
 

1 

 

Economia regiunii Bucureşti-Ilfov 
 

Analiza de faţă îşi propune realizarea imaginii de ansamblu a economiei Regiunii 
Bucureşti-Ilfov, printr-o abordare pe trei nivele: regional, naţional şi european, pentru o 
perioada de timp de 6 ani consecutivi, 2005-2010, perioadă ce surprinde atât faza de final a 
expansiunii activităţii economice cât şi debutul fazei de restrângere – declin economic. 

 
1. Context regional 

 
1.1. Evoluţie PIB/locuitor regional 

 
Produsul intern brut (PIB) regional pe locuitor 

 

CAEN Rev.1 CAEN Rev. 2 

2005 2006 2007 2008 2008 2009 2010 Evoluţie 
2005 -2010

UM: Lei RON/locuitor (începând cu 1995) UM: Lei RON/locuitor (începând cu 2005) % 
România 13363 15968 19315 23935 23935 23341 24436 +82%
Bucureşti - 
Ilfov 29573 35012 43037 58061 59680 55079 58137 +96%

Bucureşti** 30509 35758 44178 60365 62283 57291 61068 +100%
Ilfov** 23104 30514 34676 44402 44113 41928 40575 +75%

*Sursa: INSSE: www.insse.ro 
** Sursa: Calcule bazate pe datele oficiale publicate in INSSE 

 

 
PIB-ul pe locuitor în regiunea Bucureşti-Ilfov a înregistrat o traiectorie ascendentă 

în perioada 2005-2008, crescând de la 29.573 lei pe locuitor în anul 2005, la 58.061 lei pe 
locuitor în anul 2008 (cf. CAEN Rev. 1).  În anul 2009 acesta scade cu aproximativ 8%, până 
la 55.079 lei pe locuitor (cf. CAEN Rev. 2), dar în anul 2010, recuperează în proporţie de 
70% declinul înregistrat între anii 2008-2009, crescând cu 5,5%, de la 55.079 lei în 2009 la 
58.137 lei în anul 2010.  
 

 
                  *Sursa: INSSE: www.insse.ro 
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Per ansamblul perioadei analizate 2005-2010, PIB-ul pe locuitor în Regiunea 
Bucureşti-Ilfov aproape s-a dublat, crescând cu 96% faţă de valoarea înregistrată în anul 
2005 şi depăşind în mod constant, cu peste 100%, valorile nominale înregistrate la nivel 
naţional (13.363 lei pe locuitor în anul 2005 în creştere cu 82%, până la 24.436 lei pe locuitor 
în anul 2010). Atât PIB-ul pe locuitor din muncipiul Bucureşti, cât şi cel din judeţul Ilfov 
depăşesc valorile medii ale PIB-ului pe locuitor de la nivel naţional. 

 
Evoluţie PIB în regiunea Bucureşti-Ilfov 

 

CAEN Rev. 1 CAEN Rev. 2  

2005 2006 2007 2008 2008 2009 2010 Evoluţie  
2005-2010

UM: Milioane lei – preţuri curente % 
România 288954.6 344650.6 416006.8 514700.0 514700.0 501139.4 523693.3 +81% 
Bucureşti 
- Ilfov 65307.1 77710.5 95798.2 130521.7 134162.6 124288.8 131579.2 +101% 

Bucureşti 58791.6 69013.9 85707.2 117289.9 121016.8 111374.9 118716.8 +101% 
Ilfov 6515.5 8696.6 10091 13231.8 13145.8 12913.9 12862.4 +97% 

Sursa: INSSE: www.insse.ro 
 

PIB-ul regiunii Bucureşti-Ilfov în preţuri curente, a crescut de la 65.307,1 milioane 
lei, în anul 2005, la 130.521,7 milioane lei preţuri curente, în anul 2008 (cf. CAEN Rev. 1). 
Între anii 2008-2010 (cf. CAEN Rev.2) PIB-ul regiunii a prezentat o evoluţie oscilantă, 
determinată de momentul declanşării crizei economice mondiale, scăzând cu 8% în anul 
2009, până la 124.288,8 milioane lei, în anul 2010, rederesându-se parţial, cu o creştere de 
6%, până la 131.579,2 milioane lei.  

 

 
                    *Sursa: INSSE: www.insse.ro 
 

Per totalul perioadei analizate 2005-2010, PIB-ul regiunii Bucureşti Ilfov în preţuri 
curente a crescut cu 101%.  

La nivel judeţean, PIB-ul păstrează trendul crescător între anii 2005-2008 şi se 
diminuează în anul 2009 cu 8% în municipiul Bucureşti, respectiv 2% în judeţul Ilfov.  
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În anul 2010 municipiul Bucureşti reuşeşte să acopere o parte din scădere, crescând 
cu 6,5%, până la 118.716,8 milioane lei, pe când judeţul Ilfov scade în continuu până la 
valoarea de 12.862,4 milioane lei. 

 
Contribuţia municipiului Bucureşti si a judeţului Ilfov la formarea PIB-ului regional şi naţional. 
 

 
                            *Sursa: INSSE: www.insse.ro 

Din totalul PIB-ului regional înregistrat în perioada 2005-2010, municipiul Bucureşti 
acoperă cca. 90%, restul de 10% reprezentând contribuţia judeţului Ilfov. 

Din punct de vedere al contribuţiei la formarea PIB-ului naţional, graficul de mai jos 
arată o contribuţia maxima a Bucureştiul de 23,51% atinsa în anul 2008, iar cea a judeţului 
Ilfov de 2,58% în anul 2009. Contribuţiile minime înregistrate, atingând 20,02% pentru 
Bucureşti în anul 2006 şi 2,25% pentru Ilfov în anul 2006.  

Pe toată perioada analizată, Bucureştiul a fost lider în contribuţia atât la formarea 
PIB-ul regional, cât şi a celui naţional. 

 

 
                           *Sursa: INSSE: www.insse.ro 
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1.2. Activităţi economice pe sectoare la nivel regional 
 
Pentru o imagine cât mai clară asupra sectoarelor de activitate ce au contribuit la 

formarea PIB-ului regional, se impune analiza valorii adăugate brute regionale (VABR) pe 
ramuri de activitate. 

 
Produsul intern brut (PIB) regional 

    Ani Evoluţie  
2005-2010 2005 2006 2007 2008 2008 2009 2010 

CAEN Rev. 1 CAEN Rev.2 
% 

UM: milioane lei RON  

Agricultură, 
sivilcutură 
şi pescuit  

România 24291,8 26861,9 23992,2 34126,3 34126,4 32297,8 29874,2 +23% 
Bucureşti 
- Ilfov 374,6 399,0 267,7 380,2 380,4 329,4 398,1 +6% 

Industrie 
România 71731,2 84556,0 101148,0 118486,0 118239,8 120637,4 148553,1 +107% 
Bucureşti 
- Ilfov 11270,4 13220,5 15309,2 19483,0 21053,6 21999,4 25780,6 +129% 

Construcţii 
România 18865,2 25547,8 37923,8 54628,2 56130,6 52809,4 47762,3 +153% 
Bucureşti 
- Ilfov 5762,6 6891,6 10466,2 18050,0 18695,7 14408,0 13113,9 +128% 

Comerţ 
România 28131,1 35007,8 43026,0 54549,8 99593,8 94359,5 69740,4 +148% 
Bucureşti 
- Ilfov 8466,5 10419,7 12814,6 19117,5 28687,1 25218,0 19023,1 +125% 

Servicii 
România 112213,4 132296,3 162266,3 196745,2 150444,9 150875,0 170467,0 +52% 
Bucureşti 
- Ilfov 31505,2 37502,7 45734,5 59039,7 50517,6 49856,7 58517,1 +86% 

 VABR 
România 255232,7 304269,8 368356,3 458535,5 458535,5 450979,1 466397,0 +83% 
Bucureşti 
- Ilfov 57379,3 68433,5 84592,2 116070,4 119334,4 111811,5 116832,8 +104% 

PIB 
regional - 
total 

România 288954,6 344650,6 416006,8 514700,0 514700,0 501139,4 523693,3 +81% 
Bucureşti 
- Ilfov 65307,1 77710,5 95798,2 130521,7 134162,6 124288,8 131579,2 +101% 

*Sursa: INSSE: www.insse.ro  

Valoarea adăugată brută la nivelul regiunii Bucureşti-Ilfov a crescut în perioada 
anilor 2005-2008 (cf. CAEN Rev.1) de la 57.379,3 milioane lei, la 116.070,4 milioane lei.  

Conform CAEN Rev.2, între anii 2008-2009, aceasta scade cu 7%, iar în anul 2010 
sporeşte cu 4,5%, până la valoarea de 116.832,8 milioane lei. Per ansamblu perioadei 
analizate 2005-2010, crescând cu 104%. 

La nivel regional, sectorul agricol are cea mai mică pondere în total VABR, 0,7% în 
anul 2005, în scădere până la 0,3% în anul 2010.   

În valori absolute, sectorul prezintă o traiectorie oscilantă, pe durata anilor 2005-
2010, dar în creştere per ansamblu cu 6%, de la 374,6 milioane lei in anul 2005, la 398,1 
milioane lei în anul 2010. În mod evident potenţialul şi structurile economice sunt diferenţiate 
între judeţul Ilfov şi municipiul Bucuresti: agricultura având o prezenţă dominantă în 
economia judeţului Ilfov.   
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               *Sursa: INSSE: www.insse.ro 

 
Sectorul industrial prezintă o creştere continuă a valorilor adăugate burte 

înregistrate, de aproximativ 129%, de la 11.270,4 milioane lei în anul 2005, la 25.780,6 
milioane lei în anul 2010.  

Din punct de vedere al ponderii în total VABR, industria acoperă aproximativ 19%, 
reprezentând al doilea sector economic important în regiunea Bucureşti-Ilfov. Industria, cu 
mai puţin de 20% din VAB-ul regional, se situează sub media naţională de aproximatv 26-
28%. Ca şi principale activităţi industriale, în regiune găsim: maşini unelte, lacuri şi vopsele, 
preparate din carne, încălţăminte, aparate şi instrumente de măsură şi control, mobilier, 
aparatură medicală, industria alimentară, jucării şi jocuri, medicamente, etc. (conform top-ului 
realizat de către Camerele de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti  şi a judeţului 
Ilfov).  
 

 
                 *Sursa: INSSE: www.insse.ro 
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            *Sursa: INSSE: www.insse.ro 
 

Sectorul construcţiilor a înregistrat o creştere spectaculoasă din punct de vedere a 
valorii adăugate brute, de peste 200% între anii 2005-2008.  

În valori brute, crescând de la 5.762,6 milioane lei în anul 2005, la 18.050 milioane lei 
în anul 2008 (cf. CAEN Rev.1). Între anii 2008-2010 (cf. CAEN Rev. 2), pe motivul declaşării 
crizei economice mondiale, acest indicator scade cu aproximativ 30% faţă de valoarea 
înregistrată în anul 2008, până la 13.113,9 milioane lei. Acest sector prezintă o creştere 
constantă între anii 2005-2008, de la o pondere in total VAB regional de 10% în anul 2005, la 
15,6% în anul 2008 (cf. CAEN Rev. 1), ca în anul 2010 să scadă până la 11,2% din total 
VAB regional. 

 

 
               *Sursa: INSSE: www.insse.ro  
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Sectorul comerţului prezintă o creştere a valorii adăugate brute de aproape 125%, 
de la 8.466,5 milioane lei în anul 2005, la 19.117,5 milioane lei în anul 2008 conform CAEN 
Rev. 1. 

Între anii 2008-2010 (cf. CAEN Rev.2) aceasta scade cu peste 33%, de la 28.687,1 
milioane lei în 2008, la 19.023,1 milioane lei în 2010. Ca şi pondere în VABR, sectorul 
comerţului acoperă un procent de 14-16% din total. 

 

 
                *Sursa: INSSE: www.insse.ro 

 
Sectorul serviciilor concentrează peste 50% din totalul valorii adăugate brute 

înregistrate la nivelul regiunii Bucureşti Ilfov. Valoarea brută în acest sector a crescut de la  
31.505,2 milioane lei în anul 2005, până la 59.039,7 milioane lei în anul 2008 (CAEN Rev.1), 
iar între anii 2008-2009 (CAEN Rev. 2) a scăzut cu 2%, pana la 49.856,7 milioane lei. 

În anul 2010 valoarea înregistrată, de 58.517,7 milioane lei, fiind cu 17% mai mare 
faţă de valoarea din anul 2009. 

Per ansamlu acest sector prezintă o creştere de aproximativ 85% intre anii 2005-
2010. Din total VAB regional, acest sector acoperă cea mai mare parte, 54,9% în anul 2005, 
în scădere până la 50,1% în anul 2011. 

La nivel naţional, cifrele arată altfel, agricultura are o pondere în VAB total naţional 
de 9,5% în anul 2005, în scădere pana la 6,4% în anul 2010. Industria are o pondere în 
VAB total de 28,1% în anul 2005, în creştere până la 31,9% în anul 2010.  

Construcţiile prezintă o traiectorie oşcilanta, dar per ansamblu, între anii 2005-2010 
se constată o creştere de la 7,4% în anul 2005, la 10,2% în anul 2010. Serviciile au o 
pondere la nivel naţional de 44% în anul 2005, în scădere până la 36,5% în anul 2010. 

