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CAP. I. INTRODUCERE 

NOŢIUNEA DE PROGRAMARE a fost definită initial în Decizia Consiliului Europei CE nr. 1260 /1999,  
care stabileşte regulile generale pentru Fondurile Structurale şi care reprezintă "procesul de organizare, 
luare a deciziilor şi finanţare, derulat într-un număr de etape pentru a implementa, pe o bază multianuală, 
acţiunea comună a Comunităţii şi a Statelor Membre în scopul atingerii obiectivelor politicii de coeziune 
stabilite la Articolul 1". 

 
În perioada 2014-2020, în baza Reglementărilor 1300-1305/2013 sunt următoarele specificități: 

� o orientare mai puternică pe rezultate; 

� o simplificare, printr-un singur set de reguli pentru cele 5 fonduri (Fondul regional de dezvoltare 
ERDF, Fond de Coeziune, Fonsul social - ESF, Fond de solidaritate, instrumente de asistenta pre-
accesare - IPA); și instrumente de susținere specifice (Jaspers, Jeremie, Jessica, Jasmine)  

� introducerea unor precondiții pentru accesare de fonduri (ex Strategia de specializare inteligentă); 

� accentuarea dimensiunii urbane și sprijinirea puternică a incluziunii sociale 

� legătura cu reforma economică la nivelul UE.   

 

Fondul de coeziune are 11 obiective tematice:  

1. promovarea accentuată a cercetării, dezvoltării si inovării (CDI); 

2. sustinerea competitivității IMM-urilor,  

3. trecerea la economia bazata pe o emisie redusă de carbon; 

4. susținerea adaptărilor la schimbările climatice, prevenirea și managementul riscurilor; 

5. promovarea eficienței resurselor minerale și protejarea mediului;  

6. susținerea ICT;  

7. promovararea transportului durabil si susținerea retelelor de infrastructură;  

8. promovarea folosirii depline si de calitate a forței de muncă și a mobilităților acesteia; 

9. susținerea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a discriminării;  

10. investirea in educație, formare și invățare pe tot parcursul vieții;  

11. creșterea eficienței administrației publice; 

 

Politica de coeziune socială are la bază 4 principii: concentrarea (resurselor, eforturilor, cheltuirii); 
programarea; parteneriatul și adiționalitatea. Programarea este așadar strâns legată de principiul 
concentrării pe un număr redus de obiective si investiții, pe un parteneriat solid și pe o contribuție proprie, 
alături de fondurile nerambursabile primite.  

 

În prezent, Strategia Europa 2020 își propune să asigure o creștere economică: inteligentă, prin investiții 
mai eficiente în educație, cercetare și inovare; durabilă, prin orientarea decisivă către o economie cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon; și favorabilă incluziunii, prin punerea accentului pe crearea de locuri 
de muncă și pe reducerea sărăciei. Strategia se concentrează pe cinci obiective ambițioase privind 
ocuparea forței de muncă, inovarea, educația, reducerea sărăciei și energia/clima. Pentru ca Strategia 



Europa 2020 să dea roade, a fost instituit un sistem de guvernanță economică menit să coordoneze 
acțiunile politice derulate la nivelul UE și la nivel național. Astfel obiectivele stabilite în 1999 au fost 
reformulate în noul context de dezvoltare a UE. 

În acest sens, Europa 2020 este strategia pe zece ani prin care Uniunea Europeană își propune să 
sprijine creșterea economică și ocuparea forței de muncă, lansată în 2010. Obiectivul ei este mai mult 
decât de a depăși criza din care economiile Statelor Membre își revin acum treptat. Strategia își propune 
să asigure coerența unui model de dezvoltare european (Duhr, 2006, cf Cap 2 AES) și să creeze condiții 
favorabile pentru o specializare inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii.Pentru a realiza acest lucru 
până la sfârșitul anului 2020, UE şi-a fixat cele cinci obiective esenţiale. 

Cele cinci obiective sunt sprijinite de șapte inițiative emblematice. Acestea oferă un cadru prin care UE și 
autoritățile naționale își susțin reciproc eforturile în domenii prioritare pentru Strategia Europa 2020, cum 
ar fi inovarea, economia digitală, ocuparea forței de muncă, tineretul, politica industrială, combaterea 
sărăciei și eficiența energetică. 

Alte mecanisme existente la nivelul UE, cum ar fi piața unică europeană, bugetul UE și agenda externă a 
UE contribuie, de asemenea, la realizarea obiectivelor Strategiei Europa 2020. 

Strategia Europa 2020 este pusă în aplicare și monitorizată în cadrul Semestrului european, ciclul anual 
de coordonare a politicilor bugetare și economice. „Strategia de Dezvoltare Economico-Socială a judeţului 
Timiş (SDES Timiş), împreună cu Programul Strategic (PS – SDES Timiş) este un instrument programatic 
fundamental prin care judeţul Timiş îşi propune să reducă in următoarele 2-4 decenii (cât mai rapid) 
disparităţile de dezvoltare socio-economice faţă de media de dezvoltare a regiunilor Uniunii Europene 
industrializate, in toate/majoritatea sectoarelor economico-sociale si in eficiența folosirii resurselor 
minerale si a energiei. SDES Timiş este astfel compatibilă cu politicile europene de coeziune economică 
şi socială şi reprezintă documentul de planificare strategică şi de programare financiară multianuală a 
judeţului, elaborat în baza consultărilor programatice anterioare. Strategia este perfectibilă si se propune 
o revizie a acesteia la fiecare doi ani, astfel încât să poată orienta şi stimula dezvoltarea socio-economică 
a judeţului Timiş, în funcție de realitățile regionale, naţionale şi europene. 

Pornind de la discuţii tehnice în cadrul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Timiş, în cadrul 
unor întâlniri parteneriale cu reprezentanţii instituţiilor administraţiei publice locale din judeţul Timiş şi cu 
reprezentanţi importanţi ai mediului de afaceri, actualizarea SDES Timiş a demarat încă din anul 2013, pe 
baza ideii că acest document are în vedere, în principal, priorităţi şi obiective compatibile cu domeniile de 
intervenţie a Fondurilor Structurale şi de Coeziune, precum si cu cele din ale fonduri naționale, regionale 
și locale, in afara celor folosite in baza principiului subsidiarității. Această abordare este justificată atât 
prin considerarea rolului SDES Timiş de utilizare şi valorificare superioară a ofertei de fonduri structurale 
şi de coeziune, cât şi prin prisma faptului că politicile de dezvoltare ale judeţului Timiş se aliniază după 
anul 2007 la priorităţile regionale şi comunitare de dezvoltare şi sunt bazate pe măsuri considerate drept 
stimuli de dezvoltare socio-economică durabilă la nivel european. 

SDES Timiş, împreună cu Programul strategic (PSP – SDES Timiş), îşi propune să se constituie ca 
document programatic de orientare a dezvoltării judeţului Timiş până în anul 2020 cu perspectiva anul 
2025, având rolul facilitării accesului judeţului Timiş la fondurile structurale şi de coeziune ale Uniunii 
Europene, precum și la folosirea eficientă a unor fonduri naționale, regionale și locale. 

Construcţia sistemului de obiective ale Strategiei şi a Programului strategic de proiecte al judeţului Timiş, 
are în vedere cerinţele specifice de dezvoltare ale judeţului în corelaţie cu resursele/potențialul local, fiind 



compatibilizat la acelașii nivel agregat cu documentele importante de planificare strategică pe plan 
european, regional şi naţional, respectiv cu: 

� Planul de Dezvoltare Regională a Regiunii VEST 2014 – 2020 – referitor la obiectivul general, 
obiectivele specifice, axele strategice, priorităţile şi ariile de intervenţie; 

� Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României; 

� Conceptul de dezvoltare teritorială a României si integrare în structurile teritoriale ale UE 2007-
2030;  

� Acordul de Parteneriat al României pentru perioada 2014 – 2020; 

� Strategia EUROPA 2020; 

� Principalele programe ale României de accesare a fondurilor europene pentru perioada 2014-
2020: Programul Operaţional Regional (POR) și alte șapte Programe Operaţionale (PO). Toate 
programele sunt finanţate pe principiul subsidiarității din fondurile structurale şi de coeziune ale 
Uniunii Europene 2014 – 2020 (Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social 
European şi Fondul de Coeziune). 

Principalele caracteristici ale SDES Timiş, care o individualizează sunt: 

� dimensiunea locală în abordarea problemelor socio-economice din punct de vedere local şi 
valorificarea resurselor şi oportunităţilor proprii; 

� prioritatea acordată zonelor relativ rămase în urmă sau mai puţin dezvoltate, pentru a le asigura 
un set minim de precondiţii de creştere; 

� complementaritatea față de domeniile de intervenţie ale SDES Timiş o reprezintă ariile/domeniile 
de intervenţie ale Planului de Dezvoltare Regională a Regiunii VEST şi se aşteaptă să opereze în 
sinergie cu acestea, dar şi cu cele ale programelor naționale și ale Uniunii Europene; 

� promovează abordarea de jos în sus a analizei și susținerii dezvoltării economice; 
� prioritatea direcţiilor tematice ale celor mai importante strategii la nivel naţional. 

Implementarea Strategiei de dezvoltare economico-socială a Regiunii NUTS 3 TIMIS 424 prin utilizarea 
eficientă a fondurilor prevăzute, atât interne cât şi a celor externe, va avea ca rezultat la orizontul anilor 
2020 - 2025, o regiune NUTS 3 (judeţ) competitivă, dinamică şi prosperă, integrată cu succes în Uniunea 
Europeană printre alte regiuni NUTS 3 şi aflat în continuare pe un trend de dezvoltare rapidă şi durabilă, 
similar cu cel din perioada 2000-2010 
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Considerații generale 

După cum este definită în literatura de specialitate, o analiză socio-economică a dezvoltării reprezintă 
cadrul analitic de informare/ investigare şi comparare, pe o perioadă definită, a aspectelor economice, 
tehnice, sociologice, juridice şi manageriale a unei arii. 

În scopul definirii obiectivelor şi a strategiei de dezvoltare a judeţului Timiş, a fost elaborată o amplă 
Analiză socio-economică a dezvoltării judeţului Timiş, care a permis stabilirea unei Analize diagnostic a 
stării actuale a judeţului. 

Pe baza acestora, a fost dezvoltată Analiza SWOT a judeţului Timiş, prin care sunt identificate punctele 
tari, punctele slabe, ameninţările şi oportunităţile de dezvoltare ale judeţului Timiş. Aceste documente 
strategice sunt premergătoare etapelor de stabilirea a sistemului obiectivelor de dezvoltare şi a strategiei. 

Termeni utilizaţi 

Analiza socio-economică a dezvoltării – cadrul analitic de informare/ investigare şi comparare, pe o 
perioadă definită, a aspectelor economice, tehnice, sociologice, juridice şi manageriale a unei arii. 

Actuala lucrare cuprinde,  Analiza socio-economică a dezvoltării judeţului Timiş 2014. 

Analiza Diagnostic – este o metodă de management şi reprezintă  rezultatul unei investigări largi a 
principalelor aspecte economice, tehnice, sociologice, juridice şi manageriale ale unei entităţi sau arii 
analizate pe baza analizei socio-economice (ex. judeţul Timiş). 

Actuala lucrare cuprinde,  Analiza diagnostic a dezvoltării judeţului Timiş 2014. 

Analiza SWOT - este o metodă eficientă, utilizată şi în cadrul planificării strategice, pentru identificarea şi 
analiza potenţialelor, a priorităţilor şi pentru crearea unei viziuni comune de realizare a strategiei de 
dezvoltare. De fapt, analiza SWOT trebuie să dea răspunsul la întrebarea „Unde suntem?”, aceasta 
implicând analiza mediului intern al ariei analizate (judeţul Timiş) şi a mediului extern general şi specific. 

SWOT reprezintă acronimul pentru cuvintele englezeşti „Strengths” (Forţe, Puncte forte), „Weaknesses” 
(Slăbiciuni, Puncte slabe), „Opportunities” (Oportunităţi, Şanse) şi „Threats” (Ameninţări). Primele două 
privesc aria analizată (judeţul Timiş) şi reflectă situaţia acesteia, iar următoarele două privesc mediul 
extern acesteia şi oglindesc impactul asupra dezvoltării ariei. 

Analiza SWOT este, în fapt, o tehnică prin care se pot identifica punctele tari şi slabe şi se pot examina 
oportunităţile şi ameninţările unui proiect, ale unei acţiuni sau ale unei arii. 

Analiza SWOT începe prin efectuarea unui inventar al calităţilor şi slăbiciunilor interne (micromediu) în 
aria analizată (judeţul Timiş). Apoi se identifică oportunităţile şi ameninţările externe (macromediu) care 
pot afecta aria analizată (judeţul Timiş), bazat pe situaţia mediului şi evenimentelor înconjurătoare.  

Puncte forte/ tari 

Punctele forte/ tari descriu atributele pozitive, tangibile şi intangibile, interne, ale ariei analizate (judeţul 
Timiş). Acestea sunt, în general sub controlul factorilor de decizie. Întrebări care necesită răspuns: Ce 
faceţi bine? Ce resurse aveţi? Ce avantaje aveţi faţă de competitori? 



Puncte slabe 

Punctele slabe sunt factori care sunt sub controlul decidenţilor, care împiedică să se obţină sau să se 
menţină o calitate competitivă. Ce zone trebuie îmbunătăţite? 

Punctele slabe pot include lipsa de experienţă, resurse limitate, lipsa de acces la fonduri, etc. Aceştia sunt 
factori care sunt sub controlul decidenţilor dar, dintr-o varietate de motive, au nevoie de îmbunătăţiri 
(definirea de măsuri) care să permită potenţări crescute ale punctelor tari şi, în acest mod, atingerea 
efectivă a obiectivelor dezvoltării. Valoarea analizei creşte pe măsura identificării precise a punctelor 
slabe. 

Oportunităţi 
Oportunităţile evaluează factorii atractivi externi ariei analizate, care ar putea reprezenta motive de 
succes al dezvoltării acesteia. Oportunităţile reflectă potenţialul realizabil prin implementarea strategiei. 

Ameninţări 

Ameninţările includ factori în afara controlului decidenţilor, care ar putea sa pună într-o poziţie de risc 
strategia de dezvoltare. Aceştia sunt factori externi - nu există control asupra lor, dar pot fi anticipaţi, dacă 
există un plan de urgenţă care să se ocupe de prevenirea şi rezolvarea acestor probleme. Poate fi utilă o 
eventuală clasificare a ameninţărilor în funcţie de seriozitatea acestora şi de probabilitatea de a se 
întâmpla. Cu cât sunt identificate mai bine ameninţările potenţiale, cu atât mai mult vor fi uşurate 
repoziţionările şi planificările proactive pentru a le răspunde. 

Valoarea analizei SWOT1 este aceea că este o metodă intuitivă de organizare a cantităţii foarte mari de 
informaţii şi de date. După ce s-a efectuat analiza iniţială şi au fost identificate problemele strategice într-
un mod relevant, analistul grupează problemele într-un tabel cu patru rubrici (puncte tari/ forte, puncte 
slabe, oportunităţi, ameninţări). Tabelul este rezultatul analitic intermediar al analizei SWOT şi reprezintă 
o înfăţişare vizuală concisă a analizei anterioare. Unii analişti preferă să sublinieze punctele tari interne şi 
punctele slabe ale ariei analizate, situându-le în vârful matricei pentru a sublinia astfel aspectul de 
instrument  strategic al analizei SWOT. 

Strategii ar trebui să utilizeze metoda descrisă pentru acele probleme care au cel mai mare impact pe 
termen lung şi care pot fi efectiv rezolvate prin capacitatea şi potenţialul disponibil. 

 

                                                 
1
 Geza Fordos – Teza de doctorat
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2.1 - CARACTERISTICI GENERALE

2.1.1. Aşezare geografică

Judeţul Timiş, este situat în vestul României şi se învecinează la vest cu Serbia şi cu Ungaria, la est cu 
judeţul Hunedoara, la sud-est cu judeţul Caras - Severin iar la nord cu judeţul Arad. 

Punctul cel mai nordic al județului se află la 46011’ (localitatea Cenad), iar cel mai sudic la 
45011’(localitatea Lățunaș, comuna Jamu Mare) latitudine nordică; punctul cel mai de est se află la 
22033’(localitatea Poieni, sat Pietroasa) longitudine estică. Pe teritoriul județului se află și cel mai vestic 
punct al României, localitatea Beba Veche la 20016’longitudine estică cunoscut și sub denumirea Triplex 
Confinium. 

Prin poziţia sa geografică, aproape o treime din limitele judeţului constituie în acelaşi timp şi frontiere de 
stat. Astfel, în partea de nord-vest, între Nădlac şi Beba Veche se învecinează cu judeţul Csongrad-
Ungaria, 18 km din această frontieră fiind pe râul Mureş. La sud-vest, între Beba Veche şi Lăţunaş, 
judeţul Timiş se învecinează cu Provincia Autonomă Voivodina-Serbia. Spre sud-est, între Lățunaș și 
vârful Rusca din Munții Poiana Ruscă, se mărginește cu județul Caraș-Severin. Limita dintre cele două 
județe trece succesiv peste Dealurile Dognecei, Câmpia Gătaia, Dealurile Pogănișului, culoarul Timișului, 
urcând apoi pe culmile montane până în vârfurile Padiș și Rusca. În partea de est, limita cu județul 
Hunedoara se menține pe cumpăna de ape dintre Mureș și Bega, coborând de pe culmile montane până 
în șaua Lăpugiului și urcând din nou în Dealurile Bulzei. La nord, limita dintre județele Timiș și Arad 
urmărește Dealurile Lipovei, Câmpia Vinga, până la Periam Port, de unde urmează râul Mureș, pe circa 
30 km, până la granița cu Ungaria 

Timişoara, reşedinţa judeţului, se află situată la o distanţă medie de aproximativ 550 km faţă de capitala 
României – Bucureşti şi cca. 170 km şi 300 km faţă de Belgrad şi Budapesta, capitalele celor două ţări 
învecinate Serbia şi respectiv Ungaria. 

Figura 1.1.1Harta judeţului Timiş



Aşezarea în regiune şi euroregiune, 

Județul Timiș face parte din Regiunea de Dezvoltare VEST (alături de județele Arad, Hunedoara și Caraș-
Severin) și se suprapune provinciei istorice Banat. 
De asemenea, județul Timiș face parte din Euroregiunea "Dunăre-Criș-Mureș-Tisa" (Euroregiunea 
DKMT), o regiune trasfrontalieră ce se întinde pe 77.100 km2şi cuprinde o populaţie de 6 milioane de 
locuitori. 

Partenerii DKMT sunt: 
� România: Judeţele Timiş,Arad, Caraş-Severin, Hunedoara; 
� Ungaria: Judeţele Csongrád, Békés, Bács-Kiskun; 
� Serbia: Provincia Autonomă Voivodina 

 

Figura 1.1.2 Euroregiunea DKMT 

Cooperarea în cadrul Euroregiunii DKMT vizează domeniile economice, construirea unor facilităţi de 
infrastructură (transport şi telecomunicaţii), turism, mediu, protecţie civilă, ştiinţă, cultură, sport, relaţii 
civice. 

2.1.2. Suprafaţa 

Suprafaţă totală a Judeţului Timiş este de 869.665 ha, reprezintă 3,65% din teritoriul României și ocupă 
— ca întindere — locul I pe ţară. 

Din suprafaţa totală, suprafaţa agricolă era în 2010 de 693.417 ha (79.7%) în scădere cu 8.753 hectare 
(1%)  faţă de 2006 (702.170 ha - 80,7%), din care 531.037 ha arabil, 121.347 ha păşuni naturale, 28.619 
ha fâneţe naturale, 3.871 ha vii, 8.543 ha livezi. 



Suprafaţa agricolă amenajată pentru irigaţii în 2010 era de 15.120 ha (2.2% din suprafaţa agricolă). 

Suprafaţa neagricolă era în 2010 de 176.248 ha (20.3%, în creştere cu 1% faţă de 2006) din care 
107.768 ha păduri, 15.736 ha ape, 18.950 ha drumuri şi căi ferate, 28.923 ha curţi şi construcţii, 4.871 ha 
teren neproductiv. 

2.1.3. Relieful 

Relieful județului Timiș se caracterizează prin complexitate și varietate de forme morfologice aparținând 
unor trepte majore: munți, dealuri, depresiuni de contact și câmpii, succesionate altitudinal, în general de 
la est la vest. 

Forma predominantă de relief se caracterizează prin câmpie, care acoperă partea vestică (câmpia joasă) 
şi centrală (câmpia înaltă) a judeţului. Câmpia pătrunde sub forma unor golfuri în zona dealurilor, pe văile 
Timişului (spre Lugoj) şi Begheiului (spre Făget), iar în estul judeţului se desfăşoară dealurile premontane 
ale Pogănişului şi partea sudică a Podişului Lipovei. 

Înălţimile cele mai mari corespund culmilor nord-vestice ale masivului Poiana Ruscăi (800 —1.300 m), 
culminând cu vârful Padeşul (1.380 m).

Munţii Poiana Ruscă fac parte din Carpații Occidentali și sunt cea mai veche şi înaltă formă de relief de 
pe teritoriul judeţului, fiind situaţi în extremitatea estică, cu înălţimi de aproximativ 1300 m_ Vf. Padeş 
1374 m, Vf. Rusca 1355 m. Din aceste vârfuri se desprind radiar culmi lungi, numite de localnici 
"picioare", care coboară până în depresiunile periferice.  
Din vârful Padeș se desprinde către nord o culme care, prin vârfurile Balaurul, Preslop, Ambros, Beneșu 
ajunge până la Tomești; din vârful Balaurului se desface spre vest o altă culme care se extinde prin 
vârfurile Brăinul Mare și Gomila Mare până la Fârdea. 
Din vârful Rusca pornește către NV, până la Românești, o culme peste Vârful Stâlpului, Druja și vârful 
Scalinulu 

Zona dealurilor piemontane: 
Dealurile s-au individualizat prin acumularea unor groase depozite sedimentare cu alcătuiri 
granulometrice diferite, aduse și depuse de râurile care coborau din munți. 

Zona dealurilor piemontane (Dealurile Banatului), constituie a doua treaptă majoră a reliefului judeţului, 
alcătuită din dealuri cu altitudini între 200-400 m. În cadrul acestei unități de relief se individualizează o 
serie de subdiviziuni şi anume: 

� Dealurile Lipovei - sunt delimitate de Mureș la nord, de Bega la sud; spre est și vest limita 
urmează un traseu sinuos, pe aliniamentele Lăsău -Lăpugiu de Jos -Coșteiu de Sus, respectiv 
Chesinț -Benec -Ianova. Reprezintă cea mai întinsă subunitate deluroasă. 

� Dealurile Bulzei (Frăgulii) - sunt situate în estul Dealurilor Lipovei, între Valea Mureșului la nord, 
Valea Mare la est, pârâul Icui la sud, valea Șanovița, valea Groși, peste interfluviul Groși-Icui, prin 
dreptul contactului dintre nivelele de 300 și 350 m, la vest. Au altitudini de peste 400 m (Dealul 
Ciordan 459 m, Dâmbul Cornului 437 m, Vârful Frăgulii 493 m) și reprezintă sectorul cel mai înalt 
din Dealurile Lipovei.  

� Dealurile Lăpugiului - se află în partea de nord-vest a Munților Poiana Ruscă și sunt despărțite 
de Dealurile Lugojului prin râul Bega Luncanilor. În general culmile depășesc cu puțin 300 m, dar 
sunt și înălțimi mai mari ca urmare înscrierilor pe roci mai rezistente. Astfel, dealurile Săliște (518 



m) și Dobra (364 m) sunt alcătuite din andezite și roci piroclastice grosiere, iar Dealul Corbului 
(406 m) este format dintr-o alternanță de argile, pietrișuri, marne argiloase, calcare și tufuri. 

� Dealurile Lugojului - se desfășoară între Bega Luncanilor și Culoarul Bistrei, dominând Câmpia 
Lugojului și Depresiunea Făgetului cu peste 100 m. Sunt alcătuite predominant din pietrișuri, 
nisipuri și argile de vârstă pannoniană dispuse transgresiv peste șisturi cristaline, aflate la sud de 
valea Surducului. 

� Dealurile Buziașului (subunitate a Dealurilor Pogănișului) - se extinde în jumătatea de nord-
vest a Dealurilor Pogănișului, între Câmpia Lugojului, la nord-est, Câmpia Buziașului la nord-vest 
și sud-est și valea Pogănișului la sud.  

� Dealurile Dognecei - sunt reprezentate în județ numai în sud-est, prin porţiuni restrânse şi joase 
din dealurile Tirolului (Dealul Teiuş 237 m, Podişul Teiş 223 m). 

Zona de câmpie: 
Câmpia Banatului reprezintă cea mai joasă treaptă a reliefului judeţului; ocupă partea centrală şi vestică, 
pătrunzând în zona dealurilor piemontane (unde formează golfurile de câmpie ale Făgetului şi Lugojului). 

� Câmpia Vinga - prezintă cele mai tipice depuneri de löess din sud-vestul României, acumulate în 
diferite etape ale cuaternarului pe mai multe nivele, cu grosimi între 8-12 m și intercalații de soluri 
fosile. 

� Câmpia Bârzavei (Gătaia) - coboară sub formă de evantai din zona Dealurilor Dognecei și se 
termină destul de brusc, în câmpia joasă la nivelul cotei de 100 m pe linia localităților Lățunaș -
Jamu Mare -Moravița -Gaiu Mic -Denta -Opatița -Folea -Liebling -Sacoșu Turcesc -Buziaș. Spre 
est, limita este marcată de un abrupt de circa 50 m ce o separă de dealuri.  

� Câmpia Jimbolia – Bulgăruș - prin uniformitatea și extinderea câmpurilor, Câmpia Jimbolia -
Bulgăruș are un caracter de câmpie tubulară joasă. Caracteristica esențială a câmpiei este 
omogenitatea depozitelor sale löessoide, groase de 2-3 m. 

� Câmpia Sânnicolaului - este despărțită de cea a Jimboliei de către Câmpia nisipoasă Galațca - 
Giucoșin. Are o extindere redusă, fiind limitată la nord de Aranca, la sud de linia Periam -vest 
Pesac - nord Tomnatec - est Nerău, după care urcă altimetric spre nord - vest, până la sud de 
Sânnicolau Mare. 

� Câmpia Beba – Cherestur - are o extindere redusă în România, ea continuându-se spre nord-
vest, în Ungaria și spre sud-vest, în Serbia.Altitudinea câmpiei este redusă (79-82 m), fapt care se 
repercutează asupra nivelului freatic, mai ridicat (1,5 -2,5 m) și a circulației sale mai lente. Câmpia 
este acoperită în mare parte cu depozite löessoide, întrerupte de intercalații grosiere sau fluvio-
lacustre fine. Spre est, löessurile sunt acoperite de depozite fluvio-lacustre în straturi tot mai 
groase, realizându-se o tranziție treptată spre Câmpia Aranca. 

� Câmpia golf Timiș – Bega cuprinde sectorul de luncă comună a râurilor Timiș și Bega din aval de 
Caransebeș, respectiv Făget. Dacă din punct de vedere morfologic, câmpia nu prezintă diferențieri 
esențiale față de alte sectoare, ea se deosebește net în funcție de natura și caracteristicile chimice 
ale sedimentelor, de modul lor de așezare, cât și de tipurile de soluri care au evoluat pe acestea. 

� Câmpia Recaș – Chizătău este situată spre est, în zona de unire a luncilor celor două răuri Timiș 
și Bega. Începe în aval de Lugoj și ține până în aval de Recaș. Posea (1992), o denumește 
impropriu Cămpia Timișinei, cu toate că nu Pârâul Timișina este răspunzător de formarea 
sectorului de câmpie. Chiar dacă pârâul își lasă amprenta asupra depozitelor, o face numai pentru 
extremitatea sud-estică a acestei câmpii. 

� Câmpia Moșnița mărginește la vest câmpiile de lunci comune ale râurilor Timiș și Bega și se 
extinde de la vest de Recaș - vest Izvin -sud Ghiroda -sud Timișoara -vest Șag -sud Pădureni -



nord Liebling -peste Stamora Română și Sacoșul Turcesc, unde se termină Câmpia înaltă a 
Nițchidorfului. 

� Câmpia Timișoarei face tranziția între câmpul löessic al Torontalului (Câmpia Jimboliei) în vest, 
Câmpia golf Timiș-Bega în est și Câmpia de divagare a Timișului inferior în sud. La nord se 
sprijină pe terasele inferioare ale Câmpiei înalte Vinga, care se prelungesc spre sud, sud-vest, în 
Câmpia Timișoarei sub forma unor martori de eroziune (Dealul Flămând -martor care domină 
câmpul cu 2 până la 20 de metri). 

� Câmpia Sânmihai – Diniaș - dacă pentru sectoarele de câmpie anterior prezentate, agenții 
morfogenetici și materialele aduse de către ei au reprezentat jaloane de divizare, câmpiile situate 
la vest de Timișoara se subordonează unor procese legate de regimul hidric al depozitelor și de 
circulația ascendentă a sărurilor.  

� Câmpia Ciacova îmbină pe porțiuni reduse aproape toate caracteristicilesectoarelor de câmpie 
ale Timișului prezentate până aici. Situată pe o arie de accentuată afundare a fundamentului, 
câmpia are un aspect tipic de subsidență cu intense divagări și rătăciri ale apelor, cu meandrări 
accentuate și dese înmlăștiniri (zona Cebza -Macedonia -Petroman -Obad). 

� Câmpiile joase acoperite cu depozite fluvio-lacustre reprezintă sectorul cel mai coborât altitudinal 
din perimetrul Banatului. Sunt relativ recente, drenate de o serie de pârâuri cu regim permanent. 
Panta foarte redusă și subsidențele locale sau generale au determinat acoperirea depozitelor 
löessoide și a aluviunilor mai vechi cu aluviuni recente sau cu depozite foarte fin texturate, de 
origine lacustră. Acestea au următoarele subdiviziuni: Câmpia Aranca, Câmpia Cenei -Ionel –
Livezile şi Câmpia Moraviţa.  

Apele: 

Teritoriul judeţului este străbătut de la est la sud-vest de râurile Bega şi Timiş, cu afluenţii săi Timişana, 
Pogăniş şi Bârzava, iar în nord îşi urmează cursul  de la est spre vest, Aranca, vechiul braţ al Mureşului. 

Bazinul hidrografic Mureș – Mureşul (L = 716 km, S = 27830 km2, la frontieră) străbate judeţul în partea 
de nord-vest pe o lungime de 42 km, formând limita comună cu judeţul Arad şi apoi graniţa de stat cu 
Ungaria. Trebuie menţionată Valea Aranca,un vechi curs al Mureşului (L = 104 km, S = 990 km2, la 
frontieră) care are pe teritoriul judeţului peste 90% din suprafaţa bazinului şi lungimea cursului său care în 
prezent joacă rol de canal de desecare. 

Sistemul Aranca – Aranca curge de la nord-est către sud-vest; își are izvoarele la Sânpetru German, iar 
locul de vărsare în Tisa, la Pade în Serbia. Cursul său principal are o lungime de 108 km până la frontieră 
din care 65 km în cuprinsul județului Timiș. Este un vechi braț al Mureșului și este alimentat din pânza 
freatică, din ploi și zăpezi, având un curs foarte sinuos. Sistemul Aranca este astăzi influențat de apele 
Mureșului pe cale subterană. Datorită pantei reduse a bazinului, de sub 3m/km, drenajul apelor de 
suprafață este foarte redus, fapt ce conferă zonei un caracter de evidentă divagare. 

Bazinul Hidrografic Timiș- Timişul se varsă în Dunăre pe teritoriul Serbiei, are la intrarea în judeţ în aval 
de comuna Sacu, o suprafaţă de bazin de 2335 km2şi o lungime de 93 km iar în secţiunea de frontieră 
5795 km2şi respectiv 231 km. Râul Timiș își adună primele ape din munții Țarcu, Godeanu și Semenic ca 
apoi, până la trecerea frontierei să adune încă circa 80 de afluenți. Ca afluenţi mai importanţi primeşte pe 
dreapta pârâul Nădrag (L = 27 km, S = 140 km2), iar pe stânga Timişana (L = 47 km, S = 434 km2), 
Şurgani (L = 29 km, S = 192 km2), Pogăniş(L = 97 km, S = 667 km2) şi Lanca-Birda(L = 44 km, S = 440 
km2) dând bazinului un aspect cu o pronunţată asimetrie de stânga. 



Bazinul Hidrografic Bega – Bega își are obârșia în Munții Poiana Ruscă prin două izvoare. Este vorba 
de Bega care coboară de sub Padeș de la înălțimea de 1150 m și de Sașa, de sub vârful Rusca de la 
1010 m. Din suprafaţa totală a bazinului de recepţie a râului Bega, de 2240 km2, 2211 km2 se află pe 
teritoriul judeţului Timiş. Densitatea rețelei hidrografice este de 0,37 km/km2 . 

Bazinul hidrografic Bârzava - Bârzava își are izvoarele în Munții Semenic și se varsă în Timiș pe 
teritoriul Serbiei. Are o lungime de 129 km, S = 1020 km2, se încadrează în judeţ cu sectorul său inferior, 
pe o lungime de 45 km, cu o albie majoră larg dezvoltată, ajungând uneori la lăţimi de 2-4 km şi o pantă 
medie sub 1‰. 

Bazinul hidrografic Moravița - Moravița, afluent al Bârzavei cu care confluează pe teritoriul sârbesc, 
izvorăște din Dealurile Tirolului. Puţinii afluenţi pe care îi primeşte din dealurile piemontane, numai pe 
partea stânga (Clopodia, Serniţa), imprimă bazinului o asimetrie evidentă. La Șemlacu Mare pantele scad 
brusc, fapt ce determină stagnarea apelor. În partea inferioară a sa are cursul împotmolit și deci 
neîncăpător la viituri. 

Lacurile: 
Lacurile sunt numeroase dar au suprafeţe şi adâncimi mici. Dintre lacurile naturale mai importante pot fi 
enumerate: 

� Complexul lacustru din arealul comunei Satchinez_ Lacul Satchinez (S=40 ha, Hm=1,50 m). Din 
acest complex lacustru mai fac parte şi lacurile: Cotul Morii (8 ha), Verbunci (2 ha), Râtu Mare (6 
ha), Râtul Lişului(2 ha) şi mlaştinile Râtul Dutin, Râtul Mărăşeşti.  

� Cele două lacuri din perimetrul comunei Becicherecu Mic (unul de 33 ha și altul de 13 ha). Lacurile 
de la Satchinez și Becicherecu Mic sunt lacuri relicte (resturi din mlaștinile care au acoperit 
odinioară o mare parte din câmpie). 

� Balta Petra (15 ha) din comuna Jebel. 
� Lacul de acumulare Surduc este amplasat pe râul Gladna, afluent de stânga al râului Bega 

superioară, la cca 4 km amonte de satul Surducul Mic. Acumularea este construită în anul 1976 cu 
un volum total de 51,08 milioane m3la NNR (198 mdMB) în etapa finală şi un luciu de apă de 538 
ha.În prezent acumularea funcţionează la nivelul capacităţii etapei I cu un volum total de 24,225 
mil. m3la NNR (192 mdMB) şi un luciu de apă de 357 ha. Adâncimea maximă a lacului la NNR 
(192 mdMB) este de 16m. Nivelul minim de exploatare al lacului este la cota de 187 mdMB. 
Barajul este amplasat la o altitudine medie de 195 mdMB cota coronamentului fiind 203 mdMB. 

� Lacul de acumulare Murani este situat pe cursul de apă Măgheruş, amonte de localitatea 
Murani. Acumularea a fost dată în funcţiune în anul 1971, funcţionând cu retenţie nepermanentă 
(cu rol de atenuare a undelor de viitura). Din anul 1980, în urma lucrărilor suplimentare executate, 
devine cu retenţie permanentă. 

2.1.4. Clima 

Clima are caracter temperat-continental moderat cu veri calde și ierni blânde datorită atât influențelor 
maselor de aer oceanice (dinspre vest) și mediteraneene (dinspre S și SV), cât și a faptului că peste 85% 
din teritoriul județului Timiș aparține ținutului cu climă de câmpie (restul de circa 15% se încadrează în 
cea mai mare parte zonei cu climă de dealuri și munte). Sectorul de provincie climatică cu influență 
oceanică se caracterizează prin advecții frecvente ale aerului temperat-maritim, de origine polară tot anul, 
care determină maximul principal de precipitații din mai-iunie și, uneori, un maxim secundar în decembrie. 
Iarna, advecții frecvente de aer rece din nord-vest, generate de anticiclonul azoric și cel scandinav, și 
calde din sud-vest, generate de ciclonii mediteraneeni. 



Sectorul de provincie climatică cu influențe submediteraneene are ca principală caracteristică, iarna, 
advecții ale aerului cald din sud-vest, generate de ciclonii mediteraneeni, care determină un climat mai 
blând, cu precipitații mai frecvent sub formă de ploaie și lapoviță, fenomene climatice de iarnă slabe ca 
intensitate, durată mică a stratului de zăpadă (15-20 de zile), durata intervalului fără îngheț dintre cele mai 
lungi din țară; în unii ani, înghețul este episodic, iar durata perioadei de vegetație este aproape continuă.  
În regimul anual al precipitațiilor se înregistrează un maxim principal în mai-iunie și altul secundar în 
decembrie. 

Temperatura medie anuală oscilează între -2°C şi 21°C. Cea mai joasă temperatură înregistrată în 
Timişoara a fost de -24,1°C iarna şi de 5,3°C vara, iar cea mai ridicată temperatură de 20,5°C iarna şi de 
39,5°C vara.  

Ca fenomene meteorologice cu grad mare de risc, se menţionează orajele şi furtunile cu grindină (după 
persistenţa zilelor tropicale), depunerile de chiciură (cu efecte negative asupra vegetaţiei), secetele şi 
fenomenul de „arşiţă”, care se manifestă, mai ales în partea vestică a judeţului. 
Cantităţile medii anuale de precipitații totalizează 734 mm la Făget, 591.6 mm la Timișoara, 602 mm la 
Denta, 531.9 mm la Jimbolia, 526.6 mm la Sânnicolau Mare. De la anumite înălțimi, funcție și de expoziția 
versanților, mai spre munte, se ating și se depășesc 1000 mm anual (1017 mm la Nădrag). 

Frecvența și viteza medie a vântului pe direcțiile principale - frecvenţele medii anuale înregistrate la 
Timişoara în perioada 1961-2000, evidenţiază cea mai mare pondere a vânturilor de nord-vest (21,2%) şi 
a celor din vest (15,6%), urmate de cele din sud (15,1%) şi nord (12,0%). Vântul de Vest este determinat 
de anticiclonul Azorelor; vara bate de la nord-vest, iar iarna de la sud-vest. Este un vânt călduț și umed 
care provoacă precipitații abundente în lunile mai și iunie. 

2.1.5. Resurse naturale 

Resursele naturale (în subsol) cuprind zăcăminte de lignit (Sinersig), bazalt (Lucareţ-Sanoviţa), mangan 
(Pietroasa). argilă (Biled, Cărpiniş, Jimbolia, Lugoj, Sânnicolau Mare), ţiţei şi gaze (în zona de vest a 
judeţului), nisip (Şag), nisip pentru sticlă (Groşi - Făget, Tomeşti şi Gladna).In ultimii ani au fost puse în 
evidenţă importanet resurse pentru exploatarea gazelor de şist. Izvoare de ape minerale şi ape 
geotermale sunt la Timişoara, Buziaş, Pişchia, Ivanda, Sacoşu Mare, Bogda, Calacea, Deta, Sânnicolau 
Mare, Jimbolia, Teremia Mare şi Lovrin.

Solul judeţului Timiş oferă condiţii favorabile pentru cultura plantelor agricole, în principal a cerealelor şi a 
plantelor tehnnice şi furajere şi pentru pomicultură şi viticultură. În partea nord-vestică a judeţului sunt 
cernoziomuri, cernoziomuri levigate şi cernoziomuri de fâneţe, iar în zona deluroasă se succed de la vest 
spre est diferite tipuri de soluri silvestre, între care predomină cele brune, iar cele brune-închise şi brune-
roşcate ocupă suprafeţe mai mici în partea vestică.  

Datorită varietății formelor de relief, solurile nu formează zone clar delimitate. Dispoziția lor geografică 
este determinată mai ales de condițiile locale de drenaj natural și de textura depozitelor de solificare. 
Astfel, luvosolurile apar la contactul cu câmpia piemontană și în partea sudică și vestică a Dealurilor 
Lipovei.   Luvosolurile stagnice sunt răspândite pe platourile sau pe versanții slab înclinați din Dealurile 
Făgetului, în partea estică a Dealurilor Lipovei, pe terasele largi ale râurilor Timiş şi Bega. 

 



Tabel cu principalele tipuri și asociații de soluri din județul Timiș: 

Nr.crt. SRTS2003 SRCS1980 
Agricol

(ha) 
Forestier

(ha) 
Total
(ha) 

% 

1 Litosol (di,eu,pr,rz) Litool 9833 178* 1011  

2 Regosol  
(di,eu,mo,um,pe,li) 

Regosol 22475 44 22519  

3 Psamosol (eu,mo,gc) Psamosol 211 - 211  

4 Aluviosol Protosol 
aluvial  
 

Protosol aluvial  29148  29148  

5 Sol aluvial   - 4328 4328  

6 Coluvial - - -  

Protisoluri Soluri neevoluate 61667 4550 66217 8,2 

7 Cernoziom 
(ti,gc,ka,vs,sc,ac) 

Cernoziom  187187 - 187187  

8 Cernoziom cambic - - -  

9 Faeoziom (ti,vs,gc,st,cl) Cernoziom argiloiluvial   24722 300 25022  

10 Sol negru clinohidromorf - - -  

11 Rendzină (ti,cb,ka)  Rendzină 140 200 340  

Cernisoluri Molisoluri  212049 500 212549 26,4 

12 Nigrosol (ti,cb,li)  Sol negru acid - - -  

13 Humosiosol (ti,cb,li)  Sol humicosilicatic - - -  

Umbrisoluri Umbrisoluri     

14 Eutricambosol 
(ti,mo,vs,ro,al) 
 

Soluri brune 
eumezobazice  
Sol roşu-terra rosa 

89002 32100 121102  

15 Districambosol 
(ti,um,ep,li) -   

Sol brun acid - 14450 14450  

Cambisoluri    Cambisoluri 89002 46550 135557 16,8 

16 Preluvosol 
(ti,mo,rs,vs,ca,st) 

Sol brun roşcat   85176 - 85176  

17 Sol brun argiloiluvial   12150 12150  

18 Luvosol 
(ti,rs,ab,vs,pe,st) 

Sol brun roşcat luvic   76556 500 77056  

19 Sol brun luvic   25670 25670  

20 Luvisol albic  11540**** 11540  

Luvisoluri Argiluvisoluri 165946 49860 215806 26,8 

21 Prepodzol (ti,um,tb,li)  Sol brun feriiluvial - 175 175  

22 Podzol (ti,um,fe,tb,li)  Podzol - - -  

Spodisoluri Spodisoluri - 175 175  

23 Vertosol (ti,gc,st,br)  Vertisol 71218 218 71436  

Pelisoluri Vertisoluri 71218 218 71436 8,9 

24 Gleiosol  
(eu,di,ka,mo,ce,ca,pe,al) 

Lăcovişte 43117 447 4356  

25 Sol gleic - - -  

26 Stagnosol (ti,lv,ab,vs,pl)  Sol pseudogleic 7375 326 7701  

Hidrisoluri Soluri hidromorfe 7375 326 51265 6,4 

27 Soloneţ 
(ti,mo,lv,ab,sc,ge)  

Soloneţ 42473 - 42473  

Salsodisoluri Soluri halomorfe 42473 - 42473 5,3 



-continuare tabel- 

Nr.crt. SRTS2003 SRCS1980 Agricol
(ha) 

Forestier
(ha) 

Total
(ha) 

% 

28 Turbosol (di)  Sol turbos - - -  

Histisoluri Hitosoluri - - -  

29 Erodosol (ca,cb,ar,sp,li) Erodosol 5618 - 5618  

30 Antrosol (ro,aq) şi 
Entiantrosol (ar,ru,co) 

Sol desfundat 3933 - 3933  

31 Protosol antropic - - -  

32 Antrisoluri Soluri trunchiate,
antropice 

9551 - 9551 1,2 

T O T A L 702398  102626*** 805024  

-Sursa – PATJ Timis- 

*). Reprezintă simbolurile subtipurilor de sol. **). După datele Conferinţei Naţionale pentru Ştiinţa Solului, 2003, cu 
modificări conform Amenajamentelor. ***). Reprezintă suprafaţa cu păduri (fără terenuri afectate gospodăririi silvice). 
****). Cuprinde şi alosoluri (cca. 1500 ha)

Resursele de sol în zona montană sunt reprezentate prin: păduri (de gorun, de fag în amestec cu 
carpen, iar pe pantele superioare ale muntelui păduri de molid, în amestec cu brad; sporadic se întâlnesc 
și exemplare de pin), pajiști de munte ce se diferențiază după loc în pășuni și fânețe, adică pajiști mai 
înalte care se cosesc;  

Resursele de sol în zona de deal sunt reprezentate prin: păduri (de stejar și amestec de fag și stejar), 
pajiști de dealuri, pajiști de luncă, fânețe; solurile cu fertilitate mijlocie, folosite pentru arături; 

Resursele de sol în zona de câmpie sunt reprezentate prin: soluri fertile (61,34% din suprafața 
județului o reprezintă terenurile arabile); pajiști de câmpie reprezentate îndeosebi prin izlazurile comunale 
din preajma satelor; pajiști din lunci, apele de suprafață, energie solară și eoliană. 

Terenul agricol reprezintă cea mai importantă rezervă naturală a teritoriului județean care acoperă peste 
79,73% din suprafața sa totală respectiv 693416 ha. Structura pe folosințe agricole pune în evidență 
predominanța terenurilor arabile cu 531037 ha (76,58% din suprafața agricolă). Celelalte folosințe au 
ponderi mai reduse și sunt reprezentate de: pășuni 121347 ha (17,79% din suprafața agricolă), fânețe 
28619 ha (4,12% din suprafața agricolă), vii și pepiniere viticole 3871 ha (0,55% din suprafața agricolă), 
livezi și pepiniere pomicole 8542 ha(1,23% din suprafața agricolă). 

 

2.1.6. Organizarea administrativ – teritorială

Organizarea administrativă a judeţului Timiş cuprinde potrivit Legii nr.2 / 1968, modificată recent prin 
Legea nr.83 / 2004 şi Legea nr.84 / 2004, 2 municipii (Timişoara şi Lugoj), 8 oraşe (Buziaş, Ciacova, 
Deta, Făget, Gătaia, Jimbolia, Recaş şi Sînnicolau Mare), 89 comune şi 313 sate. 

La ultimul recensământ din 2011 (rezultate provizorii), populaţia judeţului Timiş a fost de 683.540 locuitori 
(în scădere cu 5.614 locuitori – 0.8% faţă de recensământul din 2002). Densitatea populaţiei este de 75 
locuitori/kmp (în scădere faţă de 2002 cu 3 locuitori/ kmp.  

 



Reşedinţa judeţului este Municipiul Timişoara, atestat documentar în anul 1266 şi oraş din anul 1342, 
numele fiind luat de la râul Timişel sau Timişul Mic aşa cum apare cursul actualului râu Bega în 
descrierile din epocă. Stăpânită de regatul ungar şi de imperiul otoman în evul mediu, de habsburgi în 
epoca modernă, de monarhia austro-ungară în veacul al XIX - lea şi intrată în componenţa statului român 
începând cu anul 1919, Timişoara a fost numită „Mica Vienă”, fiind printre primele oraşe ale lumii care a 
avut tramvai tras de cai în anul 1869 şi primul oraş din Europa iluminat electric în 1885. 

Important centru industrial, social, cultural şi ştiinţific, oraş al concordiei interetnice, simbol al Revoluţiei 
din 1989, Timişoara este astăzi oraşul care promovează cele mai progresiste idei, constituindu-se într-un 
bastion al democraţiei şi dezvoltării pe toate planurile. 

 

Consiliul Judeţean Timiş este autoritatea administraţiei publice locale, constituită la nivel judeţean, pentru 
coordonarea activităţii consiliilor comunale şi orăşeneşti, în vederea asigurarii serviciilor  publice de 
interes judeţean și a dezvoltării economico-sociale a județului Timiș. 
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2.2 - SITUAŢIA ECONOMICO-SOCIALĂ A JUDEŢULUI TIMIŞ

Contextul analizei - Cadrul european și național de referință: 

Raportul competitivității în UE-27 din anul 2013, precum și alte documente și comunicate oficiale ale 
Uniunii Europene (UE) din ultimul an reiau importanța și necesitatea reindustrializării în Statele Membre. 
Pentru regiunile din România, reindustrializarea are o importanță specială, având în vedere scăderea 
volumului cantitativ și a calității, atât pentru produse și servicii, cât șiîn dotarea cu factori tehnologici și de 
resurse umane din ultimul sfert de secol: capital, forță de muncă, energie, materiale (resurse) și servicii 
de producție. Factorul rămas oarecum în avantaj comparativ, forța de muncă, în special prin abilități, un 
nivel de disciplină mediu superior, precum și costul relativ redus al acesteia poate susține viabil 
reindustrializarea în profil teritorial a economiei regiunilor NUTS 3, în noile condițiiale unei globalizări 
restrânse de pe piața europeană. Adoptarea unor măsuri integrate la nivel de NUTS 0, pentru a realiza o 
stabilitate dinamic-structurală a economiei și pentru a rezista la presiunea crescândă a forțelor 
concurențiale de pe piața europeană – o condiție în fapt îndeplinită numai parțial la aderare de România, 
reprezintă în prezent o cerință esențială pentru construirea unei strategii în profil teritorial. Lipsa unei 
descentralizări adecvate, oportune și în termen, poate stopa, de asemenea, pentru o lungă perioadă de 
timp efortul de industrializare depus în ultimii 130 de ani de factorii de decizie din țara noastră.  
 
Obiectivul principal al Strategiei Lisabona 2000 a fost de atingere a nivelului celui mai performant al 
competitivității la nivel mondial până în 2010, de către economia UE, prin niveluri reduse ale consumului 
de resurse, prin costurile mai mici în fapt, precum și printr-o valoare adăugată mai mare pe salariat. În 
prezent acest obiectiv, adecvat și pentru economia României, este reiterat în Strategia Orizont 2020, cu o 
formulare mai clară a obiectivelor și instrumentelor – competitivitae prin inovare, folosirea adecvată a 
forței de muncă și cooperarea transfrontalieră între regiuni. Instrumentele principale sunt măsurarea prin 
avantaj comparativ al firmelor și colectivităților (Studiu introductiv, în Manoilescu, 2012) și prin nivelul 
redus al costurilor și prețurilor, care asigură menținerea pe piața europeană a produselor românești. 
Prețul unui kilogram de produs finit, precum și intensitatea energetică sunt încă substanțial reduse în 
economia națională, comparative cu cea a UE-28.2 Astfel, necesitatea inovării de produs, de proces și de 
tehnologii pe Piața Unică, alături de stimularea participării universităților în domeniul cercetării, dezvoltării 
tehnologice și a inovării, devin în următoarea perioadă de programare (2014-2020) – cerințe și soluții 
pentru alegerea și dezvoltarea unor sectoare cheie pentru economia fiecărei regiuni. Aceste cerințe sunt 
reunite în noul concept de specializare inteligentă (smart specialisation) – direcții cheie ale evoluției 
activităților socio-economice comunitare.  

În acest context, dezvoltarea convergentă a regiunilor NUTS 2 şi 3 din Uniunea Europeană poate fi 
accelerată sub forma unei cooperări transfrontaliere prin schimburi de bunuri, servicii și de know-how, 
bazate pe identificarea de scheme de schimb avantajoase reciproc între toate regiunile NUTS 3 
(aproximativ 1400), bazate pe măsurarea simultană a avantajului comparativ al produselor fabricate şi a 
serviciilor, a economisirii de resurse și de energie clasică, obținută din combustibili fosili, în principal. 
Potrivit Strategiei Orizont 2020, realizarea unei specializări inteligente, în cadrul unor resurse date și cu 

                                                 
2Compararea prețurilor se asigură în sistem hedonic – prin compararea caracteristicilor principale la produse similare. Date mai 
detaliate privind compararea eficienței producerii unui kilogram în piața comunitară la: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/, seria de 
date tsdpc100: 0,21 euro/kg produs finit în comparatie cu nivelul european de 1,6 kg/euro. Pentru intensitatea energetică a se 
vedea seria de date tsdec360: 392 kg/100 euro în România, comparativ cu 144 kg/100 euro in UE-27.�



presupunerea unui salt calitativ în inovarea de produse, procese și de tehnologii ale IMM-urilor, se poate 
realiza simultan cu reindustrializarea unor sectoare performante. Dacă se are în vedere faptul că Europa 
nu a fost în ultimele două secole un stat al bunăstării (Krugman, 2012), atunci măsurarea simultană și 
corelată, prin aceste mărimi și obiective de referință, cu urmărirea în ultimă instanță a convergenței 
regionale, bazată pe creșterea valorii adăugate, capătă un accent special. Astfel tema industrializării și 
calculul avantajului comparativ, reunite sub cupola specializării inteligente, devin puncte de reper cheie în 
dezvoltarea unor regiuni ale UE, printre care si cele din România, în legătură cu obiectivele de dezvoltare 
stabilite. Convergența, măsurată prin PIB/locuitor sau valoare adăugată brută/salariat, presupune un grad 
sporit de echitate socială, ea reluând temele legate de relațiile Nord-Sud, ale câștigurilor din comerț și 
cele ale oportunității localizării unor noi investiții în diferite regiuni ale pieței comunitare.  
 
Pentru regiunea NUTS 3 Timiș, acest tip de analiză este de actualitate, având în vedere poziționarea 
cheie a regiunii, dotarea relativă bună cu factori de producție și deschiderea comunităților teritoriale spre 
legături mai intense cu cele din alte regiuni. În acest context, evoluția economico-socială a județului Timiș 
este necesar a fi observată și analizată sistematic prin măsurarea competitivității – prin productivitate 
totală cuantificată la acest nivel dezagregat prin reducerea costului și/sau prețului produselor, prin 
productivitatea muncii bazată pe creșterea valorii adăugate obținute pe un salariat, precum și măsurarea 
folosirii cât mai depline a forței de muncă în dezvoltarea regională. Analiza situației economico-sociale 
actuale a județului Timiș se va face astfel în noul context, prin observarea comparativă a evoluției din 
perioada 2001-2011 pe Piața Unică, cu extinderea sau restrângerea acestei perioade, inclusiv pe niveluri 
agregate – la nivel de regiune sau la nivel național, potrivit surselor de date statistice sau similare 
identificate,  precum și a unor studii privind evoluția economiei comunitare.  
 
Direcțiile de lucru principale pentru analiza economico-socială (AES) a regiunii NUTS 3 Timiș au în 
vedere:  

� identificarea și selectarea unui număr minim de industrii și/sau (sub)sectoare economice prioritare 
în procesul de elaborare în continuare a Strategiei, în vederea stimulării dezvoltării acestora, 
pentru a asigura protecția mediului și economisirea resurselor, concomitent cu folosirea eficientă a 
surselor de energie (regenerabilă). În paralel, sunt necesare a fi identificate sectoarele cheie care 
produc bunuri și servicii de bază, pentru consumul populației, și pentru a micșora factorii de risc în 
cazul unor evenimente neprevăzute, precum catastrofe, ruperea legăturilor existente dintre diferite 
spații socio-economice etc;  

� în paralel, AES va asigura baza de informații pentru identificarea/selectarea unui număr de 
sectoare cu impact transversal și în alte regiuni transfrontaliere, în special în județele învecinate, 
inclusiv asupra sectoarelor cheie, urmărind transferul de valoare adăugată dintre regiuni. Astfel, 
etapa de analiză a Strategiei regiunii NUTS 3 Timiș este necesar a se relua periodic, la 2 ani, 
pentru a fi permanent în concordanță cu procesele reale.3 

� identificarea de oportunități sau, din contră, a unor posibile amenințări de la nivele superioare 
agregate, datorită lipsei analizei și stimulării integrate a transferului de valoare adăugată în volum 
ridicat, pentru a asigura o dezvoltare accelerată și, în final, convergentă, spre media europeană a 
valorii indicatorului, pentru regiunea NUTS 3 Timiș. 

                                                 
3 Refacerea periodică și cu continuitate a strategiilor/programelor de acțiune de dezvoltare economico-socială (ES), - necesare a fi integrate prin 
obiective, sarcini și indicatori la nivel național (NUTS 0) și regional (NUTS 2 şi 3) precum și pentru alte strategii pe domenii (mediu/ dezvoltare 
durabilă, de industrializare, de export) – este o problemă de actualitate și în alte țări dezvoltate. De exemplu, proiecția forței de muncă pe profesii 
și meserii se face în SUA, inclusiv la nivel regional, pentru o perioadă de 10 de ani, luând în calcul peste 10-15 caracteristici (profesie, grupă 
vârstă, sex, nivel de pregătire) și se reia la fiecare doi ani. Ea are la bază proiecția la nivel național a creșterii tuturor sectoarelor economico-
sociale, bazată pe productivitatea muncii pe sector (http://www.bls.gov/news.release/ ecopro.toc.htm). In acest context toate strategiile regiunilor 
NUTS 3 din România, pentru care există obligativitatea elaborării documentelor de programare potrivit legislației în vigoare, este necesar să 
devină anexe la strategia unică pe teritoriul regiunii NUTS 0. În condiții de resurse limitate și criză, devine necesară integrarea pe verticală (pe 
diferite niveluri de agregare) a acestor strategii de dezvoltare economico-socială unice prin adoptarea unui act normativ. 



 
Scopul imediat al analizei situației economico-sociale a județului Timiș este de a avea o 
radiografie a evoluției din perioada de planificare a UE-27 2007-2013 și pentru care, de regulă, 
există informații, cu scopul de a asigura elaborarea Strategiei de dezvoltare economico-socială a 
județului Timiș, ca structură teritorială europeană NUTS 3, stabilă și având o consistență juridică
(legea 215/2001) din perspectiva competențelor, atribuțiilor, instrumentelor și mijloacelor de 
acțiune la nivelul administrației publice. 

2.2.1. Evoluţia mediului de afaceri 

Evoluția județul Timiș în Regiunea V Vest, în care ponderea mediului de afaceri prin caracteristicile 
principale este de în jurul valorii de 30%, va fi analizată cu prioritate din câteva perspective principale:  
� captarea de valoare adăugată brută – venituri salariale, profit pentru firme, alte elemente de valoare 

adăugată și amortizare în principal, inclusiv prin transferul transfrontalier al acesteia; 
� folosirea forței de muncă din sectoarele de activitate ale județului Timiș;  
� concentrarea și specializarea la nivele agregate superioare – regiuni NUTS 2și NUTS 0 din economia 

comunitară – ca semnal pentru a se putea deduce alegerea unor sectoare prioritare pentru județ. 
 
Observarea sistematică a evoluției are ca obiectiv propunerea unei specializări inteligente, pe unul din 
nivelurile fixate de Uniunea Europeană, potrivit obiectivelor din Strategia 2020, care să asigure un salt 
calitativ în alegerea unor direcții viabile de evoluție regională.În economia judeţului Timiș s-au produs 
mutaţii majore în perioada 1990-2012, odată cu introducerea în fabricație de produse noi și prin accesul la 
servicii specifice economiei de piață concurențiale. În aceste condiții, s-au înființat subsectoare 
economice noi, care au asigurat o schimbare continuă și semnificativă a structurii, proces care nu este 
finalizat nici în prezent.  
 

Evoluția valorii adăugate brute în perioada 1997-2008, în UE-27, ne arată o pierdere de valoare 
adăugată, în sectorul industriei prelucrătoare, de 6,21% pentru UE-27 în perioada 2003-2007, în afara 
perioadei de criză. În România, cu excepția Lituaniei, această pierdere a fost semnificativ mai mare: 
24,36%. Dezvoltarea economiei naționale și a regiunilor NUTS 3 se poate considera că este, pe o scală a 
dezvoltării economice, în primul sfert al axei orizontale a graficului. În timpul crizei, în economiile aflate în 
dezvoltare – cea a României este inclusă în această situație – ponderea principalelor trei sectoare 
economice poate oscila semnificativ, imediat după zona în care aceste sectoare își pot inversa ordinea 
(graficul 2.1).  



 
Sursa: EU, 2013, graficul 2.1 

Graficul 2.1 Evoluția analitică in economiile dezvoltate a celor trei 
sectoarede baza,în relaţie cu dezvoltarea economică 

 
Stabilizarea unei relații între producția și consumul intern, bazată pe consumul necesar, cu o plată a 
valorii adăugate importate prin valoarea adăugată exportată, se poate realiza pe o perioadă de câteva 
decenii în cazul României. În prezent, potrivit datelor din UE, în România și, prin extindere,în regiunea 
NUTS 3 Timiş, are loc o pierdere relativă de valoare adăugată (Baza de date OECD, accesată 15 
ianuarie 2013). Lipsa stabilității economiei regiunii poate genera o involuție prin fluctuații ale volumului de 
activitate al sectoarelor și subsectoarelor industriale și de servicii,devenind mai vizibilă în România în 
primii ani după aderarea la piața UE, care s-a suprapus peste criza începută în anul 2008 (Krugman, 
2012). 
 

O perspectivă generală a evoluției unei economii naționale în cea a UE-27 – UE 28 cu 1 iulie 2013, prin 
aderarea Croației – se asigură prin valoarea adăugată brută creată, măsurată la nivel de sector sau la 
nivel de economie națională prin produsul intern brut. O caracteristică a evoluției PIB/locuitor din România 
în perioada 1995-2009 este creșterea dispersiei acestuia la nivelul NUTS 2, mărime calculată între 
nivelurile NUTS 3. 

