din studenții și cursanții înscriși în învățământul universitar privat. Totodată, 

universitățile din București oferă cel mai mare număr de locuri la programele de masterat și doctorat, 

oferind oportunități de specializare într-o varietate de domenii.  

Din punct de vedere teritorial, municipiul București atrage studenți din întreaga țară, cei mai mulți provenind 

din exteriorul arcului carpatic, în timp ce Cluj-Napoca, cel de al doilea centru universitar din România, 

concentrează preponderent studenții din Transilvania, Timișoara pe cei din Banat, iar Iașiul pe cei din partea 

centrală și de nord a Moldovei. .  

Cei mai mulți studenți înscriși la doctorat se înregistrează în domeniul ingineriei și tehnologiei.  

Universitatea București concentrează cel mai mare număr al studenților din București înscriși în ciclurile de 

licență (22,301) și master (8,023), urmată de Universitatea Politehnică București (19,250 - licență și 7,545 - 

master) și Academia de Studii Economice (15,966 - licență și 5,992 - master). Universitatea Politehnică 

înregistrează cel mai mare număr al studenților înscriși la doctorat (2,119), atât la nivelul Capitalei, cât și la 

nivel național, indicând un interes ridicat pentru specializarea în inginerie și tehnologie. Aceasta este urmată 

de Universitatea București (1,341) și UMF "Carol Davila" Bucuresti (1,307)15.  

Universitățile din Capitală pregătesc forță de muncă specializată în principal în domeniile științelor sociale 

și management, inginerie și tehnologie (inclusiv IT) și sănătate.  

Analiza pe domenii a specializărilor16 universităților din București indică preponderența domeniilor Științe 

sociale și management, Inginerie și tehnologie, Științe ale vieții și medicină și Arte și științe umane. Această 

profilare este confirmată și de situația absolvenților din învățământul superior. Astfel, în 2017, 31% dintre 

absolvenții din Capitală erau specializați în Afaceri, administrație și drept, 15% în Inginerie, prelucrare și 

construcții, 12% în Științe sociale, jurnalism și informații, iar 10% în Sănătate și asistență socială, restul 

specializărilor înregistrând mai puțin de 10% din totalul de absolvenți. Altfel spus, universitățile din 

municipiul București au lansat pe piața forței de muncă în 2017 13,422 absolvenți în domeniul afacerilor, 

administrației și dreptului, peste 6,500 de absolvenți în domeniul ingineriei și construcțiilor, 4,085 absolvenți 

în domeniul sănătății și asistenței sociale, aproximativ 3000 în servicii și aproximativ 2,500 în tehnologia 

informațiilor și comunicațiilor (inclusiv IT).  

 

 

15 Datele se referă la anul universitar 2018-2019. Sursa: UEFISCDI-CNFIS, centralizare date raportate de Universități 

către Ministerul Educației și Cercetării (https://rei.gov.ro/index.php) 
16 Din punct de vedere al numărului de specializări 
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Figura 12- Studenții absolvenți de învățământ superior (licență, master, doctorat) pe domenii de studii și centre 

universitare, în anul 2017 

 

Sursa: INS. Baza de date TEMPO Online 

În context național, se remarcă faptul că Bucureștiul se detașează la numărul mare de absolvenți din 
domeniile economie, drept, științe politice, cu 35-40% din totalul celor înregistrați la nivel național. De 
asemenea, Capitala înregistrează un avantaj semnificativ față de alte orașe mari din țară în domeniul 
ingineriei construcțiilor și arhitecturii (38% din numărul total de absolvenți), ingineriei alimentare, spațiale, 
studiilor militare, medicinei veterinare, artelor teatrale și cinematografiei, filologiei și limbilor străine etc. În 
schimb, în domenii precum medicina, farmacia, IT&C, matematica, biologia, chimia, ingineria agricolă, 
pedagogia, istoria și filosofia etc. avantajul competitiv al Capitalei în raport cu alte centre universitare era 
mai puțin evident. Aceste tendințe justifică, de altfel, afirmarea Bucureștiului ca un pol al industriei de BPO 
(outsourcing de procese din sfera contabilității, resurselor umane, achizițiilor, asistenței tehnice pentru 
clienți etc.), care caută mai ales persoane tinere cu studii economice, juridice și, mai rar, tehnice, vorbitoare 
de limbi străine.  

 



20 

2. PROFILUL ECONOMIC AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, PRINCIPALELE 

SECTOARE ECONOMICE ȘI IMPORTANȚA LOR PENTRU ECONOMIA 

NAȚIONALĂ   

Valorile principalilor indicatori economici au crescut în ultimii 5 ani, revenind în 2018 la valori apropiate 

celor dinaintea crizei economice. 

Evoluția principalilor indicatori economici ce descriu economia municipiului București indică o tendință 

ascendentă post-criză (începând cu 2011-2012) în ceea ce privește numărul mediu de salariați, numărul 

unităților locale active și cifra de afaceri17. Totuși, principalii indicatori ai companiilor private din București au 

înregistrat performanțe relativ modeste în intervaul 2008-2018. Astfel, cifra de afaceri a crescut (în monedă 

europeană) cu doar 16,4%, numărul de angajați a rămas același, iar numărul de unități locale active a scăzut 

nesemnificativ. O contribuție la această relativă stagnare a avut-o și fenomenul de suburbanizare a 

activităților economice, adică de migrare sau de instalare a acestora în județul Ilfov. Astfel, indicatorii la 

nivelul regiunii București-Ilfov au avut o evoluție net superioară: cifra de afaceri a crescut cu 20% (sub 

creșterea de la nivel național, de 25,5%), numărul de angajați cu 5,1% (față de o scădere de 6,2% la nivel 

național), iar numărul de unități locale active a crescut cu 9,5% (față de 4,3% la nivel național).  

Figura 13 – Evoluția principalilor indicatori economici (municipiul București, valori absolute), în perioada 2008-2018 

 

Sursa: Baza de date INS TEMPO 

 

 

17 Pentru a reflecta cât mai fidel situația la nivel local, în loc de întreprinderi active au fost analizate unitățile locale 

active, definite anterior (a se vedea 5) 
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Productivitatea medie a muncii în unitățile economice active a fost în regiunea București-Ilfov de 103,117 

Euro/angajat în anul 2018, față de 90,341 Euro în anul 2008, indicând o creștere de 14%. Spre comparație, la 

nivel național productivitatea medie a fost de 76,954 Euro, cu circa 25% mai redusă decât în zona Capitalei 

(ceea ce justifică și faptul că salariul mediu din Capitală a fost cu 35% peste media națională), în schimb a 

crescut mai mult față de anul 2008 (+33,8%). De menționat, în acest context, este și faptul că salariul mediu 

brut a crescut, în intervalul menționat, cu 88% în București-Ilfov, respectiv cu 96% la nivel național.  

Așadar, deși se situează încă peste medie, productivitatea muncii salariaților din București pierde teren în 

fața celor din alte zone ale țării, lucru care se va repercuta și în nivelul salariilor, care oricum au crescut mult 

peste dinamica productivității muncii, mai ales pe fondul deficitului de forță de muncă și a măsurilor 

guvernamentale de creștere continuă a salariului minim pe economie.  

 

Efervescența și dezvoltarea antreprenorială accenuată din zona periurbană, comparativ cu valorile relativ 

constante din municipiul București, indică necesitatea cooperării și dezvoltării integrate a teritoriului 

metropolitan pentru a sprijini dezvoltarea economică locală.  

Sporul natural al întreprinderilor18 înregistra valori pozitive la ultima dată disponibilă (2017), atât la nivelul 

municipiului București (8.82‰), cât și în toate sectoarele administrative, cu excepția Sectorului 4 (-0.46‰). 

Cele mai ridicate valori au fost înregistrate în Sectorul 3 (14.07‰), urmat îndeaproape de Sectorul 2 

(13.72 ‰) și Sectorul 6 (12.57‰). Media la nivelul Capitalei este preponderent pozitivă în perioada analizată, 

cu o scădere accentuată între 2008 și 2009 ca urmare a crizei economice, urmată de o creștere accentuată 

post-criză (2010-2011) și de o tendință de stabilizare, ușor negativă însă, după 2012. Evoluția indicatorului la 

nivelul sectoarelor urmează în linii mari același tipar, cu fluctuații mai accentuate (atât pozitive cât și 

negative) în Sectoarele 1 și 6 (a se vedea Figura 14). În contrast cu valorile relativ modeste înregistrate în 

municipiul București, în județul Ilfov sporul natural al întreprinderilor era de 83,7 ‰ în 2017 (în scădere față 

 

 

18 Raport între diferenţa algebrică dintre numărul de întreprinderi nou create şi numărul de întreprinderi 
închise (desființate) şi numărul întreprinderilor active existente la un moment dat. Sursa: Baza de date INS 
eDemos 

Răspunsurile la sondajul în rândul investitorilor din București indică optimismul moderat al companiilor 
cu privire la perspectivele de creștere a indicatorilor economici. Cel mai ridicat optimism se referă la 
creșterea cifrei de afaceri (78% din respondenți), iar cea mai mică valoare a fost înregistrată de 
creșterea numărului de angajați, cu numai 59% din respondenți – ceea ce, în funcție de domeniul de 
activitate al companiei, ar putea presupune creșterea productivității muncii sau automatizarea unor 
procese. 64% din respondenți consideră că există perspective pentru creșterea pieței de desfacere, iar 
pentru creșterea profitului, 67%.  

Se observă un nivel mai scăzut de optimism al companiilor cu valoare adăugată mare prin comparație cu 
alte tipuri de companii, acestea înregistrând cu 1-2 procente mai puține răspunsuri în comparație cu 
media – mai puțin în cazul cifrei de afaceri, unde valorile sunt similare. 
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de 2011, când înregistra 109,5 ‰). Capitala trebuie deci să valorifice efervescența și dezvoltarea 

antreprenorială accenuată din zona periurbană, creând condiții de dezvoltare și servicii pentru antreprenorii 

și mediul de afaceri din întregul teritoriu funcțional/ metropolitan.   

Figura 14– Evoluția sporului natural al întreprinderilor (‰), 2008-2017 

 

Sursa: Baza de date INS eDemos 

Analiza densității unităților locale active (nr. unități/1.000 locuitori) indică, de asemenea, o tendință de 

creștere. Municipiul București este urmat de județul Ilfov, care a înregistrat de asemenea o dezvoltare 

economică accentuată în ultimii ani, posibil ca efect al suburbanizării și al dezvoltării în ultimii ani a zonelor 

de birouri în afara Capitalei (ex. Pipera), zonelor de logistică (în vecinătatea autostrăzii A1) etc. Astfel, analiza 

acestui indicator la nivelul regiunii și corelat cu creșterea cifrei de afaceri și a numărului de salariați arată 

tendința de creștere economică și rolul de motor al Capitalei, dar și dezvoltarea accentuată a Județului Ilfov, 

ca rezultat al creșterii atractivității pentru investiții și a transformării și modernizării economiei teritoriului 

metropolitan. Toate acestea indică necesitatea abordării integrate, la nivel metropolitan/ funcțional a 

demersurilor de dezvoltare. 
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Figura 15 – Densitatea unităților locale active/ 1000 locuitori19, top național, 2018 

 

Sursa: Baza de date INS TEMPO 

Disparitățile dintre sectoare s-au accentuat, evidențiind preferința companiilor de a se localiza în Sectorul 

1 și nivelul mai scăzut de dezvoltare al sectoarelor și cartierelor din partea de sud a municipiului. 

Figura 16 – Capacitatea antreprenorială 

 

Sursa: Baza de date INS eDemos 

Capacitatea antreprenorială20a înregistrat, de asemenea, o creștere mai accentuată în zona periurbană a 

Capitalei (județul Ilfov), față de evoluția la nivelul municipiului București, care s-a aflat mai degrabă într-o 

 

 

19 Populatia rezidenta la 1 ianuarie pe grupe de varsta si varste, sexe si medii de rezidenta, macroregiuni, regiuni de 

dezvoltare si judete 
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perioadă de stagnare în ultimii ani. Cele mai ridicate valor ale indicatorului au fost înregistrate în Sectorul 1 și 

2, iar cea mai scăzută valoare în Sectorul 5. Este de remarcat că, deși clasamentul sectoarelor în funcție de 

capacitatea antreprenorială a rămas relativ constant în perioada analizată, disparitățile între sectoare au 

crescut în perioada post-criză și s-au perpetuat până în 2017, evidențiind preferința companiilor de a se 

localiza în Sectorul 1, urmat, la o diferență destul de semnificativă (o valoare cu aprox. 30% mai mică 30%) 

de Sectorul 2.  

Zona de nord a Bucureștiului (în special Sectorul 1) și localitățile din prima coroană de localități din județul 

Ilfov înregistrează cea mai ridicată capacitate antreprenorială, corelat cu accesul la principalele artere de 

legătură cu teritoriul.  

Analiza la nivel teritorial a capacității antreprenoriale (Figura 17) indică dezvoltarea sinergică a zonei de nord 

a municipiului București și a orașelor și comunelor din partea de nord a acestuia, aparținând județului Ilfov 

(Voluntari, Otopeni, Ștefăneștii de Jos, Tunari), care au devenit în ultimii ani atractive atât din punct de 

vedere rezidențial, cât și pentru localizarea afacerilor și pentru dezvoltarea zonelor de birouri (ex. zona 

Pipera). Otopeni, Voluntari și Ștefăneștii de Jos beneficiază totodată de accesibilitatea ridicată asigurată de 

DN1, A3 și proximitatea Aeroportului Internațional Henri Coandă. Pe de altă parte, valorile relativ ridicate din 

partea sudică a primei coroane de localități din jurul Capitalei (Bragadiru, Berceni, Chiajna) comparativ cu 

valorile din București, indică creșterea antreprenoriatului și externalizarea unor activități economice în afara 

Capitalei (logistică și depozitare, activități industriale etc.) corelat cu axele principale ce asigură accesul spre 

și dinspre aceasta (A1, DN4) și cu dezvoltarea rezidențială din ultimii ani a localităților din sudul județului 

Ilfov. Capacitatea antreprenorială scăzută și numărul limitat de locuri de muncă din sectoarele sudice ale 

municipiului București indică dezvoltarea mai redusă a acestora și profilul mai degrabă monofuncțional, 

rezidențial, cu cartiere-dormitor (de ex. Drumul Taberei, Berceni) și o concentrare redusă a zonelor destinate 

activităților economice.  

 

 

20 Raportul între numărul total al întreprinderilor nou create (înregistrate în perioada de raportare, care au sediul social 

în localitate) și numărul de locuitori; întreprinderi nou create / 1.000 locuitori. Sursa: baza de date INSSE eDemos. 
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Figura 17– Capacitatea antreprenorială în municipiul București și județul Ilfov, 2017 

 

Sursa: prelucrare proprie pe baza datelor din baza de date INS eDemos 
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Capitala prezintă o atractivitate ridicată pentru antreprenori și pentru companiile mari și foarte mari.  

Analiza pe clase de mărime arată că în 2018 89.61% din unitățile locale active la nivelul Capitalei înregistrau 

0-9 angajați, 8,32% angajau între 10 și 49 angajați, 1,67% - între 50 și 249 angajați, iar restul de 0,41% 

corespundeau criteriului întreprinderilor mari și foarte mari, cu peste 250 angajați. Această distribuție este 

asemănătoare distribuției la nivel regional și național, dar, comparativ cu distribuția la nivel național, 

municipiul București înregistrează ponderi mai ridicate în categoriile 0-9 angajați (cu 0,7% mai mult decât la 

nivel național) și peste 250 angajați (0,41% față de 0,32% la nivel național). Aceste diferențe indică, pe de-o 

parte, dezvoltarea mai puternică a antreprenoriatului față de alte zone din țară, și, pe de altă parte, 

atractivitatea Capitalei pentru companiile mari și foarte mari. Între companiile cu cel mai ridicat număr de 

salariați înregistrate în municipiul București21se numără: Kaufland România (comerţ cu amănuntul în 

magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun), OMV Petrom 

(extracţia petrolului brut) și RCS & RDS SA (activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu).    

Figura 18– Unități locale active, pe clase de mărime (municipiul București – interior, Regiunea București-Ilfov -  centru, 

media națională - exterior), 2018 

 

 

Sursa: Baza de date INSSE TEMPO 

 

 

21 Sediul social, ceea ce nu înseamnă că toți angajații lucrează în municipiul București 
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Ponderea ridicată a sectorului IMM din totalul unităților locale active din Capitală reflectă flexibilitatea 

mediului de afaceri local, subliniind totodată nevoia unor măsuri pentru sprijinirea și creșterea 

sustenabilității inițiativelor antreprenoriale.  

Evoluția numărului unităților locale active indică o creștere constantă și mai accentuată post-criză a claselor 

0-9 angajați și peste 250 angajați, în timp ce clasele 10-49 angajați și 50-249 angajați au înregistrat valori 

relativ constante începând cu 2011. Pe de altă parte, evoluția numărului unităților locale active începând cu 

2008 arată vulnerabilitatea clasei micro la efectele crizei economice, această clasă fiind sensibilă în fața 

șocurilor economice, înregistrând o scădere de 19.97% în perioada 2008-2011. De altfel, în afară de unitățile 

locale active cu peste 250 de angajați, nici una dintre celelalte trei categorii nu a revenit până în 2018 la 

valorile din 2008.  

Astfel, pe de-o parte, ponderea ridicată a sectorului IMM, și în special a clasei micro, din totalul unităților 

locale active din Capitală reflectă flexibilitatea mediului de afaceri local, impusă de condițiile în permanentă 

schimbare ale economiei și de dinamica regională. Pe de altă parte, această distribuție pe clase de mărime 

indică o potențială vulnerabilitate în cazul unei crize economice viitoare, subliniind nevoia unor măsuri 

pentru sprijinirea și creșterea sustenabilității inițiativelor antreprenoriale.  

Figura 19 – Evoluția numărului unităților locale active pe clase de mărime, municipiul București  

 

Sursa: Baza de date INSSE TEMPO 

În ceea ce privește repartiția subunităților companiilor (sediu central, sediu unic, punct de lucru) din 

municipiul București pe clase de mărime și sectoare administrative, se poate observa că Sectorul 1 

polarizează cele mai multe dintre unitățile medii, mari și foarte mari, diferența diminuându-se în cazul 

unităților cu 10-49 salariați. În cazul sediilor și punctelor de lucru cu 0-9 salariați, topul este condus de 

Sectorul 2, urmat de sectoarele 3 și 1. 
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Figura 20– Repartiția pe clase de mărime și sectoare administrative a subunităților companiilor din municipiul 

București (%, 2018) 

 

Sursa: INS 

Analizând ponderea subunităților din diferite clase de mărime la nivelul sectoarelor Capitalei, se remarcă 

faptul că Sectorul 1 are un profil diferit, cu cea mai mică pondere a microintreprinderilor din totalul unităților 

înregistrate. Pe de altă parte, sectoarele 4 și 5, care prezintă cele mai reduse valori ale cifrei de afaceri, 

numărului de angajați și unități locale active, înregistrează cele mai ridicate ponderi ale unităților cu 0-9 

salariați.  

Figura 21 – Repartiția pe sectoare administrative a subunităților companiilor din municipiul București (%, 2018) 

 

Sursa: INS 
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Peste 30% din unitățile locale active din Capitală activează în servicii intensive în cunoaștere22.  

”Techosistemul”23 din România, dar mai ales din București, este celebru24 pentru capitalul intelectual și 

numărul mare de companii din domeniul securității cibernetice, al jocurilor video, divertismentului și 

comerțului online. Începând cu anul 2014, s-a observat o creștere a numărului startup-urilor din harware, 

inteligență artificială, 3D printing, realitate virtuală și augmentată25. Startup-urile localizate în București pot 

beneficia de pe urma disponibilității talentului tehnic, capitala dispunând de programatori și marketeri 

competitivi. Finanțarea și accesul la capital rămân în continuare o provocare și, din această cauză, fondatorii 

de startup-uri apelează la investitori internaționali. Există câteva organizații de tip ”angel investors” care 

încearcă să acopere decalajul de finanțare, dar nu sunt suficiente. O altă vulnerabilitate a ecosistemului tech 

din București este reprezentată de lipsa competențelor de business și de management de produs. 

Analiza numărului unităților locale active din municipiul București din punctul de vedere al sectorului 

economic în care acestea activează arată că secțiunea CAEN comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea 

autovehiculelor și motocicletelor înglobează cel mai mare număr de unități (27% în 2018). Locul al doilea 

este deținut de unitățile locale active ce au ca domeniu de activitate activitățile profesionale, științifice și 

tehnice (18%) – servicii intensive în cunoaștere, iar pe locul al treilea se clasează unitățile care activează în 

domeniul construcțiilor (9%). Acest domeniu a trecut printr-o perioadă de declin ca urmare a crizei 

economice, dar a revenit la o evoluție pozitivă după 2012 (creștere de 16.12% între 2012 și 2018, nereușind 

însă să revină la valoarea din 2008). Domeniul construcțiilor este urmat îndeaproape de informații și 

comunicații, un domeniu cu valoare adăugată mare, care concentrează 8% din unitățile locale active din 

Capitală și a înregistrat o creștere a numărului de unități locale active de 15.75% între 2008 și 2018.  

 

 

22 Au fost luate în considerare secțiunile J, M, P, Q, R 
23 ”Techosistemul” sau ecosistemul dedicat startup-urilor tehnologice. 
24 Conform Nesta – The Innovation Foundation, benchmarking în care sunt analizate peste 60 de orașe europene. 
25 Câteva exemple: Univrse, Symme3D, Medicai etc. 
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Figura 22 - Numărul unităților locale active pe activități ale economiei naționale în municipiul București 

 

Sursa: Baza de date INS TEMPO 

Cea mai accentuată creștere a numărului de unități locale active (184.73% între 2012 și 2018) a fost 

înregistrată de secțiunea învățământ, urmată de producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, 

apă caldă și aer condiționat (143.64%), sănătate și asistență socială (73.40%), și activități de spectacole, 



31 

culturale și recreative (64.19%), indicând dezvoltarea serviciilor publice și a domeniilor conexe, precum și 

ponderea crescândă pe piață a actorilor privați. Totodată, trebuie menționat că în municipiul București sunt 

înregistrate o serie de companii și societăți naționale ce activează în producția și furnizarea de energie 

electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (de ex. Compania Națională de Transport al Energiei 

Electrice Transelectrica SA, Societatea Națională Nuclearelectrica SA).  

În funcție de clasa de mărime a unităților locale active, se poate observa o distribuție diferită a ponderilor 

acestora pe domenii CAEN, toate categoriile evidențiind însă profilul axat pe servicii al municipiului București. 

Astfel, la nivelul anului 2018, în cazul categoriei micro, cele mai ridicate ponderi au fost înregistrate în 

următoarele secțiuni CAEN: comerțul cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor 

(27.18%), urmat de activități profesionale, științifice și tehnice (19.5%) și construcții (8.54%). Și la nivelul 

întreprinderilor mici, comerțul cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor 

deține cea mai mare pondere (24.89%), urmat de construcții, cu 12.48% și industria prelucrătoare cu 10.56% 

(urmată îndeaproape de activități profesionale, științifice și tehnice – 10.28%) . Domeniul cu cea mai mare 

pondere în cadrul categoriei unităților mijlocii este de asemenea comerțul cu ridicata și cu amănuntul; 

repararea autovehiculelor și motocicletelor, cu o pondere de 21.63%, urmat de industria prelucrătoare cu 

15.32% și activități de servicii administrative și activități de servicii suport, cu 12.25%. Întreprinderile mari și 

foarte mari sunt dominate numeric de activități de servicii administrative și activități de servicii suport 

(dintre acestea printre principalii angajatori înregistrați în București activează în domeniile resurselor umane 

și al securității), cu 21.14%, urmată de comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și 

motocicletelor, care înregistrează 17.46%, și industria prelucrătoare, cu 14.52%.  

Atractivitatea Capitalei pentru activități industriale este în scădere, pe fondul tranziției către o economie 

bazată pe cunoaștere.  

Industria prelucrătoare a înregistrat o scădere cu 17.60% a numărului unităților locale active între 2008 și 

2018, pe fondul declinului în perioada crizei economice, dar și a scăderii atractivității Capitalei pentru 

investițiile în industrie din cauza costurilor ridicate cu forța de muncă, cu terenurile, a unor constrângeri 

urbanistice și de mediu etc.. Între 2012 și 2018 a cunoscut o evoluție ușor crescătoare (6.44%), însă rata 

scăzută de creștere a acestei secțiuni conduce la diminuarea ponderii ei în economia municipiului București. 

O evoluție asemănătoare a înregistrat și secțiunea comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea 

autovehiculelor și motocicletelor (scădere de 18.46% între 2008 și 2018 și de 1.44% între 2012 și 2018), 

indicând o tendință de consolidare a activității de retail în jurul unor lanțuri comerciale mari, în detrimentul 

micilor afaceri de familie, care dominau peisajul urban în urmă cu 10-15 de ani.  
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Figura 23 - Distribuția unităților locale active pe clase de mărime și activități ale economiei naționale, municipiul 

București, 2018 

 

Sursa: Baza de date INS TEMPO 

Capitala concentrează un număr ridicat de companii și societăți naționale, precum și multe dintre cele mai 

mari companii private din țară. Activitatea acestora se desfășoară în mare măsură în afara municipiului, în 

timp ce indicatorii economici sunt raportați la nivelul sediului central, distorisionând în unele cazuri 

imaginea reală a economiei locale26.  

În ceea ce privește numărul de salariați raportați de companiile din București, cele mai ridicate valori sunt 

raportate de companiile naționale – primele trei poziții corespund cu primele trei poziții din topul în funcție 

de numărul de salariați la nivel național. Activitatea acestora este coordonată din Capitală, dar se desfășoară 

în mare măsură în teritoriu. Aceeași situație poate fi observată și în cazul companiilor private, companiile din 

București cu cel mai mare număr de salariați în 2018 desfășurându-și, de asemenea, activitatea în întreaga 

 

 

26 În acest context, pentru a reflecta cât mai fidel situația la nivel local, au fost utilizate pe cât posibil date privind 

unitățile locale active (CA, personal etc.) 
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țară (de ex. RCS & RDS SA, OMV Petrom și Kaufland). Astfel, pentru  obține o imagine reală a situației 

salariaților care își desfășoară activitatea în Capitală, au fost analizate în continuare datele la nivelul 

subunităților (sedii, puncte de lucru) înregistrate aici.   

Unitățile locale active și sediile companiilor din București cu cel mai mare număr de salariați sunt 

concentrate preponderent în Sectorul 1, urmat de sectorul 2.  

Analiza distribuției teritoriale a unităților locale active și a companiilor cu sediul în municipiul București 

indică o concentrare ridicată în Sectorul 1, urmat de sectoarele 2 și 5. Cele mai puține unități locale active se 

găsesc în sectoarele 5 și 4, cele mai puțin dezvoltate economic sectoare ale Capitalei.  

Analiza subunităților27 companiilor înregistrate în municipiul București oferă o imagine realistă cu privire la 

repartiția teritorială a salariaților, referindu-se strict la angajații ce activează în Capitală (FIgura 24). Astfel, se 

poate observa că Sectorul 1 concentrează cei mai multi salariați dintre sectoarele Capitalei, de aproape 4 ori 

mai mulți decât Sectorul 5. Numărul de subunități din sectoarele 1, 2 și 3 este similar, însă Sectorul 1 

concentrează cele mai multe subunități de dimensiuni mijlocii, mari și foarte mari (peste 50 angajați), urmat 

de Sectorul 2. 

În ceea ce privește topul în funcție de numărul de salariați și domeniile de activitate, pe subunități locale, se 

remarcă angajatorii din domeniile transportului public (cu STB și METROREX în top 10 subunități din 

Capitală), resurse umane, IT&C, comerț și servicii. Principalele subunități din perspectiva numărului de 

salariați sunt concentrate în Sectorul 1, urmat de sectoarele 2 și 5.  

Tabel 3– Top 10 subunități ale companiilor din municipiul București din perspectiva numărului de salariați, 2018 

DENUMIRE SECTOR CAEN NR. SALARIAȚI 

SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCURESTI STB SA SECTORUL 1 4931 9249 

SC LUGERA & MAKLER SRL SECTORUL 3 7820 5633 

SC ORACLE ROMANIA SRL SECTORUL 2 6201 4463 

COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SECTORUL 2 5310 4461 

SC METROREX SA SECTORUL 1 4931 4402 

SC RCS & RDS SA SECTORUL 5 6110 4252 

SC MANPOWER HR SRL SECTORUL 5 7820 3562 

COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA SECTORUL 1 5221 3286 

SC SECURITAS SERVICES ROMANIA SRL SECTORUL 1 8010 3140 

SC DANTE INTERNATIONAL SECTORUL 6 4791 3129 

Sursa: INS 

 

 

27 Sedii unice, sedii centrale, puncte de lucru, cf. INS.  
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Figura 24 – Repartiția salariaților și subunităților companiilor la nivelul sectoarelor municipiul București, 2018 

 

Sursa: prelucrare proprie pe baza datelor INS 
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Figura 25 – Repartiția teritorială a primelor 50 subunități din municipiul București în funcție de numărul de salariați, 

2018 

 

Sursa: prelucrare proprie pe baza datelor INS 
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Cifra de afaceri generată de unitățile locale active din municipiul București a fost în anul 2018 de 431,722 

milioane lei28. Analizând evoluția post-criză a cifrei de afaceri, se observă că cea mai mare creștere în 

intervalul 2012-2018 s-a înregistrat în următoarele secțiuni CAEN: (1) industria extractivă (creștere de 

259.86% între 2012 și 2018), pe fondul prezenței în București a OMV Petrom și a altor companii în domeniu, 

dar a căror activitate extractivă se desfășoară în alte județe, (2) Sănătate și asistență socială (creștere de 

133.49%) – de ex. centrele și rețelele medicale private înregistrează cea mai ridicată cifră de afaceri (de ex. 

Centrul Medical Unirea SRL, Med Life SA, Sanador SRL); (3) Hoteluri și restaurante (102.15%) – de ex. 

companiile care dețin francizele McDonalds (Premier Restaurants Romania SRL) și KFC (US Food Network SA), 

companii în domeniul serviciilor hoteliere și de restaurante de lux (București Turism SA, Ana Hotels SA); (4) 

Învățământ (84.28%) –de ex. rețele de școli/ licee private (Lumina Instițutii de Învățământ SA, Olga Gudynn 

International School SRL), ce își desfășoară activitatea atât în Capitală, cât și în afara acesteia (județul Ilfov, 

Constanța etc.). Informațiile și comunicațiile se clasează pe poziția a cincea, cu o creștere de 48.32% între 

2012 și 2018. Cea mai ridicată CA în acest domeniu a fost înregistrată în 2018 de furnizorii de servicii de 

telecomunicații Orange România, Vodafone România, RCS&RDS SA, TELEKOM România, urmați de Oracle și 

IBM România (activități de servicii in tehnologia informatiei).  

Figura 26 – Evoluția cifrei de afaceri a unităților locale active din municipiul București29 

 

Sursa: Baza de date INS TEMPO 

 

 

28 Date provizorii cf. INS TEMPO, la data elaborării analizei 
29 Pentru a oferi o imagine cât mai relevantă și precisă luând în considerare inflația, valorile pentru anii 2008 -2016 au 

fost actualizate utilizând Indicele Prețurilor de Consum (exprimate procentual), cf. INS 

(http://statistici.insse.ro/shop/?page=ipca1) 
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Figura 27– Cifra de afaceri din unitățile locale active, pe activități ale economiei naționale la nivel de secțiune CAEN 

Rev.2, 201830  

 

Sursa: Baza de date INS TEMPO 

Economia Capitalei are un profil dominat de servicii; dintre acestea, serviciile cu valoare adăugată ridicată, 

intensive în cunoaștere, contribuie cu peste 20% la cifra de afaceri totală și înregistrează tendințe de 

creștere.   

Analiza structurii economiei locale din perspectiva CA a unităților locale active indică o economie dominată 

de servicii, ale căror activități contribuie cu peste 79% la CA totală a Capitalei. Dintre acestea, comerțul cu 

ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor contribuie cu 49% la formarea cifrei de 

afaceri a municipiului București în 2018, iar CA înregistrată de această secțiune a crescut cu 19.48% între 

 

 

30 Date provizorii cf. INS TEMPO, la data elaborării analizei 
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2008 și 201731. Aceasta este urmată de tranzacții imobiliare, închirieri și activități de servicii prestate în 

principal întreprinderilor (activități profesionale, științifice și tehnice, activități de servicii administrative și 

activități de servicii suport, care contribuie cu 12% la CA a Capitalei și a înregistrat o creștere de 27.15% între 

2008 și 2018. Pe locul al treilea din punct de vedere al CA se clasează secțiunea informații și comunicații, care 

contribuie cu 9% la CA a municipului București și a crescut cu 10.5% în intervalul 2008-2018, cunoscând o 

creștere mai accentuată în ultimii ani (peste 48% între 2012 și 2018). Astfel, serviciile cu valoare adăugată 

ridicată, intensive în cunoaștere, contribuie cu peste 20% la cifra de afaceri a Capitalei și înregistrează 

tendințe de creștere.   

Contribuția industriei prelucrătoare la CA a municipiului București a cunoscut o evoluție descendentă, de la 

11% în 2008 la 7.89% în 2012, respectiv 8% în 2018. Astfel, în anul 2018 industria prelucrătoare se clasa pe 

locul 4 din punct de vedere al contribuției la CA a Capitalei. Totodată, CA generată în acest domeniu a scăzut 

cu 24.43% între 2008 și 2018, înregistrând însă o creștere de 22.5% între 2012 și 2018.    

Sectorul 1 înregistrează cea mai mare pondere a cifrei de afaceri din municipiul București, iar sediile 

principalelor companii înregistrate în capitală se concentrează în nord și centru, cu o preferință pentru 

zonele Piața Victoriei – Iancu de Hunedoara și Aviației – Barbu Văcărescu.  