Concluzionând putem afirma că economia regiunii se bazează în special pe sectorul 
terţiar şi industrie, cu o contribuţie la VABR în anul 2010 de 50% în cazul serviciilor , 
respectiv 22% în cazul industriei. 
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PIB regional în Sectorul Terţiar 
CAEN Rev.1 - milioane lei RON 

 2005 2006 2007 2008

Servicii 
România 112213,4 132296,3 162266,3 196745,2 

Bucureşti - Ilfov 31505,2 37502,7 45734,5 59039,7 

Hoteluri si restaurante 
România 5089,9 6621,5 7817,3 8727,3 

Bucureşti - Ilfov 1228,4 1679,2 1983,4 2470,4 

Transport, depozitare si comunicatii 
România 29345,8 34803,3 43532,5 51485,4 

Bucureşti - Ilfov 9951,7 11731,1 15042,9 17667,7 

Intermedieri financiare 
România 5826,4 6181,6 7923,1 11425,0 

Bucureşti - Ilfov 2784,6 3414,0 4163,6 6436,8 

Tranzactii imobiliare 
România 39901,7 49377,5 61043,2 71652,3 

Bucureşti - Ilfov 10900,5 13398,4 16034,5 21477,7 

Administratie publica si aparare 
România 14613,0 16015,5 19567,1 22169,9 

Bucureşti - Ilfov 3929,5 4254,5 4949,5 6029,1 

Invatamant 
România 9744,5 10924,5 12079,1 17340,0 

Bucureşti - Ilfov 1459,2 1617,7 1874,6 2605,8 

Sanatate si asistenta sociala 
România 7692,1 8372,4 10304,0 13945,3 

Bucureşti - Ilfov 1251,3 1407,8 1686,0 2352,2 
*Sursa: INSSE: www.insse.ro  

În ceea ce priveşte sectorul terţiar, domeniile care se remarcă, prin prisma valorii 
adăugate brute (cf. CAEN Rev.1) sunt: tranzacţiile imobiliare, transportul, depozitarea si 
comunicaţiile şi administraţia publică şi apararea. 

Tranzacţiile imobiliare prezintă valori cuprinse între 10.900,5 milioane lei în anul 
2005, în creştere până la 21.477,7 milioane lei în anul 2008. 

Domeniile cu cele mai mici valoari adăugate sunt: sănătatea şi asistenţa socială şi 
hotelurile şi restaurantele. Ponderea acestor domenii în total VABR este de doar 2%, pe 
perioada anilor 2005-2008. 

 
PIB regional în Sectorul Terţiar 
CAEN Rev.2 - milioane lei RON 

 2008 2009 2010

Servicii 
România 150444,9 150875 170467 

Bucureşti - Ilfov 50517,6 49856,7 58517,1 

Informatii si comunicatii 
România 20047,9 19520,6 17811,8 

Bucureşti - Ilfov 14180,9 13339,8 12230,5 

Intermedieri financiare si asigurari 
România 11407,3 11250,1 11681 

Bucureşti - Ilfov 6426,3 6600,3 7694,8 

Tranzactii imobiliare 
România 31671,5 32699 46250,9 

Bucureşti - Ilfov 3698,7 4265,2 9570,7 

Activitati profesionale, stiintifice si tehnice; 
activitati de servicii administrative si 
activitati de servicii suport 

România 19739,5 20044 24716,8 

Bucureşti - Ilfov 9923,7 10212,9 13016,4 
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PIB regional în Sectorul Terţiar 
CAEN Rev.2 - milioane lei RON 

Administratie publica si aparare; asigurari 
sociale din sistemul public; invatamant; 
sanatate si asistenta sociala 

România 55789,9 55668,2 56607,7 

Bucureşti - Ilfov 11648,1 11384,9 11265,7 

Activitati de spectacole, culturale si 
recreative; reparatii de produse de uz 
casnic si alte servicii 

România 11788,8 11693,1 13398,8 

Bucureşti - Ilfov 4639,9 4053,6 4739 

*Sursa: INSSE: www.insse.ro 

 În perioada 2008-2010, conform CAEN Rev.2, domeniile din sectorul terţiar care s-au 
evidenţiat ca şi pondere în total VABR au fost: informaţiile şi comunicaţiile în anul 2008 şi 
activităţile profesionale, ştiinţifice şi tehnice în anul 2010. 

Domeniul informaţiilor şi comunicaţiile a prezentat o evoluţie descendentă, scăzând 
de la 14.180,9 milioane lei în anul 2008, la 12.330,5 milioane lei în anul 2010. Ca şi pondere 
în total VABR acest domeniu acoperă 10-11%. 

Activităţile profesionale, ştiinţifice şi tehnice produc în economie o valoare adăugată 
brută de 9.923,7 milioane lei în anul 2008, în creştere cu 30%, până la valoarea de 13.016,4 
milioane lei în 2010. Ca pondere in total VABR acest domeniu acoperă între 8% şi 11%. 

Evoluţia structurii valorii adăugate brute la nivel regional pe ramuri de activitate 
în perioada 2005-2010 evidenţiază o tendinţă de creştere a VAB în servicii şi industrie, 
domenii ce prezintă o capacitate sporită de redresare post criză economică. 
 

1.3. Investiţii străine directe 
 

Investiţiile străine directe  

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Evoluţie  

2005-2010 
Milioane € % 

România 21885 34512 42770 48798 49984 52585 55139 +152%

Bucureşti Ilfov 13264 22205 27516 30594 31699 32720 34021 +156%

*Sursa: Raport BNR 2005-2011 
 

Investiţiile străine directe1 în România au avut un trend ascendent, pe toată perioada 
analizată, crescând cu 152%, de la 21.885 milioane euro în anul 2005, la 55.139 milioane 
euro în anul 2011.  

La nivelul regiunii Bucureşti-lfov, investiţiile străine directe totale acoperă aproximativ 
60,6% din totalul ISD la nivel naţional în anul 2005, în creştere până la 61,7% în anul 2011. 
În valoari brute, această creştere s-ar traduce prin sporirea cu 20.757 milioane euro, de la 
13.264 milioane euro în anul 2005 până la 34.021 milioane euro în anul 2011. 

Faţă de anul de referinţă 2005, investiţiile straine directe in regiune au crescut cu 
aproximativ 156%, dinamică situată cu aproape 4% peste rata naţională de creştere (152%) 

 

                                                            
1 Investiţia străină directă: relaţie investiţională de durată, între o entitate rezidentă şi o entitate nerezidentă; de regulă, implică 
exercitarea de către investitor a unei influenţe manageriale semnificative în întreprinderea în care a investit. 
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                           *Sursa: Raport BNR 2005-2009 

 

Investiţiile străine directe de tip greenfield presupun investiţii realizate „de la zero” de 
către sau împreună cu investitori străini. La nivelul regiunii Bucureşti-Ilfov, acestea 
înregistrează valori în creştere, cu aproximativ 150% faţă de anul de referinţă 2005. În valori 
brute acest lucru presupune creşterea cu 9.528 milioane euro, de la 6.355 mil. euro în anul 
2005, la 15.883 mil. euro în anul 2011. 

 

Investiţiile străine directe - Greenfield 

Regiune 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Evoluţie  

2005-2010
Milioane € % 

Romania 9237 16725 23667 24707 25375 25179 26254 +184%
Bucuresti Ilfov 6355 11122 14579 14874 16392 15787 15883 +150%

*Sursa: Raport BNR 2005-2009 
 

Spre deosebire de ISD-urile totale, ce au prezentat o creştere neîntreruptă pe toată 
perioada analizată, ISD-urile de tip Greenfield au avut un trend crescator până în anul 2009. 
Perioada “post criză economică” fiind marcată de o scădere cu 4% între anii 2009-2010 şi 
apoi de o revenire de aproximativ 0.6% între anii 2010-2011. 
 

 
                          *Sursa: Raport BNR 2005-2009 
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Ca şi pondere în totalul ISD-urilor de tip greenfield de la nivel naţional, regiunea 
concentrează aproximativ 68% din aceasta valoare în anul 2005, în scadere cu cca. 8% faţă 
de ponderea înregistrată în anul 2011. 

 
1.4. Productivitatea muncii 
 
Productivitatea muncii la nivelul regiunii Bucureşti Ilfov, calculată ca raport între 

valoarea adăugată brută regională şi populaţia ocupată, prezintă un trend ascendent, 
crescând cu circa 67%, de la 54,02 mii lei pe persoană în anul 2005, la 90,56 mii lei pe 
persoana în anul 2008, cf. CAEN Rev.1. Între anii 2008-2010, cf. CAEN Rev.2, 
productivitatea muncii în regiune scade cu 2% în anul 2009 până la valoarea de 91,63 mii lei 
pe persoană şi creşte cu 5% în anul 2010, până la valoarea de 96,17 mii lei pe persoană.  

 
Productivitatea muncii 

 Regiuni 

Ani 
2005 2006 2007 2008 2008 2009 2010 

CAEN Rev.1 CAEN Rev.2 

Valoarea 
adaugată brută  
(VABR) - 
milioane lei 

România 255232.7 304269.8 368356.3 458535.5 458535.5 450979.1 466397.0 

Bucureşti 
- Ilfov 57379.3 68433.5 84592.2 116070.4 119334.4 111811.5 116832.8 

Bucureşti 51653.5 60777.8 75676.5 104302.6  107645.5 100214.0 105406.6 

Ilfov 5725.8 7655.7 8915.7  11767.8  11688.9 11597.5 11426.2  

Populaţia 
ocupată civilă - 
mii persoane 

România 8390.4 8469.3 8725.9 8747.0 8747.0 8410.7 8371.3 
Bucureşti 
- Ilfov 1062.1 1130.1 1211.7 1281.7 1281.7 1220.3 1214.8 

Bucureşti 931.9 990.4 1062.3 1122.1 1122.1 1064.3 1057.6 

Ilfov 130.2 139.7 149.4 159.6 159.6 156.0 157.2 

Productivitatea 
muncii 
(milioane lei 
RON / mii pers. 
sau mii lei 
RON / pers.) 

România 30.42 35.93 42.21 52.42 52.42 53.62 55.71 

Bucureşti 
- Ilfov 54.02 60.56 69.81 90.56 93.11 91.63 96.17 

Bucureşti 55.43 61.37 71.24 92.95 95.93 94.16 99.66 

Ilfov 43.98 54.80 59.68 73.73 73.24 74.34 72.68 
*Sursa: INSSE: www.insse.ro şi Eurostat 

Per total, între anii 2005-2010, productivitatea muncii la nivel regional creşte cu 78%, 
depăşind în mod constant valorile înregistrate la nivel naţional. 

 

 
                                    *Sursa: INSSE: www.insse.ro 
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1.5. Dezvoltare antreprenorială 
 

La nivel naţional, numărul de întreprinderi active, în perioada 2005-2008 (cf. CAEN 
Rev.1), a avut o traiectorie crescătoare, de la 450.202 unităţi în anul 2005, până la 554.967 
unităţi în anul 2008. Între anii 2008-2011 (cf. CAEN Rev.2), traiectoria numărului de 
întreprinderi active devine descrescătoare, diminuându-şi valoarea de la 554.967 unităţi în 
anul 2008 până la 452.010 unităţi în anul 2011.  

Per total, datorită diminuării considerabile a ritmului de creştere dintre anii 2008-2011, 
numărul întreprinderilor active, la nivel naţional, a sporit cu doar 0,4%  între anii 2005-2011. 

 
Numărul întreprinderilor active pe clase de mărime după numărul de salariaţi,  regiuni de 

dezvoltare şi judete 

Clase de 
mărime ale 

întreprinderilor 

Regiune 
de 

dezvoltare 
şi judeţe 

CAEN Rev. 1 CAEN Rev.2 

2005 2006 2007 2008 2008 2009 2010 2011 

UM: Număr 

Total firme 

România 450202 480323 520032 554967 554967 541696 491805 452010 
Bucureşti - 
Ilfov 103839 111750 121729 129940 129940 128347 117679 108764 

Ilfov 7057 8351 10198 12127 12127 12980 12984 12830 

Bucureşti 96782 103399 111531 117813 117813 115367 104695 95934 

IM
M

 

0-9 
persoane 

România 398865 424443 459664 495019 495019 485714 438400 394059 
Bucureşti - 
Ilfov 92738 99198 107947 116052 116052 114874 104906 95175 

Ilfov 6061 7178 8806 10648 10648 11423 11348 10989 

Bucureşti 86677 92020 99141 105404 105404 103451 93558 84186 

10-49 
persoane 

România 40032 44420 48517 48131 48131 45791 43805 47737 
Bucureşti - 
Ilfov 8486 9754 10793 10835 10835 10695 10138 10808 

Ilfov 734 871 1035 1106 1106 1186 1269 1424 

Bucureşti 7752 8883 9758 9729 9729 9509 8869 9384 

50-249 
persoane 

România 9366 9572 9966 9939 9939 8577 8047 8605 
Bucureşti - 
Ilfov 2104 2261 2433 2467 2467 2251 2119 2251 

Ilfov 216 246 295 311 311 307 304 348 

Bucureşti 1888 2015 2138 2156 2156 1944 1815 1903 

250 persoane 
şi peste 

România 1939 1888 1885 1878 1878 1614 1553 1609 
Bucureşti - 
Ilfov 511 537 556 586 586 527 516 530 

Ilfov 46 56 62 62 62 64 63 69 

Bucureşti 465 481 494 524 524 463 453 461 
*Sursa: INSSE: www.insse.ro

 

La nivelul regiunii Bucureşti Ilfov, numărul de întreprinderi active a urmat aceaşi 
evoluţie, crescând de la 103.839 unităţi în anul 2005, la 129.940 unităţi în 2008, iar intre anii 
2008-2011 scăzând până la 108.764 unităţi active.  

Per total, între anii 2005-2011, creşterea acestui indicator este de 4,7%. 
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Ponderea numărului de întreprinderi active la nivelul regiunii Bucureşti Ilfov, în totalul 
numărului la nivel naţional este de aproximativ 23,06% în anul 2005, in creştere până la  
24,06% în anul 2011.  

Din acest total municipiul Bucureşti  a contribuit cu un număr de întreprinderi active 
de 96.782 unităţi în anul 2005, în creştere cu aprox. 20%, până la 117.813 în 2008. Între anii 
2008-2011, creşterea înregistrată se anulează,  valoarea nou înregistrata în anul 2011 fiind  
de 95.934 unitati active.  

Judeţul Ilfov a înregistrat o evoluţie pozitivă pe toată perioada analizată, numărul de 
unităţi crescând de la 7.057 întreprinderi active în anul 2005, la 12.830 întreprinderi active în 
anul 2011, în valori procentuale, creşterea fiind de peste 80%. 

În ceea ce priveşte densitatea numărului de întreprinderi la 1000 de locuitori, acesta 
prezintă un trend ascendent per total, atât la nivel naţional cât şi la nivel regional.  