Tabelul 2.1 - Dispersia PIB regional la nivel NUTS 2 (%), indici şi ritm de creștere, 1995-2010 

Regiunea/ 

Perioada 
2000 2006 2007 2008 2009 2010 

Indice 

2010/ 

1995 

Indice 

2010/ 

2006 

Ritm an 

2010/ 

1995 

Ritm 

an 

2010/ 

2006 

UE-27 : : : : : : 27.7     

Belgia 25.2 25.5 24.7 24.3 23.8 24.2 24.3 0.96 0.98 1.00 1.00 

Bulgaria 13.4 18.1 31.3 36.1 37.1 39.6 40.3 2.96 1.29 1.07 1.07 



-continuare tabel- 

Regiunea/ 

Perioada 
2000 2006 2007 2008 2009 2010 

Indice 

2010/ 

1995 

Indice 

2010/ 

2006 

Ritm an 

2010/ 

1995 

Ritm 

an 

2010/ 

2006 

Republica 
Cehia 16 22.0 25.5 26.5 27.3 26.8 27.6 1.68 1.08 1.03 1.02 

Danemarca 14.1 15.5 15.3 15.1 15.1 15.0 17.0 1.06 1.11 1.00 1.03 

Germania 17 : : : 17.2 16.5 16.7 0.97  1.00  

Irlanda 14.5 15.5 15.0 16.6 16.4 17.1 18.6 1.18 1.24 1.01 1.06 

Grecia 11.2 12.8 22.1 22.4 23.3 24.4 24.5 2.18 1.11 1.05 1.03 

Spania 18.8 20.6 18.4 18.3 17.8 18.6 18.5 0.99 1.01 1.00 1.00 

Franța 19.5 20.9 20.1 23.2 23.4 22.9 24.4 1.17 1.21 1.01 1.05 

Croația : 1.6 2.2 0.9 2.3 0.9 1.2 0.56 0.55 0.96 0.86 

Italia : : : : : : 22.8     

Ungaria : 31.9 36.7 37.4 37.5 39.4 38.1 1.24 1.04 1.02 1.01 

Olanda 9.7 10.6 11.2 10.6 10.9 10.7 11.0 1.10 0.98 1.01 1.00 

Austria : 16.9 15.8 15.1 14.7 15.3 15.1 0.91 0.96 0.99 0.99 

Polonia 13.3 17.6 19.7 19.9 19.7 20.7 21.5 1.56 1.09 1.03 1.02 

Portugalia 20.7 22.5 23.8 23.5 23.7 23.6 22.8 1.14 0.96 1.01 0.99 

Romania 10.9 25.1 27.4 28.5 32.9 30.4 31.5 2.79 1.15 1.07 1.04 

Slovenia 17.2 16.7 19.2 19.0 18.3 18.6 18.3 1.08 0.95 1.01 0.99 

Slovacia 26.3 26.8 29.9 30.8 29.6 33.0 32.5 1.25 1.09 1.02 1.02 

Finlanda 14.4 20.3 18.8 18.8 18.8 20.9 20.8 1.45 1.11 1.03 1.03 

Suedia 12.1 15.9 15.1 15.5 15.5 18.3 15.9 1.51 1.05 1.03 1.01 
Regatul Unit 
al MB 17.6 21.6 22.9 23.4 24.6 25.1 24.9 1.43 1.09 1.02 1.02 

Nota: Eurostat, nama_r_e0digdp, date accesate la 31 ianuarie 2014, iar pentru anul 1995 în 3 septembrie 2013; Estonia, 
Cipru, Letonia, Lituania, Luxemburg și Malta nu au date raportate. *pentru Austria şi Ungaria,datele din anul 1995 au 
fost înlocuite cu cele din anul 2000. 

Obiectivul de convergență, analizat în UE la nivel de NUTS 2 prin PIB/locuitor, indicator folosit în vederea 
stimulării dezvoltării regionale cu diferite fonduri europene, ne arată că dintre regiunile NUTS 0 România, 
pierderea de ritm sau divergența dintre regiunile componente naționale, este pe locul secund după 
Bulgaria, fiind urmată de Grecia și Polonia. 

La nivelul regiunilor NUTS 3, dispersia este relativ mare la nivel național, conform tabelului 2.2. Dispersia 
produsului intern brut regional pe locuitor (seria de date tsdec220), măsurat ca pondere din produsul 
intern brut pe locuitor la nivel național, este o sumă a diferenţelor absolute dintre nivelele regionale și cel 
național, ponderate cu populația fiecărei regiuni. Indicatorul este calculat în Sistemul European de Conturi 
(SEC1995) și ne arată distanța dintre nivelul regional și cel mediu național. 



 

Tabelul 2.2 - Dispersia PIB regional la nivel NUTS 3, indici și ritm de creștere, (%), 1995-2010 

Tara/ Perioada 1995 2000 2006 2007 2008 2009 2010 

Indice 

2010/ 

1995 

Indice 

2010/ 

2006 

Ritm 

an 

2010/ 

1995 

Ritm 

an 

2010/ 

2006 

UE-27 : : : : : : 32.2     

Belgia 30.8 28.4 27.6 27.7 27.0 26.5 26.8 0.87 0.97 0.99 0.99 

Bulgaria 25.6 27.3 38.0 42.7 44.4 46.7 47.6 1.86 1.25 1.04 1.06 

Republica Cehia 16 22.0 25.5 26.5 27.3 26.8 27.6 1.73 1.08 1.04 1.02 

Danemarca 17.3 18.5 18.9 18.5 18.5 18.4 20.5 1.18 1.08 1.01 1.02 

Germania 28.9 : : : 29.2 28.4 29.0 1.00  1.00 0.00 

Estonia 29.8 38.4 44.2 41.9 41.0 43.6 40.7 1.37 0.92 1.02 0.98 

Irlanda 21.1 24.1 27.3 28.5 29.2 31.9 35.0 1.66 1.28 1.03 1.06 

Grecia 13.2 15.3 23.6 24.0 24.4 25.4 25.8 1.95 1.09 1.05 1.02 

Spania 21.9 21.3 19.1 18.8 18.3 19.0 19.0 0.87 0.99 0.99 1.00 

Franța 22.1 23.9 23.1 25.8 25.9 25.8 27.0 1.22 1.17 1.01 1.04 

Croația 29.6 30.4 33.8 32.8 32.8 33.3 36.7 1.24 1.09 1.01 1.02 

Italia : : : : : : 24.6   0.00 0.00 

Letonia 31.6 43.3 51.3 46.5 46.5 42.7 43.0 1.36 0.84 1.02 0.96 

Lituania 12.3 21.0 27.0 28.1 26.0 27.1 26.3 2.14 0.97 1.05 0.99 

Ungaria : 38.9 41.3 40.7 42.0 43.7 43.1 1.11 1.04 1.01 1.01 

Olanda 15.9 15.7 16.6 15.9 18.0 17.6 18.4 1.16 1.11 1.01 1.03 

Austria : 25.9 23.9 22.8 22.6 22.9 22.4 0.86 0.94 0.99 0.98 

Polonia 31.8 32.7 34.2 34.4 33.5 34.1 34.7 1.09 1.01 1.01 1.00 

Portugalia 28.2 27.8 28.7 29.0 29.2 28.4 28.1 1.00 0.98 1.00 0.99 

Romania 16.8 30.3 34.4 35.3 38.2 37.4 37.8 2.25 1.10 1.06 1.02 

Slovenia 19.4 19.2 22.7 22.3 21.7 22.8 22.4 1.15 0.99 1.01 1.00 

Slovacia 28.2 27.8 34.4 34.9 32.6 35.2 35.1 1.24 1.02 1.01 1.01 

Finlanda 16.3 20.6 18.8 18.8 18.8 20.9 21.1 1.29 1.12 1.02 1.03 

Suedia 12.3 15.9 15.2 15.5 15.9 18.3 16.5 1.34 1.09 1.02 1.02 
Regatul Unit al 
MB 21.7 28.1 28.1 28.9 30.1 30.5 30.1 1.39 1.07 1.02 1.02 

Sursa: Eurostat 
Notă: seria nama_r_e0digdp, date accesate la 31 ianuarie 2014, iar pentru anul 1995 la 3 septembrie 2013. Cipru, Luxemburg și 
Malta nu au date raportate.* - pentru Austria şi Ungaria, datele din anul 1995 au fost înlocuite cu cele din anul 2000. 

Creșterea divergenței între regiunile NUTS 2 şi 3 din România în comparație cu alte state, cu excepția 
Bulgariei, poate avea drept consecințe posibile: 

� lipsa unor corelări dintre obiectivele diferitelor strategii, programe operaționale sectoriale și 
folosirea de fonduri naționale și europene, care asigură stimularea sectoarelor cu productivitate 
mare a muncii – valoare adăugată ridicată produsă de un salariat;  



� un grad scăzut de ocupare a forței de muncă, simultan cu lipsa rezistării la presiunea crescândă a 
forțelor concurențiale, datorită lipsei unor produse competitive, care să înglobeze inovație și 
cercetare; 

� un posibil schimb asimetric cu pierdere relativă de valoare adăugată cu alte regiuni din UE; 
� eficiență scăzută a utilizării fondurilor alocate, generată de o mărime relativ mai ridicată a 

costurilor noilor produse, precum și un nivel redus al inovării și cercetării științifice.  

Obiectivul principal al județului Timiș, urmărit prin elaborarea unei viitoare strategii, în baza analizei 
economico-sociale prezente, este de a atrage și folosi eficient fonduri proprii, naționale și europene. 
Sarcinile propuse de către regiune se cer a fi formulate dintr-o perspectivă realistă. Paradoxul 
convergenței europene este cel de imposibilitate a atingerii pe termen de 10-20 ani a unui nivel mediu de 
creștere a PIB/locuitor de către toate regiunile NUTS 2 sau, cel puțin, de majoritatea regiunilor din 
România. Deviația statistică a nivelului indicatorului principal, al PIB/locuitor, de scădere a nivelului mediu 
prin intrarea de noi membri în UE, nu poate susține, de asemenea, realizarea obiectivului convergenței. 
Un calcul exact pe regiuni al creșterii acestui indicator, în baza schemei avantajului comparativ 
(instrumentul de bază al specializării inteligente), poate reduce așteptările referitoare la distanţa dintre 
creșterea economică promisă și/sau presupusă la nivel general și uneori fără fundament, și posibilitatea 
de a atinge efectiv un nivel real în raport cu cel mediu al UE-27, aflat în creștere permanentă. Aspectul 
inconsecvenței convergenței în Noile Țări Membre (NTM) a fost observat și analizat parţial de către unii 
experți în UE-27 – Studiul lui Stiglitz – Sen - Fitoussi din 2009 - si se regăsește in nivelul măsurării unor 
indicatori din bazele de date ale UE. 

Evoluția noii economii a Uniunii are loc pe un fond de pierdere de performanță (EU, 2013), măsurată 
simultan prin valoarea adăugată brută pe salariat și prin folosirea parțiala a forței de muncă. Evoluția 
continuă să adâncească asimetriile și/sau inechitatea distribuirii veniturilor între regiuni (conform datelor 
din tabelele de mai sus), deși pe fond există o creștere a PIB/locuitor. Situațiile sunt similare și în alte 
regiuni, în special în NTM. Calculele și analizele făcute pentru economia SUA, privind 
inechitatea/asimetria din interiorul acestei economii performante, pot fi un semnal pentru economia 
europeană (Stiglitz, 2013), iar economia județului Timiș este o mică piesă în acest joc al Pieței Unice. 

Evoluția economico-socială comparativă a județului Timiș este observată la nivel general în legătură cu 
produsul intern brut (PIB) /locuitor, prin cei doi indicatori care îl compun: volumul valoric al PIB-ului și 
numărul de locuitori ai unei regiuni/țări/UE.În evoluţia populaţiei în perioada 1995-2010, pentru județul 
Timiș, comparativ cu regiunile învecinate sau cu cele cu care județul a încheiat parteneriate instituţionale 
(de tip înfrăţire) sau cu nivelurile agregate (Regiune Vest, Romania, UE-27), calculate în ritm mediu 
anual,s-au observat scăderi între -0,4% anual şi 0,6% anual, astfel:Regiunea Vest (-0,6%), România (-
0,4%),Timiş Vest (-0,1%), Ungaria (-0,2%), Dél-Alföld (-0,4%), Csongrad (-0,1%); creşterile s-au 
înregistrat pentru volumul populaţiei din UE-27, Germania (aprox. 0,1%, de 96.000 locuitori în perioada de 
15 ani observată), Oberbayern (+0,6%) şi Rosenheim, Kreisfreie Stadt (+0,2%). Pentru Emilia-Romagna 
şi Modena nu sunt date pentru anul 1995 sau pentru anii intermediari, astfel că nu este calculată evoluţia. 
Populația Italiei a crescut cu 3541 de locuitoriîn perioada 2000-2010. Scăderile de populaţie în celelalte 
trei judeţe ale regiunii Vest (NUTS 42) sunt relativ scăzute în Arad (-0,4%) sau mai mari în Caraş Severin 
(-0,9%) şi Hunedoara (-1,1%). 4 

                                                 
4 Analiza, efectuată în mărimi relative de structură și de coordonare, precum şi în indici medii anuali neponderaţi, ne arată
evoluţiile pe aceste două dimensiuni statistice: în dinamică, în raport cu mărimea superioară, precum şi între două colectivități 
umane pe niveluri agreate diferite (în structură) sau amplasate în spații diferite ale UE-27 (mărimi de coordonare).



 

Tabelul 2.3 - Evoluția populației pe niveluri agregat în UE-27, județul Timiș și în unele regiuni 
 învecinate/ înfrățite, mii locuitori, 1995-2010 

Regiune/Anul 1995 2000 2006 2010 
Indice
2010/ 
1995 

Uniunea Europeană (27 țări) 478.652 483.013 493.888 501.755 1,003 
Romania 22.681 22.435 21.584 21.431 0,996 
Vest 2.086 2.040 1.927 1.917 0,994 
Arad 480 476 458 455 0,996 
Caras-Severin 366 353 331 321 0,991 
Hunedoara 546 523 477 461 0,989 
Timiş 694 689 661 680 0,999
Germania 81.661 82.188 82.366 81.757 1,001 
Oberbayern 3.968 4.056 4.258 4.364 1,006 
Rosenheim, Kreisfreie Stadt 59 59 60 61 1,002 
Italia : 56.942 58.942 60.483  
Emilia-Romagna : : : 4.414  
Modena : : : 698  
Ungaria 10.329 10.211 10.071 10.000 0,998 
Dél-Alföld 1.385 1.382 1.345 1.313 0,996 
Csongrád 432 431 424 423 0,999 
% Timiş din Vest 33,27 33,77 34,30 35,47 1,004
% Vest din Romania 9,20 9,09 8,93 8,94 0,998 
% Romania din UE 4,74 4,64 4,37 4,27 0,993 
% Rosenheim, Kreisfreie Stadt din Oberbayern 1,49 1,45 1,41 1,40 0,996 
% Oberbayern din Germania 4,86 4,94 5,17 5,34 1,006 
% Germania din UE-27 17,06 17,02 17,00 16,76 0,999 
% Modena din Emilia-Romagna    15,81  
%Emilia-Romagna din Italia    7,30  
% Italia din UE-27  11,79 11,76 11,91 1,001 
% Csongrád din Dél-Alföld 31,19 31,19 31,52 32,22 1,002 
% Dél-Alföld din Ungaria 13,41 13,53 13,36 13,13 0,999 
% Ungaria din UE 2,16 2,11 2,04 1,99 0,995 

În mărime relativă, faţă de nivelul de agregare superior NUTS, volumul populaţiei din judeţul Timiş a 
crescut cu 0,4% anual, fiind situat între ritmul din Oberbayern, din Germania şi cel din Dél-Alföld din 
Ungaria. 

Analiza distribuției întreprinderilor pe sectoare economice și clase de mărimi, după numărul de salariați, 
pentru perioada 1997-2008, ne oferă o primă imagine privind structura mediului de afaceri din județul 
Timiș.  
 
În tabelul 2.4. (LINK Anexa) se observă o dominare a numărului de firme mici în totalul firmelor. Aceste 
firme, așa cum se va observa în continuare,au o productivitate a muncii semnificativ mai mică, exprimată 
în valoarea adăugată brută (VAB)/salariat. 
 
În perioada 1997-2008 există un trend ascendent, caracterizat prin creşterea în special a numărului de 
microîntreprinderi, prin dublarea numărului. După anul 2008, numărul firmelor active începe să scadă, cu 
o „prăbuşire” a numărului de microîntreprinderi. Anul 2011 se caracterizează printr-o revenire la creştere 
a numărului de microîntreprinderi, numărul acestora ajungând la un maxim al perioadei analizate. În 



perioada analizată 1997-2008 numărul întreprinderilor mari se menține, cu o scădere ușoară de la 99 la 
83, iar cel al întreprinderilor mijlocii (10-249 angajaţi) aproape că se dublează, de la 1338 la 2409.  
 

În graficul 2.2 sunt prezentate sectoarele având o importanță relativă ridicată a caracteristicii analizate și 
cu prezentarea sub formă de mărimi relative de structură.Se observă o pondere mare a firmelor în 
sectorul comerț la clasa de mărime 0-9 salariați. Situația este specifică unei economii de piață aflate într-o 
faza inițială, cum este cazul României. Se observă o pondere semnificativă a firmelor mari în sectorul 
industriei prelucrătoare, care arată o potențialitate de dezvoltare, potrivit direcțiilor identificate în Raportul 
european de competitivitate. 

Graficul 2.2 Structura numărului de firme pe sectoare și clase de mărime în județul Timiș,  
1997-2008, în procente 

După anul 1990, înfiinţarea unui mare număr de societăţi comerciale cu capital privat şi reorganizarea 
întreprinderilor în societăţi comerciale cu capital de stat au fost principalele direcții de trecere de la o 
economie de comandă la una de piață concurențială.  

În graficul de mai jos este redată dinamica mediului de afaceri (înmatriculări de societăţi comerciale şi 
radieri) pe ani în perioada 2001-2011. Se observă o tendință de creștere a numărului de firme care își 
încetează activitatea din diverse motive, având drept cauză generală creșterea presiunii pieței, inclusiv 
prin aglomerarea acesteia, susținută de pătrunderea pe piața locală a unor firme din alte regiuni ale UE. 



Sursa: Oficiul Naţional al Registrului Comertului (date prelucrate). 

Graficul 2.3 Dinamica mediului de afaceri (înmatriculari/radieri firme), județul Timiș, 2001-2013 

Prin observarea soldului firmelor, se observă că în anul 2010 cauzele generale semnalate mai sus se 
completează cu efectele crizei, propagate în acest an în România cu o amplitudine ridicată. 

 
Sursa: Oficiul National al Registrului Comertului (date prelucrate) 

Graficul 2.4. Dinamica mediului de afaceri în perioada 2001-2013 - Diferenţe 
întreînmatriculări şi radieri de firme 

 

Se poate observa existenţa unei perioade de „înflorire” a numărului de firme, perioadă în care au fost 
înfiinţate un mare număr, urmată de o scădere bruscă a numărului acestora în 2006, când, cel mai 
probabil, din numărul de firme înfiinţate în perioada anterioară au rămas pe piaţă cele mai competitive. 
Perioada următoare este una echilibrată, cu un număr mai mic de firme înfiinţate, dar şi cu un număr mai 
mic de firme radiate. În anul 2010 are loc din nou o scădere a numărului de firme înfiinţate şi o creştere 
importantă a numărului de firme radiate, pentru ca în 2011 numărul de firme înfiinţate să crească din nou 
uşor, iar numărul de firme radiate să scadă. Pe ansamblu, dinamica înfiinţării/desfiinţării firmelor pare să 
indice un „lag” de 3-4 ani, astfel încât o parte din firmele înfiinţate în perioada de creştere economică ies 



de pe piaţă după 2-3-4 ani de activitate, generând o creştere a numărului de firme radiate. Anul 2010 este 
singurul an (după 2001) în care numărul de firme radiate a fost mai mare decât numărul de firme 
înfiinţate, semnalizând atingerea vârfului de criză economică.  

 
Sursa: INSSE Timiş 

Graficul 2.5. Dinamica mediului de afaceri (număr întreprinderi active) în judeţele 
Regiunii Vest, 2007-2011 

Pentru toate judeţele Regiunii Vest anul 2008 a constituit un an de cotitură, trecând de la creştere 
economică (caracterizată prin creşterea numărului de întreprinderi active) la scădere economică 
(caracterizată prin scăderea numărului de întreprinderi active). Tendinţa de scădere s-a menţinut pe 
perioada 2009-2010. Cea mai accentuată scădere a numărului de întreprinderi active s-a înregistrat în 
Hunedoara, unde numărul de întreprinderi active a scăzut cu 13.2% în 2010 faţă de 2008. În Timiş şi 
Arad, numărul întreprinderilor active a fost cu 12.0% - 12.9% mai mic în 2010 faţă de 2008. Cea mai mică 
scădere s-a înregistrat în Caraş-Severin (11.6%) unde însă există şi cel mai mic număr de întreprinderi 
active din toate judeţele Regiunii Vest.  

 

Analiza comparativă în mediul de afaceri regional NUTS 2 agregat (regiune Vest), prin unii indicatori 
economici de bază(cifra de afaceri, productivitatea muncii, productivitatea capitalului – ultimii doi indicatori 
participând la calcului productivității totale – și costurile muncii orare) ne relevă unele aspecte noi pe piața 
concurențială locală: cifra de afaceri mai marea unei firme din județul Timiș în comparație cu celelalte trei 
județe, însoțită de o productivitate a muncii și a productivitate a capitalului mai mare (cu excepția ultimului 
indicator pentru județul Arad).5 Costurile mai mari cu forța de muncă ne arată un mediu mai atractiv în 
aceste județe – alte condiții nefiind luate în considerare.  

                                                 
5O analiză în continuare a productivității totale, în relație cu productivitățile factorilor de producție (capital, forța de muncă, 
energie, materiale și servicii; KLEMS, în prescurtare (engl.)) ar oferi o imagine asupra eficenței sectorului.�



 
 

Sursa: site-ul Regiunii Vest, 2013, studiu preliminar; date prelucrate după ancheta ASI, diverși ani. 

Graficul 2.6 Analiza comparativă a unor indicatori de performanță, pe piața regional-locală, judeţul Timiş (medie 
2005-2010) 

Analiza sectoarelor economico-sociale ale județului Timiș, precum și a agregării acestora se va face în 
continuare în contextual pieței intra-comunitare. În aceste condiții se pot prelua bune practice, de la 
regiunile NUTS 3 din UE-28 cu niveluri superioare, sau se pot observa practici care nu trebuie urmate de 
la cele cu niveluri reduse ale indicatorilor observați. 

Tabelul 2.5 - Nivelul absolut și relativ al valorii adăugate brute 
pe salariat, mii euro, județul Timiș, 2010 

Poziţia* Indicator /Regiune Total 

 Nivel maxim 262.5 
 Nivel minim 4.8 
 Nivel median 48.4 
 Nivel mediu (neponderat) 45.5 
 Nr de regiuni NUTS 3, aflate în observație 1209 

1117 Bucuresti 25.6 
 Bucuresti, poziție 987 

1118 Ilfov 21.8 
 Ilfov, poziție 1039 

1127 Timiş 16.6 
 Timiş, poziție 1099 

163 Rosenheim, Landkreis 50.4 
 Rosenheim, Landkreis, poziție 523 

907 Csongrád 16.9 
 Csongrád, poziție 1092 

Sursa: calcule proprii, Eurostat, date extrase la 15 sept 2013. 
Notă: VAB/salariat și mărime aferentă de poziţie;  

* poziția din clasamentul total. 

Comparativ cu economiile regiunilor NUTS 3 din regiune și la nivel național (cu excepția municipiului 
București și a sectorului agricol Ilfov), economia judeţului Timiş este mai puternică şi diversificată decât 



alte regiuni NUTS 3 din România, fiind susţinută de tradiţia industrială, poziţia geo-economică favorabilă 
şi de forţa de muncă înalt calificată. Mediul de afaceri are o deschidere mai mare spre cultura 
antreprenorială occidentală, atuuri care sunt confirmate astăzi de prezenţa mai numeroasă a investitorilor, 
autohtoni şi străini. Comparativ cu regiunile din UE, în clasamentul economic general se încadrează în 
ultima decilă, din cele 1209 regiuni considerate în analiză. Analiza mai în detaliu se va face în continuare 
pe sectoare. 

În clasamentul european, județul Timiș ocupă o poziție mai favorabilă, comparativ cu alte județe, cu 
excepția regiunilor metropolitane București şi Ilfov din cele 1209 regiuni considerate în analiză. Analiza pe 
regiuni metropolitante, în care este inclusă și regiunea NUTS 3 Timiș ne va releva în continuare noi 
probleme de soluționat în viitoarea strategie 2014-2020, în legătură cu capacitatea de a genera inovare 
de produse, procese, servicii și tehnologii. O viitoare strategie a municipiului Timișoara, inclus datorită 
economiei sale în regiunile metropolitane din UE, va necesita analiza mai în detaliu a poziției actuale din 
ultima decilă din UE. 

Capitalul străin investit în judeţul Timiş, prin participarea la capitalul societăţilor înfiinţate în perioada 
1990-2011, se ridică la valoarea de 1.140,4 milioane euro, judeţul situându-se în anul 2011 pe locul 2 în 
ţară din punctul de vedere al numărului de societăţi cu capital străin, şi pe locul 3 pe ţară din punctul de 
vedere al mărimii capitalului străin investit.  

Situaţia capitalului străin investit în perioada 2002-2012 este prezentată în graficul de mai jos. 

Sursa: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (date prelucrate) 

Graficul 2.7. Evoluţia num ărului de societăţi cu capital străin, judeţul Timiș, 2002-2012 



Graficul 2.8 Societăţi cu capital străin nou înființate, judeţul Timiş, 2002-2012 

Se poate observa o scădere importantă a numărului de firme nou înfiinţate în 2009, o revenire în anul 
2010 şi din nou o scădere marcată în 2011. În anul 2012 se înregistrează o creştere importantă a 
numărului de societăţi comerciale cu capital străin înfiinţate în judeţul Timiş. 

Sursa: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (date prelucrate). 

Graficul 2.9 Evoluţia capitalului străin investit în judeţul Timiş
în perioada 2003-2012 (mii. euro) 

Se poate observa că anul 2007 se caracterizează printr-o retragere semnificativă de capital de pe piața 
locală, urmată de investiţii importante în 2008 şi 2009 şi o scădere a interesului investitorilor în perioada 



următoare, 2010-2012. Capitalul străin investit în judeţul Timiş a scăzut mult în 2012, în ciuda faptului că
numărul de societăţi comerciale cu capital străin a crescut, ceea ce indică faptul că societăţile comerciale 
înfiinţate în anul 2012 au fost societăţi mici.  

Sursa: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (date prelucrate) 

Graficul 2.10. Capitalul străin (total) investit în judeţele Regiunii Vest, mii. euro 

Anul 2007 s-a caracterizat prin retrageri de capital străin atât în judeţul Timiş, cât şi alte două judeţe din 
Regiunea Vest: judeţul Arad şi Caraş-Severin. Cu excepţia anului 2006, când capitalul nou investit în 
judeţul Arad a atins un maxim, judeţul Timiş s-a menţinut continuu pe primul loc între judeţele Regiunii 
Vest în ceea ce priveşte capitalul străin investit.  

Sursa: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (date prelucrate) 

Graficul 2.11. Evoluţia capitalului străin nou investit în judeţele Regiunii Vest (mii. Euro) 



Dacă luăm în considerare doar capitalul străin nou investit, fără a lua în considerare societăţile existente 
(cu capitalul lor), se observă comparativ faptul că în cursul anului 2007 au avut loc reduceri importante ale 
aportului de capital extern în toate judeţele Regiunii Vest, cu excepţia judeţului Hunedoara. Investiţiile 
străine au revenit pe trend ascendent în judeţul Timiș în perioada 2008-2009, după care s-a înregistrat din 
nou un regres (în judeţul Timiş în anul următor - 2008) şi s-au menţinut pe această tendinţă până în 2011 
(atingând chiar un maxim în 2009), în timp ce în celelalte judeţele ale Regiunii Vest s-a înregistrat o 
dinamică variată a investiţiilor străine în perioada 2008-2012. 
Ultimele date statistice plasează judeţul Timiş pe a doua poziţie la nivel naţional ca valoarea produsului 
intern brut după capital, cu o pondere de 4,5% în produsul intern brut al României şi de 46,2 procente în 
produsul intern brut regional. 
Aceeași situaţie favorabilă a economiei judeţene în context suprateritorial este subliniată de valoarea 
produsului intern brut pe locuitor, acesta depăşind,după cum se poate observa în tabelul 2.6., valoarea 
celui de la nivel de regiune cu aproape 31%, şi cu 43,5% valoarea PIB pe locuitor de la nivel naţional. 
Distribuţia produsului brut regional evidenţiază poziţia de frunte a judeţului, comparativ cu celelalte judeţe 
din RegiuneaVest, ponderea sa în totalul PIB-ului regionalreprezentând aproape jumătate din valoarea 
acestuia.  

Tabel 2.6 - Produsul intern brut total, judeţulTimiş şi regiunea Vest, 2008-2010, 
milioane lei preţuri curente 

  2008 2009 2010 
Regiunea Vest 50393,4 49200,2 52983,3 
Arad 11082,2 10774,5 11549,8 
Caraş-Severin 6113,7 6409,6 6658,6 
Hunedoara 9683,1 9301,7 9396,8 
Timiş 23514,4 22714,4 25378,1 

Sursa: informații de pe site-ul Direcţiei Regionale de Statistică Timiș, extrase pe 5 noiembrie 2013. 

În comparațiile internaționale, în privința dinamicii creșterii PIB în formă relativă (pe locuitor), județul 
Timiș, ca regiune NUTS 3, ocupă locul II din Uniunea Europeană (EU, European Regional Yearbook 
2013). 

Tabelul 2.7 - Dinamica creșterii relative a PIB/locuitor în UE/27, în regiunile cele mai dezvoltate, 
regiunile cu creștere ridicată și cele cu scăderi semnificative, 2000-2010 

Regiunea NUTS 3 20
00

 

20
01

 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

Inner London - West (UKI11) 100 100 99 102 101 103 101 98 99 102 100 
Wolfsburg, Kreisfreie Stadt 
(DE913) 100 105 91 93 83 97 92 96 97 87 112 

München, Landkreis 
(DE21H) 100 100 97 99 96 99 93 93 86 88 87 

Frankfurt am Main, Kreisfreie 
Stadt (DE712) 100 101 99 101 100 100 98 95 98 99 99 

Hauts-de-Seine (FR105) 100 99 101 97 95 98 95 100 99 101 103 

            



-continuare tabel- 

Regiunea NUTS 3 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Giurgiu (RO314) 14 18 17 17 25 19 21 20 25 28 36 

Timiş (RO424) 31 35 39 44 48 50 58 61 68 68 71

Sofia (BG411) 47 55 61 64 67 72 81 91 100 104 105 

Călăraşi (RO312) 15 19 16 18 24 19 20 22 29 27 33 

Ilfov (RO322) 35 40 41 46 55 60 72 74 84 83 76 

            

Arr. Virton (BE345) 82 77 71 65 63 64 62 59 56 57 59 

Kastoria (EL132) 72 77 86 85 88 52 52 51 54 55 51 

Imathia (EL121) 84 78 74 75 77 64 65 65 64 65 58 

Korinthia (EL253) 123 113 104 101 99 93 97 95 91 88 84 

Voiotia (EL241) 177 175 169 157 148 133 130 127 121 122 118 
Sursa: Eurostat, DG Regio. 

Graficul 2.12 Regiunile NUTS 3 din UE-27 cu cea mai mare rată de creștere 
a PIB/locuitor (PPC), 2000-2010 

Prin comparație, în formă grafică, sunt redate regiunile NUTS 3 din UE-27 cu cea mai mare rată de 
descreștere a PIB/locuitor (PPC), 2000-2010. 



Grafic 2.13 Regiunile NUTS 3 din UE-27 cu cea mai mare rată de descreștere 
a PIB/locuitor (PPC), 2000-2010 

La nivelul Uniunii Europene, România deține o poziție intermediară privind clasificarea pe niveluri de 
variație a PIB/locuitor pe regiuni NUTS 2, exprimat în paritatea puterii de cumpărare (2010), conform 
situației următoare: 

Tara/Pragul 
< 75 % din nivelul 

mediu al UE-27 

între 75% și 125% 
din nivelul mediu al 

UE-27 

peste125 % din nivelul mediu al UE-
27 

UE-27 24.2 57.4 18.4 

Belgia 0.0 60.3 39.7 

Bulgaria 72.0 28.0 0.0 

Republica Cehă  88.1 0.0 11.9 

Danemarca 0.0 69.5 30.5 

Germania 0.0 70.4 29.6 

Estonia 100.0 0.0 0.0 

Irlanda 0.0 27.0 73.0 

Grecia 45.9 54.1 0.0 

Spania 2.3 77.9 19.8 

Franța 2.3 79.5 18.2 

Italia 29.0 53.6 17.4 

Cipru 0.0 100.0 0.0 

Letonia 100.0 0.0 0.0 

Lituania 100.0 0.0 0.0 

Luxemburg 0.0 0.0 100.0 

Ungaria 70.4 29.6 0.0 



-continuare tabel- 

Tara/Pragul 
< 75 % din nivelul 

mediu al UE-27 

între 75% și 125% 
din nivelul mediu al 

UE-27 

peste125 % din nivelul mediu al UE-
27 

Malta 0.0 100.0 0.0 

Olanda 0.0 37.1 62.9 

Austria 0.0 43.7 56.3 

Polonia 86.3 13.7 0.0 

Portugalia 64.6 35.4 0.0 

România 89.4 10.6 0.0 

Slovenia 52.9 47.1 0.0 

Slovacia 88.5 0.0 11.5 

Finland 0.0 71.0 29.0 

Suedia 0.0 72.8 27.2 

Regatul Unit 3.9 86.8 9.3 
Sursa: Baza de date Eurostat, 15 noiembrie 2013. 

În formă grafică, se observă dispersia diferită pe țări a PIB/locuitor la cele trei clase de variație: 

Graficul 2.14 Pragurile de analiza în UE privind nivelul de dezvoltare economică 



O analiză a unităților locale active (ULA) în judeţul Timiş, în perioada 2006-2010, ne arată, pe lângă 
capacitatea de a genera valoare adăugată pentru cheltuieli cu costurile salariale și pentru rezultatul brut al 
exerciţiului, care este capacitatea de finanțare a bugetelor locale. Astfel, firme din alte regiuni NUTS 3 din 
țară își pot deschide puncte de lucru în județul Timiș. Situația poate fi și reciprocă, firme din județul Timiș 
stabilindu-şi locații în alte județe.Se poate observa tendinţa de creştere economică din perioada 2004-
2008, măsurată prin numărul de ULA, urmată de perioada de scădere din 2009-2010 şi o revenire lentă a 
economiei judeţului din 2011, așa cum s-a observat mai sus. 

Tabelul 2.8 - Dinamica numărului de unități locale active (ULA) în judeţul Timiş, 
în sectorul economic non-agricol, 2006-2008 (CAEN rev.1) 

Sectorul 2006 2007 2008 

2008 (IR) 

într. 

rezidente 

Diferenţe de 

flux 2008 

ULA-IR 

Total, din care 19898 21784 23459 23176 283 

Industrie extractivă 39 43 60 54 6 

Industrie prelucrătoare 2405 2427 2736 2690 46 

Energie electrică şi termică, gaze şi apă 16 20 24 19 5 

Construcţii 1772 2264 2424 2385 39 
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, repararea şi întreţinerea 
autovehiculelor şi motocicletelor şi a bunurilor personale şi 
casnice 7768 8112 8488 8174 314 

Hoteluri şi restaurante 1000 1061 1175 1168 7 

Transport, depozitare şi comunicaţii 1097 1342 1510 1463 47 
Tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi deservicii prestate 
în principal întreprinderilor 4730 5360 5780 5977 -197 

Învăţământ 1) 58 84 107 106 1 

Sănătate şi asistenţă socială 1) 436 447 479 475 4 

Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale 577 624 676 665 11 
Nota 1) Include numai unităţile locale cu activitate de învăţământsau sănătate şi asistenţă socială, organizate ca 
societăţi comerciale. 

În perioada 2006-2008 se observă stabilirea înjudeţ a unor firme de comerţ, precum și efectuarea de 
tranzacții imobiliare şi activități similare în alte locații din afara județului pentru firmele locale cu acest 
profil. Alte diferențe semnificative în stabilirea punctelor de lucru înjudeţ se regăsesc la activități de 
transport, depozitare şi comunicaţii (47 de ULA) și la construcții (39 de ULA). 
În perioada 2010-2011, numărul de ULA scade cu aproape 2300 de unități în toate sectoarele, cu 
excepția următoarelor: producţia şi furnizarea de energie electricăşi termică, gaze, apă caldăşi aer 
condiţionat; distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare; activități de 
învățământ. 

Tabelul 2.9 - Dinamica numărului de unități locale active în judeţul Timiş,în sectorul 
economic non-agricol, 2009-2011 (CAEN, rev. 2) 

Sectorul 2009 2010 2011 2012 

Total, din care 23532 21744 19258 19619 

Industrie extractivă 53 56 47 43 

Industrie prelucrătoare 2233 2017 1883 1907 

Producţia şi furnizarea de energie electrica şi termica, gaze, apa calda şi aer condiţionat 21 42 57 69 



-continuare tabel- 
Sectorul 2009 2010 2011 2012 

Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare 67 74 86 95 

Construcţii 2705 2192 1948 2021 

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor 7509 7212 6682 6567 

Hoteluri şi restaurante 1271 1209 1101 1142 

Transport şi depozitare 1268 1143 1079 1105 

Informaţii şi comunicaţii 799 758 706 732 

Tranzacţii imobiliare 1065 957 871 882 

Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 3115 2844 2560 2680 

Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport 993 868 841 913 

Intermedieri financiare şi asigurări 261 243 230 222 

Învăţământ 1) 116 110 118 134 

Sănătate şi asistenţă socială 1) 408 421 415 425 

Activităţi de spectacole, culturale şi recreative 215 195 188 214 

Alte activităţi de servicii 602 524 446 468 
Nota 1) Include numai unităţile locale cu activitate de învăţământsau sănătate şi asistenţă socială, organizate ca societăţi 
comerciale. 

În tabelul de mai jos prezentăm în detaliu numărul de unități locale active în judeţul Timiş în anul 2011, în 
funcţie de domeniul de activitate (codul CAEN) și clasa de mărime. 

Tabelul 2.10 - Numărul de unități locale active în judeţul Timiş,în sectorul economic non-agricol, 
2011 

Sectorul Total 0-9 10-19 20-49 peste 250 

Total 19258 16674 2075 426 83 

Industrie extractivă 47 32 12 2 1 
Industrie prelucrătoare 1883 1251 418 162 52 

Producţia şi furnizarea de energie electrica şi termica, gaze, apa 
calda şi aer condiţionat 57 48 5 1 3 

Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de 
decontaminare 86 64 15 5 2 

Construcţii 1948 1580 307 56 5 

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi 
motocicletelor 6682 6004 597 78 3 
Hoteluri şi restaurante 1101 918 170 13 - 
Transport şi depozitare 1079 938 109 23 9 
Informaţii şi comunicaţii 706 611 71 19 5 
Tranzacţii imobiliare 871 833 37 1 - 
Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 2560 2452 90 18 - 
Activităţi de servicii administrative şiactivităţi de servicii suport 841 686 115 38 2 
Intermedieri financiare şi asigurări 230 214 16 - - 
Învăţământ 1) 118 103 15 - - 
Sănătate şi asistenţă socială 1) 415 366 44 5 - 
Activităţi de spectacole, culturale şi recreative 188 164 20 4 - 
Alte activităţi de servicii 446 410 34 1 1 
Notă: Sursa baza de date a DRS Timiș. 1) Include numai unităţile locale cu activitatede învăţământ sau sănătate şi 
asistenţă socială, organizate ca societăţi comerciale. 



Tabelul 2.11 - Numărul de unități locale active în judeţul Timiş,în sectorul economic non-agricol, 2012 

Sectorul Total 0-9 10-49 50-249 peste 250 

Total 20216 17570 2126 427 93 

Industrie extractivă 48 29 15 2 2 

Industrie prelucrătoare 1952 1314 426 154 58 
Producţia şi furnizarea de energie electrica şi termica, 
gaze, apa calda şi aer condiţionat 72 63 5 1 3 
Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, 
activităţi de decontaminare 102 80 15 5 2 

Construcţii 2043 1675 303 61 4 
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea 
autovehiculelor şi motocicletelor 6931 6242 616 69 4 

Hoteluri şi restaurante 1151 964 173 14 - 

Transport şi depozitare 1137 981 118 28 10 

Informaţii şi comunicaţii 767 663 76 70 5 

Tranzacţii imobiliare 886 853 31 2 - 

Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 2698 2579 100 19 - 
Activităţi de servicii administrative şiactivităţi de servicii 
suport 943 789 108 42 4 

Intermedieri financiare şi asigurări 231 216 15 - - 

Învăţământ 1) 136 119 17 - - 

Sănătate şi asistenţă socială 1) 429 374 50 5 - 

Activităţi de spectacole, culturale şi recreative 221 200 19 2 - 

Alte activităţi de servicii 469 429 39 - 1 
Sursa INS – date prelucrate 

O analiză comparativă a numărului de angajaţi în anul 2011, a populației civile ocupate și a numărului 
mediu de salariați, ne oferă o imagine de ansamblu a gradului de folosire a timpului de lucru în sectoarele 
economice din județul Timiș. 

Tabelul 2.11 -  Populația civilă ocupată, numărul mediu de salariați pe  sectoare  
conomice în județul Timiș, mii persoane, 2011 

Sectorul 

Populaţia 
civilă

ocupată
(PCO) 

Numărul 
mediu al 

salariaților 
(NMS) 

Gradul de 
ocupare a 

timpului de 
muncă,NMS/PCO 

(%) 

Ponderea 
în total 

PCO (%) 

Ponderea 
în NMS 

(%) 

Total 325.1 195.9 60.26 100.00 100.00 

Agricultură, silvicultură şi pescuit 73.2 5.2 7.15 22.52 2.67 
Industrie, din care 91.2 70.7 77.52 28.05 36.09 
Industrie extractivă 1.1 1.1 97.09 0.34 0.55 



-continuare tabel- 

Sectorul 

Populaţia 
civilă

ocupată
(PCO) 

Numărul 
mediu al 

salariaților 
(NMS) 

Gradul de 
ocupare a 

timpului de 
muncă,NMS/PCO 

(%) 

Ponderea 
în total 

PCO (%) 

Ponderea 
în NMS 

(%) 

Industrie prelucrătoare 83.9 64.0 76.29 25.81 32.67 
Producţia şi furnizarea de energie 
electrică şi termică. gaze. apă caldă şi aer 
condiţionat 2.2 2.1 96.36 0.68 1.08 
Distribuţia apei; salubritate. gestionarea 
deşeurilor. activităţi de decontaminare 4 3.5 87.58 1.23 1.79 
Construcţii 18.2 12.6 69.13 5.60 6.42 
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; 
repararea autovehiculelor şi 
motocicletelor 46 31.5 68.40 14.15 16.06 
Transport și depozitare 17.6 11.1 63.14 5.41 5.67 
Hoteluri și restaurante 5.8 4.6 79.52 1.78 2.35 
Informații și comunicații 8.3 6.7 80.98 2.55 3.43 

Intermedieri financiare și asigurări 3 2.8 94.17 0.92 1.44 
Tranzacții imobiliare 1.6 1.3 78.44 0.49 0.64 
Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 5.6 5.0 88.77 1.72 2.54 
Activităţi de servicii administrative şi 
activităţi de servicii suport 7 6.3 90.64 2.15 3.24 
Administraţie publică şi apărare; asigurări 
sociale din sistemul public 5.8 5.9 101.47 1.78 3.00 
Învăţământ 15.6 13.9 88.83 4.80 7.07 
Sănătate și asistență socială 17 14.2 83.48 5.23 7.24 
Activități de spectacole, culturale și 
recreative 2.6 2.4 92.77 0.80 1.23 
Alte activităţi de servicii 6.6 1.8 26.52 2.03 0.89 

Analiza ne oferă un prim rezultat: gradul de folosire a timpului de lucru este de 60,3% în anul 2011. În 
formă grafică se observă comparativ structura celor două caracteristici pe fiecare sector economic.  



Graficul 2.15 Populația civilă ocupată, numărul mediu de salariați pe sectoare economice în județul Timiș, mii 
persoane, 2011 

Gradul cel mai redus de utilizare a potențialului de timp de muncă a fost în agricultură, în procent de 
7,15%. 

Analiza în continuare a activității economico-sociale a județului Timiș ca regiune NUTS 3 se va face 
folosind caracteristica valoare adăugată brută (VAB) – echivalentul produsului intern brut (PIB) la nivel 
dezagregat – ca principal indicator sintetic cantitativ de măsurare a convergenței. În comparație cu cifra 
de afaceri (CA), ne oferă unele avantaje: volumul valoric al CA conține consumul intermediar, astfel că 
VAB este dublată prin înregistrarea facturilor primite de la alte firme; în plus în sectorul de comerţ, rulajul 
”consum intermediar” este dominant în CA. Deoarece nu este un indicator principal în analiza 
performanțelor din economia UE, caracteristica cifra de afaceri se va folosi pentru completarea seriilor de 
date cu VAB în dinamică și/sau în structură.  

În tabelul de mai jos prezentăm valoarea adăugată brută pe sectoare economice a societăţilor comerciale 
active în judeţul Timiş, în funcţie de domeniul de activitate (codul CAEN rev 2). 

 

 



Tabelul 2.12 - Valoarea adăugată brută pe sectoare economice (CAEN rev.2), 
județul Timiș, 2008-2010 

Sectorul/Anul 2008 2009 2010 % 2010 în 
Regiunea Vest 

% 2010 în 
Romania 

Total 20918,7 20412,6 22625,2 47.9 4.9 

Agricultură, silvicultură şi pescuit 1254,1 1214,2 1675,7 46.4 5.6 

Industrie, din care 6740,9 6968,6 9137,7 49.9 6.2 

Industrie prelucrătoare 6395,2 6495,9 8251,3 52.3 7.3 

Construcţii 2189,9 1740,7 1345,1 38.8 2.8 
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; 
repararea autovehiculelor şi 
motocicletelor; Transport și 
depozitare; Hoteluri și restaurante; 
Informații și comunicații 5425,4 5214,1 4014,1 47.6 4.6 
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; 
repararea autovehiculelor şi 
motocicletelor; Transport și 
depozitare; Hoteluri și restaurante 4083,4 3923,6 3024,0 42.0 4.3 

Informații și comunicații 1342,0 1290,5 990,1 80.6 5.6 
Intermedieri financiare și asigurări; 
Tranzacții imobiliare;Activităţi 
profesionale ştiinţifice, şi 
tehnice;Activităţi de servicii 
administrative şi activităţi de servicii 
suport 2517,3 2586,3 3686,2 51.2 4.5 

Intermedieri financiare și asigurări 251,9 237,9 202,4 41.0 1.7 

Tranzacții imobiliare 1697,4 1808,7 2805,6 52.6 6.1 
Activităţi profesionale. ştiinţifice şi 
tehnice;Activităţi de servicii 
administrative şi activităţi de servicii 
suport 568,0 539,7 678,2 49.7 2.7 
Administraţie publică şi apărare; 
asigurări sociale din sistemul public; 
Învățământ; Sănătate și asistență 
socială; Activități de spectacole, 
culturale și recreative; Alte activităţi 
de servicii 2791,1 2688,7 2766,4 44.6 4.0 
Administraţie publică şi apărare; 
asigurări sociale din sistemul public 2133,2 2101,6 2196,5 43.1 3.9 

Activități de spectacole, culturale și 
recreative; Alte activităţi de servicii 657,9 587,1 569,9 51.4 4.3 

Sursa: Eurostat, seria nama_r_e3vab95r2. 
 

Evoluția în dinamică, pe o perioadă de 15 ani – dublul perioadei de planificare din UE de 7 ani,se poate 
observa în graficul de mai jos, iar tendința poate asigura o bază de pornire pentru proiecția evoluției VAB 
în perioada următoare, 2014-2020. 



Sursa: Eurostat, seria nama_r_e3vab95r2.

Graficul 2.16 Valoarea adăugată brută pe sectoare economice (CAEN rev.2), 
județul Timiș, milioane lei/euro, 1995-2010. 

În dinamică, pe o perioadă de 15 ani, se poate observa tendinţa de creştere economică din perioada 
1995-2008 (seria VAB în monedă națională), urmată de perioada de criză din 2009 şi revenirea lentă 
parțială a economiei judeţului din 2010 față de anul 2008 (seria VAB în milioane euro), respectiv o 
revenire cu creștere față de perioada anterioară, în moneda națională (datorită neluării în considerare a 
indicelui de deflație), începând cu anul următor (2010). 
Pentru comparație, dinamica cifrei de afaceri în județul Timiș în perioada 2004-2011 reia (cu distorsiunile 
discutate) trendul valorii adăugate brute, inclusiv recuperarea scăderii activității firmelor începând cu anul 
2011, măsurate prin volumul valoric.

Sursa: Direcţia Finanţelor Publice Timiş (date prelucrate) 

Graficul 2.17. Dinamica cifrei totale de afaceri, judeţul Timiş, 2004-2012 
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Se poate observa tendinţa de creştere economică din perioada 2004-2008, urmată de perioada de 
scădere din 2009-2010 şi revenirea lentă a economiei judeţului în anul 2011, cu o creştere importantă a 
cifrei de afaceri la nivelul judeţului Timiş de la aproximativ 39,74 milioane lei în anul 2011, la 44,00 
milioane lei în anul 2012 reprezentând o  creştere de 10,7% . 
În structură, includerea sectoarelor agricol, silvicultură și piscicultură, și agregarea tuturor serviciilor ne 
oferă o imagine de ansamblu pentru anul 2011 în activitățile economico-sociale ale județului. 

Sursa: PATJ Timiş, 2012 
Graficul 2.18 Ponderea sectoarelor economice prin numărul de salariați, judeţul Timiș,2011 

Sursa: Direcţia Finanţelor Publice Timiş (date prelucrate) 
Graficul 2.19 Ponderea sectoarelor economice la realizarea cifrei de afaceri,  

judeţul Timiș, 2011 



Din analiza simultană a celor două grafice de mai sus și din analiza datelor din baza de date a DGFP 
Timiș, se poate deduce că în sectorul industrie întreprinderile mari realizează cifre de afaceri mai ridicate. 
Astfel 10.04% din numărul total de unităţi economice din judeţ realizează 25% din cifra totală de afaceri 
(CA) a judeţului. În sectorul comerţului predomină întreprinderile mici şi mijlocii. O pondere de 31.25% din 
numărul total de unităţi economice cu acest profil din judeţ realizează 38% din cifra totală de afaceridin 
judeţ, datorită distorsiunii consumului/circulațieiintermediar/e. În sectorul serviciilor întreprinderi mici au, 
de asemenea, o pondere ridicată. 

Graficul 2.20 Dinamica principalelor sectoare economice(CA firme), 
județul Timiș, 2004-2011 

Începând cu anul 2009, s-a redus semnificativ producţia industrială a firmelor, la care s-a adăugat 
încetarea activităților la unele IMM şi chiar a unor firme mari. În perioada 2009-2011, a crescut activitatea 
întreprinderilor din sectorul agricol, iar în anul 2011 s-a înregistrat o creştere a activităţilor din comerţ şi 
servicii. Economia judeţului s-a transformat treptat din una preponderent industrială – uneori cu pierderi 
semnificative prin neutilizarea forței de muncă și a dotărilor de capital –  în una de tip terţiar (comerţ şi 
servicii).  

Economiile regiunilor NUTS 3 din România nu au încă stabilitatea unui asemenea tip de economie. Orice 
fluctuație în scădere a pieței influențează cu prioritate sectorul de servicii, și în special serviciile care nu 
sunt de strictă necesitate (apă, canal, comunicații și altele similare). Se poate observa, de asemenea, 
scăderea importantă a activităţii în sectorul construcţiilor în perioada 2009-2010, urmată de o uşoară 
creştere în 2011. Activitatea de comerţ a urmat aceeaşi tendinţă, revenirea fiind mai mare în acest sector 
în 2011. Sectorul serviciilor a atins un maxim în 2007, urmată de o scădere masivă în 2008, stagnare în 
2009 şi o revenire lentă în 2010-2011 (fără a ajunge însă la maximul din 2007). Sectorul agricol a avut o 



evoluţie atipică, cu creşteri şi scăderi şi cu atingerea unui minim în 2006 şi a unui maxim în 2011, oscilația 
fiind influențată de calitatea (condițiile meteo, în principal) anilor agricoli. 

Sursa: 
Direcţia Generală a Finanţelor Publice Timiş (date prelucrate) 

Grafic 2.21a. Ponderea sectoarelor economice la realizarea cifrei de afaceri,județul Timiș
2006 și 2011 

La nivel agregat, ponderea tuturor serviciilor în totalul cifrei de afaceri pe judeţ a crescut în 2011 faţă de 
2006, precum şi ponderea activităţilor din agricultură, transporturi şi depozitare. A scăzut în schimb 
ponderea sectorului industrial, de construcţii şi a comerţului. Informațiile sunt de natură cantitativă și ele 
necesită a fi completate cu analiza calitativă prin valoarea adăugată brută sau netă, ultima mărime fiind 
fără amortizare.  
În judeţul Timiş sunt operate cele mai importante schimburi comerciale din Regiunea Vest. În anul 2012 
județul Timiş se clasează la nivel naţional pe locul al doilea după judeţul Argeş în ceea ce priveşte 
exporturile. 

Contribuţia judeţului în exporturile regiunii reprezenta în anul 2011 57,6% în total şi 8,4% în totalul 



exporturilor României. Pe de altă parte, situaţia operaţiunilor de import evidenţiază o valoare de 56,7% în 
totalul importurilor regionale şi 6,2 % în importurile naţionale. 

Tabelul 2.13 -  Volumul exporturilor, importurilor şi soldul balanţei comerciale România, Regiunea 
Vest şi judeţul Timiş, 2011, milioane euro

Regiunea NUTS Exporturi FOB Importuri CIF 
Soldul balanţei 

comerciale 

România 45274,5 54948,0 -9673,5 
Regiunea Vest 6559,6 5930,4 629,2 
Judeţul Timiş 3776,1 3368,2 407,9 

Sursa: Prelucrări după baza de date a Institutului Naţional de Statistică şidupă date furnizate de Direcţia Regionalăde Statistică Timiș 

Soldul balanţei comerciale timişene în anul 2011 reprezintă,raportat la nivelul regional, o pondere 
importantă, de aproape 65%, şi înregistrează valori pozitivecare compensează deficitul naţional 
(conformgrafic 2.22). 

Sursa–Prelucrări după date furnizate de DirecţiaRegională de Statistică Timiș 

Graficul 2.21b Evoluţia operaţiunilor de import-export, județul Timiș, 2006-2011 

În evoluţia operaţiunilor de import-export, în perioada 2006-2011,se remarcă două tendințe:intervalul de 
scădere 2008-2009 datorită crizei, curevenirea în anul 2011 la un nivel superior vârfului din 2008; 
beneficiul adus economiei județului Timiș de această oportunitate (a crizei) pentru a înlocui/inversa 
deficitul comercial cu un sold pozitiv al balanței comerciale. Nivelul competitivităţii, sub aspect cantitativ, 
al economiei judeţene se evidenţiază în acest moment prin trecerea de la o valoare negativă la una 
pozitivă a soldului balanţei comerciale în cursul anului 2009. 

În cifre,valoarea importurilor ajunge în anul 2011 la suma de 3.368.182 mii euro, cu o dinamică de 
52,4% raportat la anul 2006, iar exporturile au o valoare de 3.776.092 mii euro şi o dinamică de 86,4% 
în anul 2011 raportat la anul 2006.



Sursa: Prelucrări după date furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică

Graficul 2.22. Soldul balanţei comerciale în județul Timiș, mii euro, 2006-2011 

Dinamica soldului balanţei comerciale a judeţului Timiş fluctuează în ultimii ani şi cumulează o perioadă
de scădere accentuată în intervalul 2006-2007, urmat de creştere în intervalul 2007-2009, stagnare şi apoi 
iarăşi creştere începând cu anul 2010. 

Structura importurilor pe grupe de mărfuri, dar şi cea a exporturilor, se axează în principal pe aceleaşi 
tipuri de grupuri de mărfuri în ceea ce priveşte domeniile cele mai active din punct de vedere al relaţiilor de 
schimb comerciale. 

După cum se poate observa în tabelul 2.15, principalele grupe de mărfuri, atât pentru import, cât şi pentru 
export sunt cele de mașini, aparate şi echipamente electrice cu o pondere de 42,4% în total importuri şi 
39% în total exporturi şi grupa materialelor plastice, cauciuc şi alte materiale, cu o pondere de 16,5% în 
importuri şi de 14,7% în exporturi. 

Tabelul 2.14 - Volumul valoric și structura exporturilor (FOB) și importurilor (CIF) în județul Timiș, 
pe grupe de mărfuri, 2011 

Grupe de mărfuri 
Volum 

exporturi 
(FOB) 

Volum 
importuri 

(CIF) 

Structură
exporturi 

(%) 

Structură
importuri 

(%) 

Animale vii şi produse animale 49.1 30.3 1.3 0.9 

Produse vegetale 71.7 37.1 1.9 1.1 

Grăsimi şi uleiuri animale sau vegetale 0.0 6.7 0.0 0.2 
Produse alimentare, băuturi, tutun 11.3 0.0 0.3 0.0 

Produse minerale 3.8 23.6 0.1 0.7 
Produse ale industriei chimice şi ale industriilor 
conexe 41.5 141.5 1.1 4.2 

Materiale plastice, cauciuc şi articole similare 555.1 559.1 14.7 16.6 

Piei crude, piei tăbăcite, blănuri şi produse similare 30.2 101.0 0.8 3.0 



-continuare tabel- 

Grupe de mărfuri 
Volum 

exporturi 
(FOB)

Volum 
importuri 

(CIF)

Structură
exporturi 

(%)

Structură
importuri 

(%)
Produse de lemn, plută şi împletituri din nuiele 37.8 16.8 1.0 0.5 

Pastă de lemn, deşeuri de hârtie sau de carton; hârtie şi 
carton şi articole similare 18.9 53.9 0.5 1.6 

Materii textile şi articole din acestea 154.8 202.1 4.1 6.0 

Încălţăminte, pălării,umbrele şi articole similare 358.7 151.6 9.5 4.5 

Articole din piatră, ciment, ceramică, sticlă şi din alte 
materiale similare 30.2 26.9 0.8 0.8 

Metale comune şi articole similare 60.4 296.4 1.6 8.8 

Maşini, aparate şi echipamente electrice; aparate de 
înregistrat sau de reprodus sunetul şi imagini 1472.7 1431.5 39.0 42.5 

Mijloace de transport 377.6 175.1 10.0 5.2 

Instrumente şi aparate optice, fotografice, 
cinematografice, de măsură, de control sau precizie 302.1 64.0 8.0 1.9 

Mărfuri şi produse diverse 185.0 37.1 4.9 1.1 
Alte produse nenominalizate în altă parte 15.1 13.5 0.4 0.4 

Total 3776.1 3368.2 100.0 100.0 
Sursa: Prelucrări după date furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică, mai 2013. 

În structura importurilor, în afara celor două grupe deja menţionate, se disting, cu o pondere mai 
importantă,produsele de metale comune şi articole similare (8,7%), precum şi articolele textile (6%). 

Din analiza schimburilor comerciale ale judeţului Timiş, de export şi de comerț intra-european, se remarcă 
ponderea ridicată a sectoarelor industriei construcţiilor de maşini, cea a componentelor, echipamentelor 
electrice şi accesoriilor auto, mărfuri cu valoare adăugată mare şi care susţin potenţialul de dezvoltare al 
judeţului. Importurile din aceeaşi categorie sunt efectuate pentru aducerea de componente din alte regiuni 
NUTS 3 sau pentru mărirea şi modernizarea capacităţilor de producţie existente, ceea ce se constituie ca 
o direcție pozitivă pentru dezvoltarea relațiilor economice transfrontaliere ale judeţului. 

O dezvoltare a producției locale în vederea înlocuirii parțiale a importurilor de mașini poate apărea ca o 
direcție oportună, care ar reduce în timp în acest caz importurile intra-ramură, mai ales dacă este bazată 
pe o producție inovativă. Calculul transferului transfrontalier de valoare adăugată din schimburile 
comerciale intra-europene și de export, rămâne o sarcină a sectorului de învăţământ superior-cercetare 
științifică, dezvoltare și inovaredin județul Timiș pentru a analiza simultan convergența și competitivitatea 
ramurilor ce pot fi stimulate în regiune. Unele rezultate ale calculelor transferului de valoare adăugată din 
Regiunea NUTS 0 România, regăsite în bazele de date OECD și WIOD, ne arată în special o scădere de 
valoare adăugatăîn schimburile externe. Ideea nouă de a calcula aceste transferuri se poate integra cu 
calculul avantajului comparative propus de specializarea inteligentă. Direcția de cercetare are la bază un 
model românesc din 1929 (schema teoretică Manoilescu, 1929/2012, unele detalii în Studiul introductiv) și 
ea poate fi folosită pentru a studia eficiența sectoarelor economice.  

Identificarea și analiza sectoarelor de export bazate pe intensitate (mare) a cunoștințelor (knowledge 
intensity) devine astfel o prioritate, deoarece în economia europeană sunt susținute cu prioritate 



produsele bazate pe tehnologii generice esențiale (TGE) (Key Enabling technologies, KET). Un produs 
bazat pe tehnologii generice esențiale este: (a) un produs generic pentru dezvoltarea de bunuri și servicii 
care asigură îmbunătățirea valorii lor de ansamblu comerciale și sociale; (b) generat de părți componente 
care sunt bazate pe nanotehnologie, micro-/nanoelectronics, biotehnologie industrială, materiale avansate 
și / sau fotonică; și, dar fără a se limita la (c) produs de tehnologii de fabricație avansate. (European 
Union, ECR, 2013). Așa cum s-a arătat mai sus, un kilogram de produs înRomânia este vândut pe piața 
intra europeană cu 0,21 euro/kilogram, în timp ce media în UE este de 1,6 euro/kg.La nivel regional 
NUTS 2 şi 3 nu sunt calculate pânăînprezent date similare. 

În ceea ce priveste transferul de valoare adăugată, este necesară efectuarea de studii mai amănunțite 
privind câștigul sau pierderea provenită din lipsa ierarhizării și stimulării exporturilor de produse cu 
valoare adăugată relativă ridicată și din stimularea producției locale, cu firme locale,sau prin localizarea 
unor firme din afara regiunii, însă care acoperă producția de bunuri necesare, cu prețuri mai mici față de 
cele din import și la aceeași calitate măsurată în sistemul prețului hedonic (Eatwell et al., 1984, Hedonic 
prices, în vol 2). Importurile, potrivit schemei avantajului comparativ folosit în schema de specializare 
inteligentă, se justifică în lipsa producției interne mai puțin eficiente. Calculul de valoare adăugată 
inclusivîn sectorul auto pe piața intraeuropeană ne relevăcă firmele din Germania reușesc prin activitățile 
din afară să mărească valoarea adăugată între anii 1995-2005, conform datelor din proiectul WIOD, de la 
Universitatea din Groningen din Olanda. 



Graficul 2.23 Structura exporturilor (FOB) și importurilor (CIF) în județul Timiș,  
pe grupe de mărfuri, 2011 

 

 



Concluzii: 

Regiunea NUTS 3 Timiş este cuprinsă în grupul de regiuni cu cea mai mare rată de creștere a 
PIB/locuitor (PPC) în perioada 2000-2010, fiind cea mai dinamică regiune din Europa în această perioadă 
după județul Giurgiu. Județul Timiș a contribuit astfel la reducerea dispersiei nivelului regional NUTS 3 şi 
2 al PIB/locuitor în perioada 2000-2010. Nivelul absolut al acestui indicator este situat în ultima decilă la 
nivelul economiei comunitare, în timp ce la nivel național este pe locul 3. 