Topul companiilor din Capitală din perspectiva cifrei de afaceri concentrează 6 companii din top 10 la nivel 

național și este dominat de unii dintre principalii actori din domeniile comerțului carburanților, comerțului 

cu amănuntul (lanțuri comerciale mari) sau, în cazul OMV Petrom, extracția petrolului brut, cu mențiunea că 

municipiul București găzduiește de fapt sediul administrativ, iar activitățile extractive se desfășoară în 

teritoriu. Indicatorii economici cu valori foarte ridicate ai OMV Petrom asociați codului CAEN 0610-extractia 

petrolului brut distorsionează astfel datele privind profilul și specializarea economică a Capitalei, situație 

similară și altor companii mari și foarte mari publice și private. Din punct de vedere al distribuției teritoriale a 

cifrei de afaceri, pe baza bilanțului subunităților (sedii și puncte de lucru) din Capitală, se remarcă faptul că 

aceasta este concentrată în principal în Sectorul 1 al municipiului București, acesta înregistrând o CA de 

peste două ori mare decât Sectorul 2, care îi urmează în clasament, și de peste 7 ori mai mare decât Sectorul 

5, ultimul clasat. În ceea ce privește domeniul de activitate, topul subunităților din municipiul București din 

perspectiva cifrei de afaceri este dominat de activitățile din sfera comerțului cu ridicata și cu amănuntul și de 

producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat. 

Repartiția teritorială a primelor 50 companii din municipiul București în funcție de CA (Figura 29) indică, la 

rândul ei, concentrarea companiilor cu valori mari ale cifrei de afaceri în zona de nord și în centrul Capitalei, 

cu două zone individualizându-se mai clar, respectiv Piața Victoriei – Iancu de Hunedoara și Aviației – Barbu 

Văcărescu. 

 

 

31 Pentru a oferi o imagine cât mai relevantă și precisă luând în considerare inflația, valorile pentru anii 2008 și 2012 au 

fost actualizate utilizând Indicele Prețurilor de Consum (exprimate procentual), cf. INS 

(http://statistici.insse.ro/shop/?page=ipca1) 
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Tabel 4– Top 10 subunități din municipiul București din perspectiva cifrei de afaceri, 2018 

DENUMIRE SECTO
R 

COMPANIA-MAMĂ CAEN CIFRA AFACERI 

SC BRITISH AMERICAN TOBACCO 
(ROMANIA) TRADING SRL 

SECT. 1 SC BRITISH AMERICAN TOBACCO 
(ROMANIA) TRADING SRL 4635 9,534,748,854 

SC ENGIE ROMANIA SA SECT. 4 SC ENGIE ROMANIA SA 3523 6,066,962,460 

EXECUTIV SECT. 1 SC SOCIETATEA DE PRODUCERE A 
ENERGIEI ELECTRICE IN 3511 4,247,086,563 

SC DANTE INTERNATIONAL SECT. 6 SC DANTE INTERNATIONAL SA 4791 4,236,072,083 

SC RENAULT COMMERCIAL 
ROUMANIE SRL 

SECT. 6 RENAULT COMMERCIAL ROUMANIE 
SRL 4511 4,088,711,580 

OMV PETROM MARKETING SRL SECT. 1 SC OMV PETROM MARKETING SRL 4730 4,074,635,544 

SC NIDERA ROMANIA SRL SECT. 1 COFCO INTERNATIONAL ROMANIA SRL 4621 3,902,336,994 

SAMSUNG ELECTRONICS ROMANIA 
SRL 

SECT. 1 SC SAMSUNG ELECTRONICS ROMANIA 
SRL 4652 3,753,482,769 

ADM ROMANIA TRADING SRL SECT. 2 SC ADM ROMANIA TRADING SRL 4621 3,564,234,299 

SC OMV PETROM GAS SRL SECT. 1 SC OMV PETROM GAS SRL 4671 3,322,948,542 

Sursa: INS 
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Figura 28 – Repartiția cifrei de afaceri la nivelul sectoarelor municipiul București, 2018 

 

Sursa: prelucrare proprie pe baza datelor INS 
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Figura 29 – Repartiția teritorială a primelor 50 subunități din municipiul București în funcție de CA, 2018 

 

Sursa: prelucrare proprie pe baza datelor INS 
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În ceea ce privește repartiția VAB pe ramuri de activitate, cele mai recente date disponibile (2017) arată că 

A04 - comerţ, hoteluri şi restaurante avea cea mai mare contribuție la formarea VAB a municipiului București 

(20%), urmată îndeaproape de A08 - activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice; activităţi de servicii 

administrative şi activităţi de servicii suport (17%). Informațiile și comunicațiile (A05) se clasează pe locul al 

treilea, contribuind cu 14% la VAB total (la egalitate cu A02 – industria extractivă; industria prelucrătoare; 

producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat; distribuția apei; 

salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare) și au înregistrat o creștere a VAB cu 41.9% 

între 2013 și 2017.  

Figura 30– Valoarea adăugată brută pe ramuri de activitate în municipiul București, 2017  

 

Sursa: INS, Conturi naționale regionale (http://www.insse.ro/cms/ro/tags/conturi-nationale-regionale) 

A01  Agricultură, silvicultură și pescuit 

A02 Industria extractivă; industria prelucrătoare; producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer 
condiționat; distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare 

A03 Construcţii 

A04 Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor; transport și depozitare; hoteluri și 
restaurant 

A05 Informaţii şi comunicaţii 

A06 Intermedieri financiare şi asigurări 

A07 Tranzacţii imobiliare 

A08 Activități profesionale, științifice și tehnice; activități de servicii administrative și activități de servicii suport 

A09 Administraţie publică şi apărare, asigurări sociale din sistemul public, învăţământ, sănătate şi asistenţă socială 

A10 Activităţi culturale şi spectacole, reparații de produse de uz casnic şi alte servicii 

 

http://www.insse.ro/cms/ro/tags/conturi-nationale-regionale
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Analiza evoluției valorii adăugate brute pe ramuri de activitate la nivelul municipiului București (Figura 31) 

arată că cea mai ridicată creștere în intervalul 2013-201732 (104.58%) a fost înregistrată de ramura A07 - 

Tranzacţii imobiliare, urmată de A04 - Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor și 

motocicletelor; transport și depozitare; hoteluri și restaurant (86.23%), A09 - Administraţie publică şi apărare, 

asigurări sociale din sistemul public, învăţământ, sănătate şi asistenţă socială (61.03%) și A10 - Activităţi 

culturale şi spectacole, reparații de produse de uz casnic şi alte servicii (59.31%). Două ramuri de activitate 

au înregistrat o tendință negativă între 2013 și 2017, respectiv A06 - Intermedieri financiare şi asigurări (-

23.06%) și A03 – construcţii (-7.59%).  

Figura 31– Evoluția valorii adăugate brute pe ramuri de activitate în municipiul București, în perioada 2013-2017 

(milioane lei – prețuri curente) 

 

Sursa: INS, Conturi naționale regionale (http://www.insse.ro/cms/ro/tags/conturi-nationale-regionale) 

Per total, serviciile au înregistrat o creștere a VAB cu 50% între 2013 și 2017 și o creștere de 6 procente a 

contribuției la VAB totală a Capitalei, de  la 74% la 80%.  

În ceea ce privește evoluția contribuției la VAB total al municipiului București în perioada 2013-2017, cele 

mai mari creșteri le-au înregistrat A04 - Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor și 

motocicletelor; transport și depozitare; hoteluri și restaurant, a cărei contibuție a crescut cu 6 procente, A07 

- Tranzacţii imobiliare și A08 - Activități profesionale, științifice și tehnice; activități de servicii administrative 

și activități de servicii suport , ambele cu o creștere de 2 procente. Pe de altă parte, A06 - Intermedieri 

financiare şi asigurări și-a diminuat contribuția la VAB totală a municipiului București cu 6 procente în 

perioada analizată (de la 13% la 7%). Celelalte două ramuri de activitate a căror contribuție la VAB total a 

scăzut în perioada analizată, fiecare cu câte 3 procente, sunt A02 - Industria extractivă; industria 

prelucrătoare; producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat; 

distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare și A03 – Construcţii.  

 

 

32 Fără a lua în considerare A01 Agricultură, silvicultură și pescuit, care înregistrează valori scăzute și cea mai reusă 

contribuție la VAB totală a municipiului București 

http://www.insse.ro/cms/ro/tags/conturi-nationale-regionale
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Evoluția investițiilor nete din unitățile locale active indică preferința industriei și construcțiilor pentru 

investiții în afara municipiului București, în zona periurbană.  

Analiza investițiilor nete33 din unitățile locale active din municipiul București, pe activități ale economiei 

naționale indică o evoluție negativă în perioada analizată34, respectiv o scădere de 27.43% a volumului total 

al investițiilor între 2008 și 201835 și o evoluție negativă în 10 din cele 11 secțiuni analizate, singurul domeniu 

cu o evoluție pozitivă între 2008 și 2018 fiind cel al sănătății și asistenței sociale.  

Dacă analizăm însă evoluția între 2012 și 2018 a investițiilor nete din ULA, se observă o scădere mai puțin 

accentuată, de 8.18% a volumului investițiilor și o situație mai favorabilă la nivel de secțiuni CAEN.  

 

 

33 Investitiile nete reprezintă cheltuielile efectuate pentru lucrări de construcții, de instalații și de montaj, pentru 

achiziționarea de utilaje, mijloace de transport, alte cheltuieli destinate creării de noi mijloace fixe, pentru dezvoltarea, 

modernizarea, reconstrucția celor existente, precum și valoarea serviciilor legate de transferul de proprietate al 

mijloacelor fixe existente și al terenurilor (taxe notariale, comisioane, cheltuieli de transport, de încarcare-descărcare) 

etc. 
34 Pentru a oferi o imagine cât mai relevantă și precisă luând în considerare inflația, valorile pentru anii 2008 și 2012 au 

fost actualizate utilizând Indicele Prețurilor de Consum (exprimate procentual), cf. INS 

(http://statistici.insse.ro/shop/?page=ipca1) 
35 Au fost eliminate din analiză secțiunile B – Industria extractivă și D - Producția și furnizarea de energie electrică și 

termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, pentru care datele sunt confidențiale începând cu 2013. 
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Figura 32– Investiții nete din unitățile locale active din municipiul București, pe activități ale economiei naționale la 

nivel de secțiune CAEN Rev.2, 2008-201  

 

 

Sursa: Baza de date INS TEMPO 

Comparativ cu 2008, cele mai semnificative diferențe (pozitive și negative) s-au înregistrat în domeniile 

comerțului cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor și industriei 

prelucrătoare, care și-a diminuat ponderea în totalul investițiilor nete din unitățile locale active din Capitală 

cu 6, respectiv 4 procente, și tranzacții imobiliare, închirieri și activități de servicii prestate în principal 

întreprinderilor, a căror pondere din total a crescut semnificativ, respectiv cu 6 procente. Este de remarcat 

că serviciile intensive în cunoaștere și cu valoare adăugată mare au concentrat aproximativ 41% din 

investițiile nete din unitățile locale active din municipiul București în 2017, cu 7 procente mai mult decât în 

2008.  

Investițiile pe piața imobiliară a birourilor se concentrează în sectoarele 1 și 2, în zonele centrală și de nord, 

dar se așteaptă și deschiderea de noi spații de birouri în zona de vest a Capitalei în 2020.  

Se constată o concentrare importantă în Sectorul 1 și Sectorul 2, dar și dezvoltarea unor noi zone de birouri 

ca de exemplu Preciziei, unde în 2019 s-a deschis Renault Bucharest Connected, noul sediu central al Groupe 

Renault România (găzduiește peste 3,200 angajați), Grozăvești-Orhideea, Expoziției și Lujerului-Militari, unde 

urmează să se deschidă noi spații în 2020.  
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Floreasca -Barbu Văcărescu este cea mai atractivă și efervescentă zonă de birouri din țară aici conturându-

se noul CBD (central business district/ district central de afaceri) al Capitalei, prin transformarea și 

adaptarea unei foste zone preponderent industriale. 

În zona Floreasca -Barbu Văcărescu, cea mai atractivă și efervescentă zonă de birouri din țară, se conturează 

noul CBD (central business district/ district central de afaceri) al Capitalei, reprezentând un exemplu 

ilustrativ pentru transformarea și adaptarea unei foste zone preponderent industriale la nevoile unei 

economii metropolitane bazate pe servicii. Zona a înregistrat în 2018 una dintre cele mai scăzute rate de 

neocupare din România, respectiv 2.7%, iar chiriile erau dintre cele mai ridicate – 14-17 EUR/ mp. Clădirile 

sunt în proporție de 90% recente, fiind construite în ultimii 10 ani, iar stocul de birouri ajunge la 430,000 mp, 

zona având cea mai importantă concentrare de clădiri de birouri din municipiul București. Totodată, zona 

găzduiește unele dintre cele mai înalte clădiri din birouri din România, precum Sky Tower sau Globalworth 

Tower. Criteriul locației cântărește în continuare mult la decizia de a investi, iar în 2020 se așteaptă 

deschiderea de noi birouri (de ex. în zona Barbu Văcărescu). Se estimează că în următorii ani, stocul de 

birouri va depăși 500,000 de mp în zona Calea Floreasca – Barbu Văcărescu. Având în vedere spațiile de 

birouri noi deschise sau planificate a fi deschise în 2019-2020 (Oregon Park – 25,000 mp, Equilibrium I – 

19,000 mp, Zone 313 – 5,800 mp), inițiativele de atragere a investitorilor trebuie să se intensifice. Totodată, 

în 2019 au fost demarate sau urmau a fi demarate și alte proiecte cu suprafețe închiriabile generoase: 

Globalworth Square – 27,000 mp, One Verdi Park – 20,000 mp sau Green Court D – 16,000 mp.  

Un alt pol imobiliar care găzduiește mulți investitori grupează Piața Victoriei – Aviatorilor – Piața Charles de 

Gaulle. Clădirile de birouri găzduiesc în special sedii de firme din sectoare precum servicii bancare, 

consultanță, domeniul farmaceutic. Zona este extrem de atractivă, ajungând în anul 2018 la o rată de 

neocupare de 2.5%, având un stoc de birouri de 421,000 mp. În zonă sunt localizate companii importante 

precum: Orange, BRD, First Bank, OTP Bank, Mastercard, EY, Deloitte, Hidroelectrica sau Fitbit. Câteva 

exemple de clădiri de birouri importante, includ: Europe House – 22,000 mp, America House – 44,000 mp, 

Charles de Gaulle Plaza – 23,000 mp, Tower Center International – 31,000 mp, Crystal Tower – 23,000 mp, 

Metropolis Center – 16,500 mp, Ștefan cel Mare Office – 8,000 mp etc. Hub-ul Centru-Vest este, de 

asemenea, o zonă atractivă pentru clădirile de birouri.   

Municipiul București se clasează pe locul al doilea la nivel mondial în top 3 orașe cu clădiri de birouri de 

calitate superioară cu certificări “verzi”, ceea ce poate contribui la poziționarea Capitalei pe piața 

internațională și la atragerea investițiilor străine. 

Cu 71% din clădirile de birouri certificate LEED, BREEM sau certificări locale similare, municipiul București se 

clasează pe locul al doilea la nivel mondial în top 3 orașe cu clădiri de birouri de calitate superioară cu 

certificări “verzi” (Cushman & Wakefield36), după Londra și înaintea lui Sydney. Astfel, clădirile relativ noi de 

birouri ale Capitalei, cu suprafețe închiriabile extinse și o calitate ridicată, pot contribui la poziționarea 

acesteia pe piața internațională și la atragerea investițiilor străine. În acest context, este necesar un 

marketing teritorial susținut, pe de-o parte, și o politică urbană și de terenuri coerentă, care să faciliteze 

dezvoltarea zonelor de activități economice. Posibile direcții în acest sens constau în realizarea de planuri 

urbanistice pentru zonele cu potential de dezvoltare economică, inventarierea platformelor/ terenurilor 

 

 

36Cushman & Wakefield.2019, Winning in Growth Cities 2019/2020 (Global Capital Markets Report),  
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industriale neutilizate, care pot fi convertite ca zone de servicii sau zone mixte (ex. locuire și birouri) sau 

maparea și dotarea terenurilor care se pretează pentru atragerea de investiții. Totodată, dezvoltarea urbană 

și imobiliară din ultimii ani a demonstrat că dezvoltarea infrastructurii poate atrage cu sine investiții pe 

terenurile învecinate (ex. podul Basarab sau dezvoltarea The Mark Tower în zona Str. Buzești – Calea Griviței), 

fapt ce trebuie avut în vedere în planificarea urbană.   

Platformele și zonele industriale dezafectate și terenurile neutilizate reprezintă o resursă importantă 

pentru dezvoltarea economică a Capitalei, ce trebuie abordată strategic.  

O resursă importantă în acest sens a fost identificată în zona Antiaeriană37, în sudul Sectorului 6, la 

interferența cartierelor Rahova, Ghencea, Pelungirea Ghencea și a orașului Bragadiru. Terenul are o 

suprafață de aprox. 110 ha și poate deveni un motor de dezvoltare al zonei de vest și sud-vest a Capitalei, 

prin intervenții etapizate ce ar urma să creeze o zonă mixtă, cu locuințe accesibile și serviciile publice 

aferente (educație, sănătate, spații publice, comerț) și o zonă de birouri care, în timp, este estimat că s-ar 

putea dezvolta asemănător zonei Floreasca – Barbu Văcărescu, dacă autoritățile publice locale (Primăria 

Sectorului 5 și Primăria Capitalei) vor investi în dezvoltarea infrastructurii de transport a zonei. Inițiativa 

dezvoltării acestei zone a fost demarată de Primăria Sectorului 5, sub numele Proiectul Centenarului38, 

ulterior fiind elaborate două scenarii de dezvoltare cu sprijinul Băncii Mondiale39. Având în vedere caracterul 

strategic, de proiect-fanion al acestei inițiative, este necesar dialogul între cele două primării pentru 

planificarea și operaționalizarea intervențiilor.  

 

 

37 Banca Mondială.2019, Key Urban Interventions for Raising the Attractiveness of the Antiaeriana Area 
38 The Bucharest Centenary Project 
39 Idem 43 
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Figura 33– Principalele zone de activități economice din municipiul București  

 

Sursa: prelucrare proprie 
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3. INVESTIȚIILE STRĂINE ȘI COMERȚUL EXTERIOR 

3.1 INVESTIȚIILE STRĂINE 

Municipiul București este cel mai atractiv centru urban din țară pentru investitorii străini, fiind considerat 

principalul motor de creștere al economiei naționale și clasându-se- pe primul loc în cazul majorității 

indicatorilor economici.  

Totodată, Capitala prezintă un potențial deosebit pentru antreprenoriatul digital și meseriile viitorului, 

care nu necesită prezența fizică la birou.  

O dovadă a sănătății unui ecosistem de afaceri este reprezentată de efervescența antreprenorială, măsurată 

prin nivelul de dezvoltare al startup-urilor, mai ales al celor tech, digitale, întrucât acestea demonstrează cel 

mai ridicat nivel de inovare și competitivitate, mai ales pe piețele externe, și absorb capital uman calificat, cu 

spirit de inițiativă și creativ. Conform European Digital City Index40, Bucureștiul se poziționează pe locul 52 

din cele 60 de orașe analizate, din perspectiva ecosistemului dedicat antreprenoriatului digital. Este 

penalizat mai ales la indicatorii ce țin de capital, cultură și piață. Poate surprinzător, se află pe primul loc din 

perspectiva infrastructurii digitale, fiind dotat cu o bandă largă de bună calitate. Aceasta este însă sub-

utilizată, activitatea online fiind mai redusă în comparație cu a altor orașe europene. Rata de creștere a 

utilizării infrastructurii digitale este ridicată, ceea ce poate sugera că mediul de business pentru antreprenorii 

digitali se va îmbunătăți semnificativ în viitorul apropiat. Această perspectivă este susținută și de faptul că în 

2020 București s-a clasat pe locul 1 în lume conform Remote Business Index41 (indicele privind munca la 

distanță), surclasând o serie de orașe americane precum Houston, Las Vegas și Atlanta, dar și orașe din 

Europa Centrală și de Est, precum Budapesta (locul 5), Kiev (locul 8) sau Varșovia (locul 10). București s-a 

impus în top datorită celei mai mari ponderi a locurilor de muncă ce permit lucrul la distanță (4.33%), vitezei 

ridicate a conexiunii la Internet (52 Mbps, locul 4) și costului vieții (421 £/ lună, locul 7). Alte aspecte 

analizate au fost disponibilitatea serviciilor de catering/ livrare și costul unui laptop.   

Bucureștiul este dotat cu o infrastructură digitală de bună calitate, iar alături de capitalul uman calificat, 

reprezintă 2 caracteristici de atractivitate importante pentru investitori. 

”Techosistemul” primește din ce în ce mai multă apreciere și atenție, mai ales având în vedere că IT&C a 

ajuns să contribuie cu peste 6% la PIB-ul național. Acest aspect a determinat o creștere a nivelului de 

conștientizare a actorilor cheie cu putere de decizie, care dezvoltă din ce în ce mai multe programe de sprijin 

pentru acest grup țintă. Astfel că, în prezent, există un număr mare de programe de accelerare și pre-

accelerare, precum: MVP Academy, How to Web Startup Spotlight, Innovation Labs sau RICAP. 

”Barometrul Bucureștiului Digital” scoate în evidență câteva avantaje competitive ale Capitalei, care sunt 

extrem de interesante în special pentru investitorii străini: 

• Infrastructura digitală – indicator compus din viteza de download/upload, costul conexiunii la 

internet, viteza de download/upload mobile, disponibilitatea fibrei de internet. Poziția ocupată este 

 

 

40 https://digitalcityindex.eu/ 
41 https://broadbanddeals.co.uk/remote-working/ 

https://digitalcityindex.eu/
https://broadbanddeals.co.uk/remote-working/
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1/60, lider la capitolele: viteza de download/upload și costul conexiunii la internet. În jurul acestor 

caracteristici, Capitala se poate poziționa cu ușurință și își poate construi strategia de promovare și 

de atragere a investitorilor străini. 

• Competențe – costurile cu forța de muncă, acces la absolvenți, acces la angajați IT&C, acces la 

angajați în posturi de suport, competențe de limba engleză, acces la training pentru dezvoltarea unui 

business. Poziția ocupată este 8/60. De obicei, abundența capitalului uman reprezintă un factor 

extrem de important în luarea deciziei de a investi într-o anumită locație. Bucureștiul oferă salarii 

competitive mai ales programatorilor, web designerilor etc. (loc 11/60), dar stă bine și la variabilele 

referitoare la accesul la angajații IT&C (loc 7/60) și la disponibilitatea training-urilor pentru 

demararea unei afaceri (loc 20/60).  

Infrastructura non-digitală (în special accesibilitatea și mobilitatea), standardul de viață și accesul la 

cultură, calitatea și intensitatea cercetării și dezvoltării și cererea locală pentru serviciile online sunt 

principalele aspecte de îmbunătățit astfel încât Capitala să fie mai atractivă pentru investiții în domeniul 

digital.  

Conform aceluiași Barometru, municipiul București mai are câteva caracteristici care pot fi îmbunătățite și 

care ar putea să atragă și mai mulți investitori, odată rezolvate: 

• Infrastructura non-digitală – acces la aeroport, navetism, acces la rețeaua de căi ferate. Poziția 
ocupată este 38/60. Cel mai bun scor (8/60) se înregistrează pentru variabila referitoare la navetism 
– timpul mediu de deplasare și distanța față de locul de muncă.  

• Mentorat – indicator compus din variabilele: networking, acces la programe de accelerare, 
disponibilitatea asistenței pentru startup-uri și early stage. Poziția ocupată este 43/60, similar cu 
Hamburg, cu rezultate bune mai ales la capitolul numărul de acceleratoare raportat la populația 
Bucureștiului.  

• Mediul de business – este un indicator compus din următoarele variabile: ușurința de a face afaceri, 
costul spațiilor de birouri, acces la date. Poziția ocupată este 47/60 –  Bucureștiul stă bine la capitolul 
chiriilor, în sensul în care costul este competitiv. Se poziționează la fel de bine ca Bordeaux, Tallinn 
sau Valencia.   

• Cultura antreprenorială – indicator compus din variabilele: disponibilitatea asumării riscurilor, 
diversitatea multiculturală, colaborare online, densitatea de noi afaceri, încrederea, absența 
percepției negative cu privire la antreprenoriat, implicarea digitală în ecosistemul de startup-uri, 
startup-uri digitale de succes. Poziția ocupată este 50/60, cele mai proaste rezultate fiind obținute la 
startup-uri digitale de succes (19/60) care se referă la număr de startup-uri evaluate la miliarde de 
dolari (unicorns). 

• Răspândirea cunoștințelor – indicator compus din calitatea instituțiilor de cercetare (nr. de instituții 
de cercetare în top 200 global), intensitatea R&D (cheltuieli R&D/locuitor). Poziția ocupată este 
50/60.   

• Accesul la capital – este un indicator compus din disponibilitatea finanțărilor early-stage, 
crowdfunding și finanțare de la business angels. Poziția ocupată de capitală este 52/60 – campaniile 
de crowdfunding par să funcționeze cel mai bine, poziționând Bucureștiul pe locul 33/52. Problema 
mare o reprezintă lipsa finanțărilor de tip startup și early-stage. 

• Stil de viață – indicator compus din standardul de viață și accesul la cultură. Poziția deținută este 
59/60.   

• Piață – este un indicator compus din dimensiunea pieței digitale, tranzacții online, cererea locală 
pentru servicii digitale, dimensiunea pieței mobile, creșterea tranzacțiilor online. Poziția ocupată 
este 60/60, din perspectiva variabilelor referitoare la tranzacțiile online și la cererea locală pentru 
servicii online, Bucureștiul se află pe ultimul loc.    
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Companiile sunt atrase de Capitală deoarece aici găsesc un bazin de forță de muncă bine pregătit, cu 

competențe și aptitudini tehnice necesare mai ales în IT&C. 

București este cel mai mare centru tehnologic din România, având și cele mai diversificate competențe 

cerute pe piața muncii de firmele de IT&C. ”Capitalul Capitalei” în IT se bazează pe 25,296 de programatori, 

5,773 ingineri de QA, 2,865 analiști de business, 2,476 manageri de proiect. Concurența pentru talente este 

extrem de ridicată, dar există încă un interes crescut al companiilor străine să deschidă noi centre de R&D 

sau centre de servicii pentru IT în municipiul București. Conform studiului realizat de Brainspotting42, cele 

mai multe cereri de localizare vin din partea companiilor din SUA, UK și Germania. Pe lângă acestea, există 

un interes crescut pentru piața din București și din partea companiilor franceze, canadiene, irlandeze, 

elvețiene sau olandeze. La începutul anului 2019, potrivit aceluiași studiu, ”IT Talent Map 2019”, existau 

cereri de angajări serioase pentru următorii 2-3 ani din partea unor companii precum: London Stock 

Exchange, Viavi Solutions, Verint Systems Romania, Edenred Digital, Delphi Technologies, CGI, Molson Coors 

GBS, Crowdstrike, Taxify, Zone Digital, SonicWall, etc.. Cele mai multe poziții deschise erau pentru C++, 

Java, .NET, Frontend development, Cloud, Securitate, Big Data.  

Bucureștiul poate să valorifice oportunitățile oferite de valul noilor industrii și să se poziționeze strategic 

în topul preferințelor investitorilor din aceste domenii.  

Conform studiului ”EY European Investment Monitor 2019”43, România înregistrează una dintre cele mai 

pronunțate scăderi ale proiectelor de investiții străine directe în 2018 comparativ cu 2017 – scădere cu 13%, 

similară cu cea din Germania, UK, Ungaria, dar nu la fel de pronunțată, precum în Cehia (-51%), Suedia (-

32%) sau Portugalia (-22%). 

Din perspectiva investițională, Europa rămâne atractivă pentru investitorii din vânzări și marketing, industria 

prelucrătoare, logistică, R&D etc. Majoritatea dintre investitorii respondenți ai studiului realizat de E&Y 

doresc să investească în Europa pentru a avea acces la o piață nouă și la consumatori noi (70%). Investitorii 

pariază pentru următoarele sectoare cu tendință de creștere accentuată în următorii ani: economie digitală 

(39%), cleantech (25%), energie și utilități (21%) biotehnologii și farma (19%), automotive (17%), servicii de 

business (17%), logistică și distribuție (15%), bunuri de larg consum (12%), real estate și construcții (7%). 

Bucureștiul duce o luptă grea cu Paris, Londra, Berlin, Frankfurt, Amsterdam, Munich, Madrid, Varșovia, 

Barcelona, care sunt în topul preferințelor investitorilor care au răspuns la chestionarul ”EY Attractiveness 

Survey Europe June 2019”. Orașele din Europa își fac, cu greu, simțită prezența în topul celor care vor găzdui 

următorul ”colos tehnologic”, Londra poziționându-se în top 5, urmat de Berlin, în top 7.   

 

 

42 IT Talent Map 2019, Brainspotting 
43  https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-europe-attractiveness-survey-2019/$File/ey-europe-attractiveness-

survey-2019.pdf 

Conform sondajului în rândul investitorilor din București, principalul motiv al companiilor cu capital 
străin pentru alegerea Bucureștiului este calitatea forței de muncă (24% din respondenți), iar în cazul 
companiilor cu capital mixt este vorba despre accesul la piața de desfacere națională (21% dintre 
respondenți). 

https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-europe-attractiveness-survey-2019/$File/ey-europe-attractiveness-survey-2019.pdf
https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-europe-attractiveness-survey-2019/$File/ey-europe-attractiveness-survey-2019.pdf
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Municipiul București ocupă locul fruntaș în topul național din perspectiva atractivității pentru investitorii 

străini luând în calcul valoarea capitalului subscris și numărul de firme cu capital străin. 

Conform studiului realizat de Banca Națională a României, ”Investițiile străine directe în România în anul 

2018”, în Regiunea București-Ilfov, la sfârșitul anului 2018, valoarea investițiilor străine directe (ISD) era de 

49,250 milioane de euro, reprezentând 60.7% din total ISD. Acestea au fost localizate teritorial după sediul 

social al întreprinderilor investiție directă, ceea ce nu corespunde întotdeauna cu locul de desfășurare a 

activității economice.  

Conform aceluiași studiu, Bucureștiul a atras ISD-uri în valoare de 41,273 milioane euro, adică 56% din total 

ISD, cu 6.5% mai mult comparativ cu anul 2017. La începutul anului 2018, capitalul social subscris de către 

străini a fost de 24.3 miliarde de euro, plasând Capitala pe primul loc, cu o valoare a ISD/capita de 11,552 mii 

euro. 44 

Din perspectivă sectorială, investițiile străine directe agregate la nivel național sunt orientate mai ales în 

industria prelucrătoare (30.9% din total ISD – cu ponderi importante în fabricarea mijloacelor de transport, 

metalurgie, alimente, băuturi etc.), construcții și tranzacții imobiliare (16.8%) și comerț (15.8%). 

La sfârșitul anului 2017, la nivelul municipiului București erau înregistrate, conform evidențelor Oficiului 

Național al Registrului Comerțului, 97,922 de societăți comerciale cu participare străină la capitalul social, cu 

o valoare totală a capitalului subscris de peste 24 miliarde Euro (55% din cuantumul înregistrat la nivel 

național). Municipiul București ocupă locul 1 la nivel național în ceea ce privește numărul de firme cu capital 

străin și valoarea capitalului subscris. Față de anul 2007, numărul de firme cu capital străin a crescut cu 47%, 

iar capitalul social s-a triplat. În anul 2018, numărul acestora a ajuns la 100,981 societăți comerciale cu 

participare străină la capitalul social și o valoare totală a capitalului subscris ușor mai mare comparativ cu 

anul 2017 (mai exact cu 1%).   

 

 

44 O precizare metodologică importantă este următoarea: în analiza dimensiunii economiei Capitalei intră doar ceea ce 

se produce local. Spre exemplu, în calculul și analiza dimensiunii economiei capitalei va intra doar activitatea de la 

sediul central, în cazul acelor companii care au sediul central în capitală, dar au fabrici în alte județe. 
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Figura 34 - Dinamica investițiilor străine directe în municipiul București, în perioada 2007-2018 
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Sursa: ONRC, 2019 

Capitala este preferată mai ales de investitorii din Cipru, Olanda, Spania, Marea Britanie, Luxembourg, 

Germania, Italia, Austria sau Franța, și mai ales pentru dezvoltarea activităților de comerț.  

Conform ONRC, cele mai multe firme cu capital străin înregistrate în anul 2018 în municipiul București provin 

din: Cipru – 71, Olanda – 31, Spania – 17, Marea Britanie – 16, Luxembourg – 15, Germania și Italia – 14, 

Austria și Franța – 12, Grecia – 9, Turcia – 8 firme, Polonia și Elveția – 6.    
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Figura 35– Țările de proveniență a fluxurilor de ISD către municipiul București 

 

Sursa: prelucrare proprie pe baza datelor ONRC 

Conform estimărilor, valoarea capitalului străin subscris reprezintă aproximativ 36% din PIB-ul 

municipiului București. 

Conform ONRC, valoarea totală a capitalului străin înregistrată până în octombrie 2019, reprezintă 

aproximativ 36% din valoarea Produsului Intern Brut a municipiului București, valoare raportată la o 

estimare a PIB-ului pentru anul 2019, conform Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză.  

Cumulat, situația statistică, pe țări, a persoanelor juridice cu sediul social în municipiul București cu 

participare străină la capitalul social, indică: 

1. Olanda – peste 18 miliarde de lei generate de 1349 de persoane juridice; 
2. Cipru – peste 9.6 miliarde de lei generate de 3487 de persoane juridice; 
3. Austria – peste 9.4 miliarde de lei generate de 879 de persoane juridice; 
4. Grecia – peste 6.6 miliarde de lei generate de 2230 de persoane juridice; 
5. Italia – peste 6.4 miliarde de lei generate de 5836 de persoane juridice; 
6. Spania – peste 6 miliarde de lei generate de 1450 de persoane juridice; 
7. Germania – peste 4.3 miliarde de lei generate de 1913 persoane juridice; 
8. Cehia – peste 4.2 miliarde de lei generate de 280 de persoane juridice; 
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9. Franța – peste 3.9 miliarde de lei generate de 1905 de persoane juridice; 
10. Ungaria – peste 3.8 miliarde de lei generate de 552 de persoane juridice.  