În regiunea Bucureşti-Ilfov densitatea întreprinderilor la 1000 de locuitori este 
dubla faţă de media înregistrata la nivel naţional şi în creştere cu 2% în perioada analizată, 
de la aproximativ 47 întreprinderi la mia de locuitori în anul 2005, la 48 în anul 2011. 

 

 
                      *Sursa: INSSE: www.insse.ro 

 Din punct de vedere al împărţirii pe clase de mărime dupa numărul de salariaţi, 
numărul total de microîntreprinderi active cu 0-9 persoane salariate, la nivelul regiunii 
Bucureşti Ilfov, a crescut în perioada 2005-2008, de la 92.738 unităţi în anul 2005, la 
116.052 unităţi în anul 2008. În perioada 2008-2011 (cf. CAEN Rev. 2), numărul 
microîntreprinderilor scade cu 20.877 unităţi, până la 95.175 unităţi în anul 2011.  

Per ansamblu perioadei 2005-2011 numărul microîntreprinderilor active creşte cu 
2,6%. Valorile înregistrate în cadrul acestei categorii reprezintă 89% din totalul de 
întreprinderi active la nivel regional, în anul 2005, în scădere până la 87% în anul 2011.  

În municipiul Bucureşti existau în anul 2005, 86.677 microîntreprinderi active, în 
creştere până la 105.404 unităţi active în anul 2008. Între anii 2008-2011 numărul acestora a 
scăzut până la 84.186 unităţi active în anul 2011, număr mai mic cu aproape 3% faţă de 
valoarea din anul de referinţă 2005.   
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Judeţul Ilfov avea în anul 2005 un număr de 6.061 microîntreprinderi active în 
creştere cu 80% până la 10.989 unităţi active în 2011. 

 

 
                      *Sursa: INSSE: www.insse.ro 

 Numărul întreprinderilor active cu 10-49 salariaţi la nivelul regiunii a crescut între anii 
2005-2008, de la 8.486 unităţi, la 10.835 unităţi, iar între anii 2008-2010 a scăzut cu 697 
unitati (echivalentul a 7%), până la 10.138 unităţi active. În anul 2011 scăderea a fost 
recuperată în proporţie de 99%, numărul de unităţi active ajungând la 10.808. 

 Din acest total, municipiul Bucureşti are un număr de 7.752 unităţi active în anul 
2005, în creştere pana la 9.384 unităţi active cu 10-49 salariaţi în anul 2011. Judeţul Ilfov are 
734 unităţi în anul 2005, în creştere continuă până la 1424 unităţi în anul 2011.  

Valorile înregistrate în cadrul acestei categorii reprezintă 8% din totalul de 
întreprinderi active la nivel regional, în anul 2005, în creştere până la 9,9% în anul 2011. 

 

 
                        *Sursa: INSSE: www.insse.ro 
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 Întreprinderile active cu un numar de salariaţi cuprins între 50-249 persoane, la nivel 
regional, şi-au sporit numărul de la 2104 unităţi în anul 2005, la 2251 unitati în anul 2011, în 
scădere, totuşi, faţă de valoarea maximă înregistrată în anul 2008, de 2467 unităţi active.  
 Ponderea acestei categorii de întreprinderi, în numărul total de întreprinderi active de 
la nivel regional este de aproximativ 2% pe toata perioada analizată.  

Din acest total regional, municipiul Bucuresti Ilfov are 1888 unităţi active în anul 2005, 
în creştere, per ansamblu, până la 1903 unităţi active în anul 2011.  

Judeţul Ilfov are în acestă categorie 216 întreprinderi active în anul 2005, in creştere 
până la 348 unităţi în anul 2011. 

 

 
                                 *Sursa: INSSE: www.insse.ro 

 Analizând numărul de întreprinderi cu peste 250 persoane salariate, în cadrul 
regiunii Bucureşti Ilfov, observăm că numărul acestora este în creştere, de la 511 unităţi 
active în anul 2005, la 586 unităţi în anul 2008 (cf. CAEN Rev.1).  Între anii 2008-2010 
numărul lor scade cu 11% până la valoarea de 516 unitati active ca în anul 2011, această 
scădere să fie diminuată, numărul întreprinderilor mari crescând cu 3%, până la 530 unitaţi 
active. Municipiul Bucureşti contribuie la aceste sume, cu un total de 465 unităţi active în 
anul 2005, în scădere până la 461 unităţi în anul 2011, iar judeţul Ilfov cu 46 unităţi active în 
anul 2005, în creştere aproape continuă până la 69 unităţi active în anul 2011. 

 

 
                               *Sursa: INSSE: www.insse.ro 
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 În urma analizei numărului de întreprinderi active pe clase de mărime în funcţie de 
numărul de salariaţi putem admite că: 

• Regiunea Bucureşti Ilfov înglobează peste 20% din valoarea totală a întreprinderilor 
active la nivel naţional, pe toată perioada analizată. 

• Cel mai mare număr de întreprinderi active se regăseşte în clasa de marime 0-9 
salariaţi - microîntreprinderi, atât la nivel naţional, regional cât şi pe judeţe. 

• Cel mai mic numar de întreprinderi active se regăseşte în clasa de mărime peste 250 
salariaţi atât la nivel naţional, regional cât şi pe judeţe. 

• Per ansamblul perioadei analizate, evoluţia acestui indicator, atât la nivel naţional, cât 
şi regional, prezintă o traiectorie ascendentă între anii 2005-2008, iar în perioada post 
criză, 2008-2011, traiectoria devine descendentă, majoritatea valorilor scăzând până 
aproape de nivelul celor înregistrate în anul 2005. 

• Regiunea Bucureşti-Ilfov prezintă o creştere a numărului de întreprinderi active de 
aproximativ 25% iîn perioada 2005-2008 şi o scădere între anii 2008-2011 de 16%. 

• Numărul de IMM-uri atât din România cât şi din regiunea Bucureşti Ilfov reprezintă 
peste 98% din numărul total al întreprinderilor active. 

 

 
               *Sursa: INSSE: www.insse.ro 
 

Analizând numărul de întreprinderi active pe activitati ale economiei naţionale, putem 
observa că în regiunea Bucureşti Ilfov numărul cel mai mare se regăseşte în sectorul 
serviciilor. 
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                          *Sursa: INSSE: www.insse.ro 
 

Aici numărul de întreprinderi active prezintă o evoluţie ascendentă între 2005-2009, 
crescând de la 44.520 unităţi active, la 62.782 unităţi active, iar între anii 2009-2011, conform 
CAEN Rev. 2 numărul acestora scade cu 15%, de la 62.782 unităţi active la 53.747 unităţi 
active. Din acest total, municipiul Bucureşti are o contribuţie de aproximativ 95% în anul 
2005, în scădere cu aproape 5%, până la 90% în anul 2011, iar diferenţa de cel mult 9% este 
reprezentată de contribuţia judeţul Ilfov. 

După sectorul terţiar,  domeniul de activitate care se poziţionează pe locul al doilea, 
din perspectiva numărului de întreprinderi active, este cel al comeţului.  

În acest caz, numărul de întreprinderi creşte pe perioada anilor 2005-2008 (cf. CAEN 
Rev.1), cu aproape 9%, de la 40.469 unităţi, la 44.049 unităţi. Între anii 2008-2011 (cf. CAEN 
Rev.2), acest indicator îşi diminuează valoarea, cu 17%, de la 43.619 unităţi active, la 36.065 
unităţi.  

 

 
                             *Sursa: INSSE: www.insse.ro 
 

Locul 3 este disputat de sectorul construcţiilor şi de cel al industriei.  
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În sectorul construcţiilor, numărul de întreprinderi active prezintă o evoluţie 
crescătoare, valorile sporind cu peste 70%, de la 7.655 unităţi active în anul 2005, la 13.339 
unităţi active în anul 2009. Între anii 2009-2011, numărul lor scade cu peste 24%, până la  
10.043 unităţi active. Per ansamblu în perioada 2005-2011, acest sector de activitate 
prezintă o creştere de peste 30%. 

 

 
                           *Sursa: INSSE: www.insse.ro 
 

 În sectorul industrial numărul întreprinderilor active creşte cu 14%, de la 10.378 
unităţi active în anul 2005, la 11.879 unităţi în 2008 (cf. CAEN Rev.1).  
 Între anii 2008-2011, cf CAEN Rev. 2, industria intră în declin, iar numărul de 
întreprinderi active se diminuează cu aproape 20%, de la 10.007 unităţi în anul 2008, la 
8.071 unităţi active în anul 2011. Per ansamblu, în perioada analizată 2005-2011, acest 
sector prezintă o scădere de peste 20%. 
 

 
                         *Sursa: INSSE: www.insse.ro 
 

Cea mai slabă contribuţie în totalul întreprinderilor active din regiunea Bucureşti Ilfov 
este cea a sectorului agricol.  

Aici numărul de întreprinderi active creşte, per total înperioada 2005-2011, cu 2,5%, 
de la 817 unităţi active în 2005, la 838 unităţi active în 2011.  
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Ca şi pondere în totalul numărului de întreprinderi active la nivel regional, acest 
domeniu acoperă un procent de 0,7% atât în anul 2005, cât şi în anul 2011. 

 

 
                      *Sursa: INSSE: www.insse.ro 

 
Proporţiile şi clasamentul sectoarelor importante din punct de vedere a numărului de 

întreprinderi active, se păstrează atât la nivelul Municipiului Bucureşti cât şi la nivelul 
judeţului Ilfov. 

 
 

Cifra de afaceri din unităţile locale, pe clase de mărime după numărul de salariaţi  

Clase de 
marime   

CAEN Rev. 1 CAEN Rev. 2 
2005 2006 2007 2008 2008 2009 2010 2011 

Milioane lei RON - preţuri curente 

Total 
România 522940 635513 784002 974296 974293 867984 922743 1035234 
Bucureşti-
Ilfov 167818 213189 279258 347555 347556 317303 334163 363875 

0-9 
persoane 

România 94952 115074 147875 188978 188977 177296 184218 201193 

Bucureşti-
Ilfov 30266 36474 51241 64727 64729 63539 63598 67684 

10-49 
persoane 

România 122815 152764 188859 240511 240512 215521 227695 250490 

Bucureşti-
Ilfov 41115 53475 66530 85974 85974 76862 80248 85799 

50-249 
persoane 

România 127549 161026 200298 258163 258159 229868 240897 271484 

Bucureşti-
Ilfov 51692 64405 81376 105205 105204 93511 100598 116766 

250 
persoane 
si peste 

România 177624 206649 246970 286644 286645 245299 269933 312067 

Bucureşti-
Ilfov 44745 58835 80111 91649 91649 83391 89719 93626 

*Sursa: INSSE: www.insse.ro 
 

 Analizând evoluţia cifrei de afaceri la nivelul unităţilor locale din regiunea Bucureşti 
Ilfov se poate observa că, per total, acest indicator a avut un trend preponderent ascendent, 
cu excepţia scăderii cu 8,7% înregistrată între anii 2008-2009 (cf. CAEN Rev.2). 
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Astfel, cifra de afaceri din unităţile locale, la nivelul regiunii Bucureşti Ilfov a 
crescut cu 116%, de la 167.818 milioane lei în anul 2005, la 363.875 milioane lei în anul 
2011. 

Raportând cifra de afaceri a unităţilor locale, de la nivel regional, la cea înregistrată la 
nivel naţional, constatăm că Bucureşti-Ilfov întruneşte 32% din valoarea naţională în anul 
2005, în creştere până la 35% în anul 2011.  

 Cifra de afaceri înregistrata în unităţile locale din sectorul IMM-urilor acoperă 
aproximativ 73-74% din totalul cifrei de afaceri la nivelul regiunii Bucuresti Ilfov, pe toata 
perioada analizata, 2005 -2011.  

Cifra de afaceri înregistrată în cadrul firmelor mari, cu peste 250 salariaţi creşte cu 
109%, dela 44.745 milioane lei în anul 2005, la 93.626 milioane lei în anul 2011 şi acoperă 
25-26% din din totalul cifrei de afaceri la nivelul regiunii. 

 

Efectivul de personal din unităţile locale, pe clase de mărime dupa numărul de salariaţi 

Clase de 
marime   

CAEN Rev. 1 CAEN Rev. 2 

2005 2006 2007 2008 2008 2009 2010 2011 

Numar persoane 

Total 
România 4293151 4378362 4562530 4654718 4654718 4199883 3950708 4077312 

Bucureşti-
Ilfov 871277 941578 1001844 1048844 1048844 978805 939324 973732 

0-9 
persoane 

România 907324 971054 1053670 1146460 1146460 1091245 999863 972856 

Bucureşti-
Ilfov 200660 214670 233551 250540 250540 243946 223841 216855 

10-49 
persoane 

România 870081 949520 1032692 1060159 1060159 979131 943283 1018477 

Bucureşti-
Ilfov 176616 200775 222465 229591 229591 219229 210095 221833 

50-249 
persoane 

România 1038326 1072396 1107624 1121402 1121402 984781 917491 976986 

Bucureşti-
Ilfov 216531 232541 243045 250436 250436 230577 219091 233242 

250 
persoane 
şi peste 

România 1477420 1385392 1368544 1326697 1326697 1144726 1090071 1108993 

Bucureşti-
Ilfov 277470 293592 302783 318277 318277 285053 286297 301802 

*Sursa: INSSE: www.insse.ro 
 
Efectivul de personal din unităţile locale, la nivelul regiunii Bucureşti Ilfov, a 

însumat valoarea de 871.277 persoane în anul 2005, în creştere cu 11%, până la 973.732 
persoane în anul 2011. Traiectoria acestui indicator a fost ascendentă între anii 2005 -2008, 
sporindu-şi valoarea cu 20%. Între anii 2008-2010, cf CAEN Rev.2, traiectoria a fost una 
descendentă, scăzând cu 10%, până la valoarea de 939.324 peroane. Anul 2011 a adus o 
creştere de 3,6% faţă de valoarea înregistrată în anul 2010, efectivul de personal de la nivel 
regional ajungând sa însumeze 973.732 persoane. 