Valoarea adăugată brută este de 47,9% din Regiunea Vest și 4,9% din nivelul național. Datele similare 
pentru sectorul industrie sunt de 49,9% și de 6,2%. Pentru industria prelucrătoare, nivelul indicatorului 
este de 52,3%, fiind cu peste 10% față de nivelul total și respectiv de 7,3%, cu 40% peste nivelul național. 

Gradul de ocupare a timpului de muncă, ca raport între numărul mediu al salariaților și populaţia civilă 
ocupată este de 60%, fiind relativ redus datorită nivelului de numai 7,1% al acestui indicator în agricultură, 
și este compensat de nivelul de 77,5% în industria prelucrătoare. Există o tendință slabă de amplasare a 
unor puncte de lucru înTimiş de către unități active cu sediul social în alte județe. În prezent nu există 
date prelucrate la nivel național privind transferul de valoare adăugată, bazat pe avantaj comparativ, între 
regiunea NUTS 3 424 Timiş și alte regiuni din țară și de pe piața europeană. 
Sectorul export-import este diversificat şi se află pe locul 2 în România în anul 2012. Nu este cuantificată 
valoarea adăugată transferată peste granițele regiunii.  

Scăderea interesului investitorilor străini în ultimii 4 ani poate avea consecinţe negative importante asupra 
mediului de afaceri din judeţ, mai ales ţinând cont de faptul că majoritatea capitalului autohton este 
investit în microîntreprinderi. Lipsa unor investitori autohtoni importanţi face ca mediul de afaceri să 
devină extrem de vulnerabil la modificările climatului economic general, naţional şi internaţional. 

 

2.2.1.1. Agricultura 

Suprafaţa judeţului Timiş se situează pe primul loc în clasamentul judeţelor României, cu o mărime de 
869.665 ha. Suprafaţa agricolă (672.123 ha) reprezintă aproape 80% din suprafaţa totală a judeţului, 37% 
din suprafaţa agricolă a Regiunii Vest şi 4.7% din suprafaţa agricolă a României.  
În prezent, terenurile agricole aparţin aproape în totalitate (97%) sectorului privat şi în proporţie de doar 3 
% sectorului de stat, după cum rezultă din datele statistice pe anul 2011. 
Din punct de vedere calitativ, doar 37 % din terenurile agricole prezintă un potenţial productiv bun şi 
foarte bun (calitate I şi II - 260.770 ha). 

Pentru judeţul Timiş, problema ameliorărilor funciare a fost şi este acută deoarece terenurile agricole sunt 
afectate de diverşi factori limitativi ai capacităţii productive: exces frecvent de apa în sol, secetă frecventă, 
eroziunea solului prin apă, compactarea solului datorită lucrărilor executate necorespunzător etc.Astfel 
crearea unui sistem de canale, care să asigure o depozitare a apei în exces şi apoi o redistribuie în timp 
de secetă, ar asigura folosirea unei resurse naturale importante în acest sector (conform bune practiciîn 
Olanda, în special).  

La sfârşitul anului 2012 suprafaţa terenurilor amenajate cu lucrări de irigaţii şi suprafaţa agricolă irigată în 
judeţul Timiş era de 15.510 ha (2,3% din suprafaţa agricolă a judeţului). 

În figura de mai jos se prezintă modul de folosinţă a terenurilor agricole la data de 31 decembrie 2011. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sursa: Direcţia Regională de Statistică Timiş 

Graficul 2.24. Suprafaţa agricolă pe categorii de terenuri  
la 31.12.2011, județul Timiș,ha 

Suprafaţa arabilă deţine ponderea cea mai ridicată în cadrul suprafeţei agricole a judeţului (530.808 ha – 
76%), terenurile arabile având o frecvenţă mai mare (peste 90% din teritoriu) în Câmpia Torontalului şi a 
Timişului. În celelalte zone de câmpie, procentul terenurilor arabile variază între 80 şi 90%. În zona 
dealurilor, terenurile arabile reprezintă între 40 şi 65% din suprafaţa agricolă, iar în zona Munţilor Poiana 
Ruscă, frecvenţa terenurilor arabile scade sub 10%. Suprafaţa arabilă a scăzut cu 1.698 ha (0.31%) în 
2011 faţă de 2005.  
Suprafeţele cu păşuni (121.735 ha) şi fâneţe (28.106 ha) reprezintă 22.3% din suprafaţa agricolă a 
judeţului. Suprafeţele cu păşuni şi fâneţe sunt frecvente în partea de est a judeţului şi mai restrânse ca 
suprafaţă în zona de contact dintre dealuri şi câmpii. 

Judeţul Timiş are nu numai o suprafaţă agricolă raportată la populaţie suficient de mare pentru a putea fi 
valorificată în scopuri lucrative, ci şi o calitate ridicată a terenurilor. Două treimi din localităţile judeţului 
sunt caracterizate printr-un potenţialagricol ridicat, fie pentru culturile de cereale, fie pentru culturile de 
plante tehniceşi legume, fieun potenţial mare de creşterea animalelor. Dispunerea teritorială a ariilor de 
potenţial evidenţiază o zonă cu un complex de funcţii situate în partea de nord a judeţului, în apropiere de 
municipiul Timişoara. Este vorba despre localităţile Satchinez, Orţişoara, Sânandrei, Pişchia. Calitatea 
terenurilor din această zonă se pretează cumulativ culturilor de cereale, de plante tehnice, cultivarea 
legumelor, plantarea pomilor fructiferi şi pentru creşterea animalelor (vezi cartograma– Zonificarea 
potenţialului agricol). 

Localităţile Nădrag, Tomeşti şi Pietroasa se încadrează, datorită condiţiilor de relief şi sol, categoriei de 
zone montane defavorizate şi sunt declarate ca atare în Anexa 4 a din Planul Naţional de Dezvoltare 
Rurală 2007-2013 
Structura terenurilor agricole, după cum se poate observa în figura de mai jos, cuprinde o mare suprafaţă de 
teren arabil, 76,58% din totalul suprafeţei agricole încadrându-se acestui tip de folosinţă. 

Evoluţia suprafeţei cultivate în ultimii ani nu a variat semnificativ, înregistrând mici fluctuaţii şi o dinamică a 
anului 2011 raportat la 2006 uşor negativă, după cum se poate observa în tabelul următor. După forma de 
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proprietate a suprafeţelor cultivate, se constată un trend fluctuant mai accentuat şi cu o scădere de 
aproape 20 de procente în aceeaşi perioadă de raportare pentru suprafeţele cultivate în cadrul 
exploataţiilor agricole individuale, dar şi faptul că acestea reprezintă ca şi pondere mai mult de jumătate 
din suprafeţele cultivate. 
Suprafaţa efectiv cultivată din suprafaţa arabilă are o valoare importantă, ajungând la o pondere de 
cca.80% din totalul suprafeţei arabile în anul2011 şi reprezintă, la un alt nivel de comparaţie, mai bine de 
jumătate (50,22%) din suprafaţacultivată totală a Regiunii Vest, şi 5,23% din cea a României. 

Sursa: Prelucrări după baza de date a Institutul Naţional de Statistică 

Graficul 2.25 Structura terenurilor agricole (ha), județul Timiș, 2010 

Tabelul 2.15 - Evoluţia suprafeţei cultivate pe forme de proprietate, județul Timiș, 2006-2012

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Dinamica 
2012/2006 

Total 434918 393323 396822 384000 370833 423274 411418 -2,7 
Sector privat 430384 392296 396014 383138 368359 422455 406432 -1,8 
Dincare: exploatații 
Agricoleindividuale 

288991 216625 237075 242166 173153 232226 187119 -19,6 

Sursa: Prelucrări după baza de date a Institutul Naţional de Statistică 

Situaţia trendului negativ mai accentuat al suprafeţelor cultivate în cadrul exploatațiilor individuale 
evidenţiază vulnerabilitatea acestor forme de valorificare a potenţialului agricol în contextul unei perioade 
de recesiune economică. 

Structura producţiei vegetale 
Caracterul preponderent cerealier al structurii de producţie reprezintă un aspect negativ al agriculturii 
judeţene. Ponderea suprafeţelor ocupate de cereale în toate zonele este ridicată, chiar dacă în unele 
zone acestea nu dispun de condiţii agro-pedoclimatice favorabile pentru cultivare. 
Anual, producţia de cereale are oscilaţii în funcţie de condiţiile climatice, dar este influenţată şi de 
resursele financiare de care dispun producătorii agricoli pentru înfiinţarea culturilor.Suprafeţele cultivate 
cu principalele culturi acopereau în anul 2011 cca 80% din suprafaţa totală cultivată a judeţului Timiş. 



Evoluţia principalelor culturi pe forme de proprietate evidenţiază modificări de câteva procente de la an la 
an în perioada 2006-2011. În anul 2011 comparativ cu anul 2006, cea mai importantă scădere în 
suprafeţele cultivate o are cultura de floarea-soarelui plantată în cadrul exploataţiilor agricole individuale. 
Această cultură, după cum se poate observa în graficul de mai jos, înregistrează o scădere de 72,2 
procente. De altfel, pentru acest interval de comparaţie se înregistrează scăderi ale suprafeţelor cultivate 
pentru aproape toate culturile, cu excepţia culturii de porumb a cărei suprafaţă creşte cu 22,8 procente 
per total în anul 2011 comparativ cu 2006, însă scade cu peste 10 procente în cadrul exploataţiilor 
agricole individuale. 

Tabelul 2.16 a - Evoluţia suprafeţei cultivate cu principalele culturi pe forme de proprietate, 
județul Timiș,2006-2011 

Tabel 2.16 b - Suprafeţe cultivate cu principalele culturi pe forme de  
proprietate judeţul Timiş în anul 2012 (ha) 

Principalele culturi 2012
Grâu-Total 111042 
Sector privat 108979 
din care: Exploataţii agricole individuale 39862 
Porumb boabe - Total 193852 
Sector privat 192797 
din care: Exploataţii agricole individuale 94760 
Floarea soarelui - Total 30513 
Sector privat 29653 
din care: Exploataţii agricole individuale 379 
Cartofi - Total 8298 



-continuare tabel- 
Principalele culturi 2012
Sector privat 8298 
din care: Exploataţii agricole individuale 8276 
Legume - Total 11556 
Sector privat 11549 
din care: Exploataţii agricole individuale 11534 

Sursa. INS – date prelucrate 

Sursa: PATJ Timiş, 2012

Graficul 2.26. Evoluţia suprafeţelor cultivate cu principalele culturi, 
 județul Timiș, 2003-2011, tone 

Se poate observa scăderea majoră a suprafeţelor cultivate cu principalele culturi din 2004 în 2005 şi din 
nou în 2006. O explicaţie ar putea să fie creşterea (aprilie 2005) a preţurilor la combustibili.  
Evoluţia suprafeţelor cultivate pe principalele culturi în 2011 evidenţiază o dominanţă a suprafeţelor 
cultivate cu porumb, această cereală cumulând singură 45,60% din producţia vegetală totală a judeţului, 
după cum se poate observa şi în figura de mai jos. 



Sursa: PATJ Timiş, 2012 

Graficul 2.27. Structura principalelor culturi, judeţul Timiş, 2011 

Distribuţia în profil teritorial a producţiei de cereale reflectă acea preferinţă pentru cultura porumbului în 
cea mai mare parte a teritoriului judeţului. Cultura porumbului apare ca dominantă în partea de est a 
judeţului către zona de deal şi munte, unde acest tip de cultură este ceva mai favorizat decât altele pentru 
cultură. 
În anul 2011, producţii mari la cultura de porumb se înregistrează în ordine descendentă înlocalităţile 
Jimbolia, Lenauheim, Cărpiniş, Orţişoara, Comloşu Mare, Gătaia, Uivar, Variaş, Checea, Dudeştii Vechi, 
Jamu Mare, Şandra, Sacoşu Turcesc, Teremia Mare, Banloc, Săcălaz, Recaş. 
Producția obţinută în anul 2011 se încadrează într-un interval de 10.000-35.000 tone porumb.Producţia 
obţinută la hectar pentru principalele culturi fluctuează în perioada 2006-2011 în funcţie de condiţiile 
climatice favorabile sau mai puţin favorabile culturii cerealelor din anii respectivi. 



Tabelul 2.17 a - Evoluţia producţiei medii la hectar, la principalele culturi, 

2006-2011, județul Timiș, kg/ha 

Sursa: PA 

Sursa: PATJ Timş, 2012 

Tabel 2.17 b - Valoarea producţiei pe ramuri agricole Regiunea Vest  
şi judeţul Timiş 2011  şi 2012 (mil. lei) 

Producţia 

Regiunea Vest
(mil. lei) 

Judeţul Timiş
(mil. lei) 

2011 2012 2011 2012

TOTAL 
Propr. 
privată TOTAL 

Propr. 
privată TOTAL 

Propr. 
privată TOTAL 

Propr. 
privată

Vegetală 5664685 5423191 4939761 4513598 2341894 2338624 2036975 2638487 
Animală 2423474 2419014 2638987 2632861 1003815 1003007 1075390 1074768 
Servicii 
agricole 

53213 31391 49410 37138 41685 19814 20208 17821 

Sursa: INS – date prelucrate 

Se poate observa că valoarea producţiei în ceea ce priveşte producţia vegetală la nivelul judeţului Timiş, 
a înregistrat o scădere în anul 2012 faţă de anul 2011, de la 2.341.894 mil. lei la 2.036.975 mil lei, în 
timp ce valoarea producţiei animale a crescut faţă de anul 2011, de la 1.003.815 mil. lei la 1.075.390 mil. 
lei. În ceea ce priveşte valoare serviciilor agricole, aceasta a scăzut aproape la jumătate faţă de anul 
2011, de la 41.685 mil. lei la 20.208 mil. lei în anul 2012. 



Graficul 2.28. Dinamica producţiei medii la hectar pe principalele culturi agricole,  
judeţul Timiş, 2006-2011 

Se poate observa că producţiile medii la hectar s-au menţinut în ultimii trei ani aproximativ la aceleaşi 
valori, diferenţele putând fi atribuite modificărilor climatice. Acest lucru indică faptul că nu s-a realizat încă 
trecerea de la o agricultură extensivă la una intensivă, suprafeţele cultivate fiind încă extinse. 
Pentru anul 2011 judeţul Timiş realizează culturi medii la ha superioare mediei naţionale, însă inferioare 
producţiilor obţinute în Uniunea Europeană, aşa după cum reiese din Comunicatul de presă al Institutului 
Naţional de Statistică din martie 2012. Din Comunicat reiese că producţia medie la ha pentru cultura de 
grâu este pentru România de 3685 kg la ha, iar pentru UE de 5517 kg la ha, pentru producţia de porumb 
România a obţinut o producţie de 4464 kg la ha, iar UE 6902 kg la ha, pentru floarea soarelui România a 
obţinut 1886 kg la ha iar UE 1992 kg la ha, iar pentru producţia de cartofi România a obţinut o producţie 
de 16.935 kg la ha, iar UE aproape dublu 30.331 kg la ha. 
Anexa 10 a Planului Naţional de Dezvoltare Rurală prezintă la nivel de România producţiile orientative 
pentru culturile de grâu şi porumb în funcţie de potenţialul scăzut, mediu sau ridicat pentru aceste culturi. 
În tabelul de mai jos pot fi vizualizate aceste producţii. 

Tabelul 2.18 - Producţia medie la hectar, pe tipuri de culturi şi terenuri, județul Timiș,2011 



Este important de subliniat potenţialul judeţului pentru cultura de rapiţă, dintre cele 99 de U.A.T.-uri ale 
judeţului, 57 prezintă un potenţial ridicat pentru acest tip de culturăşi anume Banloc, Barna, Beba Veche, 
Becicherecu Mic, Belinţ, Bethausen, Biled, Brestovăţ, Buziaş, Cărpiniş, Chevereşu Mare,Ciacova, 
Comloşu Mare, Coşteiu, Criciova, Darova, Denta, Deta, Dumbrava, Dumbrăviţa, Foeni, Gătaia, Găvojdia, 
Ghiroda, Giarmata, Giroc, Giulvăz, Jebel, Jimbolia, Lenauheim, Liebling, Lovrin, Lugoj, Mănăştiur, 
Maşloc, Moraviţa, Niţchidorf, Orţişoara, Peciu Nou, Periam, Pișchia, Racoviţa, Recaş, Remetea Mare, 
Sacoşu Turcesc, Şag, Sînandrei, Sânnicolau Mare, Sânpetru Mare, Satchinez, Teremia Mare, Timișoara, 
Topolovățu Mare, Tormac, Traian Vuia, Variaș și Voiteg.  

Potențialul pentru cultura de rapiță cuprinde cea mai mare suprafaţă la nivel de judeţ, comparativ cu 
potențialul pentru celelalte culturi vegetale şi devine important în condiţiile creşterii cererii pentru 
biocombustibil. În perspectiva anului 2020, Strategia de la Lisabona şi-a propus ca 20% din consumul de 
energie al statelor comunitare sa fie asigurat din surse regenerabile. 

De altfel, după cum se poate observa în tabelul următor, există, în ultimii ani, un interes crescând şi în 
judeţul Timiş pentru acest tip de cultura. În anul 2011 comparativ cu anul 2006 suprafaţa cultivată cu 
rapiţă creşte de 24 de ori, iar producţia de 38 de ori. 

Tabelul 2.19 - Dinamica culturii de rapiţă, județul Timiș, 2006-2011 

Graficul 2.29 Dinamica suprafeței cultivate (ha) și a producției (tone) la cultura de rapiță,  
județul Timiș, 2006-2011 



Graficul 2.30. Dinamica producţiei medii la ha, cultura de rapiţă,  
județul Timiș, 2006-2011 

Legumele sunt asigurate din resurse proprii pentru perioada de sezon, dar în perioadele de extrasezon 
sunt deficitare, necesitând importuri. Se poate observa o scădere accentuată a producţiei de legume în 
perioada 2008-2010, urmată de o revenire la nivelele anterioare în 2011. 

Viticultura. Viţa de vie este o cultură cu tradiţie în judeţul Timiş. Suprafeţele ocupate au variat de-a lungul 
timpului, înregistrându-se o creştere în perioada 2002-2004, urmată de o scădere uşoară în 2005. 
Producţia de struguri a suferit o scădere dramatică în anul 2005 (de aproximativ 10 ori mai puţin decât în 
2004), datorată în principal condiţiilor climatice.  
Suprafaţa de vii şi pepiniere viticole reprezintă numai 1,56% din suprafaţa arabilă a judeţului Timiş, iar 
76,9% din ele sunt valorificate în cadrul exploataţiilor agricole individuale. Evoluţia suprafeţelor cultivate 
cu vii se modifică de la an la an în perioada 2006-2011 şi prezintă o evoluţie fluctuantă marcată de o 
perioadă de vârf în anii 2008-2009.  
Suprafeţele de teren cultivate cu viţă de vie sunt concentrate în centrele Giarmata, Recaş, Teremia – 
Mare, Buziaş, Lugoj. Renumite sunt vinurile roşii de Recaş care sunt exportate în Marea Britanie, America 
de Sud şi Asia. 

Pomicultura. Suprafaţa ocupată cu pomi şi alte specii pentru fructe, precum şi producţia totală au evoluat 
în funcţie de condiţiile climatice. Judeţul Timiş are acoperită cu livezi şi pepiniere în prezent 1,23% din 
suprafaţa agricolă. Cele mai mari suprafeţe acoperite de livezi se află în localităţile Victor Vlad 
Delamarina, Periam, Pişchia, Bara, Jamu Mare, iar zonele de potenţial se încadrează zonei de nord a 
judeţului şi cuprinde localităţile Satchinez, Orţişoara, Sînandrei, Pişchia, Fibiş, Maşloc şi Bogda. Potenţial 
pomicol au şi localităţile din partea de est a judeţului – Nădrag şi Ohaba Lungă. 



Sursa: Direcţia Regională de Statistică Timiş, PATJ Timiş 2012 

Grafic 2.31 Dinamica producţiei agricole vegetale secundare, judeţul Timiş, 2002-2011 

Per ansamblu, se observă o modificare a dinamicii producţiei vegetale secundare: producţia de floarea 
soarelui scăzând marcat din 2005 până în prezent, în paralel cu creşterea producţiei de rapiţă. De 
asemenea, în perioada 2008-2010 producţia de legume a scăzut puternic, perioadă în care a crescut uşor 
producţia de fructe. Modificările pot fi datorate parţial condiţiilor climatice, dar şi modificării interesului 
agricultorilor pentru anumite culturi. 

Structura producţiei animaliere 
Comparativ cu anul 1990, în anul 2005 se constată o reducere considerabilă a efectivelor de animale. 
Reducerea s-a manifestat şi la efectivele matcă, tendinţă deosebit de îngrijorătoare. Diminuarea 
efectivelor matcă sub nivelul actual, care reprezintă un minim tehnologic, poate conduce la 
compromiterea fondului genetic în zootehnie. 
Producţiile medii obţinute în zootehnie sunt departe de progresul genetic şi tehnologic înregistrat pe plan 
vest - european.  

Producţia de carne în 2011 a fost de 102.066 tone în viu, o creştere cu aproape 60% faţă de 2006. 
Creşterea s-a datorat în principal creşterii producţiei de carne de porc. Producţia de carne de porc a 
scăzut în perioada 1990 – 2005, şi a început să crească din nou după 2005 (după investiţiile realizate în 
firma Smithfield în complexe de creştere a porcinelor). În prezent producţia de carne de porc este de 
aproape 2 ori mai mare decât producţia anului 1990. Producţia de carne de ovine şi caprine a crescut 
uşor în perioada 2009-2011.  



Sursa: Direcţia Regională de Statistică Timiş

Graficul 2.32. Dinamica producţiei de carne (tone viu) în judeţul Timiş, 1990-2011 

Evoluţia efectivelor de bovine este dramatică în perioada 1990-2003: de la 236,1 mii capete, efectivele 
s-au redus la 59,8 mii capete în 2003, reducere care a continuat şi în 2005 ajungându-se la un efectiv de 
57 mii capete. Scăderile au avut loc pe fondul distrugerii unităţilor CAP şi a tăierilor masive de bovine 
provenind din aceste unităţi, survenite în perioada 1994-1998 fără să fie luate masuri de stopare a 
acestora. Preluările la gospodăriile populaţiei nu s-au efectuat deoarece acestea nu aveau nici capacităţi 
de cazare şi nici furajele necesare. O altă cauză a scăderii efectivelor de bovine a fost situaţia dramatică 
a stării de sănătate a acestora la finele anului 1989: majoritatea animalelor erau neproductive, bolnave de 
tuberculoză şi leucoză. Dezvoltarea sectorului bovin se va face prin creşterea producţiilor medii de lapte 
şi a greutăţii medii de tăiere, în cadrul unor ferme specializate de dimensiuni mici şi mijlocii. La sfârşitul 
anului 2005 toate animalele existente se găseau în proprietate privată. Efectivele de bovine în judeţul 
Timiş la sfârşitul anului 2011 se ridicau la 36 de mii capete, ceea ce reprezintă doar 15.3% din numărul 
iniţial de animale existente în 1990.  

Efectivele de porcine s-au redus în perioada 1990-2003 de la 1.541,8 mii capete la 299,8 mii capete, 
perioada 2003-2005 caracterizându-se printr-o creştere a numărului de animale vii în principal în sectorul 
privat. Scăderea efectivelor de porcine se datorează în special problemelor cu care s-au confruntat marile 
complexe de creştere şi îngrăşare a porcilor. Deoarece aceste unităţi se aflau în proprietatea statului, 
preţurile de livrare nu au fost liberalizate mulţi ani, fiind menţinute sub costurile de producţie. Nesusţinute 
financiar, aceste unităţi s-au decapitalizat şi multe au ajuns în stare de faliment. Neadaptarea la condiţiile 
economiei de piaţă - la cererea pieţei, a determinat, ca, în concurenţă cu preţul mai scăzut al cărnii 
obţinut de sectorul particular şi cu importul de carne la preţuri subvenţionate de ţările de origine, să se 
ajungă la situaţia de ineficienţă în majoritatea unităţilor de profil. Efectivele de porcine în judeţul Timiş la 
sfârşitul anului 2011 se ridicau la 578.8 mii capete, ceea ce reprezintă doar 37.5% din numărul iniţial de 



animale existente în 1990, dar reprezintă o dublare a numărului de animale existent la sfârşitul anului 
2005, indicând o tendinţă de creştere. 

Evoluţia efectivelor de ovine şi caprine în perioada1990-2003 a avut permanent o tendinţă de scădere, 
de la 719,2 mii capete ajungându-se la 336,7 mii capete în 2003. Cauza scăderii efectivelor la ovine este, 
în principal, aceeaşi ca şi la specia bovine. Tăierile pentru carne şi exportul de ovine vii fără nici o 
restricţie au condus la această situaţie. Sectorul particular şi-a menţinut efectivele în special pentru 
producţia de lapte şi carne, deoarece producţia de lână nu a fost valorificată la timp şi preţurile obţinute 
nu stimulează crescătorii. Efectivele de ovine şi caprine în judeţul Timiş la sfârşitul anului 2011 se ridicau 
la 555.9 mii capete, ceea ce reprezintă 77.3% din numărul iniţial de animale existente în 1990, dar 
reprezintă o creştere cu 65% a numărului de animale faţă de efectivul din 2003.  

Evoluţia efectivelor şi a producţiei avicole în perioada 1990-2003 se încadrează ca şi în cazul 
celorlalte specii într-o scădere dramatică a efectivelor de la 3.788,5 mii capete în anul 1990 la 1.695,5 mii 
capete în anul 2003. Scăderea efectivelor de păsări s-a produs în complexele industriale, cauza fiind, ca 
şi la specia porcine, neadaptarea la cerinţele pieţei, managementul defectuos, neprivatizarea la timp, 
menţinerea preţurilor scăzute la comanda autorităţilor, decapitalizarea unităţilor, importul de produse 
avicole la preţuri mai mici decât preţurile de producţie din complexe. În perioada 2003-2005 a crescut 
însă numărul efectivelor avicole, marea majoritate în proprietate privată. În perioada următoare însă, 
producţia avicolă a scăzut din nou, pentru a ajunge în anul 2011 la un efectiv de 1.566,2 mii capete, 
reprezentând 41.3% din producţia anului 1990. 

Sursa: INSSE, Tempo online 

Graficul 2.33. Dinamica efectivului de animale, județul Timiș, mii capete, 1990-2011 

După cum se poate observa în tabelul de mai jos,evoluţia efectivelor de animale este diferită pe categorii 
de animale, astfel, efectivele de bovine, cabaline şi păsări scad constant în perioada 2006-2011, ajungând 
ca în anul2011 comparativ cu anul 2006 să se reducă în proporţie de 41,6%, 57,6% şi, respectiv, 24,1%. 
Pe de altă parte porcinele înregistrează o uşoară creşterede 9,3% în valoare totală, iar pe de altă parte 



scad mai bine de jumătate în cadrul exploataţiilor agricole individuale. 
Se constată o reorientare a producătorilor însă către caprine, această categorie de animale practic îşi 
dublează şi chiar mai mult efectivele în perioada recentă. Teritorial,caprinele sunt localizate într-un număr 
mai mare în localitatea JamuMare şi Traian Vuiaşi înregistrează şi o dinamică mare de 91,2% şi, 
respectiv,123,1%. 

Tabelul 2.20 - Efectivele de animale, pe categorii de animale, forme de proprietate, 
județul Timiș, 2006-2012

Categoriide 
animale 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Dinamica 

2012/2006 

Bovine 61899 61642 52059 48033 37974 36156 38918 -
41,6 Sector privat 61877 60995 51717 47722 37641 35836 38648 -
42,1 Din care: 

Exploatații 
agricole 
individual

54089 51900 47553 42882 29166 27783 30582 -
48,6 

Porcine 529409 579010 562318 588533 550038 578834 595247 9,3 
Categorii de 
animale 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 
2012 

Dinamica 
2011/200
6 Sector privat 529376 578520 561894 588471 549988 578774 595183 9,3 

din care: 
Exploatații 
agricole 
individuale 

156793 151737 156991 111677 87193 66893 57282 -57,3 

Ovine 443626 522289 510300 527894 549799 540957 564796 21,9 

Sector privat 443457 521739 508867 526836 548574 539902 563587 21,7 
din care: 
Exploatații 
agricole 
individuale 

416708 445030 492918 515319 531336 523442 554145 25,6 

Caprine 6749 18308 16904 16275 15630 14929 15682 121,2 
Sector privat 6749 18308 16904 16275 15630 14929 15682 121,2 

din care: 
Exploatații 
agricole 
individuale 

6670 17660 16488 15612 14346 14385 14698 115,7 

Cabaline 16343 15645 12072 8698 6585 6935 7071 -57,6 
Sector privat 15710 15619 11455 8175 6074 6436 7064 -59,0 
din care: 
Exploatații 
agricole 
individuale 

15658 15602 11426 8152 5945 6422 6846 -59,0 

Păsări 206396
7 

198736
3 

188994
8 

201206
0 

152819
0 

156621
4 

174164
4 

-24,1 
Sector privat 206396

7 
198736
3 

188994
8 

201206
0 

152791
5 

156558
0 

174142
6 

-24,1 
din care: 
Exploatații 
agricole 
individuale 

196353
0 

184099
0 

177330
2 

189101
3 

138246
5 

146979
1 

165088
6 

-25,1 



Servicii pentru agricultură
Irigaţii - Este cunoscut faptul că judeţul este caracterizat de o largă diversitate a factorilor de relief, 
litologici, hidrografici şi de asemenea de iregularităţile climatice, în special alternarea pe o lungă perioadă 
de timp a perioadelor de secetă cu cele de exces de umiditate pe aceleaşi terenuri. Marea problemă a 
locuitorilor din mediul rural în managementul resurselor de apă o constituie variaţia la extreme a 
elementelor climatice care afectează atât terenurile intravilane, cât şi cele din afara localităţilor, precum şi 
poluarea resurselor de apă indusă de activităţile agricole. 
Suprafeţele totale amenajate pentru irigaţii s-au redus continuu, de la circa 15.870 ha în 1997 la 15.110 
ha în 2012. 

Graficul 2.34 Dinamica suprafeţelor irigate, județul Timiș, ha 

Mecanizare - La sfârşitul anului 2005, judeţul Timiş avea cea mai bună dotare cu maşini agricole dintre 
judeţele Regiunii Vest. De asemenea, judeţul Timiş se situa pe locul 1 pe ţară în ceea ce priveşte dotarea 
cu tractoare, pluguri, cultivatoare, semănători mecanice, având, per ansamblu, cea mai bună dotare cu 
utilaje agricole din ţară. Majoritatea acestora se află în proprietate privată. În perioada 2006-2011, parcul 
de maşini agricole a crescut continuu, dar lent. 
Parcul de tractoare şi maşini agricole de care dispun lucrătorii din agricultură, fie ei persoane fizice sau 
juridice, în anul 2010 se cifra la 10.453 bucăţi şi însumează 37,5% din parcul de tractoare şi maşini 
agricole al Regiunii Vest şi aproape 6% din cel al României. 
Evoluţia parcului de tractoare şi maşini agricole nu parcurge modificări extreme în perioada 2006-2011, 
fiindde remarcat totuşi creşterea ca număr a mașinilor de stropit şi prăfuit cu tracţiune mecanică şi a 
combinelor autopropulsate pentru recoltat furaje, precum şi scăderea cu cca. 20% a vindroverelor pentru 
furaje. 



Tabelul 2.21 - Dinamica dotării cu utilaje agricole, judeţul Timiş, 2006-2011 

Tabelul 2.22 - Suprafaţa fondului forestier pe categorii de terenuri şi specii de păduri în  
Regiunea Vest şi Judeţul Timiş – 2011, 2012 (mii ha) 

Suprafaţa 
Regiunea Vest Judeţul Timiş

2011 2012 2011 2012 

Total păduri, 

din care: 
1021,5 1022,8 102,9 103,3

Răşinoase 149,6 147,5 5,2 4,9
Foioase 871,5 875,3 97,7 98,4
Altele 19,4 19,3 2 1,9

Din datele de mai sus se observă că suprafaţa totală a fondului forestier a înregistrat o uşoară creştere 
atât la nivelul Regiunii Vest, cât şi la nivelul judeţului Timiş în anul 2012 faţă de anul 2011 de la 1021,5 mii 
ha la 1022,8 mii ha respectiv de la 102,9 mii ha la 103,3 mii ha.  

O uşoară scădere s-a înregistrat la pădurile de răşinoase atât la nivelul Regiunii Vest cât şi la nivelul 
judeţului Timiş, de la 149,6 mii ha în anul 2011 la 147,5 mii  ha în anul 2012 (-2,1 mii ha) la nivel de 
regiune, respectiv o scădere cu aproximativ 0,3 mii ha în anul 2012, de la 5,2 mii ha la 4,9 mii ha, la 
nivelul judeţului Timiş. 

În ceea ce priveşte suprafeţele de  păduri de foioase , acestea au înregistrat o uşoară creştere în anul 
2012 faţă de 2011, cu aproximativ +3,8 mii ha la nivelul Regiunii Vest, respectiv cu aproximativ +0,7 mii 
ha la nivelul judeţului Timiş 

Concluzii: 

Potențialul de dezvoltare al sectorului agricol din regiunea NUTS 3 Timiş este ridicat. Ca prioritate este 
necesară organizarea folosirii timpului de muncă din zona rurală – în anul 2011 la un grad de numai 7,5% 
in județul Timiș, ca raport intre Numărul mediu al salariaților /Populatia civilă ocupată - cu o pierdere 



potențială de peste 90 milioane ore anual (cf date din tabelul 2.11). Reorganizarea folosirii se poate face 
si pentru alte activități, precum producție complementară (meșteşugărească), activități de turism, 
balneare, reciclare deşeuri și producție pentru energie regenerabilă. Factorii de producție din agricultură 
din România nu sunt performanți, iar sistemul de management este unul de nivel mediu. Fărâmițarea 
suprafețelor agricole, lipsa unui lanț de desfacere, a unui sistem de prețuri compensatorii în caz de exces 
sau deficit de producție sunt cauze care, odată înlăturate, pot contribui la creșterea productivității muncii. 
Sistemul de canale, pentru colectarea surplusului de apă și redirecționarea acestuia în perioadă de 
secetă pot contribui la creșterea competitivității sectorului agricol. Agricultura are o evoluția specifică. 
Relația dintre prețurile produselor agricole și cele ale factorilor de producție, a utilajelor și a materiilor 
prime în special – fenomen numit foarfecele prețurilor, asigură un nivel redus al productivității muncii, 
măsurat prin valoarea adăugată brută pe salariat. Așa cum s-a arătat un nivel redus al timpului de muncă 
disponibil ne arată că pentru acest sector sunt necesare analize separate și o susținere adecvată. O 
amenințare posibilă, in sistemul analizei SWOT, la nivel de regiune NUTS 3 o reprezintă menținerea pe 
listele de interdicție a susținerii cu fonduri structural a unor culturi sau producții agricole. Astfel în 
programele operaționale sectoriale, pentru accesarea de fonduri structurale, in special in cel de 
competitivitate, nu se asigură și, mai mult, este blocată legătura pe canalul de producție-distribuție, între 
produsele din culturile vegetale și producția de animale, pe de o parte și fabricarea de produse 
agroalimentare si complementare, bazate pe aceste intrări. O analiză în lanț a sectoarelor agricol și a 
producției industriale corespunzătoare poate asigura o antrenare și a cestui sector și, în continuare, o 
dezvoltare adecvată. În concluzie, deși sectorul este considerat important,acesta nu contribuie la 
convergența bazată pe valoare adăugată (VAB/salariat). 

2.2.1.2. Industria 

Industria judeţului Timiş se caracterizată prin diversitate, dinamică şi atractivitate având un potenţial de 
dezvoltare ridicat pentru mediul de afaceri autohton şi străin. Atractivitatea industriei pentru investitorii 
străini este demonstrată prin faptul că un sfert din rezultatele economiei judeţului provin de la firme din 
domeniul industriei.6 

Poziţionarea județului Timiș în sectorul industrie în Romania, în anul 2010, din perspectiva valorii 
adăugate brute pe salariat (mii euro/ salariat) este pe locul 4 în regiunile NUTS 3 din România. În 
industria prelucrătoare județul Timiş se regăsește, de asemenea pe locul 4 după Ilfov, Dâmbovița și Sălaj. 
La nivel european această poziționare este redată în tabelul următor. 

Tabelul 2.22 - Valoarea adăugată brută pe salariat,mii euro/ salariat, 
poziţie comparativă, județul Timiş, 2010 

Poz (NUTS 3) Caracteristică/Regiune/ Poziţie // Sector Industrie, din care Industrie prelucrătoare 

 Nivel maxim (în UE) 701.2 254.3 

 Nivel minim 4.9 0.0 

 Nivel median 57.8 53.3 

 Nivel mediu 59.2 53.5 

                                                 
6Industria cuprinde industria extractivă, industria prelucrătoare, producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer 
condiționat (secțiunile: B, C, D și E, conform CAEN Rev.2). A se vedea si numerotarea sectoarelor din aceste sectiuni folosite în AES. Potrivit 
statisticii naționale, în lipsa altei definiri, producția industrială reprezintă valoarea produselor finite fabricate, livrate sau destinate livrării, a 
semifabricatelor livrate din producție proprie, a prelucrării materiilor prime și a materialelor clienților, a lucrărilor (serviciilor) cu caracter industrial 
prestate terților, producției imobilizate, precum și a diferenței de stoc de produse finite, semifabricate și producție neterminată. 



-continuare tabel- 
Poz (NUTS 3) Caracteristică/Regiune/ Poziţie // Sector Industrie, din care Industrie prelucrătoare 

 Nr de regiuni NUTS 3 rămase în analiză 1202 1039 

1117 Bucureşti 6.7 7.8 

 Bucureşti- poziţia 1190 1016 

1118 Ilfov 170.5 106.5 

 Ilfov - poziţia 12 35 

1127 Timiş 21.6 21.0 

 Timiş- poziţia 1045 900 

163 Rosenheim, Landkreis 57.8 55.6 

 Rosenheim, Landkreis- poziţia 602 479 

907 Csongrád 21.4 18.2 

 Csongrád- poziţia 1047 932 

Județul Timiş se clasează în penultima decilă (1045 din 1202 regiuni NUTS 3) la sectorul agregat 
industrie și pe locul 900 din 1016 regiuni la industria prelucrătoare (decila 9). Județul Timiș devansează 
regiunea Csongrad cu câteva poziții în cele două clasamente și este semnificativ în urma regiunii 
Rosenheim, Landkreis din Germania (locurile 602 şi 679). 

Industria din județul Timiș are ponderea de 37,2% din regiunea Vest în privinţa numărului mediu de 
salariați în anul 2011 (70697/190210). Poziționarea Regiunii Vest în cadrul Pieței unice, pornind de la 
acest indicator, ne ajută să ancorăm evoluția viitoare a economiei județului Timiș.În analiza folosirii forței 
de muncă la nivel regional pe activități industriale, la nivel de NUTS 2, în anul 2010, regiunea Vest avea 
46,7% din gradul de ocupare a forței de muncă, ca procent din sectorul de afaceri nefinanciare al regiunii.  

RO11 Nord-Vest 40.2 
RO12 Centru 44.2 
RO21 Nord-Est 38.4 
RO22 Sud-Est 36.6 
RO31 Sud - Muntenia 45.2 
RO32 Bucureşti - Ilfov 18.1 
RO41 Sud-Vest Oltenia 41.9 
RO42 Vest 46.7

Sursa:Eurostat:online data code: sbs_r_nuts06_r2) 

În prima parte a clasamentului de pe Piața Unică, între regiunile regăsite în situația de mai jos, pe poziția 
trei se situează Regiunea Vest. 

CZ05 Severovýchod 47.0 
CZ07 Střední Morava 46.7 
RO42 Vest 46.7
RO31 Sud - Muntenia 45.2 
BG31 Severozapaden 44.8 
HU21 Közép-Dunántúl 44.7 
CZ08 Moravskoslezsko 44.6 
SI01 Vzhodna Slovenija 44.3 



SK02 Západné Slovensko 44.3 
RO12 Centru 44.2 
CZ04 Severozápad 43.4 
BG32 Severen tsentralen 43.2 
DE14 Tübingen 43.1 
PL22 Śląskie 42.6 
CZ03 Jihozápad 42.3 
PL43 Lubuskie 42.2 
RO41 Sud-Vest Oltenia 41.9 
BG42 Yuzhen tsentralen 41.5 
PL32 Podkarpackie 41.5 
PL62 Warmińsko-Mazurskie 41.4 

Sursa:Eurostat:online data code: sbs_r_nuts06_r2) 

Regiunea Vest se situează în ultima cuartilă, fiind pe locul 3 al clasamentului. Distribuirea cuartilelor este 
următoarea: nivelul minim 1,7/18,2/24,8(mediana)/33,1/47,0 nivelul maxim. Primele 4 regiuni din Romania 
se regăsesc în primele 20 poziţii din clasament, țara noastră fiind depășită ca număr de regiuni numai de 
Republica Cehă, cu 5 regiuni. 

Ultimele poziții sunt ocupate de următoarele regiuni: 

SE11 Stockholm 11.8 
NL33 Zuid-Holland 11.3 
EL43 Kriti 11.1 
PT17 Lisboa 10.9 
ES30 Comunidad de Madrid 10.4 
PT30 Região Autónoma da Madeira 10.4 
NL32 Noord-Holland 9.9 
NL31 Utrecht 9.4 
FR83 Corse 9.1 

BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest 8.9 

ES53 Illes Balears 8.9 
NO01 Oslo og Akershus 8.7 
EL41 Voreio Aigaio 8.5 
UKI2 Outer London 7.9 
ES70 Canarias 7.4 
PT15 Algarve 7.3 
EL22 Ionia Nisia 4.3 
EL42 Notio Aigaio 4.1 
UKI1 Inner London 3.0 
ES64 Ciudad Autónoma de Melilla 1.7 



Această analiză de pe piaţa comunitară ne indică o orientare a economiei naționale spre sectoarele 
industriale.7 

Întreprinderile industriale care au sediul în judeţ au realizat o cifră de afaceri ce reprezintă 27.27% din 
cifra de afaceri totală în anul 2006. În anul 2011 cifra de afaceri realizată de întreprinderile industriale 
reprezintă 25% din cifra de afaceri totală a judeţului.  
Industria extractivă este puţin dezvoltată, contribuţia acestei ramuri la realizarea cifrei de afaceri în 2006 a 
fost de 0,8%, dar a crescut în 2011 la 2.45%. 
Producţia şi furnizarea energiei electrice, captarea, tratarea şi distribuţia apei de asemenea contribuie în 
proporţie redusă la realizarea cifrei de afaceri, respectiv cu 1,9%, şi a scăzut la 0.7% în 2011. 

LINK Tabelul 2.23a Cifra de afaceri realizată de firmele din sectoarele industriale, situaţie comparativă, 
județul Timiș, 2006 şi 2011 
Principala ramură a industriei a rămas industria prelucrătoare, dar contribuţia acesteia la realizarea cifrei 
de afaceri din industria judeţului a scăzut de la 97.3% în 2006 la 96.8% în 2011.  

Graficul 2.35. Modificări în structura sectorului industrial, 
județul Timiș, 2006-2011 

                                                 
7O direcție mai clară a oriențării dezvoltării economice a județului Timiș și/sau regiunii Vest se poate face în funcție de 
competitivitatea sectoarelor industrial pe Piața Unică și în funcție de nivelul valorii adăugate, precum și al modului cum pot fi 
susținute sectoarele economice prin (volumul de) investiții (pe angajat).�



Sectoarele industriale care au înregistrat creşteri importante în perioada 2006-2011 sunt cel al mijloacelor 
de transport rutier (a cărei cifră de afaceri s-a mărit de peste 18 ori!), al recuperării deşeurilor (o creştere 
de 3 ori faţă de 2006), al construcţiilor metalice şi a produselor din metal (o creştere cu 47,3%), sectorul 
alimentar şi al băuturilor (o creştere cu 21,8% faţă de 2006). 
În tabelul de mai jos se prezintă comparativ ponderea ramurilor industriei de prelucrare, la realizarea cifrei 
de afaceri a industriei prelucrătoare a judeţului şi, respectiv, a întregii economii judeţene.  

LINK Tabelul 2.23b Ponderea sectoarelor industriei prelucrătoare în industria judeţului Timiş - comparativ 
2006-2011. 
În ansamblu se observă scăderea ponderii industriei prelucrătoare în cifra de afaceri totală a judeţului, de 
la 27.6% în 2006 la 23.55% în 2011 – o scădere cu 4.05%. 



Sursa: Direcţia Generală a Finanţelor Publice Timiş (date prelucrate) 

Graficul 2.36. Pondereaunor sectoare ale industriei prelucrătoarela realizarea cifrei de afaceri 
 din industrie, judeţul Timiș, % din total, 2006 și 2011 



Graficul 2.37. Ponderea diverselor ramuri industriale la cifra de afaceri a industriei 
prelucrătoare din judeţ, 2006 și 2011 (%) 

S-au produs modificări şi în structura internă a sectorului industriei prelucrătoare: industria mijloacelor de 
transport rutier a devenit predominantă (odată cu dezvoltarea clusterelor automotive în judeţ); a scăzut 
ramura prelucrării produselor textile şi de piele, industria alimentară şi a băuturilor. S-a dezvoltat de 
asemenea prelucrarea produselor din lemn şi, mai ales, realizarea produselor de mobilier. De remarcat 
dezvoltarea industriei de recuperare a deşeurilor. Trebuie remarcată de asemenea scăderea producţiei 
de substanţe chimice.  
Topul angajatorilor din sectorul industriei după numărul de salariaţi în anul 2011 este redat in situația 
următoare: 

OTTIMA PAN SRL – Municipiul Timișoara 
DAR DRAXLMAIER AUTOMOTIVE SRL - Municipiul Timișoara 
SUMIDA ROMANIA SRL – Oraș Jimbolia 
HELLA ROMANIA SRL - Ghiroda 
RILUG SRL - Municipiul Lugoj 
RO ALTO GRADIMENTO SRL - Municipiul Timișoara  
MODA-TIM SA - Giroc 
HMKFLEISCHVERARBEITUNG DRL – Municipiul Timișoara 
SHOES GROUP 2000 SRL -Giroc 
INDUSTRIA DE INCALTAMINTE SOARA BUZIAS SRL – Oras Buziaș 

Concluzii: 
Industria județului Timis este situată ca nivel de performanță inaintea celei a municipiului București si 
semnificativ in urma industriei sectorului agricol Ilfov. Experiența si productivitatea actuală poate asigura, 
potrivit unei strategii de specializare inteligentă o stimulare pentru a realiza creșterea specifică zonelor cu 
producție industrială (Foray, 2012), așa cum se vor identifica mai in detaliu cerințele la subcapitolul 2.3. 
Potrivit Raportului de competitivitate din 2013 al UEsi a evoluțiilor din ultima perioadă conform 
informațiilor din AES prezentă, potrivit noilor reașezări structurale după 1990, se pot identifica sectoare 
industriale pe mai multe niveluri de necesitate a producției - prioritare, pentru export și pentru consumul 



intern, inclusiv eficiență ridicată și mediu superioară, potrivit clasificării din UE-28 pe niveluri de 
performanță.  

2.2.1.3. Construcţii 
Poziţionarea județului Timiș în sectorul construcții în Romania, în anul 2010, din perspectiva valorii 
adăugate brute pe salariat, este pe locul 19 în România. La nivel european această poziționare este 
redată în situația următoare: 

Poz (NUTS 3) Caracteristică/Regiune/ Poziţie / Sector Construcţii (8) 

 Nivel maxim (în UE) 448.2 
 Nivel minim 1.7 
 Nivel median 39.5 
 Nivel mediu 39.4 
 Nr de regiuni NUTS 3 rămase în analiză 1202 

1117 Bucureşti 1.7 
 Bucureşti- poziţia 1202 

1118 Ilfov 448.2 
 Ilfov - poziţia 1 

1127 Timiş 12.8
 Timiş- poziţia 1124 

163 Rosenheim, Landkreis 42.6 
 Rosenheim, Landkreis- poziţia 499 

907 Csongrád 12.8 
 Csongrád- poziţia 1122 

Județul Timiş se clasează în ultima decilă (1124/1202), pe poziția 1124, fiind devansat ușor de regiunea 
Csongrad (ultima decilă) și semnificativ de regiunea Rosenheim, Landkreis din Germania (locul 499, 
decila 5). 

În perioada 1997-2008, evoluția numărului de firme în construcții este redată în tabelul de mai jos:

Tabelul 2.24 - Numărului de firme în construcții România, Regiunea Vest  
şi judeţul Timiş, 1997-2008 

Anul 
Grupa de 

mărime (nr 
salariați) 

TOTAL Regiunea 
VEST Timiş % 

Regiune/Romania 
% 

Timiş/Regiune 

1997 total 9470 833 371 8.8% 44.5% 
1997 0--9 5873 527 230 9.0% 43.6% 
1997 10--50 2234 203 96 9.1% 47.3% 
1997 51--249 1025 74 38 7.2% 51.4% 
1997 peste 250 338 29 7 8.6% 24.1% 
2000 total 12021 1094 473 9.1% 43.2% 
2000 0 8015 716 311 8.9% 43.4% 
2000 11 2714 253 105 9.3% 41.5% 



-continuare tabel- 

Anul 
Grupa de 

mărime (nr 
salariați) 

TOTAL Regiunea 
VEST Timiş % 

Regiune/Romania 
% 

Timiş/Regiune 

2000 50 1078 100 49 9.3% 49.0% 
2000 peste 251 214 25 8 11.7% 32.0% 
2008 total 50683 4948 2385 9.8% 48.2% 
2008 0 42314 4141 1999 9.8% 48.3% 
2008 11 6625 634 304 9.6% 47.9% 
2008 50 1550 154 71 9.9% 46.1% 
2008 peste 251 194 19 11 9.8% 57.9% 

Se observă o îmbunătățire a poziției județului în cadrul regiunii, în paralel cu o îmbunătățire a poziției 
regiunii în cadrul economiei naționale.  
În analiza folosirii forței de muncă la nivel regional în activitatea de construcții, la nivel de NUTS 2, în anul 
2010 regiunea Vest avea 9,5% din gradul de ocupare a forței de muncă, ca procent din sectorul de 
afaceri nefinanciare al regiunii.  

RO11 Nord-Vest 11.6 
RO12 Centru 10.0 
RO21 Nord-Est 12.2 
RO22 Sud-Est 10.9 
RO31 Sud - Muntenia 10.8 
RO32 Bucureşti - Ilfov 10.3 
RO41 Sud-Vest Oltenia 12.1 
RO42 Vest 9.5

În paralel poate fi observată situația din UE-27: 

FR83 Corse 24.5 
FR93 Guyane 21.5 
ES43 Extremadura 21.0 
PT20 Região Autónoma dos Açores 20.7 
FR81 Languedoc-Roussillon 20.4 
ES64 Ciudad Autónoma de Melilla 20.3 
ES42 Castilla-La Mancha 19.1 
FR61 Aquitaine 18.0 
ITC2 Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 18.0 
ITF2 Molise 17.9 
PT30 Região Autónoma da Madeira 17.9 
FR53 Poitou-Charentes 17.6 
NO02 Hedmark og Oppland 17.5 
FR24 Centre 17.1 
FR23 Haute-Normandie 17.0 
FR72 Auvergne 17.0 
LU00 Luxembourg 17.0 
ES13 Cantabria 16.8 
ES53 Illes Balears 16.7 
FR25 Basse-Normandie 16.6 



Regiunea Vest se situează în a doua cuartilă. Distribuirea cuartilelor este următoarea: nivelul minim 
3,7/8,8/10,8(mediana)/13,7/24,5 nivelul maxim. Cele 8 regiuni din Romania se regăsesc în jurul poziției 
mediane din clasament. 
Sectorul construcții din județul Timiș are nivelul de 31,9% din regiunea Vest referitor la caracteristica 
număr mediu scriptic (Numărul mediu de persoane ocupate, conform DRS Timiş– numărul total de 
personal (salariat şi nesalariat) care a lucrat în întreprindere în cursul perioadei de referinţă, inclusiv 
personalul detaşat (care lucrează în afara întreprinderii), remunerat de întreprindere). 
Ultimele poziții sunt ocupate de următoarele regiuni: 

DE13 Freiburg 1 6.2 
DE91 Braunschweig 1 6.1 
DEF0 Schleswig-Holstein 1 6.1 

UKF2 Leicestershire, Rutland and 
Northamptonshire 1 6.1 

DE30 Berlin 1 6.0 
FR10 Île de France 1 5.9 
DEA5 Arnsberg 1 5.6 
DE11 Stuttgart 1 5.5 
DEA4 Detmold 1 5.5 
DE12 Karlsruhe 1 5.4 
IE02 Southern and Eastern 1 5.4 
DE21 Oberbayern 1 5.2 
DEA1 Düsseldorf 1 5.1 
DE25 Mittelfranken 1 4.9 
DE71 Darmstadt 1 4.6 
DEA2 Köln 1 4.0 
IE01 Border, Midland and Western 1 4.0 
DE50 Bremen 1 3.9 
UKI1 Inner London 1 3.8 
DE60 Hamburg 1 3.7 

Această clasificare ne relevă că sectorul construcții ocupă poziții intermediare în cadrul regiunilor NUTS 2 
din România. 
Comparat la nivel european, sectorul construcții din țara noastră are un nivel de performanță, ca 
productivitate a muncii, măsurată prin raportarea valorii adăugate brute la numărul de salariați, în anul 
2010, de aproape 31,6%, cu o tendință de scădere ușoară la firmele mari: 

Tabelul 2.25 - Productivitatea muncii în sectorul construcţii în UE-27, 2010 

UE 27 Belgia Rep. Ceha Danemarca Romania % Romania
/UE27 

Total 36.9 47.0 16.6 55.1 11.7 31.6% 
0--9 30.5 37.4 10.9 48.8 10.7 35.1% 
10--19 36.1 47.9 13.6 53.2 8.5 23.6% 
20--49 38.5 51.6 17.2 55.0 9.2 24.0% 
50--249 41.8 59.2 22.7 61.4 12.3 29.4% 
Peste 250 54.5 71.5 34.8 69.7 15.7 28.8% 



Dinamica sectorului construcţii a urmat tendinţa generală din economie: o creştere continuă până în anul 
2008, urmată de o scădere bruscă în perioada 2009-2010 şi o creştere uşoară în 2011. 

Firmele cu activitate în construcţii au realizat o cifră de afaceri care reprezintă 11% din cifra de afaceri a 
întreprinderilor active în judeţul Timiş, în anul 2011 (o scădere a ponderii cu 2% faţă de 2006).  

Graficul 2.38a Dinamica cifrei de afaceri in sectorul construcţiilor,  
județul Timiș, 2004-2011 

Circa 3000 de unităţi economice din judeţul Timiş au ca obiect de activitate construcţiile, în cadrul cărora 
sunt angajaţi 13.412 salariaţi în anul 2011, număr în scădere cu cca. 26 procente comparativ cu anul 
2006. De remarcat că, deşi cifra de afaceri în sectorul construcţii a crescut cu 5% în 2011 faţă de 2006, 
numărul de salariaţi din acest sector a scăzut cu 26%. 

Cei mai mari angajatori în domeniul construcţiilor în 2011 sunt firmele BANAT CONSTRUCTION 
COMPANY S.R.L., DRUMURI MUNICIPALE TIMIŞOARA S.A. şi ADMINISTRAREA DOMENIULUI 
PUBLIC S.A. din municipiul Timişoara. 

Domeniul construcţiilor participă la formarea rezultatelor economiei judeţului Timiş într-o proporţie de 10,6 
% şi are o dinamică uşoară în anul 2011, raportat la 2006, de aproape 4%: municipiul 
Timişoara,Dumbrăviţa, municipiul Lugoj, Şag, Giroc, Buziaş, Ghiroda, Sannicolau 
Mare,MoşniţaNouă,Birda,Gătaia,Giarmata şi Săcălaz.Sedistingcu o dinamică pozitivă şi valori mari 
decreştere între aceste localităţi Dumbrăviţa (350,4%) şi oraşul Buziaş (240,1%). 



Sursa: Direcţia Generală a Finanţelor Publice Timiş (date prelucrate) 

Graficul 2.38b Modificarea ponderii sectorului construcţii în economia 
 judeţului Timiş, 2006-2011 

În anul 2006 au fost eliberate 1.889 autorizaţii de construcţie în judeţul Timiş. În anul 2011 au fost 
eliberate 2.014 autorizaţii de construcţie în judeţ cu 6.6% mai multe decât în 2006. Mai jos este prezentat 
un grafic comparativ privind numărul de autorizaţii de construcţii eliberate în judeţele Regiunii Vest. Se 
poate observa că în judeţul Timiş au fost eliberate60.4% din totalul autorizaţiilor de construcţie din anul 
2011. 

Sursa: Direcţia Generală a Finanţelor Publice Timiş (date prelucrate) 

Graficul 2.39. Numărul de autorizaţii de construcţie eliberate în  
judeţele Regiunii Vest, 2011 

O perspectivă a evoluției costurilor în construcții, în perioada ianuarie 2005 - septembrie 2013, ne oferă o 
imagine a efortului de a face o investiție în domeniul gospodăriilor populației sau în sectorul economie sau 
în alte activități publice sau private. 



Tabelul 2.26 - Indici de cost în construcţii, pe tipuri de clădiri şi lucrări de reparații, 
 luna decembrie 2006-2012, România, 2010=100% 

 
ian 

2005 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

sep 
2013 

Total 63,9 70,4 79,5 82,3 94,7 97,1 101,9 111,6 114,6 112,2 

Construcţii noi 63,6 70,2 80,4 82,5 95 97,5 101,4 111,7 113,3 112,1 

Reparaţii 
capitale 63,5 70 76,9 80,4 94,1 97 101,1 112,4 114,4 111,3 

Reparații 
curente 64,9 71,2 78,7 83 94,4 96,3 103,4 110,8 118,1 112,9 

Clădiri 
rezidențiale 64,8 70,7 81,1 86,6 95 97,3 101,4 111,9 114,4 111,2 

Clădiri 
nerezidențiale 62,3 69,4 78 81 94,4 97,2 101,9 112,5 115,1 112,5 

Construcții 
inginerești 64,3 70,8 79,6 81,2 94,7 97 102 111,1 114,4 112,2 

Clădiri 63,5 70 79,5 83,7 94,7 97,2 101,7 112,3 114,9 112,1 
TOTAL COST 
MATERIALE 68,4 70,1 80,2 80,4 84,5 95,7 101,8 117,9 120,6 113,1 

În privința investițiilor nete, regiunea Vest este pe locul 7 în România, devansând numai Regiunea Sud 
Vest Oltenia. Regiunea are cea mai accentuată scădere în perioadă, de la 937 la 376 milioane lei în 
perioada 2008-2011. 

Regiunea 2008 2009 2010 2011
TOTAL 12076 9489 9283 12611

Regiunea NORD-VEST 973 983 347 792 
Regiunea CENTRU 819 666 264 427 

Regiunea NORD-EST 667 689 355 703 
Regiunea SUD-EST 658 798 392 501 

Regiunea SUD-MUNTENIA 725 447 363 463 
Regiunea BUCUREŞTI - ILFOV 6936 4713 7011 9048 
Regiunea SUD-VEST OLTENIA 361 358 217 301 

Regiunea VEST 937 835 334 376



Concluzii: 

Sectorul construcții este in dinamică în perioada 2000-2011, iar județul ocupă poziția 18 la nivel 
național. Avantajul pozițional al acestui sector în regiunea NUTS 3 Timiș, în cadrul economiei naționale, 
constă în perioada mai lungă de activitate pe durata unui an, datorită temperaturilor medii mai ridicate in 
sezonul rece, și în amplasarea în zona devest, care asigură costuri de transport mai reduse în relațiile 
transfrontaliere. Un alt avantaj este potențialul de dezvoltare ridicat in construirea de noi clădiri cu consum 
zero de energie sau aproape zero de energie, conform reglementărilor europene și naţionale în domeniu 
(Directivei 2010/31/EU, cu modificările ulterioare). Consumul de energie in clădiri, de aproape 40% din 
total, asigură de asemenea o nișă importantă în izolarea clădirilor existente, în asigurarea unor sisteme 
inteligente de gestionare a energiei, în general în reproiectarea sub aspectul consumurilor de energie a 
tuturor clădirilor, in special a blocurilor de locuințe. 

2.2.1.4. Comerţul și serviciile 

Comerţul și serviciile cuprind următoarele sectoare grupate în 3 sectoare/activități agregate: 
� Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor; Transport și 

depozitare; Hoteluri și restaurante; Informații și comunicații (9-12, cf numerotare în AES); 
� Intermedieri financiare și asigurări; Tranzacții imobiliare; Activităţi profesionale. ştiinţifice şi 

tehnice;Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport (13-16); 
� Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public; Învățământ; Sănătate 

și asistență socială; Activități de spectacole, culturale și recreative; Alte activităţi (17-21). 

Sectorul agregat comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, inclusiv repararea autovehiculelor şi motocicletelor, 
transportul și depozitarea, sectorul de hoteluri și restaurante, precum și cel de informații și comunicații din 
judeţul Timiș, analizat din perspectiva valorii adăugate brute pe persoană angajată în anul 2010, se 
poziționează pe locul 1022 din 1106 regiuni similare care au raportat date (ultima cuartilă/sfert). 

Tabelul 2.27 - Analiza comparativă pe Piața Unică a serviciilor din județul Timiș, 
 2010, valoare adăugată brută (mii euro) și poziţie clasament

Caracteristică/Regiune/ Poziţie // Sector 9-12, din care 9-11 Informații și
Comunicații (12) 

Nivel maxim (în UE) 261.4 213.9 1815.2 
Nivel minim 2.4 2.3 3.3 
Nivel median 33.5 32.8 62.2 
Nivel mediu 35.8 34.4 72.7 
Nr de regiuni NUTS 3 rămase în analiză 1106 531 516 
Bucureşti 2.4 2.3 3.3 
Bucureşti- poziţia 1106 531 516 
Ilfov 131.2 79.2 1815.2 
Ilfov - poziţia 2 8 1 

Timiş 13.6 11.3 36.7 

Timiş- poziţia 1022 465 393 

Rosenheim, Landkreis 31.1   

Rosenheim, Landkreis- poziţia 642   

Csongrád 13.4 12.1 33.8 
Csongrád- poziţia 1025 454 409 

Notă: Sectoarele 9-12 Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor; Transport și depozitare; 
Hoteluri și restaurante; Informații și comunicații; Sectorul 12 este Informații și comunicații. 



Nivelurile maxime, minime, mediana şi media acestui sector agregat pe piața unică europeană sunt, față 
de nivelul general, de 99,6%, 50,7%, 69,2% şi respectiv 78,8%. Numărul de regiuni NUTS 3 analizate 
sunt comparabile: 1106 (sectorul agregat) față de 1209 (total economie). 
Pentru comparație, Bucuresti este pe ultimul loc, iar sectorul agricol Ilfov pe locul 2. Unele facilități, 
inclusiv costurile de localizare priopriu-zise, au facilitat amplasarea serviciilor în această regiune și a 
stimulat o migrare a firmelor dinspre capitala României. Regiunile Rosenheim, Landkreis din Germania 
ocupă locul 642 și Csongrád din Ungaria locul 1025. 