 

Numărul întreprinderilor cu capital străin din municipiul București a crescut cu 6% în perioada 2014-2018, 

iar valoarea capitalului străin cu 12% în același interval de referință, în condițiile în care la nivel național 

numărul întreprinderilor cu capital străin a scăzut cu 8.6%, iar valoarea capitalului străin a crescut cu 26%. 

În perioada 2014-2018, statistica referitoare la numărul societăților cu participare străină la capital nou 

înmatriculate și la valoarea aporturilor noi de capital străin subscris la înmatriculare prezintă o creștere 

modestă în cazul celor doi indicatori:  

Figura 36 - Dinamica numărului societăților cu participare străină la capital nou înmatriculate și valoarea aporturilor 

noi de capital străin subscris la înmatriculare în municipiul București, în perioada 2014-2018 

 

Sursa: ONRC, 2019 

Conform ONRC, în Top 10 al companiilor cu sediul social în municipiul București, din perspectiva participării 

străine la capitalul social subscris se numără următoarele companii:  

Tabel 5 – Top 10 companii din perspectiva participării străine la capitalul social subscris 

Companie Localizare 
Valoarea capitalului străin 

în octombrie 2019 – mil. lei 

Cota de participare 

străină în total capital - 

% 

Țara de 

origine 

TELEKOM ROMANIA MOBILE 

COMMUNICATIONS SA 

Sectorul 6 3,718 70 Grecia 

ENEL GREEN POWER ROMANIA 

SRL 

Sectorul 3 2,930 100 Italia 

OMV PETROM SA Sectorul 1 2,889 51 Austria 

TOMIS TEAM S.A. Sectorul 1 2,180 100 Cehia/Olanda 
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Companie Localizare 
Valoarea capitalului străin 

în octombrie 2019 – mil. lei 

Cota de participare 

străină în total capital - 

% 

Țara de 

origine 

OTP BANK ROMANIA SA Sectorul 1 1,829 100 Ungaria 

OVIDIU DEVELOPMENT SRL Sectorul 1 1,816 100 Olanda/Cehia 

BANCA COMERCIALA ROMANA 

SA 

Sectorul 3 1,623 99.87 Austria 

KAUFLAND ROMANIA SCS Sectorul 2 1,562 99.9 Germania 

PI PSY TECHNO S.R.L. Sectorul 1 1,487 90 Ungaria 

GARANTI BANK SA Sectorul 2 1,208 100 Olanda 

Sursă: ONRC, 2019 

În ceea ce privește numărul radierilor de societăți cu participare străină la capital, în perioada 2014-2018 

situația variază de la un an la altul, înregistrând o tendință descendentă începând cu 2016: 

Figura 37 – Dinamica radierilor de societăți cu participare străină la capital în municipiul București și în România în 

perioada 2014-2018 

 

Sursa: ONRC, 2019 

În anul 2018 au fost înmatriculate 2,389 de societăți cu participare străină la capital, însă, în același timp, au 

fost radiate 1,662 de societăți cu participare străină la capital, ceea ce înseamnă că aceste firme nu au reușit 

să fructifice business-ul și să acapareze o cotă de piață semnificativă în București sau pe piața națională și și-

au încetat activitatea. O altă explicație a creșterii numărului radierilor ține de scăderea consumului, în 

general, sau a încrederii antreprenorilor în economia locală. Raportul in-out sau efervescența din mediul 

privat versus companiile cu capital străin care și-au stopat activitatea este mai ridicat pentru anul 2018 – 

1.43%. În ianuarie 2019, cele mai importante radieri de companii străine au fost Bel Rom Patru SRL și Militari 

Property Management SRL, ambele active în zona de real estate.   

Top 10 cei mai importanți investitori străini în municipiul București, din perspectiva cifrei de afaceri și a 

numărului de salariați sunt prezentați în continuare, iar lista extinsă poate fi consultată în Anexa 3.  
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Tabel 6 – Top 10 investitorii străini din municipiul București, după cifra de afaceri și numărul de salariați, 2018, pe 

sectoare administrative 

Denumirea 

companiei 

Sector 

din MB 
Obiectul de activitate 

Țara de 

proveniență a 

capitalului 

Cifra de 

afaceri 

(2018) – 

mil. lei 

Numărul de 

salariați – 

2018 

OMV PETROM Sector 1 Extracție și prelucrare 

petrol și gaze naturale 

Austria 17817 12498 

KAUFLAND 

ROMANIA SCS 

Sector 2 Comerț cu amănuntul 

de produse alimentare 

și nealimentare 

Germania 10889 12374 

BRITISH 

AMERICAN 

TOBACCO 

TRADING 

Sector 1 Producția de țigări India/ Germania  9534 816 

LUKOIL ROMANIA Sector 1 Comerț cu produse 

petroliere 

Olanda prin 

Lukoil Europe 

Holdings BV 

7519 2547 

CARREFOUR 

ROMANIA 

Sector 2 Comerț cu amănuntul 

de produse alimentare 

și nealimentare 

Franța 7315 9997 

ORANGE ROMANIA Sector 1 Telecomunicații Franța / Belgia 5744 2366 

MEGA IMAGE Sector 6 Comerț cu amănuntul 

de produse alimentare 

și nealimentare 

Belgia / Olanda 5730 9741 

AUCHAN ROMANIA Sector 6 Comerț cu amănuntul 

de produse alimentare 

și nealimentare 

Franța / Olanda 5405 10123 

METRO CASH & 

CARRY ROMANIA 

Sector 3 Comerț cu ridicata de 

produse alimentare și 

nealimentare 

Germania / 

Austria / Olanda 

5303 3679 

SAMSUNG 

ELECTRONICS 

ROMANIA 

Sector 1 Comerț cu ridicata de 

produse IT&C 

Olanda / Coreea 

de Sud 

4575 208 

Sursa: ONRC, Sinteze statistice și Ministerul Finanțelor Publice, 2019 

Multe dintre companiile enumerate anterior au sediul central în București, dar unitățile de producție în alte 

județe din țară.  

Este de menționat că în municipiul București există foarte multe ISD-uri de renume internațional în sectorul 

IT&C, printre care: Amazon (SUA), Avira (Germania/SUA), Electronic Arts (SUA/UK/Olanda), Gameloft 

(Franța), Optaros (SUA) etc. 
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Prezența companiilor străine pe piața Capitalei nu anulează necesitatea susținerii și dezvoltării 

companiilor din București pe piețele străine.  

Concurența între companiile străine și cele cu capital autohton este acerbă, însă ascensiunea celor din urmă 

este remarcabilă. Unii experți pun acest succes pe seama viziunii strategice și agilității antreprenorilor 

români, dar și pe seama lanțului scurt al deciziilor de business.  

Din păcate, investițiile realizate de companiile românești în străinătate sunt foarte reduse, de numai 737 

milioane euro, ceea ce plasează România pe ultima poziție în regiune, conform unui studiu BNR realizat pe 

date UNCTAD. Spre exemplu, în România există 1,200 de firme din Polonia, dar în Polonia există numai 28 de 

firme românești.  

Această situație apare mai ales pe fondul lipsei unui instrument de reprezentare economică pe piețele 

străine, care să promoveze interesele companiilor și să ofere informații despre piețele țintă. La nivel de 

companii individuale, lipsa de viziune a managerilor sau a instrumentelor de asistare a procesului de luare a 

deciziilor pe baza analizei datelor, spre exemplu, pun în pericol dezvoltarea strategică a companiilor și 

prezența pe piețele străine. Putem da totuși câteva exemple de companii din municipiul București cu 

branduri care au ajuns pe piețele străine: tehnologia Bitdefender, folosită de jumătate de miliard de oameni 

de pe 130 de piețe din lume, brandul de pantofi Musette, I.D. Sarrieri care produce lenjerie intimă, brandul 

de biscuiți RoStar etc.  

3.2. COMERȚUL EXTERIOR 

La nivel național, cel mai mare exportator este Automobile Dacia, iar clusterizarea activității de producție a 

componentelor auto în jurul Ford și Dacia face ca aceasta să fie campioană la exporturile naționale. Dacă în 

trecut, economia României era dominată la export de produse cu valoare adăugată scăzută, precum textile, 

situația s-a schimbat și asistăm la un progres economic, cu un excedent comercial al produselor medium-

high tech. Totodată, exporturile de servicii din România au crescut semnificativ, mai ales cele din transport 

sau din IT&C, cele mai mari firme din aceste domenii fiind localizate în municipiul București.  

Municipiul București conduce topul exporturilor naționale, iar valoarea acestora a crescut cu aproape 50%, 

în intervalul de analiză. 

Conform sondajului în rândul investitorilor din București, numai 17% dintre companiile respondente au 

desfacere europeană (14%) sau internațională (americană – 1%, asiatică 1%, alte piețe – 1%). 

Principalele piețe (peste 10% din respondenți fiecare) sunt: Germania (15%), Franța (14%), Italia (11%) și 

Anglia (10%).  

Cei mai mulți dintre respondenți au desfacere națională (54%) – fapt datorat modului de eșantionare, 

dar și concentrării companiilor mari și foarte mari în Capitală, urmați de cei cu desfacere regională/ 

locală (34%).  

În ceea ce privește competiția, aceasta este resimțită în special de companiile cu capital românesc, 41% 

dintre respondenții din această categorie evaluând competiția ca ridicată, iar 37% medie. La polul opus, 

35% dintre companiile cu capital mixt și 39% dintre cele cu capital străin au raportat o competiție 

ridicată, respectiv 48% și 50% competiție medie.  
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Activitatea de comerț exterior a municipiului București s-a concretizat în anul 2019 în exporturi FOB45 de 

circa 12 miliarde euro, respectiv în importuri de circa 27 miliarde euro. Prin urmare, balanța comercială a 

municipiului București este una negativă în intervalul de analiză, chiar dacă acesta conduce topul 

exporturilor naționale, contribuind cu 17.6%, fiind urmat de județul Timiș, cu o contribuție de 10.6% (aici 

sunt localizate companii precum Continental Automotive România, Continental Automotive Products, Hella 

România, cu o concentrare puternică în automotive) și de județul Argeș, care contribuie cu 9%, un aport 

important în exporturile naționale având Automobile Dacia, cel mai mare exportator din România.  

Figura 38 – Dinamica exporturilor și importurilor municipiului București, în perioada 2011-2019, mii euro 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Exporturi 7632034 7854579 8519367 8614984 9438688 9739093 10661828 11205484 12122501

Importuri 16689077 16948024 16525310 16442376 19112826 20596527 22603288 24568936 26832450

Balan?a comerciala -9057043 -9093445 -8005943 -7827392 -9674138 -10857434 -11941460 -13363452 -14709949
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Sursa: INS, Tempo Online, 2019 

Capitala este lider detașat al exporturilor, situație explicată mai ales prin numărul mare al companiilor cu 

fabrici în țară, dar cu sediul social înregistrat în București. La o analiză strictă a firmelor cu centre de 

producție în București, se poate observa că nu mai există nicio fabrică mare, cu peste 1000 de angajați în 

Capitală. Mai mult, primii doi exportatori din Bucureşti în 2018 sunt reprezentanțe fiscale ale Honeywell şi 

Flextronics. Pe locul șase se află OMV Petrom SA, cea mai valoroasă companie din România, care are sediul 

administrativ în București, însă activitățile de export nu au legătură cu Capitala, fiind legate de zona de 

rafinare. Pe lângă reprezentanțele fiscale, o contribuție semnificativă la exporturile municipiului București o 

au marii traderi de cereale (ADM, Cargill, COFCO), firme care intră în categoria IMM-urilor, cu puţini angajaţi, 

și cu cifre de afaceri de 3-4 miliarde de lei, conform Ministerului Finanțelor Publice.  

 

 

45 FOB – ”free on board”, termen INCOTERMS – International Commercial Terms, însemnând că îndeplinirea de către 

vânzător a obligației de livrare are loc numai în momentul în care marfa a trecut balustrada vasului în portul de 

încărcare convenit. Din acel moment, toate costurile și riscurile de pierdere sau de deteriorare a mărfii rămân în sarcina 

cumpărătorului.  
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Cea mai mare cerere pe piețele străine a fost înregistrată pentru serviciile de telecomunicații, informatice 

și informaționale, produsele din categoriile mașini, aparate și echipamente electrice, produse vegetale, 

minerale sau chimice. 

Companiile din municipiul București au exportat în anul 2018 și 2019 în special bunuri din categoria ”mașini, 

aparate și echipamente electrice”, adică cu un nivel tehnologic mai ridicat, bunuri din categoria ”produselor 

vegetale”, a ”produselor minerale”, a ”produselor chimice”, a ”instrumentelor și aparatelor optice”, ”metale 

comune și articole din acestea”.  

Figura 39– Structura exporturilor de bunuri municipiului București în anul 2019 

 

Sursa: Baza de date INS Tempo 

 

În intervalul de analiză 2011-2019, s-a constatat o creștere a exporturilor pentru următoarele categorii de 

produse:  

• Instrumente și aparate optice, fotografice, cinematografice, medico-chirurgicale; ceasuri, 
instrumente muzicale – o creștere de la 44,494 mii euro la 3,189,411mii euro; 

• Mărfuri și produse diverse, unde mobila are o contribuție semnificativă – o creștere de la 101,293 
mii euro la 426,464 mii euro; 

• Piei crude, piei tăbăcite, blănuri și produse din acestea – mai ales pieile crude, care, la o presupunere 
simplă, ar putea reprezenta materii prime pentru industria de fashion. În municipiul București, 
domeniul de cercetare și dezvoltare pentru textile și pielărie este bine reprezentat de Institutul 
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Național de Cercetare Dezvoltare pentru Textile și Pielărie, dar cu foarte puține firme care să 
tăbăcească și să finiseze pieile.  

• Produse din lemn, exclusiv mobilier, mai ales lemn brut, cherestea, produse stratificate și alte 
produse din lemn – o creștere de la 167,464 mii euro la 345,882 mii euro.  

 

Din păcate, în afară de prima categorie de produse prezentate mai sus, restul sunt în principal intensive în 

materii prime, ceea ce poziționează exporturile Capitalei la începutul lanțurilor de valoare globale, fără o 

valoare adăugată prea mare, urmând ca aceste materii prime să fie prelucrate în exterior, iar mai apoi 

importate în România la un preț pe măsură. 

Conform Băncii Naționale a României, serviciile înregistrează o balanță comercială pozitivă la nivel de țară, 

pentru majoritatea tipurilor. Astfel, în anul 2017, cele mai mari exporturi au fost înregistrate în cazul 

serviciilor de telecomunicații, informatice și informaționale, cu o pondere mare mai ales a serviciilor 

informatice (70% - 1833 milioane euro). Municipiul București contribuie în medie cu 40% la exporturile 

naționale de servicii.  

Figura 40 – Structura exporturilor de servicii în municipiului București, situație comparativă în milioane euro 
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Sursa: Banca Națională a României 

În ceea ce privește importurile realizate de companiile din municipiul București în anul 2019, acestea sunt 

dominate de produse din categoria ”mașini, aparate și echipamente”, mai ales reactor nucleari, boilere și 

dispozitive mecanice, ”produse chimice”, mai ales produse farmaceutice, ”metale comune și articole din 

acestea”, ”mijloace și materiale de transport”, mai ales automobile, tractoare și alte vehicule 
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terestre, ”produse alimentare, textile (importate de fabricile de confecții în lohn), ”materiale plastice, 

cauciuc”, ”produse minerale” (combustibili importați de companiile de distribuție a carburanților) etc.  

Figura 41– Structura importurilor municipiului București în anul 2019 

 

Sursa: INS, 2019 

În anul 2019, s-a obținut o balanță comercială pozitivă pentru categoriile: ”Produse din lemn” și  ”Produse 

vegetale”.  

Produsele vegetale, produsele chimice, produsele minerale, băuturile și tutunul sunt principalele categorii 

de produse din municipiul București care prezintă avantaje comparative. 
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În ceea ce privește indicatorul RCA (Balassa), acesta raportează exporturile înregistrate la nivelul unei 

categorii de produse la valorile totale ale exporturilor, făcând în același timp corelația între nivelul județean 

și cel național.46 

Figura 42– Evoluția indicatorului avantajului comparativ revelat (Balassa) de la nivelul municipiului București în 

perioada 2011-2018  

 

Sursa: Baza de date INSSE Tempo Online, 2019 

 

 

 

46 Formula de calcul utilizată este RCA=(Xij/Xit)/(Xnj/Xnt), unde Xij = exportul produsului j la nivel județean, Xit = 

valoarea totală a exporturilor la nivel județean, Xnj = exportul produsului j la nivel național și Xnt = valoarea totală a 

exporturilor la nivel național. O valoare supraunitară indică un avantaj comparativ al respectivei categorii de produse. 
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Analizând valorile indicatorului RCA pentru intervalul 2011-2018, se remarcă faptul că nivelul exporturilor 

indică un număr mai ridicat de produse ce prezintă avantaje comparative la nivelul municipiului București. 

Rămân pe primul loc produsele vegetale, produsele chimice, produsele minerale, băuturile și tutunul, la 

acestea adăugându-se o serie de categorii în creștere în ultimii ani, precum: produsele din lemn, 

instrumentele și aparatele optice, fotografice, cinematografice, medico-chirurgicale; ceasuri; instrumente 

muzicale. Unele produse și-au menținut avantajul comparativ în tot intervalul de analiză: produsele vegetale, 

băuturile și tutunul, produsele minerale și produsele chimice.   

Conform Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Departamentul pentru Comerț 

Exterior, în anul 2018, cei mai mari exportatori intra UE din municipiul București au fost47: 

1. Honeywell Technologies SARL – Reprezentat Fiscal de Honeywell Garrett SRL – o companie de tehnologie 
din Fortune 100 care oferă produse și servicii aerospațiale, tehnologii de control pentru clădiri și 
industrie, materiale de performanță. 

2. Flextronics Manufacturing Europe BV48 – Reprezentat Fiscal de Flextronics Romania SRL – producător de 
tuburi electronice și a altor componente electronice de tipul subansamblelor de circuite electronice, 
părți din sisteme de telecomunicații, subansamble pentru industria auto, produse electronice complet 
asamblate din domeniul medical. 

3. Robert Bosch GMBH – face parte din Grupul Bosch, înregistrând un volum de vânzări consolidate de 452 
milioane de euro în România, iar vânzările totale nete au atins 1.2 miliarde euro, conform site-ului 
companiei. Sediul central al companiei este în municipiul București, unde are și un birou de vânzări. 
Bosch deservește patru sectoare de activitate: soluții de mobilitate, bunuri de larg consum, tehnologie 
pentru construcții și energie și tehnologie industrială. 

4. Kazmunaygas Trading AG – Reprezentat fiscal de KMG Rompetrol SRL – care are ca obiect de activitate 
rafinarea și comercializarea de țiței și produse petroliere în Europa. 

5. Cargill Agricultura SRL – companie cu 145 de angajați și cu o cifră de afaceri de aproape 3 miliarde lei, cu 
activitate în comerțul cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat, având 
administratori români, dar asociați persoane juridice Cargill Incorporated și Cargill International 
Luxembourg 2 SARL.  

6. SC OMV Petrom SA – cu 12498 de angajați și cu o cifră de afaceri de peste 17 miliarde lei, compania are 
ca activitate extracția petrolului brut.  

7. Adient LTD.&CO.KG – deservește industria auto, având 8 fabrici înregistrate în România. 
8. Cofco International România – realizează comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și 

tutunului neprelucrat, având 75 de angajați și o cifră de afaceri de aproape 4 miliarde lei.  

 

 

47 Datele privind comerțul internațional de bunuri sunt stabilite în funcție de sediul social din Registrul Statistic al 

Întreprinderilor (REGIS) al agenților economici care au realizat exporturile/importurile de bunuri. Fiecare operator 

economic care realizează schimburi de bunuri cu alte state membre ale UE ce depășesc un anumit prag valoric are 

obligația de a furniza date pentru sistemul statistic. În completarea chestionarului pentru furnizorii de informații 

statistice Intrastat, operatorii trebuie să ofere date despre sediul executiv al unității, adică acela unde se desfășoară 

efectiv activitatea și să declare dacă acesta coincide cu sediul administrativ (social). În cazul în care cele două nu coincid, 

atunci operatorii trebuie să declare adresa sediului executiv unde unitatea își desfășoară efectiv activitatea. În 

majoritatea cazurilor, conform rezultatelor obținute, putem trage concluzia că aceștia declară adresa sediului social. 

Spre exemplu, Robert Bosch are sediul administrativ în București și o fabrică în Cluj, printre altele. Exporturile pe care le 

realizează de la sediul executiv al unității din Cluj, conform acestui chestionar, pot fi raportate la nivelul județului Cluj, 

dar cu toate acestea sunt declarate la municipiul București, unde compania are și un birou de vânzări. 
48 Companii care au sediile centrale la București, dar și facilități de producție în alte județe.  
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9. British American Tabacco Western Europe Commercial Trading Limited – produse care conțin tabac și 
nicotină, cu peste 800 angajați și o cifră de afaceri de peste 9 miliarde lei.    

10. ADM România Trading SRL – investiție străină în domeniul comerțului cu ridicata al cerealelor, 
semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat cu 68 de angajați și o cifră de afaceri de 3.5 miliarde lei. 

11. Samsung Deutschland GMBH -  investiție străină în domeniul comerțului cu ridica de componente și 
echipamente electronice și de telecomunicații, care are 208 angajați și o cifră de afaceri de peste 4 
miliarde lei.  

12. Fujikura Automotive Europe SA – investiție străină care produce echipamente electrice și electronice 
pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule, cu o cifră de afaceri de peste 300 milioane lei și 
peste 3700 de angajați. 

13. Glencore Agriculture – investiție străină care realizează comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, 
furajelor și tutunului neprelucrat cu 56 de angajați și o cifră de afaceri de aproape 2 miliarde de lei.  

14. Procter & Gamble International Operations SA reprezentată prin Detergenți SA – investiție străină în 
domeniul fabricării parfumurilor și a produselor cosmetice, cu 271 angajați și cu o cifră de afaceri de 
peste 100 milioane lei. 

15. Eldra Kunststofftechnik GMBH, reprezentată prin Draxlmaier Group în România – companie care dezvoltă 
și produce sisteme electrice și electronice, interioare de lux și sisteme de bord pentru automobile, iar 
printre cei mai importanți clienți se numără: Mercedes-Benz, Porsche, BMW. 

 

Cei mai mari exportatori extra UE în anul 2018 au fost: SC Holzindustrie Schweighofer SRL, Cofco 

International Romania, SC OMV Petrom SA, SC ADM, SC CHS Agritrade Romania SRL, Schaffler Technologies 

AG&CO.KG, Glencore Agriculture BV, Actavis International LTD, Honeywell Technologies SARL, Philip Morris 

International Management SA – reprezentat prin Philip Morris Romania SRL.  

Clasamentul importatorilor intra UE este similar cu cel al exportatorilor. Sunt totuși câțiva investitori care, 

conform clasamentului, putem presupune că importă mai mult decât exportă: Actavis International 

(companie farmaceutică), Raffaello Shoes Factory SRL (producător de încălțăminte cu peste 800 angajați, 

companie controlată integral de Grisport), Doosan IMGB SA (producător de metale feroase sub forme 

primare și de feroaliaje cu 409 angajați și o cifră de afaceri de 249 milioane lei) – care și-a sistat însă 

activitatea în anul 2019.  

Clasamentul firmelor importatoare extra UE este puțin diferit, în sensul în care sunt prezente companii mari 

la nivel național care nu se regăsesc pe primele poziții în topul exportatorilor, ceea ce, de asemenea, ne 

determină să afirmăm că importă mai mult decât exportă (neavând valorile comerciale, putem doar 

presupune, în funcție de poziția în top). Este vorba despre Novartis Pharma Services Romania SRL, SC Huawei 

Technologies SRL, SC Engie Romania SA, SC Network One Distribution, Compania Națională Romtehnica SA, 

SC Blue Air Airline Management Solutions SRL, SC Dante International SA, SC Bricostore Romania SA.   

Ceea ce este problematic este că mai puțin de 15% dintre exporturi sunt realizate de IMM-uri, iar la o firmă 

exportatoare corespund 4 firme importatoare, situație înregistrată la nivel național.  
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4. FORȚA DE MUNCĂ 

Municipiul București concentrează aproximativ 10% din volumul total al resurselor de muncă înregistrate 

la nivel național. 

Conform INS, la sfârșitul anului 2018, în municipiul București își aveau domiciliul un număr de 1,206,700 de 

persoane în vârstă de muncă (conform legislației în vigoare la acel moment), reprezentând forța de muncă 

potențială a Capitalei. Astfel, forța de muncă potențială reprezenta circa 57% din populația totală cu 

domiciliul în municipiu. Dintre aceste persoane, 603.1 mii (49.97%) erau bărbați, iar 603.6 mii (50.02%) erau 

femei.  

Față de anul 2007, resursele de muncă49 ale municipiului s-au redus cu aproximativ 8%, respectiv cu aprox. 

103,100 de persoane, pe fondul fenomenelor de îmbătrânire demografică (numărul tinerilor care împlinesc 

vârsta legală de muncă e mai mic decât a celor care împlinesc vârsta de pensionare) și de migrație internă și 

externă cu schimbarea domiciliului, dar și a diferitelor modificări care au survenit de-a lungul timpului cu 

privire la vârsta legală de muncă. Municipiul București concentrează aproximativ 10% din volumul total al 

resurselor de muncă înregistrate la nivel național.  

Figura 43– Resursele de muncă ale municipiului București, pe sexe, în perioada 2007-2018, mii persoane 

 

Sursa: INS, 2019 

 

 

49 Resursele de muncă reprezintă acea categorie de populație care dispune de ansamblul capacităților fizice și 

intelectuale care îi permit să desfășoare o muncă utilă în una din activitățile economiei naționale. Resursele de muncă 

includ populația în vârstă de muncă, aptă de a lucra, precum și persoanele sub și peste vârsta de muncă aflate în 

activitate. 
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Municipiul București utilizează eficient resursele de muncă de care dispune, numărul persoanelor 

neutilizate pe piața muncii scăzând în intervalul de analiză, iar rata de activitate a populației în vârstă de 

muncă fiind cea mai ridicată din țară, și superioară altor capitale europene (ex. Riga, Vilnius, Zagreb). 

În anul 2018, populația activă a municipiului București era estimată de INS la 1,188,800 de persoane, dintre 

care 597.4 mii de bărbați (50.25%) și 591.4 mii de femei (49.74%). Față de anul 2007, populația activă a 

crescut cu aproximativ 10%, adică cu aproximativ 108.2 mii persoane.  

Figura 44 – Populația activă a municipiului București, pe sexe, în perioada 2007-2018, mii persoane 

 

Sursa: INS, 2019 

Diferența de 17,900 de persoane dintre cei doi indicatori (resursele de muncă și populația activă) indică 

faptul că o pondere relativ redusă din resursele de muncă potențiale ale municipiului nu sunt utilizate 

(oficial) pe piața locală a muncii. Față de anul 2017 se poate constata o îmbunătățire, în sensul în care 

numărul persoanelor neutilizate a scăzut de la 26.700 la 17.900 în 2018. Cel mai probabil, aceste persoane 

fac parte din diferite categorii: elevi și studenți, apți de muncă, dar care sunt înrolați în procesul educațional; 

pensionați anticipat; persoane casnice; persoane care lucrează în străinătate etc. Conform Eurostat50, în anul 

2018, alte capitale europene au înregistrat următorul volum al populației active: Sofia (e) – 555.306 

persoane, Riga- 341.600 persoane, Vilnius – 323.577 persoane, Zagreb – 388.420 persoane, Tallinn – 250.700 

persoane etc.   

 

 

50 Eurostat, Labour market – cities and greater cities. (e) = datele sunt estimate. Din păcate, pentru acest indicator nu 

sunt disponibile informații pentru bucurești în BD Eurostat.  
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Rata de activitate a populației în vârstă de muncă din municipiul București (98.5 %) este cea mai ridicată din 

țară și s-a constatat o creștere a acesteia în intervalul de analiză. Este de înțeles, luând în considerare 

oportunitățile variate oferite de piața locurilor de muncă din Capitală. 

Municipiul București înregistrează cea mai mare rată de acoperire a populației active cu contracte de 

muncă. 

Conform studiului realizat de PIAROM51, cele mai multe contracte de muncă din România sunt înregistrate în 

municipiul București (1,228,713 CIM). De asemenea, cea mai mare rată de acoperire a populației active cu 

contracte de muncă se înregistrează în municipiul București, depășind chiar populația activă, situație 

explicată prin ponderea mare a salariaților încadrați la puncte de lucru înregistrate în București, dar care au 

domiciliul în alte județe.  

Figura 45– Rata de activitate a populației în vârstă de muncă, la nivel național, regional și în municipiul București, în 

perioada 2007-2018 

 

Sursa: INS, 2019 

Rata de activitate, conform Eurostat52, în alte capitale europene este mult mai redusă comparativ cu cea din 

București: Riga – 63.9%, Vilnius – 71%, Zagreb – 56.6%, Tallinn – 69.3% etc.  

Conform INS, în municipiul București în anul 2018 existau 1,173,100 persoane ocupate, dintre care 590,200 

de bărbați (50.31%) și 582,900 de femei (49.68%), în creștere cu aproximativ 5% față de anul 2008.  

 

 

51 ”Studiu privind dinamica pieței muncii la nivelul principalelor industrii angajatoare din România în perioada 2016-

2017”, PIAROM 
52 Eurostat, Labour market – cities and greater cities. (e) = datele sunt estimate. Din păcate, pentru acest indicator nu 

sunt disponibile informații pentru bucurești în BD Eurostat 



69 

Municipiul București se remarcă prin cea mai ridicată rată de ocupare a forței de muncă din țară, mai ales 

în domeniile cu valoare adăugată ridicată – IT&C, R&D, industrii creative.  

Rata de ocupare a forței de muncă din municipiul București a fost estimată de INS ca fiind cea mai ridicată 

din țară. Bucureștiul se remarcă printr-o ocupare în sectoarele emergente, care încep să acapareze 

structurile economiilor dezvoltate (servicii de cercetare-dezvoltare, servicii financiare, IT&C, industrii creative 

etc.). 

Pe de altă parte, din perspectiva resurselor de muncă specializate, datele INS relevă că, în anul 2017, dintre 

persoanele care au absolvit studii superioare, 31% au obținut diplome de studii în domeniul afacerilor, 

administrație și drept, 15% în inginerie, prelucrare și construcții, iar 12% au absolvit științe sociale, jurnalism 

și informații. Se poate observa o pondere foarte ridicată a absolvenților de studii cu profil socio-uman, în 

condițiile în care în domeniile emergente cererea este mare pentru angajați STEM (știință, tehnologie, 

inginerie, matematică). De asemenea, numai 8% dintre absolvenți au obținut o diplomă în arte, în condițiile 

în care și pe piața din România au început să apară din ce în ce mai multe joburi în design grafic, UX/UI, 

publicitate, teatru/film, jocuri video etc.   

Municipiul București importă capital uman din întreaga țară, prin acapararea celui mai mare număr de tineri 

comparativ cu alte orașe, datorită statutului său de principal centru universitar din România. În scopul 

atragerii investitorilor străini, mai ales în sectoare cu valoare adăugată mare fie intensivă în cunoaștere, fie în 

creativitate, Capitala trebuie să identifice modalități prin care să-și crească numărul de studenți sau să și-i 

mențină pe cei existenți – așa numiții ”tinerii creatori de bunăstare” (Young Wealth Creators), deoarece 

aceștia creează joburile de mâine și creează bunăstare, având o putere de cumpărare ridicată. Ei vor fi: 

antreprenori, cercetători, designeri, ingineri, fizicieni, bloggeri, artiști, designeri de aplicații sau de jocuri 

video, persoane care se bazează pe afacerile deja existente sau identifică și cresc noi nișe industriale și piețe. 

Ei dau naștere unor tendințe care, de multe ori, reconfigurează structurile economice. 

Figura 46– Rata de ocupare a populației, la nivel național, regional și în municipiul București, în perioada 2007-2018 

 

Sursa: INS, 2019 
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Sectorul serviciilor ocupă peste 75% din populație, Capitala fiind puternic ”terțializată”, având o structură 

similară cu cea a marilor aglomerări urbane.  

Pe domenii, cele mai multe persoane ocupate se înregistrau în comerț (18.39%), construcții (11.94%) și 

activități de servicii, administrative și suport (10.01%), activități care caracterizează municipiul București, din 

perspectivă economică. Capitala este puternic ”terțializată”, economia bazându-se în proporție de peste 

75.8% pe sectorul serviciilor, în scădere de la 87% cât reprezentau în anul 2017. Unul dintre obiectivele 

strategice ale României este să atingă, până în anul 2020, o rată de ocupare a forței de muncă pentru 

persoanele cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani de 70%. Municipiul București a înregistrat o rată de 

ocupare de 97.2% în anul 2018, iar tendința este de creștere. 