Raportând aceste valori regionale, la cele înregistrate la nivel naţional, constatăm ca 
regiunea Bucureşti Ilfov deţine 20% din totalul efectivului de personal din unitatile locale la 
nivel naţional, în anul 2005, în creştere până la 23% în anul 2011.  

Sectorul IMM-urilor acoperă 68% din totalul efectivului de personal din unităţile locale 
ale Regiunii Bucureşti Ilfov, în anul 2005, în creştere până la o pondere de 69% în anul 2011. 
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Investiţii brute în bunuri corporale din unităţile locale, pe clase de mărime dupa numărul de 
salariaţi 

Clase de 
marime   

CAEN Rev. 1 CAEN Rev. 2 
2005 2006 2007 2008 2008 2009 2010 2011 

Milioane lei RON 

Total 
România 79671 93088 146696 148351 148349 104442 99663 149858 

Bucureşti-
Ilfov 35662 34623 57762 56388 56386 37359 38280 42227 

0-9 
persoane 

România 15170 20699 42155 38414 38412 18337 23468 21051 

Bucureşti-
Ilfov 6833 9592 20681 18105 18105 7585 8927 8976 

10-49 
persoane 

România 12054 16705 28238 26213 26214 19363 18514 20245 

Bucureşti-
Ilfov 4117 5133 10491 9373 9373 7832 6598 6781 

50-249 
persoane 

România 15638 20505 29916 31005 31006 21523 19094 25273 

Bucureşti-
Ilfov 5806 6877 10421 10436 10434 7195 8200 7903 

250 
persoane 
si peste 

România 36809 35179 46387 52719 52717 45219 38587 83289 

Bucureşti-
Ilfov 18906 13021 16169 18474 18474 14747 14555 18567 

*Sursa: INSSE: www.insse.ro  
 

Investiţiile brute în bunuri corporale în cadrul unităţilor locale din regiunea 
Bucureşti Ilfov totalizau în anul 2005,  35.662 milioane lei, având un trend oscilant pe toata 
perioada analizată, dar crescând per ansamblu, cu 18%, până la 42.227 milioane lei în anul 
2011. Valoarea maximă înregistrata, fiind în anul 2007, 57.762 milioane lei.  

Din totalul investiţiilor brute în bunuri corporale de la nivel naţional, cele efectuate la 
nivelul regiunii Bucureşti Ilfov, sunt în proportie de 44% din totalul naţional, în anul 2005, în 
scădere până la 28% în anul 2011.  

Conform datelor prezentate în tabel, cele mai mari investiţii brute în bunuri corporale 
s-au înregistrat în unităţile locale cu peste 250 persoane angajate, valorile fiind cuprinse între 
18.906 milioane lei în anul 2005, in scădere până la 18.567 milioane lei în anul 2011.  

 IMM-urile acoperă în proporţie de 46% investiţiile brute în bunuri corporale la nivelul 
regiunii Bucureşti Ilfov, în anul 2005, în creştere până la aproape 56% în anul 2011.  

 

Ponderea întreprinderilor active nou create care fac investiţii în primul an de activitate (%). 
 

 
                            *Sursa: INS - Întreprinderi noi şi profilul întreprinzătorilor din România. 



 

22 

 

La nivelul regiunii Bucureşti Ilfov, ponderea întreprinderilor nou create care fac 
investiţii în primul an de activitate prezintă o traiectorie oscilantă pe toată perioada analizată 
2005-2011, scăzând per total cu 13,2 %. Cea mai mare scădere a ponderii a fost înregistrată 
în anul 2009, valoarea acesteia atingând minimul perioadei analizate de 7,5%. 

 
Situaţia întreprinderilor nou create la un an de la înfiinţare (%) 
 

 
   *Sursa: INS - Întreprinderi noi şi profilul întreprinzătorilor din România. 

 
Situaţia întreprinderilor nou create la un an de la infiinţare se interpretează prin 

prisma a trei sub tipuri de întreprinderi nou create: active, inactive şi desfiinţate. 
La nivelul regiunii Bucureşti Ilfov, ponderea întreprinderilor nou create care la un an 

de la infiinţare mai sunt încă active este în scădere cu 3,6%, de la 60,1% în anul 2005, la 
56,6% în anul 2011.  

Ponderea întreprinderilor nou create care la un an de la infiinţare se evidenţate ca şi 
inactive se dubleaza per ansamblu perioadei analizate, crescând de la 18,7% în anul 2005, 
la 39,7% în anul 2011.  

Ponderea întreprinderilor nou create care la un an de la infiinţare sunt desfiinţate 
prezintă o scădere evidentă per ansamblul perioadei analizate, de la 21,2% în anul 2005, la 
3,8% în anul 2011. 

Anul 2008 este anul cu cele mai puţine întreprinderi nou create ce au ramas active 
dupa un an de la infiinţare şi anume doar 36,8% din totalul firmelor nou create, restul de 
aproape 65% fiind desfiinţate sau inactive. 
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Numărul de IMM-uri active. 
 

Număr de IMM-uri active pe activităţi ale economiei naţionale în Regiunea Bucureşti Ilfov 

Activităţi 
ale 

economiei 
naţionale 

Clase de 
mărime  

Ani 
2005 2006 2007 2008 2008 2009 2010 2011 

CAEN Rev. 1 CAEN Rev. 2 
UM: Număr 

TOTAL IMM-uri Bucureşti Ilfov 103328 111213 121173 129354 129354 127820 117163 108234 

Total 

0-9 persoane  
Microîntreprinderi 92738 99198 107947 116052 116052 114874 104906 95175 

10-49 persoane 
Întreprinderi mici 8486 9754 10793 10835 10835 10695 10138 10808 

50-249 persoane 
Întreprinderi 
mijlocii 

2104 2261 2433 2467 2467 2251 2119 2251 

Agricultura (%) 0.78 0.73 0.75 0.70 0.61 0.64 0.72 0.77 

Industrie (%) 9.86 9.32 8.73 9.06 7.61 7.38 7.37 7.34 

Construcţii (%) 7.36 7.67 8.42 8.47 10.19 10.40 9.68 9.24 

Comerţ (%) 39.09 37.46 35.56 33.97 33.64 32.65 33.22 33.24 

Servicii (%) 42.91 44.83 46.54 47.80 47.95 48.94 49.01 49.42 
*  Sursa: Calcule bazate pe datele oficiale publicate in I.N.S. 

 Numărul de întreprinderi mici şi mijlocii, la nivelul regiunii Bucureşti Ilfov, 
prezintă o evoluţie ascendentă, în perioada 2005-2008 (cf. CAEN Rev.1), crescând cu 25%, 
de la 103.328 unităţi active în anul 2005, la 129.354 unităţi active în 2008.  

În perioada post criză, aferentă anilor 2008-2011 (cf. CAEN Rev.2), numărul lor 
scade cu 16%, de la 129.354 unităţi active în 2008, la 108.234 unităţi active în anul 2011. 
Per ansamblul perioadei analizate, numărul IMM-urilor regionale creste cu aproximativ 5%. 

 

 
                       *Sursa: INSSE: www.insse.ro 
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Din acest total, ponderea IMM-urilor active în agricultura este de 0,78% în anul 
2005, în scădere până la 0,77% în anul 2011 şi reprezintă cea mai mică contribuţie în total 
IMM-uri active de la nivel regional.  

Construcţiile prezintă o pondere în creştere, de la 7,36% în anul 2005, până la 
9,24% în anul 2011. 

Industria are o pondere în scadere, de la 9,86% în anul 2005, la 7,34% în anul 2011. 
Serviciile prezintă cea mai mare pondere în totalul IMM-urilor active din regiunea Bucureşti 
Ilfov, în crestere de la 82% în anul 2005, pana la 94% în anul 2011. 

Per ansamblul indicatorilor analizati putem concluziona ca la nivelul regiunii Bucureşti 
Ilfov sectorul IMM are o cifră de afaceri de aproape 73-74% din totalul cifrei de afaceri 
regionale, cu o pondere a efectivului de personal de aproximativ 68-69% din totalul regional, 
dar cu un nivel al investiţiilor brute în bunuri corporale de doar 46% în anul 2005, din totalul 
regional, dar cu o creştere evidentă, până la 56% în anul 2011. 

 

Situaţia statistică a firmelor înmatriculate 

 
2008 2009 2010 2011 Evoluţie  

2008-2011 % 
Urban Rural Urban Rural Urban Rural Urban Rural Urban Rural 

Romania 108070 36165 80729 35310 80979 42054 87112 46543 80.6 128.7
Bucureşti 
- Ilfov 28051 1977 20411 1924 21081 2123 22566 2128 80.4 107.6

Din Total Regional:  
Bucureşti 25654 4 18350 1 18763 3 20404 6 79.5 150.0
Ilfov 2397 1973 2061 1923 2318 2120 2162 2122 90.2 107.6
*Sursa: ONRC 
 
 Numarul întreprinderilor create/înmatriculate, la nivelul regiunii Bucureşti Ilfov, în 
mediul urban, prezintă o traiectorie oşcilantă, scazand per ansamblu cu aproximativ 20%, 
de la 28051 intreprinderi inmatriculate in anul 2005, la 22566 in anul 2011.  In mediul  rural, 
situatia este diferita, numarul de intreprinderi inmatriculate crescand cu aproximativ 8% de la 
1977 in anul 2008, la 2128 in anul 2011.  

In ceea ce priveste ponderea numarului de intreprinderi inmatriculate in mediul urban 
la nivel regional din totalul national, se poate observa ca regiunea Bucuresti Ilfov acopera 
25,96% din totalul firmelor înmatriculate la nivel naţional, în anul 2008, în scădere uşoară 
până la 25,90% în anul 2011. În mediul rural, ponderea firmelor înmatriculate la nivel 
regional faţă de numărul total naţional este de 5,47% în anul 2008, în scadere continuă până 
la 4,57% în anul 2011.  

Din totalul regional, municipiul Bucureşti are o cotă de 91,45% din întreprinderile 
înmatriculate în anul 2008 în mediul urban, în scădere până la 90,42% în anul 2011, iar în 
mediu rural cota este de 0,20% în anul 2008, în scădere până la 0,05% în anul 2009.  

Între anii 2010-2011, cota Bucureştiului în ceea ce priveste firmele înmatriculate în 
mediul rural creşte până la 0,28%.  

Judeţul Ilfov avea în anul 2008 o cotă de 8,55% din totalul regional al firmelor 
înamtriculate în mediul urban, în creştere până la 9,58% în anul 2011. În mediul rural, cota 
judeţului este de 99,80% din totalul firmelor înmatriculte la nivel regional în anul 2005, în 
scădere uşoară până la 99,72% în anul 2011. 
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Situaţia statistică a firmelor radiate 

  
2008 2009 2010 2011 Evolutie  

2008-2011 % 
Urban Rural Urban Rural Urban Rural Urban Rural Urban Rural 

Romania 42841 12478 60836 17594 134052 66941 59725 14916 139.4 119.5
Bucureşti 
- Ilfov 5748 334 9769 557 20341 1271 16403 620 285.4 185.6

Din Total Regional:   
Bucureşti 5340 21 9186 34 19240 52 15639 3 292.9 14.3
Ilfov 408 313 583 523 1101 1219 764 617 187.3 197.1
*Sursa: ONRC 

 
Numarul intreprinderilor radiate, la nivelul regiunii Bucuresti Ilfov, in mediul 

urban, prezinta un trend ascendent in perioada anilor 2008-2011, crescand cu aproximativ 
180%, de la 5748 intreprinderi radiate in anul 2008, la 16403 in anul 2011. In mediul rural 
situatia este la fel, numarul firmelor radiate crescand cu aproximativ 85%, de la 334 in anul 
2008, la 620 in anul 2011. 

Ponderea întreprinderilor radiate, la nivelul regiunii Bucureşti Ilfov, în mediul 
urban, este de 13,42% din totalul naţional, în creştere până la 27,46% în anul 2011.  

În mediul rural, ponderea firmelor radiate a regiunii Bucureşti Ilfov în totalul naţional 
este de 2,68% în anul 2008, în creştere până la 4,16% în anul 2011.  

Din totalul regional, municipiul Bucureşti are o cota de 92,90% din firmele radiate în 
anul 2008 în mediul urban, în creştere până la 95,34% în anul 2011. În mediul rural 
ponderea a fost de 6,29% în anul 2008, în scădere până la 0,48% în anul 2011. Judeţul 
Ilfov avea în anul 2008 o cota de 7,10% firme radiate din totalul regional în mediul urban, în 
scădere până la 4,66% în anul 2011. În mediul rural, cota judeţului este de 93,71% din totalul 
firmelor radiate la nivel regional în anul 2008, în creştere până la 99,52% în anul 2011. 

Analizând în pararel atât evoluţia întreprinderilor înmatriculate cât şi pe cea a 
întreprinderlor radiate în perioada 2008-2011 se constată următoarele: 

• Ponderea firmelor înmatriculate la nivelul regiunii Bucureşti Ilfov în totalul naţional 
oşcilează, dar per ansamblu este în scadere pe perioada 2008-2011. 

• Ponderea firmelor radiate la nivelul regiunii Bucureşti Ilfov în totalul naţional 
oşcilează, dar per ansamblu în perioada 2008-2011 îşi dublează valoarea. 

• În anul 2005 dinamica firmelor radiate era cu mult mai mică, faţă de cea a firmelor 
înmatriculate, dar în anul 2011 lucrurile se inversează, dimanica firmelor înmatriculate 
fiind mai mică decât cea a firmelor radiate. 
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1.6  Iniţiative antreprenoriale 
 

1.6.1 Structuri de sprijinire a afacerilor 
 

Structurile de sprijinire a afacerilor de importanţă regionala/locala - reprezintă structuri 
clar delimitate, care asigură o serie de facilităţi şi/sau spaţii pentru operatorii economici care 
desfăşoară activităţi economice de producţie şi de prestare servicii în structura de afaceri: 
parcuri industriale, tehnologice, de afaceri, logistice, incubatoare de afaceri.2  

 
Parcuri ştiinţifice şi tehnologice 
 
Parcul ştiinţific şi tehnologic reprezintă o zonă în cadrul căreia se desfăşoară activităţi 

de învăţământ, de cercetare, de transfer tehnologic al rezultatelor cercetării şi valorificarea 
acestora prin activităţi economice. 