Dacă se analizează sectorul agregat fără cel de informații și comunicații, situația este următoarea: 
nivelurile maxime, minime, mediana şi media acestui sector pe piața unică europeană sunt în creștere 
semnificativă. Numărul de regiuni NUTS 3 analizate, din lipsa datelor sau pentru respectarea criteriilor de 
confidențialitate, sunt 531 (sectorul analizat) față de 1106(sectorul agregat). În esență, situația 
pareschimbată datorită modificării sistemului referențial: sunt reduse sub jumătate numărul regiunilor. În 
sistemul de calcul al medianei situația nu este însă schimbată.  

Analiza valorii adăugate brute din anul 2010 pe sectorul agregat ne arată că 75% este sectorul analizat, 
iar 25% este deținut de sectorul IT. În anul 2010 VAB a fost de 953 milioane euro, din care cea din 
sectorul IT de 235 mil euro. Pe cealaltă caracteristică, forța demuncă, din cei 70.000 angajaţi în sectorul 
agregat, 6,4 mii persoane au fost anagajate în sectorul IT. O analiză în continuare mai detaliată pe cele 
două caracteristici, exprimate în mărimi absolute, valoare adăugată și pe forță de muncă (număr de 
persoane angajate) poate releva aspecte noi. 

2.2.1.4 a Comerţul cu ridicata și cu amănuntul 

Judeţul Timiş reprezintă un pol comercial al României, în contextul proximităţii geografice a porţii vestice 
de intrare în ţară a mărfurilor comerciale. Numărul şi densitatea societăţilor comerciale de profil, suprafaţa 
afectată comerţului şi diversitatea produselor desfăcute, asigură desfăşurarea unui comerţ civilizat şi 
competitiv atât pentru locuitorii judeţului, cât şi pentru persoanele aflate în tranzit. La sfârşitul anului 2006, 
activităţile de comerţ realizau 31.52% din economia judeţului, iar la finalul anului 2011 – 38%.  

Sursa: Direcţia Generală a Finanţelor Publice Timiş (date prelucrate) 

Graficul 2.40 Evoluţia cifrei de afaceri a sectoarelor comerciale, judeţul Timiș,2004-2011 



Se poate observa creşterea masivă a comerţului cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi 
motociclete), care a dus la creşterea (per ansamblu) a cifrei de afaceri a acestei ramuri economice şi a 
ponderii sale în cadrul economiei judeţene.Topul angajatorilor din sectorul comercialpentru anul 2011 
este redat în situaţia următoare: 

Sursa: PATJ Timiş, 2012 

Distribuţia în teritoriu a rezultatelor din comerţ evidenţiază o concentrare a cifrei de afaceri în special 
către mediul urban şi zona de influenţă urbană a localităţilorTimişoara, Lugoj, Giroc, Dumbrăviţa, 
Ghiroda, Gătaia, Orţişoara, Jimbolia, Săcălaz, Sannicolau Mare. În aceste U.A.T.-uri predomină tipul de 
comerţ cu ridicata (vezi cartograma – Distribuţia şi dinamica cifrei de afaceri din comerţ, 2011). 

În tabelul de mai jos, privind topul firmelor din judeţ din activităţile comerciale, se poate observa atracţia 
capitalului către zona reşedinţei de judeţ. De altfel, în municipiul Timişoara, aproape40% din cifra de 
afaceri este generată de activităţile comerciale. 

În zona de vest, sud şi est a judeţului se întâlnesc cele mai slabe valori ale rezultatelor din activităţile 
comerciale,aici fiind predominante activităţile de comerţ cu amănuntul.Topul firmelor cu cea mai mare 
cifră de afaceri din anul 2011, din domeniul comerţului este redat în situatia urmatoare:

Sursa: PATJ Timiş, 2012 

Valoarea exportului judeţului Timiş, la finele anului 2006, din care o pondere de peste 60% revine 
comerțului intraeuropean, a fost de 2.025.732 mii euro; faţă de anul 2004, valoarea exporturilor a crescut 
cu 19.9%. Valoarea exportului la finalul anului 2011 a fost de 3.776.092 mii euro; faţă de anul 2006 
exporturile au crescut cu 86.4%.  



Valoarea importului de mărfuri în 2006 a fost de 2.209.780 mii euro; faţă de anul 2004 valoarea 
importurilor a crescut cu 23.1%. Valoarea importurilor a fost în 2011 de 3.368.182 mii euro; faţă de 2006 
importurile au crescut cu 52.42%.  

2.2.1.4b. Serviciile 

Peste 250 de unităţi economice din judeţul Timiş au ca obiect de activitate domeniul serviciilor, acestea 
caracterizându-se prin diversitate, de la servicii de transport şi turism până la cele ce implică forţă de 
muncă înalt calificată, cum sunt serviciile de informaţii şi comunicaţii, serviciile financiare şi cele 
profesionale. Cele mai multe firme prestatoare de servicii sunt în judeţul Timiş cele din domeniul 
turismului, urmate de serviciile pentru transport. 

Poziţionarea județului Timiș în sectorul de servicii din UE, în anul 2010, din perspectiva valorii adăugate 
brute pe salariat, este în ultimele trei decile, cu excepția sectorului tranzacţii imobiliare, unde ocupă locul 
167 din 474 regiuni, participante la clasificare. La nivel european, poziționările diverse, inclusiv poziţia 
celor două regiuni infrățite, sunt redate în tabelul următor. 

Tabelul 2.28 - Valoarea adăugată brută pe salariat, sectorul servicii,  
poziţiile înclasament ale diferitelor regiuni şi ajudeţuluiTimiş, 2010 

Caracteristică/Regiune/ 
Poziţie // Sector 12 13-16 13 14 15-16 17-21 17 20-21 

Nivel maxim (în UE) 1815.2 550.1 3623.0 10104.5 316.0 223.6 180.2 517.2 

Nivel minim 3.3 3.9 0.5 16.2 3.4 0.6 0.6 0.7 

Nivel median 62.2 82.9 67.1 466.3 32.8 38.2 35.8 24.0 

Nivel mediu 72.7 84.3 85.7 683.5 35.7 35.9 35.4 26.1 
Nr de regiuni NUTS 3 
rămase în analiză 516 1106 527 474 531 1202 627 531 

Bucuresti 3.3 3.9 0.5 16.2 3.4 0.6 0.6 0.7 
Bucuresti- poziţia 516 1106 527 474 531 1202 627 531 
Ilfov 1815.2 550.1 3623.0 737.5 316.0 223.6 180.2 517.2 
Ilfov - poziţia 1 1 1 129 1 1 1 1 
Timiş 36.7 55.0 14.1 605.5 14.1 13.5 13.3 14.2
Timiş- poziţia 393 869 503 167 459 1097 545 402
Rosenheim, Landkreis  138.6    38.2   
Rosenheim, Landkreis- 
poziţia  73    605   
Csongrád 33.8 45.6 31.3 123.5 28.5 13.9 14.1 12.7 
Csongrád- poziţia 409 933 418 439 303 1093 541 436 

 

 

 

 



Explicația numerotării sectoarelor de servicii este redatăîn situaţia următoare: 

12 Informații și comunicații 

13-16 Intermedieri financiare și asigurări; Tranzacții imobiliare;Activităţi profesionale. ştiinţifice şi 
tehnice;Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport 

13 Intermedieri financiare și asigurări 
14 Tranzacții imobiliare 

15-16 Activităţi profesionale. ştiinţifice şi tehnice;Activităţi de servicii administrative şi activităţi de 
servicii suport 

17-21 Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public; Învățământ; Sănătate 
și asistență socială; Activități de spectacole, culturale și recreative; Alte activităţi de servicii 

17 Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public 
20-21 Activități de spectacole, culturale și recreative; Alte activităţi de servicii 

În anul 2011 circa 24% din salariaţii judeţuluiTimiş sunt ocupaţi în activităţi de servicii şi au o dinamică 
ascendentă de circa 34 procente. 

Structura salariaţilor pe tipuri de servicii, după cum se poate observa în graficul de mai jos, evidenţiază un 
grad de ocupare mai ridicat de 28,8 procente în serviciile socialeşi administrative.O pondere mai important 
de salariaţi sunt atraşi către serviciile ştiinţifice, profesionale şi tehnice (18,19%), către serviciile pentru 
turism (16,26%) şi către serviciile de transport (15,33%).

Sursa:Prelucrări după baza de date furnizat de 
 Direcţia Generală a Finanţelor Publice Timiş 

Graficul 2.41 Structura salariaţilor pe tipuri de servicii, județul Timiș,2011 

Salariaţii din servicii sunt concentraţi, ca şi cei din domeniul comerţului,în municipiul Timişoara şi 
localităţile din jurul acestuia. Municipiul Timişoara atrage singur 78,8% din forţa de muncă salariată din 
servicii, iar dinamica acestora în perioada analizată este definită printr-o creştere de 28,8%. De altfel, 80 



din cele 99 de U.A.T. au o dinamică pozitivă a salariaţilor din servicii. Creşterea înregistrată se situează 
într-un interval ce merge de la 7% până la o multiplicare de 60 de ori a salariaţilor, cum este cazul 
localităţii Balint. Totuşi, în această localitate numărul persoanelor salariate în domeniul serviciilor este de 
numai 61 de persoane. 

Topul angajatorilor din activităţile de servicii cuprinde firme localizate exclusiv în municipiul Timişoaraşi 
oferă diverse servicii moderne, externalizate, ce apar mai mult ca o necessitate a ultimilor ani, de tipul 
celor: deplasarea forţei de muncă, call center,beauty center.Topul angajatorilor în sectorul servicii în anul 
2011 este redat în situația următoare: 

IHMTOTAL CONSULTSRL Municipiul Timişoara 
BOSCH COMMUNICATION CENTERS.R.L. Municipiul Timişoara 

SOCIETATECOOPERATIVAIGIENA Municipiul Timişoara 
HARTLTRANSROMÂNIA S.R.L. Municipiul Timişoara 
C &MPACKINGS.R.L. Municipiul Timişoara 
INFORM MEDIAS.R.L. Municipiul Timişoara 
INTERNETMARKETING ON-LINES.R.L. Municipiul Timişoara 
ZENITSECURITYS.R.L. Municipiul Timişoara 
MAGUS INTERNATIONALCOS.R.L. Municipiul Timişoara 
TIR EXPRESSS.R.L. Municipiul Timişoara 

Sursa– Prelucrări după baza de date furnizată de Direcţia Generală a Finanţelor PubliceTimiş 

În ceea ce priveşte dinamica salariaţilor din activităţile de servicii, cele mai importante modificări pozitive 
(încadrându-se unui interval de creştere ce merge de la 5 ori către 60 de ori mai mulţi salariaţi în anul 
2011 raportat la anul 2006) se conturează în cadrul localităţilor Balint, Şandra, Lenauheim, Otelec, Variaş, 
Bucovăţ, Comloşu Mare,Valcani, Ghizela, Pesac, Ghilad, Racoviţa, Uivar, Jamu Mare, Biled, Buziaş şi 
Birda. 

O dinamică negativă a salariaţilor din servicii o au localităţile Criciova,Mănăştiur, DudeştiiNoi, Lovrin, 
Margina, Niţchidorf, Saravale, Fibiş, Ghiroda, Pişchia, Tomnatic şi Dumbrăviţa. Intervalul în care scade 
numărul salariaţilor din aceste localităţi este cuprins între 4,5 % şi100% în cazul localităților Criciova şi 
Mănăştiur. 
Serviciile participă în rezultatele economiei judeţene într-o pondere de 21%la nivelul anului 2011 şi 
înregistrează comparative cu anul 2006 un plus de 93,2% al cifrei de afaceri. 
Structura serviciilor după cifra de afaceri pe care o generează în economie, evidenţiază un model diferit 
de cel al ocupării în activităţile de servicii. Astfel, cel mai important aport la rezultatele produse în 
economie revine serviciilor de transport,ce contribuie cu aproape 34 %la formarea acestora. Pe al doilea 
palier, ca importanţă în cadrul serviciilor, se situează serviciile sociale şi administrative şi cele 
profesionale, ştiinţifice şi tehnice. Aceste domenii de activitate au o pondere de 18,29% şi, respectiv 
15,91% în totalul cifrei de afaceri din servicii. 

Corelând datele referitoare la salariaţi cu cele referitoare la cifra de afaceri se remarcăun randament 
diferit al tipurilor de servicii şi anume în cazul serviciilor sociale şi administrative, a serviciilor profesionale, 
ştiinţifice şi tehnice valoarea adăugată a domeniului este scăzută. Pe de altă parte, în cazul serviciilor de 
intermedieri financiare şi asigurări, servicii de informaţii şi comunicaţii, servicii pentru turism şi mai ales 
pentru serviciile de transport,randamentul valorii adăugate este mai important.



Sursa: Prelucrări după baza de date a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Timiş 

Graficul 2.42 Structura serviciilor după cifra de afaceri, județul Timiș, 2011 

Cele mai importante rezultate economice din domeniul serviciilor se concentrează la nivelul municipiului 
Timişoara şi localităţilor Giroc, municipiul Lugoj, Dumbrăviţa, Ghiroda, oraşul Sânnicolau Mare, Remetea 
Mare, Orţişoara, Sânandrei, Giarmata şi Biled. Aceste localităţi generează 93% din cifra de afaceri din 
domeniul serviciilor. Cu excepţia localităţii Dumbrăviţa, unde are loc o uşoară scădere a cifrei de afaceri 
din servicii (-9,6%), restul localităţilor se situează pe un trend pozitiv, cele mai multe dintre ele depăşind 
în anul2011 cu peste 100%rezultatele înregistrate în anul 2006. 

Graficul 2.43 Dinamica cifrei de afaceri în sectorul terţiar  
(servicii), județul Timiș, 2004-2011 

Se poate observa creşterea activităţii în domeniul serviciilor în perioada 2004-2007, urmată de scăderea 
bruscă a cifrei de afaceri realizate în acest sector în 2008, scădere care a continuat până în 2010; în 2011 
începe o revenire lentă a acestui sector. 



Turismul cuprinde servicii hoteliere, campinguri, restaurante, baruri, cantine şi agenţii de voiaj. În anul 
2006, cifra de afaceri realizată de întreprinderile din domeniu a fost de 304.531 lei, valoare ce reprezintă 
2.12% din cifra de afaceri a întreprinderilor active în judeţul Timiş. În 2011, cifra de afaceri a crescut la 
333.316 mii lei, dar ponderea sectorului a scăzut la 1.68% din cifra de afaceri a întreprinderilor active în 
judeţul Timiş. În turism au fost angajaţi 6.154 de salariaţi în 2006 şi 6.137 salariaţi în 2011; numărul de 
salariaţi a scăzut din 2006 în 2011 cu toate că cifra de afaceri a crescut.  

Sursa: Direcţia Finanţelor Publice Timiş (date prelucrate) 

Graficul 2.44. Dinamica cifrei de afaceri în sectorul turistic  
(hoteluri şi restaurante), judeţul Timiş, 2004-2011 

Importanţa sectorului în economia judeţului s-a modificat în această perioadă, după cum se poate vedea 
în graficul de mai jos. 

Sursa: Direcţia Finanţelor Publice Timiş (date prelucrate) 

Graficul 2.45. Dinamica ponderii cifrei de afaceri din sectorul turistic  
(hoteluri şi restaurante), judeţul Timiş, 2004-2011 



Se poate observa că dinamica cifrei de afaceri din sectorul hoteluri şi restaurante nu este identică cu 
dinamica ponderii cifrei de afaceri din acest sector în cifra de afaceri a judeţului. Aşa cum s-a arătat mai 
sus, importanţa acestui sector a scăzut în 2011 faţă de 2006.Cele mai importante firme care reprezintă 
acest domeniu în judeţ sunt:SC CONTINENTAL SRL, SOCIETATEA COMERCIALĂ DE TRATAMENT 
BALNEAR BUZIAŞ, CHICAGO-B SRL, etc. 

Transporturile cuprind transporturile pe cale ferată, rutiere şi aeriene, de persoane şi mărfuri, 
transporturile prin conducte, precum şi manipularea şi depozitarea mărfurilor. În anul 2006, cifra de 
afaceri realizată de întreprinderile din domeniu a fost de 688.286 mii lei, valoare ce reprezintă 4.12% din 
cifra de afaceri a întreprinderilor active în judeţul Timiş. În anul 2011 cifra de afaceri a crescut 1.408.246 
mii lei, reprezentând 7.10% din cifra de afaceri a întreprinderilor active în judeţul Timiş. Pentru 
transporturi, cel mai bun an,începând cu anul 2004, a fost anul 2011. Ponderea acestui sector s-a dublat 
în perioada 2006-2011. 

Serviciile de transport domină rezultatele economice comparative cu celelalte tipuri de servicii prezente în 
judeţul Timiş, fapt evidenţiat şi de firmele aflate în topul acestei ramuri (vezi tabelul următor).Topul 
firmelor din servicii după cifra de afaceri, în anul 2011, este redat în situaţia următoare: 

TIR EXPRESSS.R.L. Municipiul Timişoara 
DBSCHENKER RAILROMÂNIASRL Municipiul Timişoara 
HARTLTRANSROMÂNIA S.R.L. Municipiul Timişoara 
FASULOESTEUROPALOGISTICAS.R.L. Municipiul Timişoara 
AVITUMSRL RemeteaMare 
FARTUD S.R.L. Orţişoara 
BLACKEIGHTS.R.L. Municipiul Timişoara 
INTERLINERTRANSPORTS.R.L. Municipiul Timişoara 
CAVANAROS.R.L. Municipiul Timişoara 

Sursa: Prelucrări după baza de date furnizată de Direcţia Generalăa Finanţelor Publice Timiş

Serviciile de poştă şi telecomunicaţii au o pondere redusă în cifra totală de afaceri a judeţului pe anul 
2006 – 0.8%. Cifra de afaceri în acest sector a scăzut de la 119.469 mii lei în 2006 la 58.889 mii lei în 
2011 (o scădere cu mai mult de 50%), ponderea sectorului scăzând şi ea de la 0.8% în 2006 la 0.3%.Anii 
de vârf pentru acest sector au fost 2008 şi 2011.  

Serviciile financiare şi profesionale, activităţi de asigurări, închirierile, informatica, alte activităţi 
de servicii, realizează o cifră de afaceri de 1.376.867( mii lei) în 2006, iar în 2011 cifra de afaceri a 
scăzut la 1.008.672 (mii lei) – o scădere cu 26.75% în 2011 faţă de 2006. Cel mai bun an pentru acest 
sector a fost 2007. 

În domeniul activităţilor imobiliare, cifra de afaceri a societăţilor comerciale a crescut,fiind de 260.711 
mii lei în 2006 şi la 350.556 mii lei în 2011 ( o creştere cu 34.5% în 2011 faţă de 2006).  



Graficul 2.46 Dinamica cifrei de afaceri în sectorul terţiar (servicii),  
județul Timiș,2004-2011, mii lei 

Se poate observa că şi în sectorul serviciilor a existat o perioadă de creştere (2004-2007-2008), urmată 
de o scădere bruscă în perioada 2008-2009 şi o revenire pe creştere în 2010-2011. În anul 2011, cea mai 
importantă cifră de afaceri în sectorul serviciilor se înregistrează pentru serviciile de postă şi 
telecomunicaţii.  

Concluzii: 
Judeţul Timiş are o poziție strategică, fiind un pol comercial al României, în contextul proximităţii 
geografice a porţii vestice de intrare în ţară a mărfurilor comerciale. Structura și densitatea societăţilor de 
profil, suprafaţa afectată şi diversitatea produselor desfăcute, asigură desfăşurarea unui comerţ 
competitiv la nivel regional și național. În comparație cu nivelul firmelor străine, eficiența firmelor cu capital 
autohton este mai redusă de 2,09 ori mai redusă la nivel național. Numărul mare de firme mici și mijlocii 
din comerț și această eficiență relativ redusă pe piața intra-europeană va conduce in timp la o 
concentrare și o specializare in timp a acestor firme. Aceasta este tendința specifică unei economii care 
nu este puternic concurențială și nu este stabilizată dinamic. Scăderea numărului de salariați, prin 
reducerea generală a populației din România și din zonă susține această tendință de concentrare. 

In sectorul serviciilor are loc o reașezare a subsectoarelor pe principii de eficiență. Criza din 2008 a 
afectat sectorul imobiliar din județul Timiș. Alte servicii, precum cele de IT sau de transport în principal, au 
tendința de a se relansa.

2.2.2 Specializarea și concentrarea producției pe piața comunitară. Poziția județului Timiș 

2.2.2.1 Specializarea și concentrarea producției și procesul de reindustrializare în Piața Unică

Potrivit datelor de mai sus, contextul în care se dezvoltă România și, implicit, regiunile NUTS 
3componente, este următorul: a. o creștere a VAB în sectoare economice relativ conjuncturale –afaceri 
imobiliare, turism, alte servicii dependente de producţia de bunuri din industrie; b. identificarea în ultimul 



raport a unei vulnerabilități relative a sectorului industrie al UE, implicit al fiecărui proces economic 
industrial, în special în Noile Țări Membre (NTM); c. scăderea constantă a ponderii VAB în sectorul 
industriei prelucrătoare; d. calculul transferului de valoare adăugată pentru a se măsura specializarea 
inteligentă, realizat prin programul FP7 al UE numai de către experţi din UE-15 din diverse institute de 
cercetare, finalizate prin construirea unor baze de date WIOD, EU KLEMS 2003 de la Universitatea din 
Groningen,WIFO Austria. Aceste date completează alte baze de date ale OECD. Experții din NTM nu au 
participat la aceste proiecte și iar acest transfer nu este finalizat printr-o schemă (Manoilescu,2012) 
potrivit procedurii de sprecailizare inteligentă in baza principiului avantajului comparativ. Astfel, în ultimul 
Raport de competitivitate, Uniunea Europeană reia o problemă discutată în urmă cu peste 8 decenii de 
Mihail Manoilescu (1929/2012) privind industrializarea sau varianta sa modernă de reindustrializare 
(Raport competitivitate, 2013). Legătura dintre reindustrializare, transferul de valoare adăugată și 
dezvoltarea economico-socială, în contextul unei specializări inteligente rămâne, în lipsa unei scheme 
validate de transfer optim de valoare adăugată, este o sarcină a fiecărei regiuni NUTS 3, care poate fi 
realizată însă numai prin cooperare intre factorii de decizie și de către specialiști (Ball, 2014). 

Constatările privind necesitatea industrializării au loc pe fondul scăderii accentuate a valorii adăugate în 
industrie, considerată motorul economiei nefinanciare europene, conform tabelului următor: 

Tabelul 2.29 - Evoluția ponderii VAB, 2000-2008, țări membre și UE-27 

Tara/Anul 2000
(%) 2001 2007 2008 % 2008/2000 

UE-27(1) : : 26.88 : 93.79% 

Belgia 25.5 25 20.5 19.8 77.65% 

Bulgaria : 18.4 20.8 17.9 102.79% 

Republica Cehia : 24.7 23.5 :  

Danemarca 34.7 33.7 31.8 31.8 91.64% 

Germania 31.8 31.4 28.5 26.9 84.59% 

Estonia 27.6 27.6 28.7 27.5 99.64% 

Irlanda 35.4 33.6 30.7 34.1 96.33% 

Grecia : : 29.8 :  

Spania 27.9 27.3 25.8 25 89.61% 

Franța 24.7 23.6 24.8 25.6 103.64% 

Italia 26.1 25.4 24.2 22.4 85.82% 

Cipru 32.4 32.6 35.2 33.6 103.70% 

Letonia 32.2 45.9 29.6 28 86.96% 

Lituania 23.2 22 22.7 16.6 71.55% 

Luxemburg 31.7 31.5 32 38 119.87% 

Ungaria 23.4 22.1 22.4 22.4 95.73% 

Malta 28.5 28.1 26.5 : 87.46% 

Olanda 26.8 25.9 23.1 21.7 80.97% 

Austria 36.1 34.7 32.6 30.5 84.49% 

Polonia 30.9 37.6 25.5 25.4 82.20% 

Portugalia 27.8 26.9 25.3 24.2 87.05% 

Romania(2) 31.2 29.5 23.6 : 75.64% 

Slovenia 26 25.9 29.6 28.8 110.77% 

Slovacia 19.8 23.1 18.4 15.8 79.80% 

Finlanda 32 32.6 28 27.2 85.00% 

Suedia 30.3 28.4 29.3 27.4 90.43% 

Regatul Unit al MB 33.8 33.5 33 31.7 93.79% 

Nota (1) Intre 2003-2007(2) Intre 2000-2007 Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/ 
table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tin00005 



Scăderea ponderii valorii adăugate în industria europeană a ridicat și ridică probleme importante în fața 
factorilor decidenți din Uniunea Europeană. Fără sectorul industrie, cu subsectorul său cel mai important 
industria prelucrătoare, considerat în SUA motorul economic, economia UE nu poate realiza obiectivele 
Orizont 2020, și cele ale Strategiei Lisabona 2000/2005, din care la unele s-a renunțat  - obiectivul 2010 
ca UE sa devina cea mai performantă economie la nivel mondial este exemplul principal –, sau au fost 
reformulate, iar altele au fost preluate în noile strategii europene. 

Scopul analizei reindustrializării se face şiîn contextul evoluției acestei ramuri în România și în regiunea 
Vest, în scopul alegerii unor sectoare industriale competitive, conform cerințelor stabilite prin Strategia 
Orizont 2020 de specializare inteligentă.  

În România, comparativ cu alte 3 state, și în regiunea Vest, comparativ cu regiunea Del-Alfold, ponderea 
sectoarelor în industria prelucrătoare este redata în tabelul următor. 

Tabelul 2.30 - Ponderea sectoarelor în industrie prelucrătoare, după numărul de angajați, 2010, 
Romania, Regiunile Vest şi Del-Alfold (Ungaria) şi alte 3 țări 

Sector/ regiune Belgia Bulgaria Germania Ungaria 
Dél-

Alföld 
Romani

a 
Vest 

Manufacturing 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Manufacture of food products 16.0 16.4 8.6 13.5 26.1 14.1 9.2 

Manufacture of beverages 1.8 2.9 1.1 2.1 3.1 2.0 0.8 
Manufacture of tobacco 
products 0.3 0.9 0.2 0.2 0.0 0.1 0.0 

Manufacture of textiles 4.2 2.4 1.1 1.4 1.8 2.7 3.0 

Manufacture of wearing apparel 0.9 19.6 0.6 4.0 6.2 13.7 8.8 
Manufacture of leather and 
related products 0.2 3.2 0.3 1.6 1.6 5.1 7.4 
Manufacture of wood and of 
products of wood and cork, 
except furniture; manufacture of 
articles of straw and plaiting 
materials 2.3 2.9 1.4 2.8 3.2 4.9 3.5 
Manufacture of paper and paper 
products 2.3 1.7 2.4 1.7 1.9 1.1 0.4 
Printing and reproduction of 
recorded media 3.7 1.9 1.9 2.5 2.2 1.6 0.6 
Manufacture of coke and refined 
petroleum products 0.8 0.6 0.3 1.0 1.2 0.6 0.0 
Manufacture of chemicals and 
chemical products 8.2 2.6 5.5 2.0 1.3 2.6 0.9 
Manufacture of basic 
pharmaceutical products and 
pharmaceutical preparations 4.4 1.4 1.8 2.2 0.2 0.8 0.1 
Manufacture of rubber and 
plastic products 4.6 4.5 6.3 6.4 7.1 4.0 4.2 
Manufacture of other non-
metallic mineral products 5.7 4.5 3.3 3.8 4.8 3.7 2.8 

Manufacture of basic metals 5.7 2.4 4.3 2.5 1.2 3.4 1.8 



-continuare tabel- 

Sector/ regiune Belgia Bulgaria Germania Ungaria Dél-
Alföld 

Romani
a 

Vest 

Manufacture of fabricated metal 
products, except machinery and 
equipment 11.6 10.0 10.6 9.6 9.2 7.4 5.3 
Manufacture of computer, 
electronic and optical products 2.9 1.6 4.7 9.1 1.2 2.2 5.5 
Manufacture of electrical 
equipment 3.8 3.5 6.7 5.9 6.6 3.2 5.0 
Manufacture of machinery and 
equipment n.e.c. 6.9 5.4 16.4 7.8 6.1 4.6 3.5 
Manufacture of motor vehicles, 
trailers and semi-trailers 6.5 1.9 12.6 10.0 5.2 10.2 27.5 
Manufacture of other transport 
equipment 1.2 1.0 1.9 0.7 0.6 2.7 2.4 

Manufacture of furniture 2.7 4.2 1.9 2.6 3.4 5.3 4.1 

Other manufacturing 1.6 1.5 2.5 2.9 2.4 1.2 2.0 
Repair and installation of 
machinery and equipment 1.9 3.2 3.7 3.6 3.5 2.6 1.2 

În regiunea Vest evoluţia în dinamica a numărului de unităţi și angajaţi şi a ratei de creștere în perioada 
de creștere 2008-2010 este redatăîn continuare. 
CLICK Tabel 2.31 Evoluția numărului de unități și de angajați, a ponderii sectoarelor, Regiunea Vest, 
2008-2010. 

Ponderea de peste două cincimi a sectoarelor industriale ale județului Timiș în cele ale Regiunii Vest 
asigură o bază de analiză pentru identificarea pentru următoarea perioadă de planificare a unor direcții 
prioritare. 
Pentru a analiza posibilitățile de specializare în judeţul Timiș este necesară identificarea prealabilă a unor 
evoluții privind gradul de concentrare, precum și a specializării existente în UE și în România. În privința 
specializării regionale pe activități, la nivel de regiuni NUTS 2 în UE, după numărul de salariați, în anul 
2010 situația era următoarea: 

Tabelul 2.31 - Specializarea regională pe activităţi 

G C F N + 
95 

I H M J L E D B 

Nivel minim 16.1 1.5 3.7 2.1 2.1 3.7 1.9 0.8 0.2 0.2 0.0 0.0 

Prima quartilă 22.8 15.2 8.7 6.0 5.6 6.2 5.8 1.8 1.3 0.6 0.4 0.1 

A doua quartilă 
(mediana) 25.7 22.1 10.8 8.2 7.5 7.2 6.9 2.6 1.8 0.9 0.7 0.3 

A treia quartilă 28.1 30.1 13.7 11.2 9.8 8.5 8.5 4.2 2.3 1.4 1.2 0.4 

Nivel maxim 40.2 44.4 24.5 22.9 32.7 39.6 24.4 14.6 5.8 3.0 4.5 13.9 

             

Nivel maxim 
regional 

Dytiki 
Ellaa 
(EL23) 

Seveo 
východ 
(CZ05) 

Corse 
(FR83
) 

Lisbo
a 
(PT17
) 

Notio 
Aigaio 
(EL42
) 

Åland 
(FI20
) 

Inner 
Londo
n 
(UKI1) 

Inner 
Londo
n 
(UKI1) 

Latvija 
(LV00) 

Sud-
Est 
(RO22
) 

Sud-
Vest 
Olteni
a 
(RO41
) 

North 
Eastern 
Scotlan
d 
(UKM5) 

Notă (1) Minimul și maximul (linii verticale la extreme); inter-cuartile (cutie); mediana (linie verticală în interiorul cutiei); Bulgaria 
(NACE sectiunea F), Grecia și Olanda, 2009; Chemnitz (DED4), Leipzig (DED5), Emilia-Romagna (ITH5), Marche (ITI3), 
Helsinki-Uusimaa (FI1B), Malta, Etelä-Suomi (FI1C), Pohjois- ja Itä-Suomi (FI1D), Cheshire (UKD6) și Merseyside (UKD7), lipsă 
de date. 



Înformă grafică distribuirea pe cele patru cuartile este următoarea:  

Sursa:prelucrat după Anuarul statistic regional, 2013. 

Graficul 2.47  Specializarea regională pe activități, regiuni NUTS 2 în UE, 
după numărul de salariați, 2010 

2.2.2.2 Analiza concentrării 

Situaţia economiei naţionale pentru perioada 2000-2011, ce o include pe cea regională, în care poate fi 
analizată economia judeţului Timiş, pentru a asigură o strategie viabilă de specializare inteligentă 
teritorială (la nivel NUTS 3) în cadrul a Uniunii Europene, pentru perioada 2014-2020, este regăsit 
sintetic, pe cele patru mari sectoare economice în tabelele următoare. Datele referitoare la indicatorii 
relativi de eficienţă asigură o orientare a specializării în următoarea perioadă, care trebuie corelată cu 
tendinţa europeană şi cea mondială.Gradul de concentrare la nivel naţional pe cele 4 sectoare mari: 
industrie, construcţii, comerţ şi servicii, pentru trei ani, 2000,2006 și 2011 este redat în tabelul următor. 

Tabelul 2.32 - Gradul de concentrare îndomeniul industrie, România, 2000-2011 

Anul 
Numărul 

întreprinderilor
Numărul mediu 

desalariaţi* 

Cifra 
deafaceri 
- mil lei - 

Cumulat în % din 
totalul numărului 
mediu de salariaţi 

Cumulat în % din totalul 
cifrei de afaceri 

Primele 5 Primele 20 Primele 5 Primele 20

2000 4.901 1.847.714 51.258 10.28 18.11 26.52 38.14 
2006 60.119 1.779.723 232.594 5,24 10.20 14,90 27,42 
2011 49.715 1.387.110 366.288 4,48 9,44 13,98 25,33 

Sursa: Datele sunt prelucrate din publicaţiile Rezultate şi performanţe ale întreprinderilor din industrie, construcţii, comerţ şi 

servicii pentru anii 2000, 2006 şi 2011. 
* Pentru anul 2000 nu sunt cuprinse firmele având între 0-49 salariaţi 

Firmele care au asigurat primele 5 poziţii în anul 2000 sunt:1. SCSOCIETATEA NAŢIONALĂ A 
PETROLULUI PETROM SA BUCUREŞTI. 2. SC ELECTRICA SA BUCUREŞTI. 3. SC 
TERMOELECTRICA SA BUCUREŞTI. 4. SC SIDEX SA GALAŢI. 5. SC ALRO SA. 

North Eastern Scotland (UKM5)



Firmele care au asigurat primele 5 poziţii în anul 2006 sunt:1. SC PETROM SA. 2. SC MITTAL STEEL 
GALAŢI SA. 3. SC AUTOMOBILE-DACIA SA. 4. SC ROMPETROL RAFINARE SA. 5. SC PETROTEL 
LUKOIL SA. 

Firmele care au asigurat primele 5 poziţii în anul 2011 sunt:1. OMV PETROM S.A.2. SC AUTOMOBILE-
DACIA S.A.3. ROMPETROL RAFINARE S.A.4. PETROTEL - LUKOIL S.A.5. ARCELORMITTAL 
GALAŢI S.A. 

Tabelul 2.33 - Gradul de concentrare în domeniul construcţii, România, 2000-2011 

Anul 
Numărul 

întreprinderilor 

Numărul 
mediu 

desalariaţi*

Cifra 
deafaceri 
- mil lei - 

Cumulat în % din totalul 
numărului mediu de 

salariaţi 

Cumulat în % din totalul 
cifrei de afaceri 

Primele 5 Primele 20 Primele 5 Primele 20 
2000 1292 270413 5.913 14.77 26,53 16,00 29,03 
2006 36115 421579 45.053 7,92 12,19 6,20 13,25 
2011 43503 418202 77.877 5,95 10,28 5,28 13,59 

Sursa: Datele din publicaţiile Rezultate şi performanţe ale întreprinderilor din industrie, construcţii, comerţ şi servicii pentru 

anii 2000, 2006 şi 2011.  
* Pentru anul 2000 nu sunt cuprinse firmele având între 0-49 salariaţi. 

Firmele care au asigurat primele 5 poziţii în anul 2000 sunt:1. REGIA AUTONOMĂ ADMINISTRAŢIA 
NAŢIONALĂ A DRUMURILOR DIN ROMÂNIA BUCUREŞTI. 2. SC SOCIETATEA DE CONSTRUCŢII 
CCCF BUCUREŞTI SA. 3. SC HIDROCONSTRUCŢIA SA. 4. SC ENERGOMONTAJ SA. 5. SC 
ENERGOCONSTRUCŢIA SA. 

Firmele care au asigurat primele 5 poziţii în anul 2006 sunt:1. SC HIDROCONSTRUCŢIA SA. 2. SC 
ELECTRICA SERV SA. 3. SC COMPANIA NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE 
DIN ROMÂNIA SA. 4. SC ENERGOMONTAJ SA. 5. SC ROMELECTRO SA. 

Firmele care au asigurat primele 5 poziţii în anul 2011 sunt:1. COMPANIA NAŢIONALĂ DE 
AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE DIN ROMÂNIA S.A.  
2. HIDROCONSTRUCŢIA S.A. 3. SPEDITION UMB S.R.L. 4. ROMINSERV S.R.L. 
5. FILIALAELECTRICA SERVS.A. 

Tabelul 2.34 - Gradul de concentrare în domeniul comerţ, România, 2000-2011 

Anul 
Numărul 

întreprinderilor

Numărul 
mediu 

desalariaţi* 

Cifra 
deafaceri 
- mil lei - 

Cumulat în % din totalul 
numărului mediu de 

salariaţi 

Cumulat în % din 
totalul cifrei de afaceri 

Primele 
5 

Primele 20 Primele 
5 

Primele 20 

2000 1.394 169.020 16.449 12.70 20.43 19.37 36.89 
2006 205.946 919.632 252.992 2,54 5,55 6,56 14,83 

2011 165.100 857.445 399.108 3,78 8,81 9,64 20,64 
Sursa: Datele din publicaţiile Rezultate şi performanţe ale întreprinderilor din industrie, construcţii, comerţ şi servicii pentru 

anii 2000, 2006 şi 2011.  
* Pentru anul 2000 nu sunt cuprinse firmele având între 0-49 salariaţi. 



Firmele care au asigurat primele 5 poziţii în anul 2000 sunt:1. SC LUKOIL ROMÂNIA SRL. 2. SC METRO 
CASH & CARRY ROMÂNIA SRL. 3. SC INTERBRANDS MARKETING & DISTRIBUTION SRL. 4. SC 
TOTAL DISTRIBUTION GROUP ROMÂNIA SRL. 5. SC TRANSILVANIA GENERAL IMPORT-EXPORT 
SRL. 

Firmele care au asigurat primele 5 poziţii în anul 2006 sunt:1. SC METRO CASH & CARRY ROMÂNIA 
SRL. 2. SC LUKOIL ROMÂNIA SRL. 3. SC INTERBRANDS MARKETING & DISTRIBUTION SRL. 4. SC 
PORSCHE ROMÂNIA SRL. 5. SC ROMPETROL DOWNSTREAM SA. 

Firmele care au asigurat primele 5 poziţii în anul 2011 sunt:1. OMV PETROM MARKETING S.R.L.2. 
ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.3. BRITISH AMERICAN TOBACCO (ROMÂNIA) TRADING 
S.R.L.4. KAUFLAND ROMÂNIA SOCIETATE ÎN COMANDITĂ SIMPLĂ5. LUKOIL ROMÂNIA S.R.L. 

Tabelul 2.35 - Gradul de concentrare în domeniul servicii, România, 2000-2011 

Anul
Numărul 

întreprinderilor

Numărul 
mediu 

desalariaţi* 

Cifra 
deafaceri 
- mil lei - 

Cumulat în % din totalul 
numărului mediu de 

salariaţi 

Cumulat în % din totalul 
cifrei de afaceri 

Primele 5 Primele 20 Primele 5 Primele 20 
2000 1405 476552 12.508 37.21 50.37 37.87 59.59 
2006 149386 998247 96.893 11,13 16,90 13,84 22,68 
2011 161026 1137314 158.352 7,96 13,03 8,90 16,86 

Sursa: Datele din publicaţiile Rezultate şi performanţe ale întreprinderilor din industrie, construcţii, comerţ şi servicii pentru 

anii 2000, 2006 şi 2011.  
* Pentru anul 2000 nu sunt cuprinse firmele având între 0-49 salariaţi. 

Firmele care au asigurat primele 5 poziţii în anul 2000 sunt:1. SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE 
TELECOMUNICAŢII ROMTELECOM SA BUCUREŞTI. 2. SC SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE 
TRANSPORT FEROVIAR DE MARFĂ - CFR MARFĂ SA. 3. SC MOBIFON SA. 4. SC MOBIL ROM SA. 
5. SC COMPANIA NAŢIONALĂ DE CĂI FERATE "CFR" SA. 

Firmele care au asigurat primele 5 poziţii în anul 2006 sunt:1. SC ORANGE ROMÂNIA SA 2. SC 
VODAFONE ROMÂNIA SA 3. SC ROMTELECOM SA BUCUREŞTI 4. SC SOCIETATEA NAŢIONALĂ 
DE TRANSPORT FEROVIAR DE MARFĂ - CFR MARFĂ SA 5. SC COMPANIA NAŢIONALĂ DE CĂI 
FERATE CFR SA. 

Firmele care au asigurat primele 5 poziţii în anul 2011 sunt:1. ORANGE ROMÂNIA S.A. 2. VODAFONE 
ROMÂNIA S.A. 3. ROMTELECOM S.A. 4. RCS & RDS S.A. 5. COSMOTE ROMANIAN MOBILE 
TELECOMMUNICATIONS S.A. 

Comparativ,în anul 2011 gradul de concentrare la nivel naţional al filialelor grupurilor străine în 
România,pentru sectoarele industrie, construcţii, comerţ şi servicii pentru anul 2011este redat sintetic în 
tabelul de mai jos: 

 

 

 



Tabelul 2.36 - Gradul de concentrare în industrie, construcții, comerț și servicii, 
al filialelor grupurilor străine în România, 2011 

Anul 
Numărul filialelor 

(întreprinderilor) 

Capitalul social 

- mii lei - 

Numărul 

mediu 

desalariaţi 

Cifra 

deafaceri 

- mii lei - 

Valoarea adăugată brută la 

costul factorilor 

- mii lei - 

Industrie 2869 47.546.185 481613 209543823 44.836.500 
Construcţii 1353 3.844.144 21969 11886356 3.286.441 
Comerţ 2508 14.200.604 143120 158156980 13.146.044 
Servicii 4914 16.406.959 198099 52704723 22.778.314

Eficiența managementului şi a organizării optime a capacităţilor de producţie a filialelor grupurilor străine 
în România, comparative cu firmele din România, pentru anul 2011, este redatăîn situația următoare: 

Tabelul 2.37 - Indicatori de intensitate în industrie, construcții, comerț și servicii, 
societăți autonome si filialele grupurilor străine în România, 2011 

Societăți cu capital romanesc Filialele grupurilor străine Indicatori de intensitate 

Sectorul 
nr salariaţi 

/într. 
CA/ 

salariat 
VAB / 

salariat

nr 
salariaţi 
/într str 

CA/ 
salariat 

VAB / 
salariat

Nr relativi 
de 

salariaţi 
pe într. 

CA 
relativă

VAB/ 
relativă

0 1 2 3 4 5 6 7=4/1 8= 5/2 9=6/3 

Industrie  27.90 264.07 64 167.87 435.09 93 6.02 1.65 1.46 
Construcții 9.61 186.22 47 16.24 541.05 150 1.69 2.91 3.20 

Comerț 5.19 465.46 44 57.07 1105.07 92 10.99 2.37 2.09 
Servicii 7.06 139.23 57 40.31 266.05 115 5.71 1.91 2.03 

Sursa: Datele din publicaţiile Rezultate şi performanţe ale întreprinderilor din industrie, construcţii, comerţ şi servicii pentru anii 
2000, 2006 şi 2011 

Valoarea adăugată brută pe salariat este mai mare de 1,46 ori în industrie (nivelul minim) și 3,2 ori în 
construcții (nivelul maxim). Eficiența cifrei de afaceri pe un salariat urmărește pe ceaavalorii adăugate 
brute, iar mărimea optimă medie a unei firme este de 6 ori mari mare în industrie la filialele grupurilor 
străine, de 11 ori în comerţ, de 5,71 ori în servicii și de 1,69 ori în construcţii. 

Principalele 3 direcţii supuse dezbaterii publice, care se conturează, ce apar din această perspectivă (în 
acest stadiu al analizei) sunt următoarele: 

� analiza posibilităţii de creştere a valorii adăugate la nivel NUTS 3 pe sectoarele selectate în cadrul 
Strategiei judeţului Timiş pentru perioada 2014-2020. 

� folosirea cât mai deplină a forţei de muncă în cadrul structurii teritoriale analizate (judeţul Timiş), 
potrivit nivelului de calificare existent, având în vedere modificările din ultimul deceniu de 
stabilizare relativă a unor sectoare economice. 

� necesitatea de a asigura prin cooperare în timp în CDI și/sau în industrie o specializare 
(complementară/ similară) transfrontalieră intre regiuni NUTS 3, eventual regiuni NUTS 2 
învecinate, având structură identice, similare sau complementare din economia naţională sau din 
alte regiuni ale UE. 

La nivel european, concentrarea sectorului de afaceri regional, la nivel de NUTS 2, în anul 2010, ca 
procent cumulat al celor mai mari cinci sectoare NACE, în sectorul de afaceri nefinanciar al regiunii,din 



perspectiva forței de muncă, este redată în următoarea situație, pentru primele 10 regiuni şi cele 8 regiuni 
din România. 

Concentrarea activităților (sectoare NACE), la nivelul regiunilor NUTS 2, în UE, în 2010 (ca %, cumulativ 
al primelor 10 regiuni în sectorul de forță de muncă) este redată în tabelul următor: 

Tabelul 2.38 -  Concentrarea activităților (sectoare NACE),  
la nivelul regiunilor NUTS 2, în UE, în 2010 

EL22 Ionia Nisia 69.8 
EL42 Notio Aigaio 69.2 
ES64 Ciudad Autónoma de Melilla 63.1 
ES63 Ciudad Autónoma de Ceuta 62.0 
EL41 Voreio Aigaio 61.2 
FR83 Corse 59.3 
EL25 Peloponnisos 58.6 
EL23 Dytiki Ellada 58.4 
EL21 Ipeiros 58.3 
FI20 Åland 57.6 

 …………………  
 

RO11 
 
Nord-Vest 37.2 

RO12 Centru 35.7 
RO21 Nord-Est 42.9 
RO22 Sud-Est 38.6 
RO31 Sud - Muntenia 39.1 
RO32 Bucureşti - Ilfov 38.8 
RO41 Sud-Vest Oltenia 36.5 
RO42 

 Vest 38.3 

Peste mediană este numai regiunea Nord Est (42,9). Regiunea Vest are nivelul de 38,3% și este în prima 
cuartilă, fiind pe locul 218 şi 45 de la finalul clasamentului. Distribuirea cuartilelor este următoarea: nivelul 
minim 32,1/39,7/42,8(mediana)/46,2/69,8 nivelul maxim. Regiunile din Romania nu sunt în tabel în 
ordinea din clasament, iar între pozițiile ocupate de acestea se interpun şi alte regiuni. 

În formă grafică se observă reducerea accentuată a gradului de concentrare a primelor 10 regiuni și 
menținerea unei medii de 10-15% a următoarei categorii (11-20) și de 20-25% a categoriei următoare (21-
50), indiferent de activitate. 



Graficul 2.48  Concentrarea activităților (sectoare NACE),  
la nivelul regiunilor NUTS 2, în UE, în 2010 

Tabelul 2.39 - Situaţie anexă la grafic: 

Activități (NACE) Activități (NACE) 
07 Mining of metal ores (07) 
05 Mining of coal & lignite (05) 
06 Extraction of crude petroleum & natural gas (06) 
09 Mining support service activities (09) 
51 Air transport (51) 
15 Manuf. of leather & leather products (15) 
60 Programming & broadcasting (60) 



-continuare tabel- 
Activități (NACE) Activități (NACE) 

59 Multimedia publishing (59) 
50 Water transport (50) 
61 Telecommunications (61) 
12 Manuf. of tobacco products (12) 
19 Manuf. of coke & refined petroleum products (19) 
13 Manuf. of textiles (13) 
63 Information service activities (63) 
14 Manuf. of wearing apparel (14) 
21 Manuf. of pharmaceutical products & preparations (21) 
53 Postal & courier activities (53) 
78 Employment activities (78) 
20 Manuf. of chemicals & chemical products (20) 
29 Manuf. of motor vehicles, trailers & semi-trailers (29) 
73 Advertising & market research (73) 
72 Scientific research & development (72) 
82 Other administrative & business activities (82) 
62 Computer activities (62) 
39 Remediation (39) 
58 Publishing activities (58) 
24 Manuf. of basic metals (24) 
70 Activities of head offices (70) 
30 Manuf. of other transport equipment (30) 
28 Manuf. of other machinery & equipment (28) 
80 Security & investigation(80) 
35 Electricity, gas, steam, & air conditioning supply (35) 
79 Travel agency & related activities (79) 
74 Other professional, scientific & technical activities (74) 
31 Manuf. of furniture (31) 
81 Service to buildings & landscape activities (81) 
27 Manuf. of electrical equipment (27) 
52 Supporting transport activities (52) 
26 Manuf. of computer, electronic & optical products (26) 
69 Legal & accounting activities (69) 
37 Sewerage (37) 
95 Repair of computers & personal & household goods (95) 
41 Construction of buildings (41) 
32 Other manufacturing (32) 
71 Architectural & engineering activities (71) 
36 Water supply (36) 
68 Real estate activities (68) 
25 Manuf. of fabricated metal products (25) 



-continuare tabel- 
Activități (NACE) Activități (NACE) 

33 Repair & installation of machinery (33) 
49 Land transport & pipelines (49) 
46 Wholesale trade (46) 
77 Rental & leasing activities (77) 
56 Food & beverage service activities (56) 
17 Manuf. of paper & paper products (17) 
18 Printing & reproduction of recorded media (18) 
38 Waste management (38) 
43 Specialised construction activities (43) 
23 Manuf. of other non-metallic mineral products (23) 
55 Accommodation (55) 
22 Manuf. of rubber & plastic products (22) 
16 Manuf. of wood & wood products (16) 
8 Other mining & quarrying (08) 
11 Manuf. of beverages (11) 
10 Manuf. of food (10) 
42 Civil engineering (42) 
47 Retail trade (47) 
45 Motor trades & repair (45) 
75 Veterinary activities (75) 

Nivelurile medii (media aritmetică și mediana) al folosiri forței de muncă în sectorul de afaceri nefinanciar 
şi cele mai specializate regiuni pe activități (secțiuni NACE şi divizii), la nivel de regiuni NUTS 2, 2010 (1) 
(% dinnivelul de folosire al forței de muncă în sectorul de afaceri nefinanciar) se regăsesc în tabelul 
următor: 

Tabelul 2.39 Nivelurile medii (media aritmetică și mediana) al folosirii forței de muncă în sectorul de 
afaceri nefinanciar şi cele mai specializate regiuni pe activități (secțiuni NACE şi divizii), la nivel de regiuni 
NUTS 2, 2010. 

2.2.3. Dezvoltarea metropolitană și relaţia rural-urban 

Analiza dezvoltării metropolitane din Uniunea Europeană se concentrează pe 258 zone metropolitane, 
între care în România sunt 9: București, Timișoara, Cluj-Napoca, Iasi, Brașov, Ilfov, Constanța, Galați și 
Craiova. Această analiză ridică două întrebări principale: 1) devine Uniunea Europeană o arie/zonă mai 
metropolitană? și 2) de ce unele zone metropolitane cresc mai repede? Ipoteza luată în considerare este 
faptul că zonele metropolitane sunt considerate,cel puțin o perioadă de timp,factori principali de antrenare 
ai economiei naționale /regionale, cu o evoluție mai rapidă a creșterii economico-sociale, mai ales pentru 
noile țări membre din UE. 

Privită ca un proces complex ce este analizat în știința economică urbană (Urban Economics), fenomen 
mai puțin studiat deocamdată în țările din Europa Centrală și de Est, dezvoltarea zonelor metropolitane, 
nu are un răspuns unic și simplu, valabil pentru perioade mai mari de timp. Cu unele explicații 
suplimentare la această ipoteză, zonele metropolitane pot înlocui în aceste țări lipsa sau existența 
incipientă a unor clustere, rețele de dezvoltare și asigură circulația pe un lanț integrat de resurse minerale 



(vegetale) – producție – desfacere – ce au deja un trecut în țările dezvoltate (poate cu excepția hub-
urilor). Ele pot fi asimilate fenomenului infant industries, uneori chiar fără stimulente tarifare și netarifare, 
pentru a asigura o dezvoltare aunei zone prin existența metropolei. 

Un alt avantaj posibil este poluarea controlată, concomitent cu protecția terenurilor arabile, a ariilor 
protejate și a altor arii fără zone industrial, ce suntuneori implantate artificial, fără o planificare strategică. 
O perspectivă principală este aceea de a analiza economia unui oraș ca un proces complex (proces de 
procese) și de a stabili mărimea optimă a acestuia în dezvoltarea economico-socială a zonei, cu 
extinderea suprafeței inițiale a orașului. Atâta timp cât accesul localităților din zonele învecinate la aceste 
metropole este eficient – cu timp de acces scurt, în principal, poate fi o variantă de dezvoltare pentru o 
regiune NUTS 3, ce are o infrastructură redusă a zonelor mai depărtate de metropolă. 

După anul 2000,volumul valoric al PIB-ului s-a schimbat semnificativ in zonele metropolitan, comparativ 
cu cel al populației, în special în Bulgaria, Grecia, Ungaria, România și în cele trei state baltice, unde au 
câștigat între 2-9%. 

Tabelul 2.40 - Numărul de persoane angajate pe zonemetropolitane, Romania, 2006, 
pe sectoare economice 

Regiune Metro/Sectoare
(NACE rev.1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Bucureşti 1,082.8 18.1 318.8 226.0 92.8 745.9 326.9 145.4 273.6 
Cluj-Napoca 296.6 54.3 105.2 82.9 22.2 137.1 67.7 14.4 55.0 
Timişoara 326.8 61.9 128.9 103.8 25.2 136.0 66.9 14.5 54.6 
Craiova 331.8 159.5 66.7 56.7 10.0 105.6 50.2 11.2 44.2 
Constanta 347.7 93.3 86.2 60.3 25.9 168.2 90.3 20.3 57.6 
Iaşi 440.7 207.8 93.8 70.3 23.5 139.1 58.4 19.3 61.4 
Galaţi 206.9 34.2 79.7 62.0 17.7 93.0 44.7 10.8 37.6 
Braşov 265.4 34.3 110.4 91.0 19.4 120.6 58.9 13.1 48.6 

Nota 1. Total; 2 agricultura; 3 Industria; 4 Industria (fără construcții); 5 Construcții; 6 servicii, 7 comerţ, hoteluri şi 
restaurante, transport (cu exc. organizaţiilor extrateritoriale);8.activități financiare și intermedieri; servicii imobiliare; 9. 
Administraţie publică şi activități ale gospodăriilor populației.  

Se pot observa unele trăsături specifice regiunilor din Romania: ponderea ridicată a sectorului agricol 
(Craiova și Iași); ponderea ridicată a industriei, specifică majorității Noilor Țări Membre. 

O analiză comparativă a PIB-ului pe locuitor în perioada 2001-2010 cu alte regiuni din UE, în special, ne 
arată unele aspecte: Regiunea metropolitană Timișoaraa crescut cel mai mult, depășind înmărime relativă 
regiunea București, cu menținerea populației (99%); cu excepția capitalei, în toate regiunile din România 
a scăzut populația; creșteri ale PIB-ului pe locuitor au fost însoțite de creșteri (mai lente) ale populației, 
chiar în regiuni cu nivel ridicat de dezvoltare (Stockholm, Helsinki). 

Tabelul 2.41 - PIB pe locuitor, 2001-2010,populația (2010) și  
creșterea în regiunile metropolitane, Romania şi alte câteva regiuni din UE-27 

METROREG/Anul 
PIB/loc PIB/loc PIB/loc Indice PIB Populaţie Indice pop 

2001 2009 2010 2010/2001 2010 2010/2001 

Bucureşti 4,122.6 12,986.4 13,760.8 3.34 2263 1.00 

Cluj-Napoca 2,451.3 6,932.3 7,258.2 2.96 691 0.97 

Timişoara 2,560.0 7,889.9 8,873.4 3.47 680 0.99



-continuare tabel- 
METROREG/Anul PIB/loc PIB/loc PIB/loc Indice PIB Populaţie Indice pop 

2001 2009 2010 2010/2001 2010 2010/2001 

Craiova 1,556.5 4,459.7 4,568.6 2.94 702 0.95 

Constanta 2,441.9 6,431.4 6,944.7 2.84 724 0.97 

Iaşi 1,696.8 4,200.7 4,635.5 2.73 826 0.99 

Galaţi 1,773.9 3,742.9 4,286.1 2.42 609 0.95 

Braşov 2,488.1 6,482.2 7,024.3 2.82 598 0.96 

Ljubljana 15,813.8 24,780.3 24,518.8 1.55 532 1.08 

Maribor 9,450.6 14,574.0 14,489.4 1.53 323 1.01 

Bratislava 9,664.4 28,318.3 29,241.2 3.03 626 1.04 

Kosice 4,059.8 9,069.9 9,580.6 2.36 779 1.02 

Helsinki 36,881.3 44,001.7 45,361.4 1.23 1525 1.09 

Tampere 26,117.0 30,295.0 31,493.6 1.21 486 1.08 

Turku 25,387.1 30,667.8 29,334.6 1.16 464 1.04 

Stockholm 38,808.8 44,822.0 50,725.2 1.31 2046 1.12 

În 75% din cazuri, zonele metropolitane- capitale au cel mai mare PIB-ul pe cap de locuitor. Acest lucru 
este regăsit/valabil în România, Bulgaria, Slovacia și Polonia, unde PIB pe cap de locuitor este mai mult 
decât dublu față de media națională. În acest caz este posibil ca, din punct de vedere al optimului, 
dezvoltarea să își fi atins un optim relativ (la dezvoltarea regiunii sau a țării), privită din perspectiva 
convergenței regionale (NUTS 2 şi 3). Trecerea de nivelul de 75% (uneori 50%) din PIB-ul mediu pe cap 
de locuitor schimbă statutul de susținere cu stimulente naționale și europene (cazul municipiului București 
în actuala perioadă de planificare europeană).Având în vedere că în țările mai dezvoltate din UE diferența 
dintre zonele metropolitane-capitală și cea a țării în ansamblu este mult mai mică, iar creșterea 
economică este mai puțin concentrată în aceste zone, concentrarea mai mare a activității economice și 
creșterea de capital în țările central și est-europene pare probabilă să continue pe termen scurt și mediu 
în aceste zone. 

Zonele metropolitane din afara capitalei pot fi grupate în două categorii. Zonele metropolitane de nivelul al 
doilea sunt grupate ca nivel de dezvoltare imediat sub sau aproape de cel din capitală în ceea ce privește 
mărimea populației. De exemplu, în Italia, în acest caz se regăsesc Milano, Torino și Napoli. Aceste zone 
metropolitane au potențialul de a deveni locații alternative atractive pentru activități economice care 
generează valoare adăugată ridicată și/sau pentru investiții, deoarece au un nivel optim al infrastructurii 
(tehnologiei procesului de procese al zonei). Altfel spus, au atins o masă critică. Grupul din a doua 
categorie cuprinde alte orașe mari ce au o piață a forței de muncă, au o infrastructură de transport și de 
CDI (universități, institute de cercetare). Nivelul acestor zone metropolitane sunt definite la nivel național, 
și pot diferi în mărime de la o țară la alta. 

O analiză separată a celor mai puțin dezvoltate țări din UE ar putea duce la concluzia că economiile de 
aglomerare devin mai importante pentru ca țările să se dezvolte și că o creștere economică mai mare în 
zone metropolitane este o consecință inevitabilă a dezvoltării. Cu toate acestea, direcția contrară este 
adevărată. Diferența de PIB pe cap de locuitor între regiunile metro și restul țării este mai mică în țările 
mai dezvoltate din UE. Aceasta susține ipoteza lansată de Williamson Jeffrey Georgeîn anul 1965, potrivit 
căreia aglomerarea stimulează creșterea PIB-ului numai până la un anumit nivel de dezvoltare 
economică.  



În aceste condiții, creșterea economică poate favoriza zone metropolitane din țările mai puțin dezvoltate, 
însă creșterea ar putea continua în afara oraşelor mai mari. Aceasta ar putea fi o concluzie importantă 
pentru cazul României, deoarece avantajele generate de aglomerare devin mai disponibile pe scară largă 
în întreaga țară prin îmbunătățirea mediului de afaceri, a infrastructurii de transport și de comunicații, 
precum și a nivelului de pregătire al forței de muncă din afara marilor orașe. Distanța până la un aeroport 
sau la un centru metropolitan, în sensulcel mai general - accesul, începe să fie un indicator în economia 
comunitară. În lipsa unor resurse financiare şi de forță de muncă pregătită la nivel superior în restul 
unităților administrative teritoriale dinregiunea NUTS 3, devine necesar ca dezvoltarea viabilă a orașelor 
mari din România să fie reconsiderată. Oraşele metropolă sunt și pot deveni pentru viitor centre cuforță 
centrifugă economică de creștere pentru restul UAT din regiunile NUTS 3 din România. 

Relația dezvoltare rurală- dezvoltare urbană
Relația rural-urban ridică în calea dezvoltării noi provocări. Fenomenul asimetriei în dezvoltarea urbană,în 
relație cu cea rurală, se încadrează în fenomenele mai generale Nord-Sud, relația dintre țări dezvoltate- 
țări în curs de dezvoltare, relațiadintre centru-periferie.Relația dintre prețurile și productivitatea muncii la 
produsele agricole și cele industrial definește mai exact această relație (Manoilescu, 2012). 

Analiza unei dezvoltări convergente a unei uniuni de țărişi/sau regiuni și, în detaliu, în interiorul unei 
regiuni, nu poate evita observareasistematică a evoluției acestei relații și a fenomenelor de mai sus. 
Analiza și susținerea din necesitate, pe o anumită perioadă a zonelor metropolitane – lipsa resurselor 
suficiente pentru ca aceste regiuni rurale să decoleze singure într-o dezvoltare de durată, nu exclud de la 
masa câștigului zonele rurale înglobate în cazul unei dezvoltări de tipp cooperative și convergent, cum 
este cazul UE. La o analiză sumară evoluția pare să dea câștig de cauză zonelor urbane și să condamne 
la involuție relativă, sau la o creștere mai lentă, zonele rurale. Dintr-o altă perspectivă, fenomenul poate fi 
observat în UE în relația dintre țările/regiunile cu venituri reduse și cele cu venituri ridicate– ultimele 
regiuni având o structură de afaceri integrată care asigură o stabilitate structurală. 

O regiune NUTS 3 este clasificată ca fiind: predominant urbană (PU), în cazul în care cota de populație 
care trăiește în mediul rural (LAU2, în UE) este de sub 15%; intermediară (ÎN), în cazul în care cota de 
populație care trăiește în mediul rural LAU2 este între 15% și 50%; predominant rurală (PR), în cazul în 
care ponderea populației care trăiesc în LAU2 rural este mai mare de 50%. 