Figura 47– Structura ocupațională a populației din municipiul București, în anul 2018 

 

Sursa: INS, 2019 

Față de anul 2008, structura ocupațională a populației municipiului București a cunoscut o creștere cu 

aproximativ 5% per total, dar sunt sectoare în care s-au înregistrat scăderi în ceea ce privește numărul 

persoanelor ocupate, precum: tranzacții imobiliare (-34%), industria prelucrătoare (-19%), învățământ (-

18.84%), producția și furnizarea de energie electrică (-15.71%), mai ales pe fondul restructurării unor locuri 

de muncă etc. Cele mai mari creșteri s-au înregistrat în hoteluri și restaurante, activități de servicii 

administrative și de servicii suport, IT&C, activități profesionale, științifice și tehnice, industria extractivă etc.  
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Figura 48 – Dinamica populației ocupate, pe principalele activități economice, în 2008 și 2018, mii 

persoane, în municipiul București 

 

Sursa: INS, Tempo Online, 2019 

În ceea ce privește numărul de salariați din municipiul București, acesta era estimat de către INS, la la 

951,899 persoane în 2018, în creștere cu peste 3% față de anul 2008 și cu aproape 4% față de anul 2017. Prin 

comparație cu populația ocupată, putem constata o diferență de 221,201 de persoane care nu se încadrează 

în categoria salariaților, ci desfășoară activități pe cont propriu. Conform PIAROM, raportul dintre numărul 

de contracte de muncă și numărul de persoane implicate în forme de antreprenoriat individual (PFA/PFI/ÎI) 

poziționează municipiul București pe primul loc la nivel național.  

Figura 49– Numărul total de salariați din municipiul București, în perioada 2007-2018 

 

Sursa: INS, 2019 
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Cea mai mare diferență între populația ocupată și numărul de salariați este întâlnită în sectorul construcțiilor 

– 58,379 persoane. Aceste persoane lucrează, cel mai probabil, pe cont propriu, unele, poate, fără forme 

legale.  

Conform PIAROM, numărul de șomeri înregistrați este susținut de un număr mai mare de salariați în 

București, comparativ cu alte județe din țară. Astfel, pentru fiecare șomer înregistrat în municipiul București 

există 66.74 contracte individuale de muncă, plasând Capitala pe locul 2, după județul Ilfov (110.8 contracte 

de muncă/șomer), dar înaintea județului Timiș (63.86 CIM/șomer) și la mare distanță față de județele slab 

poziționate din acest punct de vedere: Teleorman (2.54 CIM/șomer), Mehedinți (3.12 CIM/șomer), Vaslui 

(3.31 CIM/șomer).  

Cei mai mulți salariați din Capitală activează în comerț, activități de servicii administrative și activități de 

servicii suport și informații și comunicații 

Cei mai mulți salariați activează în comerț (aproximativ 19%), activități de servicii administrative și activități 

de servicii suport (11%), IT&C (9.27%), industria prelucrătoare, mai ales în industria alimentară, tipărire și 

reproducerea înregistrărilor, industria construcțiilor metalice, construcții (8.58%), activități profesionale, 

științifice și tehnice (7.41%) etc.. Pe de altă parte, cei mai puțini salariați se înregistrează în domeniile: 

extracția minereurilor metalifere (0.006%), fabricarea produselor de cocserie (0.029%), prelucrarea lemnului 

(0.034%), fabricarea produselor din tutun (0.04%), transporturi pe apă (0.05%), silvicultură (0.05%) etc. 

Figura 50 – Structura salariaților din municipiul București, pe principalele activități economice, în anul 2018 

 
Sursa: INS, 2019 
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Comparația între situația salariaților53 din municipiul București și ce a personalului din unitățile locale active54, 

pe principalele activități economice, excluzând secțiunile A Agricultura, silvicultura și pescuit și O - 

Administrație publică și apărare; asigurări sociale din sistemul public, indică o repartiție similară, cu excepția 

domeniilor sănătății, asistenței sociale și învățământului, unde în categoria salariaților sunt înregistrate mai 

multe persoane decât în cea a personalului unităților locale active, cea dintâi incluzând și angajații din 

sectorul public. Pe de altă parte, volumul mai mare al personalului unităților locale active, comparativ cu cel 

al salariaților, preponderent în diferitele categorii de servicii, indică rolul central al Bucureștiului la nivel 

național, găzduind și unități locale active (sedii secundare, birouri etc.) ale companiilor înregistrate în diferite 

alte zone ale țării. Totodată, diferențele între cele categorii se pot explica și prin definițiile diferite ale 

acestora (de exemplu în cazul activitățior de spectacole, culturale și recreative).   

Figura 51 – Salariații și personalul unităților locale active din municipiul București, pe principalele activități 

economice, în anul 2018 

 

Sursa: Baza de date INS TEMPO 

 

 

53  Salariații sunt persoanele angajate cu contract de muncă/raport de serviciu pe durată determinată sau 

nedeterminată (inclusiv lucrătorii sezonieri, managerul sau administratorul), al căror contract de muncă/raport de 

serviciu nu a fost suspendat în anul de referință. 
54 Personalul unităților locale active include persoanele care își exercită activitatea pe baza unui contract de muncă într-

o unitate economică sau socială - indiferent de forma ei de proprietate - sau la persoane particulare, în schimbul unei 

remunerații sub forma de salariu, plătit în bani sau natură, sub formă de comision etc. 
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Cea mai mare creștere a numărului de salariați s-a înregistrat în activitățile de servicii în tehnologia 

informației (140%).  

Față de anul 2008, primul pentru care sunt colectate date la nivel de sector economic conform codificării 

CAEN revizuite, numărul de salariați a crescut semnificativ în activități de servicii în tehnologia informației 

(140%), colectarea și epurarea apelor uzate (109%), activități de servicii anexe extracției (81%), transporturi 

aeriene (79%), fabricarea autovehiculelor de transport rutier (66.77%), industrii creative și culturale (59.29%), 

activități auxiliare intermedierilor financiare (52%) etc.. În schimb, s-au înregistrat scăderi semnificative ale 

numărului de salariați în anumite ramuri industriale (prelucrarea lemnului, tăbăcirea și finisarea pieilor, 

fabricarea produselor de cocserie și a produselor obținute din prelucrarea țițeiului, fabricarea altor produse 

din minerale nemetalice, fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, fabricarea calculatoarelor și a produselor 

electronice și optice, industria construcțiilor metalice și a produselor metalice, fabricarea de mașini, utilaje și 

echipamente), tranzacții imobiliare, producția și furnizarea de energie electrică și termică, etc. 

Figura 52 – Dinamica numărului de salariați din municipiul București, pe principalele activități economice, în 2008 și 

2018 

 

Sursa: INS, 2019 
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Conform ”Studiului privind dinamica pieței muncii la nivelul principalelor industrii angajatoare din România 

în perioada 2016-2017” realizat de Patronatul Investitorilor Autohtoni - PIAROM, analiza structurii forței de 

muncă pe grupe de angajați conform Cod COR relevă faptul că municipiul București absoarbe printre cei mai 

mulți tehnicieni și specialiști din domeniul tehnic (locul I la nivel național), membri ai corpului legislativ, ai 

executivului, înalți conducători din administrația publică (locul II, după Ilfov), funcționari administrativi (locul 

II, după Gorj), specialiști în diverse domenii de activitate (locul III, după Cluj și Iași). 

În municipiul București, conform studiului PIAROM, în perioada 2016-2017, exista una dintre cele mai mari 

concentrări de specialiști în diverse domenii (25.1%), mai ales datorită prezenței unei concentrări ridicate de 

instituții de învățământ superior.  

Figura 53– Structura forței de muncă, pe grupe de angajați conform Cod COR, procent din total, 2016-2017 

 

Sursa: ”Studiul privind dinamica pieței muncii la nivelul principalelor industrii angajatoare din România în 

perioada 2016-2017”, PIAROM 
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învățământ superior existente.  

Sondajul în rândul investitorilor din București arată că, din perspectiva angajatorilor, forța de muncă din 

Capitală are un nivel relativ ridicat de disciplină a muncii (84% din respondenți au selectat nivel ridicat și 

mediu) și de pregătire teoretică și practică. Fidelitatea față de companie este considerată de 22% dintre 

respondenți ca având un nivel scăzut și de 45% ca având un nivel mediu, ceea ce poate conduce la 

scăderea productivității muncii și a profitabilității companiilor. Această valoare este însă în linie cu 

statisticile internaționale*, care spun că în medie 85% dintre angajați nu sunt implicați/ dedicați la locul 

de muncă (în unele state din UE procentul angajaților implicați scăzând până la sub 10%), iar 81% dintre 

angajați iau în considerare să își schimbe locul de muncă dacă apare o oportunitate, chiar dacă nu caută 

activ un loc de muncă.  

62% dintre respondenți consideră că forța de muncă din București are așteptări ridicate, în special 

raportat la profilul acesteia. Astfel, numai 32% dintre cei care apreciază că așteptările salariale sunt 

ridicate consideră că acestea sunt justificate de nivelul ridicat de disciplină a muncii, fidelitatea și 

pregătirea teoretică și practică a angajaților. 

În ceea ce privește recrutarea în Capitală, 38% dintre respondenți consideră că aceasta este o sarcină 

dificilă, iar 41% o evaluează ca având dificultate medie. Numai 13% dintre angajatori au declarat că nu 

au nicio dificultate în recrutarea personalului. În cazul companiilor străine, așteptărle salariale ale 

angajaților sunt cele mai ridicate, iar recrutarea este considerată cea mai dificilă. În funcție de tipurile de 

angajați, cea mai mare dificultate în recrutare a fost identificată în ceea ce privește personalul cu 

competențe tehnice (ingineri, IT-iști, artiști), iar cei mai mulți respondenți ce reclamă această problemă 

provin din companiile străine (48% față de media de 32%). Pe locul al doilea se clasează muncitorii 

calificați, urmați de personalul cu competențe economice.   

 
MEDIA AT VAM STRĂINE MIXTE ROMÂNEȘTI 

Personal cu competențe tehnice (ingineri, IT-iști, artiști) 32% 33% 32% 48% 17% 33% 

Muncitori calificați 27% 52% 23% 19% 25% 29% 

Personal cu competențe economice 17% 7% 18% 9% 18% 17% 

Muncitori necalificați 17% 30% 15% 9% 25% 17% 

Personal cu competențe medicale 15% 10% 16% 11% 14% 15% 

Personal de conducere (manageri) 14% 10% 15% 11% 17% 14% 

Personal cu studii juridice 13% 7% 15% 17% 9% 14% 

Personal cu studii umaniste (limbi străine, artă, resurse 

umane, sociologie etc.) 
6% 1% 7% 9% 7% 6% 

VAM – companii cu valoare adăugată mare, AT – alte tipuri de companii 

*https://blog.smarp.com/employee-engagement-8-statistics-you-need-to-know 
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Sectorul 1 este cel mai mare pol de forță de muncă al Capitalei, concentrând aproximativ 32% din numărul 

total de angajați, mai ales pe fondul unui nivel de salarizare mai ridicat. 

În anul 2018, conform INS, Sectorul 1 este cel mai mare pol de forță de muncă din Capitală. Acesta atrage 

peste 282,000 angajați cu următoarea concentrare sectorială: 

Figura 54 – Structura salariaților din Sectorul 1 – municipiul București, pe principalele activități economice, 2018 

 

Sursa: INS 

Printre companiile importante care își aduc contribuția la piața forței de muncă din Sectorul 1 se numără: 

Societatea de Transport București STB SA, SC METROREX SA, Compania Națională de Căi Ferate CFR SA, SC 

Securitas Services Romania SRL, SC US Food Network SA, SRTFC Bucuresti, SC Superbet Betting & Gaming SA, 

SC Compania ROMPREST Service SA, SC Telekom Romania Communications SA, SC MED LIFE SA etc. 

Sectorul 2 polarizează peste 181,000 angajați. Printre principalii angajatori localizați în acest sector se 

numără: SC Oracle Romania SRL, Compania Națională Poșta Română, SC Genpact Romania SRL, SC FAN 

Courier Express SRL, Kaufland România (sediul central București), SC SUPERCOM SA, SC Apa Nova București 

SA, SC Vodafone Romania Technologies SRL, SC ADECCO Resurse Umane SRL, Stefanini Romania SRL. 
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Figura 55– Structura salariaților din Sectorul 2 – municipiul București, pe principalele activități economice, 2018 

 

Sursa: INS 

Sectorul 3 concentrează puțin sub 150,000 angajați. Principalii angajatori din Sectorul 3 includ:  SC Lugera & 

Makler SRL, Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice, SC Hattrick Bet SRL, SC Agenția de Servicii 

Professional SRL, SC Bet Active Concept SRL, SC BGS Divizia de Securitate SRL, SC Metaplast SRL, SC Diaverum 

Romania SRL, SC Tiger Security Services SA, SC Tinervis Group SRL. 
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Figura 56– Structura salariaților din Sectorul 3 – municipiul București, pe principalele activități economice, 2018 

 

Sursa: INS 

Sectorul 4 înregistrează peste 82,000 angajați, cu următoarea structură: 

Figura 57– Structura salariaților din Sectorul 4 – municipiul București, pe principalele activități economice, 2018 

 

Sursa: INS 
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Printre principalii angajatori din Sectorul 4 se numără: SC Vel Pitar SA, SC Amenajarea Domeniului Public 4 

(A.D.P. 4) SA, SC AEK Security Division SRL, SC Guard One SRL, SC Distrigaz Sud Rețele SRL, SC Mega Image 

SRL, SC Eurofrutas Temporar SRL, SC Romstal Imex SRL, SC General Turbo SA, SC SGPI Security Force SRL 

Sectorul 5 concentrează aproximativ 73,500 angajați, iar dintre principalii angajatori menționăm: SC RCS & 

RDS SA, SC Manpower HR și Manpower Romania SRL, SC Westgate Romania SRL, SC Schenker Logistics 

Romania SA, SC S 800 Customer Service Provider SRL, SC Argo Security SRL, SC Practicom SRL, SC Sensiblu SRL, 

Electromagnetica S.A., SC Kandia Dulce SA 

Figura 58– Structura salariaților din Sectorul 5 – municipiul București, pe principalele activități economice, 2018 

 

Sursa: INS 

Sectorul 6 concentrează aproximativ 128,500 angajați. Printre principalii angajatori, se numără: SC Dante 

International, SC Computer Generated Solutions Romania SRL, SC Mega Image SRL, SC Urban SA, 

Electrocentrale Bucuresti SA, SC Accenture Services SRL, Societe Generale European Business Services SA, SC 

IBM Romania SRL, SC Assystem Romania SRL, SC AD Auto Total SRL. 
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Figura 59 – Structura salariaților din Sectorul 6 – municipiul București, pe principalele activități economice, 2018 

 

Sursa: INS 

Cei mai mulți angajați sunt concentrați în centrul și nordul capitalei, în sectoarele 1 și 2. Această situație se 

datorează și faptului că în Sectorul 1 sunt concentrați cei mari mai angajatori, iar acesta dispune de cele mai 

multe și moderne clădiri și spații de birouri din București, fiind polul de afaceri al Capitalei. Foarte mulți 

angajați din celelalte sectoare fac naveta către centrul și nordul Capitalei, fiind atrași de facilitățile oferite de 

angajatori, dar mai ales de nivelul salariilor. Astfel, dezvoltarea sectoarelor administrative nu este echilibrată, 

sectoarele 1 și 2 fiind cu un pas înaintea celorlalte, printre cauze numărându-se nivelul de salarizare mai 

ridicat, diversitatea activităților economice, accesibilitatea și conectivitatea mai bună. În acest context, în 

2018, sectoarele 1 și 2 concentrau aproximativ 60% din total angajaților. Față de anul 2017, au fost realizate 

o serie de investiții și au fost create noi locuri de muncă. Câteva exemple pentru fundamentarea acestei 

afirmații: compania Work Link SRL, înființată în 2018, a creat peste 230 de locuri de muncă în Sectorul 1; 

compania Procema RWP SA, înființată în același an, a creat 136 de locuri de muncă, tot în Sectorul 1 sau 

compania Deloitte Shared Services SRL, ISD, s-a localizat în Sectorul 2, mai exact în clădirea de birouri Oregon 

Park și a creat peste 130 de locuri de muncă.  

Pe de altă parte, sectoarele 4 și 5 concentrează numai 17.44% dintre locurile de muncă și se poate vorbi 

despre existența unui navetism pronunțat între sudul și zona central-nordică a Bucureștiului, dar și între 

sectoarele sudice și localitățile din județul Ilfov ce concentrează, la rândul lor, locuri de muncă. 
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Figura 60 – Distribuția teritorială și pe principalele activități economice a salariaților din municipiul București, 2018 

 

Sursa: prelucrare proprie, pe baza datelor INS TEMPO  
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Figura 61 – Populația după domiciliu pe sectoare, la 1 ianuarie 2018 și numărul de angajați la nivelul anului financiar 

2018, în  municipiul București, pe sectoare administrative 
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Sursa: Direcția de Statistică a Municipiului București și ANAF 

Numărul locurilor de muncă vacante din Regiunea București-Ilfov a scăzut cu peste 30% în intervalul 2008-

2018, cea mai accentuată scădere înregistrându-se în învățământ (-90%), construcții (-63%) și sănătate (-

59%). Cele mai multe locuri de muncă înregistrate în anul 2018 la nivelul regiunii București-Ilfov sunt în 

administrație (3,212), comerț cu ridicata (1,939), IT&C (1,713), sănătate (1,576), transport și depozitare 

(1,408), industria prelucrătoare (1,350) etc. Chiar dacă piața forței de muncă este ofertantă, fiind disponibile 

16,661 de locuri de muncă, în Capitală există cu 951 mai puțini șomeri față de numărul locurilor de muncă 

vacante.  

Municipiul București înregistrează o rată a șomajului scăzută (1.5%), ceea ce indică un potențial deficit de 

forță de muncă și o capacitate limitată de a răspunde nevoilor angajatorilor actuali și potențiali, putând 

totodată să descurajeze marii investitori (români și străini) să investească în piața locală. 

Conform estimărilor INS, în anul 2018, în municipiul București se înregistrau circa 15,710 șomeri, dintre care 

8,477 (53.95%) erau femei, iar 7,233 (46.04%) bărbați. Din totalul șomerilor din Capitală, 36% aveau studii 

primare, gimnaziale, profesionale, 35% au studii liceale și postliceale, iar 29% aveau studii universitare. 

Conform INS, cei mai mulți șomeri nu beneficiau în 2018 de drepturi bănești (13,712 persoane, în scădere 

față de anul 2007), fiind persoane cu un nivel scăzut de instruire și calificare, cu studii primare, gimnaziale și 

profesionale.   
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Figura 62 – Numărul de șomeri înregistrați oficial în municipiul București, în perioada 2007-2018 

 

Sursa: INS, 2019 

Rata șomajului înregistrată în municipiul București, în anul 2018 era, conform INS, de 1.3%, cu mult sub 

media națională și cea regională, însă Capitala nu are cea mai scăzută rată a șomajului la nivel național. Din 

perspectiva acestui indicator, municipiul București este depășit de județele Ilfov și Timiș. Rata șomajului 

scăzută nu reprezintă întotdeauna un aspect pozitiv, mai ales din prisma ISD-urilor, pentru că poate să 

descurajeze investitorii străini să investească în piața locală, considerând că nu au forță de muncă suficientă 

pe care să se poată baza.  

Rata șomajului era mai ridicată în rândul femeilor (1.4%), comparativ cu rata șomajului la bărbați (1.2%). Cea 

mai ridicată rată a șomajului s-a înregistrat în anul 2009, ca efect al crizei economice globale. Numărul 

angajaților a început să scadă încă din anul 2008, în întreaga țară. Dacă până la apariția crizei, multe dintre 

companii au apelat la alte tipuri de măsuri pentru a reduce costurile cu personalul, precum: nu au mai 

reînnoit contractele, au încurajat pensionarea, șomajul tehnic, reducerea timpului de lucru; ulterior au fost 

disponibilizați foarte mulți angajați. Pe de altă parte, post-criză, rata șomajului a scăzut de la un an la altul, 

iar Comisia Națională de Prognoză estimează o scădere continuă până în anul 2022, când rata șomajului va fi 

de 1.1% în municipiul București. 



85 

Figura 63 – Rata șomajului la nivel național, regional și  în municipiul București, în perioada 2007-2018 
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Sursa: INS, 2019 

Nivelul salarial înregistrat în municipiul București este mai mare comparativ cu cel înregistrat în celelalte 

județe – de aproximativ 800 euro/lună, Capitala înregistrând cea mai ridicată pondere a contractelor de 

muncă salarizate cu peste 1000 euro/lună (16.2%). 

În ceea ce privește costul mediu al forței de muncă, în anul 2017, România se afla pe penultimul loc în UE cu 

3.9 mii euro/persoană, spre deosebire de media la nivelul Uniunii Europene – 19.4 mii euro/persoană. 

Municipiul București înregistrează un salariu mediu raportat la nivelul anului 2018 de 607 euro, 

poziționându-se pe ultimul loc în clasamentul capitalelor europene, conform site-ului jobseurope.net. 

Salariul este mic comparativ cu cel din Budapesta (729 euro), Atena (730 euro), Varșovia (947 euro), Tallinn 

(1,080 euro), Praga (1,096 euro) și la mare distanță față de vârfurile înregistrate în Luxemburg (3,276 euro), 

Copenhaga (2,871 euro) sau Londra (2,817 euro).  
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La nivelul anului 2018, câștigul salarial nominal mediul net lunar din municipiul București era de 3,666 de lei, 

cu 1024 mai mare decât media națională. Față de anul 2008, în pofida crizei economice globale, salariul 

mediu net lunar aproape s-a dublat în termeni absoluți și în monedă națională, un ritm de creștere similar 

celui raportat la nivel național.  

Figura 64 – Dinamica salariului mediu net lunar, la nivel național și în municipiul București, în perioada 2008-2018 

 

Sursa: INS, 2019 

Conform studiului PIAROM, nivelul salariilor de încadrare din municipiul București este cu 24.71% mai mare 

decât media națională. Per total, nivelurile de salarizare sunt mai mari în București comparativ cu restul 

județelor din țară. Municipiul București înregistrează cea mai scăzută pondere a contractelor individuale de 

muncă mai mici de 350 de euro (34.52%) și cea mai ridicată pondere a contractelor individuale de muncă 

salarizate cu peste 1,000 euro/lună (16.2%). 

67.25% dintre salariații din municipiul București, respectiv 640,177 persoane, lucrau în 2018 în domenii în 

care salariul mediu net depășea salariul mediu net la nivel național 

Comparativ cu salariul mediu net în economie, ce înregistra o valoare de 2.642 lei în 2018, se observă că 

aproximativ 70% dintre salariații din Capitală lucrau în 2018 în domenii în care câștigului salarial nominal 

mediu net lunar depășea această valoare.  

Cele mai mari salarii medii din municipiul București erau oferite, în anul 2018, angajaților din domeniul 

industriei extractive, mai exact a extracției petrolului brut (10,938 lei) și extracției minereurilor metalifere 

(8,640 lei), IT&C (7,404 lei), fabricarea produselor de cocserie (7,291 lei), activități de editare (6,776 lei), 

activități de servicii anexe extracției (6,329 lei), intermedieri financiare (6,161 lei) etc. Pe de altă parte, cele 

mai mici salarii se plăteau în anumite ramuri ale industriei prelucrătoare (de ex. fabricarea mobilei – 1,535 lei, 

marochinărie și fabricarea încălțămintei – 1,591 lei, prelucrarea lemnului – 1,658 lei, fabricarea articolelor de 

îmbrăcăminte – 1,748 lei etc.), hoteluri și restaurante (1,837 de lei), activități cultural-recreative (2,504 lei), 

construcții (2,555 lei), servicii administrative (2,588 lei) etc..  
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Figura 65 – Dinamica salariului mediu net lunar în municipiul București, pe principalele activități economice, în 

perioada 2008-201855 

 

Sursa: INS, 2019 

 

 

55 Pentru a oferi o imagine cât mai relevantă și precisă luând în considerare inflația, pentru anul 2008 valorile au fost 

actualizate utilizând Indicele Prețurilor de Consum (exprimate procentual), cf. INS 

(http://statistici.insse.ro/shop/?page=ipca1) 

http://statistici.insse.ro/shop/?page=ipca1
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Față de anul 2008, salariile medii nete au crescut în majoritatea domeniilor. Cele mai importante creșteri s-

au înregistrat în activități de editare (148.71%), IT&C (118.61%), activități de servicii administrative 

(107.92%), sănătate (104.23%). Domeniile care au înregistrat scăderi ale salariului nominal mediu net lunar 

în 2018 comparativ cu 2008 sunt transporturile pe apă (-26.89), fabricarea produselor de cocserie şi a 

produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului (-22.58%), activităţi auxiliare pentru  intermedieri financiare 

activităţi de asigurare şi fonduri de pensii (-17.41%), alte activități extractive (-13.10%) și prelucrarea 

lemnului, fabricarea  produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei (-4.65%), fabricarea produselor din 

tutun (-2.06%).  

Tabel 7– Câștigul salarial nominal mediu net lunar din municipiul București pe activități ale economiei naționale 

(diviziuni CAEN), 2018 

Primele 10 activități (diviziuni 

CAEN) din punct de vedere al 

nivelului salarial 

% salariați Salariu 

mediu net 

Ultimele 10 activități 

(diviziuni CAEN) din punct de 

vedere al nivelului salarial 

% salariați Salariu 

mediu net 

06 - Extracţia petrolului brut şi a 

gazelor naturale 

0.16 10,938.00 10 - Industria alimentară 1.30 2,272.00 

07 - Extracţia minereurilor 

metalifere 

0.01 8,640.00 32 - Alte activităţi industriale 

n.c.a. 

0.24 2,243.00 

62-63 - Activități de servicii în 

tehnologia informației; Activități 

de servicii informatice 

4.05 7,404.00 17 - Fabricarea hârtiei şi a 

produselor din hârtie 

0.12 2,182.00 

19 - Fabricarea produselor de 

cocserie şi a produselor obţinute 

din prelucrarea ţiţeiului 

0.03 7,291.00 S Alte activități de servicii 1.39 1,943.00 

58 - Activităţi de editare 1.41 6,776.00 Hoteluri și restaurante 3.61 1,837.00 

09 - Activităţi de servicii anexe 

extracţiei 

0.10 6,329.00 13 - Fabricarea produselor 

textile 

0.15 1,775.00 

64 - Intermedieri financiare cu 

excepţia activităţilor de asigurări şi 

ale fondurilor de pensii 

3.37 6,161.00 14 - Fabricarea articolelor de 

îmbrăcăminte 

0.76 1,748.00 

52 - Depozitare şi activităţi 

auxiliare pentru transporturi 

0.83 5,950.00 16 - Prelucrarea lemnului, 

fabricarea  produselor din 

lemn şi plută, cu excepţia 

mobilei; fabricarea articolelor 

din paie şi din alte materiale 

vegetale împletite 

0.03 1,658.00 

65 - Activităţi de asigurări 

reasigurări şi ale fondurilor de 

pensii (cu excepţia celor din 

sistemul public de asigurări 

sociale) 

0.66 5,889.00 15 - Tăbăcirea şi finisarea 

pieilor; fabricarea articolelor 

de voiaj şi marochinărie, 

harnaşamentelor şi 

încălţămintei; prepararea şi 

vopsirea blănurilor 

0.40 1,591.00 

O Administrație publică și apărare; 

asigurări sociale din sistemul public 

4.55 5,769.00 31 - Fabricarea de mobilă  0.57 1,535.00 

Sursa: Baza de date INS TEMPO 
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Se poate observa că în perioada analizată în activitățile cu salariile cele mai mari s-au înregistrat în cele mai 

multe cazuri creșteri ale numărului de salariați, cu cele mai ridicate valori în activități de servicii în tehnologia 

informației și activități de servicii informatice (creștere cu 139.99% a numărului de salariați și cu 118.61% a 

valorii salariului), activități de servicii anexe extracției (creștere cu 81.05% a numărului de salariați, referindu-

se însă la un efectiv redus de salariați) și transporturi aeriene (creștere cu 79.04% a numărului de salariați). 

Pe de altă parte, cea mai mare parte a activităților cu salarii sub media națională, preponderent din 

domeniul industriei prelucrătoare, au înregistrat scăderi semnificative ale numărului de salariați, în ciuda 

majorării salariilor (în cele mai multe cazuri) cu 20-30%. Astfel, prelucrarea lemnului, fabricarea  produselor 

din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite a 

pierdut 70% din salariați între 2008 și 2018 (raportat la un număr redus de salariați, ceea ce ar putea indica 

închiderea/ relocarea/ retehnologizarea unui actor principal în domeniu/ unui număr redus de actori), 

tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; 

prepararea şi vopsirea blănurilor a pierdut 50.01% din numărul de salariați, iar fabricarea articolelor de 

îmbrăcăminte – 42.62%. Aceste activități au o valoare adăugată redusă, desfășurându-se în cea mai mare 

parte în regim lohn, iar reducerea volumului lor, și, similar, al altor ramuri ale industriei prelucrătoare, ridică 

problema reîncadrării pe piața forței de muncă sau probabilitatea migrației angajaților în județul Ilfov sau 

alte județe învecinate, în căutarea unor locuri de muncă în domenii puțin intensive în cunoaștere/ tehnologie 

joasă. Astfel, o miză importantă pentru economia metropolitană constă în formarea și recalificarea forței de 

muncă din domeniile în declin, cu valoare adăugată scăzută, pentru reîncadrarea pe piața locală a forței de 

muncă, sprijinind astfel dezvoltarea serviciilor intensive în cunoaștere și a industriilor cu tehnologie înaltă 

sau mediu-înaltă – în special serviciile suport pentru acestea, care sunt deja în creștere și asigură un nivel 

salarial superior.  

 

Sondajul în rândul investitorilor din București arată că salariul mediu net este cu aprox. 12.6% mai ridicat 
în companiile cu capital străin, față de firmele cu capital românesc (4,115 față de 3,656 lei), diferența 
fiind puțin mai mică (11%) față de firmele cu capital mixt. Astfel, se poate considera că firmele străine 
sunt mai atractive pentru forța de muncă, având în vedere nivelul de salarizare mai ridicat.   



90 

Având în vedere faptul că date exhaustive cu privire la piața muncii se colectează numai cu ocazia 

recensămintelor populației, care au loc o dată la 10 ani, prezentăm în continuare, pentru comparație, 

concluziile Recensământului Populației și Locuințelor (RPL) din 2011 cu privire la piața muncii. 

 

Conform RPL, se constată că o pondere importantă a populației stabile din municipiul București cu vârsta de 

peste 10 ani avea studii superioare (34%), același procent de 34% din populație avea studii liceale și 

postliceale, 9% profesionale, iar restul de 23% studii de bază (primare și gimnaziale). Municipiul București se 

remarcă prin rezultate bune la acest capitol, având cea mai mare pondere a absolvenților de învățământ 

universitar, respectiv cea mai ridicată pondere a populației ocupate în activități cu valoare adăugată ridicată. 

Majoritatea absolvenților de studii superioare rămân în București, deoarece piața le oferă locuri de muncă 

tentante și pe măsura pregătirii lor. Totodată, din punct de vedere al investitorilor, capitalul uman calificat 

reprezintă un criteriu deosebit de important în decizia de a investi într-un anumit loc.  

Figura 66– Structura populației ocupate din municipiul București, pe grupe de ocupații, RPL 2011 

 

Sursa: INS. Rezultatele definitive ale RPL 2011 
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Figura 67 – Structura ocupațională a populației municipiului București, pe sector în anul 2011  

 

Sursa: INS. Rezultatele definitive ale RGPL 2011 

Din totalul persoanelor în vârstă de muncă (15 – 64 ani) din municipiul București – 1,377,118 persoane – 

numai 959,531 erau active din punct de vedere economic (populația ocupată plus șomerii). Rezultă că 

417,587 nu sunt angrenați în nicio activitate economică, resursele de muncă fiind deci sub-utilizate. Șomajul 

real este mai ridicat decât cel oficial și este puternic concentrat într-o serie de comunități marginalizate, cele 

mai multe fiind localizate în Sectorul 5. (ex. Cartierul Ferentari). Trebuie așadar identificate măsuri prin care 

acest segment al populației să fie integrat pe piața forței de muncă, diminuând astfel riscul de adâncire a 

discrepanțelor social-economice. O recomandare ar fi orientarea acestor persoane către instituțiile, publice 

sau private, care organizează cursuri de formare profesională, faciltând integrarea lor pe piața forței de 

muncă.  
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Figura 68– Populația în vârstă de muncă, populația ocupată și cea activă în municipiul București, pe sector în anul 

2011  

 

Sursa: INS. Rezultatele definitive ale RPL 2011 

Din graficul de mai sus, se poate constata că cele mai puține resurse de muncă sub-utilizate erau înregistrate 

în Sectorul 3. Luând în calcul aceste date, reiese o rată a șomajului mult mai mare comparativ cu cea 

raportată de INS, care, într-adevăr, calculează acest indicator pe baza datelor furnizate de Agenția Națională 

pentru Ocuparea Forței de Muncă. Considerăm rata șomajului ca ponderea șomerilor înregistrați în totalul 

populației active. Urmând acest fir, rata șomajului pe sectoare este: Sector 1 – 6.17%, Sector 2 – 7.34%, 

Sector 3 – 6.75%, Sector 4 – 6.64%, Sector 5 – 7.87%, Sector 6 – 6.43%. Din anul 2011, situația s-a 

îmbunătățit pe fondul apariției unor joburi noi, rata șomajului ajungând la 1.5%, în anul 2017.     

Există diferențe în ceea ce privește structura ocupațională a populației conform estimărilor INS și rezultatele 

RPL 2011, la nivel de număr. La nivel de împărțire pe activități economice, situația este oarecum similară, în 

sensul în care recensământul confirmă faptul că cea mare parte a populației este angrenată în activitățile de 

comerț. Mai apoi, sunt sesizate câteva diferențe: conform RPL, o pondere importantă a populației este 

ocupată în industria prelucrătoare (11%), însă în prezent sunt mai multe persoane care lucrează în 

construcții. 
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Figura 69– Structura ocupării pe activități economice în municipiul București, la RPL 2011 

 

Sursa: INS. Rezultatele definitive ale RPL 2011 

Din totalul populației ocupate la recensământul din 2011, circa 744,112 de persoane activau în mediul privat 

(83% din total), 128,104 în sectorul public (14%), 12,628 în propria gospodărie (1.41%), iar numai 8,657 în 

sectorul ONG.  