Parcul ştiinţific şi tehnologic se înfiinţează în scopul utilizării rezultatelor activităţii de 
cercetare şi aplicării tehnologiilor avansate în economie în scopul creşterii participării 
instituţiilor de învăţământ superior acreditate şi a unităţilor de cercetare dezvoltare la 
procesul de dezvoltare economico-socială prin ştiinţă şi tehnologie. 

La nivel naţional există 4 parcuri ştiinţifice şi tehnologice, dintre care doar unul singur 
la nivelul regiunii Bucureşti Ifov şi anume Parcul ştiinţific şi Tehonolgic pentru Micro şi 
Nanotehnologii MINATECH RO. 

Parcul MINATECH RO îşi desfăşoară activitatea în Institutul Naţional de Cercetare-
Dezvoltare pentru Microtehnologie, IMT- Bucureşti. De asemenea dispune de cateva spaţii în 
Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei din Universitatea 
„Politehnică” Bucureşti, UPB. 

Atat IMT-Bucureşti cât şi UPB fac parte din consorţiul care coordoneaza parcul. 
Consorţiul fondator al parcului MINATECH RO a fost format din INCD-

Microtehnologie (IMT), Universitatea “Politehnică” din Bucureşti (UPB), prin  Facultatea de 
Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei şi intreprinderea S.C. ROMES S.A., 
vecină cu IMT pe platforma Băneasa, care între timp şi-a întrerupt activitatea. 

Suprafaţa totală a parcului este de aproximativ 500 mp, din care 200 mp se regăsesc 
în cadrul UPB şi este ocupat în proporţie de 80%. Până în prezent parcul gazduieşte 5 firme, 
10 firme incubate virtual şi un spin off. 

 
Facilităţile oferite în acest moment se referă în principal la: 

• Spaţii pentru funcţionare/incubare- birouri (apă curentă, energie electrică – inclusiv 
pentru aparatură de caracterizare electrică). 

• Accesul pe line tehnologică specializată  (pe masura dezvoltarii Parcului). 
• Acces la programe de simulare/modelare micro şi nanosisteme 
• Acces la infrastructură informatica (inclusiv înfiinţare pagini web) 
• Consultanţă tehnologică şi antreprenorială 

 
 
 

                                                            
2 http://legestart.ro/Ordinul-287-2008-aprobarea-Schemei-ajutor-stat-dezvoltare-regionala-prin-crearea-dezvoltarea-structurilor-
sprijinire-afacerilor-cadrul-Programului-operational-regional-%28MzA1NTk5%29.htm 
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Oferta se adresează: 
• IMM-urilor care doresc dezvoltarea unui produs/tehnologie în domeniul ţintă (incubare 

şi/sau start up). 
• specialişti sau/şi inventatori dar şi studenţi care doresc valorificarea unei idei până la 

nivel de prototip în cadrul unui IMM sau IMI. 
• colective de cercetare care doresc valorificarea pe piaţă a rezultatelor cercetării, 

folosind ca intermediar sau direct Centre de transfer tehnologic. 
• societăţi industriale care solicită o cercetare de firmă utilizând specialiştii parcului. 
• IMM-uri care doresc spaţii pentru realizarea de producţie mică/medie în domeniul de 

activitate al parcului. 
 
Sunt de asemenea invitate cu puncte de informare şi/sau reprezentanţe:  

• grupuri bancare. 
• firme industriale cunoscute din domeniu care doresc implicarea în România. 
• firme specializate în vânzarea de afaceri, de consultanţă juridică, certificare de 

calitate şi IP. 
 

MINATECH RO este gândit sa fie “drumul cel mai sigur de la idee la produs în 
domeniul micro şi nanotehnologiilor”. De aceea are ca activităţi principale: 

• Formarea şi dezvoltarea IMM/IMI-urilor (întreprindere mică inovativă) prin: incubare 
(inclusiv pentru studenti); dezvoltare şi/sau reconversie de domeniu pentru  IMM-uri; 
înfiinţare IMM şi IMI în domeniu; condiţii pentru start – up şi accelaratoare. 

• Instruire profesională (cu focalizare pe reconversie şi “hands on”) şi antreprenorială.  
• Asistenţă şi consultanţă: tehnologică (inclusiv omologare de produs, acreditare AQ), 

economico-financiară, IP şi de marketing (identificarea pieţelor potenţiale pentru 
produs). 

• Acces la serviciile de fabricaţie, testare, proiectare oferite de către IMT în domeniul 
micro şi nanotehnologiilor, institut dotat în ultimii ani cu echipamente de nivel 
mondial, unele unice în ţară. 

• Colaborare cu IMT sau UPB în elaborarea de proiecte cu finanţare internă şi 
internaţională, cum ar fi Programul de "Inovare" din PN II (plan naţional de cercetare, 
dezvoltare şi inovare). Tematica de micro şi nanotehnologii (MNT) care defineşte 
parcul MINATECH RO este prezentă atât în PN II (a se vedea prioritatile din 
Programul de "Parteneriate") cât şi în Programul cadru 7 (PC7) al UE 
(temele/priorităţile ICT şi respectiv NMP). Micro şi nanotehnologiile au aplicaţii în 
aproape toate domeniile (priorităţi in PN II) şi anume: sănătate, mediu, energie, 
agricultură, siguranţă şi securitate alimentară, materiale, procese şi produse 
inovative, tehnologia informaţiei şi comunicaţii, biotehnologii, spaţiu şi securitate. 

• Consultanţă pentru participare la activităţi de colaborare internaţională. 
 

Pentru firmele rezidente în parc se oferă spaţii de lucru sub formă de birouri mobilate, 
în care firmele pot folosi propria tehnică de calcul şi aparatură de masură. O facilitate unică 
este posibilitatea de a instala echipamentele proprii într-o zonă special amenajată din hala 
tehnologică de care dispune IMT. Aceasta crează posibilitatea ca firmele să asigure o 
microproducţie, bazându-se şi pe accesul la anumite echipamente de care dispune institutul.  
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Este vorba de echipamente performante care au fost achiziţionate cu fonduri asigurate 
(total sau parţial) de către proiectul de construcţie instituţională, dar firmele au acces şi la 
alte dotări. Ca şi în cazul „incubatoarelor”, firmele din parc au acces la mijloace de 
comunicaţii (telefon, internet), mijloace de documentare, spaţii de conferinţă/curs, spaţiu 
expoziţional permanent, pagina de web etc. (toate acestea împreună cu spaţiile pentru 
birouri şi cele tehnologice, fiind asigurate de catre IMT). 

 
Parcuri industriale 
 
Parcul industrial reprezintă o zonă economică delimitată în care agenţii economici se 

localizează având acces la infrastructură şi utilităţi, administrate de o societate comercială. 
La nivel naţional există 55 parcuri industriale cu titlu acordat prin Ordin al Ministrului, 

dintre care doar 40 funcţionale. Din acest total peste 65% se regăsesc în mediul urban, 
restul de 35% fiind în mediul rural. În ceea ce priveşte tipul de proprietate: 28 sunt publice, 
21 private si doar 6 in pateneriat public privat. 

 
 

 

 

 

 

Legendă: 

 Parcul Industrial - Cu titlu prin Ordin / H.G. - constituite conform O.G. nr. 65 / 2001 
 Parcul Industrial - Înfiinţat conform prevederilor art.23 alin.2 din O.U.G. nr.115 / 2003  

 
La nivelul regiunii Bucureşti Ilfov se găsesc 3 parcuri industriale, dintre care doar 2 au 

titlu conform O.G. nr. 65/2001, iar unul este infiinţat conform prevederilor O.U.G 115/2003.  
 

Parcul Industrial Metav – Sector 1, 
Bucureşti (B) 

Parcul Industrial Sema – Sector 6, 
Bucureşti (B) 

Parcul Industrial FAUR - Sector 3, 
Bucureşti (B) 
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Parcul industrial Metav 
 
Parcul Industrial Metav dispune de suprafeţe mari, generoase, uşor accesibile, fiind 

situat în zona de nord a oraşului, cartierul Băneasa, cu timpi mici de deplasare faţă de Piaţa 
Victoriei sau Aeroportul Otopeni. 

Parcul Industrial Metav vine în sprijinul oamenilor de afaceri din România şi din 
străinatate, fiind conceput ca o oportunitate atât pentru firme mari, ce au nevoie de spaţii 
largi de depozitare şi productie, cât şi pentru întreprinderi mici şi mijlocii. 

Societatea de administrare Metav S.A este membra a Asociaţiei Parcurilor Industriale, 
Tehnologice, Ştiintifice şi a Incubatoarelor din Romania (APITSIAR) din anul 2006 şi dispune 
de o suprafaţă de 188.699,41 mp, din care parcul industrial se întinde pe o suprafaţă de 
165.760 mp. 

Suprafaţa construită acoperă 60.976,81 mp (10.206,3 mp spaţii administrative şi 
50.769,76 mp spaţii pentru depozitare şi producţie), suprafaţa utilă fiind de 75.983 mp 
(26.767 mp spaţii administrative şi 49.216 mp spaţii pentru depozitare şi producţie). 

 
Facilităţile oferite de S.C. METAV S.A. firmelor care îşi desfăşoară activităţile în 

cadrul parcului industrial se structurează după cum urmează: 
• Birouri Open Space dotate cu geam termopan, climatizare. 
• Utilităţi facturabile separat (apa / gaz / energie electrică / telefonie / internet / date). 
• Administraţie proprie pentru spaţiile comune (căi de acces, spaţii verzi, curăţenie). 
• Servicii de telecomunicaţii, în incinta parcului existând patru operatori: Romtelecom, 

UPC Romania, Dial Telecom, Trans Tel Service). 
• Zone de parcare. 

 
Parcul industrial Sema 
 
Parcul Industrial SEMA PARC este situat în zona de vest a Capitalei, în sectorul 6, pe 

Splaiul Independenţei nr. 319, la mai puţin de 10 minute distanţă faţă de centrul oraşului. 
Localizarea parcului permite un acces foarte uşor către mai multe căi de transport şi 
comunicaţie: 

• Imediata vecinatate a staţiei de metrou Petrache Poenaru (fosta Semănătoarea) şi a 
liniei de metrou uşor 41, factori ce pot reduce semnificativ costurile cu transportul 
personalului; 

• Acces imediat către o multitudine de drumuri europene şi naţionale, intrarea pe 
autostrada Bucureşti – Piteşti aflându-se la o distanţă de 3,5 km; 

• O distanţă de 8 km de Aeroportul Internaţional Băneasa, 16 km de Aeroportul 
Internaţional Otopeni şi 60 km de Portul Fluvial Giurgiu. 
 
Platforma nu a fost supusă poluării industriale sau de orice altă natură, mediul fiind în 

prezent bine conservat. Dezvoltat pe o suprafata de teren semnificativa, parcul industrial 
Sema Parc oferă celor care isi desfasoara activitatea aici toate facilităţile necesare 
organizării şi desfăşurării activităţilor de tip comercial, logistic sau de producţie. 

 
Facilităţile oferite de SEMA PARC firmelor care îşi desfăşoară activităţile în cadrul 

parcului industrial se structurează după cum urmează: 
• Drumuri interioare de acces, cu o lungime totală de 2500 m şi în suprafata de 2 ha. 
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• Iluminat exterior. 
• Spaţii verzi, arbori şi arbuşti ornamentali ce crează o atmosferă placută. 
• Construcţii reabilitate, consolidate şi reamenajate, uneori pentru schimbarea 

destinaţiei, conform cerinţelor clienţilor. 
• Reţele proprii de energie electrică, apă potabilă şi industrială, canalizare şi gaze. 
• Rampe de descărcare, poduri rulante. 
• Spaţii pentru birouri cu toate utilităţile. 
• Spaţii pentru parcări. 

 
Parc industrial FAUR 
 
Parcul Industrial Faur este situat în zona de Est a Bucureştiului, având acces facil 

către Şoseaua de Centură cât şi către Autostrada A2 Bucureşti-Constanţa. Parcul Industrial 
Faur are de asemenea acces la reţeaua de transport în comun ce conectează locaţia de 
toate zonele Bucureştiului. 

Parcul Industrial Faur deţine o serie de spaţii de depozitare şi producţie ce pot 
acomoda o gamă variată de activităţi din domeniul industrial si logistic. 

Suprafaţa totală a spaţiilor de producţie/depozitare disponibile în cadrul parcului este 
de 68.916 m² şi cuprinde spaţii cu suprafeţe între 200 m² şi 13.000 m². 

Suprafaţa totală de birouri disponibile este de 16.550 mp. 
80% din spaţiile de producţie, depozitare şi birouri sunt renovate şi modernizate, 

restul de 20% fiind în curs de modernizare. 
 
Facilităţile oferite de FAUR firmelor care îşi desfăşoară activităţile în cadrul parcului 

industrial se structurează după cum urmează: 
• Utilităţi. 
• Sistem de canalizare pentru ape pluviale şi menajere. 
• Acces camioane de mare tonaj. 
• Echipamente industriale fără operator. 
• Infrastructura IT&C pentru spaţiile de birouri. 
• Reţea de drumuri interioare şi exterioare configurate pentru trafic greu. 
• Terminal de cale ferată industrială. 
• Spaţii ample pentru parcare şi manevră camioane grele. 
• Acces facil către toate rutele de transport importante. 

 
Incubatoare tehnologice şi de afaceri 
 
Centru incubator de afaceri inovativ, respectiv incubatorul tehnologic şi de afaceri 

reprezintă o entitate a cărei activitate este orientată în principal către facilitarea iniţierii şi 
dezvoltării de noi întreprinderi inovative bazate pe tehnologie avansată. 