Într-o etapă ulterioară, dimensiunea centrelor urbane din regiune este luată în considerare, astfel: 1. 
regiunea clasificată ca predominant rurală prin etapele 1 și 2 devine intermediară în cazul în care conține 
un centru urban cu mai mult de 200.000 de locuitori, reprezentând cel puțin 25% din populație regional; 
Metodologia OCDE clasifică LAU2s, cu o densitate a populației sub 150 de locuitori pe km², ca mediul 
rural. 2. regiunea clasificată ca intermediară în pașii 1 și 2 devine predominant urbană în cazul în care 
conține un centru urban de mai mult de 500.000 de locuitori, reprezentând cel puțin 25% din populație 
regională. În Romania sunt două regiuni predominant urbane (PU), 15 intermediare și 25 predominant 
rurale, conform situaţiei de mai jos: 9,9%; 43,9%; 46,2%; media în UE 27 este de 40,4%; 35,4%; 24,2%. 

RO111 Bihor ÎN RO224 Galaţi ÎN 
RO112 Bistriţa-Năsăud PR RO225 Tulcea PR 

RO113 Cluj ÎN RO226 Vrancea PR 
RO114 Maramureş PR RO311 Argeş ÎN 

RO115 Satu Mare PR RO312 Călăraşi PR 



RO116 Sălaj PR RO313 Dâmboviţa PR 
RO121 Alba PR RO314 Giurgiu PR 
RO122 Braşov ÎN RO315 Ialomiţa PR 
RO123 Covasna PR RO316 Prahova ÎN 
RO124 Harghita PR RO317 Teleorman PR 
RO125 Mureş PR RO321 Bucureşti PU 
RO126 Sibiu ÎN RO322 Ilfov PU 
RO211 Bacău ÎN RO411 Dolj ÎN 
RO212 Botoşani PR RO412 Gorj PR 
RO213 Iaşi ÎN RO413 Mehedinţi PR 
RO214 Neamţ ÎN RO414 Olt PR 
RO215 Suceava PR RO415 Vâlcea PR 
RO216 Vaslui PR RO421 Arad PR 
RO221 Brăila ÎN RO422 Caraş-Severin PR 
RO222 Buzău PR RO423 Hunedoara ÎN 
RO223 Constanţa ÎN RO424 Timiş ÎN 

2.2.4 Unele aspecte de bază ale specializării inteligente 

Prin reformularea obiectivului 2000, de deveni cea mai competitivă economie până în anul 2010, tacit 
acceptat ulterior ca imposibil de atins, Uniunea și-a reconstruit obiectivele, ţintele și instrumentele. În 
acest context a fost introdus şi conceptul de specializare inteligentă, care poate fi simultan obiectiv și 
instrument de măsurare. Ca obiectiv,UE își propune ca ponderea inovării și cercetării să crească în 
activitățile antreprenoriale, prin parteneriate între universități și institute de cercetare, pe de o parte și 
firme, pe de altă parte. În România, în baza legii 215/2001, rolul prioritar al consiliilor judeţene, coroborat 
cu convergența regiunilor NUTS 3, este de a proiecta şi urmări acest proces, în baza sarcinilor de 
planificare care le revin. Sintagma ”Nu reinventăm roata” este o încercare indirect de a încuraja și/sau de 
astimula, în acest proces important, întreprinderile mici și mijlocii și colectivele de tineri cercetători în 
legătură cu acest obiectiv important al UE. Ca instrument,conceptual are la bază măsuraeficienței 
schimburilor prin schema avantajului comparativ și, în consecință, a transferurile de valoare adăugată 
dintre regiuni, bazate pe sistemul win-win, astfel ca fiecare regiune (NUTS 3) să beneficieze în urma 
inovării. 

Specializarea inteligentă este presupusă a fi abordată prioritar la nivel de experți. Concluziile experților, 
supuse unui proces de validare publică, vor servi factorilor de decizie in a stabili țintele de atins.Având în 
vedere nivelul redus de inovare din regiunile din România, dar și oportunitatea reindustrializării identificată 
in Raportul de competitivitate al UE din 2013, dintre nivelurilede specializareidentificate în UE, cel de 
”zonă de producție industrial”, aferent tipologiei creșterii inteligente,poate deveni accesibil. 

Existența unor resurse limitate și concentrarea in marile orașe capitale de județ a sectoarelor industriale 
existente face necesar ca abordarea specializării inteligente să se facă din perspectiva regiunilor 
metropolitane. Nivelul relativ redus al inovării in regiunile metropolitane din România, inclusiv in 
Timișoara, identificat în clasamentul tuturor regiunilor metropolitanedin UE(pat_ep_mipc), pentru perioada 
2009, justifică începerea analizei din această perspectivă: 

 

 



Tabelul 2.42 - Clasamentul regiunilor metropolitane din UE după nivelul patentelor,  
2009 (cele 2 extreme) 

Poziţia din 
clasament 

Regiune 
metro/IPC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Eindhoven 

1381.
3 230.9 90.4 48.9 6.6 18.2 84.7 

434.
2 466.0 

2 Regensburg 591.8 37.8 234.1 19.0 10.8 7.0 86.8 48.3 148.0 

3 
Heidelberg 559.1 105.6 69.3 

101.
6 7.4 6.1 46.7 

129.
1 93.3 

4 
Stuttgart 541.5 29.5 158.1 15.7 4.0 18.8 

139.
9 65.7 109.4 

5 
Nürnberg 534.5 58.5 87.8 26.8 4.0 6.8 

101.
7 

100.
4 147.7 

6 
Grenoble 513.8 48.2 64.4 36.2 4.5 4.2 27.4 

111.
8 217.1 

7 München 480.6 60.4 95.1 35.0 3.8 9.6 72.7 99.8 104.2 
8 Ulm 436.4 67.3 118.1 23.1 9.2 26.1 87.8 64.7 40.1 
9 Reutlingen 432.9 51.1 119.9 4.9 8.5 8.6 99.1 60.9 79.8 

10 
Mannheim 415.8 81.8 60.1 

146.
4 6.8 7.1 37.8 40.9 34.8 

11 
Mainz 407.1 119.1 46.4 

148.
8 1.3 3.6 9.1 34.9 43.9 

12 Karlsruhe 397.3 42.6 67.8 17.2 2.7 6.5 67.2 97.5 95.7 
13 Pforzheim 355.1 44.5 73.5 14.1 0.5 17.5 80.1 51.8 73.1 
14 Paderborn 347.6 27.7 104.3 17.2 6.1 25.2 57.7 53.4 56.0 
15 Würzburg 335.8 30.9 113.6 36.3 3.3 22.0 44.0 58.4 27.4 

16 Freiburg im 
Breisgau 324.3 52.5 37.0 51.3 4.0 13.8 23.2 90.7 51.8 

17 Graz 322.9 39.0 58.4 39.9 10.0 1.8 21.2 72.7 80.0 
18 Helsinki 307.9 27.5 49.6 40.3 6.6 9.9 14.8 52.4 106.7 
19 Stockholm 303.3 49.9 30.3 16.3 2.1 7.4 26.0 49.2 122.0 
20 Heilbronn 286.9 15.6 99.7 9.6 0.9 13.1 57.8 36.5 53.7 

          
210 Kielce 6.5 : 2.0 1.9 : 2.6 : : : 
211 Plzen 6.4 : : 0.6 : : 2.1 2.0 1.8 
212 Bucuresti 6.2 0.0 0.0 0.1 : : 0.5 2.7 2.9
213 Sofia 6.2 0.8 1.4 0.6 0.1 : 0.8 0.2 2.2 
214 Ostrava 6.1 1.0 0.3 1.4 0.2 : 0.8 2.3 : 

          
235 Walbrzych 1.8 : : : : 1.5 : 0.3 : 
236 Brasov 1.7 : : 1.7 : : : : : 
237 Wloclawek 1.6 0.6 : : : 0.6 : : 0.3 
238 Iasi 1.2 : : : : : : 1.2 : 

239 Santa Cruz de 
Tenerife 1.1 1.1 : : : : : : : 

240 Timişoara 1.0 : : : : : : 0.3 0.7
241 Opole 0.9 : : : : : : : 0.9 



-continuare tabel- 
Poziţia din 
clasament 

Regiune 
metro/IPC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

242 Cluj-Napoca 0.7 : 0.7 : : : : : : 
243 Craiova 0.5 : : : : : : : 0.5
244 Las Palmas 0.4 0.4 : : : : : : : 
245 Olsztyn 0.3 : : 0.3 : : : : : 
246 Constanta : : : : : : : : : 
247 Galati : : : : : : : : : 

Notă. Semnificația coloanelor din tabelul de mai sus este următoarea: 1. Clasificarea internaţională a invențiilor (CII/IPC) 
– total; 2 Secțiunea A - Necesități umane. 3. Secțiunea B –Activități de operare (performing operations); transport. 4. 
Secțiunea C - Chimie; metalurgie. 5. Secțiunea D - Textile; hârtie. 6. Secțiunea E - Constructii. 7. Secțiunea F –Inginerie 
mecanică electricitate, iluminat, căldură; armament, explozibil. 8. Secțiunea G – Fizică. 9. Secțiunea H – Electricitate. 

Direcțiile de urmat în urma dezbaterilor pe baza analizei economico-sociale de mai sus, precum și cele 
care derivăînvederea construirii strategiei 2014-2020, pot fi sintetizate la nivelul unei regiuni NUTS 3 
astfel: 

� încheierea de către consiliile locale de parteneriate cu toate universitățile și institutele de cercetare 
(U-IC) din regiunea NUTS 2 Timiş pentru a susține inovarea și activitățile de cercetareîn firme 
pentru a realiza procentul de 1% din PIB pentrucercetare alocat sectorului privat și cel de 1% 
aferent sectorului public. Procesul de inovare-cercetare este devine sarcină principal și prioritară a 
universitățile. Ea este necesar a fi corelată cu necesitatea de dezvoltareaprioritară a unor 
sectoare, ţinând cont de resursele existente: cele minerale, de forță de muncă, inclusiv tinerii 
cercetători (studenții); cele tehnologice, stocul de patente şi inovații (Foray, 2012).  

� antrenarea potențialului de inovare imens din regiunea NUTS 3 Timiș, de peste 200.000 de ore de 
muncă zilnic. La nivel anual sunt disponibile peste 40 milioane ore. În aceste condiții primele 
resurse – cu impact semnificativ la nivel intergenerațional – devin rezultatele din referatele, 
studiile, lucrările de diplomă, de disertaţie sau de doctorat ale tinerilor cercetători (studenţilor), 
începând cu anul I de studii.Având ca punct de pornire acest potenţial și unele rezultatele este 
necesar ca această forță de inovare să fie proiectată pe activități, coordonată pe departamentele 
din universități, antrenată prin diferite stimulente si obiective universitare, și controlată periodic. 
Pentru a se realiza sarcina de inovare stabilită de Uniunea și asumată de România, de 2% din 
PIB, acest stoc este necesar să fie antrenatși coordonat zilnic pe fluxuri adecvate în forme 
cooperative,prin managementul universitar și cel public în cadrul acestor parteneriate devenite 
obligatorii potrivit reglementărilor europene. Aceste parteneriate vor fi gestionate deunitățile 
instituționale publice locale, potrivit atribuțiilor de planificare teritorială și locală, precum și de 
comunitățile interesate – asociațiile profesionale, firmele grupate pe sectoare, clustere, rețele, 
lanțuri de producție și alte forme moderne de cooperare. Potrivit studiilor făcute de experţi în 
managementul cercetării,cuprinderea în fiecare curs universitar a unui capitol – de bune practici 
din alte țări dezvoltate, inclusiv din SUA, ca un potențial concurent al UE – precum și a unui curs 
separat de inovare în fiecare an, va asigura baza modelării unei gândiri inovative în formare la 
tinerii cercetători.  

Competenţele în cercetare sunt date de înregistrarea inovaţiilor și a altor achiziţii inovative în domeniul 
științelor socio-umane. Aceste direcţii de antrenare inițiale a cercetării actuale pot asigura în timp 
specializarea atât în domeniile de vârf, cât și in sectoarele care produc bunuri pentru necesități de bază 
dintr-o regiune NUTS 3– hrană sănătoasă, aditivi sau suplimente alimentare, precum și medicamente cu 



resurse locale. În prezent o parte din aceste resurse locale se export la nivelul redus de prelucrare, 
măsurat prin prețul de 0,21 euro/kg produs finit la nivel național, comparative cu media UE de 1,6 euro/kg. 

În noul context european, pentru următoarea perioadă de programare europeană 2014-2020, cercetarea, 
dezvoltarea și inovarea au un rol de bază, cu referire la economisirea de resurse, creșterea valorii 
adăugate și cooperarea transfrontalieră. Astfel, analiza indicatorilor 2020 și a unora complementari, 
asigură calculul unor mărimi de atins pentru nivelul de agregare NUTS 3, ce va fi în corelare cu cel din 
toate strategiile naționale și regionale (NUTS 2). În baza acestor mărimi se vor stabili de către experți 
țintele de atinsîn perioada de dezbatere publică. Ele vor fi preluate în parteneriatele semnate după 
dezbaterea publică. Inversarea ordinii, stabilirea de niveluri de atins in UE fără semnarea de consiliile 
județene și de cele locale– ca și factor de agregare la un nivel acceptat de UE pentru a se stabili 
convergența –stabilirea de indicatori și de obiective nu este justificat. Demersul are experiență perioada 
2007-2013, precum și perioada 1950-1989, în care s-austabilitobiective pentru export sau comerț intra-
european, pentru dezvoltare, care nu au fost in consonanță cu resursele, potențialul de inovare și cu 
obiectivele de atins.Scăderea prețului pe produs in ultima perioadă, comparative cu o creșterea în toate 
celelalte state UE este o dovadă din perspectiva lipsei inovării în perioada 2007-2013, în special. 

Având in vedere potențialul redus de inovare pe termen scurt, se poate anticipa posibilitatea incheierii de 
parteneriate cu universități și institute de cercetare din alte regiuni NUTS 3 și în special din București sau 
trasnfrontaliere, pentru a realiza sarcinile de inovare și dezvoltare de produse, tehnologii și procese,ce vor 
fi propuse la nivelul regiunii NUTS 3 Timiș.Pornind de la nivelurile europene și/sau cele naționale 
asumate și de la poziția în primele locuri din clasament a regiunii NUTS 3 Timiş,este necesar de a fixa în 
urma dezbaterii publice, pe bază de măsurare, niveluri țintă pentru 15-20 indicatoricheie din tabelul de 
mai jos. Ei au fost stabiliți de UE pentru măsurarea țintelor și sarcinilor pentru 2020. 

Citeva exemple de direcții de specializare inteligentă propuse de regiuni NUTS 0 şi 2 din UE (platforma 
S3: http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home). 

Dezbaterile bazate pe analiza economico-socială, organizate în jurul obiectivului de specializare 
inteligentă național și intracomunitar, se vor organiza adecvat pe următorele etape, cerinte și probleme:  

I. Aferent nivelului de organizare a activităților economico-sociale din regiunea NUTS 3 Timiș, și a 
stadiului cooperării în domeniul inovării: 

� Ce priorități de cercetare și inovare se selectează în urma dezbaterilor cu colectivitățile și cu 
echipele de experți. Acestea se vor statabili după ce se vor studia sistematic toate domeniile, de la 
cele tehnico-aplicative la cele din cercetarea socială în cadrul sectoarelor identificate ca prioritare 
sau cele de bază (consumul intern și export prioritar). În lipsa unei consistențe juridice ridicate a 
regiunilor NUTS 2, nivelul NUTS 3 este considerat ca fiind stabil pentru identificarea priorităților de 
dezvoltare, iar ulterior mărimile și indicatorii la nivelul regiunilor NUTS 3 se pot agrega la nivelul 
regiunilor NUTS 2 existente. 

� Validarea prin dezbateri la nivel antreprenorial, bazate pe analize si masurători a priorităților de 
cercetare, dezvoltare și inovare pentru sectoarele prioritare si a celor de producere a bunurilor de 
primă necesitate. Includerea acestor priorități în strategiile din toate universitățile din județul Timiș 
și în planurile de cercetare anuale ale departamentelor din universități; In planurile anuale de CDI 
se vor include temele aferente acestor priorități, cu măsurarea prin indicatori a țintelor de atins, iar 
la 2 ani se va reface strategiile potrivit realizărilor și a noilor priorități. 



� Încheierea de parteneriate strategice între Consiliul Judetean Timiș, ca și coordonator, cu grupuri 
de intreprinderi pe fiecare sector prioritar și de bază pentru economia regiunii NUTS 3, pe de o 
parte și cu universitățile și centrele de cercetare, pe de altă parte. 

� Validarea simultană de consiliile locale și de senatele universităților și centrelor de cercetare a 
priorităților de cercetare în domeniul inovarii din cadrul acestor parteneriate de tip public-public-
privat. 

� Achiziția de know-how din alte regiuni NUTS 3 pentru asigurarea unui salt calitativ în domeniul 
CDI, prin accesarea de proiecte Orizont 2020, precum și folosirea de alte scheme integrate de 
dezvoltare convergentă. Cumpărarea de know-how mangerial in domneiul inovarii, inclusiv 
angajarea de personal de coordonare din alte țări UE și non-UE – exemplul Universității Szeged 
ca bună practică – pentru a susține deficitul de management in cercetare-dezvoltare inovare. 

� Participarea in regim intensiv a cercetătorilor tineri (studenților din ciclul I, II şi III) la etapele de 
observare sistematică a realității în domeniile de dezvoltare prioritare; folosirea concluziilor pe 
acest nivel intermediar de cercetare, cu respectarea drepturilor de proprietate intelectuală; acest 
demers este validat pentru echipe interdisciplinare si multiple la nivel mondial pentru a continua 
analizele de către cercetătorii cu experiență si a identifica soluții în mod cooperativ pentru factorii 
de decizie (Ball, 2014). Această etapizare, pe două niveluri a cercetării, asigură specializarea și 
folosirea adecvată a experienței în cercetare, concomitent cu transferul intergenerațional al know-
how-ului aferent activității de cercetare, dezvoltare și inovare. 

� Susținerea activităților de CDI din bugetele locale, in special pentru a realiza cota de 1% 
repartizată prin Strategia de CDI națională, aflată ca nivel de elaborare la stadiul document de 
lucru, pentru firmele private si alte organizatii non-guvernamentale. 

� Succesiunea adecvată a algoritmilor din schema de calcul a avantajului comparativ (Manoilescu, 
2012), cu folosirea măsurării transferurilor de valoare adăugată dintre regiunile NUTS 3 din UE-28: 
la nivel individual (de firmă); la nivel colectiv; calculul eficienței energetice pe bunurile produse; 
calculul economiei de resurse locale și/sau importate in fabricarea de produse reproiectate într-o 
manieră inovativă. 
 

II. Adecvat nivelului de specializare inteligentă recomandat prin documentele UE-27, cel de ”zonă de 
producție industrială”, ca regiune predominant urbană, cu vecinătăți și acces relativ facil a zonelor rurale 
din regiunea NUTS 3 Timiș. 

� Reproiectarea inovativă in perioada 2014-2020 a minim 80% din produse - ca pondere in volumul 
producției începând cu cele prioritare și cele mai importante în consumul intern, ce au importanță 
și prin efectul de antrenare in lanț sau pe canal. Scopul este de a atinge nivelulde 1-1,2 euro/kg 
produs finit la nivel național (seria de date Eurostat sdpc100). 

 
 

Concluzii: 
Dezvoltarea regională pe zone metropolitane in UE asigură a concentrare a eforturile de inovare pentru 
economisirea de resurse minerale și energetice. În această perioadă, după criza din 2008, resursele au 
devenit mai limitate, iar UE-28 a formulat în acest sens obiectivul specializării inteligente, bazat pe un 
consum relativ mai mic de resurse și pe obținerea unor rezultate semnificative prin inovare, în special. In 
aceste condiții se conturează ideea de a concentra dezvoltarea regională și specializarea în jurul orașelor 
mari. Această direcție se poate realiza adecvat în interiorul județului Timiș cu stabilirea a altor 10-15 zone, 
alese pe bază de măsurători. O dispersare a fondurilor naționale și europene ce pot fi atrase, a celor 
locale sau a altor dotări, pentru a susține sectoare prioritare in cadrul fiecărui UAT separat, ar solicita 
fonduri de volum ridicat, ce ar trebui alocate sistematic și pe durate medii sau lungi. Un calcul al navetei 



forței de muncă in comparație cu dotarea pe anumite zone cu infrastructură industrială și de servicii, pe 
un orizont de timp de 15-20 ani, va permite o măsurare corectă a variantelor de dezvoltare alese. Analiza 
rural-urban susține în continuare și în complementaritate o reducere a dispersiei in interiorul regiunii. 
Asimetria schimbului rural-urban și dezvoltarea specifică a zonei rurale este cauza principal a creșterii 
dispersiei intre și în interiorul regiunilor NUTS 3 din România. O folosire a timpului de muncă, cu 
dezvoltarea unor sectoare care nu necesită investiții foarte mari, poate crește semnificativ valoare 
adăugată pe salariat și devine o soluție de start, ce este necesar a fi analizată in detaliu. Dezvoltarea unor 
sectoare complementare în continuarea lanțului de producție din agricultură, cu analiza succesiva până la 
desfacerea la intern a intrărilor inițiale de factori de producție, susține un start pentru o agricultură 
intensivă. Agricultura este în prezent dependentă de condițiile climaterice în sezonul cald – cu temperaturi 
in creștere și cu oscilații mari -, iar organizată în condiții adecvate poate menține biodiversitatea din zonă 
și stimula un turism combinat cu tratament balnear. Asigurarea unor servicii noi completează aceste 
direcții care se impun în reducerea disparității rural-urban.  
Concentrarea și specializarea asigură puncte de reper pentru analiza economic-socială sub aspectul 
performanței antreprenoriale a regiunii NUTS 3 Timiș. 
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2.3 - INFRASTRUCTURA JUDEȚULUI TIMIȘ 

Punerea la dispoziţie a unei infrastructuri fizice adecvate reprezintă premiza oricărei dezvoltări economice 
susţinute. Pentru evaluarea situaţiei existente si a potenţialului infrastructurii județului  vom analiza 
următoarele patru puncte: 

• Infrastructura și activitățile de transport; 
• Infrastructura de utilităţi; 
• Infrastructura de învăţământ, 
• Infrastructura sanitară și a serviciilor sociale; 
• Infrastructura în domeniul cercetării și comunicaţiilor; 
• Infrastructura de sustinere a afacerilor; 
• Infrastructura instituțională relevantă pentru implementarea strategiei județului 

2.3.1. Infrastructura de transport 

Rețeaua de transport TEN-T este compusa din 2 mari categorii și anume rețea de bază (core) și rețea 
extinsă (comprehensive) acestea fiind prezentate succint în continuare: 

Pentru modul de transport rutier, rețeaua TEN-T de bază se suprapune la nivelul Regiunii Vest  
traseului autostrăzii A1, a DN 6 Lugoj - Băile Herculane ș i   a DN 59 Timișoara - Moravița.   Rețeaua 
TEN-T rutier extinsă se suprapune DN 79 Arad – Oradea și DN 66 Simeria - Petroșani. 

Pentru modul de transport feroviar, rețeaua TEN-T de baza se suprapune traseului magistralelor 
principale 200 Curtici - Arad – Simeria și 900 Timișoara - Băile Herculane, a magistralei  
secundare 217  Timișoara  - Arad,  cat și  a  magistralei  secundare 922 Timișoara  - Moravița. Rețeaua 
feroviara extinsa cuprinde magistrala secundara 310 Arad - Chișineu-Criș – Oradea și magistrala 
secundara 202 Simeria - Petroșani. 

Pentru modul de transport naval, Rețeaua TEN-T de baza se suprapune fluviului Dunărea, regiunea 
deținând și portul secundar Moldova Noua care face parte din Rețeaua extinsa TEN-T. 

Pentru modul de transport aeroportuar, din regiune, doar aeroportul Timișoara face parte din Rețeaua de 
bază TEN-T, legătura cu aeroportul fiind asigurata de DJ 609D. 

De asemenea, municipiul Timișoara, alături de capitala București, este menționat ca centru nodal pe 
Rețeaua de baza. Totodată, municipiul Timișoara,  alături de București și  Craiova, este terminal rutier-
cale ferată pe Rețeaua de baza, in timp ce Brașov, Cluj-Napoca, Turda și Suceava apar ca terminale 
rutier-cale ferată pe rețeaua extinsă. 

Judeţul Timiș este traversat de doua culoare Pan Europene, astfel: 

� coridorul Pan-European IV - Berlin / Nurnberg – Praga - Budapesta – Constanţa –Istanbul – 
Salonic, pe traseul Arad - Timișoara – Lugoj – Făget – Deva, coridor care coincide cu traseul 
Autostrăzii A1 aflata in execuție (parțial operaționala). 

� coridorul Pan - European VII - Igoumenitsa – Athina - Sofia –Budapesta cu joncțiune la Autostrada 
A1 la Lugoj  

Axa de circulație Calafat – Craiova – Alexandria – București a fost inclusă în Rețeaua Trans-
europeana de Transport TEN-T, atât în componenta rutieră cat și feroviară cu joncțiune la Calafat 
la  culoarul Pan - European VII  Igoumenitsa – Athina - Sofia –Budapesta.   



Județul Timiș este traversat de culoarul Pan - European VII   care se interconectează cu Autostrada 
A1  la Lugoj permițând  județului Timiș o noua conexiune  rapida pe direcția de sud cu  Pitești –
București-Constanța.    
Culoarele pan europene care traversează Romania și județul Timiș sunt prezentate în imaginile de mai 
jos:  

  

  
 

 
 



2.3.1.1 Reţeaua de căi ferate 
Rețeaua de cale ferată la nivel național este formată din 9 magistrale principale din care se desprind mai 
multe linii secundare. Cele 9 magistrale administrate de operatorul național CFR reprezintă principalele 
artere feroviare din România. Întreaga infrastructura a CFR însumează 13.807 km la care se adaugă 
6.923 km de linii existente în stații. 

La sfârșitul anului 2005, judeţul Timiș avea o reţea de căi ferate în lungime de 799 km, și o densitate a 
căilor ferate de 91,9 km pe 1000 km2. În cea ce privește densitatea liniilor, judeţul Timiș se află pe locul 2 
în România.  

Fig. 3.1 

Conform datelor preluate de la Institutul Național de Statistică la nivelul anului 2010 pe raza județului 
Timiș rețeaua feroviară are o lungime de 795 km din care 113 km (14.2%) sunt de cale electrificată.  

Tabel 3.1 – Lungimea căilor ferate, Regiunea Vest 

Pe teritoriul județului Timiș rețeaua feroviară este formată dintr-o magistrală (900) și 18 linii secundare 
care aparțin magistralelor 900 (București - Timișoara), 200 (Brașov - Curtici) și 300 (București - Episcopia 
Bihor). Magistrala 900 de cale ferată, al cărei traseu este București (nord) - Roșiori (nord) - Craiova - 
Filiași - Caransebeș - Timișoara (nord), străbate teritoriul județului pe relația Lugoj – Timișoara, aceasta 
face parte din Coridorul IV Pan European. Deși cu cea mai mare densitate, județul Timiș are doar 14% 
din linii electrificate și nu are linii duble de cale ferată. Județul Hunedoara, cu cea mai mică densitate, 



situându-se pe primul loc, raportat la ponderea liniilor de cale ferată electrificate (76%) și a celor duble 
(53%). 

Tabel 3.2 – Densitatea căilor ferate Regiunea Vest 

Distributia retelei majore de cale ferata la nivelul național, regional județean și conexiunile acesteia se pot 
vizualiza in hartile de mai jos: 

 



 

 

Legaturile judetului Timiș cu reteaua TEN - T feroviara de baza este prezentata in tabelul de mai jos 

                  Legaturile județului Timișeu Rețeaua TEN-T  feroviar de baza (core)
DJ572:Limitajud.Caras-Severin-Silagiu-BUZIAȘ-Hitias-TopolovatuMare-Lucaret-Bresttovat-Limita jud 
AradDJ584: Lugoj - Oloşag - Ştiuca - Zgribeşti - Limita Jud.Caraş Severin (Zgribeşti) 
DJ584A: Găvojdia (ON6) - Știuca (DJ 584)
DJ591: Cenei (DN 59 B) - Sânmihaiu Roman - Utvin - Timișoara (DN 59) 
DJ592:  Timișoara - Moșnița   Noua  -  Albina   - Chevereșu Mare - Bacova - Buziaș - Sinersig - Lugoj
DJ592D: Lugoj (DN 6) - Jabăr - Ohaba Forgaci - Ficătar - Drăgoeşti - Racoviţa - Hitiaş - Sârbova - Bacova 
DJ595:  ON 59  (Timișoara) - Chișoda - Giroc  - Timișoara (ON 59) 

DJ682: FĂGET (ON 6 - Limita judo Arad (Km 9+000) - Limita județ  Arad (Km 130+150)-Periam– Sânpetru 
Mare - Saravale - Sânnicolau Mare - Dudeștii Vechi - Beba Veche - Frontiera Serbia 
DJ691: TIMIȘOARA - Dumbrăvița - Giarmata – Pișchia - Fibiș - Mașloc - Limita județ Arad 
DJ692: ON69 - Sânandrei - Carani - Bărăteaz - Gelu - Variaș - Periam - Pesac - ON 6 

DJ693: Cărpiniș  (DN 59A) - Iecea Mare  - Biled  - Satchinez - Bărăteaz - Călacea - Orțișoara - Seceani - 
Fibiș (DJ 691) 
DJ693B:  Iohanisfeld (DN 59B) - Ivanda - Cebza - Ciacova - Jebel - Iosif - Liebling - Stamora Română - DJ 
592A (Otveşti)

Regionala CFR este traversată de două magistrale principale, cea care leagă București  de Jimbolia, 
respectiv magistrala  pe traseul Curtici - Brașov (corespondenta axei TEN-T numărul 22). Regionala  are  
in  coordonare  194  de stații și  halte  de  mișcare,  a  căror activitate  este coordonată de 4 regulatoare 
de circulație: Timișoara,  Arad, Caransebeș,  Deva. Dintre acestea, 13 stații sunt de grad I, 14 stații de 
grad II, 48 de stații de grad III si 26 stații de grad IV. În plus mai există și 95 halte de mișcare.  

Stația Timișoara Nord constituie cel mai apropiat și mai important nod de cale ferată, din partea de vest a 
tarii. Stațiile C.F. Arad si Timișoara Nord sunt cuprinse, conform strategiei CFR SA, într-un important 
program de conectare a rețelei CFR la Rețeaua europeană, urmărindu-se modernizarea acestora, la nivel 



de eurostație. Regionala Căi Ferate Timișoara  este mai mare decât Regiunea Vest, în cadrul acesteia 
fiind incluse și zone mici din județele Mehedinți și Bihor. 

Conform Mersul trenurilor de călători (valabil în perioada 11.12.2011 – 8.12.2012) publicat de Compania 
Națională de Căi Ferate „CFR” SA, în județul Timiș există 133 de stații operabile. 

Judeţul este străbătut de două linii internaţionale de cale ferată: 

� București - Craiova - Timișoara - Jimbolia (electrificată până la Timișoara), cu continuare în Serbia 
� Timișoara - Stamora-Moraviţa, cu continuare în Serbia 

La graniţa cu Serbia există două treceri de frontieră, pe cale ferată, în localităţile Moraviţa și Jimbolia. 

Aportul reţelei de transport pe cale ferată la viaţa economică a judeţului este însă mult diminuat în 
principal din următoarele cauze: 

� Viteza redusă de circulaţie a trenurilor, datorită restricţiilor de viteză impuse ca urmare a stării 
avansate de uzură a căii ferate pe anumite porţiuni; 

� Material rulant și căi de rulare neîntreţinute corespunzător; 
� Întârzieri faţă de orar; 
� Condiţii de călătorie improprii, în cazul trenurilor regionale; 
� Lipsa unor centre intermodale de transport marfă și de persoane; 
� Capacitate investițională redusă a proprietarilor și administratorilor rețelei de transport pe cale 

ferată pentru modernizarea acesteia. 
� Lipsa unei strategii de cooperare transfrontalieră în domeniul infrastructurii de cale ferată care să 

includă atât culoarele prioritare cât și a rețelei regionale de cale ferată. 
 
 
 
2.3.1.2 Rețeaua rutieră  
Poziționarea județului la limita vestică a țării își pune amprenta asupra caracterului rețelei rutiere. Județul 
Timiș se învecinează la Vest cu județul Csongrad - Ungaria și la Sud-Vest cu provincia Voievodina – 
Serbia. Legăturile rutiere cu aceste provincii se realizează prin punctele de trecere a frontierei de la 
Cenad (DN 6), spre Ungaria, și Stamora Moravița (DN59) și Jimbolia (DN 59A) spre Serbia.  
Infrastructura rutieră aflată în perimetrul punctelor de frontieră este în parte modernizată, necesitând doar 
parţial noi investiţii. Pe teritoriul judeţului Timiș există doar un punct de trecere a frontierei dintre Ungaria 
și România la Cenad – Kiszombor cu limitare de tonaj (tonaj maxim admis 7,5 tone) și există doar două 
treceri de frontieră dintre Serbia și România la Jimbolia și Moraviţa.  

Județul Timiș este traversat de importante drumuri europene și de Coridorul IV de transport pan-european 
(Constanța – București – Arad – Budapesta –Bratislava – Praga – Dresda).  
Al doilea coridor Pan European VII pe traseul - Igoumenitsa – Athina - Sofia –Budapesta face joncțiune la 
Autostrada A1 la Lugoj. Trei drumuri europene traversează judeţul: 

� E 70 - intră în ţară dinspre Serbia (Moraviţa) și face legătura, prin Timișoara, cu nordul ţării și cu capitala 
București; 

� E 671 - trece dinspre nordul ţării prin Arad și Timișoara, asigurând astfel o bună legătură între cele două 
centre judeţene;   

� E 673 - face legătura, prin Făget, între estul ţării și Banat, respectiv Lugoj, scurtând legătura între Deva 
și Timișoara. 



Legăturile interjudețene și intrajudețene sunt asigurate de drumurile naționale principale și secundare din 
care se desprinde o rețea densă de drumuri locale. Sectoarele de drumuri publice din județul Timiș sunt 
prezentate pe categorii în tabelul de mai jos: 

Tabel 3.3: Infrastructura rutieră din judeţul Timiș (an 2011) 

Judeţul Timiș are astfel o reţea bine dezvoltată de căi rutiere, repartizată relativ echilibrat în teritoriu. La 
sfârșitul anului 2006, judeţul avea o reţea totală de drumuri publice de 2901 km din care 533 km sunt 
drumuri naţionale și 2.368 km drumuri judeţene și comunale. La 31 decembrie 2011, rețeaua de drumuri 
publice a Județului Timiș avea o lungime de cca 2.930 km (fără sectorul de autostrada Timișoara - Arad 

Categorie Drum Drum Observații 

Autostrăzi A1-Autostrada 
Timișoara - Arad 

Autostrada A1 este parte a Coridorul IV pan-
european, sectorul de autostrada Timișoara - Arad 
dat in folosință integral în 2012, iar în faza de 
construcție se afla sectoarele Nădlac-Arad, Timișoara 
– Lugoj și Lugoj – Deva – Sibiu 

Drumuri naționale
Drumuri europene: E70 pe traseul DN 59 și pe traseul DN 6 între limita de 

județ și Timișoara 
E671 pe traseul DN 69 
E673 pe traseul DN 68A 

Drumuri naționale principale: DN 6 pe sectorul Timișoara - Cenad 
DN 58B Limită județ Caraș Severin   - Gătaia - Sculia Birda - 

DN 59(Voiteg) 
DN 59A Timișoara - Jimbolia - Frontiera Serbia 
Varianta de ocolire 
Timișoara Nord 

Interconecteaza DN6 Timișoara - Lugoj cu DN69 
Timișoara - Arad 

Drumuri naționale secundare: DN 57 DN 59(Timișoara) - Chișoda - Giroc - 
Timișoara(DN59) 

DN 58A Lugoj - V.V.Delamarina - Limită Caraș Severin 
DN 59B Cărpiniș - Cenei - Uivar - Cruceni - Banloc - Deta 
DN 59C Jimbolia - Nerău - Sânnicolau Mare 

Drumuri locale 
Drumuri Județene: DJ 47 de trasee, din care 12 asigura legături cu județele 

învecinate, iar 4 merg până la frontiera, având 
potențial interregional 

Drumuri comunale: DC 176 de trasee 



dat in folosință în 2012) situând județul Timiș în primele locuri în țară în ierarhia lungimii drumurilor 
publice, cu o densitate de 33.7 km/ 100 km2. Dintre acestea, rețeaua  de drumuri județene  din Timiș  la 
nivelul anului 2012 însuma 1.144,8 km. Mai mult de jumătate din acestea sunt alcătuite din drumuri de 
calitate bună (imbrăcăminți asfaltice ușoare  - 56,3%). Ca și procent pentru drumurile pietruite, jud. Timiș 
are un procent asemănător cu jud. Arad și mult mai redus ca jud. Hunedoara. Drumurile cu îmbrăcăminte 
foarte buna (beton asfaltic și beton de ciment) dețin însă o pondere mai redusă decât nivelul regional 
(24,6%).  Starea drumurilor publice, la sfârșitul trimestrului I 2012, este următoarea: 

Tabel 3.4: Starea drumurilor publice din județul Timiș  și tipurile de imbracăminți asfaltice 

Categorie drum Număr 
Lungime 

(km) 
Autostrăzi 1 32,2 
DN, din care: 10 562 

 modernizate  559 
 cu îmbrăcăminți rutiere 

ușoare 
 4 

DJ, din care: 47 1145 

 modernizate  914 
 Nemodernizate (drumuri 

pietruite si de pământ) 
 213 

DC, din care: 176 1222 

 modernizate  313 
 nemodernizate (drumuri 

pietruite si de pământ) 
 909 

Sursa: CNADNR (31.12.2012) Serii Tempo INSSE 31.12.2011, CJ Timiș – D.A.D.P.J.T. 31.12.2011

Se observă că din totalul drumurilor publice doar 29,7% sunt modernizate, procent mai mic decât media 
la nivel naţional, 30,5%. Comparativ cu anul 2006, procentul a crescut de la 23.4% la 29.7%, dar se 
situează tot sub media naţională. O mare parte din aceste drumuri modernizate se află într-o stare 
improprie, fiind necesare lucrări urgente de reparaţii în vederea asigurării unor condiţii civilizate de 
circulaţie. In ultimii ani au fost demarate, de către autorităţile administraţiei publice, acţiuni ample de 
îmbunătăţire a calităţii infrastructurii de circulaţie, precum și de dezvoltare a reţelei existente.  

Tabel 3.5: Reteaua de drumuri publice pe categori, lungimi de tronsoane si trasee in judetul Timiș  

Drumuri
Naționale 

Lungime Traseu 

DN 57 11,700 Km DN 59(Timișoara) - Chișoda - Giroc - Timișoara(DN59) 
DN 58A 19,000 Km Lugoj - V.V.Delamarina - Limită Caraș Severin  
DN 58B 22,908 Km Limită județ Caraș Severin   - Gătaia - Sculia Birda - DN 59(Voiteg) 
DN 59 63,428 Km Timișoara - Moraviţa – Frontiera Serbia 
DN 59A 47,873 KM Timișoara - Jimbolia - Frontiera Serbia 
DN 59B 75,032 Km Cărpiniș - Cenei - Uivar - Cruceni - Banloc - Deta 
DN 59C 41,073 Km Jimbolia - Nerău - Sânnicolau Mare 

DN 6 161,950 Km 
Limită Caraș Severin  - Lugoj - Sânnicolau Mare - Cenad - Frontiera 
Ungaria 

DN 68A 53,000 Km Lugoj - Făget - Coșevița 
DN 69 26,000 Km Timișoara - Orțișoara – Limită Județul Arad  



-continuare- 
Drumuri

Naționale 
Lungime Traseu 

DJ 572 46,800 Km 
Limită Caraș Severin c - Silagiu - Buziaș - Hitiaș - Topolovățu Mare - 
Lucare - Brestovăț – Limită județul Arad 

DJ 584 24,000 Km Lugoj - Olosag - Știuca - Zgribesti - Limită Caraș Severin  
DJ 584A 7,200 Km Gavojdia (DN6) – Știuca (DJ584) 
DJ 585 8,600 Km Limită Caraș Severin - Visag - DN58A 
DJ 588 24,900 Km Gătaia(DN58B) - Șemlacu Mare 

DJ 588A 16,600 Km 
Gătaia(DN58B) - Berecuța - Mânăstire - Sângeorge - Rovinița Mare - 
Denta 

DJ 588B 13,600 Km Rovinita Mare(DJ588A) - Rovinita Mica - Percosova - Gherman 

DJ 591 28,000 Km 
Timișoara(DN59) - Utvin - Sânmihaiu Roman - Sânmihaiu German - 
Bogda - Cenei(DN59B) 

DJ 591A 19,300 Km Sânmihaiu Roman(DJ591) - Diniaș - Peciu Nou 

DJ 592 57,500 Km 
Timișoara - Moșnița Noua - Albina - Chevereșu Mare - Bacova - Buziaș - 
Sinersig - Lugoj(DN6) 

DJ 592A 24,900 Km 
DJ592(Sacoșu Turcesc) - Otvești - Berini - Tormac – Limită județ Caraș 
Severin  

DJ 592B 46,200 Km Chevereșu Mare - Tormac - Sipet - DN59 (Voiteni) 
DJ 592C 17,600 Km Boldur (DC141) – Gara Boldur - Hodoș - Darova - Sacoșu Mare(DC 143) 

DJ 592D 33,700 Km 
Lugoj(DN6) - Jabăr - Ohaba Forgaci - Ficatar - Dragoesti - Racovița - 
Hitias - Sarbova - Bacova(DJ592) 

DJ 593 35,900 Km DN59 - Peciu Nou - Giulvăz - Foeni – Frontiera Serbia 

DJ 593A 14,400 Km 
Peciu Nou(DJ593) - Sânmartinu Sârbesc - Sânmartinu Maghiar – Uivar 
(DN59B) 

DJ 594 23,800 Km Jimbolia(DN59A) - Grabaț - Gottlob - Lovrin(DN6) 
DJ 594A 12,100 Km Gottlob(DJ594) - Comloșu Mare - Lunga - Frontiera Serbia 
DJ 594B 17,400 Km DN6(Lovrin) - Bulgăruș - Lenauheim - Grabat 
DJ 595 11,700 Km DN 59(Timișoara) - Chișoda - Giroc - Timișoara(DN59) 

Lucrările de întreţinere, reparaţii şi investiţii drumuri şi poduri judeţene ale județului Timiș se află în 
responsabilitatea DADPJ Timiş fiind finanţate exclusiv din bugetul CJ Timiş și după caz din fonduri UE 
nerambursabile. Analiza programului de lucrari pentru infrastructura rutiera din perioada curenta de 
programare 2007-2014  este prezentată în tabelele și graficele următoare.  

Tabel 3.6 – Programe de lucrări întreţinere, reparaţii şi investiţii drumuri şi poduri judeţene  
ale DADPJ Timiş finanţate exclusiv din bugetul CJ Timiş (mii lei) 

Anul 

Execuţie bugetară Indicatori de rezultat 

Total 
(mii lei) 

Întreţinere
/ Reparaţii 

(mii lei) 

Investiţii 
(mii lei) 

Total 
(km) 

Întreţinere/ 
reparaţii  

(km) 

Investiții
reabilitare/ 

modernizare 
(km) 

2007 42.743,1
8 42.050,0 

693,18 
(693,18-
lucrări) 

- 75,08 km - 69,28 km - 5,8 km 

2008 60.995,3
0 58.057,1 

2.938,20 
(2.938,20-

lucrări) 
- 120,81 km - 84,31 km - 36,50 km 

2009 50.120,2
4 49.600,0 

520,24  
(520,24-

proiectare) 

- 32,30 km 
- 6 doc. 
proiectare 

- 32,30 km - 6 doc. 
proiectare 



-continuare tabel- 

Anul 

Execuţie bugetară Indicatori de rezultat 

Total 
(mii lei) 

Întreţinere
/ Reparaţii 

(mii lei) 

Investiţii 
(mii lei) 

Total 
(km) 

Întreţinere/ 
reparaţii  

(km) 

Investiții
reabilitare/ 

modernizare 
(km) 

2010 60.710,7
0 52.788,0 

7.922,70 
(7.845,00-
lucrări 
77,70-
proiectare) 

- 141,10 km 
- 2 buc. podețe/ 
întreținere 
periodică  
- 9 buc. 
pod,podețe/ 
calamitați  
- 8 buc. poduri, 
podețe/rep. 
curente  
- 1 doc. 
proiectare 

- 133,70 km 
- 2 buc. podețe/ 
întreținere periodică  
- 9 buc. pod,podețe/ calamitați  
- 8 buc. poduri, podețe/rep. 
curente  

- 7,40 km 
- 1 doc. 
proiectare 

2011 81.736,8
3 71.310,0 

10.426,83 
(9.419,43-
lucrări 
1.007,4-
proiectare) 

137,10 km 
- 4 buc. podețe/ 
întreținere 
periodică  
- 8 buc. 
pod,podețe/ 
calamitați  
- 2 buc. poduri, 
podețe/rep. 
curente 
- 10 doc. 
proiectare 

- 124,30 km 
- 4 buc. podețe/ 
întreținere periodică  
- 8 buc. pod,podețe/ calamitați  
- 2 buc. poduri, podețe/rep. 
curente  

- 12,80 km 
- 10 doc. 
proiectare 

2012 91.172,8
9 73.858,5 

17.314,39 
(17.193,00-
lucrări 

121,39-
proiectare) 

- 147,55 km 
- 4 buc. 
pod,podețe/ 
calamitați 
- 2 doc. 
proiectare 

- 135,55 km 
- 4 buc. pod,podețe/ calamitați  

- 12,00 km 
- 2 doc. 
proiectare 

2013 111.690,
24 68.473,3 

43.216,94 
(43.216,94-

lucrări) 

- 89,10 km 
- 4 buc. podețe/ 
întreținere 
periodică  
- 1 buc. 
pod,podețe/ 
calamitați  
- 3 buc. poduri, 
podețe/rep. 
curente 

- 67,57 km 
- 4 buc. podețe/ 
întreținere periodică  
- 1 buc. pod,podețe/ calamitați  
- 3 buc. poduri, podețe/rep. 
curente  

- 21,53 km 

Total 
499.169,

38 
416.136,9 

83.032,48 
(81.305,75-
lucrări 
1.726,73-
proiectare)

- 743,05 km
- 10 buc. podețe/ 
întreținere 
periodică  
- 22 buc. 
pod,podețe/ 
calamitați  

- 19 doc. 
proiectare 

- 647,02 km 
- 10 buc. podețe/ întreținere 
periodică  
- 22 buc. pod,podețe/ 
calamitați  
-
13buc.poduri,podețe/rep.crt
. 

- 96,03 km 
- 19 doc. 
proiectare 

Sursa: DADPJ Timiş



Tabel 3.7:  - Proiecte de investitii din fonduri atrase (UE, Guvern etc) ale  CJTimiș: 

Anul Denumire proiect Sursa de finanţare 
Valoarea 
investitiei  
(mii lei) 

Parametrii 
tehnici 

Lungime 
(km) 

2008 

HG 577/1997 – pietruirea, reabilitarea/asfaltare 
drumurilor comunale 

M.D.L.P.L. 
și bugete locale 3.966,80 19,00 

Reabilitarea infrastructurii drumului județean DJ 
593 Foeni – Giulvăz – Peciu Nou, Foeni – 
Secţiune Punct Vamal, km 31+500 – 35+900, L 
= 4,4  km – titular de proiect C.J. Timiș 

PHARE, M.D.L.P.L. 1.645,75 

4,40 

Modernizare DJ 682 Beba Veche – Frontieră 
Ungaria, km 188+000 – 191+000, L = 3 km – 
titular de proiect C.J.T.-D.A.D.P.J. Timiș 

PHARE, M.D.L.P.L. 2.071,25 
3,00 

2009 HG 577/1997 – pietruirea, reabilitarea/asfaltare 
drumurilor comunale 

M.D.L.P.L. 
și bugete locale 10.032,00 11,90 

2010 HG 577/1997 – pietruirea, reabilitarea/asfaltare 
drumurilor comunale 

M.D.L.P.L. 
și bugete locale 2.200,00 3,00 

2011 HG 577/1997 – pietruirea, reabilitarea/asfaltare 
drumurilor comunale 

M.D.L.P.L. 
și bugete locale 5.735,20  

2012 HG 577/1997 – pietruirea, reabilitarea/asfaltare 
drumurilor comunale 

M.D.L.P.L. 
și bugete locale 3.250,00 13,10 

2012 Centura N-V de ocolire a orasului Buzias L=4,3 
km – titular CJTimis POR 2007-2013 16.753 4,3 

2013 OUG 28/2013 – subprogramul infrastructură la 
nivel județean  M.D.R.A.P. 1.500,00 1,60 

2013 Reabilitare DJ592 intre Buzias Lugoj km 
25+000-km54+200, L=29,2km – Titulatr proiect 
CJTimiș 

POR 2007-2013 56.690,00 
29,2  

2013 Reabilitare DJ 682 limit jud Ar-Periam-Saravale-
Sanicolau Mare, km129+200-km153+200, 
L=24km CJT 

POR 2007-2013 42.916,00 
24  

TOTAL   146.760,00 113,5 

Sursa: DADPJ Timiş

Proiecte de investitii din fonduri atrase (UE, Guvern etc) ale DADPJ Timiş 
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Proiecte de investitii din fonduri atrase (UE, Guvern etc) ale DADPJ Timiş (km) 

Fig.3.3 

DADPJ Timiș - Direcţia pentru Administrarea Drumurilor şi Podurilor Judeţene Timiş, în perioada 2007-
2013 a  efectuat cheltuieli totale, exclusiv din alocări de la bugetul CJ Timiş, în valoare de cca. 499.169 
mii lei pentru lucrări de întreţinere, reparaţii şi investiţii drumuri şi poduri judeţene, din care cca. 416.137 
mii lei reprezintă cheltuieli pentru întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri, iar diferenţa de cca. 83.032 mii 
lei reprezintă cheltuieli de investiţii, din care cca. 81.305 mii lei pentru lucrări de execuţie iar cca. 1.727 mii 
lei pentru documentaţii tehnice de proiectare (SF, PT, DDE). La acestea se adauga investițiile directe ale 
CJTimiș în modernizarea infrastructurii rutiere judetene în valoare de 25.880.000 Euro finanțate pe POR 
2007-2013 totalizand 57,5 km. 

Au fost realizate lucrări de întreţinere şi reparaţii pe cca. 647 km de drumuri judeţene şi aproximativ 45 de 
poduri şi podeţe (întreţinere periodică, reparaţii curente şi calamităţi), precum şi investiţii în lucrări de 
reabilitare/modernizare pe aproximativ 96 km de drumuri judeţene. De asemenea, în cursul anului 2013, 
un număr de 13 drumuri comunale (DC) au fost clasate în drumuri judeţene (DJ), cf. HCJ Timiş nr. 
210/18.12.2013, în lungime totală de 132,70 km, din care drumuri asfaltate 70,85 km, drumuri pietruite în 
lungime de 43,95 km şi drumuri de pământ în lungime de 17,90 km. 

În ceea ce priveşte proiectele de investiţii din fonduri nerambursabile (UE, Guvern), din tabelul de mai sus 
reiese faptul că în perioada de referinţă au fost atrase, în special finanţări din fonduri PHARE şi 
guvernamentale în valoare totală de 30.401 mii lei pentru reabilitare/modernizare drumuri judeţene (DJ) şi 
drumuri comunale (DC), în lungime totală de 56 km.  

 



Străzile orășenești – infrastructură rutiera urbană

În anul 2011 lungimea acestora, în cadrul Regiunii Vest a fost de 3.149 km, în creștere cu 7,3% 
comparativ cu anul 2000. Regiunea se află pe locul VI in România ca lungime, cu o pondere de 11,3% din 
totalul național. La nivelul regiunilor de dezvoltare, cea mai mare pondere a străzilor orășenești 
modernizate se găsește,  in acest context, în cadrul Regiunii Sud-Est cu 68,4% străzi modernizate, o 
valoare superioară mediei naționale. La acest indicator, Regiunea Vest ocupa locul II, cu 67,5% din total 
străzi modernizate. 

Analizând evoluția străzilor orășeneștii (tabelul 3.8), se observa ca cea mai pozitivă evoluție între anii 
2000-2011 o deține județul Arad (+29,1%) pe când cea mai negativă evoluție a avut loc in județul Timiș 
unde a avut loc o diminuare a numărului de străzi orășenești. 
Mai  mult  decât  lungimea  simplă a  străzilor orășenești,  calitatea  străzilor orășenești  sau gradul de 
modernizare a acestora este un indicator important din cauza faptului ca arata starea de fapt  si  implicit  
funcționalitatea  acestora,  in  Regiunea  Vest  in  perioada  2000-2011  județele Hunedoara și Arad au 
înregistrat cele mai pozitive evoluții - 9,0 p.p respectiv 8,6 p.p pe când cele evoluții nesemnificative au fost 
înregistrate in județul Caras-Severin. 

De menţionat că lungimea străzilor orăşeneşti a rămas aceeaşi (908 km) şi în anul 2012 în ceea ce 
priveşte judeţul Timiş, iar în Municipiul Timişoara lungimea străzilor a fost la nivelul anului 2012 de 582 
km. 

Tabel 3.8: Lungimea străzilor orășenești, comparativ pentru anii 2000 și 2011 

JUDEȚ 2000 (km) 2011 (km) Modificare 2000-2011 (%)
Arad 676 873 29,1 
Caras-Severin 448 449 0,2 
Hunedoara 885 919 3,8 
Timiș 927 908 -2,0

                JUDEȚ
                                   Modernizate,

2000 (%) 2011 (%) Modificare 2000-2011 (pp) 
Arad 50,3 58,9 8,6 
Caras-Severin 71,9 72,6 0,7 
Hunedoara 58,5 67,5 9,0 
Timiș 68,1 73,2 5,1

Sursa: INS Tempo Online Lungimea străzilor orășenești pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare si județe extrase in iunie 
2012 cf. date analiza regionala ADR Vest. 

2.3.1.3 Infrastructura  aeroportuară și transportul aerian 

În județul Timiș se găsesc două aeroporturi, de mărimi și cu funcțiuni diferite, ambele situate în 
apropierea municipiului Timișoara și cu acces din DN 6, respectiv: Aeroportul Internațional Timișoara – 
Traian Vuia (AIT) și Aeroportul Utilitar Cioca (AUC). 

Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia 
Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia, amplasat la nord-est de municipiul Timișoara, la o 
distanță de aproximativ 12 km de centrul orașului, deservește populația județului Timiș, clasându-se al 3-
lea aeroport ca importanță din România (în funcție de numărul pasagerilor și cantitatea de marfă 



transportată), după Aeroportul Internațional Henri Coandă și Aeroportul Internațional Aurel Vlaicu din 
București.  

Acesta prezintă accesibilitate ridicată atât pentru locuitorii municipiului Timișoara, fiind deservit de o linie 
de transport public local, care circulă zilnic, la un interval de 1 oră (linia de autobuz Express 4), asigurând 
legătura între centrul orașului și aeroport, cât și pentru utilizatorii din afara municipiului Timișoara prin 
legătura directă la segmental de Autostrada A1 aflata in exploatare, la rețeaua de drumuri naționale din 
județ și la varianta de ocolire Nord a municipiului Timișoara. Astfel la nivel regional si euroregional 
Aeroportul  Internațional  „Traian  Vuia”  din  Timișoara   deservește o populație de peste 2,5 milioane 
de locuitori.  Este  considerat  aeroport  de rezervă pentru București (OTP), Budapesta (BUD) și 
Belgrad (BEG), fiind și cel mai important aeroport din Euroregiunea DKMT.   

În urma finalizării lucrărilor de extindere, în anul 2007, capacitatea aerogărilor a crescut la 800 de 
pasageri/ora pentru cursele externe și 500 de pasageri/ora pentru cursele interne.  

Pe terminalul pentru zboruri interne, prevăzut cu 3 porți de îmbarcare, operează următoarele companii 
aeriene: Tarom; Carpatair; Moldavian Airlines; Air France; Alitalia; KLM Airlines. Aerogara destinată 
traficului internațional este prevăzută cu 9 porți de îmbarcare a pasagerilor care călătoresc cu 
următoarele companii aeriene: Tarom; Carpatair; Air Bucharest; Moldavian Airlines; Austrian Airlines; Sky 
Airlines; United Airlines. Aeroportul Traian Vuia - nodul aerian de vest al ţării, asigură 23 de legături 
aeriene directe înspre întreaga Europă, dintre care 4 curse interne, și 19 curse externe (2012). 

  

Tabel 3.9: Situatia destinațiilor interne și externe operate de pe aeroportul Traian Vuia  

Destinaţii interne
 

  Bacău Aeroportul Bacău 

  București Aeroportul Internaţional H.Coandă 

  Craiova Aeroportul Internaţional Craiova 

  Iași Aeroportul Iași 

 Sibiu Aeroportul Internaţional Sibiu 



 Destinaţii externe 

 FRANŢA Paris Aeroportul Paris Beauvais 

  
GERMANIA 
  
  
  

Dortmund Aeroport Dortmund 

Düsseldorf Aeroportul Internaţional Düsseldorf 

München Franz Josef Strauss 

Stuttgart Aeroportul Internaţional Stuttgart 

  
ITALIA 
  
  
  
  
  
  
  
  

Ancona Ancona Falconara 

Bari Karol WDJtyla 

Bergamo Orio al Serio 

Florenţa Amerigo Vespucci (Peretola) 

Forli L. Ridolfi 

Roma Leonardo da Vinci (Fiumicino) 

Treviso Aeroportul Treviso 

Veneţia Marco Polo 

Verona Valerio Catullo 

 MAREA BRITANIE Londra Luton 

  
MOLDOVA Chișinău Aeroportul Internaţional Chișinău 

  
SPANIA 
  
  

Barcelona Barcelona El Prat 

Madrid Aeroportul Barajas 

Valencia Aeroportul Valencia în Manises 

  
UCRAINA 

Cernăuţi Aeroportul Internaţional Cernăuţi 

Lvov Aeroportul Internaţional Lvov 

Numărul de pasageri deserviţi a scăzut în ultimul an (2012) după o creștere continuă înregistrată în anii 
precedenți datorită crizei economice mondiale care a afectat și sectorul transport aerian și a generat 
retragerea/restrângerea activităților unor operatori. 



Fig. 3.4 

Platformele de staționare aeronave au o capacitate actuală de 22 poziții de parcare pentru aeronave de 
categorie mică și medie. Capacitatea operațională este: la pistă - 3500mx45m; la platformă - 22 
aeronave/h; la pistă - 14 aeronave/h; cale de rulare A 817x27m; cale de rulare B 236x27m; cale de rulare 
C 1000x25m; căile de rulare D, E, F sunt neoperaționale pentru trafic aeronave civile. 

În ceea ce privește traficul de marfă, terminalul dispune de depozite uscate, echipamente de prelucrare 
coletărie, echipamente speciale de manipulare a mărfurilor. Suprafața depozitelor este de 1.250 m˛, iar a 
birourilor destinate activității cargo este de 200 mp.  

Companiile aeriene care asigură deplasarea mărfurilor de pe Aeroportul Internațional Timișoara sunt: 
Tarom Cargo; D.A.S.; ABC Air Hungary; Bridges; Wizz Air; Farnair.  

Prin caracteristicile și parametrii tehnici ai infrastructurii aeroportuare, funcțiunilor și serviciilor disponibile 
există premizele revenirii si dezvoltării traficului aeroportuar in cadrul Aeroportului Internațional Timișoara. 

Fig.3.5 



Totodată, Societatea Națională Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A, care administrează 
aeroportul, are un plan de dezvoltare, în valoare de aproximativ 100 de milioane de euro. Acesta prevede 
preluarea și adaptarea, la traficul civil, al Aeroportului Militar Giarmata aflat in imediata apropiere; 
modernizarea și extinderea centrului de pasageri precum și a parcării auto; construirea Terminalului 
Intermodal Timișoara, a unui centru cargo și a unui centru expozițional și de conferințe, hală pentru 
catering, stație de epurare, extinderi ale terminalelor, autogară, gară (linia ferată va face legătura cu 
orașul Timișoara) etc. 

Cu toate că  Aeroportul “Traian  Vuia” din  Timișoara prezintă  avantaje evidente (poziția strategică la 
nivel național ce oferă  posibilitatea efectuării de zboruri continentale și intercontinentale; dimensiunile 
aerogării, a doua din tară; aeroport de rezervă pentru București,  Budapesta și Belgrad; existenta a două 
terminale), starea pistelor de rulare și mai ales, conexiunile  aeroportului cu alte moduri de transport, 
diminuează gradul de atractivitate al acestuia și implicit al  cererii de transport aerian. 

Pentru remedierea acestei situații, trebuie/sunt avute în vedere acțiuni care să vizeze: 

� reabilitarea și modernizarea infrastructurii aeroportuare prin lucrări de întreținere/reparații ale 
pistelor  de  decolare/aterizare,  căilor  de  rulare,  platformelor  de  îmbarcare/debarcare  și 
aerogărilor; 

� modernizarea   și dezvoltarea sistemelor de supraveghere a spațiului aerian și a sistemelor de 
dirijare, informare aeronautică și informare meteorologică pentru compatibilitate cu standardele 
Eurocontrol; 

� implementarea unui sistem de licențiere și reglementare a certificării operatorilor aerieni pentru 
eficientizare și ecologizare; 

� îmbunătățirea legăturilor intermodale, pentru o mai rapidă și eficientă legătură cu alte destinații.  

� În mod particular, în cazul aeroportului din Timișoara trebuie realizate conexiunile rutiere cu 
autostrada de pe axa 7 (Nădlac-Arad-Timișoara-Lugoj-București), create și dezvoltate căi de 
acces  feroviar  și  modernizarea  infrastructurii  de  transport  urban  (inclusiv  un  metrou  de 
suprafață care să facă legătura intre aeroport și rețeaua de tramvaie din municipiul Timișoara). 

Aeroportul Utilitar Cioca 

Aeroportul Utilitar Cioca din Timișoara este situat în partea de vest a localității, la circa 5 km distanță de 
aceasta, într-o zonă cu o dezvoltare economică continuă determinată de investiții private și publice (PITT, 
TECHNOPOL), respectiv între drumurile naționale DN 6 și DN 59A pe direcția Timișoara – Cenad și 
Timișoara – Jimbolia. Acesta este unicul aeroport utilitar al Regiunii Vest Romania. 

În prezent aeroportul are o pistă înierbată de 750 m lungime și o lățime de 30 m, pentru activități specifice 
de zbor pe care se operează la vedere pe timp de zi precum și construcții destinate activității utilitare și 
sportive pe direcția 50 – 230 grade. 

Funcțiunile și serviciile curente ale Aeroportului utilitar Cioca sunt următoarele: servicii utilitare pentru 
lucrări agricole; servicii aeroservice pentru aparatele proprii. 

Problemele cu care se confruntă – pistă nemodernizată,  uzura și diversitatea aparatelor de zbor  – 
necesită investiţii pentru modernizare și transformare în aeroport pentru servicii de aviaţie utilitară, 
sportivă și de agreement.  