Figura 70– Structura ocupării pe sectoare și medii de rezidență, municipiul București, la RPL 2011 

 

Sursa: INS. Rezultatele definitive ale RPL 2011 
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RPL 2011 oferă informații relevante cu privire la spectrul ocupațiilor locuitorilor. Astfel, dintre cei 893,501 de 

bucureșteni ocupați, cei mai mulți erau specialiști în diverse domenii de activitate (32% din total), lucrători în 

domeniul serviciilor și tehnicieni și alți specialiști din domeniul tehnic (16%), în strânsă corelație cu structura 

economiei locale, axată pe activități cu valoare adăugată ridicată, mai ales în servicii. Comparativ, municipiul 

Cluj-Napoca avea o pondere mai ridicată a populației cu studii liceale și postliceale și a populației cu studii 

profesionale, în timp ce Capitala conduce clasamentul din perspectiva populației ocupate cu studii 

superioare, un alt aspect important de care investitorii ar trebui să țină cont.  

4.1 FORMAREA PROFESIONALĂ 

Conform Agenției Municipale pentru Ocuparea Forței de Muncă București, situația cursurilor de formare a 

variat de la un an la altul, astfel că dacă în anul 2014 au fost organizate 49 de grupe de curs, în 2018 au fost 

constituite 22 de grupe. Graficul de mai jos prezintă situația numărului persoanelor înscrise la cursuri și 

numărul absolvenților: 

Figura 71– Numărul de persoane înscrise la cursuri și numărul absolvenților, în perioada 2008-2018 

 

Sursa: AMOFM București, 2019 

Dacă în anul 2014, cele mai cerute cursuri au fost cele de ”administrator 

imobile”, ”bucătar”, ”contabil”, ”designer pagini web”, ”frizer, coafor, manichiură, pedichiură”, ”măcelar”, în 

2018 cursurile preferate de participanți au fost cele de ”administrator imobile” și de ”inspector în domeniul 

securității și sănătății în muncă”. Oferta de cursuri a AMOFM s-a redus de la un an la altul, ajungând în 2018 

la 13 cursuri, comparativ cu 27 în anul 2014 sau 28 în anul 2015. În 2015, s-au înregistrat cele mai multe 

grupe (66), cu o cerere foarte mare pentru cursurile de: ”babysitter”, ”lucrător în comerț”, ”frizer, coafor, 

manichiură, pedichiură”, ”administrator imobile”, ”instalator”, ”mecanic auto”, ”stivuitorist”.  

Dacă în anii 2014-2015 a mai existat cerere pentru cursuri de formare profesională în domeniul industrial, în 

ultimii ani acestea nu au mai prezentat interes pentru participanți. De asemenea, în afară de cursul 
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de ”designer pagini web” încadrat în domeniul IT&C, nu au fost organizate alte cursuri în acest domeniu. O 

posibilă explicație ar putea sta în preferința cursanților pentru cursurile organizate de școli informale (ca de 

exemplu ”Școala Informală de IT”), chiar dacă unele dintre acestea nu oferă un certificat acreditat de 

Ministerul Muncii, însă oferă competențe ancorate în cerințele actuale ale pieței muncii.  

Din punct de vedere teritorial, se contată că cei mai mulți participanți în intervalul 2015-2018 pentru care au 

fost furnizate datele statistice, au domiciliul în acele sectoare care înregistrează o concentrare mai redusă a 

angajaților, și anume: Sectorul 3 (581 cursanți), urmat de Sectorul 5 (421 cursanți), respectiv de Sectorul 4 

(398 cursanți).  

Conform datelor de pe site-ul Autorității Naționale pentru Calificări, la nivelul anului 2019, în municipiul 

București existau centre de formare profesională, publice și private, care ofereau peste 338 de cursuri de 

inițiere, specializare, perfecționare sau calificare. Forma de organizare juridică a furnizorilor de formare, 

precum și domeniile în care se organizează cursuri, sunt extrem de variate. Printre furnizori regăsim, de 

exemplu, firme de consultanță, centre de formare profesională, fundații sau societăți comerciale. Cursurile 

oferite sunt, în general, dedicate domeniilor de servicii (management, HoReCa, formator, comerț, resurse 

umane etc.), industrial (stivuitorist, operator mașini unelte cu comandă numerică, macaragiu) sau social 

(antreprenor în economie socială, asistent personal al persoanei cu handicap grav, îngrijitoare bătrâni la 

domiciliu etc.). 

După numărul de cursuri acreditate, cel mai mare furnizor de formare profesională din municipiu, conform 

autorizațiilor din 2019, este firma Quality Team Performance SRL, cu un portofoliu de 8 cursuri, urmată de 

Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de ridicat și Recipientelor sub Presiune SA, cu 7 

cursuri. S-a observat un număr relativ mic de cursuri acreditate în domeniul IT&C: ”competențe digitale de 

utilizare a tehnologiei informației”. Pe tipuri de program, 96 sunt cursuri de calificare, 12 de inițiere, 26 de 

perfecționare, 204 de specializare. Majoritatea formatorilor sunt din Sectorul 1 și Sectorul 6, iar cei mai puțin 

din Sectorul 5.  
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5. CERCETAREA, DEZVOLTAREA, INOVAREA ȘI SERVICIILE ȘI 

INFRASTRUCTURA SUPORT PENTRU AFACERI 

Municipiul București este cel mai important pol de competitivitate națională în domeniul cercetare-

dezvoltare-inovare (CDI), clasându-se pe primul loc la nivel național 

Municipiul București reprezintă un pol de competitivitate națională în domeniul cercetare-dezvoltare-

inovare (CDI), datorită concentrării celui mai sporit număr de institute de cercetare, precum și a celor mai 

multe întreprinderi active și salariați în domeniu, ceea ce îl clasează pe primul loc la nivel național. 

Tabel 8 – Clasamentul național din punctul de vedere al întreprinderilor active în CDI 

TOP NR. SUBUNITĂȚI TOP NR. SALARIAȚI TOP CA 

JUDEȚ 
NR. 

ÎNTREPRINDERI 
JUDEȚ NR. SALARIAȚI JUDEȚ CA 

București 597 București 5.736 București 1.032.460.440 

Cluj 109 Ilfov 2.654 Ilfov 422.792.138 

Ilfov 103 Argeș 832 Argeș 80.365.659 

Iași 60 Cluj 541 Cluj 65.506.633 

Timiș 60 Timiș 430 Timiș 65.407.794 

Sursă: INS 

În 2018 Regiunea București-Ilfov concentra aproximativ 70% din personalul organizațiilor de CDI din țară. În 

ultimii ani, respectiv între 2016 și 2018, Capitala a înregistrat o ușoară scădere a numărului salariaților din 

CDI (-2,02%), pâstrându-și însă poziția fruntașă în topul național. Raportând numărul de angajați în CDI la 

numărul total de angajați, municipiul București se clasează pe locul 5 (0,50%), după Ilfov (1,83%), Călărași 

(1,34%), Argeș (0,62%) și Vâlcea (0,55%). 

În ceea ce privește cheltuielile din activitatea de CDI, municipiul București s-a clasat pe primul loc până în 

anul 2016, fiind surclasat începând cu 2017 de județul Ilfov. În anul 2018 municipiul București se menține pe 

cea de-a doua poziție, județul Ilfov depășind valoarea cheltuielilor din Capitală cu 28,1%. 
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Figura 72– Cheltuieli totale din activitatea de cercetare-dezvoltare – prețuri curente, top național la nivelul 

municipiului București și al celor mai reprezentative județe 

  

Sursă: Baza de date INSSE TEMPO 

Municipiul București, alături de județele Ilfov, Cluj și Iași, prezintă cel mai ridicat potențial de inovare din 

România 

Cheltuielile în CDI înregistrau o pondere de 0,65% din PIB la nivel municipal în 2017 (ultimele date 

disponibile), Capitala clasându-se pe cea de-a cincea poziție la nivel național, după județele Ilfov, Argeș, Sibiu 

și Vâlcea. Totuși, municipiul București înregistrează o valoare peste cea a mediei naționale, care era de 0,50%. 

Totodată, conform analizei Patronatului Investitorilor Autohtoni,56 pe baza raportului dintre numărul de 

contracte de muncă în sectorul CDI și numărul total de contracte de muncă (la 1.000 de contracte), 

municipiul București, alături de Ilfov, Cluj și Iași, prezintă cel mai ridicat potențial de inovare din România. 

 

 

56 Patronatul Investitorilor Autohtoni PIAROM, Studiu privind dinamica pieței muncii la nivelul principalelor industrii 

angajatoare din România în perioada 2016-2017. 
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Figura 73– Ponderea procentului din PIB corespunzător cheltuielilor legate de CDI 

  

Sursă: Baza de date INSSE TEMPO 

Ținta propusă la nivel național de a ajunge la un procent de 2% (1% din contribuția Guvernului) din PIB în 

ceea ce privește cheltuielile CDI până în anul 2020 (asumată în momentul negocierilor de aderare la Uniunea 

Europeană în anul 2007) este destul de îndepărtată. Analizând datele de la nivel european oferite de 

Eurostat, se remarcă faptul că sistemul CDI din România este foarte slab finanțat. La nivelul anului 2018, 

cheltuielile în CDI din PIB au înregistrat cea mai mică valoare în clasamentul țărilor din Uniune Europeană, 

valoarea de 0,5% fiind cu mult sub media de 2,12% de la nivel european. Se poate observa din graficul de 

mai jos situația comparativă cu țări care au un nivel economic similar cu România. Valoarea de 0,5% este 

printre cele mai mici comparativ cu celelalte țări din UE în decursul ultimului deceniu. Totodată, raportat la 

ritmul de dezvoltare al țării din punct de vedere economic, cheltuielile în CDI din PIB se poziționează sub 

nivelul prognozat. 57 58. 

 

 

57 Romania Laser Valley (World Bank Group) 
58 Cel mai ridicat nivel al cheltuielilor în CDI din PIB a fost înregistrat la nivelul anului 2008 (înainte de criza economică), 

fiind de 0,52%. 
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Figura 74– Cheltuieli în CDI (% din PIB) 

  

Sursă: Eurostat 

Regiunea București-Ilfov se caracterizează printr-un aport ridicat la cercetarea la nivel național, prin 

ponderile crescute ale numărului de cereri de brevete de invenție depuse sau de reviste 

indexate/cotate ”ISI” 

În anul 2016, dintre cele 56 de reviste românești indexate/cotate "ISI" (Information Sciences Institute), 

respectiv incluse în Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Social Sciences Citation Index (SSCI) 

sau Arts and Humanities Citation Index (AHCI), 32 sunt reviste realizate fie de institute de cercetare din 

cadrul Academiei Române sau al universităților bucureștene, fie de fundații, societăți științifice sau 

comerciale din cadrul regiunii București-Ilfov. 

În 2018, ultimul an pentru care există date disponibile, în municipiul București s-au înregistrat 32.4% din 

cererile de brevete de invenție la nivel național și 33% dintre brevetele de invenție eliberate la nivel național. 

Împreună cu județul Ilfov, Capitala a concentrat peste 40% din cererile de brevete de invenție.  

Conform statisticilor Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM), în ultimii 5 ani numărul cererilor privind 

protejarea drepturilor de proprietate intelectuală înregistrate în municipiul București a cunoscut o tendință 

descendentă, cu scăderi în categoriile cererilor de înregistrate de marc și cererilor de înregistrare desene sau 

modele și o tendință ușor crescătoare a cererilor de brevete de invenție. Capitala își păstrează poziția de 

lider național, dar se remarcă evoluția mai favorabilă a unor centre regionale precum Cluj, Iași sau Timiș.    
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Figura 75– Numărul cererilor privind protejarea drepturilor de proprietate intelectuală, municipiul București 

 

Sursă: Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, 2018. Raport Anual 

În anul 2018, au fost eliberate brevete pentru 32.77% dintre cererile de brevete de învenție înregistrate în 

municipiul București (față de 32.21% la nivel național), rata de succes a cererilor înregistrând o tendință de 

scădere în ultimii ani, de la aprox. 50% (49.18%) în 2014. Această tendință de manifestă și la nivel național, 

rata de succes a cererilor reducându-se cu aproximativ 5% între 2014 și 2018.  

Figura 76– Brevete de invenție (cereri vs. eliberări), municipiul București 

 

Sursă: Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, 2018. Raport Anual 
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Sursa: Platforma ERRIS (Engage in the Romanian Research Infrastructure System), UEFISCDI 

 

Figura 77. 

 Infrastructurile de CDI ce oferă servicii de cercetare și tehnologice în Regiunea București-Ilfov 

În ceea ce privește situația cererilor de brevete înregistrate de universități, din totalul de 172 cereri de 

brevet din România în anul 2019, 31 au fost localizate în municipiul București (18%). Dintre acestea, cele mai 

multe au fost inițiate de Universitatea Politehnică din București (23 de cereri), urmată de Universitatea de 

Medicină și Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti (4 cereri) și Universitatea din București (3 cereri). În ceea 

ce privește brevetele de invenție acordate în 2019, Universitatea Politehnică din București conduce topul, cu 

5 din cele 9 brevete acordate universitățlor din Capitală. La nivel național, topul este condus de Universitatea 

"Ştefan Cel Mare" din Suceava (20 brevete), Universitatea Tehnică ''Gheorghe Asachi'' din Iaşi (10 brevete) și 

Universitatea "Transilvania" Din Braşov (9 brevete).  

Regiunea București-Ilfov înregistrează cea mai mare concentrare și diversitate de organizații 

ce desfășoară activități de cercetare-dezvoltare-inovare din țară 

Figura 77- Infrastructurile de CDI ce oferă servicii de cercetare și tehnologice în Regiunea București-Ilfov 

Pe teritoriul municipiului București se remarcă prezența mai multor tipuri de organizații ce desfășoară 

activități de CDI: institute de cercetare-dezvoltare, centre de cercetare, întreprinderi, centre de transfer 

tehnologic și de informare tehnologică, respectiv entități de inovare. Lista acestora poate fi consultată în 

Anexa 4. Acestea sunt completate de infrastructurile și serviciile de sprijin pentru afaceri – incubatoare, 

parcuri industriale și o serie de clustere în domenii relevante, la care companiile locale pot adera. 

Majoritatea clusterelor sunt afiliate la Asociația Națională a Clusterelor din România (CLUSTERO), unele 

regăsindu-se printre membrii fondatori ai acestei asociații (ex. Clusterul Romanian Textile Concept), iar o 

parte dintre acestea sunt certificate ESCA59, în momentul realizării analizei, cu eticheta de argint (IND-AGRO-

POL, Strategic Innovative Cluster for Mechatronics Smart Specialization Domain - «MECHATREC» și 

ELECTRONIC INNOVATION CLUSTER (ELINCLUS)) sau bronz (ROHEALTH – THE HEALTH CLUSTER și START 

 

 

59 www.cluster-analysis.org 
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INOVARE). O parte dintre acestea sunt active și în rețele internaționale și europene sau au încheiat 

parteneriate cu actori reprezentativi din alte state europene:  

• Clustere precum: BIODANUBIUS, Cluster for Promoting Nearly Zero Energy Buildings (pRO-nZEB), 
Control & IT Cluster,  Different Angle Cluster, Electronic Innovation Cluster (ELINCLUS), Glocal 
Romania Cluster, Health Romania The Medical Cluster, IND-AGRO-POL, ROHEALTH- Health Cluster 
Romania,  Romanian Textile Concept, Romanian Cluster PROECO-CBRNE, Smart Alliance Cluster, 
START INOVARE, Strategic Innovative Cluster for Mechatronics Smart Specialization Domain - 
«MECHATREC», sunt înregistrate pe platforma europeană de colaborare a clusterelor NEW ECCP, 
care are ca scop furnizarea de instrumente pentru eficientizarea colaborării la nivel European dar și 
internațional, sprijinirea apariției de noi lanțuri de valoare prin cooperare intersectorială, precum și 
creșterea competitivității membrilor. 

• CLUSTERUL BIOGASINNO – este membru al „Balkan Clusters Network”, o inițiativă a organizației de 
dezvoltare a afacerilor din Serbia, CLUSTER HOUSE, având drept scop principal sprijinirea dezvoltării 
clusterelor din Balcani. 

• ROHEALTH – THE HEALTH CLUSTER – a încheiat parteneriate cu Cluster of Health, Wellness and SPA 
Tourism Serbia (WELLNESS SERBIA), Cassovia Life Science Slovacia și Health and Wealth Ucraina. 

• IND-AGRO-POL este afiliată în cadrul proiectului “Future materials and products for advanced smart 
packaging” (AdPack) (Call COS–CLUSTER-2014-3-03 Cluster Go International), dar și la “biomastec 
Danube Network”, Balkan&Black Sea Cluster Network și  Meta-Network of Clusters în cadrul 
ClusterPolisee Project. 

• STRATEGIC INNOVATIVE CLUSTER FOR MECHATRONICS SMART SPECIALIZATION DOMAIN 
(MECHATREC) – a încheiat parteneriate la nivel internațional cu clustere precum: MECHATREC 
Cluster – Belgia, PLASTIC Cluster, Lowe – Austria, MECHATRONIC CLUSTER – Austria, Clusterul 
PIMURMANGET – Hungary etc. 

Deși nu se află pe teritoriul municipiului București, în județul Ilfov se află 2 parcuri științifice și tehnologice ce 

sprijină dezvoltarea CDI  în regiune, respectiv : Parcul Științific din orașul Măgurele din imediata vecinătate a 

proiectului ELI–NP și Parcul Științific și Tehnologic de Micro și Nanotehnologii MINATECH-RO din orașul 

Voluntari. 

Municipiul București polarizează actorii din mediul privat activi în domeniul inovării, organizațiile cu rol de 

suport pentru antreprenoriat și inovare și evenimentele de afaceri și CDI 

În ceea ce privește actorii din mediul privat activi în domeniul inovării și organizațiile cu rol de suport pentru 

antreprenoriat și inovare, Harta actorilor de inovare60 indică concentrarea acestora preponderent în 

municipiul București (Figura 80). 

 

 

60 UEFISCDI 2018, parte a proiectului „Dezvoltarea capacității administrative a MCI de implementare a unor acțiuni 

stabilite în Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare tehnologică și Inovare 2014-2020”, cod SIPOCA 27. 
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În municipiul București există 3 parcuri industriale, care pot sprijini întreprinderile din regiune: 

• Parcul industrial Metav (constituit conform O.G. nr. 65/2001), în zona de nord a Capitalei, fiind 
conceput atât pentru firme mari ce au nevoie de spații largi de depozitare și producție, cât și pentru 
întreprinderi mici şi mijlocii. Societatea de administrare Metav SA este membră a Asociației 
Parcurilor Industriale, Tehnologice, Științifice şi a Incubatoarelor din România (APITSIAR) din anul 
2006 şi dispune de o suprafață de 188.699,41 mp, din care parcul industrial se întinde pe o suprafață 
de 165.760 mp; 

• Parcul industrial Sema (constituit conform O.G. nr. 65/2001), situat în zona de vest a municipiului 
București, asigură toate facilitățile necesare organizării și desfășurării activităților de tip comercial, 
logistic sau de producție. 

• Parcul industrial FAUR (constituit confirm art.23 alin.2 din O.U.G. nr.115/2003) este localizat în zona 
de est a Capitalei, deținând o serie de spații de depozitare și producție ce pot găzdui o gamă variată 
de activități din domeniul industrial și logistic. 

În afară de acestea, în proximitatea Capitalei, în județul Ilfov, pot fi identificate o serie de investiții private în 

platforme logistice, spații industriale și de depozitare, concentrate în lungul A1, de exemplu în comuna 

Ștefănești etc.  

 

În ceea ce privește cercetarea – dezvoltarea - inovarea în cadrul companiilor, sondajul în rândul 

investitorilor din București* indică o pondere relativ scăzută a răspunsurilor pozitive – 31%, mai ales 

dacă luăm în considerare modul de eșantionare și faptul că au fost vizate companiile cu valoare 

adăugată mare. Dintre companiile cu activități interne de CDI, 58% realizează inovare de produs, 31% de 

servicii, iar restul de 11% - inovare de proces.  

Dintre companiile care realizează activități de CDI, majoritatea desfășoară aceste activități în cadrul 

centrelor proprii (86% din companiile străine, 80% din companiile românești, 44% din companiile cu 

capital mixt) sau în cadrul centrelor de CDI din alte țări ale companiei-mamă, în cazul companiilor cu 

capital mixt (29%) și cu capital străin (7%). O variantă destul de populară este și colaborarea cu 

universități și institute de cercetare din străinătate, în special în cazul companiilor cu capital mixt (20% 

din respondenți) și al celor cu capital autohton (15%). Este de remarcat preferința companiilor pentru 

colaborarea cu universități și centre de cercetare din străinătate în detrimentul celor din România, 

preferință ce se poate explica prin relațiile dezvoltate în tările de proveniență ale capitalului, în cazul 

companiilor cu capital mixt, prin atractivitatea și oferta de servicii și infrastructură pentru CDI mai 

limitată în România sau prin diferite relații bilaterale și/ sau nevoi specifice ale companiilor.  
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Figura 78– Actori din mediul privat, activi în domeniul inovării (1) și organizații cu rol de suport pentru antreprenoriat 

și inovare (2) 

Sursa: Harta actorilor de inovare (https://geo.uefiscdi-direct.ro/firme-inovative), UEFISCDI 

În ceea ce privește evenimentele de afaceri și în special evenimente pe teme legate de cercetare, dezvoltare, 

inovare şi antreprenoriat inovativ61, se observă concentrarea acestora preponderent în zonele Romexpo – 

zona tradițională pentru târguri și expoziții, zona Barbu Văcărescu – Fabrica de Glucoză (Hotel Caro), 

Universitatea Politehnică, zona centrală și hoteluri și săli de evenimente cu capacitate mare (de exemplu, 

cinema) pentru evenimente punctuale 62. Având în vedere rolul de centru economic național al municipiului 

București și atractivitatea acestuia pentru investiții străine, este importantă asigurarea unei infrastructuri de 

târguri și expoziții la standarde europene. In acest sens ar putea fi luată în considerare modernizarea și 

dezvoltarea zonei ROMEXPO, construirea unui nou complex expozițional în interiorul Capitalei sau 

coordonarea cu Consiliul Județean Ilfov pentru constituirea unui noi centru expozițional și de afaceri, de 

exemplu în zona Măgurele.  

Sprijinul municipalității pentru afaceri și CDI este într-un stadiu incipient, fiind necesară asumarea unei 

priorități strategice în acest sens și stabilirea unei platforme de dialog și cooperare cu mediul privat 

În ceea ce privește sprijinul municipalității pentru antreprenorii locali, Primăria Municipiului București a 

demarat în 2019, în parteneriat cu Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România, 

programul Bucharest Start-up City, ce viza susținerea a minimum 200 de beneficiari (start-up-uri), cu o 

valoare maximă a ajutorului de minimis de 50.000 Euro per start-up (echivalent în lei). Regulamentul 

programului a fost supus dezbaterii publice, însă ulterior demararea propriu-zisă a acestuia, respectiv 

finanțarea planurilor de afaceri, a fost amânată din lipsă de fonduri63, în conditiile în care în bugetul pentru 

 

 

61 Pe baza analizei UEFISCDI, Harta evenimentelor legate de inovare şi antreprenoriat. 
62 Idem. 
63 https://buchareststartupcity.ro/2019/05/15/se-amana-implementarea-programului-start-up-city/ 

https://buchareststartupcity.ro/2019/05/15/se-amana-implementarea-programului-start-up-city/
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anul 2019 al municipiului Bucuresti nu au putut fi incluse alocările necesare. Având în vedere interesul 

publicului pentru program, ar fi oportună reluarea acestuia odată ce se vor putea asigura resursele 

financiare necesare.  

Mai mult, în cadrul consultărilor cu reprezentanții mediului de afaceri pentru elaborarea prezentei strategii, 

aceștia au menționat necesitatea unei abordări strategice a dezvoltării economice, atragerii de investiții, a 

sprijinirii și menținerii acestora, precum și a conlucrării între autoritățile locale și mediul de afaceri. Aceștia 

și-au exprimat disponibilitatea pentru consultări și dialog, o idee în acest sens constând în crearea unui 

consiliu consultativ pentru dezvoltare economică și dialog cu mediul privat.  

 

Aflat în imediata proximitate a Capitalei (în prima coroană de localități), Măgurele reprezintă cel mai 

important pol de cercetare fundamentală în fizică la nivel național, recunoscut la nivel european 

Respondenții sondajului în rândul investitorilor din București* din toate categoriile de companii 

analizate (cu capital străin, cu capital mixt sau autohton) au identificat aceleași trei probleme principale 

ale Capitalei: 

1. Congestia traficului; 

2. Infrastructura deficitară; 

3. Birocrația excesivă din sectorul public.  

Disponibilitatea forței de muncă este o altă problemă importantă semnalată de respondenți.  

Și în cazul măsurilor pentru creșterea atractivității Capitalei pentru afaceri, respondenții din toate 

categoriile au selectat aceleași trei răspunsuri principale: 

1. Investiții în educație și formarea forței de muncă; 

2. Reglementări fiscale care să favorizeze dezvoltarea de afaceri și inovare; 

3. Investiții în infrastructură și servicii publice de calitate pentru a face orașul atractiv pentru forța 

de muncă din România. 

În plus, companiile cu capital străin au mai selectat, cu punctaj egal cu raspunsul de pe poziția a treia 

(35% din respondenți), reglementări urbanistice care să favorizeze dezvoltarea infrastructurii de afaceri 

și inovare și investiții pentru îmbunătățirea mobilității angajaților.  

Companiile cu capital mixt au mai selectat pentru poziția a doua (30% din respondenții din această 

categorie) obținerea facilă a aprobărilor și autorizaților necesare și promovarea Bucureștiului ca 

destinație regională și chiar globală de investiții și atragerea de forță de muncă din străinătate. 

Sondajul în rândul întreprinzătorilor/ antreprenorilor (nr. mediu de angajați - 5) din București a 
identificat top 5 măsuri pe care administrația le poate lua pentru a face orașul mai atractiv pentru 
afaceri: 

1. Reglementări fiscale care să favorizeze dezvoltarea afacerilor; 
2. Investiții pentru îmbunătățirea mobilității angajaților; 
3. Investiții în educație și formarea forței de muncă; 
4. Investiții pentru creșterea mobilității mărfurilor (transport mărfuri); 
5. Dezvoltarea de centre de afaceri, co-working, hub-uri, cercetare, inovare. 
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Deși nu se află pe teritoriu municipiului București, Măgurele reprezintă polul de cercetare-dezvoltare-inovare 

cel mai clar profilat din perspectiva concentrării tematice, acesta reprezentând, alături de Facultatea de 

Fizică a Universității București, cel mai important pol de cercetare fundamentală în fizică la nivel național 

(datorită concentrării de institute naționale de cercetare-dezvoltare). 

Platforma de cercetare din orașul Măgurele creează premisele dezvoltării unui parc științific de ultimă 

generație, care să faciliteze dialogul dintre cercetare-dezvoltare și lumea academică, pe de o parte, și 

sectorul antreprenorial și de afaceri, de cealaltă parte. Parcul științific, în curs de realizare64, va contribui la 

dezvoltarea antreprenorialului inovator la nivel regional și național, prin crearea de legături între industrie și 

cercetare și prin asigurarea cadrului necesar dialogului permanent între cele două. Obiectivele proiectului 

Parcului Științific Măgurele se referă la atragerea și susținerea talentelor cu scopul de a schimba tendința 

exodului de inteligență din România, de a contribui la modernizarea și transformarea profilului urban al 

orașului Măgurele și al regiunii București-Ilfov și de a sprijini comercializarea rezultatelor de cercetare și 

dezvoltare și ale sistemelor de spin-off din cadrul universităților și institutelor de cercetare, inclusiv 

participarea la crearea culturii relevante în acest domeniu. Orașul Măgurele este cu atât mai important cu 

cât, pe lângă realizarea acestui parc științific, aici se dezvoltă proiectul pentru laserul ELI-NP, cea mai 

avansată infrastructură de cercetare din lume (alcătuită din doi laseri cu pulsuri ultrascurte de 10PW) și cel 

mai strălucitor fascicul reglabil de raze gama. ELI-NP a fost selectat de cel mai important comitet științific din 

domeniul Fizicii Nucleare din Europa (NuPECC) în Planul pe Termen Lung al Fizicii Nucleare din Europa ca 

infrastructură majoră. 

De asemenea, strategia Orizont 2020 a județului Ilfov propune două complementare, a căror implementare 

este direct condiționată de dezvoltarea Parcului Științific Măgurele, care ar putea contribui la dezvoltarea 

economie metropolitane: Dezvoltarea unui parc industrial și Dezvoltarea Centrului expozițional și de afaceri 

al județului Ilfov. Dincolo de contribuția la dezvoltarea zonei Măgurele, ambele proiecte ar contribui la 

echilibrarea dezvoltării teritoriului metropolitan al Bucureștiului, completând totodată paleta 

infrastructurilor de afaceri și CDI la nivel regional. 

 

 

64 În prezent se elaborează proiectul tehnic 
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6. MOTOARELE DEZVOLTĂRII ECONOMICE ȘI POTENȚIALUL DE 

SPECIALIZARE 

Identificarea motoarelor dezvoltării economice și a potențialului de specializare trebuie realizate la nivelul 

regiunii-capitală.  

Analiza competitivității municipiului București trebuie realizată prin prisma contextului regional și național în 

care aceasta se plasează, ținând seama de ecosistemul care contribuie la dezvoltarea sa. Astfel, în 

identificarea motoarelor dezvoltării economice și a potențialului de specializare, analiza trebuie să vizeze cel 

puțin nivelul regional (Regiunea București-Ilfov), Bucureștiul aflându-se de altfel în competiție și fiind 

comparat la nivel european și internațional cu alte regiuni-capitală, după cum s-a arătat anterior (a se vedea 

Cap. 2.1), și mai puțin analizat izolat. Municipiul București prezintă o situație particulară având în vedere 

statutul său de capitală și motor al celei mai dezvoltate regiuni a României. Totodată, se observă 

complementaritatea cu județul Ilfov, precum și efectele periurbanizării și ale legăturilor funcționale dintre 

municipiu și teritoriu (navetism, dezvoltarea zonelor de activități economice în afara orașului etc. În acest 

context favorabil competitivității, București înregistrează valori ridicate în ceea ce privește activitatea 

întreprinderilor, dinamica antreprenorială și investițiile, constituind, alături de județul Ilfov, principalul 

motorul regional și național de creștere. 

În vederea identificării acelor domenii la nivelul cărora economia metropolitană prezintă avantaje 

comparative și competitive la nivel național, a fost realizată analiza performanțelor economiei regionale 

(Regiunea București – Ilfov), prin utilizarea a trei instrumente principale: Coeficientul de localizare (CL), 

Variația Diferențială a numărului de angajați (VD) 65  și analiza Shift-Share, pe baza datelor privind 

personalului unităților locale active. Coeficientul de localizare este un instrument util în cadrul acestei 

analize, întrucât prezintă excesul sau, dimpotrivă, lipsa forței de muncă calificată de la nivelul unui anumit 

sector. Pentru identificarea acelor domenii care prezintă un avantaj competitiv (proximitatea față de factorii 

de producție) și care se dezvoltă într-un ritm mai alert, a fost utilizat indicatorul Variația Diferențială a 

numărului de angajați. Metoda shift-share este folosită pentru analiza comparativă a performanțelor 

economice regionale, pentru prognoză (evaluarea impactului regional al politicilor naționale și locale), 

precum și pentru planificare. Analiza shift-share pornește de la interpretarea variației în timp a fenomenelor 

economice ca rezultat al combinării factorilor de influență naționali, regionali si sectoriali, permițănd 

identificarea domeniilor competitive la nivel local/ regional, cu potențial de a constitui motoare de 

dezvoltare.  

Pentru a asigura coerența demersului strategic, s-au utilizat datele la nivel regional, urmând o abordare 

complementară Strategiei de specializare inteligentă a Regiunii București-Ilfov. În analize au fost utilizate 

clasificarea activităților economiei naționale și datele privind personalul unităților locale active (ce fac 

 

 

65 Coeficientul de localizare (CL) este un indicator ce compară concentrarea locală a unui sector de activitate cu 

concentrarea la nivel regional / național a acelui domeniu de activitate. Coeficientul de localizare reprezintă gradul de 

specializare a unei zone într-o anumită industrie. Variația diferențială a numărului de angajați (VD) reprezintă diferența 

între ratele de creștere sau declin ale unui sector sau domeniu local, comparativ cu creșterea sau declinul sectorului din 

zona de referință, în cazul de față declinul sau creșterea sectorului la nivel național. 
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referire numai la angajații din sectorul privat), iar, ca nivel de comparație, analiza a fost realizată la nivel 

național. Perioada analizată este 2012-2017, pentru a surprinde evoluția post-criză a economiei regionale.  

Sectoarele ce conferă un avantaj comparativ unui teritoriu și au potențial de motor economic sunt 

sectoarele care înregistrează un coeficient de localizare mai mare decât 1. Acestea sunt atractive atât pentru 

companiile din domeniu (care au nevoie de acces la o forță de muncă calificată), cât și pentru experți (care 

doresc să locuiască într-o zonă cu multe oportunități în domeniul lor de expertiză). 

Totodată, analiza activităților economice din Regiunea București-Ilfov pe baza clasificării Eurostat privind 

tehnologia înaltă și serviciile intensive în cunoaștere, care folosește nivelul de intensitate al activităților de 

cercetare și dezvoltare drept criteriu de calificare a sectoarelor economice în categorii precum tehnologie 

înaltă, tehnologie medie-înaltă, tehnologie medie-joasă și tehnologie joasă, arată gradul de tehnologizare 

privind activitățile industriale și nivelul de sofisticare privind serviciile furnizate de întreprinderile din zona 

metropolitană a Capitalei. În acest context, identificarea unor avantaje competitive ale Bucureștiului în 

sectoare intensive în tehnologii înalte sau cunoaștere – producătoare de valoare adăugată ridicată și 

generatoare de venituri peste medie pentru lucrătorii din domeniu – poate constitui o contribuție 

importantă la trasarea unor linii directoare pentru dezvoltarea economiei locale și evaluarea potențialului de 

specializare inteligentă. 