La nivel naţional se regăsesc 14 incubatoare tehnologice şi de afaceri, dintre care 8 
sunt poziţionate în regiunea Bucureşti Ilfov. 
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Incubatoare tehnologice şi de afaceri în regiunea Bucureşti Ilfov 

Nr. 
Crt. Denumire Domeniu de 

activitate Locaţie Formă de organizare 

1 ITA CPRU 
Construcţii de masini, 
energii 
neconvenţionale, TIC 

Bucureşti Sector 
1 

Fără personalitate juridică în cadrul 
Universităţii Politehnica Bucureşti - 
Centru de Pregătire Resurse 
Umane 

2 ITA INMA 

Tehnologii şi 
echipamente tehnice 
pentru agricultură, 
ferme agricole şi 
industria alimentară 

Bucureşti Sector 
1 

Fără personalitate juridică în cadrul 
INCD pentru Maşini şi Instalaţii 
destinate Agriculturii şi Industriei 
Alimentare Bucureşti 

3 ITA Asociaţia Tinerilor 
Reformişti ATR 

Educaţie, economie, 
administrare sisteme şi 
reţele web, 
sănătate/ecologie. 

Bucureşti Sector 
2 

Fără personalitate juridică în cadrul 
Asociaţiei Tinerilor Reformişti 
Bucureşti 

4 ITA TEXCONF Textile confecţii, textile 
medicale 

Bucureşti Sector 
3 

Fără personalitate juridică în cadrul 
INCD pentru Textile Pielărie 
Bucureşti 

5 ITA CITAf 
Construcţii de maşini, 
textile, automatizări, 
TIC 

Bucureşti Sector 
4 

Fără personalitate juridică în cadrul 
SC Institutul de Cercetare şi 
Proiectare Tehnologică pentru 
Construcţii de maşini SA Bucureşti 

6 ITA BINNOTEH 
Biotehnologii, 
biomateriale, protecţia 
mediului, TIC 

Bucureşti Sector 
6 

Fără personalitate juridică în cadrul 
INCD pentru Ştiinţe Biologice 
Bucureşti 

7 ITA CETTI Electronică TIC Bucureşti Sector 
6 

Fără personalitate juridică în cadrul 
Universităţii Politehnica Bucureşti 

8 ITA Microelectronică - 
INTESA 

Ştiinţele electrice, 
microelectronică Ilfov Fără personalitate juridică în cadrul 

SC Microelectronică SA Bucureşti 
*Sursa: ANCS şi http://www.roinno.ro 
 

Centre de transfer tehnologic 
 
Centru de transfer tehnologic reprezintă o entitate din infrastructură a cărei activitate 

constă în stimularea inovării şi transferului tehnologic în scopul introducerii în circuitul 
economic a rezultatelor cercetării, transformate în produse, procese şi servicii noi sau 
îmbunătăţite.  

La nivelul regiunii Bucureşti Ilfov se regăsesc 11 centre de transfer tehnologic, din 
care 7 în Bucureşti şi 4 în judeţul Ilfov. 

 

Centre de transfer tehnologic în regiunea Bucureşti Ilfov 

Nr. 
Crt. Denumire Domeniu de 

activitate Locaţie Formă de organizare 

1 
Centru Releu de Transfer 
tehnologic şi Consultanţă 

CTT CRTTC 

Mecatronică, tehnică 
măsurării integrate, 

mecanică fină, optică 

Bucureşti Sector 
2 

Fără personalitate juridică în cadrul 
INCD pentru Mecatronică şi 
Tehnica Măsurării Bucureşti 

2 CTT Camera de Comerţ şi 
Industrie Bucureşti CCIB 

Ştiinţe inginereşti şi 
tehnologice în 

industriile: usoară, 
mobilă, electrotehnică, 
electronică, construcţii 

de maşini, 
echipamente TIC 

Bucureşti Sector 
3 

Fără personalitate juridică în cadrul 
CCIB 
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Centre de transfer tehnologic în regiunea Bucureşti Ilfov 

Nr. 
Crt. Denumire Domeniu de 

activitate Locaţie Formă de organizare 

3 CTT ICPE - CA 
Electrotehnică, 

electronică, construcţii 
de maşini, metalurgie 

Bucureşti Sector 
3 

Fără personalitate juridică în cadrul 
INCD în Inginerie Electrică INCDIE 

ICPE CA Bucureşti 

4 CTT POLITECH 

Energie, mediu, 
mecanică, produse 

chimice, comunicaţii şi 
informaţii 

Bucureşti Sector 
6 

Fără personalitate juridică în cadrul 
Universităţii Politehnică Bucureşti 

5 CTT MASTER TT Industria 
componentelor auto 

Bucureşti Sector 
6  n/a 

6 CTT ECOTECH 

Biotehnologii 
agroalimentare. 
Biotehnologii şi 

echipamente medicale, 
analize fizico-chimice şi 

producere de 
echipamente filtrante 

Bucureşti Sector 
6 

Fără personalitate juridică în cadrul 
SC Centru de Cercetare pentru 
Materiale Macromoleculare şi 

Membrane SA Bucureşti 

7 CTT ICECHIM 

Bioresurse, 
biotehnologii micro şi 

nano materiale 
protecţia mediului 

Bucureşti Sector 
6 

Fără personalitate juridică în cadrul 
INCD pentru Chimie  şi Petrochimie 

Bucureşti 

8 CTT pentru 
Optoelectronică CTTO 

Optoelectronică, laseri, 
fizica radiaţiei, optică, 
spectroscopie, fizică 

tehnică. 

Ilfov Fără personalitate juridică în cadrul 
SC Optoelectronică  SA Bucureşti 

9 CTT AVANMAT 

Materiale avansate 
metalice. Ceramice şi 

compozite 
biocompatibile şi 

inteligente 

Ilfov 
Fără personalitate juridică în cadrul 
INCD pentru  Materiale Neferoase 
şi Rare - Comuna Pantelimon. 

10 CTT Măgurele 

Mediu, industria 
petrochimică, nucleară, 

auto, fizică nucleară, 
fizică tehnologică 

Ilfov 
Fără  personalitate juridică în cadrul 

INCD pentru Fizică şi Inginerie 
Nucleară Horia Hulubei - Măgurele 

11 CTT pentru Microinginerie 
Băneasa 

Micro şi 
nanotehnologii, 
microsisteme, 
microinginerie 

Ilfov 
 Fără personalitate juridică, în 

cadrul INCD pentru Microtehnologie 
(IMT-Bucureşti) 

*Sursa: ANCS şi http://www.roinno.ro 
 

Centre de informare tehnologică 
 
Centru de informare tehnologică reprezintă o entitate din infrastructură care 

desfăşoară activităţi de diseminare a informaţiilor referitoare la rezultatele cercetării-
dezvoltării, documentare tehnologică şi instruire a agenţilor economici, în scopul stimulării 
valorificării rezultatelor, creării şi dezvoltării comportamentului inovativ al mediului socio-
economic.  

La nivel naţional exista 19 centre de informare tehnologică, dintre care 4 la nivelul 
regiunii Bucureşti Ilfov. 
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Centre de informare tehnologică în regiunea Bucureşti Ilfov 

Nr. 
Crt. Denumire Domeniu de 

activitate Locaţie Formă de organizare 

1 CIT CENTIREM Resurse minerale Bucureşti Sector 
2 

Fără personalitate juridică în cadrul 
INCD pentru Metale şi Resurse 
Radioactive ICPMRR Bucureşti 

2 CIT Târguri şi expoziţii 
ICPE 

Inginerie electrică, TIC, 
energie 

Bucureşti Sector 
3 

Fără personalitate juridică în cadrul 
Institutului de Cercetări 

Electrotehnice SC ICPE SA 
Bucureşti 

3 CIT ENVICONS Protecţia mediului şi 
dezvoltare durabilă 

Bucureşti Sector 
4 

Fără personalitate juridică în cadrul 
SC ENVICONS CONSULTING SRL 

Bucuresti 

4 CIT ENI România 
Biotehnologii, energii 
neconvenţionale şi 
regenerabile, TIC 

Bucureşti Sector 
6 

Fără personalitate juridică în cadrul 
SC ECONOMIX NEWS SA 

Bucureşti 

 
Infrastructuri de afaceri infiinanţate prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 
 
 La nivel naţional prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 au fost depuse un 
număr de 78 proiecte ce vizează infiinţarea de infrastructuri de afaceri, dintre care 
aproximativ 5% au fost reziliate. La nivelul regiunii Bucureşti Ilfov au fost depuse 8 proiecte şi 
doar unu singur a fost reziliat.  
 

Axa Beneficiar Titlu proiect Stadiu 

DMI 4.1 
Infrastructură de 

afaceri 
 

SC IBIZA GOLF LIGHT SRL Centru pentru sprijinirea afacerilor 
întreprinderilor mici şi mijlocii 

In 
implementare 

SC CHANDLER 
International SRL Centru de afaceri pentru IMM-uri In 

implementare 

SC RPF Development SRL Centrul de afaceri - RPF Development - 
Municipiul Bucureşti 

In 
implementare 

SC SIRIULUI RESIDENCE 
SRL 

Centrul de Sprijinire şi Dezvoltare a 
Afacerilor Siriului 

In 
implementare 

SC ALMA TRADE SRL Centru pentru sprijinirea afacerilor 
"West Gate Business Center" 

In 
implementare 

SC Millenium Consult Invest 
2002 SA 

Centrul de sprijinire a afacerilor - 
Greenfield 2 

In 
implementare 

SC INTEGRAL INVEST SRL 

Construcţie imobil cu înălţime S+P+9E 
cu destinaţia centru regional pentru 

sprijinirea structurilor de afaceri - birouri 
şi servicii, utilităţi, amenajare incintă şi 

organizare şantier 

In 
implementare 

SC VAROS Development 
SRL Parc de afaceri "Gheorghe Ţiţeică" Reziliat 
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1.6.2 Clustere 
 

 
              *Sursa: Ministerul Economiei  

 

La nivel naţional, în anul 2011 numarul total de clustere era de 40, un procent de 
17,5% regăsindu-se la nielul regiunii Bucureşti Ilfov.  

Clusterele3 din regiunea Bucureşti Ilfov sunt în numar de 7 şi acopera domenii 
precum: electronică, textile, industrie alimentară, inginerie electrică, industrie aerospaţială, 
mecatronica si sisteme de automatizare. 
 
Nr 
Crt Cluster Domeniu de 

activitate Oras Contact 

1 ELINCLUS Innovative 
Cluster Electronică 

Universitatea 
Politehnică 
Bucureşti 

Ioan Plotog 
Tel. 0040-745186950 
E-mail: 
ioan.plotog@elinclus.ro 

2 
Romanian Textile 
Concept  Cluster 
Bucharest 

Textile - 
Imbracaminte 

Calea Moşilor 
270  
Bucureşti 

Sara Wechsler 
Tel 0040-722281625; 
0788285737 
E-mail: 
sara@impextrading.ro 
www.tanex.ro 

3 IND AGRO Pole 
Bucharest 

Industria 
alimentara 

Bdul Ion  Ionescu 
de la Brad 6 
Bucureşti 

Cornelia Muraru Ionel 
Tel: 0040-742226193 
E-mail: 
cornelia.muraru@gmail.com 
www.inma.ro 

                                                            
3 Clusterele sunt concentrari geografice de institutii si companii interconectate, dintr-un anumit domeniu. Clusterele cuprind un 
grup de industrii înrudite si alte entitati importante din punct de vedere al concurentei. Acestea includ, spre exemplu, furnizori de 
input-uri specializate, cum ar fi componente, masini si servicii, sau furnizori de infrastructura specializata. De multe ori, 
clusterele se extind în aval catre diverse canale de distributie si clienti si lateral catre producatori de produse complementare si 
catre industrii înrudite prin calificari, tehnologii sau input-uri comune. În sfârsit, unele clustere includ institutii guvernamentale si 
de alte tipuri – precum universitati, agentii de standardizare, think tank-uri, furnizori de instruire profesionala si patronate – ce 
asigura instruire specializata, educatie, informatie, cercetare si suport tehnic - Michael Porter 
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Nr 
Crt Cluster Domeniu de 

activitate Oras Contact 

4 Romanian Aerospace  
Cluster  Bucharest 

Industria 
aerospaţiala 

Erou Iancu de 
Hunedoara 126A  
CTT Baneasa 
Bucureşti 

Simion Dascalu 
Tel: 0040-723014664 
Tel 0040-21-2600093 
E-mail: 
simion_dascalu@yahoo.com 

5 ALL ELECTRIC Pole Inginerie 
electrica 

Splaiul Unirii 313  
Bucureşti 

Florin Tudorache 
Tel 0040-740114104 
E-mail: tudorache@citicpe.ro 

6 MECATREC 
Regional Cluster Mecatronică 

Sos. 
Pantelimon 6-8 
Bucureşti 

Gheorghe I.Gheorghe 
Tel: 021-2523068/69 
E-mail: cefin@cefin.ro 
E-mail: incdmtm@incdmtm.ro

7 SIS-AUTOM-INT-POL 
Bucuresti 

Sisteme de 
Automatizare 
Integrate 

Calea Floreasca 
169 
Bucureşti 

Florian Udrescu 
Tel: 021-3161616 
Fax 021-3161620 
E-mail: udrescu@ipa.ro 

*Sursa: Ministerului Economiei Comertului si Mediului de Afaceri – Directia Politici Industiale 
 
ELINCLUS - ELectronic INovation CLUSter 
Domeniul de activitate: Electronică 

Clusterul ELINCLUS s-a format pornind de la structura de relaţii economice  existente 
intre CETTI, care a dezvoltat Incubatorul Tehnologic şi de Afaceri, entitate acreditata in 
Reţeaua Naţională de Inovare şi Transfer Tehnologic – ReNITT şi firme din regiunea 
Bucureşti Ilfov, prin asocierea cu Agenţia Regionala de Dezvoltare Bucureşti Ilfov, ARIES, şi 
APTE. La acest nucleu de baza s-au asociat şi ceilalţi parteneri semnatari ai protocolului de 
colaborare, cu care au existat şi in trecut relaţii strânse de colaborare, ceea ce a oferit 
clusterului ELINCLUS statutul de cluster regional in domeniul electronicii. 