Contribuţia transportului aerian la viaţa economică a regiunii este marcată de anumite neajunsuri dintre 
care enumerăm: serviciile specifice unui aeroport a cărui ofertă să poată conta in Euroregiune  sunt încă 
slab dezvoltate; lipsesc dotările specifice de conducere spre aterizare în condiţii speciale; serviciile de 
întreţinere a aeronavelor nu se ridică la standardele internaţionale; investiţia la terminalul Cargo de la 
aeroportul Timișoara este neterminată. 

2.3.1.4 Căile navale 

Dunărea constituie principala cale navigabilă interioară a României, împreună cu canalele Dunăre - 
Marea Neagră și Poarta Albă – Midia Năvodari.  Din cei 2.411 km navigabili, peste 40% (1.075 km) 
constituie graniţa naturală a României sau străbat teritoriul acesteia. De la vărsarea în Marea Neagră și 
până la Brăila, pe o distanţă de 170 km au acces pe Dunăre și navele maritime de până la 12.500dwt. 
România dispune de 28 de porturi funcţionale pe Dunăre, dintre care Galaţi, Brăila și Tulcea au o 
infrastructură care permite accesul navelor maritime. 
Dunăre-Rin–Main constituie axa Europeană TEN-T 18 legând sud-estul (Constanţa) de nord - vestul 
(Rotterdam) Europei. Dunărea asigură ţărilor riverane Germania, Austria, Slovacia, Ungaria, Croaţia, 
Serbia, Bulgaria, România, Moldova și Ucraina o alternativă importantă la transportul terestru. Harta cu 
traseul fluviului Dunărea și dispunerea porturilor navale din România sunt prezentate în imaginile de mai 
jos. 
 
 

România are 30 de porturi interioare, cu o capacitate totală de 50 milioane tone/an. Dintre acestea, 
porturile Brăila, Galaţi, Tulcea și Sulina sunt parte a reţelei TEN, au o capacitate totală de trafic de 
aproximativ 34 milioane tone /an, având caracteristicile tehnice ce permit accesul navelor maritime care 
au capacitate de până la 25 000 dwt, 180 m lungime și 7,0 m adâncime. În condiţii speciale, limita de 
adâncime poate fi depășită. Din cele 30 de porturi interioare, 29 sunt pe Dunăre, doar portul Timișoara 
fiind pe Bega. În Regiunea Vest sunt concentrate șase dintre acestea, ceea ce reprezintă 23,33% din 
total si au următoarele caracteristici. 

 

 



Tabel 3.10 -  Caracteristici ale porturilor din Regiunea Vest

Port Tip    port Anul  construirii 
Lungime 

front   de    cheiuri 
Baziaș       fluvial 1850  -�1880 --� 
Moldova Vech fluvial 1048 550 m 
Moldova Nouă  fluvial 1046 250 m 
Drencova  fluvial 1016 240 m 
Tișoviţa  fluvial --� 120 m 
Timișoara interior 1901 --����    1916 1 000 m 

Principalele cursuri de apă cu potenţial navigabil din judeţul Timiș sunt:  

� Mureșul - parcurge teritoriul judeţelor Timiș și Arad, trece în Ungaria și asigură legătura cu 
Dunărea. Nu este amenajat pentru navigaţie. 

� Canalul Bega – se află pe teritoriul judeţului Timiș, trecând apoi în Serbia; navigabil în trecut, este 
în prezent neamenajat pentru transportul de mărfuri si/sau persoane. 

Canalul Bega face parte din sistemul Rhin - Main - Dunăre, făcând posibila legătura între Marea Nordului 
și Marea Neagra. Canalul Bega navigabil este cuprins între km 118+360 (limita din amonte a municipiului 
Timișoara) și km 45+000 (ecluza din dreptul localității Klek pe teritoriul Serbiei). De aici până la km 0 
(materializat prin confluența cu râul Tisa) se naviga pe vechea albie a râului Bega, care a fost regularizată 
și amenajată. 
Lungimea canalului pe teritoriul românesc este de cca. 44,5 km și de 74 km pe teritoriul sârbesc. Pe 
teritoriul administrativ al Municipiului Timișoara Canalul Bega are o lungime de 10,60 km, în profil 
transversal, lățimea canalului la oglinda apei fiind de 30-45 m, iar la nivelul fundului de 15-20 m.  
Partea navigabilă a canalului începe din zona localității Ghiroda din vecinătatea Municipiului Timișoara de 
unde acesta continuă spre sud-vest până la vărsarea în Tisa, situată pe teritoriul sârbesc. Canalul Bega 
este primul canal navigabil construit în România. Construit inițial pentru asanarea terenurilor inundabile 
din jurul Timișoarei, a fost amenajat ulterior pentru navigație.  
 
Din 1958 transportul de mărfuri a încetat, iar din 1967 au fost retrase și navele de pasageri. În perioada 
2008 - 2011 s-au efectuat lucrările de dragare și ecologizare a Canalului Bega în zona municipiului 
Timișoara (Uzina de Apa Ghiroda-Timișoara – Sânmihaiu Roman), parte din proiectul ”Ecologizare Canal 
Bega pe sectorul Timișoara – Frontiera Serbia” al cărui beneficiar este Administrația Bazinală de Apa 
Banat. În prezent, între Uzina Hidroelectrica km118+300 (limita amonte) și aval 150m față de podul 
Modos km 111+000 (limita aval), taluzurile Canalului Bega sunt amenajate prin  proiectul 
AQUAPROIECT. 
 
Astăzi, pe teritoriul romanesc, canalul poate fi navigat de mici ambarcațiuni doar pe portiunea Timișoara – 
Ecluza Sânmihaiu Roman însă sunt in derulare proiecte care vizează valorificarea potențialului turistic al 
canalului Bega in cadrul programului IPA Ro-Se 2007-2013 implementat de CJTimiș-ADETIM.



2.3.1.5 Infrastructura suport pentru transportul durabil 

Transporturile durabile sunt  sisteme complexe menite să satisfacă necesitatea de mobilitate fără a 
deteriora factorii de mediu și sănătatea și au ca scop  eficientizarea consumurilor energetice și facilita 
creșterea gradului  de mobilitate. 

Pornind de la această definiţie, putem considera că infrastructura-suport de dezvoltare a acestora, este 
cea care sprijină modurile de transport mai puţin sau deloc poluante. Printre cele mai importante soluţii 
sunt transporturile intermodale și transporturile alternative, precum transporturile în comun, de pasageri 
iar la nivel local și între localităţi, mersul pe jos sau cu bicicleta. 

2.3.1.5.1 Infrastructura pentru transportul  intermodal 

Analiza fluxurilor de marfă la nivel naţional și a celor care tranzitează România evidenţiază necesitatea 
amplasării de noi terminale, în special, pe traseul reţelelor TEN-T care străbat teritoriul naţional. În noile 
condiţii ale globalizării, infrastructura transporturilor trebuie să asigure deplasarea unor mijloace de 
transport tot mai perfecţionate, la viteze tehnice și  comerciale din ce în ce mai mari. Timpul de 
staţionare, în porturi sau aeroporturi, trebuie redus tot mai mult prin mecanizarea operaţiunilor de  
încărcare-descărcare și  utilizarea  tehnologiilor  moderne  de  transport (containerizare, paletizare, 
pachetizare). 

Din aceste perspective, transportul multimodal reprezintă, la ora actuala, una dintre cele mai flexibile 
modalităţi de mișcare a mărfurilor în Europa și în lumea întreagă. Este nevoie însă de o logistică foarte 
bine pusă la punct, de vehicule speciale, moderne și nu în ultimul rând de investiții semnificative motiv 
pentru care amplasarea și distribuția acestora la nivel naţional/regional trebuie să fie corect distribuită și 
respectiv planificată realizarea acesteia. 

Infrastructura de transport multimodal cuprinde, în principal: 
� căile rutiere, ferate și navigabile care sunt adecvate transportului combinat; 
� terminalele sau nodurile multimodale; 
� instalaţiile de transbordare între modurile de transport, din terminale. 

În  Regiunea  Vest,  din  perspectiva  terminalelor  multimodale  există un  singur  centru,  la Golgovăţ 
(lângă Arad) care trebuie modernizat și adus la parametrii care să satisfacă actuala cerere de transport.  
În  județul Timiș,  se  are  în  vedere  construirea  unui  terminal  ultramodern  în  zona Timișoara, 
principalul pol de dezvoltare economică al Regiunii, respectiv la Remetea Mare.  



Acesta se află inclus în Strategia României pentru dezvoltarea de sisteme intermodale şi este un proiect 
pregătit și promovat către CNCFR şi MTI de CJ Timiş şi ADETIM în colaborare cu Primăria municipiului 
Timişoara.  

Un sistem eficient, utilizat destul de mult la nivel European, și anume transportul de autotrenuri rutiere cu 
vagoane specializate pe calea ferată, tip RO-LA, nu este funcţional, la nivel naţional, datorită costurilor 
ridicate de la calea ferată. Apărut iniţial în statele cu relief muntos, Elveţia şi  Austria,  pentru  facilitarea  
traficului  de  marfă,  sistemul  RO-LA     (Rollenden  - Landstrassen), care constă în transportul 
camioanelor pe vagoane de cale ferată speciale, s-a extins pe măsură ce problemele de protecţie  a 
mediului au devenit mai stringente.   O serie de state europene au preferat să subvenţioneze acest gen 
de transport concomitent cu înăsprirea condiţiilor pentru transportul rutier, urmărind în acest fel 
protejarea infrastructurii rutiere şi protecţia mediului. 

În anul 2006 România reuşea să transporte în acest sistem 7.680 tiruri pe relaţia Glogovăţ- Wels şi  
Wels-Episcopia Bihorului. Un an mai târziu transportul de tip RO-LA a devenit ineficient ca urmare a 
creșterii preţului transportului pe calea ferată.  
Interesant de remarcat este că România a fost singura ţară, din cele incluse în prima fază a proiectului 
Marco Polo 2, care nu a reuşit să atragă fonduri europene, deoarece nu a depus nici un proiect în acest 
sens. Diferenţa de preţ, pe rutele amintite, de circa 570 euro pe calea ferată faţă de circa 350 euro la 
rutier, au dus la dispariţia sistemului RO-LA în România, într-un moment când acest sistem cunoştea o 
dezvoltare tot mai mare la nivel European. 

Conform datelor de la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, pentru a menţine această activitate ar fi 
fost necesare subvenţii de circa 300 euro pentru fiecare TIR transportat.  În calculul costurilor pentru 
transportul de tip RO-LA nu au fost incluse o serie de taxe ce ar trebui plătite la încărcarea şi 
descărcarea TIR-urilor de pe vagoane. În tabelele următoare sunt prezentate câteva comparaţii 
referitoare la costurile specifice în cazul transportului de tip RO-LA. 

Tabel 3.11: Comparație costuri sistem RO-LA - transport rutier 

Parametrii 
tren 

RO-LA 

Relația de 
transport RO- LA 

Costuri totale de 
transport feroviar 
euro/TIR și sens 

Costuri transport 
rutier euro/TIR și sens 
(eu autorizație rutieră

gratuită] 

Costuri transport 
rutier euro/TIR și 

sens (eu autorizatțe 
rutieră eu plată] 

1200 tb/500 m Glogovăț  - București 
Progresul 

572 238 338 

Sursa: Strategia de transport intermodal in Romania 2020, Guvernul României, Ministerul Transporturilor si 
Infrastructurii, mai 2011 

În prezent, România nu dispune de infrastructură necesară dezvoltării rapide a sistemului de transport 
multimodal. Sistemele de transport în containere și RO-RO sunt singurele utilizate. Încercări timide de 
reimplementare a sistemului RO-LA s-au făcut în anul 2009, dar costurile mari, induse de acest sistem, 
comparativ cu cele ale transportului rutier, pe aceiași distanță, au dus la lipsa cererii și ulterior, la 
abandonarea ideii. În prezent conform unor poziții publice exprimate de reprezentanții MTI se analizează 
posibilitățile de facilitare a transportului intermodal în paralel cu implementarea programului de 
realizare/modernizare a infrastructurii de transport intermodal.  



Tabel 3.12: Valoarea subvențiilor necesare transportului tip RO-LA în România ( anul 2009) 

Nr. pereche(i) de 
trenuri 

RO-LA/zi 

Subvenție zilnici 
euro/pereche(i) tren RO-LA 

Subvenție anuali 
(euro) 

Rest parc de 
vagoane RO-LA 

buc. fizice 
1 13.230 4.828.950 100 
2 26.460 9.657.900 60 
3 39.690 14.486.850 0 

Sursa: Strategia de transport intermodal în România 2020, Guvernul României, Ministerul 
Transporturilor și Infrastructurii, mai 2011 

Actualmente, în zona Timișoara nu există dezvoltată o infrastructură de transport, care să asigure servicii 
la standardul impus de cerințele pieții și corelate cu distribuția amplasamentelor pentru producție și 
desfacere, cu planurile de urbanism și tendințele de dezvoltare strategică locală, regional și 
transfrontalieră. Existența unui centru intermodal regional de transport ar conduce la reducerea timpilor și 
a cheltuielilor de transport, cu implicații benefice asupra cheltuielilor beneficiarilor locali, și ar crește 
competitivitatea zonei Timișoara în raport cu regiunile Uniunii Europene. 

Crearea acestui centru intermodal regional de transporturi, ar putea susține dezvoltarea infrastructurilor 
de transport rutier, feroviar, aerian, implicând alinierea acestora la standardele europene (din punct de 
vedere al parametrilor tehnici și operaționali) și care va avea, totodată, efecte benefice privind corelarea 
proiectelor de dezvoltare ale Regiunii Vest cu cele din regiunile vecine. 

În acest context CJ Timiș a pregătit și promovat către CNCFR și MTI un proiect de investiție la nivel de 
studiu de fezabilitate pentru amplasarea unui centru de transfer multimodal la Remetea Mare, care este o 
localitate situată foarte aproape de Timișoara, având acces direct la infrastructura rutieră (E70), feroviară 
(CF 900) și aeroport. 

Suprafața totală necesară dezvoltării acestui terminal este de cca 30 ha pe care vor fi realizate rețelele 
de cale ferată și triaj (inclusiv racordurile la magistrala de cale ferată), rețelele rutiere, platforma și 
parcările necesare pentru operatorii economici cât și pentru administrația centrului, clădirile pentru 
administrație și vamă, clădiri pentru instalații utilități, rețelele de utilități necesare, urmând ca dotarea cu 
echipamente de încărcare / descărcare / deplasare a containerelor și paleților, alte facilități operaționale 
să rămână în sarcina operatorului privat care ar urma să obțină contractul de operare.   
Proiectul este planificat să se realizeze în etape succesive corelat cu dezvoltarea cererii și pieței de 
transport containerizat și terminale RO-LA pentru transportul de TIR- uri. Investiția pentru etapa I-a care 
face obiectul proiectului propus CNCFR în calitatea acestuia de aplicant eligibil pe POS Transport 2007-
2013 este evaluat la circa 24 mil. Euro.  

Detalii privind avantajele locației, echipările infrastructurale și serviciile planificate sunt disponibile pe site-
ul www.adetim.ro, respective http://www.adetim.ro/node/201  

Hărți - Detalii amplasament și echipare pentru terminalul multimodal Remetea Mare  

 



2.3.1.5.2 Transportul în comun 

Promovarea transportului public stă la baza celor mai multe proiecte de protecție a mediului sau a celor 
sociale, din majoritatea localităților. La capacități de transport comparabile, avantajele transportului public 
față de cel individual sunt numeroase: economie de energie și spațiu, poluare chimică și fonică reduse, 
securitate sporită, intensitate scăzută a traficului urban etc. 

În toată Uniunea Europeană sunt evidente eforturile de promovare a transporturilor publice îmbunătățirea 
acestei activități se poate realiza dacă sunt abordate următoarele domenii:  

� construcția vehiculelor,  
� îmbunătățirea și  modernizarea infrastructurii specifice, 
� integrarea cu celelalte sisteme de transport,  
� creșterea calității serviciilor, etc. 

Potențialii utilizatori ai transportului colectiv pot fi descurajați dacă de-a lungul unui traseu se impun 
numeroase schimbări ale modului de transport sau, în cazul aceluiași mod, schimbarea mijloacelor  de  
transport  se efectuează cu valori  mari ale timpilor de așteptare, datorită nesincronizării orare, sau cu 
cheltuieli suplimentare (pentru alte bilete) datorită neintegrării sistemului tarifar. 



Integrarea sistemică urmărește gruparea tuturor modurilor de transport public într-un singur mediu 
comun de exploatare. Principiul este următorul: se formează o rețea unică de exploatare pentru toate 
modurile de transport public (tramvai, autobuz, troleibuz).  
În cadrul Regiunii Vest există transport public în trei dintre cele patru județe (Timiș, Arad și Caraș-
Severin) lungimea rețelelor (tramvaie și troleibuze) însumând 255,9 km, ceea ce reprezintă 20,11% din 
totalul acestor rețele, la nivel național. 

Tabel 3.13 - Lungimea rețelelor de transport public din Regiunea Vest, 2011 -km 

 Lungimea liniei simple 
Tramvaie Troleibuze Metrou

Arad 96,0 - - 
Caraș-Severin 9,9 - - 
Hunedoara - - - 
Timiș 90,0 60,0 -
Vest 195,9 60,0 - 
ROMANIA 872,8 399,7 162,4 

Sursa: Anuarul Statistic al României 2012

Regiunea  Vest  ocupă  locul  al șaselea  între  regiunile  României,  cu  6,7%  din  totalul transportului 
local de pasageri în condițiile în care Regiunea București-Ilfov se clasează prima cu 47,2% urmată de 
Regiunile Nord-Vest, Nord-Est, Sud-Est și Centru. În ceea ce privește județul Timiș, acesta dispune în 
principal în municipiul Timișoara de cel mai divers și dezvoltat sistem de transport public acoperind 
76,5%  din  total  pasageri transportați cu mijlocele de transport în comun la nivelul regiunii.  

Cu toate acestea se constată o evoluție negativă a numărului pasagerilor transportați cu mijloace de 
transport în comun. Cea mai mare scădere se înregistrează pentru tramvaie în contrast cu   autobuzele 
și  microbuzele au pierdut în această perioadă mult mai puțin iar trolebuzele au rămas aproape 
neschimbate. 

Tabel 3.14 – Numărul vehiculelor în inventar pentru transport public local de pasageri 

Categorie Vehicule 
Regiunea Vest Judeţul Timiş Timişoara

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013

Tramvaie 318 314 315 147 158 159 147 158 159 

Autobuze şi microbuze 427 412 399 138 138 138 113 114 113 

Troleibuze 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

După cum se observă din tabelul 3.14, la nivelul Regiunii Vest numărul tramvaielor a scăzut foarte puţin 
de la un număr de 318 tramvaie în anul 2011, la 315 în anul 2013, în timp ce numărul troleibuzelor s-a 
menţinut constant în perioada analizată 2011-2013, 50 troleibuze existente în parcul auto al RATT 
Timişoara , fiind singurul oraş din Regiunea Vest care deţine ecest tip de mijloace de transport în comun.  

În timp ce la nivelul Regiunii Vest numărul de  autobuze şi microbuze a scăzut  de la 427 în anul 2011, la 
399 în anul 2013, în judeţul Timiş numărul acestora s-a menţinut constant la 138 de autobuze şi 
microbuze, din care un număr de 113 se regăseau în Municipiul Timişoara. 



De asemenea, în judeţul Timiş, mai precis în Municipiul Timişoara numărul tramvaielor a crescut uşor de 
la 147 în anul 2011 la 159 în anul 2013, însă trebuie precizat faptul că acestea prezintă o uzură fizică şi 
morală avansate, fiind necesară o reînnoire a parcului de tramvaie din cadrul RATT.

Tabel 3.15: Caracteristici ale transporturilor publice în Timiș

Nr. 
Crt. Localitate 

Existenta 
unui sistem 

public de 
transport 
pasageri 

Lungimea 
Rețelei 
(km) 

Numărul 
pasagerilor 

transportați, 
anual 

Costul 
unei călătorii 

(prețuri pentru 
anul 2012) 

Rute principale 

1 Timișoara DA 406,7 100.736.000 2 lei, orice 
tip de mijloc 
transport si 2,5 
lei autobuz 
expres 

32 linii: 8 lnii tramvai + 7 
linii troleibuz + 17 linii 
autobuz 

2 Lugoj DA 95,6 64.044 Între 0,60 
lei și 2,50 lei in 
functie de traseu 

Gara Lugoj - Colegiul Tehnic 
V. Braniște; Gara lugoj - Școala 
E Murgu; Tirol - Cartierul J.C. 
Drăgan  - Tirol; Școala nr. 4 - 
Cartierul  J.C. Drăgan  - Tirol; 
Gara Lugoj- 
sat Tapia - sat Măguri 

3 Gătaia DA 21,0 43.800 Între 2,00 
lei si 5,00 lei în 
funcție de 
traseu 

Gătaia - Sculia ; 
Gătaia - Semleu  Mare ; 
Gătaia Semleu Mic ; Gătaia - 
Butin ; 
Gătaia - Percosova 

Sursa: Cercetare de teren în cadrul proiectului Studiu regional de transport și mobilitate cf. studiu  regional ADR Vest

Costul unei călătorii variază, în funcție de traseu (distanță), companie de transport, condiții de transport 
etc între 0,6 lei și 5 lei (la nivelul anului 2012) ceea ce, raportat la cursul euro, înseamnă între 13 
eurocenți și 1,11 euro, pe călătorie, ceea reprezintă un nivel relativ mic, comparativ cu prețurile 
călătoriilor din alte țări, dar destul de mare dacă îl raportăm la puterea de cumpărare a cetățenilor. 

Pentru ca un sistem de transport să fie eficient, este esențial ca potențialii pasageri să fie permanent 
informați asupra situației modurilor de transport disponibile. Informațiile, în timp real, referitoare la 
ritmicitate și dispunerea temporală a activității diferitelor rețele de transport, sunt în acest sens de o reală 
importanță fără să implice costuri investiționale majore. 

 

2.3.1.5.3 Rețelele pietonale 

Mersul pe jos nu este doar cel mai bun mod de deplasare într-un oraș ci el a fost întotdeauna cel mai 
răspândit mod de transport. Statisticile neglijează, în general, faptul că aproape 50% din totalul 
deplasărilor se efectuează mergând.   Recunoașterea importanței traficului pietonal este crucială pentru 
eficientizarea și creșterea gradului de atractivitate al acestuia. Numeroase orașe din  Europa  au  
recunoscut  rolul  important  al  traficului  pietonal  în ameliorarea vieții urbane. Exemple de promovare a 
mersului pe jos se găsesc atât în orașele cu mari aglomerări, cât și în cele mici. Mersul pe jos este 
atractiv dacă este rapid, comod și fără pericole. Altfel, dacă nu pot fi îndeplinite aceste condiții trebuie 
intervenit pentru îmbunătățirea facilităților pietonale. Pietonii nu agrează ocolurile. În plus, la o rețea de 



străzi echipate cu trotuare adecvate, mai sunt necesare și legături de toate naturile (pasaje, poduri 
etc…). Timpul de așteptare la pasajele pietonale trebuie redus. Nevoile pietonilor nu trebuie neglijate 
atunci când se face planificarea teritorială a orașului .  Un oraș conceput pentru pietoni trebuie să 
cuprindă numeroase zone comerciale, iar distanțele între locurile de muncă și domicilii să fie reduse. 
Trebuie introduse reguli în amenajarea teritorială, pentru evitarea construcției de centre comerciale și 
birouri la mare distanță de centrul orașului. 

În cadrul Regiunii Vest conform analizei regionale realizate de ADR Vest rețelele pietonale există de-a 
lungul străzilor orășenești: 

Tabel 3.16: Lungimea rețelei pietonale în Regiunea Vest in 2011

 Lungimea zonei pietonale (km) Ponderea lungimii zonei pietonale 

Total din care: modernizate % Total % Modernizate 

Arad 873 514 27.7 24.2 
Caraș-Severin 449 326 14.3 15.3 
Hunedoara 919 620 29.2 29.2 
Timiș 908 665 28.8 31.3
Vest 3.149 2.12S 11.3 12.2 
ROMÂNIA 27.846 17.413   

Sursa: INS, 2013, site ADR Vest 

Din analiza datelor prezentate reiese ca cea mai extinsa rețea exista in județul Hunedoara (29,2%), dar 
gradul de modernitate cel mai ridicat, se regăsește în județul Timiș (31,3%). Distribuția, la nivel de județ 
este aproape echilibrată, din perspectiva lungimii și calității rețelelor, o diferențiere majoră fiind întîlnită la 
județul Caraș-Severin unde lungimea rețelei stradale reprezintă doar 14,3% din cea a regiunii. 

2.3.1.5.4 Rețelele de biciclete 

Măsurile care ajută integrarea în transportul urban a celui pe baza bicicletei, sunt foarte importante. Pe 
distanțe relativ mici (de până la 8 km), bicicleta poate înlocui autovehiculul. 
Înlocuirea transportului auto din orașe, prin deplasări cu ajutorul bicicletei, prezintă avantaje enorme 
pentru mediul înconjurător și sănătate. Pentru promovarea acestui tip de transport este necesar însa, în 
primul rând, să se construiască o infrastructură specifică, separată de cea a celorlalte moduri. În Olanda, 
de exemplu, parcări special amenajate pentru biciclete sunt dispuse în raza a circa 80 de gări. Acestea 
sunt gestionate de căile ferate olandeze și, pe lângă asigurarea pazei mai sunt oferite servicii de reparații 
sau de vânzări de biciclete. 

În afara transporturilor publice, la nivelul județului Timiș în ultimii ani sunt susținute  dezvoltarea unor 
alternative ecologice față de transporturile rutiere, la nivel urban. Dintre acestea, de o certă importanță 
este utilizarea bicicletelor, pentru care au fost construite, sau sunt în curs de dezvoltare, infrastructuri 
specifice (piste de biciclete, parcări speciale). 

 

 

 



Tabel 3.16: Rețeaua de piste de biciclete de la nivelul Regiunii Vest, în anul 2012 

Nr. 
Crt. Localitate 

Existenta 
infrastructurii 

pentru 
transportul 
cu bicicleta 

Lungimea 
rețelei (km) 

Existenta parcărilor 
special amenajate pentru 
biciclete (număr locuri de 

parcare) 

Existența parcărilor 
special 

amenajate (pe tipuri) 
pentru alte mijloace 
de transport (număr 

locuri de parcare) 

1 Lugoj DA      2,50 NU  în corpul drumului -
40 2 Timișoara DA 60,00 NU (dar există un proiect în fază 

de contractare pentru centre 
intemodale prin care se prevede 
construcția a 25 stații de biciclete 
cu o capacitate de 300 de locuri) 

subterană  - 1 (310 
locuri); 
în corpul drumului  -
61.640 locuri parcare; 

3 Sânnicolau 
Mare 

NU - NU DA 

4 Jimbolia NU - NU         DA (350 locuri) 
5 Ciacova NU - NU NU 
6 Făget NU - DA (20 biciclete)         DA (70 locuri) 
7 Gătaia NU - NU NU 
8 Deta DA     2,00 DA (100 biciclete)          DA (100 locuri) 
9 Buziaș NU - NU DA 
10 Recaș NU - NU NU 

Sursa: Cercetare de teren in cadrul proiectului Studiu regional de transport si mobilitate site ADR Vest

 

Din datele prezentate reiese că dezvoltarea infrastructurii speciale pentru pistele de biciclete este doar la 
început, existând un total de doar 65 km lungime a pistelor de biciclete în județul Timiș care reprezintă 
cca 70% din rețeaua disponibilă la nivelul regiunii (94,63 km la nivel regional). 

Pentru asigurarea eficacității fiecărui sistem de transport este important ca rețeaua de biciclete să fie 
dezvoltată separat de cea a trotuarelor (drumurile pietonale) altfel, va descuraja mersul pe jos, prin 
obstrucționarea  acestor  căi.  De asemenea, în cazul orașelor cu transport public de călători, cu vehicule 
de mare capacitate (tramvaie, autobuze, troleibuze) trebuie amenajate spații speciale, în interiorul 
vehiculelor de transport, pentru depozitarea bicicletelor, pe timpul călătoriilor. Nu în ultimul rând trebuie 
extinsă construcția pistelor de biciclete, din interiorul localităților, pe drumurile care leagă aceste centre și 
dezvoltarea de rețele speciale (drumurile verzi). 
În Timișoara, rețeaua de piste de biciclete este în expansiune, în anul 2011 existând circa 60 km. Este, 
însă, prevăzut să se dezvolte, rapid, o rețea complexă de piste de biciclete conform figurii de mai jos. 
Alte proiecte interesante, sunt cele prin care sunt vizate construcția unei piste de biciclete la granița 
dintre România și Ungaria, pe teritoriul comunei Cenad (14,334 km) și construcția unei piste de biciclete 
pe malul canalului Bega între Timișoara și limita frontieră cu Serbia (cca 43 km). 



Dispunerea rețelelor de piste de biciclete în municipiul Timișoara 

2.3.1.6  Activitatea de transport 

Transporturile  alcătuiesc un  segment  al  pieței  serviciilor publice sau private însă activitatea este 
strans legata de calitatea infrastructurii de transport.  În general, transportul se referă la deplasarea fizică 
a bunurilor și  persoanelor, dar nu se rezumă doar la o simplă mișcare fizică. Alături de aceste servicii în 
conceptul de "transport" sunt incluse o serie de alte prestații, legate de deplasările propriu-zise: 
manipularea bunurilor, îmbarcarea și debarcarea pasagerilor, transbordările intermodale, condiționarea 
mărfurilor, asigurarea securității bunurilor și persoanelor etc. 
Modurile de transport și  relațiile care  se stabilesc între acestea, reprezintă o trăsătură caracteristică a 
pieței acestui tip de servicii. Diferitele moduri de transport împart piața, iar creșterea cererii adresate  
unuia  dintre ele, determină în  mod  real  diminuarea  cererii  care  se  adresează celorlalte. Acest lucru 
echivalează cu a afirma că serviciile sunt substituibile. Totuși, în transporturi nu se întâmplă chiar așa, 
deoarece există anumite caracteristici specifice, diferențe de fond, care fac ca diversele moduri de 
transport să nu fie tocmai substituibile. Astfel, în condiții particulare (zona, nivel de trafic, intensitatea 
activității economice), modurile de transport oferă servicii diferite care nu pot fi comparabile. 

Pe termen lung, infrastructurile și mijloacele de transport evoluează diferit pe moduri, conducând la 
modificări atât ale domeniilor tehnice de competență cât și ale zonelor economice de intervenție. Acest 
fapt se datorează în principal modificărilor survenite asupra condițiilor de formare a costurilor. 
Modificarea zonei economice, cu influențe asupra fenomenului de concurență intermodală, poate fi 
influențată și de alte elemente precum: 

� evoluția structurii economiei (modificări structurale ale activităților economice, reduceri de 
activități etc.); 



� îmbunătățirea performanțelor activității de transport; 
� apariția unor noi concurenți pe piață; 
� adoptarea de măsuri legislative, fiscale, cu scopul încurajării sau descurajării unor anumite 

moduri de transport, pe anumite direcții de acțiune. 

În Romania, activitatea de transport participă cu aproximativ 12% la crearea PIB, absorbind 5% din 
populația activă. Analiza acestui sector economic, evidențiază corelarea evoluției PIB, cu cea a 
participării transporturilor la crearea lui: perioadele de declin sau relansare economică sunt însoțite de 
descreșterea sau creșterea participării transporturilor la crearea PIB. Piața națională de transport este 
dezechilibrat repartizată între moduri ponderea rutierului fiind detașat majoritară la toți indicatorii. 

Tabel 3.17: Caracteristici ale pieței transporturilor din România în anii 2008 și 2011 

Sursa: Date și prelucrări date, MTI, 2012 site ADR Vest

Totuși, în ultimii ani se vede o reală tendință de echilibrare a distribuției modale, în sensul diminuării 
ponderii transporturilor rutiere în favoarea altora, precum cele feroviare, aeriene sau navale. Astfel, la 
transportul de mărfuri cota modului rutier a scăzut, în perioada 2008-2011 cu aproape 40%, în aceiași 
perioadă la căile ferate înregistrându-se o creștere a volumului de mărfuri transportate cu 22,7%, în timp 
ce transportul fluvial, pentru același indicator, a avut o creștere spectaculoasă, de circa trei ori. 

La transportul de pasageri, tendințele sunt în aceleași directii ca la mărfuri, cu observația că procentele 
de modificare a cotelor de piață sunt mult mai mici. O excepție se observă în cazul transportului aerian 
de pasageri unde modificarea cotei de piață între anii 2010 și  2008 a fost de aproape 3 ori și jumătate, în 

creștere. De altfel, în anul 2010 au fost transportați, în total, 319,5 milioane pasageri, din care 3,7% au 
fost înregistrați în transportul internațional de pasageri. Transportul rutier de pasageri deține cea mai 
mare pondere (76,7%), urmat fiind de transportul feroviar (20,1%). 

Raportat la PIB, volumul transportului de mărfuri este în permanentă scădere. Astfel, dacă în anul 2005 
valoarea era de 174,2 t km/PIB5  la nivelul anului 2010 se înregistra valoarea de 105,8 t km/PIB 
corespunzătoare unei scăderi de peste 60%. În același an, 2010, Țări precum Ungaria sau Bulgaria6, 
aveau o valoare a indicatorului de 131,6 t km/PIB (cu aproape un sfert mai mult ca România) și respectiv 
156,2 t km/PIB (cu peste 47% peste valoarea țării noastre). 

MOD 2008 2011 
Mariuri Pasageri Mariuri Pasageri 

Volum 
(mii t) 

Parcurs 
(mii t-km) 

Volum 
(mii 

calat) 

Parcurs 
(mii calat- 

km) 

Volum 
(mii t) 

Parcurs 
(mii t-km) 

Volum 
(mii 

calat) 

Parcurs 
(mii calat- 

km) 
România 446.291,9 76.549.131 378.941 31.520.443 312.658 52.475.382 314.425 20.619.940 
Cota piața 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
RUTIER 364.605 56.377.187 296.954 20.194.477 183.629 26.347.485 242.516 15.528.750 
Cota piața 81,7 73,6 78,3 64,0 58,7 50,2 77,1 75,3 

FEROVIAR     66.711   15.236.464  78.252   6.957.839    60.723   14.719.288    61.001    5.072.806 
Cota piață      14,9            20,7      22,1      19,4        28     19,4       24,6 
AERIAN 4,9 7.458 3.541 4.346.737 27 - 10.783 - 
Cota piața - - 0,9 13,8 - - 3,4 - 
FLUVIAL 14.971 4.928.022 194 21.390 29.396 11.408.609 125 18.384 
Cota piață 3,4 6,5 0,1 0,1 9,4 21,7 -  0,1 
MARITIM - - - -  38.883 - -  - 
Cota piața - - - - 12,4 - - - 



Nu același lucru se observă la activitatea de transport pasageri raportată la PIB. Aici, se observă o 
ușoară creștere, pentru România, în ultimii ani7. Astfel, de la 85,8 pasageri km/PIB, la nivelul anului 2010 
s-a atins valoarea de 86,7 pasageri km/PIB, ceea ce echivalează cu 1% creștere. La acest indicator 
Ungaria stă mai prost, cu 71,3 pasageri km/PIB în anul 2010 și la fel Bulgaria, cu 84,6 pasageri km/PIB. 
Media UE 27 este mai mare decât valoarea atinsă în România, cu aproape 8%, având valoarea de 93,6 
pasageri km/PIB. 

Tabel 3.18:-Indicatori economici pentru activitatea de transport1pentru Regiunea Vest, in anul 
2011 

INDICATOR U.M. VEST Arad Caraș - 
Severin Hunedoara Timiș 

Cifra de afaceri Mil. lei, prețuri curente 4.473 1.573 233 653 2.284 
Personal 
angajat 

Persoane 31.944 7.880 2.133 4.806 17.125 
Investiții brute Mil. lei, prețuri curente 585 238 34 38 275 

Sursa: Eurostat și prelucrări 
-inclusiv activitățile de depozitare, postă și curier. Sursa: Repere economice si sociale regionale: Statistica teritorială, 
20l3 (Tabel 6l. Cifra de afaceri, investițiile brute, investițiile nete si personalul unităților locale active, din industrie, construcții, comerț si 
alte servicii, pe activități ale economiei naționale)

2.3.1.6.1 Transportul rutier 

Transportul public rutier intrajudețean este reglementat de CJ Timiș, acesta acordă licențele de transport 
pentru trasee și programul de transport prin curse regulate. Relațiile municipiului Timișoara cu județul sunt 
asigurate prin 7 autogări. Relațiile municipiului Timișoara cu localitățile din Zona Metropolitană Timișoara 
privind serviciile de transport public sunt administrate de Societatea Metropolitană de Transport Timișoara 
în baza unor acorduri încheiate cu primăriile localităților periurbane în condițiile în care, acestea din urmă 
asumă acoperirea diferenței de încasări până la limita rentabilității asigurării traseelor periurbane.   
Stadiul actual al traseelor metropolitane existente este următorul: 

Tabel 3.19: Stadiul actual al traseelor metropolitane existente (an 2011) 

Indice linie Traseu metropolitan Mod transport Status
M 22 Timișoara – Moșnița Noua – 

Moșnița Veche – Urseni 
Autobuz Suspendată 

 
M 24 Timișoara – Dudeștii Noi Autobuz Suspendată 
M 27 Timișoara – Remetea – Ianova Autobuz Suspendată 
M 30 Timișoara - Ghiroda Autobuz Activă 
M 35 Timișoara - Giarmata Vii Autobuz Activă 
M 36 Timișoara - Utvin – Sânmihaiu 

Roman – Sânmihaiu German  
Autobuz Activă 

M44 Timișoara Becicherecu Mic Autobuz Activă 
M45 Timisoara Dumbravita Autobuz Activă 
M46 Timișoara Săcălaz – Beregsău 

Mare – Beregsău Mic 
Autobuz Activă 

Transporturile rutiere au fost, în permanență, în ultimii ani, într-o creștere intensă a ponderii în totalul 
sectorului. Acest fapt, conjugat cu efectele negative produse de activitate atât asupra mediului dar mai 
ales asupra sănătății  umane, au condus la apariția a numeroase programe și strategii, la nivelurile 



 
ZONA 

 
Pasageri (mii) 

 
Cota de piata (%) 

Parcursul pasagerilor
(mii 

pasageri-km) 

 
Cota de piata (%) 

Nord-Vest 35013,2 14% 1888841,9 12% 
Centru 25564,9 11% 3408497,1 22% 
Nord-Est 30863,7 13% 1867267,0 12% 
Sud-Est 30760,4 13% 2163862,5 14% 
Sud-Muntenia 53490,4 22% 1825096,1 12% 
București-Ilfov 19508,7 8% 2050506,7 13% 
Sud-Vest-Oltenia 15219,5 6% 914916,4 6% 
Vest 32094,8 13% 1409762,3 9% 
ROMANIA 242515,6 100% 15528750,0 100% 

Sursa: Transportul de pasageri si mărfuri pe moduri de transport, in anul 20ll

mondial, european dar și  național și  chiar regional, in favoarea calmarii creșterii activității de transport 
rutier. În mod cert, însa, pentru următorii ani, creșterile valorilor traficului  datorat  transportului  rutier  vor  
consemna,  în  continuare,  creșteri  chiar  dacă nu  așa semnificative ca până în prezent. 
Pentru Romania, din prognoza traficului rutier pentru anul 2015 rezultă că vor circula mai mult de 16.000 
vehicule fizice/24 ore pe drumurile publice din zonele aferente marilor orașe, ducând la apariția de 
blocaje si întârzieri în traficul rutier de marfă și pasageri. Pentru a avea o imagine mai clara a acestui 
fenomen este bine să analizam caracteristicile activității de transport, la nivel regional. 

Pentru transportul rutier de pasageri Regiunea Vest este modest poziționata, la nivel  național,  fiind  pe  
ultimele  locuri  atât  in  ceea  ce  privește  volumul  activității  (numărul călătorilor), cât și parcursul 
călătoriilor. 

Tabel 3.20 - Numărul pasagerilor transportați cu autovehicule rutiere, în spatiile interurban 
și internațional, la nivelul regiunilor de dezvoltare, 2011

La nivel județean diferențele sunt, de asemenea, semnificative. Județele Caraș - Severin și Hunedoara 
contribuie la transportul regional de pasageri doar cu 4,62% respectiv 2,75%. Județul Hunedoara 
înregistrează cel mai scăzut nivel al transportului de pasageri, dar și un singur tip: autobuze/microbuze. 

Tabel 3.21 - Transportul pasagerilor, pe tipuri de  mijloace de transport

Județ Tramvaie 
Autobuze/ 
Microbuze 

Troleibuze 
Total

pasageri
Pondere in total pasageri 
fata de Regiunea Vest (%) 

Arad 15096,4 6285,5 0 21381,9 16,13 
Caraș Severin 2726,0 3392,0 0 6118,0 4,62 
Hunedoara 0 3648,0 0 3648,0 2,75 
Timiș 51032,0 25800,0 24570,0 101402,0 76,50 

Sursa: Transportul de pasageri si mărfuri pe moduri de transport, in anul 2011 

De asemenea, observăm ca transportul public prin intermediul troleibuzelor se face doar in județul Timiș 
și anume în municipiul Timișoara. La nivelul anului 2011, în activitatea de marfă desfășurată, în cadrul 
regional, se observă că, din Regiunea Vest au fost livrate către celelalte regiuni un volum de 2.598 tone 
mărfuri, în timp ce în Regiunea Vest a ajuns un volum de 2.654 tone. Cea mai importată activitate a fost, 
însa, transportul de marfă intraregional, cu un volum de peste 20.000 tone mărfuri. 

 



Tabel 3.22 - Traficul rutier de mărfuri, pe destinații regionale, pentru Regiunea Vest – 2011 
- tone - 

Regiune 
încărcare 

Regiune descărcare 
Nord-
Vest Centru Nord-

Est Sud-Est Sud-
Muntenia

București-
Ilfov

Sud-
Vest Vest 

Nord-Vest 25379 793 429 274 439 492 181 894 
Centru 932 16594 224 201 415 361 246 371 
Nord-Est 344 138 16047 556 208 209 41 57 
Sud-Est 332 229 452 18621 1058 908 57 99 
Sud - 
Muntenia 

692 559 302 1649 21606 2281 397 410 

București - 
Ilfov 

590 362 279 706 1782 12655 246 324 

Sud-Vest 188 191 35 120 421 264 11249 499 
Vest 618 464 63 172 264 451 566 23592 

Sursa: INS, Transportul de pasageri si mărfuri, pe moduri de transport in anul 2011 

În ceea ce privește  fluxurile de mărfuri in transportul rutier se constata o concentrare pe direcția 
Regiunilor Sud Muntenia, București - Ilfov si Sud Vest, așa cum rezultă din datele din hartă. 

Harta  - Intensitatea fluxurilor de transport marfă rutier 

Cele mai încărcate/descărcate mărfuri ale Regiunii Vest au fost cele din categoria produselor minerale 
nemetalice, metalice de bază și minereuri metalifere, la polul opus fiind activitățile de poșta și curierat sau 
transportul mărfurilor la schimbarea de domiciliu etc 

 



Tabel 3.23 - Traficul rutier de mărfuri, pe categorii, pentru Regiunea Vest tone

Activitatea de transport rutier a fost susținuta, in evoluția sa de o creștere  permanenta a parcului de 
autovehicule. Astfel, la nivel național, gradul de motorizare a crescut, intre anii 2000-2011 cu 38,91% și 

Tip produse 
Volum mărfuri 
descărcate 

Volum mărfuri 
expediate 

Volum mărfuri, 
intraregional 

Produse agricole, din vânătoare ș i 
silvicultura; pește si alte produse din pescuit 

74 115 453 

Cărbune si lignit; țiței si gaze naturale 55 28 124 
Minereuri metalifere si alte produse de minerit si 
exploatare de carieră; turba; uraniu si thoriu 

250 155 11125 

Produse alimentare, băuturi si tutun 655 538 782 
Textile si produse textile; piele și produse din 
piele

57 28 90 
Lemn și produse din lemn și plută(cu excepția 
mobilei); articole din paie si materiale de împletit; 
celuloza, hârtie și articole din hârtie; tipărituri și 
înregistrări media

125 199 524 

Cocs, produse rafinate din petrol 58 77 314 
Chimicale, produse chimice și fibre 
manufacturate; produse din cauciuc și din mase 
plastice; combustibil nuclear 

44 137 185 

Alte produse minerale nemetalice 345 519 8288 
Metale de baza; produse fabricate din metal, cu 
excepția mașinilor și a echipamentelor 208 87 182 

Mașini si utilaje n.c.a.;
echipamente de birou și computere; mașini și 
aparate electrice n.c.a.; echipamente si aparate 
radio, TV si de 
comunicații; instrumente medicale, de precizie și 
optice; ceasuri de mână și ceasornice

80 109 160 

Echipamente pentru transport 78 152 57 
Mobila; alte mărfuri fabricate n.c.a.

29 28 34 

Materiale secundare
neprelucrate; deșeuri municipale 
și alte deșeuri 

98 93 842 

Posta, colete 15 20 3 
Echipamente și materiale utilizate
in transportul de mărfuri 82 38 9 

Mărfuri deplasate pe parcursul mutărilor de 
domiciliu sau birou; bagaje transportate separat 
de pasageri; autovehicule deplasate în vederea 
reparațiilor; alte 
mărfuri necomerciale n.c.a.

6 3 1 

Mărfuri grupate: un amestec de
tipuri de mărfuri transportate împreuna 329 242 92 

Mărfuri neidentificabile: mărfuri
care din anumite motive nu pot fi identificate și 
care, prin urmare, nu pot fi clasificate in grupele 
01- 16.

9 2 309 

Alte mărfuri n.c.a. 57 28 18 
TOTAL 2654 2598 23592 



intre anii 2005-2009 cu 23,15%. Interesant este și faptul ca, din totalul autovehiculelor de marfa, 95% 
sunt autocamioane, dar elementul surprinzător este că dintre acestea aproape 35% sunt în proprietatea 
persoanelor fizice. 

Acest fapt denotă intenția de acces pe piața de transport (pasageri și  marfă) a persoanelor fizice, în 
competiție cu firme și  companii specializate, cu infrastructuri logistice și  investiții mult mai mari. În mod 
evident, din totalul parcului auto, ponderea cea mai mare este deținuta de categoria autoturismelor 
(79,3%, in anul 2011), dintre acestea 81,2% fiind in proprietatea persoanelor fizice. 
La nivelul Regiunii Vest, structura parcului de autovehicule se menține, autoturismele, la nivelul anului 
2011, reprezentând 73% din totalul autovehiculelor (vezi tabelul 33). 

Tabel 3.24 - Numărul vehiculelor înscrise în circulație, in Regiunea Vest, la data de 01.01.2011 

Sursa: INS, 2012

La nivel județean, situația este identica cu cea prezentata anterior, la analiza activității de transport rutier 
de pasageri. Astfel, cele mai numeroase autovehicule se regăsesc in județul Timiș, cele mai puține in 
județul Caras-Severin. 
O  categorie aparte a vehiculelor  rutiere este cea specifica sectorului agricol. Evoluția acestora, la nivelul 
Regiunii Vest, este prezentata in tabelul de mai jos: 

Tabel 3.25 - Dinamica parcului de vehicule agricole, din Regiunea Vest, 
 in  perioada 2000-2011 

Autocamioane Autotractoare
Autovehicule

speciale Tractoare 
Remorci și

semiremorci
Arad 12.809 991 435 1.261 8.980 
Caras - 
Severin 
 

 
6.774 

 
309 

 
342 

 
1.324 

 
2.762 

Hunedoara  
10.798 

 
683 

 
488 

 
1.644 

 
5.410 

Timiș 19.435 1.304 816 1.089 9.303 
Vest 49.816 3.287 2.081 5.318 26.455 
Romania 636.077 31.142 30.701 50.400 252.293 

TOTAL
Mopede și 

motociclete 
Autoturisme 

Autobuze și 
microbuze 

Autovehicule de
marfă, total, din 

care:
Arad 143.810 2.599 102.123 812 13.800 
Caraș  - 
Severin 

78.011  
1.472 

 
57.507 

 
438 

 
7.083 

Hunedoara 125.910  
1.797 

 
92.509 

 
1.100 

 
11.481 

Timiș 224.582 4.847 166.146 903 20.739 
Vest 572.313 10.715 418.285 3.253 53.103 
Romania 5.446.362 85.171 4.319.701 40.877 667.219 



Zona/ani 
Tractoare 

agricole fizice 

Pluguri 

pentru 

tractor 

Semănători 

mecanice 

Combine 

autopropulsa

te pentru 

recoltat 

cereale Arad 

2000 6.767 5.070 2.925 1.46
7 2005 7.972 6.228 3.505 1.24
8 2008 7.203 6.259 3.270 1.08
6 2009 7.032 6.259 3.270 1.17
9 2010 7.053 4.822 2.842 1.35
7 2011 7.125 5.424 2.821 1.31
7 2012 7.204 5.526 2.779 1.3
02 Caras-Severin 

2000 5.381 3.884 908 47
0 2005 5.913 4.092 894 39
8 2008 6.165 4.255 891 35
2 2009 6.156 4.248 893 36
3 2010 6.166 4.250 896 34
9 2011 6.172 4.260 896 35
8 2012 6.170 4.260 896 35
8 Hunedoara 

2000 3.517 2.634 805 40
3 2005 4.140 3.094 1.041 41
7 2008 4.321 3.064 1.016 37
4 2009 4.234 3.142 1.039 36
4 2010 4.219 3.127 1.048 35
5 2011 5.005 3.657 1.044 30
5 2012 4.713 3.596 1.061 26

Sursa: TEMPO Online - AGRI03A - Parcul de tractoare si mașini agricole principale  
din agricultura (la sfârșitul anului) 

Structura pe județe se modifică, la această categorie, în sensul că pe ultimul loc se afla județul 
Hunedoara, ceea ce înseamnă ca ponderea activității agricole, în economia județeană, este mai ridicată 
in județul Caraș-Severin decât în județul Hunedoara care, in schimb, deține un parc mai numeros pentru 
transportul rutier de marfă. 

În cadrul Regiunii Vest există un puternic suport economic pentru susținerea activității de transport, atât 
prin existența unor companii de subansamble auto, dar și prin cererea de transport datorată activității 
acestor firme, care expediază produsele finite atât spre destinații interne cât și externe. În general, agenții 
economici din industria auto localizați in Regiunea Vest sunt companii multinaționale  care, potrivit legii 
din Romania, se încadrează în categoria marilor întreprinderi (peste 250 de angajați și cifra de afaceri 
peste 50 milioane euro) și au realizat proiecte mari de investiții în Regiunea Vest, peste 10 milioane euro 
(media). 

O caracteristică distinctă a acestor companii este faptul că, deși inițial s-au stabilit într-o locație, după 
începerea activității propriu-zise au căutat dezvoltarea de noi unități de producție, atât in Regiunea Vest, 
dar și in regiunile învecinate (cu precădere Nord Vest sau Centru). Producția obținuta de companiile din 
industria auto este, în mare parte, destinată exportului, pe baza unor contracte  ferme  cu  producători, 
europeni,  asiatici  sau  americani,  renumiți  pe  piața  specifică a producției de automobile. 



ZONA 2000 2005 2011 Evoluție 2000- 
2011 (%) 

Romania 2.696 3.851 4.548 68,7 
UE 27 279.646 299.076 297.576 6,4 

Ungaria 2.865 3.843 3.898 36,1 
Bulgaria 1.644 2.365 2.498 51,9 

Așa cum am afirmat anterior, activitatea de transport rutier este, din păcate, cauza producerii unor 
numeroase și importante efecte negative asupra mediului și sănătății umane. Unul dintre cele mai 
relevante este cel legat de producerea unor accidente de trafic soldate cu răniți și decedați. 

Daca, la nivel național, tendința persoanelor decedate în accidente rutiere, pentru perioada 2001-2011, 
este in ușoară scădere, numărul total de accidente și al răniților grav este în creștere, maximele fiind 
atinse în anul 2008 . 

 

Fig. 3.6 - Dinamica accidentelor rutiere, la nivel național, în perioada 2001-2011 

După acest an, evoluția a fost fluctuantă cu scăderi până în anul 2010, urmat de o ușoară creștere în 
anul 2011. De altfel, această tendință pare să continue, având în vedere că numărul total de accidente 
rutiere grave, înregistrat în prima jumătate a anului 2012 este aproape  identic cu cel din perioada 
întregului an 2011.  

Tabel 3.26 - Evoluția numărului de accidente rutiere la nivel național, pe tipuri, 
 în perioada 2011 și prima jumătate a anului 2012 



Din păcate, tendințele naționale sunt regăsite și în plan teritorial. Regiunea Vest avea, astfel, la nivelul 
anului 2010 un număr total de 9.225 accidente rutiere cu peste 10.000 de persoane accidentate. 

Tabel 3.27 - Numărul accidentelor rutiere, pe tipuri, in Regiunea Vest, 2010 

Sursa: Poliția rutieră Timiș, 2012 

Demn de semnalat este faptul că, în interiorul Regiunii Vest, deși la capitolul dotare cu autovehicule, 
județul Hunedoara este pe loc codaș, la numărul de accidente rutiere, produse pe raza acestuia, este 
primul. Acest fapt poate fi explicat prin caracteristicile rețelei rutiere, care traversează zone periculoase 
(defilee, munți etc.), dar și prin calitatea și siguranța rutieră, oferite de aceasta, care este la parametrii 
scăzuți. 

Consumul specific de carburanți, reprezintă un alt element important în analiza activității de transport. 
Astfel, la nivel național, pentru transportul rutier, consumurile energetice au cunoscut o creștere 
accentuată, în perioada 2000-2011 (vezi tabelul 34) cu 68,7%. Creșterea este mult mai accentuată față 
de media VE27 (6,4%) dar apropiată de cea din Bulgaria (51,9%) sau Ungaria (36,1%). 

Tabel 3.28 - Evoluția consumurilor energetice pentru transportul rutier

1 - tep - tone petrol echivalent ( 1 tonă de combustibil convențional - 0,7 tep) Sursa: Eurostat, 2013 si prelucrări 
(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsdtr250) 

  

ZONA Accidente 
Persoane accidentate

Total Morți Răniți
Pondere la nivel 
național 

 
9,5 

 
9,9 

 
11,0 

 
9,6 

Arad 215 273 76 197 
Caras - Severin 158 198 51 147 
Hunedoara 269 322 65 257 
Timiș 233 283 69 214 
Vest 875 1.076 261 815 
Total 9.225 10.853 2.377 8.476 

Vest 

2000 24.683 18.558 9.003 4.405 

2005 28.208 21.782 10.884 3.561 

2008 28.134 22.003 10.607 3.218 

2009 27.879 22.071 10.635 3.312 

2010 27.891 20.630 10.234 3.457 

2011 28.755 21.772 10.209 3.376 



2.3.1.6.2. Transportul feroviar 

În ciuda dezvoltării infrastructurii feroviare din Regiunea Vest, care se poziționează mai bine în 
comparație cu alte regiuni, problemele majore sunt de natura condițiilor tehnice precare a căilor ferate și 
zonele de linii neelectrificate. 
Din păcate, echipamentele depreciate, locomotivele și materialul rulant învechite, conduc la reducerea 
vitezei de transport pe calea ferată în aceasta Regiune, acest lucru face ca duratele călătoriilor să  
crească.  De  exemplu,  călătoria între  Deva  (reședința  județului  Hunedoara)  și Timișoara, durează 
între trei ore si jumătate și patru ore, pe o distanță de doar 170 km. 
În prezent, principalele noduri feroviare din regiune sunt cele din Timișoara  și  Arad, din punct de vedere 
al magistralelor care pornesc din Timișoara, cât și din cel al numărului de trenuri, Timișoara este al doilea 
nod feroviar al României, după București. 
Din Timișoara, daca sunt incluse și stațiile Timișoara Sud, Timișoara Est, Ronaț triaj și Sânandrei, alături 
de gara principala Timișoara  Nord, pleacă trenuri in 9 direcții: Arad, Radna, Recaș, Buziaș, Jebel, 
Cruceni, Cărpiniș, Lovrin si Periam. 
Din  Arad  (inclusiv  Aradu  Nou)  placa trenuri  in  6  direcții:  Curtici,  Santana,    Radna, Timișoara, 
Periam si Nădlac. 

Neașteptat, al treilea nod feroviar din regiune este în localitatea rurală Lovrin cu cinci direcții (dacă 
includem și  halta Satu Nou), toate însă secundare: Timișoara,  Jimbolia, Sânicolau Mare, Periam și 
Nerău. 

Urmează,  cu  patru  direcții,  municipiile  Lugoj  (Ilia,  Recaș,  Buziaș  și  Caransebeș)  și Caransebeș  
(Lugoj, Reșița,  Orșova  și  Bousari),  orașele  Gătaia (Voiteni, Buziaș,  Reșița  și  Jamu Mare) si orașele 
Sânicolau Mare (Cenad, Periam, Vâlcani si Lovrin) și Jebel (Timișoara, Liebling, Voiteni și Giera), Periam 
(Arad, Timișoara, Lovrin si Sânicolau Mare). Celelalte noduri au doar 3 direcți. 
Stația Timișoara  Nord constituie cel mai apropiat și  mai important nod de cale ferată din partea de vest 
a țării, prin intermediul celor peste 80 de perechi de trenuri de călători, care sosesc și pleacă zilnic din 
stație, se asigură legăturile cu principalele orașe ale țării. 

Referitor la modul de organizare al circulației trenurilor, în funcție de dotarea cu care sunt înzestrate 
stațiile și secțiile de circulație, pe raza Regionalei CFR Timișoara, se întâlnesc toate cele 5 sisteme de 
circulație (cale liberă, CED-BLA, BLAS, secții cu conducere dispecer (Caransebeș - Orșova) și secții cu 
conducere centralizată a circulației trenurilor (Timișoara Est-Radna și Nadab- Grăniceri), Regionala CFR 
Timișoara deservește Sucursala Marfa Timișoara și Regionala de Transport Feroviar Călători Timișoara.   

Principalele rute feroviare, din perspectiva transportului de călători sunt: 

Secția Curtici - Arad - Șibot, exista relațiile: 
� Arad-Curtici cu un număr de circa 33.500 călători lunar 
� Arad-Simeria-Șibot cu un număr de circa 180.000 călători lunar 

Secția Timișoara Nord-Caransebeș-Orșova cu un număr de circa 110.000 călători lunar 
Secția Timișoara Nord-Arad-Ciumeghiu, cu relațiile: 

� Timișoara Nord-Arad cu un număr de circa 46.800 călători lunar 
� Arad-Ciumeghiu cu un număr de circa 33.000 călători lunar 

Secția Simeria-Petroșani-Livezeni cu un număr de circa 75.000 călători lunar 
Secția Timișoara Nord-Jimbolia cu un număr de circa 163.000 călători lunar 
Secția Timișoara Nord-Stamora Moravița cu un număr de circa 24.000 călători lunar 



Secția Caransebeș - Reșița Sud cu un număr de circa 30.000 călători lunar 
Secția Timișoara Nord-Buziaș-Lugoj-Ilia, cu relațiile: 

� Timișoara Nord-Buziat-Lugoj cu un număr de circa 39.000 călători lunar 
� Lugoj-Ilia cu un număr de circa 63.000 călători lunar 

Doar din aceasta prezentare sintetică se observă că cele mai intense fluxuri de călători ale regionalei 
Timișoara sunt pe relația Arad-Simeria-Șibot și Timișoara Nord-Jimbolia. 
Regionala CFR Timișoara este străbătută de 26 trenuri internaționale de călători, respectiv 56 de trenuri 
internaționale de marfă, care intră și ies prin cele 3 stații de frontiera. 

Intre reședințele județene există conexiuni feroviare directe sau indirecte (pe direcția Reșița-Deva  nu  
există tren  direct  ci  doar  cu  întrerupere,  via  Timișoara  sau  via  Lugoj). De asemenea, nivelul 
preturilor  de bilet variază nu numai între clase, ci și  pe unitatea de preț (lei/km). Astfel, de exemplu, 
pentru un tren Interregio, pe ruta Timișoara-Arad avem un preț unitar, pentru clasa a II-a, de 0,183 lei/km, 
in timp ce pe ruta Arad-Deva la aceleași categorii de tren și clasă, un preț unitar de 0,221 lei/km. 
Interesant este faptul că, în acest exemplu diferența de distanță este de peste 2,6 ori pe ruta Arad-Deva 
față de Timișoara - Arad, dar diferența de preț unitar este de doar 82,8%. 



R via Caransebeș 133 180 

34.3 

25.35 

Reșița- Deva 

IR-IR via Timișoara 

  102.72 

339 749* 87.33 

IR-R via Timișoara 

  77.97 

339 758** 62.58 

IR- IR via Lugoj 

  61.5 

185 367*** 52.07 

IR- R via Lugoj 

  47.55 

185 812**** 38.1 

Timișoara  - Deva 

IR 

172 210 47 

35.75 

R 

172 255 30.7 

17 

R- IR via Lugoj 

166 250 44 

33.05 

R- IR via Buziaș 166 220 

46.6 

35.4 

Arad- Reșița 
Ie-IR 194 198 

68.2 

55.95 

IR-IR 194 199 

55.5 

43.25 

Arad- Deva 

IeN 149 140 

54 

44.25 

Ie 149 135 54 

44.25 

IR 149 140 

42.7 

32.95 

R 149 200 22.8 

13.05 

Tabel 3.29 - Principalele caracteristici ale deplasării cu trenurile de pasageri 
 intre reședințele de județ ale Regiunii Vest 

Relația de transport Tip tren de pasageri Distanta (km) 
Durata medie 

(minute) 
Preț bilet (lei) 

Timișoara  - Arad 

Ie 57 53 

30.1 

26.45 

IR 57 60 

14.1 

10.45 

R 57 80 

10.6 

6.95 

Timișoara  - Reșița 

IR 137 140 

38.1 

29.5 

IR via Lugoj 133 145 

44.7 

34.45 

R - IR via Lugoj 133 155 32 



Legenda:  cu verde sunt subliniate preturile de la clasa II fără reducere

IC -  Interccity IR - Interregio R - Regio

ICN – Intercity Night

*     - Timp de așteptare 400 min

**    - Timp de așteptare 353 min

***  -  Timp de așteptare in Lugoj 142 min

**** -  Timp de așteptare in Lugoj 503 min

Pentru transportul de călători exista următoarea desfășurare: 

� Relația Timișoara-Arad,  11 perechi de trenuri de tipul Intercity (I'), Interregio (IR) si Regio (R) 
� Relația Timișoara-Deva, 9 perechi de trenuri de tipul IR si R 
� Relația Timișoara-Reșița, o singura pereche de trenuri IR 
� Relația Arad-Deva, 17 perechi de trenuri, de tipul IC, IR și R 

Pe cuprinsul județului Timiș,  calea ferată însumează 1.069 km de linie simplă din care 795,231  
reprezintă linie  curentă între  stații),  iar  pe  186  de  km  calea  ferată este  electrificată, respectiv pe 
linia 100 între Timișoara și  granița  cu județul  Caraș-Severin  spre Caransebeș  Km 496+765 și pe linia 
218 spre Arad la granița cu județul Arad Km 28+744. Intensitatea zilnică a traficului de călători este de 79 
perechi trenuri de persoane/zi (tabelul 39). 