Tabel 9– Competitivitatea economiei municipiului București în context național (secțiuni CAEN) 

SECTOARE NECOMPETITIVE SECTOARE COMPETITIVE 

Sectoare în transformare (CL>1, VD<0) Sectoare în dezvoltare (CL>1, VD>0) 

M - Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 

P – Învățământ 

S – Alte activități de servicii 

 

G - Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea 

autovehiculelor şi motocicletelor 

I – Hoteluri și restaurante 

J – Informații și comunicații 

L – Tranzacții imobiliare 

N - Activităţi de servicii administrative şi activităţi 

de servicii suport 

Q – Sănătate și asistență socială 

R - Activităţi de spectacole, culturale şi recreative 

 

Sectoare în declin (CL<1, VD<0) Sectoare de perspectivă (CL<1, VD>0) 

C – Industria prelucrătoare 

D - Producţia şi furnizarea de energie electrică şi 

termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat 

H - Transport şi depozitare 

B – Industria extractivă 

E - Distribuţia apei; salubritate, gestionarea  

deşeurilor, activităţi de decontaminare  

F- Construcții 

 

Sursă: prelucrare proprie pe baza datelor INS 
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Se remarcă competitivitatea economiei Capitalei la nivel național, în special în servicii, cu o localizare 

ridicată a activităților din sfera serviciilor high tech și intensive în cunoaștere 

Analiza CL și VD la nivelul secțiunilor CAEN arată competitivitatea economiei Capitalei la nivel național, în 

special în servicii, cu o localizare ridicată a activităților din sfera serviciilor high tech și intensive în cunoaștere, 

ce constituie potențiale motoare de dezvoltare. Astfel, secțiunea J – Informații și comunicații a înregistrat 

cea mai mare valoare a CL (2.06), urmată de M - Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice (1.93), N - 

Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport (1.88) și L – Tranzacții imobiliare (1.74). Este 

de remarcat că secțiunea M - Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice, deși înregistrează încă o localizare 

puternică, se încadrează în categoria sectoarelor în transformare, pierzându-și astfel din competitivitate la 

nivel regional, în ciuda potențialului oferit de statutul Capitalei. Pe de altă parte, această secțiune este una 

dintre cele mai competitive din județul Ilfov, având în vedere concentrarea de CDI de la Măgurele, și nu 

numai. Astfel, este necesar suportul autorităților publice și cooperarea între București și Ilfov pentru 

dezvoltarea unui pol puternic în domeniul științific și al CDI.   

 

Cea mai accentuată creștere a CL și cea mai ridicată valoare a VD s-a înregistrat în secțiunea B - Industria 

extractivă, pe fondul prezenței în București a OMV Petrom și a altor companii în domeniu, dar a căror 

activitate extractivă se desfășoară în alte județe, astfel încât această secțiune nu reprezintă per se un motor 

de dezvoltare al regiunii. Pe următoarele poziții în funcție de creșterea CL și valoarea VD se clasează 

secțiunea I – Hoteluri și restaurante – creșterea a fost susținută de activitățile de alimentație publică/ 

restaurante, cele de hoteluri și cazare încadrându-se în categoria sectoarelor în declin, și secțiunea N - 

Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport. 

 

Rolul central al Capitalei din punct de vedere academic și al cercetării, al accesului pe cale aeriană și al 

serviciilor specializate și administrative determină domeniile de specializare regională.  

Analizând CL și VD la nivelul diviziunilor CAEN (Tabelul 12) se observă că cele mai competitive activități 

(sectoare în dezvoltare) sunt 51 - Transporturi aeriene, 59 - Activităţi de producţie cinematografică, video şi 

de programe de televiziune; înregistrări audio şi activităţi de editare muzicală, 72 - Cercetare-dezvoltare 

(susținut și de 74 - Alte activităţi profesionale, stiinţifice şi tehnice), trei categorii reprezentative și cu tradiție 

pentru Capitală, având în vedere proximitatea Aeroportului Internațional Henri Coandă, cel mai important 

aeroport din România, sau prezența în municipiul București și în proximitatea acestuia a studiourilor 

cinematografice de prestigiu, dar și a Televiziunii Române (Societatea Română de Televiziune), precum și 

rolul Capitalei de principal centru universitar și economic, concentrând cele mai numeroase și reprezentative 

universități și centre de cercetare.  

 

Dezvoltarea transporturilor aeriene poate avea impact și asupra activităților conexe care, la rândul lor se 

remarcă ca potențiale motoare economice (CL supraunitar) – de exemplu, Depozitare și activități auxiliare 

pentru transporturi, Restaurante și alte activități de servicii de alimentație. Totodată, trebuie menționat că 

perioada 2016-2017 a marcat o evoluție importantă a numărului de locuri de muncă (+10,52%) în cadrul 

industriei de transport aerian la nivel național, în condițiile în care expansiunea companiilor low-cost a 
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condus, în perioada 2016-2017, la o creștere cu cca. 23% a traficului de pasageri (+3,8 milioane pasageri). 

Această evoluție a fost susținută, în principal, de Regiunea București-Ilfov, urmată de județele Timiș, 

Constanța și Bacău66.  

Municipiul București și regiunea sa metropolitană prezintă un potențial ridicat de specializare în servicii 

high tech, intensive în cunoaștere, cele mai reprezentative în acest sens fiind activităţile de servicii în 

tehnologia informaţiei. 

Alte sectoare în dezvoltare, cu potențial ridicat de specializare, sunt cele din sfera serviciilor high tech, 

intensive în cunoaștere. Din această categorie, cele mai ridicate valori ale CL au fost înregistrate de 

diviziunile 58 - Activităţi de editare, 62 - Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei și 61 – Telecomunicații. 

După cum s-a arătat anterior, secțiunea Informații și comunicații, din care acestea fac parte, a înregistrat o 

creștere semnificativă în ultimii ani, prezentând valori favorabile ale tuturor indicatorilor (forța de muncă, 

cifra de afaceri etc.). Pe de altă parte, având în vedere potențialul de creștere ale acestui domeniu și profilul 

absolvenților din Capitală, este necesară suplimentarea specializărilor tehnice și în IT&C, pentru a putea 

răspunde cererii de forță de muncă specializată, precum și atragerea de forță de muncă din alte zone ale țării, 

prin promovarea oportunităților existente.  

Și activitățile din sfera serviciilor administrative, mai puțin intensive în cunoaștere, reprezintă sectoare în 

dezvoltare (70 - Activităţi ale direcţiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate; activităţi de 

management şi de consultanţă în management, 78 - Activităţi de servicii privind forţa de muncă), oferind 

sevicii – suport importante la rândul lor pentru dezvoltarea companiilor și economiei metropolitane.  

Nu în ultimul rând, activitățile din sfera serviciilor publice67 precum sănătate, asistență socială sau activități 

culturale se încadrează de asemenea în categoria sectoarelor în dezvoltare, Capitala găzduind, pe de-o parte, 

sediile a numeroase rețele medicale și clinici private cu activitate națională, și oferind, pe de altă parte, o 

diversitate de servicii care să răspundă nevoilor și cerințelor unei populații dinamice și diverse, remarcându-

se în acest sens emergența activităților culturale independente.  

Se observă o tendință de pierdere a competitivității activităților din sfera industriilor culturale și creative, 

ce ar avea un impact negativ din punct de vedere al competitivității și atractivității Capitalei.  

Pe de altă parte, analiza sectoarelor în transformare indică o tendință de pierdere a competitivității 

activităților din sfera industriilor culturale și creative (ICC), reprezentând 6 din cele 10 secțiuni din această 

categorie: 60 - Activităţi de difuzare şi transmitere de programe, 73 - Publicitate şi activităţi de studiere a 

pieţei, 90 - Activităţi de creaţie şi interpretare artistică, 63 - Activităţi de servicii informatice, 71 - Activităţi de 

arhitectură şi inginerie; activităţi de testări şi analiză tehnică, 93 - Activităţi sportive, recreative şi distractive. 

Această transformare a economiei metropolitane poate atrage după sine pierderi la nivelul vitalității socio-

culturale și scăderea atractivității municipiului București și a regiunii pentru ”tinerii creatori de bunăstare” și, 

în general, populația creativă și cosmopolită. Având în vedere localizarea încă ridicată a acestor domenii, la 

 

 

66 Patronatul Investitorilor Autohtoni (PIAROM), Studiu privind dinamica pieței muncii la nivelul principalelor industrii 

angajatoare din România în perioada 2016-2017. 
67 Întrucât analiza este realizată pe baza datelor referitoare la personalul unităților locale active, este vorba despre 

serviciile publice oferite de furnizori privați.   
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nivel strategic se poate interveni prin poziționarea Capitalei ca destinație pentru ICC, corelat cu demersurile 

inițiate prin candidatura la titlul de Capitală Europeană a Culturii 2021 și Strategia Culturală. Nu în ultimul 

rând, există oportunități de dezvoltare a unor activități de nișă la intersecția ICC și a activităților competitive 

din sectorul IT&C – ca de exemplu media digitală – cinematografie și gaming, selectat în cadrul Strategiei de 

specializare inteligentă a Regiunii București-Ilfov – Analiza potențialului, pe baza resurselor specifice 

existente la nivelul regiunii București-Ilfov, precum tradiția în domeniul producției cinematografice sau 

existența unui capital uman dezvoltat în domeniul IT. În același timp, gaming-ul a luat avânt în ultimii ani, 

prin localizarea unor companii multinaționale importante în regiune, care nu numai că desfășoară activități 

de testare, ci și de dezvoltare de produse. Resursele mobilizate la nivelul regiunii sunt susținute atât de 

prezența unei mase importante de companii și resurse umane, cât și de tendințele actuale de digitalizare și 

inovare în media și gaming. Dezvoltarea realității virtuale (VR) aduce și mai aproape cele două arii, iar 

lanțurile de valoare au elemente comune (de ex. cele două industrii devenind din ce în ce mai apropiate în 

materie de tehnici de marketing). În acest context, autoritățile publice locale trebuie să se implice în 

identificarea potențialelor nișe de dezvoltare și specializare inteligentă, prin participarea în procesul de 

descoperire antreprenorială, în informarea companiilor în domeniu privind oportunitățile de finanțare și 

dezvoltare, pe baza Strategiei de specializare inteligentă, precum și să asigure sprijin direct prin programe 

destinate mediului de afaceri.  

Categoria sectoarelor de perspectivă include preponderent activități din sfera industriei prelucrătoare și 

extractivă, acestea reieșind ca înregistrând un potențial ridicat de localizare din cauza sediilor administrative 

ale unor companii, ale căror facilități de producție sunt însă localizate în alte județe din țară (ex. OMV 

Petrom). De aceea, nu vor fi considerate motoare de dezvoltare la nivel local. Sectoarele în declin includ, la 

rândul lor, activități din sfera industriei prelucrătoare, care, după cum s-a arătat anterior, înregistrează valori 

negative la nivelul Capitalei din perspectva majorității indicatorilor.    
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Tabel 10 – Competitivitatea activităților economice din municipiului București în context național (diviziuni CAEN) - selecție68 

SECTOARE NECOMPETITIVE SECTOARE COMPETITIVE C O L O A N A 3
 

Sectoare în transformare (CL>1, VD<0) Sectoare în dezvoltare (CL>1, VD>0)69 

C
o

n
ce

n
tr

ar
e 

m
ar

e 
d

e 
an

ga
ja

ți
 

Sector CL VD Sector CL VD 

60 - Activităţi de difuzare şi transmitere de programe 2.61 -0.02 51 - Transporturi aeriene 3.33 0.05 

73 - Publicitate şi activităţi de studiere a pieţei 2.55 -0.03 

59 - Activităţi de producţie cinematografică, video şi de 

programe de televiziune; înregistrări audio şi activităţi de 

editare muzicală 3.01 0.00 

90 - Activităţi de creaţie şi interpretare artistică 1.91 -0.22 72 - Cercetare-dezvoltare 2.70 0.01 

69 - Activităţi juridice şi de contabilitate 1.89 0.00 88 - Activităţi de asistenţă socială, fără cazare 2.40 1.14 

21 - Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a 
preparatelor farmaceutice 

1.72 -0.01 

70 - Activităţi ale direcţiilor(centralelor), birourilor 

administrative centralizate; activităţi de management şi de 

consultanţă în management 2.40 0.10 

63 - Activităţi de servicii informatice 1.71 -0.46 78 - Activităţi de servicii privind forţa de muncă 2.23 0.13 

86 - Activităţi referitoare la sănătatea umană 

71 - Activităţi de arhitectură şi inginerie; activităţi de 
testări şi analiză tehnică 

85 - Învățământ 

1.53 

 

1.46 

 

1.34 

0.00 

 

-0.12 

 

-0.06 

58 - Activităţi de editare 2.19 0.06 

62 - Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei 2.09 0.03 

87 - Servicii combinate de îngrijire medicală şi asistenţă socială, 

cu cazare 2.02 0.03 

80 - Activităţi de investigaţii şi protecţie 1.89 0.19 

93 - Activităţi sportive, recreative şi distractive 
1.28 -0.03 

61 – Telecomunicaţii 1.83 0.13 
 

 

 

68 Au fost selectate activitățile economice intensive în cunoaștere sau care presupun tehnologie înaltă/ mediu-înaltă, acestea prezentând cel mai ridicat potențial din punct 

de vedere al competitivității și valorii adăugate. Pentru lista completă, se poate consulta Anexa 5.  

69 Top 10 la nivel județean, ordonate în funcție de CL. 
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SECTOARE NECOMPETITIVE SECTOARE COMPETITIVE C O L O A N A 3
 

   

91 - Activităţi ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor şi alte 

activităţi culturale 
1.47 0.02  

   
74 - Alte activităţi profesionale, stiinţifice şi tehnice 1.29 0.03  

Sectoare în declin (CL<1, VD<0) Sectoare de perspectivă (CL<1, VD>0)70 

C
o

n
ce

n
tr

ar
e 

m
ic

ă 
d

e 
an

ga
ja

ți
 

Sector CL VD Sector CL VD 

42 - Lucrări de geniu civil 0.86 -0.01 
41 - Construcţii de clădiri 0.90 0.03 

50 - Transporturi pe apă 0.55 -0.32 20 - Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice 0.80 0.55 

28 - Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a. 0.45 -0.04 75 - Activităţi veterinare 0.79 0.10 

26 - Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice 
şi optice 

0.34 -0.55 30 - Fabricarea altor mijloace de transport 0.51 0.05 

27 - Fabricarea echipamentelor electrice 0.28 -0.32 08 - Alte activităţi extractive 0.37 0.16 

   

19 - Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute 

din prelucrarea ţiţeiului 0.37 1.16 

   06 - Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale 0.36 1.69 

      

   

29 - Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor 
şi semiremorcilor 0.08 0.70 

Sursă: prelucrare proprie; pe baza datelor INS

 

 

70 Idem. 
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Analiza shift share indică performanța potențialelor motoare ale economiei metropolitane, incluzând 

activitățile economice care concentrează cel mai numeros personal al unităților locale active și care au 

înregistrat valori supraunitare ale coeficientului de localizare (activități ce pot fi considerate localizate). Cu 

excepția cercetării-dezvoltării, toate celelalte domenii selectate înregistrează un personal de peste 10,000, 

iar în total concentrează aproximativ 60% din personalul ULA din regiune.    

Figura 79 – Analiza shift-share pentru Regiunea București-Ilfov, 2012-2017 

 

 

Sursă: prelucrare proprie; pe baza datelor INS 

Dezvoltarea serviciilor high tech, intensive în cunoaștere este condusă de activitățiile de servicii în 

tehnologia informației. 

Analizând sectoarele „câștigătoare”/ WINNERS, care s-au dezvoltat mai repede decât economia, înregistrând 

o creștere mai rapidă la nivel local, comparativ cu evoluția aceluiași sector la nivel național, se observă trei 

direcții principale: 

BIG LOSERS WINNERS 

LOSERS QUESTIONABLE WINNERS 



115 

1. Dezvoltarea serviciilor high tech, intensive în cunoaștere, este condusă de activitățiile de servicii în 

tehnologia informației. Analizând evoluția acestei secțiuni la nivel de clase, se observă că activitățile 

de consultanță în tehnologia informației sunt cele mai competitive, înregistrând cel mai ridicat 

coeficient de localizare și o creștere de 15.2% a CL între 2012 și 2017 și concentrând aprox. 25% din 

personalul secțiunii, cu o tendință de creștere accelerată (99.7% în perioada analizată). Celelalte două 

grupe, pe de altă parte, și-au pierdut din competitivitate în ultimii ani, înregistrând o creștere mai 

lentă decât cea la nivel național. Dacă grupa 6209 Alte activități de servicii privind tehnologia 

informației a înregistrat o creștere modestă a personalului în perioada analizată, grupa 6201 Activități 

de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client), care concentrează 68.54% din personalul 

secțiunii, a înregistrat o creștere a persoanelor angajate în ULA cu 98.1%. Conform Wall-Street 

(2019)71, la nivel european, capitala României figurează - alături de Londra, Madrid, Dublin sau 

Budapesta - în prima categorie continentală (peste 70,000 angajați în domeniu) a celor mai active 

orașe din punct de vedere al forței de muncă din industria de înaltă tehnologie. Pentru a își păstra 

această poziție și având în vedere și competiția altor poli urbani la nivel național în domeniul IT (Cluj-

Napoca, Iași, Timișoara), este necesară contracararea tendinței de reducere a competitivității, prin 

măsuri active de susținere a domeniului, prin abordarea acestuia în procesul de specializare 

inteligentă la nivel regional, prin marketing teritorial și poziționare strategică și prin programe 

atractive destinate actorilor privați și sprijinirii antreprenoriatului.    

Tabel 11 – Competitivitatea activităților de servicii în tehnologia informațiilor 

Activități economice CL 

(2012) 

CL 

(2017) 

evoluție VD Observații 

6201 Activitati de realizare a soft-ului la comanda 

(software orientat client) 

2.07  1.93  -7.0% -0.03  Sector în 

transformare 

6202 Activitati de consultanta in tehnologia 

informatiei 

2.44  2.81  15.2% 0.36  Sector în 

dezvoltare 

6209 Alte activitati de servicii privind tehnologia 

informatiei 

2.34  2.03  -13.4% -0.10  Sector în 

transformare 

Sursă: Strategia de specializare inteligentă a Regiunii București-Ilfov – Analiza potențialului; pe baza datelor INS 

Tot în categoria serviciilor intensive în cunoaștere se încadrează diviziunea 70 - Activităţi ale direcţiilor 

(centralelor), birourilor administrative centralizate; activităţi de management şi de consultanţă în 

management, al patrulea sector câștigător din perspectiva personalului angajat (27,540 în 2017), 

indicând, deloc suprinzător, rolul de lider al Capitalei în ceea ce privește activitățile administrative, de 

management și consultanță în domeniu.   

2. Activitățile din sfera serviciilor administrative puțin intensive în cunoaștere concentrează un volum 

relativ ridicat de personal și asigură suportul dezvoltării urbane și socio-economice (de exemplu: 

servicii privind forța de muncă, activități de peisagistică și servicii pentru clădiri, depozitare și activități 

auxiliare pentru transporturi etc.). Totodată, municipiul București îndeplinește rolul de centru 

 

 

71  https://www.wall-street.ro/articol/IT-C-Tehnologie/240391/cele-mai-active-orase-din-romania-in-domeniul-

it.html#gref 

https://www.wall-street.ro/articol/IT-C-Tehnologie/240391/cele-mai-active-orase-din-romania-in-domeniul-it.html#gref
https://www.wall-street.ro/articol/IT-C-Tehnologie/240391/cele-mai-active-orase-din-romania-in-domeniul-it.html#gref
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coordonator pentru o serie de activități (incl. administrativ, logistică etc.), deservind întreg teritoriul 

național, ceea ce explică parțial valorile ridicate în aceste domenii.  

 

3. Alimentația publică și activitățile recreative, destinate petrecerii timpului liber sunt mai concentrate și 

se dezvoltă mai rapid în Capitală comparativ cu restul țării, având în vedere volumul, dinamismul și 

caracterul mai divers al populației și vieții urbane, ce generează o cerere mai ridicată în acest sens.  

Telecomunicațiile și activitățile profesionale, științifice și tehnice sunt reprezentative pentru economia 

metropolitană și prezintă potențial de dezvoltare și specializare.  

Sectoarele „câștigătorilor discutabili”/ QUESTIONABLE WINNERS sunt cele care s-au dezvoltat mai repede la 

nivel local, dar la nivel național au avut o evoluție mai scăzută, comparativ cu economia globală. Astfel, deși 

aceste sectoare s-au dezvoltat mai accelerat la nivel local, ele au un potențial limitat de creștere dacă luăm 

în considerare piața națională. În această categorie se încadrează servicii intensive în cunoaștere din sfera 

informațiilor și telecomunicațiilor, precum telecomunicațiile și activitățile de editare, și din sfera activităților 

profesionale, științifice și tehnice, dintre care cele mai reprezentative sunt activitățile de cercetare-

dezvoltare. Toate acestea se remarcă ca sectoare în dezvoltare la nivelul zonei metropolitane a Capitalei și 

sunt reprezentative pentru profilul economic al acesteia. Totodată, cele mai mari exporturi de servicii la nivel 

național au fost înregistrate în cazul serviciilor de telecomunicații, informatice și informaționale, Capitala 

jucând un rol important în acest sens. În sprijinul dezvoltării activităților de cercetare-dezvoltare, un rol 

important îl are facilitarea colaborării dintre mediul privat și mediul universitar și a transferului tehnologic, 

pe de-o parte, și racordarea la rețele internaționale și promovarea CDI autohtone, pe de altă parte.  

Sectoarele „perdante”/ LOSERS sunt sectoarele care au avut o dezvoltare slabă, comparativ cu economia 

națională, evoluția la nivel local fiind și mai slabă. În această categorie se încadrează unele activităţi 

profesionale, ştiinţifice şi tehnice, dintre care cel mai numeros personal se înregistrează în arhitectură şi 

inginerie; activităţi de testări şi analiză tehnică și publicitate şi activităţi de studiere a pieţei, dar și unele 

ramuri industriale și activități comerciale.   

Sectoarele „marilor perdanți”/ BIG LOSERS indică sectoarele care și-au pierdut competitivitatea în ciuda 

dezvoltării rapide la nivel național, respectiv au pierdut din forța de muncă în defavoarea altor zone din țară. 

Acestea nu vor reprezenta deci motoare de dezvoltare economică ale Capitalei. În această categorie se 

încadrează, în ordine descrescătoare în funcție de numărul de salariați: transporturi terestre şi transporturi 

prin conducte, activităţi de secretariat, servicii suport şi alte activităţi de servicii prestate în principal 

întreprinderilor, activităţi referitoare la sănătatea umană. 
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7. CONCLUZII, PROBLEME ȘI TENDINȚE, RECOMANDĂRI PENTRU 

STRATEGIE 

w RECOMANDĂRI 

COMPETITIVITATE ECONOMICĂ 

Având în vedere statutul de capitală al municipiului 
București și faptul că acesta este motorul național 
și regional de dezvoltare economică, sunt necesare 
cooperarea inter-instituțională și dezvoltarea unei 
viziuni metropolitane în baza căreia să se 
implementeze inițiative strategice pentru creșterea 
competitivității economice. 

Această necesitate este evidențiată și de:  

• valorile ridicate ale indicatorilor privind 
antreprenoriatul și dezvoltarea socio-
economică în județul Ilfov,  

• limitările privind dezvoltarea unor 
activități economice și infrastructuri de 
sprijin pentru afaceri în interiorul 
municipiului (disponibilitatea și prețul 
terenurilor și ale forței de muncă, 
reglementări urbanistice etc.) 

• nevoia asigurării conectivității cu teritoriul 
(în special cu Aeroportul Internațional 
Henri Coandă). 
 

• Înființarea în cadrul PMB a unei structuri (birou/ 
departament/ serviciu) responsabile cu 
planificarea și implementarea inițiativelor 
pentru creșterea competitivității Capitalei și 
facilitarea dialogului la nivel local și metropolitan 
(consultarea și asigurarea dialogului cu mediul 
privat, facilitarea dialogului între mediul privat și 
sectorul educațional pentru sprijinirea 
invatamantului dual, gestionarea mecanismelor 
de finantare locale pentru IMM-uri, programe de 
incubare, participarea la targuri/ evenimente si 
promovarea orașului ca destinație de afaceri, 
atragerea inițiativelor de CSR din partea 
companiilor, implicarea in clustere etc.) 

• Includerea într-o viziune de dezvoltare 
metropolitană și promovarea integrată a 
proiectelor cu impact asupra economiei 
metropolitane inițiate de către județul Ilfov și 
sectoarele administrative (de ex. parcul științific 
și tehnologic de la Măgurele, Ilfov Business Hub, 
dezvoltarea din zona Antiaeriană) 

• Continuarea proiectelor majore de 
infrastructură, dintre care nu toate țin exclusiv 
de Primăria Capitalei (metroul, centura, A0, 
arterele principale de intrare în București) 

• Unde este posibil, corelarea reglementărilor 
urbanistice, sistematizarea tramei stradale (între 
localitățile din județul Ilfov și Capitală, între 
sectoare sau între proiecte de dezvoltare și 
teritoriul înconjurător) 

• Echiparea terenurilor cu infrastructură și utilități, 
asigurând coerența viitoarelor proiecte de 
dezvoltare 

Municipiul București și regiunea sa metropolitană 
prezintă un potențial ridicat de specializare în 
servicii high tech, intensive în cunoaștere, cele mai 
reprezentative în acest sens fiind activităţile de 
servicii în tehnologia informaţiei. Cu toate acestea, 
valorificarea acestora nu este încă o politică 
publică asumată la nivel local, fiind lăsată în 
responsabilitatea mediului privat. 

• La nivel european, municipiul București 
figurează - alături de Londra, Madrid, 
Dublin sau Budapesta - în prima categorie 
continentală (peste 70,000 angajați în 
domeniu) a celor mai active orașe din 

• Având în vedere potențialul de creștere al acestui 
domeniu și profilul absolvenților din Capitală, 
este necesară suplimentarea specializărilor 
tehnice și în IT&C, pentru a putea răspunde 
cererii de forță de muncă specializată, precum și 
atragerea de forță de muncă din alte zone ale 
țării, prin promovarea oportunităților existente 

• Susținerea domeniului IT&C prin intermediul 
instrumentelor de specializare inteligentă de la 
nivel regional (privindu-l ca tehnologie cu scop 
general), marketing teritorial și poziționarea 
strategică pentru atragerea de investiții și de 
forță de muncă.  

• Conectarea IT&C-ului cu industriile tradiționale 
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72 selectat în cadrul Strategiei de specializare inteligentă a Regiunii București-Ilfov – Analiza potențialului 

punct de vedere al forței de muncă din 
industria de înaltă tehnologie.  

• Secțiunea Informații și comunicații a 
înregistrat o creștere semnificativă în 
ultimii ani, prezentând valori favorabile 
ale tuturor indicatorilor (forța de muncă, 
cifra de afaceri etc.). Dezvoltarea acestei 
secțiuni este condusă de activitățile de 
servicii în tehnologia informației, dintre 
care consultanța în tehnologia informației 
prezintă cea mai ridicată competitivitate. 
IT&C face parte din categoria tehnologiilor 
cu scop general (general purpose 
technologies - GPT) care potențează 
valoarea adăugată din industriile 
tradiționale. 
 

pentru a crea verticale tech.   

• Sprijinirea startup-urilor inovatoare care se 
dezvoltă din această intersecție prin inovare 
deschisă. Se pot lansa inițiative de conectare a 
multinaționalelor/ partenerilor industriali cu 
startup-urile care lucrează împreună cu scopul 
soluționării unor provocări ale comunităților.   

Se observă o tendință de pierdere a 
competitivității activităților din sfera industriilor 
culturale și creative, ce ar avea un impact negativ 
din punct de vedere al competitivității și 
atractivității Capitalei.  

• Activitățile din sfera ICC precum activităţi 
de difuzare şi transmitere de programe, 
publicitate şi activităţi de studiere a pieţei, 
activităţi de creaţie şi interpretare 
artistică, activităţi de servicii informatice, 
activităţi de arhitectură şi inginerie; 
activităţi de testări şi analiză tehnică, 
activităţi sportive, recreative şi distractive 
prezintă o tendință de pierdere a 
competitivității.  

• Transformarea economiei metropolitane 
poate atrage după sine pierderi la nivelul 
vitalității socio-culturale și scăderea 
atractivității municipiului București și a 
regiunii pentru ”tinerii creatori de 
bunăstare” și, în general, populația 
creativă și cosmopolită. 

 

Totodată, lipsa spațiilor (din gestiunea autorităților 
publice locale) destinate comunității creative 
(ateliere, birouri, galerii etc.) este un obstacol în 
dezvoltarea ICC. [rezultat consultare publică] 

• Implementarea unor măsuri de poziționare a 
Capitalei ca destinație pentru ICC, corelat cu 
demersurile inițiate prin candidatura la titlul de 
Capitală Europeană a Culturii 2021 și Strategia 
Culturală.  

• Valorificarea resurselor specifice existente la 
nivelul regiunii București-Ilfov, precum tradiția în 
domeniul producției cinematografice sau 
existența unui capital uman dezvoltat în 
domeniul IT pentru sprijinirea, dezvoltarea și 
promovarea unor activități de nișă la intersecția 
ICC și a activităților competitive din sectorul IT&C 
–de ex. media digitală – cinematografie și 
gaming72 

• Participarea în procesul de descoperire 
antreprenorială, în informarea companiilor din 
domeniu privind oportunitățile de finanțare și 
dezvoltare, pe baza Strategiei de specializare 
inteligentă,  

• Asigurarea de sprijin direct prin programe 
destinate mediului de afaceri din sfera ICC. 

• Identificarea și desemnarea unor clădiri și spații 
neutilizate aflate în posesia/ administrarea 
autorităților publice locale, care ar putea fi date 
în folosință antreprenorilor din industriile 
creative și culturale – de ex. ca birouri, spații de 
co-working, ateliere, spații de desfacere etc. 
[rezultat consultare publică] 

• Dezvoltarea de infrastructuri de sprijin specifice 
adresate ICC, publice sau în parteneriat (de ex. 
https://base.milano.it/), de tip makerspace sau 
fablab (spații de co-working, prototipare, mică 
producție și desfășurare de evenimente, dotate 
cu echipamente moderne) 

https://base.milano.it/
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Digitalizarea este o provocare pentru întreaga 
societate. Se resimte atât la nivelul cetățenilor, cât 
și la nivelul actorilor economici și al administrațiilor 
publice locale. Automatizarea este inevitabilă în 
contextul în care facilitează creșterea 
productivității. 

Mare parte a populației nu este alfabetizată digital 
și nici nu realizează decât în proporție mică 
operațiuni digitale, iar companiile reclamă 
insuficiența ”consumatorilor digitali”, conform 
Barometrului Bucureștiului Digital. 

În contextul economiei viitorului, foarte multe din 
locurile de muncă au un risc mare de automatizare. 
Sectoarele care se bazează pe angajații STEM fac 
obiectul unei specializări înalte și necesită un nivel 
de calificare mult mai ridicat și mai specific. 
Situația este similară și în cazul activităților 
creative, care nu pot fi automatizate. 

 

• Dezvoltarea unor programe educative, de 
formare și învățare pe tot parcursul vieții, 
recalificare și perfecționare a forței de 
muncă, cu scopul de a pregăti forța de 
muncă pentru transformarea digitală (de ex. 
dezvoltarea competențelor digitale pentru 
munca de la distanță etc.).  

• Digitalizarea serviciilor publice și a 
interacțiunii cu cetățenii și cu mediul de 
afaceri  

• Dezvoltarea unui centru municipal 
responsabil cu educarea, promovarea și 
informarea cu privire la conceptele de 
digitalizare și automatizare.  

• Inițierea sau sprijinirea unor programe de 
recalificare pentru persoanele ale căror 
locuri de muncă ar putea fi influențate 
negativ de automatizare.  

• Inovarea și identificarea unor variante 
pentru formare pe termen scurt (inclusiv 
învățarea online) și utilizarea platformelor 
digitale pentru dezvoltarea unor competențe 
specifice (ex. cursuri online). 

• Promovarea soluțiilor digitale: e-commerce, 
e-logistics, digitalizarea industriilor, data 
economy, platforme de tranzacționare, 
fintech etc. 

 

ANTREPRENORIAT 

În București suportul public pentru dezvoltarea 
afacerilor este relativ redus, în lipsa unor politici 
publice coerente pentru atragerea de investiții 
private și încurajarea antreprenoriatului. În acest 
context, autoritățile publice au un rol mai degrabă 
pasiv în atragerea de investiții și în sprijinirea 
afacerilor.  

Majoritatea serviciilor și infrastructurilor de sprijin 
a afacerilor din Capitală sunt private, iar Capitala 
nu are un centru de afaceri și expoziții la standarde 
europene și este puțin prezentă pe piața târgurilor 
și evenimentelor de afaceri. 

 

• Susținerea dezvoltării unor servicii low cost (care, 
teoretic, nu ar trebui să reprezinte un efort 
financiar mare pentru administrația publică 
locală), de tipul: 
- investment readiness schemes – pentru 

antreprenorii aflați la începutul business-
ului, care doresc să-și îmbunătățească 
planurile de afaceri; 

- programe de mentorat pentru startup-uri și 
IMM-uri inovatoare de către manageri de 
top; 

- soft landing schemes – pentru firmele 
interesate de internaționalizare; 

- competiții de planuri de afaceri inovatoare 
(mai ales în nișele de specializare inteligentă) 
dedicate studenților etc. 