Industria electronica fiind o industrie de tip orizontal, ce asigura produselor realizate 
un pregnant caracter inovativ a căror caracteristica este reprezentata de o valoare adăugata 
mare, clusterul ELINCLUS preconizează susţinerea întregului lanţ valoric implicat in 
realizarea de produse. Printre multitudinea domeniilor, concentrarea va fi asupra 
mecatronicii, auto, aerospaţial, naval, agricultură şi comunicaţii  la un nivel de calitate şi 
fiabilitate corespunzător cerinţelor de exploatare, service, concepţie şi fabricaţie determinate 
de condiţiile de funcţionare mecano-climatice extreme caracteristice acestor domenii, 
respectiv susţinerea cercetării şi a fabricaţiei de produse electronice dedicate mecatronicii 
şi/sau aplicaţiilor de larg consum. 
 
Romanian Textile Concept Cluster Bucharest 
Domeniul de activitate: Textile 

"Romanian Textile Concept" este o asociatie profesionala infiintata in 2011 prin 
acordul neconditionat a 10 firme fondatoare, firme producatoare cu vechi traditii in domeniul 
industriei de confectii, tricotaje, incaltaminte si marochinarie, care au gasit aceasta forma de 
a oficializa relatiile de colaborare pe care le aveau deja. 

La scurt timp dupa infiintare, asociatia a facut primul pas in realizarea obiectivelor 
sale prin infiintarea unui cluster competitiv, care reprezinta o platforma naturala pentru un 
parteneriat public privat. 
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Nivelul produselor realizate in cadrul asociatiei si al clusterului este mediu-inalt, 
productia fiind destinata cu preponderenta exportului, nefacandu-se insa rabat la calitate nici 
la produsele destinate pietei interne, unul dintre obiectivele acestui cluster fiind promovarea 
produsului romanesc atat pe pietele externe cat si pe cele interne. 

Misiune: crearea unui mediu propice in cadrul caruia firmele membre sa-si poata 
sustine si dezvolta activitatea, sustinand implicit si o dezvoltare durabila a industriei textile. 

Obiective: 
• crearea si implementarea unui sistem inovativ de comunicare intre partenerii 

clusterului; 
• cresterea competitivitatii produselor textile, prin cresterea valorii adaugate a 

produselor realizate; 
• crearea unor sisteme de instruire si cointeresare specifice in vederea stabilizarii si 

perfectionariii fortei de munca din domeniu; 
• implementarea conceptului "Consumati produsul romanesc"; 
• o mai buna cunoastere a posibilitatilor de productie, de cooperare intre companii ; 
• posibilitatea creerii unei retele de distributie si patrundere pe anumite piete tinta; 
• crearea unui brand propriu clusterului; 
• posibilitati de promovare de noi produse si noi tehnologii; 
• atragerea si sustinerea noilor firme si a tinerelor talente (designeri vestimentari). 

 
Pol de competitivitate IND-AGRO-POL 
Domeniul de activitate: Industrie agro-alimentara 

Misiune: stimularea inovarii si colaborarii in sectorul constructiilor de echipamente 
tehnice destinate agriculturii si industriei alimentare si in sectoarele conexe, in scopul 
consolidarii competitivitatii si dezvoltarii durabile a acestor sectoare economice, al dezvoltarii 
regionale si al cresterii inteligente, durabile si favorabile incluziunii sociale. 

Obiective: 
• armonizarea si reprezentarea intereselor tuturor membrilor; 
• crearea si comercializarea unor produse si servicii inovative din domeniul masinilor si 

utilajelor pentru agricultura si industrie alimentara; 
• cresterea competitivitatii sectorului constructiei echipamentelor tehnice pentru 

agricultura si industrie alimentara prin investitii tangibile si intangibile, finantate din 
resursele proprii ale membrilor sau din fonduri nationale sau comunitare; 

• crearea conditiilor asigurarii unei dezvoltari durabile a regiunilor din aria geografica a 
IND-AGRO-POL; 

• stabilirea unei strategii comune de dezvoltare in domeniul de activitate al IND-AGRO-
POL.  

 
Romanian Aerospace  Cluster  Bucharest 
Domeniul de activitate:Industria aerospatiala 

Structura se află în plină fază de consolidare într-un pol de competitivitate prin 
asociere voluntară a grupului de firme ce formează clusterul aerospaţial din zona de nord 
Bucureşti - Băneasa, incluzând SC ROMAERO S.A. şi încă 5 firme din categoria IMM ca 
parteneri cu tradiţie în cercetarea-dezvoltarea şi inovarea pentru aeronautică şi IT din 
industria aerospaţială, cu Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare în Microtehnologie, 
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare COMOTI, implicate în cercetarile 
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aerospaţiale şi MINATECH-RO Parcul Ştiinţific şi Tehnologic pentru Micro şi NanoTehnologii, 
membru al ARoTT, pentru dezvoltarea de noi IMM-uri în domeniu şi tranferul tehnologic. 
 
ALL ELECTRIC Pole 
Domeniul de activitate: Inginerie electrica 

Misiune: construirea prin sinergia membrilor săi, proiecte inovatoare, de colaborare, 
în scopul de a oferi firmelor partenere şansa de a deveni prima în domeniile lor, atât în 
România cât şi în străinătate. Crearea unui pol de competitivitate în Regiunea de dezvoltare 
economică Bucureşti-Ilfov, ca pilon de sprijin al dezvoltarii regionale prin inovare si transfer 
tehnologic. 

Obiective: 
• identificarea unităţilor economice, necesităţilor, priorităţilor şi perspectivelor 

economice, a celor de cercetare, dezvoltare şi inovare la nivel regional, naţional şi 
chiar international; 

• unirea eforturilor pentru sprijinirea mediului de afaceri din România şi mai ales din 
Regiunea de dezvoltare economică Bucureşti-Ilfov; 

• crearea de sinergii între parteneri, prin furnizarea de servicii de informare adecvate, 
îmbunătăţirea accesului la servicii de înalt profesionalism; 

• atragerea de finanţări pentru proiecte inovative; 
• cooperarea instituţională pentru îmbunatăţirea capacităţii de absorbţie a Fondurilor 

Comunitare, îmbunătăţirea şi eficientizarea procesului de planificare şi programare a 
utilizării fondurilor comunitare în Regiunea de dezvoltare economică Bucureşti-Ilfov; 

• transfer de know-how şi schimburi de bune practici 
 
MECATREC Regional Cluster 
Domeniul de activitate: Mecatronica 

Misiune: dezvoltarea sustenabila a regiunii Bucuresti – Ilfov si in special a 
subdomeniilor mentionate, dezvoltarea si cresterea vizibilitatii domeniului high-tech avansat 
– MECATRONICA, atat la nivel regional cat si la nivel national, formarea si dezvoltarea pietei 
specifice noului domeniu, atat pe plan national cat si pe plan European si international, 
asigurarea si completarea solicitarilor de resurse umane in domeniu, cresterea capacitatii 
tehnice si tehnologice, a capabilitatii si competitivitatii grupului de entitati membre ale 
clusterului regional, dezvoltarea colaborarilor si parteneriatelor internationale cu entitatile din 
domeniu 

Obiective: 
• creşterea competitivităţii economice pe plan intern şi extern, prin promovarea unei 

politici de cooperare, atât în interiorul clusterului, cât şi cu alte organizaţii exterioare 
acestuia, pe baza unei startegii comun; 

• coordonarea în definirea unor obiective strategice comune şi pentru realizarea 
acţiunilor specifice îndeplinirii obiectivelor propuse; 

• sprijinirea inovării în cadrul firmelor din structura clusterului; 
• dezvoltarea unui cadru comun pentru transferul de know-how şi cooperare între 

parteneri în domeniul cercetării-dezvoltării de noi produse şi tehnologii avansate; 
• participarea la diverse forme asociative, în cooperare cu alte organizaţii, interne şi 

internaţionale, pentru aplicaţii la proiecte de interes comun; 
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• colaborarea cu autorităţile publice locale, regionale şi centrale, în vederea asigurării 
unei dezvoltări durabile a zone. 

 
SIS-AUTOM-INT-POL Bucuresti 
Domeniul de activitate: Sisteme de Automatizare Integrate 

Misiune: dezvoltarea unor structuri de afaceri in jurul unor activitati productie cu 
scopul de a produce bunuri cu valoare adaugata cat mai mare, competitive atat pe piata 
naationala cat si cea internationala. 

Activitatea polului se va concretiza in cooperarea inovativa in domeniul sistemelor de 
automatizare integrate precum si a echipamentelor si componentelor auxiliare prin activitati 
de cercetare-dezvoltare-inovare, productie, inginerie si software, demonstrarea, expunerea, 
marketingul, desfacerea, alte servicii asociate, inclusiv activitatea de instruire, formare 
beneficiari, studenti, in scopul consolidarii competitivitatii si dezvoltarii durabile a acestor 
sectoare economice, al dezvoltarii regionale si al cresterii inteligente, durabile si favorabile 
incluziunii sociale. 

Industria de echipamente electrice si optice este cel mai adecvat gen proxim in care 
se poate incadra categoria Sisteme automate integrate, acest domeniul fiind creditat cu un 
foarte bun indice al potentialului de creare a polilor de competitivitate. 

Obiective:  
• armonizarea si reprezentarea intereselor tuturor membrilor pentru activitatile 

desfasurate de acestia; 
• crearea si comercializarea unor produse si servicii inovativa din domeniul 

automatizarilor complexe, sistemelor de automatizare integrate, produselor si 
serviciilor auxiliare; 

• cresterea competitivitatii sectorului „Industria de echipamente electrice si optice”, mai 
concret subgrupa „Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru masura, verificare, 
control, navigatie”, respectiv ca sector tehnologic „Electronica, IT si Telecomunicatii”; 

• crearea conditiilor asigurarii unei dezvoltari durabile a regiunilor din aria geografica a 
polului; 

• elaborarea, adoptarea si monitorizarea unei strategii comune de dezvoltare in 
domeniul de activitate al popului. 

 
1.7  Comerţul exterior 

 

Regiunea Bucureşti Ilfov vs. România 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Export FOB – mil. € 
Bucureşti Ilfov 4728,6 5440,9 5600 6665 8160 10300

Export Total România 22255 25850 298000 35000 40700 47300
Import  CIF  – mil. € 
Bucureşti Ilfov 12754 16509,4 21660 26130 30640 35030

Import Total România 32569 40746 51460 60780 69990 79740
Deficit – mil.  €  
Bucureşti Ilfov -8025,4 - 11068,5 - 16060 - 19465 - 22480 -24730

Deficit – mil.  € România -10314 -14896 -21660 - 25780 - 29290 -32440
*Sursa: Comisia Nationala de Prognoza - http://www.cnp.ro/user/repository/anexe_regiuni.pdf 
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 Evoluţia comerţului exterior, evidenţiat prin volumul exporturilor şi importurilor la nivel 
regional, prezintă o traiectorie ascendentă, pe toată perioada analizată, 2005 – 2010.  

Exportul FOB în regiunea Bucureşti Ilfov creşte de la 4.728,6 milioane euro în anul 
2005, la 10.300 milioane euro în anul 2010, iar importul CIF de la 12.745 milioane euro în 
2005, la 35.0300 milioane euro în 2010. Cu toate acestea, deficitul balanţei comerciale 
sporeste de la – 8.025,4 milioane euro în anul 2005, la – 24.730 milioane euro în anul 2010.  

Astfel, în intervalul de timp prezentat, exporturile şi importurile regionale, aproape se 
dublează, în timp ce deficitul balanţei comerciale aproape se triplează. Ca şi pondere în 
totalul sumei aferente exporturilor naţionale, regiunea Bucureşti Ilfov acoperă aproximativ 
21% din totalul naţional, pe toată perioada analizată. În cazul importurilor, ponderea este mai 
mare, de la 39% în anul 2005, până la 43% în anul 2011.  
 

2. Context naţional 
 
Regiunea de dezvoltare Bucureşti-Ilfov este atipică faţă de celelate regiuni ale 

României, având în interiorul ei municipiul Bucureşti (capitala ţării) înconjurat de judeţul Ilfov, 
cele doua părţi componente ale regiunii având caracteristici total diferite. Cu toate astea, 
pentru a evidenţia poziţia regiunii faţă de celelalte 7 regiuni de dezvoltare ale României s-a 
realizat o analiză comparativă a PIB-ului pe locuitor la nivel naţional. 

PIB-ul pe locuitor în regiunea Bucureşti-Ilfov a înregistrat o traiectorie ascendentă în 
perioada 2005-2008 (cf. CAEN Rev.1), crescând de la de la 29.572,6 lei pe locuitor în anul 
2005, la 58.060,6 lei pe locuitor în anul 2008. Între anii post criză (cf. CAEN Rev.2) PIB-ul pe 
locuitor regional a oscilat, scăzând cu până la 8% între 2008-2009. În anul 2010 acesta a 
crescutcu 5,5%, până la 58.137 lei pe locuitor. 

PIB-ul/locuitor în regiunea Bucureşti Ilfov depăşeşte constant, cu  minim 50%, 
valoarea medie a PIB-ului/locuitor înregistrată la nivel naţional, pe toată perioada analizată.  

Cea mai bună evoluţie a PIB-ului pe locuitor, după regiunea Bucureşti-Ilfov, a fost a 
regiunii Vest. Aici PIB-ul pe locuitor a avut valori cuprinse între 15.064,7 lei pe locuitor în anul 
2005, in creştere până la 27.640 lei în anul 2010. Valorile înregistrate în această regiune au 
fost mai mari decât media naţională cu 1.701,9 lei in 2005, în creştere până la 3.204,1 lei în 
2010. 

 Următoarea regiune care se apropie foarte mult de valoarea medie a PIB-ului pe 
locuitor la nivel naţional este Centru, cu sume cuprinse între 13.097, 6 lei pe locuitor în 2005, 
în creştere până la 23.428,3 lei pe locuitor în anul 2010.  

Celelalte 5 regiuni de dezvoltare au înregistrat, conform tabelului de mai jos, valori ale 
PIB-ului pe locuitor inferioare mediei naţionale, pe toată perioada analizată, 2005-2010, cea 
mai slaba evoluţie fiind a regiunii Nord Est, ale cărui valori au fost cuprinse între 8.907,6 lei 
pe locuitor în anul 2005, în creştere până la 15.014,8 lei pe locuitor în anul 2010. 