Numărul total de călători îmbarcați în anul 2007 in stațiile de cale ferată care formează Complexul 
Timișoara au fost de 6.234.137. În ultimii ani, se constată o continuă degradare a infrastructurii feroviare 
pe liniile secundare, iar drept consecință, scăderea continuă a traficului de marfa și  călători. Sunt 
puternic afectate șinele  și  traversele, podurile și  podețele, fiind necesare lucrări urgente de 
modernizare pe unele trasee. De altfel, pe aceste rute se circulă cu viteze foarte mici (sub 40 km/h) și cu 
garnituri de tren foarte vechi și uzate. 0 posibila soluție pentru liniile secundare, nerentabile în prezent, ar 
fi transformarea acestora în trasee pentru transportul suburban. 

Tabel 3.30 - Parametrii principalelor fluxuri feroviare generate de municipiul Timișoara 

Traseul
Lungimea

(km)
Nr. perechi
trenuri/zi 

Viteza comerciala"
(km/h)

Timișoara - Arad 57 20 48,8
Timișoara - Lugoj 59 17 44,3 
Timișoara - Stamora Moravița 47 10 32.0 
Timișoara - Buziaș 36 9 31,3 
Timișoara - Jimbolia 39 6 46,8 
Timișoara - Cenad 75 5 26,9 
Timișoara - Radna 68 5 30,6 
Timișoara - Periam - Nerău 93 4 31,0 
Timișoara - Cruceni 49 3 30,3 
*) pentru trenuri personale 

Sursa: CFR S.A., Mersul trenurilor de călători (valabil 14.12.08-12.12.09) 

Traseele prezentate sunt completate cu unele în care activitatea este desfășurată de operatori privați 
(tabelul 40), rețele privatizate în urma analizelor economico-financiare făcute de societatea națională 
SNCFR S.A. și considerate ca nefiind rentabile pentru aceasta. 



Tabel 3.31 - Trasee ale operatorilor privați de cale ferată din Regiunea Vest - 2012 

Direcția de circulație Distanta 
Caransebeș  - Oțelu Roșu - Boutari 37 km 
Caransebeș  - Lugoj - Ilia - Deva - Războieni  - Cluj Napoca 324 km 
Brașov - Alba Iulia - Arad - Timișoara  Nord 509 km 
Hunedoara  - Simeria - Deva 24 km 
Timișoara Nord - Remetea Mica - Radna 68 km 
Lupeni - Livezeni - Petroșani  - Simeria 102 km 
Arad - Nădlac 52 km 
Arad - Aradu Nou - Periam - Sânicolau  Mare - Vălcani 87 km 
Timișoara  Nord - Sânandrei  - Periam - Lovrin  - Nerău 93 km 
Timișoara  Nord - Ronaț - Lovrin - Sânicolau M - Cenad 75 km 
Arad - Santana  - Nadab - Grăniceri 62 km 
Arad - Santana  - Ineu - Gurahonț  - Brad 167 km 
Ineu - Cermei 14 km 
Buziaș  - Gătaia - Jamu Mare 56 km 
Liebling - Jebel - Giera 43 km 
Timișoara  Nord - Voiteni - Gătaia - Berzovia  - Reșița N 95 km 

Berzovia - Oravița 59 km 
Oravița - Iam 27 km 
Timișoara Nord - Cruceni 49 km 
Timișoara  Nord - Cărpiniș - Ionel 55 km 
Jimbolia - Lovrin 27 km 

Sursa: Date ADR Vest 

De altfel, transportul feroviar de călători cu operatori privați reprezintă un segment foarte important în 
totalul pasagerilor transportați, având o pondere de peste 30%. Astfel, dacă operatorul public SNTFC 
"CFR CĂLĂTORI SA" - STFC Timișoara a înregistrat in anul 2011 un număr de 2.107.395  călători 

transportați10   doar  operatorul  privat  SC  REGIOTRANS  SRL Brașov-sucursala Timișoara a 
înregistrat lunar un număr de peste 45.000 călători transportați. 



Tabel 3.32 - Numărul pasagerilor transportați, pe calea ferată din Regionala Timișoara, 
 cu operatorul public CFR Călători si operatorul privat SC REGIOTRANS SRL 

Stația 
Operatorul public CFR

Călători 
(călători/an pentru anul 2011) 

Operatorul privat SC 
REGIOTRANS SRL 

(călători/luna) 
Timișoara Nord 1.269.462 39.779 
Timișoara Est 260.088  
Agenția Timișoara 140.719  
Agenția Lugoj 48.805  
Lugoj 240.320  
Buziaș 18.090  
Făget 17.313  
Jimbolia 112.598  
Gătaia  835 
Variaș  625 
Chinezu  940 
Teremia Banat  203 
Sânnicolau Mare  119 
Biled  340 
Pescaretu Mic  750 
Dudeștii Noi  299 
Lovrin  233 
Checea  879 
TOTAL 2.107.395 45.838 

 Sursa Periam: Adresa SCREIR CF Timișoara nr 5/3/3/4481/2012836 

Transportul feroviar de mărfuri se desfășoară în zona Timișoara cu încărcarea/descărcarea vagoanelor 
în stațiile Timișoara  Nord, Timișoara  Sud, Timișoara  Est, Timișoara  Vest, Timișoara CET, Semenic și 
compunerea de trenuri între aceste stații și Ronaț Triaj. Între stațiile Complexului Timișoara și Ronaț Triaj 
circulă zilnic în medie 3 perechi trenuri de marfă. Menționam că această activitate este sub posibilitățile 
de transport pe care le oferă calea ferată, traficul fiind influențat direct  de  către  solicitările  de  transport  
ale  beneficiarilor.  Traficul  actual  reprezintă 50%  din capacitate. 

Sucursala Marfă realizează o mare parte din totalul transporturilor de mărfuri din cadrul Societății 
Naționale de Transport Feroviar de Marfă. O pondere importantă în traficul de marfă, în cadrul acestei 
sucursale, o reprezintă produsele petroliere (Sucursalele SNP Petrom SA de la Biled, Periam), ciment 
(Casial S.A. Deva), produsele siderurgice ( Siderurgica S.A. Hunedoara, C.S. Reșița,  C.S. Oțelu Roșu, 
U.M. Timișoara, etc. ), cărbune ( bazinul carbonifer Petroșani  ) etc. - Tabelul 42. 



Tabel 3.33 - Traficul feroviar de mărfuri, pe categorii, pentru Regiunea Vest - 2011
Tone -

Tip produse Volum mărfuri 
descărcate 

Volum mărfuri 
expediate 

Volum mărfuri, 
intraregional 

Produse agricole, din vânătoare și 
silvicultură; pește și alte produse din 
pescuit 

3.557 27.428 1.173 

Cărbune și lignit; țiței și gaze naturale 65.561 1.200 8.866 
Minereuri metalifere și alte produse de
minerit și exploatare de carieră; turbă; 
uraniu și thoriu 

61.207 - 118.438 

Produse alimentare, băuturi si tutun 18.655 - - 
Textile și produse textile; piele și 
produse din piele 

- - - 

Lemn și produse din lemn si pluta (cu
excepția mobilei); articole din paie și 
materiale de împletit; celuloza, hârtie si 
articole din hârtie; tipărituri si înregistrări 
media 

14.107 - - 

Cocs, produse rafinate din petrol 553.635 112.232 3.059 
Chimicale, produse chimice si fibre 
manufacturate; produse din cauciuc si din 
mase plastice; combustibil nuclear 

5.085 1.254 - 

Alte produse minerale nemetalice 8.554 2.093 20.002 
Metale de bază; produse fabricate din 
metal, cu excepția mașinilor și a 
echipamentelor

53.726 123.989 489.618 

Mașini si utilaje n.c.a.; echipamente de 
birou și computere; mașini și aparate 
electrice n.c.a.; echipamente și aparate 
radio, TV și de comunicații; instrumente 
medicale, de precizie și optice; ceasuri de 
mână și ceasornice

745 270 - 

Echipamente pentru transport 8.296 3.582 307 
Mobilă; alte mărfuri fabricate n.c.a. - - - 
Materiale secundare neprelucrate; deșeuri 
municipale și alte deșeuri 

39.822 88.596 6.058 

Poșta, colete - - - 
Echipamente și materiale utilizate în 
transportul de mărfuri 

5.311 6.416 70 

Mărfuri deplasate pe parcursul mutărilor 
de domiciliu sau birou; bagaje 
transportate separat de pasageri; 
autovehicule deplasate în vederea 

39 50 - 

Mărfuri grupate: un amestec de tipuri de 
mărfuri transportate împreuna

- - - 

Mărfuri neidentificabile: mărfuri care din 
anumite motive nu pot fi identificate și 
care, prin urmare, nu pot fi clasificate in 
grupele 01-16.

46.944 23.105 56 

Alte mărfuri n.c.a. - - - 
TOTAL 885.244 390.215 647.647 
Sursa: INS, Transportul de pasageri și mărfuri, pe moduri de transport în anul 2011
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Regiune 

încărcare 

Regiune descărcare 

Nord- 

Vest 
Centru Nord-Est Sud-Est 

Sud- 

Muntenia 

București 

Ilfov 
Sud-Vest 

Vest 

Nord-Vest 537.948 3.107.347 39.766 73.021 2.599 65.911 150656 1760 

Centru 323.439 1.098.499 1.930.551 684.133 148.378 213.523 421179 138755 

Nord-Est 150.336 5.881.512 411.247 953.069 667.595 79.327 176.325 334121 

Sud-Est 168.970 551.488 904.025 21.692.424 1.021.747 64.747 51.276 263047 

Sud- 

Muntenia 

76.197 129.851 78.733 699.852 1.618.032 149.401 54.449 61637 

București- 

Ilfov 

32.337 240.769 215.581 35.492 21.481 74.849 176.139 22467 

Sud-Vest 451.489 1.509.358 176.997 407.082 109.961 103.274 2.147.088 63457 

Vest 426 82283 151483 103507 18538 14.937 19.041 647647 

Tabelul 3.34 - Traficul feroviar de mărfuri, pe destinații regionale,  
pentru Regiunea  Vest - 2011 (tone) 

Sursa: INS, Transportul de pasageri si mărfuri, pe moduri de transport în anul 2011 

În ceea ce privește intensitatea traficului de marfă se remarcă faptul ca cel mai mare trafic pe modul de 
transport feroviar este cu regiunea Nord Est cu circa o treime din totalul fluxurilor, cu o tendința de 
creștere a celor care pleacă din Regiunea Vest către regiunile Sud-Est și Sud-Vest, așa cum rezultă din 
harta de mai jos. 

Intensitatea fluxurilor de transport marfă feroviar 
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La polul opus, cele mai puține mărfuri descărcate în Regiunea Vest, provin din Regiunea București-
Ilfov,  în  timp  ce  Regiunea  Nord-Vest  primește  cele  mai  puține  mărfuri trimise  din Regiunea Vest. 

Spre deosebire de sectorul rutier, consumurile energetice înregistrate de transportul feroviar național, în 
perioada 2000-2011 evidențiază o scădere destul de pronunțată, de 19,9% (Tabelul 44). Față de media 
Europeana (9,4%), România a înregistrat scăderi mult mai accentuate în perioada analizată, mult mai 
mari decât Ungaria (-17,3%), dar mai mici decât în Bulgaria (-48,7%). 

Tabelul 3.35 - Evoluția consumurilor energetice pentru transportul feroviar 
-mii tep1-

ZONA 2000 2005 2011 Evoluție 2000- 
2011 (%) 

Romania 357 160 286 -19,9 
UE 27 8.078 7.808 7.319 -9,4 
Ungaria 173 158 143 -17,3 
Bulgaria 78 65 40 -48,7 
1 - tep - tone petrol echivalent ( 1 tonă de combustibil convențional - 0,7 tep) Sursa: Eurostat, 2013 si prelucrăr 

(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsdtr250)

2.3.2.  Infrastructura de utilităţi 

Existenţa unei infrastructuri fizice adecvate reprezintă premiza oricărei dezvoltări economice 
susţinute. În cadrul acestui capitol se va face referire la o serie de indicatori de măsurare ai accesului 
populaţiei la principalele categorii de utilităţi: reţeaua de alimentare cu apă, reţeaua de canalizare, 
reţeaua de distribuţie a gazului natural, reţeaua de termoficare și reţeaua de electricitate existente în 
județul Timiș și nivelul de echipare in raport cu media naționala si Regiunea Vest. De asemenea, în 
acest capitol se realizează o analiză la nivelul infrastructurii de telecomunicații prin prisma accesului la 
internet și comerțului electronic. 

2.3.2.1 Reţeaua de alimentare cu apă

În majoritatea ţărilor din Uniunea Europeană nivelul populaţiei conectate la alimentarea publică cu apă 
este de aproape 100%, prin urmare, accentul este pus pe tratarea apelor reziduale (în 2009 a fost 
peste 90% în 17 ţări). Însă acest lucru nu este valabil și în cazul României, care are cea mai mică 

pondere a populaţiei conectate la sursa de apă (56%)2. Statisticile regionale din România  nu permit  
analiza gradului de acoperire a populaţiei la nivel regional și local, deși sunt furnizate date suficiente 

asupra unor parametri tehnici ai sistemului de alimentare cu apă3. Singurul indicator care permite 
evaluarea aproximativă a accesului la alimentarea cu apă a populaţiei este numărul localităţilor cu 
instalaţii de apă potabilă, cu toate că acesta se referă la numărul de unităţi administrative locale și nu la 
numărul de așezări. 

Populația  deservită  de  sistemul  public  de  alimentare  cu  apă  în  Regiunea  Vest, comparativ cu 
celelalte regiuni de dezvoltare și județe ale regiunii a fost în 2011 de 1.241.830, în creștere față de anul 
2008 cu 90.938 persoane. 
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Tabel 3.36 -  Populația deservită de sistemul public de alimentare cu apă in România 

 
 

Populaţia deservită de sistemul public  
de alimentare cu apă 

Ani 
Anul 2008 Anul 2009 Anul 2010 Anul 2011 

UM: Număr persoane 
Număr 

persoane 
Număr 
persoa

Număr 
persoan

Număr 
persoane 

TOTAL 11.336.676 11.790.49 11.931.011 12.089.562
Regiunea NORD-VEST 1.434.038 1.570.587 1.591.467 1.632.031 
Regiunea CENTRU 1.450.470 1.458.807 1.499.379 1.555.589 
Regiunea NORD-EST 1.341.998 1.436.411 1.471.864 1.472.048 
Regiunea SUD-EST 1.713.807 1.722.968 1.713.969 1.688.664 
Regiunea SUD-MUNTENIA 

 
1.594.334 

 
1.635.562 

 
1.633.995 1.706.732 

Regiunea BUCUREȘTI - ILFOV 1.727.078 1.772.364 1.792.012 1.799.149 
Regiunea SUD-VEST OLTENIA 924.059 992.763 993.091 993.519 
Regiunea VEST 1.150.892 1.201.032 1.235.234 1.241.830 
Arad 2596.92 262.568 264.406 252.721 
Caras-Severin 137.156 143.741 166.548 161.178 
Hunedoara 302.064 329.931 337.218 337.313 
Timiș 451.980 464.792 467.062 490.618

În 2011, 77,7% din localităţi (municipii, orașe și comune), în Regiunea Vest aveau instalaţii de apă 
potabilă (peste media pe ţară de 72,4%), situându-se pe poziția a treia după regiunile Sud-Est 
(87,44%) și Nord-Vest (84,30%), dar înaintea regiunilor București-Ilfov (68,29%) și Centru (74,64%). 
Cu alte cuvinte, în zonele rurale există 72 de localităţi în totalitate fără acces la reţeaua publică de 
alimentare cu apă (25,6%). 

Accesul la reţeaua publică de alimentare cu apă dezvăluie diferenţieri intra-regionale semnificative. 
Chiar având unele lacune, Arad și Timiș se clasează mult mai bine (88,5%, respectiv 90,9% din toate 
localităţile care au acces la apă), pe locul 5, respectiv 4 în România. În anul 2011, 30 de  localităţi (39%) 
din judeţul Caraș-Severin și 24 (35%) de localităţi din judeţul Hunedoara nu au instalaţii de apă potabilă, 
aceste judeţe clasându-se pe locurile 35, respectiv 30 între județele din România. 

Tabel 3.37 - Sistemele publice de alimentare cu apă potabilă

 

Localităţi cu sisteme de alimentare cu apă potabilă 
în anul 2011 

Apă potabilă furnizată, 
m3/loc 

Număr %  
2000 

 
2011 

Variaţie, 
% Total Urban Rural Total Urban Rural 

Vest 251 42 209 77,7% 100,0% 74,4% 89,9 45,1 -49,8% 
România 2.304 317 1.987 72,4% 99,1% 69,5% 77,6 47,9 -38,3% 
Arad 69 10 59 88,5% 100,0% 86,8% 92,6 42,1 -54,5% 
Caraș-Severin 47 8 39 61,0% 100,0% 56,5% 66,7 35,2 -47,3% 
Hunedoara 45 14 31 65,2% 100,0% 56,4% 74,4 39,4 -47,0% 
Timiș 90 10 80 90,9% 100,0% 89,9% 100,7 55,7 -44,7%

Sursa: INS, Tempo online GOS106C - Număr de localităţi cu instalaţii de apă potabilă, GOS108B –  
Cantitatea de apă potabilă furnizată consumatorilor și calcule proprii 

La sfârșitul anului 2006, lungimea reţelei de alimentare cu apă din judeţele regiunii Vest era de 5672 km; 
la sfârșitul anului 2011 lungimea reţelei de alimentare cu apă în Regiunea Vest era de 7.729 km,, iar la 
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sfârşitul anului 2012 era de 8.053,4 km în creștere cu 2.381,4 km. Lungimea rețelelor din județul Timiș 
reprezintă 37,58% din lungimea totală regională, fiind în lungime totală de 2.954,7 km la sfârşitul anului 
2012. 

Tabel 3.38 - Reţeaua apei potabile distribuite, în judeţul Timiș

Regiunea 
/Judeţul 

Unități administrativ teritoriale cu instalaţii 
de alimentare cu apă potabilă (număr) - la 

sfârșitul anului 

Lungimea totala simpla a reţelei de 
distribuţie a apei potabile (km) la 

sfârșitul anului 
Total din care: municipii și orașe
2006 2011 2006 2011 2006 2011 

Regiunea Vest 209 251 42 42 5672 7729 
Timiș 73 90 10 10 2059 2926

Sursa: Direcţia Regională de Statistică Timiș (date prelucrate) 

La sfârșitul anului 2006, alimentarea cu apă în sistem centralizat a localităţilor din judeţul Timiș se 
realiza în cadrul a 127 de localităţi, toate localităţile urbane din judeţ dispunând de sisteme centralizate 
de alimentare cu apă. La sfârșitul anului 2006, 99.71% din populaţia din mediul urban avea acces la apă 
potabilă. Volumul total de apă distribuită consumatorilor din judeţ a fost de 37.858 mii m3/an, în anul 
2004.  

La sfârșitul anului 2011, alimentarea cu apă în sistem centralizat a localităţilor din judeţul Timiș era 
asigurată în 200 de localităţi, cu 73 de localităţi mai mult decât în 2006. Volumul total de apă distribuită 
consumatorilor din judeţ era de 37.848 mii mc/an, în anul 2011. Se poate observa că volumul de apă 
distribuită în anul 2011 a fost mai mic decât în anul 2004 ca urmare a reabilitării rețelelor de distribuție și 
contorizării consumului de apă ceea ce a condus la reducerea pierderilor de apă în rețea și totodată 
optimizarea consumului de apă. 
Regiunea  Vest  și în particular județul Timiș a  beneficiat  de  alocări  importante  pentru  extinderea  
sistemelor  de alimentare cu apă și ape uzate din fonduri PHARE, ISPA și în prezent, Fondul de 
Coeziune. În zonele rurale există fonduri alocate prin FEADR. Atât în zonele rurale, cât și în zonele 
urbane nevoile prioritare sunt conform planurilor județene existente: 

� Extinderea reţelei actuale în vederea creșterii accesibilităţii (rata de conectivitate) a populaţiei 
la apă potabilă; 

� Aplicarea unor soluţii regionale pentru reducerea  investiţilor și costurilor operaţionale; 
� Reabilitarea  sistemului  existent  de  alimentare  cu  apă  pentru  a  reduce  pierderile  

de  apă înregistrate în prezent; 
� Îmbunătăţirea calităţii apei prin modernizarea staţiilor de tratare a apei. 

2.3.2.2 Reţeaua de canalizare și sisteme de tratare a apelor uzate 
În ansamblu, aproape 90% din apele uzate urbane este tratată în cadrul UE15. Cu toate acestea rămân 
încă lacune. În cazul UE-12, tratatele de aderare prevăd tranziţia eșalonată, extinderea până în 2015 și 
pentru România în anul 2018. Tratarea apelor uzate este încă mult sub 100% într-o serie de zone 
urbane în UE-12. Există o situație particulară în România, unde în unele regiuni, inclusiv București, 
mai puţin de 30% din apele uzate urbane sunt tratate. 

Comparaţia mai detaliată în ceea ce privește tratarea apei uzate se confruntă cu unele limitări. 
Datele UE există doar la nivel naţional și sunt extrem de fragmentate, prin urmare, este posibilă doar o 



16

comparaţie limitată. Pe de altă parte, datele disponibile privind România sunt pentru o perioadă foarte 
scurtă (2006-2010) și dinamica este scăzută, prin urmare, sunt utilizate numai date de anul trecut 
(2010). 

În 2011, 49,7% din populaţia Regiunii Vest a fost conectată la sistemul de colectare a apelor uzate 
urbane, cu 6,1% peste media naţională de 43,6%. Regiunea Vest se situează pe locul 3 în România, 
după regiunile București-Ilfov (81,9%) și Centru (50,7%), în timp ce în 3 regiuni acoperirea este de 
aproximativ 30%. Populaţia conectată la sistemele de colectare cu tratare este 95,3%  din  populaţia  
totală  conectată  peste  media  din  România  (91,9%).  Conform  acestui indicator Regiunea Vest 
ocupă locul al 5-lea în ţară, după regiunile Nord-Vest (99,4%), Nord-Est (97,9%), Sud-Muntenia 
(96,3%) și București-Ilfov (96,2%). Din punct de vedere al acoperirii totale a populaţiei prin sistem de 
colectare cu tratare, Regiunea Vest este chiar pe primul loc (47,3%), peste media pe ţară de 40,1%. 

Tabel 3.39 - Populaţia conectată la colectarea apelor uzate urbane și la sistemele de tratare,  
2011 - comparaţie regională și intra-regională

Regiuni

Sisteme  
de 

inclusiv  cu tratament
Staţii    de 

tratare
inclusiv  cu tratament

Populaţia 
urbană - %%        Din 

populaţie
%       Din 
populaţie

%  din  totalul 
conexiunilor

%       Din 
populaţie

%       Din 
populaţie

%   din totalul 
conexiunilor

Nord-Vest 42,8 42,5 99,4% 42,5 33,8 79,5% 53,1% 
Centru 50,7 45,8 90,4% 45,7 21,6 47,2% 59,2% 
Nord-Est 31,4 30,7 97,9% 30,6 28,2 92,3% 42,9% 
Sud-Est 45,5 31,9 70,2% 31,0 27,6 89,1% 55,0% 
Sud - Muntenia 28,5 27,4 96,3% 27,2 19,3 71,0% 41,4% 
București-Ilfov 81,9 78,8 96,2% 78,8 77,8 98,8% 91,6% 
Sud-Vest Oltenia 33,0 29,9 90,7% 29,9 20,5 68,6% 48,0% 
Vest 49,7 47,3 95,3% 47,3 18,6 39,2% 62,7%
România 43,6 40,1 91,9% 39,9 30,3 75,8% 54,9% 
Clasament 3 2 5 2 8 8 2 
Arad 35,1 34,8 99,1% 34,8 34,1 97,9% 55,1% 
Caraș-Severin 41,6 29,0 69,7% 29,0 27,7 95,6% 56,0% 
Hunedoara 58,9 58,6 99,4% 58,6 24,4 41,6% 76,6% 
Timiș 57,0 56,7 99,5% 56,7 0,0 0,0% 61,5%
%      din      media 
naţională 

       

Arad 80,5% 86,8% 107,8% 87,2% 112,5% 129,2% 100,4% 
Caraș-Severin 95,4% 72,3% 75,8% 72,7% 91,4% 126,1% 102,0% 
Hunedoara 135,1% 146,1% 108,2% 146,9% 80,5% 54,9% 139,5% 
Timiș 130,7% 141,4% 108,3% 142,1% 0,0% 0,0% 112,0%

Sursa: INS ROMÂNIA, Tempo Online, PMI109A și calcule proprii 

Diferenţierea intra-regională în ceea ce privește epurarea apelor uzate urbane este mare. Judeţele 
diferă atât în ceea ce privește acoperirea pe partea de canalizare, cât și de tratare și tipul de tratare, 
dar cu excepţia județului Caraș-Severin, majoritatea indicatorilor sunt peste media naţională. Județul 
Timiș are valori bune de acoperire (deși în nici un caz "ideale") și pe tip de tratare – 57% din totalul 
populaţiei este conectată la un sistem de canalizare și 56,7% la staţii de epurare. Cu toate acestea 
cea mai mare parte a tratării este doar primară (doar 1% din totalul populaţiei conectate la instalaţiile 
de tratare este conectată la tratarea secundară); 
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Reţele de canalizare există în principal în orașe, mai extinse în cartierele de blocuri. Multe dintre reţelele 
de canalizare menajeră prezintă uzuri avansate, fizice și mai ales morale. În 2011 lungimea reţelei de 
canalizare în Regiunea Vest era de 2.920 km. Lungimea rețelelor din județul Timiș reprezintă 34,48% 
din lungimea totală regională. Din tabelul de mai jos rezultă că în perioada 2006 - 2011 au fost executate 
lucrări de extindere a rețelelor. Din totalul de rețele executate în regiune, în perioada menționată, 51,1% 
au fost executate în județul Timiș. 

Tabel 3.40 - Reţeaua de canalizare, în judeţul Timiș în anul 2006 

Regiunea / Judeţul 
Localităţi cu instalaţii de canalizare publică (număr) Lungimea totală simplă a  

conductelor de canalizare Total din care: municipii si orașe 

Regiunea 5 Vest 84 41 2194 
Timiș 18 9 643 

Sursa: Direcţia Regională de Statistică Timiș (date prelucrate) 

Proiectele de investiții în sectorul apei potabile și apelor uzate au fost  și continuă să fie finanţate din   
Programul ISPA, respectiv din Fondul de Coeziune, iar în mediul rural din SAPARD  respectiv  Fondul  
European  pentru  Agricultură  și  Dezvoltare  Rurală.  Investiţiile adresate comunităţilor depind, ca 
soluţii tehnice, de dimensiunile comunităţii. Domenii cheie abordate sunt: 

� Extinderea de conectivităţii; 
� Extinderea reţelei și implementarea reţelelor de apă uzată în zonele rurale; 
� Strategia de implementare a nămolurilor în scopul de a reduce gradul de depozitare și de a 

spori utilizarea în agricultură. 

Viitoare investiții vor fi coerente cu planurile de management (master planul județului Timiș) - la rândul 
lor corelate cu responsabilitățile asumate de ţara noastră pentru conformare cu politicile și strategiile 
Europene în domeniu.  
România a convenit cu Uniunea Europeană obiective și termene clare privind respectarea 
legislaţiei cu directivele UE în sectorul de gestionare a apelor uzate: 

� Până la 31 decembrie 2013 - conformitate cu Directiva7  privind apele uzate urbane pentru 
localităţile peste 10.000 de locuitori (echivalent); 

� Până la 31 decembrie 2018 - conformitate cu Directiva privind apele uzate urbane pentru 
localităţile sub 10.000 de locuitori (echivalent); 

� Până la 31 decembrie 2015 - conformitate cu Directiva8  privind apele uzate urbane pentru 
localităţile peste 10.000 de locuitori (echivalent) - reprezentând 61,9% din încărcătura 
biodegradabilă totală. 

Investiții în curs de implementare în infrastructura de apă și apă uzată
Din Fondul de Coeziune, prin intermediul POS Mediu se finanțează extinderea și modernizarea 
sistemelor de apă și apă uzată. În județul Timiș există un proiect regional in implementare  definit ca 
etapa I-a pentru implementarea Master planului regional depus de către operatorul AQUATIM.  
Valoarea totală a acestuia este de aproximativ 120 milioane euro și vizează reabilitarea și 
modernizarea infrastructurii de utilitatăți publice apă canalizare și epurare ape uzate în localitățile 
urbane din județul Timiș și localitățile periurbane ale municipiului Timișoara.  

Zonele rurale beneficiază de finanțare prin FEADR pentru „Renovarea, dezvoltarea satelor, 
îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia și populaţia rurală și punerea în valoare a moștenirii 
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rurale”. În total un număr de 18 proiecte au fost aprobate in județul Timiș și se află în diferite stadii de 
implementare față de un total de  72 comune beneficiare ale unor proiecte integrate la nivelul Regiunea 
Vest (jud. Arad – 10 proiecte, jud. Caraș-Severin – 29 proiecte, jud. Hunedoara – 15 proiecte). 

Situația comparativă la nivel regional și național - extras din studiul regional ADRVest 
În anul 2011, 115 din localitățile Regiunii Vest aveau rețele de canalizare menajeră. Dintre acestea, mai 
mult de jumătate se află în mediul rural (64,3%), în timp ce doar 35,7% din numărul localităților cu 
canalizare din regiune se află în mediul urban. Numărul localităților urbane cu canalizare a crescut cu 
10,8% (4 în mărimi absolute) în 2011 comparativ cu 2000. Regiunea deține 13,4% din numărul 
localităților cu canalizare din România și se află pe locul 4, după regiunile Centru (162), Nord Est (148) 
și Nord Vest (130). Pe ultimul loc în țară se află regiunea București Ilfov, cu doar 23 de localități cu 
canalizare. 

Disparitățile interregionale sunt nesemnificative. Pe primul loc în regiune ca număr al localităților cu 
canalizare se află Hunedoara, cu 31 de localități (14 în mediul urban și 17 în mediul rural), urmat de 
Timiș, cu 29 de localități (9 în mediul urban și 20 în mediul rural), apoi județul Arad cu 28 de localități (10 
în mediul urban și 18 în mediul rural), și județul Caraș - Severin, cu 27 de localități (8 în mediul urban și 
19 în mediul rural). 

Tabel 3.41 - Numărul localităţilor cu canalizare publică
 

Regiune de dezvoltare, 
judeţe 

 
Mediu de rezidenţă 2000 2011 Modificare 

2000-2011 % 
 
Regiunea VEST 

Urban 37 41 10,8 
Rural 39 74 89,7 

 
Arad 

Urban 8 10 25,0 
Rural 12 18 50,0 

 
Caraș-Severin 

Urban 8 8 0,0 
Rural 6 19 216,7 

 
Hunedoara 

Urban 14 14 0,0 
Rural 12 17 41,7 

 
Timiș 

Urban 7 9 28,6 
Rural 9 20 122,2 

Sursa:  INS, TEMPO Online – GOS110C Numărul localităților cu canalizare publică și calcule proprii, site ADRVest 

Lungimea simplă a conductelor de canalizare în Regiunea Vest în anul 2011 a fost de 2.920,4 km, 
reprezentând 12,6% din lungimea rețelei de canalizare la nivel național (23.137,2 km). Regiunea se află 
pe locul 5 în România din punct de vedere al lungimii conductelor. În ceea ce privește modificarea în 
2011 comparativ cu anul 2000, se constată o creștere a lungimii conductelor din regiune cu 914,1 km 
(45,6%), creștere ușor peste media națională (41,5%), dar superioară creșterii pentru București-Ilfov 
(26,9%). 

La nivel județean, cea mai mare lungime a conductelor de canalizare se întâlnește în județul Timiș 
(34,5% din totalul regional, cu 1007,1 km), urmat de județele Hunedoara (27,4%, cu  800,5 km), Arad 
(24,6%, cu 719,6 km) și județul Caraș-Severin cu 393,2 km de conducte de canalizare,  reprezentând  
13,5%  din  totalul  regional.  În  anul  2011,  comparativ  cu  2000,  se constată o creștere a lungimii 
conductelor pentru toate cele 4 județe, cea mai puternică creștere fiind în județul Timiș (81%), iar cea 
mai slabă în județul Hunedoara (25,6%). Din punct de vedere al ponderii lungimii conductelor în totalul 
regiunii, situația este însă diferită. Județul Timiș este singurul care înregistrează creștere în 2011 
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comparativ cu 2000 (6,8%), în timp ce toate celelalte județe înregistrează scăderi, cea mai puternică 
fiind în județul Hunedoara (-4,4%). 

Tabel 3.42 - Lungimea conductelor de canalizare 

Anul
2000

Anul
2011

Modificare
2000-2011

%
România - km 16.348,4 23.137,2 41,5 
București Ilfov - km 1.873,1 2.376,5 26,9 
Regiunea Vest - km 2.006,3 2.920,4 45,6 
Arad 531,6 719,6 35,4 
Caraș-Severin 280,8 393,2 40,0 
Hunedoara 637,5 800,5 25,6 
Timiș 556,4 1.007,1 81,0 
 % din total regional 
Arad 26,5 24,6 -1,9 
Caraș-Severin 14,0 13,5 -0,5 
Hunedoara 31,8 27,4 -4,4 
Timiș 27,7 34,5 6,8 

Sursa: INS, TEMPO Online – GOS110B Lungimea totala simpla a conductelor de canalizare, site ADRVest 

La finele anului 2012 lungimea reţelei de canalizare ape uzate menajere la nivelul judeţului Timiş era de 
1.028,6 km, iar în municipiul Timişoara aceasta măsura 535 km, urmată de Lugoj cu 76,9 km, Buziaş 
21,3 km, Deta cu 16,5 km, Sânnicolau Mare cu 27,4 km. 

În ceea ce privește cantitatea de apă uzată colectată în sistemul de canalizare, în Regiunea Vest se 
colectează 14% din totalul apei uzate colectate la nivel național. Pe medii de rezidență, în mediul urban 
se colectează 14,3% din totalul național pe urban, iar în mediul rural doar 2,2% din totalul național. În 
ceea ce privește apa epurată, 89,2% din totalul apei uzate colectate în regiune se epurează. Pe medii 
de rezidență, în mediul urban se epurează 89,1% din apa colectată, în timp ce în mediul rural se 
epurează 97,2% din apa colectată. 

Disparitățile inter-regionale sunt semnificative. Cea mai mare cantitate de apă uzată se colectează în 
județul Timiș (61.753 mii mc, 56,7% din totalul regional), în timp ce în județul Arad se colectează doar 
8.629 mii mc de apă uzată (7,9% din totalul regional). În ceea ce privește colectarea apei uzate pe medii 
de rezidență, pe mediul urban situația este similară, cu județul Timiș pe primul loc cu peste 50% din 
totalul apei colectate pe urban, iar județul Arad pe ultimul loc, cu 7,8%. În mediul rural, situația este însă 
diferită. Județul Arad are cea mai mare cantitate de apă uzată colectată – 157 mii mc, în timp ce în 
Caraș-Severin apa uzată nu este colectată în mediul rural. 

Județele Arad și Timiș sunt pe primul loc în regiune din punct de vedere al cantității de apă epurată din 
totalul apei uzate colectate, în ambele județe întreaga cantitate de apă uzată colectată fiind și epurată, 
atât în mediul urban, cât și în cel rural. Județul Hunedoara stă mai puțin bine, cu doar 71% din totalul 
apei colectate fiind și epurată, în timp ce județul Caraș-Severin este pe ultimul loc în regiune, cu 67,1% 
din cantitatea de apă colectată fiind și epurată. 
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Tabelul 3.43 - Cantitatea de apă uzată colectată în sistemul de canalizare

2011 Apa colectată (mii mc) Apa epurată (mii mc)
 Total Urban Rural Total Urban Rural 
România 777.042 761.205 15.837 620.247 604.387 15.860 
Regiunea Vest 108.878 108.621 354 97.089 96.745 344 
Arad 8.629 8.472 157 8.629 8.472 157 
Caraș-Severin 15.692 15.692 0 10.523 10.523 0 
Hunedoara 22.804 22.804 97 16.184 16.097 87 
Timiș 61.753 61.653 100 61.753 61.653 100 
 % din total % din total colectată 
Regiunea Vest 14,0 14,3 2,2 89,2 89,1 97,2 
Arad 7,9 7,8 44,4 100,0 100,0 100,0 
Caraș-Severin 14,4 14,4 0,0 67,1 67,1  

Hunedoara 20,9 21,0 27,4 71,0 70,6 89,7 
Timiș 56,7 56,8 28,2 100,0 100,0 100,0 

Sursa: ANRSC și calculele autorilor, site ADRVest 

2.3.2.3 Reţeaua de distribuţie a gazului natural 

Consumul de gaze naturale la nivelul țării s-a menţinut relativ constat în ultimii ani, la nivelul de 13-14 
miliarde mc., cu o creştere de aproximativ 5% în anul 2010 faţă de anul 2009. În anul 2010, consumul 
total de gaze naturale a fost de 146.762.322.350 MWh, din care 117.053.537.455 MWh a reprezentat 
consumul noncasnic (79,75%) şi 29,708,784,895 MWh a reprezentat consumul casnic (20,25%). În anul 
2010, numărul total de consumatori de gaze naturale a fost de 3.031.993, din care 176.334 consumatori 
noncasnici (5,82%) şi 2.855.659 consumatori casnici (94,18%). 

Consumul este acoperit atât din producţie internă, cat şi din import. În anul 2010, producţia internă de 
gaze naturale a fost de 117.897.720,551 MWh, iar importul de 24.145.776,911 MWh. Producţia internă 
de gaze naturale în anul 2010, care intră în consum a reprezentat 82,84% din totalul surselor. Importul 
care a intrat în consum în anul 2010, import curent şi extras din înmagazinare, a reprezentat diferenţa, 
respectiv 17,16%.

Structura producției interne de gaze naturale, 2010

Fig. 3.7 

Sursa: Raport anual ANRE - 2010
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Din iulie 2005 pană in prezent numărul consumatorilor racordaţi la conductele de gaze naturale (sistemul 
naţional de transport şi sistemele de distribuţie) a crescut cu aproximativ 23,36%. 

Harta privind reţeaua de distribuţie a gazelor naturale in Romania 

Sursa: DISTRIGAZ 

Fig. 3.8 
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Având în vedere gradul de conectivitate al localităţilor la reţeaua de distribuţie a gazelor naturale, la 
sfârşitul anului 2011, la nivel naţional existau 876 de localităţi conectate, dintre care 241 în mediul urban 
şi 635 în mediul rural. Regiunea Vest deţine 9,36% din totalul localităţilor conectate la reţeaua de 
distribuţie a gazelor naturale, având un număr de 82 de localităţi conectate, dintre are 32 în mediul 
urban şi 50 în mediul rural. Regiunea se află pe locul 5 în România în ceea ce priveşte numărul 
localităţilor conectate la reţeaua de distribuţie a gazelor naturale, pe locul 3 în ceea ce priveşte numărul 
de zone urbane conectate şi pe locul 5 în ceea ce priveşte numărul zonelor rurale conectate. 

La nivel regional, situaţia este următoarea: 
� Judeţul Arad se află pe locul 3, având la sfârşitul anului 2011 un număr de 20 localităţi conectate 

la rețeaua de distribuţie a gazelor naturale, dintre care 8 urbane şi 12 rurale. Comparativ cu anul 
2000, numărul localitaților urbane conectate la rețeaua de distribuție a gazelor naturale a crescut 
cu 9. 

� Judeţul Caraş-Severin este pe ultimul loc, având doar 8 localităţi conectate la reţeaua de 
distribuţie a gazelor naturale, dintre care 4 zone urbane şi 4 zone rurale. Situația nu a suferit 
modificări față de anul 2009. 

� Judeţul Hunedoara se află pe locul 2, cu 21 de localităţi conectate la reţeaua de distribuție a 
gazelor naturale, dintre care 13 zone urbane şi 9 zone rurale. Comparând aceste date cu cele 
din tabelul de mai jos, judeţul are un singur oraş care în care nu se distribuie gaze naturale. 

� Judeţul Timiş este cel mai bine clasat în ceea ce priveşte numărul localităţilor în care se distribuie 
gaze naturale, având un număr total de 32 de localităţi, din care 7 în mediul urban şi 25 în mediul 
rural. 

Lungimea sistemului de furnizare a gazului era de 1044 km la sfârșitul anului 2006 și de 1.571,1 km la 
sfârșitul anului 2011, cu 527,1 km mai mult.  
În 2011 lungimea reţelei de gaze în Regiunea Vest era de 4.015 km. Lungimea rețelelor din județul Timiș 
reprezintă 39,13% din lungimea totală regională. 
La sfârşitul anului 2012 lungimea totală a reţelei de gaze naturale la nivelul Regiunii Vest era de 4.074,4 
km, în timp ce la nivelul judeţului Timiş aceasta măsura 1.575,7 km cu 4,6 km mai mult decât în anul 
2011. 
Din tabelul de mai jos rezultă că în perioada 2006 - 2011 au fost executate lucrări de extindere a 
rețelelor. Din totalul de rețele executate în regiune, în perioada menționată, 48,7% au fost executate în 
județul Timiș. 

Tabel 3.44 - Reţeaua gazelor naturale distribuite, în judeţul Timiș

Regiunea / Judeţul

Unități administrativ teritoriale în care se distribuie gaze 
naturale  

(număr) - la sfârșitul anului 

Lungimea totala simpla a 
reţelei de distribuţie a gazelor 

(km) - la sfârșitul anului 
Total din care: municipii și orașe 

2006 2011 2006 2011 2006 2011 
Regiunea Vest 82 82 32 32 2.933 4015 
Timiș 26 32 7 7 1.044 1571 

Sursa: Direcţia Regională de Statistică Timiș (date prelucrate) 
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2.3.2.3.1 Reţeaua de încălzire centrală

Serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat se realizează prin intermediul 
infrastructurii tehnico-edilitare specifice aparținând domeniului public sau privat al autorității 
administrației publice locale ori asociației de dezvoltare comunitară, care formează sistemul de 
alimentare centralizată cu energie termică al localității sau al asociației de dezvoltare comunitară.

Numărul localităților care au beneficiat de sisteme centralizate de producere și distribuție a energiei 
termice a fost într-o continuă scădere: - 188 localități în anul 2002, 121 localități în 2008, 110 localități 
la nivelul anului 2011. 
La nivel național lungimea rețelelor de transport este de cca. 2.719,50 km și a celor de distribuție este 
de cca. 6.946,48 km. În ceea ce privește Regiunea Vest, acesta deținea în anul 2011, 11,2% din 
totalul lungimii rețelei de termoficare națională, respectiv 11,7% din lungimea rețelelor de transport și 
10,9% din cea a rețelelor de distribuție. 

Județul Timiș deține cea mai mare lungime a rețelelor în cadrul Regiunii Vest (398,3 km, 36,9% din 
totalul regional).   

Din punct de vedere al tipului rețelei însă, Arad este pe primul loc în regiune ca lungime a rețelelor de 
transport a energiei termice (cu 133 km, respectiv 41,7%), urmat de  Hunedoara și Timiș, cu valori 
apropiate (27,4%, respectiv 22,9%).    În ceea ce privește lungimea rețelei de distribuție, primul loc în 
regiune îl ocupă Timiș (cu 42,8%), urmat de Hunedoara *28%).   

Tabel 3.45 -  Lungimea rețelelor de termoficare

2011 Lungimea rețelelor (KM)
 Transport Distribuție Total 
România 2.719,5 6.946,5 9.666 
Regiunea Vest 319,1 760,6 1.079,7 
Arad 133 106,7 239,7 
Caraș-Severin 25,6 115,5 141,1 
Hunedoara 87,6 213,2 300,8 
Timiș 73 325,3 398,3 
 % 
Regiunea Vest 11,7 10,9 11,2 

În județul Timiș reţeaua de încălzire centrală continua sa fie învechită și generează pierderi plătite de 
către populaţie. Din acest motiv în ultima perioadă de timp numărul de locuinţe ce utilizează sisteme 
proprii de încălzire a crescut continuu. Posibilitatea de utilizare a staţiilor independente de încălzire este 
însă în directă dependenţă de reţeaua de gaz. 

Tabel 3.46 . - Localităţi în care se distribuie energie termică centralizat DV, în judeţul Timiș, în anul 2011 

Regiunea /Judeţul 

Localităţi în care se distribuie energie termică (număr) 

Total din care: municipii și orașe 

2005 2011 2005 2011 

Total România 174 112 150 93 
Regiunea 5. Vest 20 17 18 14 
Timiș 3 5 3 3 

Sursa: Anuarul Statistic al României, INS, 2012, site ADRVest 
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Se poate observa reducerea numărului de orașe și municipii la nivelul cărora se distribuie agentul termic 
în perioada 2005-2011; reducerea a afectat Regiunea Vest dar nu și judeţul Timiș. Pentru judeţul Timiș 
se observă creșterea numărului de localităţi rurale în care se distribuie agentul termic.  
Cei mai mulți operatori de energie termică din Regiune se află în județul Hunedoara (5), urmat de Timiș 
și Arad (la egalitate, cu câte 3 operatori), în timp ce în Caraș-Severin operează o singură companie. 
Lista operatorilor de energie termică în regiune este prezentat în tabelul de mai jos: 

Tabel 3.47 -  Operatori de energie termică în Regiunea Vest

Denumirea operatorului Județul Lungimea rețelelor 
  Transport Distribuție Total 
S.C.CET Hidrocarburi ARAD S.A. Arad Arad 130,98 99,05 230,03 
SC APOTERM SA NADLAC Arad 2 6 8 
PRIMĂRIA CHIȘINEU-CRIȘ- S.P.G.C. Arad - 1,6 1,6 
S.C.CET 2010 S.A. REȘIȚA Caraș-Severin 25,6 115,5 141,1 
SC ELECTROCENTRALE  SA DEVA Hunedoara 62,05 37 99,05 
SC TERMOFICARE SA PETROȘANI Hunedoara - 61,9 61,9 
SC UNIVERSAL EDIL SA LUPENI Hunedoara - 52 52 
S.C. PREGOTERM S.A.VULCAN Hunedoara - 34,09 34,09 
SC ACVACALOR S.A. BRAD Hunedoara 25,5 28,2 53,7 
SS.C.COMPANIA  DE TERMOFICARE 
LOCALA "COLTERM" S.A. TIMIȘOARA 

 
Timiș 

 
73 

 
320 

 
393 

S.C.GOSAN SÎNNICOLAUL MARE Timiș - 2,68 2,68 
C.L. LOVRIN- S.P.G.C. Timiș - 2,6 2,6 

Sursa: Raportul anual ANRSC, site ADRVest 

În anul  2011, în Regiunea Vest s-au distribuit în total  aproximativ 1,5 milioane gigacalorii (12,3% din 
totalul național). Regiunea se situează pe locul 3, după regiunile București Ilfov (4,8 mil. gigacalorii) și 
Sud Est (1,7 mil. gigacalorii). Comparativ cu anul 2000, energia termică distribuită în regiune a scăzut 
cu 53,1% (1,7 mil. gigacalorii). Din totalul energie termice distribuite în regiune în anul 2011, 
aproximativ 80% (1,2 mil. gigacalorii) au fost pentru uz casnic. Energia termică distribuită pentru uz 
casnic s-a înjumătățit în 2011 față de 2000. 

Tabelul 3.48 - Energia termică distribuită (Gigacalorii)

 2000 2011 Modificare  2000-2011 (%) 
Total Uz casnic Total Uz casnic Total Uz casnic 

Regiunea Vest 3.236.434 2.830.247 1.517.379 1.199.909 -53,1 -57,6 
România 28.923.760 25.686.904 12.341.232 10.448.167 -57,3 -59,3 
București-Ilfov 7.787.499 6.781.195 4.769.623 4.291.866 -38,8 -36,7 
% faţă de România 11,2 11,0 12,3 11,5 9,8 4,2 
Locul în România 3 5 3 3   

Sursa: INS, TEMPO Online – GOS109B Energia termica distribuita 2012 și calculele autorilor 

La nivel județean, cea mai mare cantitate de energie termică distribuită a fost în județul Timiș 
(1.000.967 gigacalorii, 66% din totalul regional), urmat de județul Arad (344.307 gigacalorii, 22,7%), în 
timp ce în județul Caraș-Severin s-a distribuit doar 2,3% din energia termică distribuită la nivel regional 
(34.273 gigacalorii). În toate județele, cu excepția județului Caraș-Severin (45,3%), cea mai mare parte 
din energia termică distribuită a fost pentru uz casnic (Timiș 84,2%, Arad 72,9%, Hunedoara 66%)  
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În ceea ce privește evoluția distribuției de energie termică în anul 2011 comparativ cu anul 2000, 
se constată scăderi semnificative în toate cele 4 județe ale regiunii. Caraș-Severin este pe primul loc, 
cu o scădere de 90,2% a cantității de energie termică distribuită, urmat de Hunedoara cu 83,9%. Arad 
și Timiș prezintă scăderi sub 50%, dar semnificative (-47% în Arad și -27,4% în Timiș). 

Tabelul 3.49 - Energia termică distribuită la nivel judeţean (Gigacalorii)

 2000 2011 Modificare 
2000-2011 

Total Uz casnic Total Uz casnic Total Uz casnic 

Arad 649.315 550.868 344.307 250.943 -47,0 -54,4 
Caraș-Severin 351.387 320.835 34.273 15.541 -90,2 -95,2 
Hunedoara 856.124 755.560 137.832 90.944 -83,9 -88,0 
Timiș 1.379.608 1.202.984 1.000.967 842.481 -27,4 -30,0 
 

%
Modificare 2000-2010
%

Arad 20,1 84,8 22,7 72,9 2,6 -11,9 
Caraș-Severin 10,9 91,3 2,3 45,3 -8,6 -46 
Hunedoara 26,5 88,3 9,1 66,0 -17,4 -22,3 
Timiș 42,6 87,2 66,0 84,2 23,4 -3 

Sursa: INS, TEMPO Online – GOS109B Energia termica distribuita 2012 și calculele autorilor, site ADRVest 

2.3.2.4 Reţeaua de electricitate 
Dezvoltarea sectorului Energetic are un rol esențial în asigurarea condiţiilor necesare susținerii 
proceselor de dezvoltare economico-socială la nivel european, național, regional și local.     
Deși în ultimii ani, s-au făcut paşi importanţi în restructurarea sectorului de energie din România prin 
implementarea procesului de liberalizare bazat pe principii de piaţă şi libera competiţie, precum şi prin 
promovarea unui proces de privatizare susţinut este necesar să se creeze acele structuri şi condiţii care 
să corespundă şi să facă faţă pieţei energetice europene aflată într-un continuu proces de integrare, 
unde pieţele naţionale îşi pierd treptat graniţele tradiţionale,devenind parte integrantă a pieţei comune 
europene. 
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În anul 2010 producţia de energie electrică a crescut cu cca. 4,3% faţă de anul 2009, iar energia 
electrică livrată în reţele de principalii producători a crescut cu cca. 4,8%, ajungând la cca 54,94 TWh. 
Faţă de anul 2009, în 2010 s-au înregistrat scăderi ale energiei livrate pe bază de combustibil lichid (cu 
47%), gazos (cu 5%) şi solid (cu 4%), iar energia pe bază de combustibil nuclear a rămas aproximativ 
constantă. Resursa care a asigurat creşterea energiei totale livrate a fost cea hidro (a cărei contribuţie a 
crescut cu 28% faţă de anul precedent), situaţia datorandu-se unui an hidrologic extrem de favorabil 
comparativ cu ultimii 3 ani. 
Energia electrică realizată in anul 2010 in unităţile de producere din surse regenerabile a fost de 20,264 
TWh, ceea ce a condus la realizarea unei ponderi de energie electrică din surse regenerabile in totalul 
consumului brut de energie electrică al Romaniei de 35,24%, cu 2,24% mai mult faţă de 33%, procent 
asumat de Romania pentru anul 2010. 
Structura energiei electrice livrate în anul 2010 pe tipuri de resurse convenţionale şi neconvenţionale 
este prezentată în graficul următor: 
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 Structura pe tipuri de resurse a energiei electrie livrate

Figura 3.9 

În anul 2010 s-a importat o cantitate de cca 943 GWh şi s-au exportat 3.854 GWh; valorile nu reprezintă 
fluxuri fizice, ci sunt rezultatul schimburilor comerciale, conform rapoartelor realizate de operatorul de 
transport şi sistem. Comparativ cu anul 2009, importul a crescut cu cca. 38%, iar exportul cu cca. 22%. 
Consumul intern calculat pe baza acestor date (fără considerarea energiei livrate de producătorii 
deţinători de unităţi mici, nedispecerizabile) a fost de cca 52,03 TWh, cu cca. 4% mai mare decat cel din 
2009; fiecare din lunile anului 2010 au fost caracterizate de creşteri ale consumului intern faţă de cel din 
2009. 

În ceea ce priveste ponderea energiei electrice distribuite în anul 2010 de operatorii principali de 
distribuţie, Enel Distribuție Banat ocupă penultimul loc în ierarhia societăților regionale de distribuție a 
energiei electrice, cu o valoare de 9.98% din totalul energiei distribuite la nivel de țară. 

Referitor la reţeaua de distribuţie a energie electrice, la nivel naţional peste 60 de mii de locuinţe nu sunt 
racordate până în prezent la sistemul de electrificare, potrivit Ministerului Administraţiei şi Internelor. 
Autorităţile motivează acest lucru prin lipsa banilor de la bugetul de stat. Statul şi-a asumat în anul 2007 
un amplu program de electrificare a tuturor gospodăriilor care nu erau racordate la reţea. Potrivit legii 
energiei electrice, aceste lucrări se fac doar cu fonduri din bugetul de stat sau din bugetele locale. 

În ceea ce priveşte locuinţele dotate cu instalaţii de energie electrică, Regiunea Vest se situează peste 
media naţională de 96,3%, cu un procent de 98,2%, care reprezintă un grad foarte mare de conectivitate 
la reţeaua de distribuţie a energiei electrice. 
La nivel judeţean, situaţia distribuţiei energiei electrice in Regiunea Vest conform datelor disponibile la 
nivelul anului 2010, este următoarea: 

� judeţul Arad este situat pe locul 3, cu 182.480 locuinţe dotate cu instalaţie electrică, care 
reprezintă 98,2% din totalul locuinţelor din judeţ, valoare egală cu media pe regiune; 

� judeţul Caraş-Severin și din acest punct de vedere pe ultimul loc, cu 127.405 locuinţe dotate cu 
instalaţie electrică, respectiv 97,2% din totalul locuinţelor, puţin sub media regională; 

� judeţul Hunedoara este pe locul 2, cu 189.455 locuinţe dotate cu instalaţie electrică, respectiv 
97,9%, situându-se de asemenea puţin sub media regională; 
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� judeţul Timiş este cel mai bine clasat, cu 255.5827 locuinţe dotate cu instalaţie electrică, 
respectiv 99,1% din totalul locuinţelor, fiind singurul peste media regională. 

Pe baza rezultatelor recensământului din anul 2011, date provizorii, situaţia locuinţelor dotate cu 
instalaţie electrică în cifre absolute pentru județul Timiș este prezentată în tabelul de mai jos. Acestea 
reprezintă, la nivelul Regiunii de Vest, 96,8% din totalul locuinţelor. În judeţul Timiș 97,8% din totalul 
locuinţelor au fost dotate cu instalaţie electrică. 

Tabel 3.50 -  Numărul de locuinţe în care se distribuie energie electrică,  
în judeţul Timiș (anul 2011) 

Regiunea / Judeţul 
Total locuinţe ce sunt dotate cu instalaţie electrică % din total locuinţe 

2002 2011 2002 2011 
Total România 7809356 8166508 96,3 96,6 
Regiunea 5 Vest 755167 759759 98,2 96.8 
Timiș 255827 264688 99,1 97,8*

Sursa: Recensământul populaţiei și locuinţelor 2011, date provizorii INS 

*Scăderea procentului este datorată (probabil) creșterii populaţiei judeţului și, implicit, numărului de locuinţe. De observat că, în 
acest caz, nu toate locuinţele noi sunt racordate la reţeaua electrică.  

Producția de energie din surse regenerabile are un imens potențial în România si in particular in judetul 
Timiș in cadrul caruia a fost elaborat un studiu detaliat privind identificarea resurselor de energie 
regenerabila si a posibilitatilor de valorificare. La nivel national conform studiului recent al Erste Bank, 
România are cel mai ridicat potențial pentru energia eoliană în Europa de Est.  
La nivel regional, studiul Ministerului Economiei privind potențialul energetic al surselor regenerabile 
indică un potențial peste medie al Regiunii Vest la toate categoriile de surse regenerabile: energia 
solară, energia geotermală, biomasa, energia hidro (cu exceptia judetului Timis), astfel că regiunea se 
remarcă între celelalte regiuni ale ţării. 

Capacitatea electrică instalată în unităţile de producţie E-SRE calificate la sfârşitul anului 2010 pentru 
producţie prioritară pentru anul 2010 este de 520,4 MW şi include centrale eoliene (22%), centrale hidro 
cu puteri instalate de cel mult 10 MW (74%), centrale pe biomasă (4%) şi centrale fotovoltaice. 
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Structura puterii instalate după tipul de SRE

Fig. 3.10 

Conform datelor Oficiului european de Statistică (Eurostat), România se situează în perioada 2006-2010 
pe locul al doilea în Uniunea Europeană în ceea ce privește ponderea energiei obținute din surse 
regenerabile în consumul final brut. În perioada 2006-2010, cea mai mare creștere a ponderii energiei 
obținute din surse regenerabile în consumul total s-a înregistrat în Estonia (de la 16,1% în 2006 la 
24,3% în 2010), urmată de România (de la 17,1% la 23,4%), Danemarca (de la 16,5% la 22,2%), Suedia 
(de la 42,7% la 47,9%) și Spania (de la 9% la 13,8%).  

De asemenea, România ocupa locul al șaptelea între statele membre ale Uniunii Europene în ceea ce 
privește ponderea energiei obținute din surse regenerabile în consumul final brut, în anul 2010. Cele mai 
mari ponderi ale energiei obținute din surse regenerabile în consumul total în 2010 s-au înregistrat în 
Suedia (47,9%), Letonia (32,6%), Finlanda (32,2%), Austria (30,1%), Portugalia (24,6%), Estonia 
(24,3%) și România (23,4%). La nivelul UE procentul este de 12,4%.  
Obiectivul României este obținerea unui procent de 40% până în anul 2020. Cu toate acestea studiile 
evidențiază o serie de dificultati şi bariere în dezvoltarea de unităţi de producere a energiilor din surse 
regenerabile între care: 

� Conştientizarea potențialilor investitori şi accesul la sursă - în cazul biomasei; 
� Bariere administrative - birocrație excesivă în comparaţie cu alte ţări; 
� Costuri de investiţii mari limitează accesul şi favorizează marii investitori din afara ţării; 
� Absența unor scheme de stimulare (de exemplu, în cazul biomasei).  

2.3.2.5 Infrastructura de telecomunicații 
Tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) a pătruns, în prezent, în toate zonele vieții economice și 
sociale. Domeniul TIC duce la o creștere semnificativă a productivității și a PIB- ului și transformă 
societățile în mod profund și fără precedent. Se apreciază că sectorul TIC este direct responsabil pentru 
creștea PIB-ului Uniunii Europene cu 5%.  
Pentru a beneficia de o societate informatică, atât în calitate de persoană privată, cât și ca angajator sau 
angajat, este esențial accesul la tehnologia informației și comunicațiilor, ca de exemplu dispozitive 
electronice precum calculatoarele și conexiunile rapide la internet.  
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Strategia Europa 2020 și Agenda Digitală au drept scop realizarea acoperirii universale a internetului de 
bandă largă până în 2013 și o creștere a vitezei de acces la 30 Mbps până în 2020 pentru toți utilizatorii 
și la 100 Mbps pentru fiecare una din două gospodării.Prezentarea   statisticilor   comparative   pentru   
utilizarea   tehnologiei   informației   și comunicațiilor este limitată la un număr de indicatori de bază 
pentru care sunt disponibile informații regionale: persoane care nu au utilizat niciodată un calculator, 
accesul la internet la domiciliu, accesul la internet de bandă largă de la domiciliu, utilizatori de internet în 
mod regulat și comerț electronic realizat de către persoane fizice.  

Datele comparative cuprind persoane cu vârste între 16 și 74 ani și gospodării cu cel puțin o persoană în 
acest interval de vârstă. Valorile medii nu sunt posibil de calculat pe baza datelor disponibile și se utiliz 
ează valorile mediane; aceasta conduce la o oarecare reducere a valorilor pentru UE27, dar care în 
realitate va fi mai ridicată datorită ponderii mai mari a populației UE15. O prezentare comparativă a 
principalilor indicatori este prezentată în figura de mai jos. 

Indicatori privind societatea bazată pe Internet – comparații naționale și UE (2010) 

Sursa: Eurostat și calcule proprii 

Fig. 3.11 

În Regiunea Vest 42,4% dintre persoanele cu vârsta cuprinsă între 16 și 74 ani nu au utilizat niciodată 
un calculator. Pe baza acestui indicator, regiunea ocupă locul 2 în România, după București-Ilfov 
(34,8%). Această cotă este aproape de două ori mai mare decât media UE27.  Similare  cu  
Regiunea  Vest  sunt  regiuni  din  Italia  (7),  Portugalia  (5)  cu  41-48%  și regiunile Nord-Vest și 
Centru cu 48%. 

În comparație cu prima regiune UE – Flevoland (NL), regiunea are de trei ori mai multe persoane care 
nu au utilizat niciodată un calculator. Regiunea Vest prezintă o dinamică bună pe acest indicator – 
numărul de persoane care nu au utilizat un calculator a scăzut cu 15,1% în 4 ani. Regiunea ocupă locul 
2 în România. Dinamici asemănătoare prezintă în principal regiunile sud europene. 

Accesul la internet 
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.

Accesul la Internet face posibil să se ia parte la societatea informaţională. Termenul acces nu se referă 
la conectivitate, de exemplu conexiunile pot fi realizate în zona gospodăriilor sau pe străzi, dar cei din 
gospodărie trebuie să fie capabili să utilizeze internetul acasă. În 2011, în medie, aproape 3/4 
(74,6%) dintre gospodării în Europa, cu membrii cu vârsta cuprinsă între 16 și 74 ani, au acces la 

internet acasă13 

Tabelul 3.51 - Gospodării cu acces la internet (acasă)(%) 

Sursa: baza de date EUROSTAT: isoc_r_iacc_h, 10-12-2010 

În 2011, 53% din gospodăriile din Regiunea Vest au acces la internet - peste media pe ţară (de 43,3%) 
și la 72,6% din media europeană. Regiunea este pe locul 2 în România după București-Ilfov (71%, 
aproape de media europeană). Ca acces la internet în gospodării, regiunea Vest  este  la  55,2%  față  
de  nivelul  celor  mai  două  bune  regiuni  din  Europa  (Overijssel  și Flevoland – NL), care au 
acoperire cu internet aproape totală (98%). Oricum, Regiunea Vest se descurcă bine în comparație cu 
cea mai slabă regiune - Severoyapaden (Bulgaria) cu doar 35% acoperire. 