• Susținerea dezvoltării unor servicii/proiecte 
costisitoare, care presupun un efort financiar din 
partea administrației publice locale, dar au o 
valoare adăugată mare, măsurată mai ales în 
know-how-ul rezultat: 
- Platformă online de inovare deschisă – care 

implică și cetățenii în co-creare, mai ales în 
mediul online; 
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- Living labs – co-creare de noi produse și 
testare împreună cu consumatorul final; 

- Fab labs – centre de prototipare; 
- Programe de vouchere pentru companii. 

• Crearea de infrastructuri publice de sprijin pentru 
afaceri, de tipul incubatoarelor, spațiilor de co-
working, makerspace etc. care să răspundă 
nevoilor antreprenorilor; 

• Crearea unui centru de afaceri/ expozițional 
metropolitan (de ex. în zona Măgurele sau edge 
city în zona aeroportului/ Moara Vlăsiei), în 
parteneriat între Capitală și județul Ilfov sau prin 
modernizarea și dezvoltarea zonei ROMEXPO. 

Dialogul dintre autoritățile publice locale și mediul 
de afaceri este puțin dezvoltat și se desfășoară 
punctual, reactiv, în funcție de apariția unor 
probleme.  

 

 

 

• Crearea unui Board of Advisors/Consiliu 
Consultativ pentru dezvoltare economică din 
mediul privat care să sprijine administrația 
publică în relația cu investitorii și antreprenorii, 
respectiv în designul de programe dedicate 
acestora. [rezultat consultare publică] 

• Încurajarea turismului antreprenorial/ de afaceri 
prin evenimente, oportunități de finanțare, 
networking, convenții etc. [rezultat consultare 
publică] 

• Organizarea de consultări periodice cu 
reprezentanții mediului de afaceri  
 

Finanțarea și accesul la capital, mai ales a 
finanțărilor de tip startup și early stage, rămân în 
continuare o provocare și, din această cauză, 
fondatorii de startup-uri apelează la investitori 
internaționali. 

Barometrul Bucureștiului Digital indică faptul că 
accesul la finanțare pentru start-up-uri este o 
problemă, mai ales în ceea ce privește finanțările 
de tip startup și early-stage, care presupun 
investiții mici (între 10.000 – 60.000 dolari), și se 
adresează acelor companii aflate în primii patru ani 
de funcționare. Din acest motiv, fondatorii de 
startup-uri se orientează spre investitorii 
internaționali. 

• Susținerea rețelelor de tip angel investors și 
venture capital care să acopere deficitul de 
finanțare. 

• Reluarea programului Bucharest Start-up City sau 
designul unor alte programe de finanțare pentru 
antreprenorii locali 

• Dezvoltarea unor mecanisme de coordonare 
între stakeholderi, coordonate/ facilitate de 
autoritățile publice locale: roundtables, 
consultare continuă și programe de susținere a 
parteneriatului public-privat pentru dezvoltarea 
ecosistemului local 

FORȚA DE MUNCĂ 

Municipiul București înregistrează o rată a 
șomajului scăzută (1.3%), ceea ce indică un 
potențial deficit de forță de muncă și o capacitate 
limitată de a răspunde nevoilor angajatorilor 
actuali și potențiali, putând totodată să 
descurajeze marii investitori (români și străini) să 
investească în piața locală. 

Pe de altă parte, nivelul salarial ridicat din 
București comparativ cu restul țării și creșterea 
acestuia din ulitmii ani a contribuit la creșterea 
navetismului dinspre județele învecinate.  

• Valorificarea poziției față de județele învecinate 
și cu resurse de forță de muncă, prin intervenții 
ce țin de îmbunătățirea accesibilității și creșterea 
calității vieții, coordonate cu măsurile de atragere 
de investiții. 

• Asigurarea serviciilor de care navetiștii au nevoie 
(ex. transport public, informare etc.), pentru a le 
facilita accesul la locurile de muncă din Capitală.  

• Încurajarea activă a procesului de imigrație (din 
țară și din străinătate), prin promovarea 
oportunităților oferite de piața forței de muncă 
din Capitală și prin parteneriate cu alte autorități 
locale/ instituții.   
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Lipsa personalului cu competențe de management 
de produs este un obstacol în calea dezvoltării și 
atragerii investițiilor tech. 

În principiu, startup-urile localizate în București pot 
beneficia de pe urma disponibilității talentului 
tehnic, Capitala dispunând de programatori și 
marketeri competitivi, însă o vulnerabilitate a 
ecosistemului tech local constă în lipsa 
competențelor de business/antreprenoriat și de 
management de produs, extrem de cerute de 
piață. 

• Organizarea unor cursuri de specializare/ școli 
informale, în conformitate cu nevoile din piață. 
Cei mai mulți studenți din municipiul București au 
absolvit facultăți cu profil economic sau juridic, 
astfel că există masă critică ce poate fi 
specializată. 

• Organizarea de programe accelerate de 
tip ”bootcamps” care să acopere lipsurile de 
competențe, conform cerințelor pieții (acestea se 
concentrează atât pe programare, cât și pe 
competențe antreprenoriale și de business, în 
mod intensiv). Aceste programe se pot adresa și 
populației cu un nivel de pregătire mai scăzut, 
oferind oportunitatea de a dobândi un set de 
competențe de bază care sunt cerute de 
ecosistemul tech și facilitând astfel absorbția pe 
piața forței de muncă.  
  

Din punct de vedere al specializării, Bucureștiul 
este cel mai mare hub tehnologic din România, 
având cea mai variată ofertă de forță de muncă ce 
demonstrează competențe extrem de cerute pe 
piața muncii, mai ales de către firmele din IT&C sau 
din alte domenii care generează o valoare 
adăugată ridicată.  

Concurența între companii, mai ales cele cu 
valoare adăugată mare, pentru talente este extrem 
de ridicată, transpunându-se, de cele mai multe 
ori, într-o luptă a ofertelor de salarizare extrem de 
atractive pentru potențialii angajați. 

Insuficiența forței de muncă specializată, în special 
în ceea ce privește personalul cu competențe 
tehnice (ingineri, IT-iști, în general absolvenți de 
discipline cu profil real), este una dintre 
principalele probleme raportate de către 
investitori, și în special de către investitorii străini.  

Cererea mare din partea investitorilor pentru 
angajații STEM (știință, tehnologie, inginerie, 
matematică) este nesatisfăcută, în condițiile în 
care cea mai mare parte a absolvenților de studii 
universitare din Capitală sunt specializați în 
domeniul științelor sociale și management. 

• Facilitarea dialogului între mediul de afaceri și 
reprezentanții sistemului de educație (liceal și 
universitar), în vederea adaptării ofertei 
educaționale la nevoile angajatorilor. Un exemplu 
în acest sens poate fi implementarea unui 
program de promovare a învățământului STEM 
începând cu nivelul gimnazial. 

• Sprijinirea dezvoltării învățământului dual 

• Pentru a atrage forță de muncă specializată (din 
țară și din străinătate) este necesară creșterea 
calității vieții și a spațiului urban, asigurarea de 
servicii publice la un standard înalt de calitate și a 
unei oferte diversificate pentru petrecerea 
timpului liber, și, nu în ultimul rând, promovarea 
Capitalei 

Automatizarea va transforma joburile și va 
reprezenta o provocare pentru populația ocupată, 
care cu siguranță nu va mai arăta la fel în anul 
2030. 

• Dezvoltarea de competențe prin sprijinirea 
accesului la învățământul terțiar, corelarea 
criteriilor de angajare cu competențele 
profesionale și sprijinirea reprofilării/ recalificării 
(parteneriate public private, bănci în colaborare 
cu firme etc.); conectarea programelor de 
educație terțiară la angajatori, pentru a crea un 
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pipeline continuu de talente. 

• Sprijinirea dezvoltării învățământului profesional 
dual, pe baza unei implicări mai active a 
sectorului privat în procesul de formare inițială a 
forței de muncă.  

• Recalificarea persoanelor care ar putea fi 
influențate negativ de automatizare.  

• Acordarea unor facilități pentru companii astfel 
încât acestea să investească în formarea 
angajaților la locul de muncă și sprijinirea 
uceniciei. 
 

MARKETING TERITORIAL, INVESTIȚII STRĂINE DIRECTE ȘI COMERȚ EXTERIOR 

Imaginea municipiului București la nivelul mediului 
de afaceri național și internațional este mai 
degrabă negativă, acesta fiind asociat cu o calitate 
scăzută a vieții, aglomerație, corupție etc. 
Totodată, Capitala este puțin prezentă pe scena 
economică europeană și globală.  

Nevoia promovării se manifestă și la nivelul 
companiilor din municipiul București. De exemplu, 
investitorii din București chestionați în cadrul 
sondajului au atras atenția asupra necesității 
promovării Bucureștiului ca destinație regională și 
chiar globală de investiții și atragerea de forță de 
muncă din străinătate. 

 

• Investiții pentru îmbunătățirea și dezvoltarea 
infrastructurii urbane și creșterea calității vieții 

• Constituirea unei identități a municipiului/ zonei 
metropolitane și promovarea activă a acesteia –
branding și strategie de marketing  

• O mai bună comunicare a inițiativelor, 
proiectelor și evenimentelor din municipiu 
[rezultat consultare publică] 

• Crearea unei structuri / birou pentru relația cu 
investitorii și relații publice (internaționale), 
pentru atragerea investițiilor străine și creșterea 
notorietății Capitalei la nivel internațional.  

Raportul in-out sau efervescența din mediul privat 
versus companiile cu capital străin care și-au 
stopat activitatea este mai ridicat pentru anul 2018 
– 1.43%. 

Există foarte multe radieri de societăți cu 
participare străină, ceea ce poate să însemne că 
aceste firme nu au reușit să crească pe piața 
națională și și-au încetat activitatea.  

• Promovarea Capitalei la nivel internațional ca 
destinație de afaceri prin participarea în rețele și 
la evenimente de profil și prin intermediul unor 
“pachete de promovare” definite pe baza unei 
strategii de marketing internațional 

• Dezvoltarea unei platforme de sprijin de tip one-
stop-shop pentru companiile locale și 
internaționale, care să ofere suport în toate 
fazele de dezvoltare ale unei afaceri și totodată 
să ajute expații cu informații utile privind viața de 
zi cu zi în municipiul București (ex. 
https://viennabusinessagency.at/) 
 

https://viennabusinessagency.at/
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73 Regiunea București-Ilfov atrage peste 61% din investițiile străine în România. Pornind de la această realitate, am 

considerat că majoritatea companiilor care au puterea financiară de a penetra noi piețe sunt din București. Afirmația se 

păstrează și la nivel teritorial; chiar dacă nu toate cele 28 firme sunt din București, ci numai 17, procentul este tot mic.    

Analiza investițiilor străine directe trage un semnal 
de alarmă asupra diferenței mari existente între 
numărul ISD-urilor deținute de investitorii străini în 
România și cel al ISD-urilor deținute de investitorii 
români în străinătate. Investițiile realizate de 
companiile românești în străinătate sunt foarte 
reduse, plasând România pe ultima poziție în 
regiune. De exemplu, în România există 1,200 de 
firme din Polonia, dar în Polonia există numai 28 
de firme românești73. 

 

 

• Sprijin pentru dezvoltarea unor birouri de 
promovare/ de reprezentare economică pe 
piețele străine, care să promoveze interesele 
companiilor și să ofere informații despre piețele 
țintă (pot fi mixte, cu personal de la ministere și 
personal de la organizațiile de business – 
asociații, fundații, clustere etc.) . Aceste birouri 
de promovare ar avea rolul de a furniza 
informații despre piețele țintă și de a asigura 
suport prin: integrarea companiilor naționale în 
lanțurile de valoare globale; generarea unor 
modele noi de business pentru antreprenorii 
români; asigurarea unui flux continuu de 
cunoștințe în și dinspre piețele internaționale. 

• Dezvoltarea unui program se sprijin pentru  
românii stabiliți în străinătate care ar fi interesați 
să dezvolte business-uri în Capitală, inclusiv a 
studenților care au beneficiat de burse Erasmus 
pentru a studia în străinătate, valorificând astfel 
cunoștințele acestora cu privire la piețele din țara 
în care au trăit/studiat.  

Majoritatea antreprenorilor întâmpină obstacole în 
procesul de internaționalizare: lipsa cunoștințelor, 
conexiunilor sau a informațiilor despre piața țintă. 
Lipsa unui instrument de reprezentare economică, 
eficient și coerent, limitează creșterea nivelului de 
reprezentare a firmelor românești pe piețele 
străine. 

O pondere extrem de redusă din exporturi este 
generată de IMM-uri (raportul firmelor 
exportatoare/importatoare este de 1:4). 

• Dezvoltarea unor programe de branding și 
internaționalizare pentru companiile românești 
prin: campanii de conștientizare a 
internaționalizării firmelor și programe de 
pregătire, identificarea produselor firmelor din 
Capitală, dar nu numai, care dețin avantaje 
competitive și promovarea activă în afara țării. 

• Dezvoltarea unor rețele de incubatoare și 
acceleratoare de afaceri care să aibă și rolul de 
încurajare a internaționalizării sau acordarea de 
sprijin pentru infrastructurile deja existente 
pentru a-și diversifica portofoliul de servicii 
pentru IMM-uri. 

Lipsa unor business-uri cu potențial de scalare și 
penetrare a piețelor externe, conform 
Barometrului Bucureștiului Digital. 

• Dezvoltarea unor programe de identificare a 
antreprenorilor cu potențial și cu viziune de 
business, interesați să inoveze și să mobilizeze 
capitalul, să-l recircule și să reconfigureze 
soluțiile tehnologice și modele de afaceri pentru 
rezolvarea unor provocări cu care se confruntă 
comunitatea Capitalei. 

• Dezvoltarea unei platforme online prin care 
administrația publică lansează provocări, iar 
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antreprenorii pot să vină cu soluții de business 
pentru rezolvarea lor (”concursuri online de 
soluții”). Mai apoi, soluțiile câștigătoare sunt 
ajutate să scaleze și să penetreze piețele străine. 
 
 

CERCETARE-DEZVOLTARE ȘI INOVARE 

Deși municipiul București este principalul pol de 
competitivitate națională în domeniul cercetare-
dezvoltare-inovare (CDI), ecosistemul local de CDI 
este destul de slab dezvoltat, prezentând un grad 
redus de colaborare și de intensitate a CDI, precum 
și o calitate modestă a instituțiilor de cercetare.  

Cooperarea între actorii din sfera inovării (ideal 
cvadruplu helix – autorități publice, mediul 
universitar, mediul de afaceri și societatea civilă) 
este relativ redusă, organizațiile/ instituțiile 
desfășurându-și propriile proiecte. Mai mult, 
chestionarul adresat investitorilor a relevat 
preferința acestora pentru colaborarea cu 
universitățile din străinătate, în ciuda concentrării 
ridicate de instituții academice în Capitală și în 
județul Ilfov. 

Totodată, în ultimii ani Capitala a înregistrat o 
scădere a numărului personalului specializat, 
păstrându-și însă poziția fruntașă în topul național. 

• Promovarea și comunicarea rezultatelor 
cercetării autohtone și încurajarea transferului 
tehnologic. 

• Facilitarea parteneriatelor și participarea activă în 
procesele de descoperire antreprenorială  

• Dezvoltarea programelor de tipul ”Parteneriate 
pentru inovare” (în sistem quadruple helix, cu 
accent pe încurajarea companiilor să coopereze 
cu universitățile/institutele de cercetare pentru a 
dezvolta soluții inovatoare). 

• Susținerea activă (de ex. prin organizarea de 
întâlniri între administrație, mediul de afaceri 
local, cel universitar și de cercetare, organizații-
catalizator, prin sprijin pentru derularea unor 
proiecte de cercetare de anvergură etc.) a 
dezvoltării clusterelor de inovare.  

• Dezvoltare a unor programe de promovare a 
carierei de cercetător în rândul tinerilor 
(începând cu ciclul gimnazial), organizarea de 
vizite de studiu pentru elevi în unități de 
cercetare (de ex. în cadrul activităților de tip 
”Școala Altfel”) 

• Înfințarea, în PPP, a unor hub-uri pentru educație 
STEAM a elevilor 

• Dotarea, inclusiv cu sprijinul sectorului privat, a 
laboratoarelor școlare cu echipamente de ultimă 
generație și formarea cadrelor didactice pentru 
utilizarea acestora.  
 
 

PLANIFICARE URBANĂ  

Dezvoltarea sectoarelor Capitalei nu este 
echilibrată, sectoarele 1 și 2 înregistrând un 
progres mai accentuat, întrucât aici sunt localizate 
numeroase spații de birouri moderne și atractive 
unde își au sediul principalele companii din punct 
de vedere al CA și numărului de salariați, precum și 
multe sedii de firme sau centre comerciale. 
Totodată, aici locuiesc o pondere ridicată de 
locuitori cu putere mai mare de cumpărare.  

Foarte mulți angajați din celelalte sectoare fac 
naveta către centrul și nordul Capitalei, fiind atrași 
de facilitățile oferite de angajatori, dar mai ales de 
nivelul salariilor. Sectoarele 1 și 2 atrag aproape 
60% din total angajaților.  

În ultimii ani s-au dezvoltat sau au perspective de 

• Abordarea integrată a dezvoltării teritoriului 
metropolitan, prin corelarea eforturilor de 
dezvoltare socio-economică și urbană cu cele ale 
județului Ilfov și ale sectoarelor administrative 

• Încurajarea dezvoltării de noi zone de birouri și 
activități economice în afara zonei centrale și de 
nord, cu precădere în partea de vest a 
municipiului, de ex. zona Antiaeriană (Sectorul 5) 
prezentând un potențial unic în momentul de 
față la nivel regional și având posibilitatea de a 
echilibra în oarecare măsură dezvoltarea 
polarizată nord-sud a Capitalei.   

• Dezvoltarea unor concursuri de idei finanțate de 
municipalitate, care să vizeze reabilitarea unor 
clădiri/ zone și integrarea acestora în circuitul 
economic, în special în sectoarele mai puțin 
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Nu în ultimul rând, în urma consultării, investitorii și antreprenorii din Capitală au propus o serie de măsuri 

pentru creșterea atractivității municipiului pentru afaceri: 

Antreprenorii au propus: 

1. Reglementări fiscale care să favorizeze dezvoltarea afacerilor; 

2. Investiții pentru îmbunătățirea mobilității angajaților; 

3. Investiții în educație și formarea forței de muncă; 

4. Investiții pentru creșterea mobilității mărfurilor (transport mărfuri); 

5. Dezvoltarea de centre de afaceri, co-working, hub-uri, cercetare, inovare. 

 

dezvoltare noi zone de birouri și activități 
economice în afara zonei centrale și de nord, cu 
precădere în partea de vest a municipiului, dintre 
acestea zona Antiaeriană prezentând un potențial 
unic în momentul de față la nivel regional.   

Zona periurbană a municipiului București (în 
special prima coroană de localități din jurul 
Capitalei) este deosebit de activă din punct de 
vedere economic, cu o capacitate antreprenorială 
ridicată, și are un profil economic complementar 
Capitalei. 

 

dezvoltate (de ex. Sectorul 5). 
Pentru a crea/ sprijini un ecosistem economic 
local, administrația publică poate pune la 
dispoziția freelancer-ilor și antreprenorilor gratuit 
spațiile amenajate, pentru utilizare temporară, în 
cadrul unui program de activare a spațiilor 
vacante (ex: https://urbact.eu/urbact-guidebook-
reactivation-and-reuse-larger-vacant-buildings).  

• Crearea unor zone de oportunitate, care oferă 
facilități investitorilor astfel încât aceștia să își 
direcționeze capitalul în aceste zone, 
caracterizate în general de o rată a șomajului mai 
ridicată, venituri mai mici ale populației, un nivel 
de calificare mai redus, pentru echilibrarea 
dezvoltării socio-economice. 

În acest moment proiectarea urbană se face 
reactiv, în funcție de inițiative punctuale de 
dezvoltare. Astfel, se adâncesc disparitățile dintre 
ritmul creșterii economice a Capitalei și cel al 
planificării urbane, iar investitorii nu au o viziune 
de dezvoltare urbană și un plan director actual la 
care să se raporteze [problemă menționată în 
întâlnirile de consultare]. 

• Finalizarea noului Plan Urbanistic General oferă 
oportunitatea pentru corelarea demersurilor de 
dezvoltare economică cu cele de dezvoltare 
urbană.  

• Identificarea zonelor cu potențial de dezvoltare 
economică, inventarierea platformelor/ 
terenurilor industriale neutilizate, care pot fi 
convertite în zone de servicii sau zone mixte și a 
altor terenuri care se pretează pentru atragerea 
de investiții și adoptarea unei politici funciare 
care să sprijine dezvoltarea acestora.  

• Asigurarea necesităților specifice de accesibilitate 
– inclusiv asigurarea transportului public de mare 
capacitate (metrou/ tramvai/ tren urban), dotări 
și servicii publice și să prevadă echiparea 
corespunzătoare a terenurilor pentru investiții. 

• Elaborarea planurilor urbanistice zonale pentru 
suprafețele mari ce se pretează pentru investiții. 

• Dezvoltarea unui sistem centralizat online privind 
imobilele din București, regimul juridic al 
acestora.și terenurile/ clădirile disponibile pentru 
investiții [rezultat consultare publică] 

  

https://urbact.eu/urbact-guidebook-reactivation-and-reuse-larger-vacant-buildings
https://urbact.eu/urbact-guidebook-reactivation-and-reuse-larger-vacant-buildings
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Investitorii au propus: 

1. Investiții în educație și formarea forței de muncă; 

2. Reglementări fiscale care să favorizeze dezvoltarea de afaceri și inovare; 

3. Investiții în infrastructură și servicii publice de calitate pentru a face orașul atractiv pentru forța de 

muncă din România; 

4. Reglementări urbanistice care să favorizeze dezvoltarea infrastructurii de afaceri și inovare;  

5. Investiții pentru îmbunătățirea mobilității angajaților;  

6. Obținerea facilă a aprobărilor și autorizaților necesare;  

7. Promovarea Bucureștiului ca destinație regională și chiar globală de investiții și atragerea de forță de 

muncă din străinătate. 
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ANEXA 1 – INDICELE COMPETITIVITĂȚII REGIONALE PENTRU REGIUNEA BUCUREȘTI - ILFOV 
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ANEXA 2 – INDICATORII COMPONENȚI AI INDICELUI DE COMPETITIVITATE REGIONALĂ 

        

SUB-INDEX PILON SUB-PILON INDICATOR 

        

        

DE BAZĂ INSTITUȚIILE INSTITUȚII REGIONALE Corupție - 2017 

DE BAZĂ INSTITUȚIILE INSTITUȚII REGIONALE Calitate și responsabilitate - 2017 

DE BAZĂ INSTITUȚIILE INSTITUȚII REGIONALE Imparțialitate - 2017 

        

DE BAZĂ INSTITUȚIILE INSTITUȚII REGIONALE Procentul de corupție la nivel de țară - 2018 

DE BAZĂ INSTITUȚIILE INSTITUȚII REGIONALE Procentul de corupție la nivel regional - 2018 

DE BAZĂ INSTITUȚIILE INSTITUȚII REGIONALE Voce și responsabilitate - 2017 

DE BAZĂ INSTITUȚIILE INSTITUȚII REGIONALE Stabilitate politică - 2017 

DE BAZĂ INSTITUȚIILE INSTITUȚII REGIONALE Eficacitate guvernamentală - 2017 

DE BAZĂ INSTITUȚIILE INSTITUȚII REGIONALE Calitatea reglementării - 2017 

DE BAZĂ INSTITUȚIILE INSTITUȚII REGIONALE Regula legii - 2017 

DE BAZĂ INSTITUȚIILE INSTITUȚII REGIONALE Controlul corupției - 2017 

DE BAZĂ INSTITUȚIILE INSTITUȚII REGIONALE Ușurința de a face business  - 2019 

DE BAZĂ INSTITUȚIILE INSTITUȚII REGIONALE Drepturi de proprietate - 2017 

DE BAZĂ INSTITUȚIILE INSTITUȚII REGIONALE Protecția proprietății intelectuale - 2017 

DE BAZĂ INSTITUȚIILE INSTITUȚII REGIONALE 
 

Eficiența cadrului legal în soluționarea disputelor - 2017 

DE BAZĂ INSTITUȚIILE INSTITUȚII REGIONALE Eficiența cadrului legal în reglementări provocatoare - 2017 

DE BAZĂ INSTITUȚIILE INSTITUȚII REGIONALE Transparența elaborării politicilor guvernamentale - 2017 

DE BAZĂ INSTITUȚIILE INSTITUȚII REGIONALE Cheltuieli de afaceri pentru criminalitate și violență - 2017 

DE BAZĂ INSTITUȚIILE INSTITUȚII REGIONALE Crima organizată - 2017 

DE BAZĂ INSTITUȚIILE INSTITUȚII REGIONALE Reabilitatea serviciilor de poliție - 2017 

        

DE BAZĂ STABILITATE MACROECONOMICĂ   Deficit/surplus guvernul general - media  2016-2018 
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DE BAZĂ STABILITATE MACROECONOMICĂ   Economii naționale - media 2015-2017 

DE BAZĂ STABILITATE MACROECONOMICĂ   Randamentele obligațiunilor guvernamentale - media 2016-2018 

DE BAZĂ STABILITATE MACROECONOMICĂ   Datorii guvernamentale - media 2016-2018 

DE BAZĂ STABILITATE MACROECONOMICĂ   Poziția netă a investițiilor internaționale - media 2016-2018 

        

DE BAZĂ INFRASTRUCTURĂ   Accesibilitatea drumurilor - 2016 

DE BAZĂ INFRASTRUCTURĂ   Accesibilitatea căii ferate - 2014 

DE BAZĂ INFRASTRUCTURĂ   Numărul de zboruri pentru pasageri - 2016 

        

DE BAZĂ SĂNĂTATE   Fatalități rutiere - media 2014-2016 

DE BAZĂ SĂNĂTATE   Speranța de viață - media 2014-2016 

DE BAZĂ SĂNĂTATE   Mortalitate infantilă - media 2015-2017 

DE BAZĂ SĂNĂTATE   Rata decesului de cancer - 2015 (publicat ca medie pe 3 ani) 

DE BAZĂ SĂNĂTATE   Tara decesului de infarct - 2015 (publicat ca medie pe 3 ani) 

DE BAZĂ SĂNĂTATE   Rata suicidului - 2015 (publicat ca medie pe 3 ani) 

        

DE BAZĂ EDUCAȚIE DE BAZĂ   Instruire sponsorizată de angajator - 2016 

DE BAZĂ EDUCAȚIE DE BAZĂ   Acces la material informațional de învățare - 2016 

DE BAZĂ EDUCAȚIE DE BAZĂ   Nicio limbă străină - 2016 

        

EFICIENȚĂ 
STUDII SUPERIOARE & ÎNVĂȚARE PE 
TOT PARCURSUL VIEȚII   

Populație cu vârsta cuprinsă între 25-64 de ani cu studii superioare - media 2015-2017 

EFICIENȚĂ 
STUDII SUPERIOARE & ÎNVĂȚARE PE 
TOT PARCURSUL VIEȚII   

Învățare pe tot parcursul vieții  - media 2015-2017 

EFICIENȚĂ 
STUDII SUPERIOARE & ÎNVĂȚARE PE 
TOT PARCURSUL VIEȚII   

Abandon școlar - media 2015-2017 

EFICIENȚĂ 
STUDII SUPERIOARE & ÎNVĂȚARE PE 
TOT PARCURSUL VIEȚII   

Terminarea studiilor secundare - media 2015-2017 

        

EFICIENȚĂ EFICIENȚA PIEȚEI DE MUNCĂ   Rata de angajare (fără agricultură) - media 2015-2017 

EFICIENȚĂ EFICIENȚA PIEȚEI DE MUNCĂ    Șomaj de lungă durată - media 2015-2017 

EFICIENȚĂ EFICIENȚA PIEȚEI DE MUNCĂ   Rata șomajului - media 2015-2017 

EFICIENȚĂ EFICIENȚA PIEȚEI DE MUNCĂ   Productivitatea muncii - 2015 
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EFICIENȚĂ EFICIENȚA PIEȚEI DE MUNCĂ   Bilanțul de șomaj între femei și bărbați - media 2015-2017 

EFICIENȚĂ EFICIENȚA PIEȚEI DE MUNCĂ   Bilanțul de muncă între femei și bărbați - media 2015-2017 

EFICIENȚĂ EFICIENȚA PIEȚEI DE MUNCĂ   Șomajul femeilor - media 2015-2017 

EFICIENȚĂ EFICIENȚA PIEȚEI DE MUNCĂ   
Ponderea populației cu vârste cuprinse între 15-24 de ani care nu sunt în învățământ, 

angajați sau formare profesională (NEET) - media 2015-2017 

EFICIENȚĂ EFICIENȚA PIEȚEI DE MUNCĂ   
Ponderea populației cu vârste cuprinse între 30-64 de ani care au un loc de muncă 

involuntar part-time sau temporar - media 2015-2017 

        

EFICIENȚĂ DIMENSIUNEA PIEȚEI DE MUNCĂ   Venit disponibil pe cap de locuitor - 2014 

EFICIENȚĂ DIMENSIUNEA PIEȚEI DE MUNCĂ   Dimensiunea potențială a pieței exprimată în PIB - 2016 

EFICIENȚĂ DIMENSIUNEA PIEȚEI DE MUNCĂ   Dimensiunea potențială a pieței exprimată în populație - 2018 

        

INOVARE PROMPTITUDINE TEHNOLOGICĂ 

PROMPTITUDINE 
TEHNOLOGICĂ 
REGIONALĂ 

Gospodării cu acces la internet - 2018 

INOVARE PROMPTITUDINE TEHNOLOGICĂ 

PROMPTITUDINE 
TEHNOLOGICĂ 
REGIONALĂ 

Persoane fizice care cumpără de pe internet - media 2018 

INOVARE PROMPTITUDINE TEHNOLOGICĂ 

PROMPTITUDINE 
TEHNOLOGICĂ 
REGIONALĂ 

Accesul gospodăriilor la internet - media 2018 

        

INOVARE PROMPTITUDINE TEHNOLOGICĂ 

PROMPTITUDINE 
TEHNOLOGICĂ 
NAȚIONALĂ 

Disponibilitatea ultimelor tehnologii - 2017 

INOVARE PROMPTITUDINE TEHNOLOGICĂ 

PROMPTITUDINE 
TEHNOLOGICĂ 
NAȚIONALĂ 

Absorbția tehnologiei la nivel de firmă - 2017 

INOVARE PROMPTITUDINE TEHNOLOGICĂ 

PROMPTITUDINE 
TEHNOLOGICĂ 
NAȚIONALĂ 

ISD și transfer de tehnologie - 2017 

INOVARE PROMPTITUDINE TEHNOLOGICĂ 

PROMPTITUDINE 
TEHNOLOGICĂ 
NAȚIONALĂ 

Întreprinderi care au cumpărat online (cel puțin 1%) - media 2016-2018 

INOVARE PROMPTITUDINE TEHNOLOGICĂ 

PROMPTITUDINE 
TEHNOLOGICĂ 
NAȚIONALĂ 

Întreprinderi care au primit comenzi online (cel puțin 1%) - media 2016-2018 
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INOVARE PROMPTITUDINE TEHNOLOGICĂ 

PROMPTITUDINE 
TEHNOLOGICĂ 
NAȚIONALĂ 

Întreprinderi cu acces fix la internet - media 2015-2017 

        

INOVARE BUSINESS SOPHISTICATION   Ocuparea forței de muncă (sectoarele K-N) - 2014-2016 

INOVARE BUSINESS SOPHISTICATION   Valoarea adăugată brută (sectoarele K-N) - 2014-2016 

INOVARE BUSINESS SOPHISTICATION   IMM-uri inovatoare care colaborează cu altele - 2017 

INOVARE BUSINESS SOPHISTICATION   Inovatori de organizare de marketing - 2017 

        

INOVARE INOVARE   Angajarea de bază a clasei creative - media 2015-2017 

INOVARE INOVARE   Lucrătorii din domeniul cunoașterii - 2015-2017 

INOVARE INOVARE   Publicații științifice - media 2015-2017 

INOVARE INOVARE   Cheltuieli totale pentru activitatea de cercetare și dezvoltare  - 2015 

INOVARE INOVARE   Resurse umane în știință și tehnologie - 2015-2017 

INOVARE INOVARE   Ocuparea forței de muncă în tehnologie și intensificată în cunoștințe - media 2015-2017 

INOVARE INOVARE   Exporturi în fabricație de tehnologie medie-ridicată/ridicată - 2017 

INOVARE INOVARE   Vânzări de produse noi pe piață și inovații noi pentru firme - 2017 
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ANEXA 3 – INVESTITORII STRĂINI DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI 

Tabel 12 – Investitorii străini din municipiul București, după cifra de afaceri și numărul de salariați, 2018, pe sectoare administrative 

Denumirea companiei Sector din 

MB 

Obiectul de activitate Țara de proveniență a 

capitalului 

Cifra de afaceri 

(2018) – mil. lei 

Numărul de 

salariați – 2018 

OMV PETROM Sector 1 Extracție și prelucrare petrol și gaze 

naturale 

Austria 17817 12498 

KAUFLAND ROMANIA SCS Sector 2 Comerț cu amănuntul de produse 

alimentare și nealimentare 

Germania 10889 12374 

BRITISH AMERICAN TOBACCO 

TRADING 

Sector 1 Producția de țigări India/ Germania  9534 816 

LUKOIL ROMANIA Sector 1 Comerț cu produse petroliere Olanda prin Lukoil Europe 

Holdings BV 

7519 2547 

CARREFOUR ROMANIA Sector 2 Comerț cu amănuntul de produse 

alimentare și nealimentare 

Franța 7315 9997 

ORANGE ROMANIA Sector 1 Telecomunicații Franța / Belgia 5744 2366 

MEGA IMAGE Sector 6 Comerț cu amănuntul de produse 

alimentare și nealimentare 

Belgia / Olanda 5730 9741 

AUCHAN ROMANIA Sector 6 Comerț cu amănuntul de produse 

alimentare și nealimentare 

Franța / Olanda 5405 10123 
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Denumirea companiei Sector din 