Produsul intern brut (PIB) regional pe locuitor - preţuri curente 

Regiuni 
CAEN Rev. 1 CAEN Rev. 2 Evoluţie 

2005-20102005 2006 2007 2008 2008 2009 2010 
Lei % 

Total: 13362,8 15967,6 19315,4 23934,6 23934,6 23341,4 24435,9 +82%
Nord -Vest 12538,6 14946,6 18610,5 21284,3 21542,1 21297,4 21827.2 +74%
Centru 13097,6 15920,2 19579,5 22820,1 22707,7 22618,8 23428.3 +78%
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Nord - Est 8907,6 10295,8 12340,9 14772,6 14794,5 14649,3 15014.8 +68%
Sud-Est 11541,7 13569,8 15641,8 19813,7 19098,9 18738,2 20076.8 +73%
Bucureşti - 
Ilfov 29572,6 35012,1 43037,3 58060,6 59680,2 55079,3 58137.0 +96%

Sud - 
Muntenia 11068,5 13374,6 15757,8 19927,3 19648,1 19913,7 20288.2 +83%

Sud -Vest - 
Oltenia 10371,1 12463,2 15097,3 18530,9 17831,8 17752,8 18735.1 +80%

Vest 15064,7 18570,1 22341,9 25979,6 26173,2 25602,4 27640.0 +83%
*Sursa: INSSE: www.insse.ro  

 
Produsul Intern Brut al regiunii Bucureşti-Ilfov pe cap de locuitor exprimat la partitatea 

puterii de cumparare standard (PPS) şi raportat la media Uniunii Europene (UE-27) a avut o 
evoluţie ascendentă între anii 2005-2008, crescând de la 77%, la 117%, în anii 2009-2010, 
ca efect al crizei economice, manifestându-se o scădere uşoară de până la 111% (conform 
figurii de mai jos). 

 Următoarea regiune cu o pondere considerabilă faţă de media UE-27 este regiunea 
Vest, ce a avut o creştere de la 39% în anul 2005, la 53% în anul 2010. A treia regiune, este 
Centru, cu o creştere de la 34% în anul 2005, la 45% în anul 2010.  Apoi urmează regiunea 
Nord Vest, cu o evoluţie pozitivă între anii 2005-2010, de la 33% la 42%.  

Regiunile Sud Est şi Sud Muntenia au înregistrat evoluţii aproape similare, crescând 
între anii 2005-2010 de la 29-30% la 38-39%. 

 Pe peunltimul loc, în topul PIB-ului pe locuitor a regiunilor României, se află Sud Vest 
Oltenia, cu o creştere de la 27% în anul 2005, până la 36% în anul 2010.  

Regiunea cu cea mai slabă evoluţie, pe toată perioada analizată, este regiunea Nord 
Est, ce a înregistrat o creştere între anii 2005-2009 de la 23% la 30%, ca în anul 2010 sa 
scadă cu 1%, până la 29%. 

Corespunzător datelor statistice din figura de mai jos evoluţia inregistrata la nivelul  
regiunii Bucureşti Ilfov a fost singura ce a întampinat o scădere evidentă între anii 2008-
2009, aproape o treime din creşterea înregistrată în anul 2008, fiind anulată de evoluţiile 
economice nefavorabile înregistrate în anul 2009.  

 

 
                     *Sursa: EUROSTAT 
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 Ponderea PIB-ului regional pe locuitor in PPS faţă de media UE-27  
 

Prezentând datele de mai sus, se constată faptul că, regiunea Bucureşti Ilfov are 
valoarea PIB-ului/locuitor peste limita de 90% din media UE în ultimii 3 ani analizaţi, ceea ce 
va determina încadrarea ei in categoria regiunilor mai dezvoltate. 

 Celelalte sapte regiuni de dezvoltare din România vor continua sa fie cuprinse în 
categoria regiunilor slab dezvoltate ale Uniunii Europene, având un PIB/locuitor sub 75% din 
media UE.   

Conform propunerilor legislative privind politica de coeziune a UE pentru perioada de 
programare 2014-2020, sprijinirea regiunilor mai puţin dezvoltate va rămâne o prioritate 
importantă a politicii de coeziune.  

Procesul de recuperare a decalajului în cazul regiunilor mai puţin dezvoltate din punct 
de vedere economic şi social va necesita eforturi susţinute pe termen lung, iar regiunile mai 
dezvoltate trebuie să facă faţă unor provocări importante cum ar fi concurenţa globală în 
economia bazată pe cunoaştere şi trecerea la economia cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon.   

 
3. Context european 

Pentru a evidenţia situaţia economică a regiunii Bucureşti-Ilfov, în context european, 
au fost selectionaţe un numar de 5 regiuni de dezvoltare NUTS 2, dintre ultimele state ce au 
aderat la Uniunea Europenă, asemănatoare din punct de vedere a structurii teritoriale, după 
cum urmează: regiunea Iugozapade ce cuprinde capitala Bulgariei, Sofia, regiunea 
Ungaria Centrala (Közép-Magyarország) ce cuprinde Budapesta, regiunea/voievodatul 
Mazovia, ce cuprinde Varşovia, regiunea Praga, ce include capitala Cehiei cu acelaşi nume 
şi nu în cele din urma, regiunea Bucureşti Ilfov.  

În acest sens s-a efectuat o analiză comparativă a evoluţiei indicatorului Produs 
Intern Brut pe locuitor exprimat în paritatea puterii de cumpărare standard, pentru perioada 
anilor 2005-2010, pentru fiecare regiune în parte. 
 

Produsul intern brut pe locuitor (PIB/locuitor) în paritatea puterii de cumparare standard 
(PPS) - regiuni NUTS 2 - (PPS/locuitor)4 

Regiune/An 2005 2006 2007 2008 2009 2010
UE-27  22.500 23.700 25.000 25.000 23.500 24.500
Sofia - Iugozapaden 12.200 14.100 16.600 18.100 17.700 18.400
Praga 37.400 39.900 44.200 43.700 41.400 42.200
Budapesta - Közép-Magyarország 23.000 24.500 25.400 26.300 25.600 26.100
Varsovia - Mazowieckie 18.200 19.600 21.700 22.300 22.800 24.900
Bucureşti - Ilfov 17.300 19.800 23.000 29.200 26.200 27.100

*Sursa: Eurostat 
 

Regiunea Bucureşti Ilfov a înregistrat rezultate pozitive în ceea ce priveşte PIB 
regional pe locuitor exprimat la paritatea puterii de cumpărare standard (PPS), în primii 4 ani 
ai analizei. Astfel, în perioada 2005-2008, valoarea acestui indicator a sporit cu aproximativ 
40%, crescând de la 17.300 euro/locuitor exprimat la PPS în anul 2005 (echivalentul a 77% 

                                                            
4 http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/setupModifyTableLayout.do 
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din media europeană), până 29.200 euro/ locuitor in anul 2008 (echivalentul a 117% din 
media europeana). 

În anul 2009, ca efect al crizei mondiale, acest indicator se diminuează, în valoare 
brută, cu 3.100 euro/ locuitor, ajungând la 26.100 euro/ locuitor exprimat la PPS, echivalentul 
a 111% din media europeana. În anul 2010, se observă o revenire, PIB-ul  pe locuitor în 
PPS, crescând cu 3,4%, până la 27.100 euro.locuitor exprimat în PPS. 

 
 

Ponderea PIB/locuitor în paritatea puterii de cumparare standard (PPS) faţă de media UE. 
Regiune/An 2005 2006 2007 2008 2009 2010
UE-27  100 100 100 100 100 100
Sofia - Iugozapaden 54 60 66 73 75 75
Praga 166 168 177 175 176 172
Budapesta - Közép-Magyarország 102 103 101 105 109 107
Varsovia - Mazowieckie 81 83 87 89 97 102
Bucureşti - Ilfov 77 84 92 117 111 111

*Sursa: Eurostat 
 

Cu toată această evoluţie pozitivă înregistrată de Regiunea Bucureşti-Ilfov se impune 
următoarea precizare 

În lumina ultimelor date statistice, evoluţia produsului intern brut a regiunii Bucureşti-
Ilfov a luat o turnură puternic descendentă, aproape toată creşterea înregistrată în anul 2008 
fiind anulată de evoluţiile economice înregistrate în cursul anului 2009. 

Mai mult descreşterea înregistrată de regiunea Bucureşti Ilfov în anul 2009 a fost cea 
de-a doua cea mai severă scădere din toate regiunile NUTS 2 aşa cum se poate observa din 
graficul de mai jos. 

 

 
*Sursa: Calcule bazate pe datele oficiale publicate pe Eurostat. 
 

 



 

43 

 

Regiunile de capitală care se poziţionează, din punct de vedere a evolutiei PIB-ului 
pe locuitor in PPC, dupa regiunea Bucureşti-Ilfov, sunt: regiunea bulgara Iugozapad si 
regiunea/voievodatul Mazovia.  

Regiunea Iugozapad, ce cuprinde capitala Sofia, are o evoluţie ascendentă a PIB-ului 
pe locuitor, ajungând de la 12.200 euro/locuitor exprimat in PPS în anul 2005, la 18.100 
euro/locuitor exprimat în PPS în anul 2008, în anul 2009 scade până la 17.700 euro/locuitor, 
iar în anul 2010 creşte cu aproape 4%, până la 18.400 euro/locuitor in PPS. Ca şi pondere 
faţă de media UE, această regiune prezintă o creştere de la 54% în anul 2005, la 75% în 
anul 2010, cu toate ca în valori brute înregistreaza o scădere. 

 Regiunea Mazovia ce include Varşovia, are un PIB/locuitor în PPS cuprins între 
18.200 euro/locuitor în anul 2005 şi 24.900 euro/locuitor în anul 2010, fiind singura regiune 
care prezintă o creştere neîntreruptă pe întreaga perioadă analizată. Ca şi pondere faţă de 
media UE, această regiune prezintă o traiectorie ascendentă, de la 81% în anul 2005, la 
102% în anul 2010. 

Dintre regiunile prezentate, PIB-ul cel mai mare se regăseşte în regiunea Praga, aici 
PIB-ul pe locuitor creştere de la 37.400 euro/ locuitor exprimat în PPS în anul 2005 la 43.700 
euro/locuitor în anul 2008, iar in anul 2009, scade cu aproximativ 6%, până la 41.200 
euro/locuitor. În anul 2010, se remarcă o revenire, PIB-ul crescând cu 1,9% până la valoarea 
de 42.200 euro/locuitor în PPS. 

Ca şi procente faţă de media UE, regiunea înregistreaza o creştere de la 166% în 
anul 2005, până la 172% în anul 2010.  

Faţă de celelalte regiuni prezentate, regiunea Bucureşti Ilfov prezintă un lag 
considerabil, valoarea PIB-ului regional pe locuitor măsurat la PPS fiind la jumatatea 
clasamentului. 

În cazul PIB-ului pe locuitor în preturi curente pe toata perioada analizata, 2005-2010, 
regiunea Bucureşti Ilfov se plasează pe penulitimul loc în clasamentul celor 5 regiuni 
propupuse pentru comparaţie, cu un PIB/locuitor ascendent, de la 8.100 euro/locuitor în 
2005, până la 16.200 euro/locuitor în anul 2008, ca în anul 2009 să scadă până la 13.000 
euro pe locuitor, iar în anul 2010 să crească cu 6%, până la 13.800 europ/locuitor. 

Regiunea cu evoluţia cea mai slabă este din nou regiunea Sofiei, cu un PIB/locuitor în 
preţuri curente în creştere de la 4.500 euro/locuitor în 2005, la 8.200 euro/locuitor în 2010. 
Regiunea cea mai bine cotată prin valoarea PIB-ului pe locuitor, este Praga, cu sume 
cuprinse între 21.500 euro/locuitor în 2005, în creştere până la 32.000 euro/locuitor în anul 
2008, între anii 2009-2010 diminuandu-se cu aproape 4%, până la 30.900 euro/locuitor. 

 

Produsul intern brut pe locuitor (PIB/locuitor) în preţuri curente - regiuni NUTS 2 - 
(euro/locuitor) 

Regiune/An 2005 2006 2007 2008 2009 2010
UE-27  22.500 23.700 25.000 25.000 23.500 24.500
Sofia - Iugozapaden 4.500 5.400 6.600 7.800 7.900 8.200
Praga 21.500 24.200 27.400 32.000 28.900 30.900
Budapesta - Közép-Magyarország 14.200 14.600 16.300 17.300 15.300 15.900
Varsovia - Mazowieckie 10.100 11.400 13.000 15.100 13.000 15.000
Bucureşti - Ilfov 8.100 9.900 12.900 16.200 13.000 13.800

*Sursa: Eurostat 
 

Valoarea PIB-ului pe locuitor la nivelul regiunii Bucureşti Ilfov se ridică la 36% din 
valoarea medie înregistrata la nivelul Uniunii Europene în anul 2005, crescând până la 65% 
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în anul 2008, iar în anul 2010 scade cu 9%, până la pragul de 56% din valoarea medie a UE-
27. PIB-ul pe locuitor în regiunea Sofiei acoperă 20% din media UE-27 în anul 2005, în 
creştere continuă până la 34% în anul 2010.  

Praga are un PIB/locuitor situat la nivelul de 96% din media PIB-ului pe locuitor în 
UE-27 în anul 2005, în creştere până la 126% din media UE-27 în anul 2010.  

Budapesta are un PIB/locuitor cuprins între 63-65% din media UE-27 în anii 2005 – 
2010, iar Varsovia are valori cuprinse între 45% din medie UE-27 în anul 2005 şi 61% în anul 
2010. 

 

PIB pe locuitor în preţuri curente - procent din media UE-27 
Regiune/An 2005 2006 2007 2008 2009 2010
UE-27  100 100 100 100 100 100
Sofia - Iugozapaden 20 23 27 31 34 34
Praga 95 102 109 128 123 126
Budapesta - Közép-Magyarország 63 62 65 69 65 65
Varsovia - Mazowieckie 45 48 52 60 55 61
Bucureşti - Ilfov 36 42 51 65 55 56

*Sursa: Eurostat 