MB 

Obiectul de activitate Țara de proveniență a 

capitalului 

Cifra de afaceri 

(2018) – mil. lei 

Numărul de 

salariați – 2018 

METRO CASH & CARRY ROMANIA Sector 3 Comerț cu ridicata de produse 

alimentare și nealimentare 

Germania / Austria / 

Olanda 

5303 3679 

SAMSUNG ELECTRONICS ROMANIA Sector 1 Comerț cu ridicata de produse IT&C Olanda / Coreea de Sud 4575 208 

DANTE INTERNATIONAL (EMAG) Sector 6 Comerț on-line SUA / Ungaria / Polonia / 

Olanda  

4236 2720 

RENAULT COMMERCIAL ROUMANIE Sector 6 Comerț cu ridicata al autoturismelor Franța 4088 177 

COFCO INTERNATIONAL ROMANIA Sector 2 Comerț cu ridicata al produselor 

agricole 

Olanda / Italia 3902 75 

VODAFONE ROMANIA Sector 2 Telecomunicații India / Olanda / Franța 3813 2340 

ADM TRADING ROMANIA* Sector 2 Comerț cu ridicata al produselor 

agricole 

Elveția / Irlanda / Olanda  3564 68 

FARMEXPERT DCI Sector 6 Comerț cu ridicata al medicamentelor Germania / Italia / UK 3263 942 

ROBERT BOSCH* Sector 1 Producția și comercializarea de 

componente auto, mașini-unelte 

Germania 3001 3287 
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Denumirea companiei Sector din 

MB 

Obiectul de activitate Țara de proveniență a 

capitalului 

Cifra de afaceri 

(2018) – mil. lei 

Numărul de 

salariați – 2018 

CARGILL AGRICULTURA* Sector 1 Comerț cu ridicata al produselor 

agricole 

SUA / Luxemburg 2820 145 

PHILIP MORRIS TRADING Sector 2 Producția de țigarete Croația / Grecia / Olanda / 

Elveția 

2508 237 

ENEL ENERGIE MUNTENIA Sector 3 Comercializarea de energie electrică Grecia  / Italia 2491 233 

ENEL ENERGIE Sector 3 Comercializarea de energie electrică Italia 2390 226 

GLENCORE AGRICULTURE ROMANIA Sector 2 Comerț cu ridicata al produselor 

agricole 

Olanda / Franța / Rusia 1901 56 

HUAWEI TECHNOLOGIES Sector 2 Comerț cu ridicata echipamente IT&C, 

outsourcing, dezvoltare software 

Olanda / China 1894 1018 

URSUS BREWERIES* Sector 2 Producția de bere SUA / Japonia / Belgia 1846 1504 

HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER Sector 1 Prelucrarea lemnului Austria 1787 1779 
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Denumirea companiei Sector din 

MB 

Obiectul de activitate Țara de proveniență a 

capitalului 

Cifra de afaceri 

(2018) – mil. lei 

Numărul de 

salariați – 2018 

ROMANIA HYPERMARCHE Sector 3 Comerț cu amănuntul de produse 

alimentare și nealimentare 

Olanda / Franța 1753 3781 

TINMAR ENERGY Sector 1 Comercializarea de energie electrică Elveția 1650 70 

CHS AGRITRADE ROMANIA Sector 5 Comerț cu ridicata al produselor 

agricole 

Italia / Ucraina / Elveția  1459 0 

COLUMBUS OPERATIONAL Sector 2 Comerț cu amănuntul produse 

alimentare și nealimentare 

Olanda / Franța / Belgia 1285 2665 

JT INTERNATIONAL Sector 2 Producția de țigarete Olanda / SUA 1274 687 

HOLCIM Sector 1 Producția de ciment Germania / Franța 1270 780 

ȚIRIAC AUTO Sector 1 Comerț cu autoturisme Cipru 1228 1017 

SANOFI ROMANIA Sector 2 Comerț cu ridicata de medicamente Franța 1206 215 
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Denumirea companiei Sector din 

MB 

Obiectul de activitate Țara de proveniență a 

capitalului 

Cifra de afaceri 

(2018) – mil. lei 

Numărul de 

salariați – 2018 

HEINEKEN ROMANIA Sector 1 Producția de bere Olanda / SUA 1179 1177 

RENAULT TECHNOLOGIE ROUMANIE Sector 6 Inginerie Franța 1087 2091 

BAYER Sector 1 Comerț cu ridicata al produselor 

chimice 

Olanda / Germania / 

Franța 

1010 196 

CRH CIMENT Sector 1 Producția de ciment Marea Britanie / Italia / 

Franța 

974 726 

ORACLE ROMANIA Sector 2 Software Olanda / UK / Irlanda 961 4463 

HEIDELBERGCEMENT ROMANIA Sector 1 Producția de ciment Olanda / Germania 945 968 

IBM ROMANIA Sector 6 Software Olanda / Slovacia 932 3207 

ROMINSERV Sector 1 Servicii petroliere Kazahstan / Olanda 389 593 

Sursa: ONRC, Sinteze statistice și Ministerul Finanțelor Publice, 2019 

Multe dintre companiile de mai sus au sediul central în București, dar unitățile de producție în alte județe din țară. 

1. Robert Bosch are, pe lângă sediul central și biroul de vânzări din capitală, și o filială a BSH Hausgeräte GmbH, activă pe piața electrocasnicelor. În 
Cluj, Bosch operează un centru de cercetare şi dezvoltare şi o unitate de producţie pentru tehnologie auto. O unitate de producţie de tehnică liniară 
şi una de tehnologie auto se află în Blaj. De asemenea, compania are un centru de externalizare a proceselor de afaceri (BPO) în Timişoara. 

2. Rominserv SRL are pe lângă sediul central în București, cu 2 puncte de lucru (Năvodari și Ploiești) și cu participare directă de peste 25% în 2 
subsidiare (Rominserv Valves Iaifo SRL – fosta Armătura Zalău și Palplast Sibiu – producătoare de țevi și fitinguri de polietilenă). 

3. Heidelbergcement Romania – are 1 sediu central la București, 5  balastiere,  7 cariere, 3 fabrici de ciment, 2 puncte de lucru, 21 de stații de betoane 
în întreaga țară. Firma are o participare directă de peste 25% în firmele: Carpat Cemtrans SRL, Carpat Beton Servicii Pompe SRL, Recyfuel SRL.  

4. Oracle Romania – are administrare comună cu companiile MD Consulting Services SRL și New Vision Com SRL.  
5. CRH Ciment SA – sediul administrativ este în București, dar are 21 stații de ciment, betoane, 1 fabrică de ciment în județul Brașov, și o participare 

de min 25% în companiile CRH RMX & Agregate SRL, Recy Eco Combustibil SRL. 
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6. Bayer – are o participare de min 25% în compania Monsanto Romania SRL, care activează în comerțul cu ridicata al cerealelor, fiind cel mai probabil 
furnizor de inputuri pentru agricultură. În general, companiile din producția farma din București sunt deținute de investitorii străini: Zentiva SA, 
Labormed-Pharma. O parte din firmele active pe piața serviciilor medicale sunt, de asemenea, cu capital străin, precum: Medicover, Diaverum 
Romania.    

7. Heineken Romania SA – are peste 25% participare minimă în companiile Green Resources Management SA, Stockday SRL, Livada cu Mere Bune SRL, 
ceea ce pare a fi un lanț de valoare intern în care companiile acoperă producție (prin cele 4 fabrici la Miercurea Ciuc, Craiova, Constanța și Târgu 
Mureș), furnizare materie primă, distribuție. 

8. Holcim – are fabrici de ciment la Câmpulung și Aleșd, stație de măcinare și terminalul de ciment de la Turda, 13 stații de betoane ecologice și 3 stații 
de agregate, precum și 2 stații de lianți speciali și terminalul de ciment din București. Deține peste 25% în companiile Cenextra SA - comerț, 
Geocycle SRL – recuperarea materialelor reciclabile și Start Casa Visio SRL – comerț.  

9. JT International – deține o fabrică în Pipera.  
10. Holzindustrie Schweighofer – cu unități de producție la Sebeș, Rădăuți, Reci, Siret și Comănești și cu sediul central la București. 
11. Ursus Breweries – deține 3 fabrici de bere în Brașov, Buzău și Timișoara și o mini-facilitate de producție la Cluj, iar sediul central este în București.  
12. Philip Morris Trading – are fabrică în Otopeni.  
13. Cargill Agricultura – are sediul central în București, cu silozuri în județele Constanța, Mehedinți, Ialomița, fiind competitor direct al companiei ADM 

Romania Trading și COFCO International, lider chinez pe piața comerțului de cereale, fiind și în topul exportatorilor.  
14. ADM Romania Trading – este unul dintre cei mai mari operatori portuari din Portul Constanța, trader de cereale, mai ales orz, rapiță, grâu, semințe 

de floarea soarelui și porumb. Dețin un birou de transport și de trading în București.  
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ANEXA 4 - INFRASTRUCTURA SUPORT PENTRU CDI ȘI AFACERI  

Tabel 13 – Infrastructurile de cercetare ce oferă servicii de cercetare și tehnologice în municipiul București 

NR. AUTORITATE DENUMIRE 

INSTITUTE DE INTERES NAȚIONAL 

1 MCI Agenția Spațială Română 

INSTITUTE NAȚIONALE DE CERCETARE DEZVOLTARE 

2 MCI Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică  

3 MCI Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare - COMOTI  

4 MCI Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Geologiei, Geofizicii, Geochimiei și Teledetecției  

5 MCI Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile și Pielărie 

6 MCI 
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Mașini Agricole și Instalații Destinate Agriculturii și Industriei 

Alimentare  

7 MCI Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Chimico-Farmaceutică 

8 MCI Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie Marină 

9 MCI Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice  

10 MCI Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie 

11 MCI Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică-Cercetări Avansate 

12 MCI Institutul Național de Cercetare Aerospațială "Elie Carafoli"  

13 MCI Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronică și Tehnica Măsurării  

14 MCI Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială  
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NR. AUTORITATE DENUMIRE 

15 MCI Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale și Resurse Radioactive 

16 MCI Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie  

17 MCI Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase și Rare  

18 MCI Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Energie  

19 MCI Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții și Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă 

20 MCI Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Comunicații  

21 MCI Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Muncii "Alexandru Darabont"  

22 MCI Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului  

23 MCI Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale "Victor Babeș" 

24 MCI Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare  

25 MCI Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului 

26 MCI Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Biologie și Nutriție Animală 

27 MCI Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea” 

28 MCI Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Turism  

29 MCSI Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică  

30 MADR Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Îmbunătățiri Funciare  

INSTITUTE ȘI CENTRE DE CERCETARE ÎN SUBORDINEA ACADEMIEI ROMÂNE 

31 AR Institutul Astronomic 

32 AR Institutul de Antropologie Francisc I Rainer 
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NR. AUTORITATE DENUMIRE 

33 AR Institutul de Aerheologir Vasile Pârvan 

34 AR Institutul de Biochimie 

35 AR Institutul de Biologie 

36 AR Institutul de Biologie și Patologie Celulară Nicolae Simionescu 

37 AR Institutul de Cercetare a Calității Vieții 

38 AR Institutul de Cercetări Juridice Acad. Andrei Rădulescu 

39 AR Institutul de Cercetări pentru Inteligența Artificială 

40 AR Institutul de Chimie Fizică Ilie G. Murgulescu 

41 AR Institutul de Economie Agrară 

42 AR Institutul de Economie Mondială Costin Murgescu 

43 AR Institutul de Economie Națională 

44 AR Institutul de Etnografie și Folclor C. Brăiloiu 

45 AR Institutul de Filosofie și Psihologie Constantin Rădulescu Motru 

46 AR Institutul de Geodinamică Sabba S Ștefănescu 

47 AR Institutul de Geografie 

48 AR Institutul de Istorie Nicolae Iorga 

49 AR Institutul de Istoria Artei G. Oprescu 

50 AR Institutul de Istorie și Teorie Literară G. Călinescu 

51 AR Institutul de Istorie a Religiilor 

52 AR Institutul de Lingvistică Iorgu Iordan Alexandru Rosetti 

53 AR Institutul de Matematică Simion Stoilow 

54 AR Institutul de Mecanica Solidelor 
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NR. AUTORITATE DENUMIRE 

55 AR Institutul Național de Cercetări Economice Costin C. Kirițescu 

56 AR Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului 

57 AR Institutul de Prognoză Economică 

58 AR Institutul de Sociologie Dimitrie Gusti 

59 AR Institutul de Speologie Emil Racoviță 

60 AR Institutul de Statistică și Matematică Aplicată Gheorghe Mihoc - Caius Iacob 

61 AR Institutul de Studii Sud-Est Europene 

62 AR Institutul de Științe Politice și Relații Internaționale 

63 AR Institutul de Virusologie Ștefan S Nicolau 

64 AR Centru de Cercetări Demografice Vladimir Trebici 

65 AR Centru de Cercetări Financiare și Monetare Victor Slăvescu 

66 AR Centru de Chimie Organică Costin D Nenițescu 

67 AR Centrul de Economia Industriei și Serviciilor  

68 AR Centrul European de Studii în Probleme Etnice  

69 AR Centru de Imunologie 

70 AR Centrul de Informare și Documentare Economică 

71 AR Centru de Modelare Macroeconomică 

72 AR Centrul pentru Noi Arhitecturi Electronice 

73 AR Centrul Român de Economie Comparată și Consens 

74 AR Centru de Studii Avansate în Fizică 

75 AR Centrul de Studii și Cercetări de Biodiversitate Agrosilvică Acad. David Davidescu 

76 AR Centrul de Studii de Drept European 
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NR. AUTORITATE DENUMIRE 

ENTITĂȚI DE INOVARE ȘI TRANSFER TEHNOLOGIC 

77 MCI Centrul de Informare Tehnologică TE ICPE 

78 MCI Centrul de Informare Tehnologică IRECSON 

79 MCI Centrul de Transfer Tehnologic ICF 

80 MCI Centrul de Transfer Tehnologic ICPE-CA 

81 MCI Centrul de Transfer Tehnologic ECOIND 

82 MCI Centrul de Transfer Tehnologic ICECHIM 

83 MCI Centrul de Transfer Tehnologic CRTTC 

84 MCI Centrul de Transfer Tehnologic PRO TRANSFER 

85 MCI Centrul de Transfer Tehnologic INCDPM 

86 MCI Incubator Tehnologic și de Afaceri BINNOTEH 

87 MCI Incubator Tehnologic și de Afaceri TEXCONF 

88 MCI Incubator Tehnologic și de Afaceri INMA 

CLUSTERE 

89 - Romanian Cluster PROECO-CBRNE 

90 - Cluster for Promoting Nearly Zero Energy Buildings (Pro-Nzeb) 

91 - Rohealth - the Health Cluster 

92 - Agri-Bio-Tech 

93 - ECOIND 

94 - START INOVARE 

95 - All Electric Pole 

96 - Clusterul Biogasinno 
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NR. AUTORITATE DENUMIRE 

97 - Go Electric Regional Cluster 

98 - DIFFERENT ANGLE CLUSTER 

99 - BUCHAREST FURNITURE DESIGN CLUSTER 

100 - IND-AGRO-POL 

101 - Romanian Textile Concept 

102 - CONTROL & IT CLUSTER 

103 - SMART ALLIANCE CLUSTER 

104 - SIS-AUTOM-INT-POL BUCURESTI 

105 - Health Romania the Medical Cluster 

106 - GLOCAL ROMANIA CLUSTER 

107 - TRACIALAND NETWORK OF CLUSTERS 

108 - BIODANUBIUS 

109 - Strategic Innovative Cluster for Mechatronics Smart Specialization Domain - «MECHATREC» 

110 - ELECTRONIC INNOVATION CLUSTER (ELINCLUS) 

111 - POLE OF COMPETITIVENESS FOR MECHATRONICS INDUSTRY „INDMECATRON” 

 

Sursă: Strategia de Specializare Inteligentă pentru Regiunea de Dezvoltare București-Ilfov – Analiza potențialului 
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Tabel 14- Entități de Inovare și Transfer Tehnologic în Regiunea București Ilfov, pe domenii 

Nr. 
Crt. 

Nume Tip EITT Domeniu Locație 

1 CIT TE ICPE Centru de Informare Tehnologică Inginerie electrică, TIC, Energie B  

2 CIT IRECSON Centru de Informare Tehnologică Statistică economico-socială 
Modelare fenomene economice și sociale 

Marketing vânzări 

B  

3 CTT ICF Centru de Transfer Tehnologic Chimie-fizică 
Micro și nano materiale 

Protecția mediului 

B  

4 CTT TTIPMD ISS Centru de Transfer Tehnologic Spațiu și securitate 
TIC 

Sănătate și eco-tehnologii 

IF 

5 CTT ICPE-CA Centru de Transfer Tehnologic Electrotehnică și electronică 
Construcții de mașini 

Metalurgie 

B  

6 CTT ECOIND Centru de Transfer Tehnologic Protecția mediului B  

7 CTT ICECHIM Centru de Transfer Tehnologic Mediu și agricultură 
Sănătate 

Industrie-chimie-petrochimie 

B  

8 CTT AVANMAT Centru de Transfer Tehnologic Ingineria materialelor IF 

9 CTT CRTTC Centru de Transfer Tehnologic Mecatronică și tehnica măsurării 
Mecanică fină, optică și instrumente medicale 

B  

10 CTT PRO TRANSFER Centru de Transfer Tehnologic Industrii creative B  

11 CCTT INCDPM Centru de Transfer Tehnologic Protecția mediului B  

12 CTTIM INFLPR Centru de Transfer Tehnologic Inovare și 
Marketing 

TIC 
Fizica laserilor, plasmei și radiației 

Spațiu și securitate 

IF 

13 ITA BINNOTEH Incubator Tehnologic și de Afaceri Biotehnologii și biomateriale 
Protecția mediului 

TIC 

B  

14 ITA TEXCONF Incubator Tehnologic și de Afaceri Textile și confecții B  

15 ITA INMA Incubator Tehnologic și de Afaceri Tehnologii și echipamente tehnice pt agricultură, ferme agricole 
și industria alimentară 

B  

Sursa: Ministerul Cercetării și Inovarii, iulie 2018 
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Tabel 15 - Infrastructura suport pentru CDI și afaceri 

Nume Tipologie Loc
ație 

Site Sursa 

MINATECH-RO Parc Științific și Tehnologic IF https://www.minatech.ro/en/  https://geo.uefiscdi-direct.ro/firme-inovative  

CTT AVANMAT CTT - Centru de Transfer 
Tehnologic 

IF http://imnr.ro/avanmat/  Ministerul Cercetării și Inovării + 
https://geo.uefiscdi-direct.ro/firme-inovative 

ITA TEXCONF ITA - Incubator Tehnologic și de 
Afaceri 

IF http://www.certex.ro/Incubator/  Ministerul Cercetării și Inovării + 
https://geo.uefiscdi-direct.ro/firme-inovative 

CTTIM INFLPR Centru de Transfer Tehnologic 
Inovare și Marketing 

IF http://www.nipne.ro/research/departments/cttm.php  Ministerul Cercetării și Inovării + 
https://geo.uefiscdi-direct.ro/firme-inovative 

CTT TTIPMD ISS CTT - Centru de Transfer 
Tehnologic 

IF 
 

Ministerul Cercetării și Inovării + 
https://geo.uefiscdi-direct.ro/firme-inovative 

ITA INMA ITA - Incubator Tehnologic și de 
Afaceri 

B http://www.inma-ita.ro/  Ministerul Cercetării și Inovării + 
https://geo.uefiscdi-direct.ro/firme-inovative 

Metav 
Industrial Park 

Parc Industrial B http://www.metav.ro/  O.G. nr. 65/2001 + https://geo.uefiscdi-
direct.ro/firme-inovative 

Caron 
Incubator 

Incubator de Afaceri și 
Accelerator 

B https://carbon-incubator.com/  https://geo.uefiscdi-direct.ro/firme-inovative 

Gemini 
Solutions 
Foundry 

Accelerator B https://gemsfoundry.ro/  https://geo.uefiscdi-direct.ro/firme-inovative 

Innovation Labs Accelerator B https://innovationlabs.ro/ https://geo.uefiscdi-direct.ro/firme-inovative 

CTT ICF CTT - Centru de Transfer 
Tehnologic 

B http://www.icf.ro/  Ministerul Cercetării și Inovării + 
https://geo.uefiscdi-direct.ro/firme-inovative 

CTT ICECHIM CTT - Centru de Transfer 
Tehnologic 

B https://www.icechim.ro/ctt/  Ministerul Cercetării și Inovării + 
https://geo.uefiscdi-direct.ro/firme-inovative 

ITA BINNOTEH ITA - Incubator Tehnologic și de 
Afaceri 

B http://www.incdsb.ro/structura-
organizatorica/bucuresti/incubatorul-tehnologic-si-de-
afaceri/  

Ministerul Cercetării și Inovării + 
https://geo.uefiscdi-direct.ro/firme-inovative 

Parcul 
Industrial Sema 

Parc Industrial B http://www.semaparc.ro/  O.G. nr. 65/2001 + https://geo.uefiscdi-
direct.ro/firme-inovative 

Impact Hub  Hub B https://www.impacthub.ro/  https://geo.uefiscdi-direct.ro/firme-inovative 

WeLoveDigital Hub B http://www.welovedigital.ro/  https://geo.uefiscdi-direct.ro/firme-inovative 

Ingenius-Hub Hub B https://ingenius-hub.eu/ https://geo.uefiscdi-direct.ro/firme-inovative 

CIT CENTIREM CIT - Centru de Informare 
Tehnologică 

B http://incdmrr.ro/centirem/  https://geo.uefiscdi-direct.ro/firme-inovative 

https://www.minatech.ro/en/
https://geo.uefiscdi-direct.ro/firme-inovative
http://imnr.ro/avanmat/
http://www.certex.ro/Incubator/
http://www.nipne.ro/research/departments/cttm.php
http://www.inma-ita.ro/
http://www.metav.ro/
https://carbon-incubator.com/
https://gemsfoundry.ro/
https://innovationlabs.ro/
http://www.icf.ro/
https://www.icechim.ro/ctt/
http://www.incdsb.ro/structura-organizatorica/bucuresti/incubatorul-tehnologic-si-de-afaceri/
http://www.incdsb.ro/structura-organizatorica/bucuresti/incubatorul-tehnologic-si-de-afaceri/
http://www.incdsb.ro/structura-organizatorica/bucuresti/incubatorul-tehnologic-si-de-afaceri/
http://www.semaparc.ro/
https://www.impacthub.ro/
http://www.welovedigital.ro/
https://ingenius-hub.eu/
http://incdmrr.ro/centirem/


146 

Nume Tipologie Loc
ație 

Site Sursa 

Tech Hub Hub B https://bucharest.techhub.com/  https://geo.uefiscdi-direct.ro/firme-inovative 

CIT TE ICPE CIT - Centru de Informare 
Tehnologică 

B http://www.icpe.ro/ro/  Ministerul Cercetării și Inovării + 
https://geo.uefiscdi-direct.ro/firme-inovative 

CTT ICPE-CA CTT - Centru de Transfer 
Tehnologic 

B http://www.icpe-
ca.ro/pdf/prezentare_ctt_30_06_2009.pdf  

Ministerul Cercetării și Inovării + 
https://geo.uefiscdi-direct.ro/firme-inovative 

Nod 
Makerspace 

Hub B https://nodmakerspace.ro/  https://geo.uefiscdi-direct.ro/firme-inovative 

360hub Hub B https://360hub.ro/ https://geo.uefiscdi-direct.ro/firme-inovative 

CTT CRTTC CTT - Centru de Transfer 
Tehnologic 

B http://5.2.207.15/compartimente.php?action=sub&p=0&cI
D=54  

Ministerul Cercetării și Inovării + 
https://geo.uefiscdi-direct.ro/firme-inovative 

CIAf Incubator de Afaceri  B http://www2.ciaf.ro/  https://geo.uefiscdi-direct.ro/firme-inovative 

 

 

https://bucharest.techhub.com/
http://www.icpe.ro/ro/
http://www.icpe-ca.ro/pdf/prezentare_ctt_30_06_2009.pdf
http://www.icpe-ca.ro/pdf/prezentare_ctt_30_06_2009.pdf
https://nodmakerspace.ro/
https://360hub.ro/
http://5.2.207.15/compartimente.php?action=sub&p=0&cID=54
http://5.2.207.15/compartimente.php?action=sub&p=0&cID=54
http://www2.ciaf.ro/
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ANEXA 5 – COEFICIENTUL DE LOCALIZARE 

SECTOARE NECOMPETITIVE SECTOARE COMPETITIVE C O L O A N A 3
 

Sectoare în transformare (CL>1, VD<0) Sectoare în dezvoltare (CL>1, VD>0)74 

C
o

n
ce

n
tr

ar
e 

m
ar

e 
d

e 
an

ga
ja

ți
 

Sector CL VD Sector CL VD 

60 - Activităţi de difuzare şi transmitere de programe 2.61 -0.02 51 - Transporturi aeriene 3.33 0.05 

73 - Publicitate şi activităţi de studiere a pieţei 2.55 -0.03 

59 - Activităţi de producţie cinematografică, video şi de 

programe de televiziune; înregistrări audio şi activităţi de 

editare muzicală 3.01 0.00 

90 - Activităţi de creaţie şi interpretare artistică 1.91 -0.22 72 - Cercetare-dezvoltare 2.70 0.01 

69 - Activităţi juridice şi de contabilitate 1.89 0.00 88 - Activităţi de asistenţă socială, fără cazare 2.40 1.14 

82 - Activităţi de secretariat, servicii suport şi alte activităţi de 

servicii prestate în principal întreprinderilor 1.80 0.00 

70 - Activităţi ale direcţiilor(centralelor), birourilor 

administrative centralizate; activităţi de management şi de 

consultanţă în management 2.40 0.10 

18 - Tipărire şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor 1.75 -0.05 78 - Activităţi de servicii privind forţa de muncă 2.23 0.13 

21 - Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a 
preparatelor farmaceutice 

63 - Activităţi de servicii informatice 

 

1.72 -0.01 58 - Activităţi de editare 2.19 0.06 

1.71 -0.46 

12 - Fabricarea produselor din tutun 2.15 0.00 

92 - Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri 2.12 0.07 

62 - Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei 2.09 0.03 

77 - Activităţi de închiriere şi  leasing 1.57 -0.01 

87 - Servicii combinate de îngrijire medicală şi asistenţă 

socială, cu cazare 2.02 0.03 
 

86 - Activităţi referitoare la sănătatea umană 1.53 0.00 80 - Activităţi de investigaţii şi protecţie 1.89 0.19 
 

71 - Activităţi de arhitectură şi inginerie; activităţi de testări şi 

analiză tehnică 1.46 -0.12 

79 - Activităţi ale agenţiilor turistice şi a tur-operatorilor; alte 

servicii de rezervare şi asistenţă turistică 1.88 0.01 
 

 

 

74 Top 10 la nivel județean, ordonate în funcție de CL. 
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96 - Alte activităţi de servicii 1.45 -0.02 61 - Telecomunicaţii 1.83 0.13 
 

46 - Comerţ cu ridicata cu excepţia comerţului cu 

autovehicule şi motociclete 1.41 0.00 
68 - Tranzacții imobiliare 1.74 0.05  

85 - Învățământ 1.34 -0.06 
81 - Activităţi de peisagistică şi servicii pentru clădiri 1.58 0.28  

95 - Reparaţii de calculatoare, de articole personale şi de uz 

gospodăresc 1.31 -0.01 

91 - Activităţi ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor şi alte 
activităţi culturale 1.47 0.02  

93 - Activităţi sportive, recreative şi distractive 1.28 -0.03 74 - Alte activităţi profesionale, stiinţifice şi tehnice 1.29 0.03  

   53 - Activităţi de poştă şi de curier 
1.27 0.12 

 

   56 - Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie 
1.16 0.46 

 

   52 - Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi 
1.13 0.10 

 

   43 - Lucrări speciale de construcţii 
1.07 0.07 

 

   
45 - Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi 
repararea autovehiculelor şi a motocicletelor 

1.03 0.03 
 

Sectoare în declin (CL<1, VD<0) Sectoare de perspectivă (CL<1, VD>0)75 

C
o

n
ce

n
tr

ar
e 

m
ic

ă 
d

e 

an
ga

ja
ți

 

Sector CL VD Sector CL VD 

42 - Lucrări de geniu civil 0.86 -0.01 
41 - Construcţii de clădiri 0.90 0.03 

35 - Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, 

gaze, apă caldă şi aer condiţionat 0.76 -0.08 

47 - Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi 

motocicletelor 0.89 0.09 

49 - Transporturi terestre şi transporturi prin conducte 0.69 -0.16 11 - Fabricarea băuturilor 0.88 0.03 

 

 

75 Idem. 
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55 - Hoteluri şi alte facilităţi de cazare 0.62 -0.11 36-39 - Distribuţia apei; salubritate, gestionarea  deşeurilor, 

activităţi de decontaminare 0.85 0.12 

23 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice 0.58 -0.04 20 - Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice 0.80 0.55 

50 - Transporturi pe apă 0.55 -0.32 75 - Activităţi veterinare 0.79 0.10 

22 - Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice 0.50 -0.03 32 - Alte activităţi industriale n.c.a. 0.68 0.10 

17 - Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie 0.47 -0.19 

33 - Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi 

echipamentelor 0.68 0.16 

28 - Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a. 0.45 -0.04 
10 - Industria alimentară 0.60 0.12 

25 - Industria construcţiilor metalice şi a produselor din 

metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii 0.41 -0.18 
30 - Fabricarea altor mijloace de transport 0.51 0.05 

26 - Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi 
optice 

0.34 -0.55 

08 - Alte activităţi extractive 0.37 0.16 
 

27 - Fabricarea echipamentelor electrice 0.28 -0.32 19 - Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor 

obţinute din prelucrarea ţiţeiului 0.37 1.16 
 

24 - Industria metalurgică 0.21 -0.02 06 - Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale 0.36 1.69  

09 - Activităţi de servicii anexe extracţiei 0.20 -0.22 

15 - Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de 

voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; 

prepararea şi vopsirea blănurilor 0.36 0.06 

 

07 - Extracţia minereurilor metalifere 0.16 -0.01 31 - Fabricarea de mobilă  0.29 0.05  

05 - Extracţia cărbunelui superior şi inferior 0.00 -0.47 
14 - Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte 0.29 0.10  

   13 - Fabricarea produselor textile 0.27 0.00  

   

16 - Prelucrarea lemnului, fabricarea  produselor din lemn şi 

plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din 

alte materiale vegetale împletite 0.10 0.08 

 

   
29 - Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a 

remorcilor şi semiremorcilor 0.08 0.70 
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ANEXA 6 – ANALIZA SHIFT-SHARE 

Tabel 16 – Analiza Shift-Share pentru diviziunile (CAEN Rev.2) cu un personal al ULA de peste 5,000 persoane, 

Regiunea București-Ilfov, 2017 

Diviziune 
Personalul 
ULA, 2017 

Rezultat 

46 - Comerţ cu ridicata cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete 112958 Loser 

47 - Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor 107899 
Questionable 
Winner 

80 - Activităţi de investigaţii şi protecţie 56832 
Questionable 
Winner 

62 - Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei 47150 Winner 

49 - Transporturi terestre şi transporturi prin conducte 45576 Big Loser 

41 - Construcţii de clădiri 38018 
Questionable 
Winner 

56 - Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie 37842 Winner 

43 - Lucrări speciale de construcţii 31808 
Questionable 
Winner 

78 - Activităţi de servicii privind forţa de muncă 31061 Winner 

82 - Activităţi de secretariat, servicii suport şi alte activităţi de servicii prestate în 
principal întreprinderilor 29928 Big Loser 

70 - Activităţi ale direcţiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate; 
activităţi de management şi de consultanţă în management 27540 Winner 

86 - Activităţi referitoare la sănătatea umană 26641 Big Loser 

45 - Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor 
şi a motocicletelor 25034 

Questionable 
Winner 

10 - Industria alimentară 23690 
Questionable 
Winner 

71 - Activităţi de arhitectură şi inginerie; activităţi de testări şi analiză tehnică 23614 Loser 

61 - Telecomunicaţii 19378 
Questionable 
Winner 

52 - Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi 19002 Winner 

68 - Tranzacții imobiliare 18637 Winner 

36-39 - Distribuţia apei; salubritate, gestionarea  deşeurilor, activităţi de 
decontaminare 18003 

Questionable 
Winner 

73 - Publicitate şi activităţi de studiere a pieţei 17950 Loser 

81 - Activităţi de peisagistică şi servicii pentru clădiri 17219 Winner 

42 - Lucrări de geniu civil 14836 Loser 

92 - Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri 14299 Winner 

96 - Alte activităţi de servicii 12811 Big Loser 

53 - Activităţi de poştă şi de curier 12563 
Questionable 
Winner 

69 - Activităţi juridice şi de contabilitate 10823 Big Loser 

35 - Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer 
condiţionat 10798 Loser 

58 - Activităţi de editare 10376 
Questionable 
Winner 

25 - Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, 
utilaje şi instalaţii 10137 Big Loser 

14 - Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte 10082 Questionable 
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Diviziune 
Personalul 
ULA, 2017 

Rezultat 

Winner 

72 - Cercetare-dezvoltare 8213 
Questionable 
Winner 

22 - Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice 8141 Big Loser 

55 - Hoteluri şi alte facilităţi de cazare 7865 Big Loser 

18 - Tipărire şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor 6889 Loser 

63 - Activităţi de servicii informatice 6729 Big Loser 

60 - Activităţi de difuzare şi transmitere de programe 6181 Loser 

28 - Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a. 5967 Loser 

23 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice 5667 Loser 

85 - Învățământ 5471 Big Loser 

74 - Alte activităţi profesionale, stiinţifice şi tehnice 5268 Winner 

Sursa: prelucrare proprie pe baza datelor INS  