Deși nu are o situaţie bună în ceea ce privește accesul la internet, Regiunea Vest are o dinamică bună 
la acest indicator cu o creștere de 71% în perioada 2008-2011 (de aproape 3 ori mai ridicată decât 
creșterea europeană). Regiunea Sud-Muntenia are creștere cea mai accelerată 87,5%. Pentru acest 
indicator există un tipar clar în Europa - regiunile din estul Europei tind să aibă acces mai redus la 
internet decât regiunile din centru. Cum regiunile vest europene sunt oricum performante, Europa 
de Est are dinamici mai bune. 

Acces la bandă largă 
Termenul conexiune în bandă largă se referă la viteza transferului de date la încărcarea și descărcarea 
datelor14. Politicile regionale europene au ca obiectiv să faciliteze în mod explicit accesul la internet, 
inclusiv accesul la rețea, terminale, conținut și servicii, în mod special în zone rurale și izolate. În 
aproape toate statele membre, accesul în bandă largă a fost de departe cea mai utilizată formă de 
acces la internet în 2008 (o medie de 67 % din toate gospodăriile  UE 27 în 2011  comparativ  cu  5  
%  din  gospodăriile  cu  acces  dial-up  sau  ISDN),  excepție  făcând România.15  (31% acces bandă 
largă și 23% prin modem sau ISDN). 

Tabelul 3.52 - Gospodării cu acces la bandă largă (%)

2008 2011 Modificare  2008-2011

Regiunea Vest 31,0 53,0 71,0%

România 30,0 47,0 56,7%

București-Ilfov 50,0 71,0 42,0%

Locul în România 2 2 2

% față de media României
103,3% 112,8% 125,4%

Mediana UE 27 58,0 73,0 17,2%

% față de mediana UE 27 53,4% 72,6 411,6%

% față de prima regiune UE 35,2% 54,1%

% față de ultima regiune UE

124,0% 151,4%
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2008 2011 Modificare 
2008-2011 

Regiunea Vest 10 30 200,0% 
România 13 31 138,5% 
București-Ilfov 21 54 157,1% 
Clasare în România 7 5 1 
% din media pe România 77% 97% 144,4% 
% din media București-Ilfov 48% 56%  
Media UE 27 45 67 48,9% 
% din  media UE 27 22% 45%  
% din prima regiune UE 12% 33%  
% din ultima regiune UE 111% 176%  

Sursa: baza de date EUROSTAT 

În Regiunea Vest doar 30% din gospodării au conexiune la bandă largă în 2011 clasându- se pe locul 5 
în România (aproape de nivelul național și la 56% din media București-Ilfov). Regiunea este mult sub 
obiectivul de 90% al UE. Cu 45% din media europeană (67) regiunea este pe unul din ultimele locuri 
în UE (locul 114 din 124). Doar o regiune din Bulgaria (Severoiztochen– 28%) și trei regiuni românești 
(Centru – 28%, Sud-Est – 25% și Nord-Est – 17%) au valori mai mici. Regiunea are o acoperire de 
doar 33%, comparativ cu cea mai bună regiune europeană - Stockholm – SE (91% acoperire cu 
bandă largă). Valori similare regiunii Vest (17-38%) pentru acest indicator arată toate regiunile 
bulgărești în afară de Yugozapaden- 54% și toate regiunile românești în afară de București – Ilfov 
54%. 

Deși pe ultimele locuri în UE ca acoperire cu bandă largă în 2011,  regiunea Vest  are dinamici de 
creștere mari -  acoperirea a crescut la mai mult decât dublu în perioada 2008-2011 crescând cu 200%. 
Creșterea este de peste 4 ori mai mare decât în UE 27.  Astfel regiunea Vest se clasează pe locul 3 în 
UE (din 124 regiuni) și pe  locul 3 între regiunile noilor state membre la creșterea acoperirii în bandă 
largă. La acest indicator există un dezechilibru clar între nord și sud în UE. 

Hărţi relevante care să arate acoperirea zonelor rurale și urbane cu furnizori de servicii internet 
(ISP) au fost pregătite în prima parte a anului 2009 pe durata analizelor sectoriale ale Strategiei 
Naționale de dezvoltare a comunicațiilor de bandă largă pentru perioada 2009-2015 iar rezultatele sunt 
prezentate mai jos. 

 

 

 

 

 

 

Localități cu 0 ISP pe medii de rezidență
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București-Ilfov 44,0 55,0 25,0% 

Locul în România 2 2 4 

% față de media României 111,5% 108,1% 89,7% 

% față de media București-Ilfov 65,9% 72,7%  

Mediana UE 27 57 68 19,3% 

% față de mediana UE 27 50,9% 58,8% 196,6% 

% față de prima regiune UE 33,3% 42,6%  

% față de ultima regiune UE 120,8% 121,2%  
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Sursa: Strategia Naționala de dezvoltare a comunicațiilor de bandă largă pentru 2009-2015 

În privința Regiunii Vest, cele mai dezavantajate zone sunt în Caraș-Severin, urmat de judetul 
Hunedoara și județul Arad pentru care exista zone cu risc de eșec de piaţă care justifica un grad de 
acoperire mai redus. Prin comparatie județul Timiș beneficiaza de o acoperire foarte buna a localitatilor 
din mediul rural.  

Tabel 3.52 - Situaţia gospodăriilor cu acces la internet în bandă largă,  
în interiorul Regiunii Vest

 

Județ % de populație fără acces la conexiune de 
bandă largă

Timiș între  20  - 40% 
Arad Între  20  - 40% 

Hunedoara Între  20  - 40% 
Caraș-Severin Între  40  -50% 

Sursa: Strategia Naţională pentru dezvoltarea comunicaţiilor  
de bandă largă, pentru 2009 - 2015 

Utilizatorii Internet în mod regulat 
Utilizatorii de Internet sunt definiți ca persoane care au utilizat Internetul în ultimele trei luni, iar 
utilizatorii de internet în mod regulat sunt definiţi ca fiind cei care folosesc internetul cel puţin o dată pe 
săptămână, indiferent de locație. Pentru anul 2009, cota medie a utilizatorilor de Internet în mod regulat 

în UE este de 60% din populaţia ţintă16. 

Tabelul 3.53 -  Persoanele care utilizează regulat Internetul (%) 
(Sursa: baza de date EUROSTAT)

 2008 2011 
Schimbare 
2008-2011 

Regiunea Vest 29,0 40,0 37,9% 

România 26,0 37,0 42,3% 
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În Regiunea Vest numărul utilizatorilor de internet în mod regulat este doar puţin peste media naţională 
(37%), cu 40% din persoanele care utilizează internetul cel puţin o dată pe săptămână. Regiunea este 
pe locul 2 în România după regiunea București-Ilfov (55%). Regiunea Vest este la 42,6% din cea mai 
performantă regiune UE - Stockholm –SE (94%). Este cu 121,2% mai performantă decât cea mai slabă 
regiune din Europa - Sud-Vest Oltenia (33%). Numărul utilizatorilor de internet în mod regulat a crescut 
foarte repede – 11% în 3 ani. Tendinţa de creştere este în concordanţă cu cea din România, precum şi 
cu cea din UE. 

Nu sunt disponibile date pentru a evalua diferenţierea intra-regională de acces şi de utilizare a TIC şi 
societăţii informaţionale. Cu toate acestea din literatura de specialitate sunt cunoscuți unii determinanţi 
interdependenți cheie, care trebuie să fie verificați în alte studii cum ar fi: grad de urbanizare, nivel de 
educaţie, inclusiv competenţe informatice, structura de vârstă, venit. Ca un exemplu, sunt furnizate 
unele date din al Cincilea raport privind coeziunea care arată o influenţă semnificativă (mai ales în 
România) a urbanizării - atât pe acces curent cât şi cu privire la schimbările în timp. Este de așteptat ca 
numărul utilizatorilor de internet să fie mai mic în mai multe județe rurale. 

Comerţul electronic 
Una din cele mai populare activități pe internet este shopping-ul. Procentajul utilizatorilor de internet care 
fac cumpărături online aproape s-a dublat în ultimii cinci ani și a atins 43% din nivelul UE 2718 în 2011. 
Regiunea Vest are doar 3% utilizatori internet care au comandat online bunuri și servicii pentru uz 
personal în 2011. Această cifră este foarte mică având în vedere că utilizatorii de Internet în regiune 
sunt relativ puţini în comparaţie cu media UE - este de 11 ori mai mică în comparație cu media UE27. La 
comerț electronic regiunea este pe ultimul loc în România, la egalitate cu regiune Sud-Est. Există o 
diferenţă clară privind acest indicator în UE între ţările din Sud şi Europa de Est şi cele din Nord. 
Regiunea Vest are doar 4% din valoarea înregistrată de regiunea cea mai performantă Stockholm - SE 
(79%). 

Tabel 3.54 - Persoane individuale care au comandat bunuri sau servicii pe internet   

pentru uz personal (%) 

2008 2011 Schimbare
2008-2011

Regiunea Vest 3 3 % 
România 4 6 50,0%
București-Ilfov 12 14 16,7%
Locul în România 2 7 
% față de media României 75% 50%
Mediana UE 27 21 43 25,0%
% față de mediana UE 27 14% 7 0,0%
% față de prima regiune UE 5% 4% 
% față de ultima regiune UE 100,0% 100,0%

Sursa: baza de date EUROSTAT 

Deşi nu se înregistrează o creștere la cumpărături pe Internet, comerțul electronic în regiunea Vest este 
în creştere, având în vedere creşterea rapidă accesului şi utilizării Internetului în regiune. Cu toate 
acestea, regiunea mai are un drum lung pentru a ajunge la media UE de 43%. O scădere semnificativă 
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a fost observată în Vest şi toate regiunile româneşti în 2009, care nu a fost tipică pentru majoritatea 
ţărilor şi regiunilor din UE. 

Accesul la internet de banda largă, prin gradul de urbanizare 

 
Sursa: Investiţia în viitorul Europei. Al cincilea raport pe coeziune economică, socială și teritorială. 

Schiţă preliminară. Noiembrie 2010 

În plus, Raportul de competitivitatea digitală privind acoperirea DSL arată că acoperirea naţională 
DSL în România este de 74%, în timp ce în mediul rural acoperirea DSL este de doar 45%. Această 
diferență este tipică mai ales pentru ţările mai puţin dezvoltate din Europa de Est și de Sud, de 
exemplu, Polonia (75%, 52%), Slovacia (82%, 54%), Bulgaria (85%, 33%), Grecia (91%, 60%), Cipru 
(96%, 30%). 

În ceea ce privește comerțul electronic la nivel de firme, conform datelor disponibile pe Eurostat, în 
anul 2011, 13% din totalul întreprinderilor din UE27 făceau vânzări online, iar 19% făceau achiziții 
online. România este mult sub această medie, cu doar 4% din totalul întreprinderilor făcând vânzări 
online, respectiv 9% achiziții. Dacă avem în vedere mărimea întreprinderilor, în anul 2011, 4% din totalul 
IMM-urilor din România făceau vânzări și 9% achiziții online. Situația cea mai favorabilă pe clase de 
mărime a întreprinderilor este în cazul întreprinderilor mari, 9% dintre aceste făcând vânzări online, în 
timp ce 13% au făcut achiziții online în anul 2011. 
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Tabelul 3.55 - Întreprinderi care utilizează comerțul online, 2011

2011 % din total întreprinderi

Vânzări Total 
întreprinderi

IMM-uri Întreprinderi 
mici

Întreprinderi medii Înreprinderi mari

UE 27 13 12 11 20 32 

România 4 4 4 5 9 
Achiziții % din total întreprinderi 

UE 27 19 19 18 23 36 

România 9 9 9 7 13 
Sursa: baza de date Eurostat, Promovarea comerțului electronic pentru afaceri, extrasă în 3 iulie 2012 

Concluzii  

Poziţia generală a Regiunii Vest din perspectiva mediului și în special a apei, a gestionării deșeurilor și 
a deșeurilor solide, nu este bună. Analiza este limitată de indisponibilitatea datelor la nivel regional și 
intraregional. Cu toate acestea se poate afirma că nivelul de conectivitate a localităților  și  populației  
este  scăzut  comparativ  cu  alte  țări  ale  UE,  unde  conectivitatea populației în cele mai multe dintre 
ele este de aproape100%. 

În ceea ce privește colectarea și tratarea apelor uzate situația este mai puțin bună raportată la UE15 
unde se ajunge la un procent de peste 90%, în timp ce în România conform datelor din 2009  
coenctivitatea  era  de  43,7%  la  sistemele  de  colectare  și  30,5%  la  stațiile  de  tratare. Regiunea 
Vest se plasează peste media României, dar totuși mult sub UE15. 

Rapoartele  anuale  ANRSC  indică  o  scădere  continuă  a  volumului  serviciilor  de termoficare la 
nivelul întregii tări. Regiunea Vest deține locul 3 în țară după volumul de energie distribuit conform 
datelor din 2010. O problemă majoră în furnizarea serviciilor o reprezintă eficiența operatorilor. 

Poziţia Regiunii Vest privind reţeaua publică de alimentare cu apă este slabă. Poziţia relativ bună a 
regiunii în România trebuie să fie privită în contextul poziţiilor mai puțin bune ale tuturor regiunilor din 
România în UE. Un număr semnificativ de localităţi din mediul rural nu sunt conectate la reţea. În 
regiune a fost înregistrată o scădere semnificativă a cantităţilor de apă potabilă distribuită, care este 
greu de explicat, pe bază de utilizare sau furnizare mai eficientă. 

În ceea ce privește, poziția Regiunii Vest privind colectarea și tratarea apelor uzate urbane este  slabă,  
chiar  dacă  ar  putea  fi  mai  bună  într-o  analiză  la  nivel  de  România.  Ponderea populaţiei 
conectate la sistemul de canalizare și tratare a apei este peste medie, mai ales pentru tratare, dar este 
scăzută în contextul UE. Încă o parte semnificativă a populaţiei urbane nu este conectată la ambele 
sisteme (25-30%). 

Producția de energie electrică a crescut ușor în România în anul 2010 față de anul 2009. Ca 
structură pe tipuri de energie s-a înregistrat o creștere accentuată a energiei hidro față de scăderi la 
energiile pe bază de combustibil lichid, solid și gazos, energia nucleară menținându-se la  un  nivel  
constant. Gradul  de  electrificare  al  Regiunii  Vest  este  de  98,2%  peste  media națională, 
programul național de electrificare întâmpinând blocaje de natura finanțării în implementare. Chiar dacă 
România se clasează între țările europene pe locul 2 ca pondere a energiei regenerabile în totalul 
energiei produse – datorită ponderii energiei hidraulice, studiile recente relevă un potențial ridicat al 
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Regiunii Vest pentru producerea de energie din surse regenerabile la toate categoriile, mai ales că 
sectorul a devenit atractiv pentru investitorii privați. 

Regiunea Vest deține doar 9,46% din localitățile conectate la gaz metan în România, 
conectivitatea fiind mai scăzută în Caraș Severin și în Arad. Nici din punct de vedere a rețelei de 
distribuție regiunea nu stă mai bine cu o pondere de 10,8% din totalul național în 2010 în scădere față 
de 2009. O problemă majoră a infrastructurii de furnizare a gazului metan o reprezintă uzura avansată a 
rețelelor de transport și distribuție, precum și a stațiilor de reglare și măsurare, în proporție mare cu 
vechimi de peste 25 de ani, respectiv 15 ani și cu durata normată de viață depășită.  

2.3.3 Infrastructura sanitară și sistemul de sănătate 

2.3.3.1 Sistemul de sanatate 

Accesul cetățenilor la servicii publice de îngrijire a sănătății depinde, în mare măsură, de existența și 
distribuția infrastructurii sanitare de resurse umane și financiare disponibile. Sănătatea este o problemă 
reală în județul Timiș și în general Romania și respectiv în regiunea Vest. Dacă starea generală de 
sănătate a populaţiei este "problema", atunci sistemul de sănătate, în loc să fie înţeles ca soluţie de 
însănătoșire, ar trebui să fie de tip preventiv acolo unde este posibil şi să ofere şi alte forme curative de 
tratament şi îngrijire în caz de boală. Nu există o relaţie nepărat directă, între starea de sănătate a 
populaţiei şi sistemul de sănătate, deoarece factori precum stilul de viaţă şi multe altele determină 
sănătatea, în egală măsură. Cu toate acestea, sistemul de sănătate este menit să contribuie la o stare 
de sănătate mai bună. Aceasta este teoria, în mod simplist exprimată. În practică, urmărirea oricărei 
cauzalităţi între sistemul de sănătate şi starea de sănătate, cu rezultat asupra intervenţiei sale asupra 
stării generale de sănătate a populaţiei, este un proces extrem de complex. 

În România şi în Regiunea Vest, sistemul de sănătate poate fi înţeles după cum urmează: 

Asistenţa medicală primară, care ar trebui să servească ca o poartă de intrare în sistem, este furnizată 
de medicii de familie, ca practicieni independenți. Teoretic ea este responsabilă pentru îngrijirea 
preventivă şi pentru dirijarea pacienţilor spre unităţi secundare şi terţiare de îngrijire. Are ponderea cea 
mai mică din cheltuielile de sănătate, şi, în general, medicii de familie sunt în imposibilitatea de a efectua 
sarcini cheie. Nu sunt în măsură să presteze vizite la domiciliu şi să examineze cu adevărat pacienţii lor, 
astfel încât rolul lor s-a transformat în a scrie reţetele de medicamente şi trimiterile către specialişti şi 
spitale. 

Sistemul secundar de îngrijire constă într-o varietate de unităţi (dispensare/policlinici/ 
ambulatorii/centre de sănătate), având capacităţi de diagnoză şi/sau de tratament şi medici specialişti. 
Unele dintre acestea au, de asemenea, un număr mic de paturi de îngrijire de zi. Pacienţii pot avea 
acces la unităţile secundare de îngrijire, fie prin intermediul trimiterii de la medicul de familie (caz în care 
aceștia beneficiază de îngrijire subvenţionată) sau direct, la alegerea proprie (caz în care vor plăti taxele 
pentru servicii). Aceste servicii sunt utilizate mult sub capacitate, din cauza taxelor solicitate şi, într-o 
oarecare măsură, din cauza timpului de aşteptare. În acelaşi timp, cheltuielile cu asistenţa medicală 
secundară iau cel puţin o cotă-parte din bugetul total de asistenţă medicală. 

Sistemul terţiar de îngrijire este format din spitale şi unităţi de îngrijire de zi şi deține peste 60% din 
cheltuielile de asistenţă medicală la nivel naţional. Acestea sunt serviciile preferate de pacienţi, 
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deoarece sunt complet gratuite (cu condiţia ca pacientul să fie trimis de către medicul de familie) şi au 
cele mai bune facilităţi de diagnostic. Cele mai multe resurse gravitează în sectorul spitalicesc şi există o 
tendinţă ca pacienţii să ajungă în acest sector, chiar în cazurile în care există alternative mai potrivite și 
mai apropiate, ca pacienţi de zi sau ca pacienţi ”internaţi pentru o noapte”. Acest lucru poate indica o 
anumită lipsă de "modernizare" a sistemului şi poate furniza şi o justificare a numărului relativ mare de 
paturi de spital (şi spitale) din sistem - mai ales în comparaţie cu multe ţări mai dezvoltate din Europa de 
Vest. Într-adevăr se pare că timpul de aşteptare pentru sistemul de îngrijire terţiar se explică în principal 
printr-o tendinţă din partea pacienţilor de a ocoli deficienţele sistemului (la nivel primar şi secundar de 
îngrijire) în ceea ce priveşte plăţile solicitate la aceste niveluri. Cu alte cuvinte, în loc să parcurgă "ruta 
de diagnosticare" prin sistemul de îngrijire primar şi secundar (care sunt deficitare şi financiar destul de 
dezavantajoase), pacienţii gravitează în sectorul de spital (terţiar). Există puţine dovezi că acest lucru 
este justificat în multe cazuri de complexitatea patologică ce necesită spitalizare. 

O decizie a fost luată şi a fost implementată, pentru descentralizarea sistemului spitalicesc către 
autorităţile locale. Cu toate acestea, această decizie pare să inducă anumite potenţiale riscuri, 
manageriale şi financiare deoarece: 
� autoritățile publice locale pot avea capacităţi manageriale limitate şi pot fi, prin urmare, incapabile să 

gestioneze îngrijire de calitate pentru populaţiile lor; 
� bugetele locale sunt cel mai adesea în imposibilitatea de a finanţa bugetele pentru infrastructura de 

asistenţă medicală de pe teritoriile lor; 
� în ceea ce priveşte deciziile locale (la nivel judeţean şi regional) nevoile au fost împărţite între 

autorităţile locale şi Ministerul Sănătăţii (care a păstrat autoritatea de luare a deciziilor de servicii 
foarte specializate şi universitare/servicii clinice). În plus, există încă stipularea nu foarte clară despre 
cine pentru ce plătește, fie cu privire la finanţarea de servicii operaţionale, fie cu privire la investiţii. În 
cazul în care autorităţile locale nu reuşesc să contracteze servicii profesioniste de management 
pentru unităţile de asistenţă medicală și nu reușesc să asigure resurse financiare sigure, nivelul de 
satisfacţie al populaţiei, precum și indicatorii de sănătate sunt predispuși la o continuă scădere. 

Indicatorii utilizaţi pentru a descrie serviciile de asistenţă de sănătate sunt: numărul de paturi de spital, 
numărul de medici şi numărul personalului de îngrijire a sănătăţii. 

Un indicator relevant al infrastructurii sanitare este numărul de paturi în spitale raportate la mia de 
locuitori, judeţul Timiș este judeţul cu cele mai multe paturi de spital: 9.0 paturi la 1000 locuitori (2005). 
La sfârșitul anului 2010 numărul de paturi în spitale raportate la mia de locuitori era de 8,5 paturi la 1000 
de locuitori. Reducerea numărului de paturi s-a datorat în special modificării legislaţiei în domeniu.  
Numărul de paturi din spitale furnizează informaţii privind capacităţile de îngrijire a populaţiei, cu alte 
cuvinte indică numărul maxim de pacienţi care pot fi trataţi în spital. Paturile de spital sunt cele care sunt 
menţinute în mod regulat şi pentru care se asigură personal suficient şi imediat disponibil pentru 
îngrijirea pacienţilor internaţi.  
Cu toate acestea, ca indicator, numărul paturilor de spital trebuie să fie tratat cu atenţie. Anumite 
sisteme de sănătate mai puţin moderne au puţine alternative la spital, iar o parte din oamenii care ajung 
în spital ar trebui să fie, fără îndoială, în altă parte (de exemplu, la un azil, la domiciliu sau în alte facilităţi 
comunitare, sau în cazul în care ajung în spital, ar trebui să fie numai "pacienţi de zi"). Astfel, în ultimii 
ani, în fiecare stat membru UE pentru care există date disponibile, cu excepţia Maltei, numărul de paturi 
de spital la 100.000 de locuitori a fost în continuă scădere - ca parte a procesului de modernizare a 
sistemului de asistenţă medicală.  
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Reducerea generală a numărului de paturi de spital poate rezulta dintr-o utilizare mai eficientă a 
resurselor, cu un număr crescând de operaţiuni efectuate ca tratament ambulatoriu şi perioade mai 
scurte petrecute în spital după o operaţie. Situația indicatorulului nr de paturi la național, regional și 
județean inclusiv evoluția acestuia ca urmare a reglementarilor legale este prezentată în tabelul urmator. 

Tabel 3.56 - Numărul paturilor de spital la 100.000 locuitori in județele regiunii Vest

Fig. 3.12 

Din datele comparative prezentate rezulta ca Romania, regiunea și in particular județul Timiș detine la 
aces indicator valori semnificativ superioare in raport cu media UE 27 ceea ce, in contextul unei analize 
mai largi a starii de sanatate din județul Timiș poate fundamenta unele masuri de valorificare a acestor 
capacități  in cadrul unei viitoare strategii sectoriale de sanatate la nivelul județului. Desi se constata o 
tendință de scadere a numarului de paturi,  este oricum  dificil de evitat concluzia că numărul mare de 
paturilor de spital in comparatie cu media europeana este, în general, un indiciu al lipsei de alternative la 
spitalizarea peste noapte şi reprezintă o problemă de moştenire de la un model mai vechi de asistenţă 
medicală şi planificare a infrastructurii spitalicești.  Numărul mai ridicat de paturi la 100.000 de locuitori 
din judeţul Timiş comparativ cu celelalte judeţe ale regiunii poate fi însă justificat prin faptul că Timişoara 
reprezintă un centru universitar de tradiţie în medicină, având un număr mai mare de spitale cu 
tehnologie în domeniu mai performantă şi medici de renume, fapt ce atrage şi un număr mai mare de 
pacienţi din toate judeţele regiunii şi chiar din afară.   

În ceea ce privește numărul de locuitori ce revin unui cadru medical, la sfârșitul anului 2005 în 
județul Timiș existau 266 locuitori la un medic și 157 locuitori la un asistent medical; la finalul anului 
2010 existau 191,7 locuitori la un medic și 129,6 locuitori la un asistent medical.  
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La nivelul Regiunii Vest există 1.482 medici, stomatologi, farmacişti, fizioterapeuţi, asistente medicale şi 
moaşe la 100.000 de locuitori. Peste 22% din personalul de asistenţă medicală din Regiunea Vest îl 
reprezintă medicii.  

Tabel 3.57 - Personalul medico-sanitar în Regiunea Vest (la 100 000 locuitori) în anul 2011

În ceea ce privește dotarea cu servicii medicale, comparând în anul 2010 principalii indicatori asupra 
accesului la servicii medicale de bază (paturi în spitale la 1000 de locuitori, medici la 1000 de locuitori și 
personalul sanitar mediu care revine la 1000 de locuitori) se observă că valorile înregistrate la nivel de 
județ sunt mult mai mari comparativ cu cele de la nivel regional și naţional, în special asigurarea cu 
personal medical, ceea ce relevă importanţa acestui judeţ în reţeaua naţională de sănătate. 

Tabelul 3.58 -  Principalii indicatori ai accesului la servicii medicale în judeţul Timiș

Indicator_2010 România Regiunea VEST Timiș 
Paturi în spitale –la 1000 deloc– 130691 13050 5456 

6,1 6,8  8,0  
Medici –la 1000 deloc– 52204 6160 3389 

2,4 3,2  5,0  
Personal sanitar mediu –la 1000 
deloc– 

126656 12703 5011 
5,9 6,6  7,4  

Sursa de date: Baza de date TEMPO online INS, DJS Timiș: Fișa de date a localităţii

Serviciile medicale erau asigurate în anul 2010 de 3389 de medici (dintre care 769 erau medici de 
familie), 824 stomatologi (dintre care 11% în sectorul public), 589 farmaciști (dintre care 3,6% în 
sectorul public) și 5011 cadre sanitare medii. 

Numărul de medici din sectorul public a scăzut în mediul urban, cu excepţia orașelor Gătaia, Jimbolia și 
Buziaș, unde s-a înregistrat o ușoară creștere la sfârșitul anului 2010 faţă de anul anterior. În schimb 
numărul total de medici din sectorul privat se dublează în aceeași perioadă. 

Același lucru se întâmplă cu personalul sanitar mediu, migraţie explicabilă a personalului medical, în 
condiţiile reducerii salariului în sectorul bugetar cu 25%. Chiar dacă numărul de medici de familie se 
află în ușoară creștere faţă de anii anteriori, există localităţi, unde nu este asigurat necesarul de medici 
de familie: Otelec, Secaș, Barași Ohaba Lungă. Alte comune au un număr foarte mare de locuitori pe 
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medic (peste 2500), deci necesită o suplimentare de medici pentru a crește accesul tuturor locuitorilor 
la consult medical. Acestea sunt Lenauheim, Sânmihaiu Roman, Coșteiu, Racovița, Sânandrei, Nădrag, 
Belinț și Saravale. 

2.3.3.2 Infrastructura de sănătate: 

Deși în aparență gradul de acoperire cu infrastructură de sănătate în regiune și in particular in judetul 
Timis este bun, aceasta este de într-un stadiu avansat de deteriorare și degradare, oferind un confort 
scăzut pacienților. Multe dintre spitalele sunt uzate fizic (funcționând în clădiri foarte vechi), fiind 
improprii pentru oferirea unor servicii medicale adecvate. 

Numărul unităţilor sanitare cu capital majoritar de stat existente în regiune și județul Timiș în anul 2006 
este prezentat în tabelul urmator. 

Tabel 3.59 – Numărul unităţilor sanitare pe categorii în Regiunea Vest şi judeţul Timiş

Ctegorie unităţi sanitare 

Regiunea Vest 
(număr) 

Judeţul Timiş
(număr) 

2011 2012 2011 2012 

Spitale 44 45 18 18 
Ambulatorii de specialitate 10 10 6 6 
Policlinici 3 3 - - 
Dispensare medicale 28 28 5 5 
Cabinete medicină generală 81 69 1 - 
Cabinete medicale şcolare 86 90 33 33 
Cabinete medicale medicină de familie 1.216 1.217 456 448 
Cabinete stomatologice 1.478 1.500 723 728 
Cabinete medicale de specialitate 1.310 1.280 638 645 
Farmacii 600 581 269 271 
Laboratoare medicale 241 264 82 95 
Laboratoare tehnică dentară 197 196 87 86 

Sursa :INS Timiş – date prelucrate 

Tabel 3.60 - Numărul unităţilor sanitare cu capital majoritar de stat

Regiunea / Judeţul Spitale Ambulatorii Policlinici Dispensare Centre de sănătate 

Regiunea 5 Vest 46 45 13 36 8 
Timiș 16 18 9 5 2 

Sursa: Anuarul statistic al României 2006 

Numărul unităţilor medicale în Regiunea Vest și județul Timiș la nivelul anului  2011 a suferit modificari 
datorita schimbarii cadrului legislativ față de anul de referință 2006 atat la nivelul regiunii cat si al 
județului Timiș,  evoluția acestor indicatori este prezentata în situația de mai jos:  
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Se observa astfel ca in perioada 2006-2011 au dispărut unităţi de tipul policlinicilor și dispensarelor și au 
apărut un număr mare de cabinete medicale (funcţionând ca și agenţi economici de sine stătători).  

La structura unitatilor medicale prezentata se adaugă in județul Timiș urmatoarele unitați sanitare 
specializate conform datelor statistice disponibile la nivelul anului 2011: 261 farmacii, 105 laboratoare de 
tehnica dentara, 36 laboratoare medicale, 696 cabinete stomatologice, 501 cabinete medicale de familie, 
55 cabinete medicale de medicina generala si 608 cabinete medicale de specialitate. 

Lista spitalelor din județul Timiș este prezentată în tabelul de mai jos: 

Spitale Publice in județul Timiș

1. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Iosif Bulbuca” Timişoara 

2. Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara 

3. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii L. Ţurcanu Timişoara 

4. Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie V. Babeş Timişoara 

5. Spitalul Dr. K. Diel Jimbolia 

6. Spitalul Municipal Theodor Andrei Lugoj 

7. Spitalul Orăşenesc Deta 

8. Spitalul Orăşenesc Făget 

9. Spitalul Orăşenesc Sânnicolau Mare 

10. Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara 

11. Spitalul psihiatrie şi pt. măsuri de siguranţă Gătaia, Timiş 

12. Spitalul psihiatrie şi pt. măsuri de siguranţă Jebel, Timiş 

13. Spitalul Militar de Urgenta Dr Victor Popescu Timisoara 

14. Spital Clinic CF Timisoara 

15. Spitalul de Recuperare și Evaluare pentru Copii „C Șerban” Buziaș 

Spitale Private în județul Timiș

1. SC Athena Hospital SRL Timisoara 

2. Spital Brol Medical Center Timisoara 

3. SC Medicor Clinics SRL Timisoara 

4. Centrul de Oncologie Oncohelp 

7. Materna Care Timisoara 

8. Self Med Timisoara 
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La nivel de județe, județul Timiș stă cel mai bine ca număr de unități medicale private, având 8 spitale 
private față de totalul de 12 spitale private la nivel regional (3 spitale private în județul Arad un spital 
privat în Caraș-Severin și nici unul in județul Hunedoara)   

2.3.4. Infrastructura de învăţământ  

2.3.4.1 Infrastructura și dotarea cu factori social-economici în învăţământ.   

În anul școlar 2005/2006 în judeţul Timiș au funcţionat 582 de unităţi de învăţământ, din care: 348 
grădiniţe, 174 școli din învăţământul primar și gimnazial, 57 licee, 2 școli profesionale și 1 școală post 
liceală. 

În anul școlar 2010/2011 în judeţul Timiș au funcţionat 652 de unităţi de învăţământ, din care: 337 
grădiniţe (cu 11 mai puţine decât în 2006); 239 școli din învăţământul primar și gimnazial (+65 faţă de 
2006), 18 colegii, 42 licee și grupuri școlare, 1 școală profesională, 7 centre de educație incluzivă, 5 
cluburi sportive și 3 școli post liceale. 

Tabel 3.61 - Unităţi şcolare pe categorii şi forme de proprietate - Regiunea Vest şi judeţul Timiş

Catg. US 

Regiunea Vest
(număr) 

Judeţul Timiş
(număr) 

Public Privat Public Privat
2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012

Grădiniţe 130 123 118 14 13 8 63 60 63 5 5 - 
Înv. 
preuniversitar 509 470 509 15 16 20 183 181 172 10 11 10 

Înv. primar şi 
gimnazial 
(inclusiv înv. 
special) 

349 309 343 6 6 8 126 125 117 4 4 4 

Licee şi 
Colegii 
Teoretice 

61 59 62 2 2 2 22 22 23 2 2 1 

Licee profil 
Tehnic - - 50 - - - - - 19 - - - 

Sursa : INS – date prelucrate 

Se poate observa scăderea numărului de grădiniţe și școli profesionale și creșterea importantă a 
numărului de școli (învățământ primar și gimnazial) și școli postliceale, precum și apariţia unor noi forme 
de organizare a învăţământului: colegii, centre de educaţie incluzivă.

Datorită caracterului multietnic al populaţiei din judeţ, o caracteristică a învăţământului o constituie 
existenţa a multor școli primare și secundare care au ca limbă de predare limba minorităţilor etnice 
(limba maghiară, germană, sârbă, slovacă, etc.) sau o limbă de circulaţie internaţională. De asemenea, 
există și licee unde se utilizează limba minorităţilor etnice (limba maghiară, germană, sârbă) sau o limbă 
de circulaţie internaţională. 
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Tabel 3.62 - Elevi înscrişi în învăţământul preuniversitar  după limba  
de predare în Regiunea Vest şi judeţul Timiş

Limba de predare 
Regiunea Vest Judeţul Timiş

2011 2012 2011 2012
Română 274.456 271.974 95.606 96.159 
Maghiară 5.898 4.624 1.957 1.101 
Germană 4.709 4.053 2.658 2.189 
Sârbă 428 457 259 261 
Ucraineană 208 51 164 10 
Slovacă 347 516 13 243 
Cehă 32 30 - - 
Bulgară 69 - 69 - 
Croată 236 210 - - 
Romanes 195 240 160 167 
Engleză - 246 - 246 

Sursa : INS – date prelucrate 

În municipiile Timișoara și Lugoj, învăţământul superior cunoaște o puternică dezvoltare, atât în cadrul 
celor 4 universităţi de stat, Universitatea Politehnică (Școala Politehnică din Timișoara a fost înfiinţată în 
1920), Universitatea de Vest, Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” și Universitatea de 
Știinţe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului, cât și în cadrul unor universităţi private autorizate sau 
acreditate din Timișoara, respectiv Universitatea Creștina "Dimitrie Cantemir", Universitatea Tibiscus, 
Universitatea "Ioan Slavici", Universitatea „Mihai Eminescu” și Universitatea Europeană Drăgan din 
Lugoj. 
În figura de mai jos este prezentată evoluţia populaţiei școlare din judeţul Timiș în perioada 2000-2011 
(nr elevi/studenti): 

Fig. 3.13 
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Tabel 3.63 - Populaţia şcolară pe niveluri de educaţie judeţul Timiş

Nivel instruire 
Judeţul Timiş

(nr. copii/elevi înscrişi) 
2011 2012

Grădiniţe 20.565 18.172 
Învăţământ  preuniversitar 80.321 82.305 
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv înv. 
special) 47.728 51.515 

Învăţământ primar (inclusiv înv. special) 23.868 27.835 
Învăţământ gimnazial (inclusiv înv. special) 23.860 23.680 
Învăţământ liceal 30.231 27.486 
Învăţământ profesional 123 277 
Învăţământ postliceal 2.178 2.738 
Studenţi 36.519 33.629 
Stdenţi învăţământ public 31.333 29.754 
Stdenţi învăţământ privat 5.186 3.870 

Sursa : INS – date prelucrate 

După cum se observă, numărul elevilor înscriși în învăţământul primar și gimnazial se situează pe o 
pantă descendentă, scăzând de la cca. 75.000 elevi înscriși la nivelul anului școlar 2000-2001, la cca. 
52.000 în anul școlar 2010-2011, în timp ce numărul elevilor înscriși la învăţământul liceal se situează pe 
o pantă ușor ascendentă, crescând de la cca. 22.000 de elevi înscriși la nivelul anului școlar 2000-2001, 
la cca. 30.231 în anul școlar 2010-2011, scăzând la 27.486 elevi în anul şcolar 2011-2012.  

În ceea ce privește învăţământul profesional, acesta a înregistrat o scădere dramatică, fapt datorat în 
mare măsură desfiinţării școlilor profesionale. Din grafic se observă că numărul elevilor din învăţământul 
profesional a scăzut de la cca. 8.000 elevi înscriși la nivelul anului școlar 2000-2001, la cca. 1.500 elevi 
în anul școlar 2010-2011. Aceasta deficiență este semnalată tot mai frecvent de către agenții economici, 
în special societățile cu capital strain care sunt nevoite sa-si califice personalul angajat prin mijloace 
proprii. Analizele efectuate la nivel local si regional impreuna cu actorii locali și potențialii angajatori 
relevă necesitatea reconstruirii sistemului de invățămant profesional in stransa legatura cu nevoile pietei, 
de preferat in parteneriat cu principalii agenții economici interesati in dezvoltarea ofertei de servicii 
profesionale specializate pe piata muncii. 

2.3.4.2 Infrastructura și dotarea cu factori în învăţământul preuniversitar și universitar 

Dinamica personalul didactic pe niveluri de educaţie în județul Timiș, în perioada 1995-2012 este redată 
în tabelul următor: 

Tabel 3.64 -Personalul didactic, pe niveluri de educaţie în județul Timiș, număr, 1995-2012 

Niveluri de educație Anul 
1995 

Anul 
2000 

Anul 
2006 

Anul 
2011 

Anul 
2012 

Total 11224 11218 10500 8947 8913
Învăţământ preşcolar 1249 1123 1132 1155 1118 
Învăţământ preuniversitar 7778 7349 6498 5712 5811 
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv 
învăţământul special) 5214 4798 4068 3687 3766 
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-continuare tabel- 

Niveluri de educație Anul 
1995 

Anul 
2000 

Anul 
2006 

Anul 
2011 

Anul 
2012 

Învăţământ primar(inclusiv învăţământ 
special) 2122 1786 1324 1282 1459 
Învăţământ gimnazial(inclusiv învăţământ 
special) 3092 3012 2744 2405 2307 
Învăţământ primar şi gimnazial 4878 4410 3691 3328 3416 
Învăţământul primar 1973 1658 1185 1150 1331 
Învăţământ gimnazial 2905 2752 2506 2178 2085 

Învăţământ primar şi gimnazial special 336 388 377 359 350 
Învăţământ primar special 149 128 139 132 128 
Învăţământ gimnazial special 187 260 238 227 222 
Învăţământul secundar ciclul 2 (liceal şi 
profesional) 2494 2536 2387 2025 1969 
Învăţământ liceal 2070 2373 2032 1996 1960 
Învăţământ profesional 424 163 355 29 9 
Învăţământ postliceal 70 15 43 : 76 
Învăţământ superior 2197 2746 2870 2080 1984 
% învățământ superior, din total 19.57% 24.48% 27.33% 23.25% 22.26% 

Sursa: INS, seria de date SCL104E, TEMPO, accesat la 15 decembrie 2013. 

2.3.5 Infrastructura în domeniul învățământului superior, cercetării și ICT 

2.3.5.1 Tehnologia Informației și Comunicațiilor (ICT) 

UE promovează utilizarea tehnologiilor informaţiei și comunicaţiilor pentru a depăși excluziunea  digitală  
și  a  îmbunătăţi  performanţele  economice,  oportunitățile  de  angajare, calitatea vieții, participarea și 
coeziunea socială. În anul 2011, în Regiunea Vest, 45% dintre persoanele cu vârsta cuprinsă între 16 
și 74 ani nu au utilizat niciodată un calculator. Cu toate acestea, Regiunea se poziționează pe locul 2 în 
România, după București-Ilfov (33%). 

Accesul la internet reprezintă posibilitatea gospodăriilor de a utiliza internetul de acasă. Dacă în 2010, 
2/3 din gospodăriile din Europa aveau acces la Internet, Regiunea Vest nu se situează foarte bine la 
acest indicator, dar are o dinamică bună cu o creștere de 19% în perioada 2008-2011. Conexiunea la 
internet în bandă largă presupune viteze ridicate de transfer a datelor la încărcare și descărcare, 
asigurând condițiile cerute de participarea beneficiarilor la rețele sociale, utilizarea aplicațiilor cu fișiere 
media audio-video, dezvoltarea de relații profesionale la distanță. Regiunea Vest are doar 30% din 
gospodăriile sale cu conexiune de bandă largă, în 2011 clasându-se pe locul 5 în România (aproape de 
nivelul național și la 55,6% media București- Ilfov). Regiunea este mult sub obiectivul de 90% al UE. 

Un  studiu  realizat  de  Autoritatea  Națională  pentru  Administrare  și  Reglementare  în Comunicații 
(ANCOM) în octombrie 2010 indică județul Caraș-Severin ca fiind cel mai dezavantajat din punct de 
vedere al accesului la internet de mare viteză – cu un procent de 40 – 50% din populație fără acces, 
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în timp ce celelalte județe ale regiunii înregistrează doar 20-40% din populație fără acces. Același 
studiu a anunţat o acoperire naţională cu servicii de bandă largă de 83,7% în martie 2010. 

În Regiunea Vest numărul utilizatorilor de internet în mod regulat este doar puţin peste media 
naţională (37%), cu 40% din persoanele care utilizează internetul cel puţin o dată pe săptămână. Totuși 
numărul utilizatorilor de internet în mod regulat a crescut foarte repede – 11% în 3 ani. 
Regiunea Vest are doar 3% utilizatori internet care au comandat online bunuri și servicii pentru uz 
personal în 2011. Această cifră este foarte mică având în vedere că utilizatorii de Internet în regiune 
sunt relativ puţini în comparaţie cu media UE. În ceea ce privește comerțul electronic Regiunea Vest nu 
are o situație bună. Are doar 3% utilizatori de servicii de comerț electronic în 2011 din România și este 
pe pe ultimul loc în România. Totodată, firmele care vând sau fac achiziții prin Internet au o pondere 
mică (4% față de 13% în UE 27 în anul 2011). 

Institute Naţionale • Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare în Sudură și Încercări de 
Materiale - ISIM Timișoara 
• Institutul Naţional de Cercetare-dezvoltare pentru Electrochimie și Materie 
Condensată - INCEMC Timișoara 
• Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare în Construcţii și Economia 
Construcţiilor Filiala Timișoara 
• Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Ecologie Industrială - 
INCOECOIND Filiala Timișoara 

Alte institute și 
unităţi de cercetare 

• Institutul de Chimie Timișoara 
• Institutul de Boli Cardiovasculare Timișoara 
• Institutul de Sănătate Publică “Prof. Dr. Leonida Georgescu” Timișoara 
• Staţiunea de Cercetări Agricole Lovrin 

Organizaţii 
neguvernamentale 
ale cercetării 

• Asociaţia pentru Cercetare Multidisciplinară din Zona de Vest a României - 
ACM-V Timișoara 
• Asociaţia de Sudură din România - ASR Timișoara 
• Asociaţia de Robotică din România - Timișoara 

Universităţi • Universitatea de Știinţe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului - 
USAMVB Timișoara 
• Universitatea de Vest Timișoara 
• Universitatea Politehnica Timișoara 
• Universitatea de Medicină și Farmacie “Victor Babeș” Timișoara  

Institutele de cercetare din judeţul Timiș acoperă o mare varietate de domenii știinţifice: - sudură și 
încercări de material; chimie și electrochimie; fizică; silvicultură; ecologie; construcţii; materiale ceramic; 
sănătate public; mașini hidraulice; agricultură; medicină (cardiologie); metrologie; pedologie;  

În Timișoara funcţionează în cadrul ISIM Timișoara un Centru de excelenţă în domeniul sudării cu 
ultrasunete. 
În universităţi există o serie de centre de cercetare acreditate de CNCSIS și care pot evolua în timp spre 
centre de excelenţă în măsura în care prin preocupări, personal și dotări parcurg drumul spre 
performanţă. Timișoara deține un puternic centru universitar de cercetare medicală. De asemenea, 
Timișoara este considerat un centru universitar complex care se află în prezent în tranziţie de la funcţii 
de cercetare regională la funcţii de cercetare de importanţă naţională.
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Cererile agenţilor economici către unităţile de cercetare sunt diverse: 
� elaborarea unor tehnologii de fabricaţie noi sau modernizate; 
� conceperea și realizarea unor echipamente de producţie; 
� consultanţă știinţifică; 
� asistenţă tehnică în domeniul managementului calităţii; 
� analize, încercări, examinări de specialitate; 
� certificare procese, produse și sarcini; 
� training profesional. 

Principalele probleme cu care se confruntă mediul de cercetare 

Institutele de cercetare au fost afectate într-o anumită măsură de procesul de privatizare. Nu au existat 
normele legale specifice aplicate pentru privatizarea institutelor fapt cu grave consecinţe asupra 
patrimoniului acestor institute (dotări, arhiva de proiecte, brevete, clădiri, etc.). 

În anul 2006 numărul de angajaţi care munceau în cercetare și dezvoltare raportat la 100.000 locuitori 
era de 29.5 la nivelul judeţului, ceea ce reprezintă puţin peste jumătate din media la nivel naţional(de 
48.9). Numărul salariaţilor din cercetare a scăzut foarte mult pe plan naţional în perioada 2003-2005, 
lucru evidenţiat și de faptul că media la nivel naţional a numărului de angajaţi a scăzut de la 214.2 la 
48.9  

Numărul de angajaţi care muncesc în cercetare și dezvoltare raportat la 10.000 de persoane ocupate 
civile era în 2009 de 53.2 persoane, iar în anul 2010, în județul Timiș existau 57 de cercetători la 10.000 
de persoane ocupate civile, rezultat care poziționează județul Timiș după București (110 de cercetători 
la 10.000 de persoane ocupate civile) și județul Cluj (79 de cercetători la 10.000 de persoane ocupate 
civile). Se poate observa că din 2006 în 2010 numărul angajaţilor din cercetare/dezvoltare raportat la 
10.000 persoane ocupate civile a crescut de la 29.5 la 57 (aproape o dublare a numărului acestora.).  

Cheltuielile totale din cercetare-dezvoltare în perioada 2007-2010, în județul Timiș au fost următoarele: 
în 2007 - 73.508 mii lei, în 2008 – 109.603 mii lei, în 2009 – 71.369 mii lei și în 2010 - 91.750 mii lei. Din 
analiza modului de împărțire a cheltuielilor totale se observă că cele mai mari sunt cheltuielile curente 
care cuprind plățile efectuate în cursul unei perioade în cadrul unităților, reprezentând costul forței de 
muncă, al materialelor, precum și alte cheltuieli curente, comparativ cu cele de capital necesare 
modernizării.  

Nu toate institutele din zonă s-au adaptat ușor la condiţiile economiei de piaţă. Unele institute, probabil și 
din cauza profilului specific, au rămas dependente de finanţările guvernamentale, negăsindu-și parteneri 
economici interesaţi de rezultatele cercetării proprii.  

În cea ce privește proiectele care au fost contractate prin Programul Operațional Sectorial Creșterea 
Competitivității Economice, Axa prioritară: Cercetare – Dezvoltare Tehnologică și inovare pentru 
competitivitate, au fost contractate 17 proiecte, de către firme care își desfășoară activitatea în 
municipiul Timișoara. 

Studiul efectuat de ADETIM in cadrul proiectului european FARIN-Facilitarea Inovarii 
Responsabile la nivelul județului Timiș a analizat o serie de indicatori care sunt prezentati in 
continuare alaturi de concluziile studiului, astfel: 

Analiza indicatorilor de inovare ai unităţii teritoriale 
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Există 4 Institute naţionale de cercetare cu filiale în judeţul Timiş, 4 Institute locale de cercetare, 3 
asociaţii profesionale şi 4 mari universităţi în judeţ. Nu există date disponibile privind numărul de Institute 
de cercetare la nivel regional şi local, însă doar la nivel naţional s-a înregistrat un număr total de 1166 
de Institute de cercetare în România.  

Judeţul Timiş este unul dintre puţinele judeţe care au 4 universităţi, cu specialităţi acoperind aproape 
întreg domeniul ştiinţific: agricultura, medicina, Ştiinţele tehnice, economice şi sociale. Universităţile au o 
serie de centre de cercetare recunoscute la nivel naţional. Timişoara este, de asemenea, un important 
centru medical de cercetare.  

La sfârşitul anului 2011, un număr de 1772 persoane au fost încadraţi la muncă în sectorul cercetării şi 
dezvoltării (C&D) în judeţul Timiş. Numărul reprezintă aproximativ 3% din numărul total de lucrători din 
sectorul C&D din România, iar 42% din numărul total din Regiunea de Vest. 

Tabel 3.65  - Personalul C&D 

Unitatea teritorială a 
activităţii C&D 

Numărul actual al 
cercetătorilor 

angajaţi în cadrul 
C&D la 1000 locuitori 

(capita) 

Numărul actual al 
personalului auxiliar 

angajat în cadrul C&D la 
1000 locuitori (capita) 

Numărul persoanelor 
angajate în cadrul C&D 
cu studii superioare la 
1000 locuitori (capita) 

România 2,0 0,8 1,2
Bucureşti şi regiunea Ilfov 
(capitala) 9,8 4,8 5,0 
Regiunea de Vest 1,7 0,5 1,2 
Judeţul Arad  1,6 0,2 1,3 
Judeţul Caraş-Severin  0,4 0,3 0,1 
Judeţul Hunedoara  1,2 0,6 0,7 
Judeţul Timiş 2,6 0,6 2,0

Sursa: INSSE, calculare proprie (Date indisponibile pentru cercetătorii cu studii doctorale  din regiuni şi judeţ). 

După cum se poate observa din tabel, judeţul Timiş este peste media din România în ceea ce priveşte 
numărul total de cercetători angajaţi în activitatea cercetării şi dezvoltării la 1000 de locuitori; de 
asemenea, numărul de cercetători actuali (şi nu a personalului auxiliar) este mai mare.  

Din păcate, nu există date disponibile privind repartizarea personalului C&D pe regiuni în funcţie de 
mijloacele economice. Cu toate acestea, există date disponibile în ceea ce priveşte cheltuielile din 
sectorul C&D. 

Tabelul 3.66 -  Cheltuielile C&D 

Unitatea teritorială a activităţii C&D 
Cheltueli anuale (mii 

de euro) ale C&D 
(anul 2011) 

Procentajul cheltuielilor anuale (mii 
de euro) ale C&D (anul 2011) 

România 645144 100% 
Bucureşti şi Regiunea Ilfov (capitala) 372293 57,7 
Regiunea de Vest 29125 4,5 
Judeţul Arad  2990 0,5 
Judeţul Caras-Severin  212 0,03 
Judeţul Hunedoara  3297 0,5 
Județul Timiş 22625 3,5

Source: INSSE, calculare proprie 
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Este de remarcat faptul că peste jumătate din cheltuielile declarate în România sunt centrate în regiunea 
Ilfov-Bucureşti. 

Potrivit unui studiu realizat de Asociaţia Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, Regiunea de Vest este pe 
ultimul loc în România în ceea ce priveşte nivelul de inovare. Această estimare a luat în considerare 
factori precum: potenţialul de gestionare a inovării; potenţialul pentru crearea de know-how; capacitatea 
de a inova şi de a integra într-o reţea; performanţa activităţilor de inovare; proprietatea intelectuală.  
Aceşti factori au fost subdivizaţi, pentru fiecare factor în parte. Întrucât judeţul Timiş are cele mai 
dezvoltat sector de cercetare-dezvoltare din Regiunea de Vest, vom lua în considerare pentru judeţ 
aceste rezultate relevante. Prin urmare, vă prezentăm în cele ce urmează rezultatele acestui studiu, 
pentru toate regiunile din România. 

Tabel 3.67  - Clasamentul regiunilor din România în funcţie de  
factorii de inovare (la finele anului 2011) 

Regiune Potenţial de coordonare 
a inovării 

Potenţial de 
creare a 

know-how-
ului 

Abilitate de 
inovare şi 

integrare în 
reţea 

Performanţa activităţilor 
de inovare 

Proprietatea 
intelectuală

 Alţi factori: educaţia 
formală şi informală, 
personalul R&D în 
domeniul tehnologic; 
personalul din marketing, 
promovare, monitorizare; 
autorităţi publice, suport 
al inovării 

Alţi factori:
public; privat; 
inovare; 
cooperare şi 
colaborare 

Alţi factori: 
inovare; 
cooperare şi 
colaborare 

Alţi factori:
produse noi/îmbunătăţite 
şi/sau tehnologii, 
implementare a noi 
tehnologii; activităţi 
tehnologice R&D; servicii 
de consultanţă; 
promovare, marketing, 
repartizare activităţi 

Alţi factori:
documentația 
tehnică și 
economică; 
brevete; modele 
industriale 
protejate şi 
altele (drepturi 
de autor, mărci, 
etc) 

Bucureşti-
Ilfov 

1 1 1 1 1 

Nord-Est 2 4 2 7 6 
Sud-Vest 3 6 4 4 8 
Nord-Vest 4 3 7 8 4 
Sud 5 2 5 6 3 
Sud-Est 6 7 8 2 7 
Centru 7 8 3 3 1 
Vest 8 5 6 5 5 

Rezultă destul de clar din acest tabel faptul că lider în inovare este regiunea Bucureşti-Ilfov. Regiunea 
de Vest este situată pe ultimul loc, loc care nu este în concordanţă cu puterea economică a acesteia și 
nu reflecta in mod specific capacitatea de inovare a județului Timiș, datele studiului reflectand nivelul 
regional. 

Inovarea responsabilă
În privinţa dimensiunii inovării responsabile, au fost analizate răspunsurile primite din partea 
reprezentaţilor companiilor cu privire factorii care au contribuit în ultimii trei ani la deciziile privind 
activităţile inovative. De asemeni, s-a încercat o estimare a rolului pe care îi au aceeaşi factori în viitorul 
apropiat, ca determinanţi pentru implicarea în activităţi de inovare. Tabelul nr. 3 ilustrează în regim 
comparativ răspunsurile celor chestionaţi cu referire la cele două momente de timp.  
Aşa cum reiese din analiză, cei mai importanţi factori sunt: expansiunea producţiei şi serviciilor, 
deschiderea de noi pieţe, mărirea capacităţii de producţie, mărirea cotei de piaţă, mărirea 
capacităţii de producţiei şi a eficienţei proceselor de producţie sau a serviciilor. Importanţa 
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acestor factori manifestă în cele mai multe cazuri un trend ascendent – sunt factori care au avut 
importanţă în ultimii trei ani, dar vor avea importanţă chiar şi mai crescută în viitorul apropiat. Cei mai 
puţin importanţi factori ce influenţează decizie în legătură cu inovarea sunt: utilizarea şi promovarea a 
patrimoniului cultural dar şi implicarea comunităţii locale.

Legat de modul în care activităţile inovative pot afecta mediul înconjurător, aproape toate organizaţiile 
par să cadă de acord că nu există aspecte ale activităţii lor sau produse, servicii care să fie dăunătoare 
sănătăţii (opinie susţinută de 96,2 dintre companiile care au desfăşurat activităţi inovative). Acelaşi 
procent au răspuns că desfăşoară o serie de acţiuni cum ar fi tratarea gunoiului înainte de a-l arunca 
şi colectarea gunoiului pentru reciclare. Aproape toate companiile estimează efectele 
accidentale/neintenţionate ce ar putea apare ca urmare a activităţii inovative. 

În privinţa influenţei activităţilor inovative asupra mediului organizaţional - intern şi social- extern, doar 
unul dintre cei 30 respondenţi (care se ocupă cu creşterea porcinelor) a afirmat că activitatea inovativă
din cadrul firmei a condus la dispariţia unor posturi în interior. Totuşi, s-a întâmplat într-o treime din 
cazuri să fie necesară relocarea unor posturi (către alte persoane) în interiorul organizaţiei. Din 
păcate însă, preocupările în ceea ce priveşte responsabilitatea socială a organizaţiilor, lucrurile nu 
stau la fel de bine: aproximativ 85% dintre firmele care au desfăşurat activităţi inovative nu au o strategie 
de RSC în interiorul organizaţiei. Mai mult decât atât – 92,3% dintre aceste firme nu asigură servicii 
încorporate de tip social. Aceste răspunsuri au fost ilustrate pentru o mai bună comparabilitate vizuală 
în figura 3.14. 

 Întrebări privind mediul social: 

Fig. 3.14 
Sursa: analiza răspunsurilor la chestionar 

 

Cooperarea şi sursele de informare utilizate în activitatea de inovareÎntre anii 2008 şi 2012, în 
medie jumătate din organizaţiile incluse în studiu au cooperat în mod indirect cu anumite instanţe 
(participanţi), în cursul activităţilor de inovare. Cooperările au fost într-o mai mare măsură cu camerele 
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de comerţ, cu furnizorii de echipamente, cu autorităţile şi serviciile publice, cu autorităţile locale. Într-o 
măsură mai mică s-a cooperat cu organizaţii de inovare naţionale, agenţiile de dezvoltare regională, cu 
instituţii de cercetare private, cu bănci private, cu parcuri industriale/incubatoare sau cu diverse clustere. 
Figura de mai jos  ilustrează modul în care s-au desfăşurat diferitele cooperări cu anumiţi parteneri, 
pentru o mai bună comparaţie.

Pentru buna desfăşurare a activităţilor de inovare, firmele utilizează diverse surse de informare. Cele 
mai puţin folosite surse de informare în acest sens sunt: organizaţiile de inovare naţionale (nu folosesc 
73,1% dintre firmele care au activitate inovativă), parcurile industriale, incubatoarele (nu apelează 
73,1%), clusterele (neutilizate de către 69,2%), agenţiile de inovare regional (nu apelează 69,2%), 
agenţiile de dezvoltare regional (nu sunt sursă pentru 65,4%), băncile private (nu folosesc 57,7%), etc. 
La polul opus, sursele cele mai utilizate pentru informare în folosul activităţii de inovare sunt: camerele 
de comerţ ( sursa cea mai important, amintită aproape în unanimitate). În aceeaşi măsură sunt invocate 
ca surse de informare: colegii din interiorul organizaţiei, furnizorii de echipamente, material, 
service, software. Alte surse folosite în informare de către cei mai mulţi dintre respondenţi sunt:  
autorităţile şi serviciile publice (utilizate de către aproximativ 80% dintre firmele cu activităţi inovative), 
consumatorii/clienţii (pentru aproximativ 80%), competitiorii sau organizaţii/firme din alte industrii 
(pentru 77%), etc. Dintre toate aceste surse , rolul cel mai important pentru organizaţii îl au colegii din 
interior (92,3% au declarat această sursă ca fiind foarte importantă). Rolul secundar ca apreciere a 
importanţei revine standardelor tehnice sau de servicii (declarate de către 80,8% ca fiind surse foarte 
importante), respective rolul terţ îl deţin camerele de comerţ – apreciate de către 61,5% ca surse foarte 
importante). Există şi alte surse de informare cu importanţă crescută: autorităţile locale, jurnalele 
ştiinţifice şi comerciale, conferinţele, târgurile şi expoziţiile, autorităţile şi serviciile publice. 
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Cooperarea cu părţile interesate (participanţi) la activităţile de inovare 

 
Sursa: analiza răspunsurilor la chestionar 

Fig. 3.15 
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Principalele elemente de potențial conform analizei SWOT privind inovarea în judeţul Timiş  

Puncte forte Puncte slabe 

 Economia este dinamică (număr mare de 
întreprinderi active, întreprinderi noi) 

• Judeţul se situează pe locul II în ceea ce 
priveşte PIB-ul din România, după regiunea 
Bucureşti 

• Există investitori străini, în special în sectorul 
auto 

• Economia este orientată înspre comerţ şi 
servicii, situând industria pe locul al doilea 

• Există unele sectoare precum telecomunicaţiile 
şi auto, cu produse şi servicii de înaltă 
tehnologie, în ultimii ani înregistrând o continuă 
dezvoltare 

• Judeţ are cea mai mare populaţie din regiunea 

• Baza dezvoltării R&D: 4 Universităţi de Stat şi 5 
Universităţi private, acoperind toate domeniile 
de educaţie; 4 institute naţionale de cercetare, 5 
alte institute importante de cercetare, acoperind 
o largă arie de expertiză 

• Rata ridicată de ocupare a forţei de muncă 
(peste media naţională); 

• Productivitate ridicată de lucru (peste media 
naţională) 

• Agricultură extensivă şi o puternică industrie 
alimentară şi a băuturilor. 

• Există unele sectoare precum telecomunicaţiile 
şi auto, cu produse şi servicii de înaltă 
tehnologie, în continuă dezvoltare în ultimii ani 

• Judeţul are cea mai mare populaţie din regiune 

  

 Numărul foarte scăzut al întreprinderilor mari cu 
capital romanesc 

• Producţie industrială orientată în principal spre 
pieţele externe  

• Concentraţie mare de microîntreprinderi activând 
în sectorul comercial şi al serviciilor, şi, prin 
urmare, depinzând de veniturile populaţiei 

• Majoritatea companiilor sunt foarte mici (< 10 
angajaţi) şi în mare măsură depind de variaţiile 
pieţei 

• Economia nu foloseşte procedura de cluster 
efect/suport. 

• Nu există centru de transfer intermodal, deşi 
judeţul se află la răscrucea unor importante rute 
comerciale din UE.  

• Infrastructura de afaceri este subdezvoltată 

• Industria judeţului este axată pe anumite sectoare 
(auto, IT) şi slab dezvoltate pe alte sectoare 

• Nu se întreprind suficiente măsuri/acţiuni locale în 
vederea facilitării dezvoltării IMM-urilor, prin 
comparație cu alte regiuni ale UE; 

• Capacitatea de inovare şi cercetare locală nu este 
utilizată pentru dezvoltarea economiei locale 

• Potenţialul agricol este insuficient folosit şi 
agricultura este legată de o industrie 
subdezvoltată 

• Forţa de muncă nu este în mod adecvat instruită 
(formare şi educaţie) pentru piaţă 

• Firmele nu au strategii sau planuri pentru acţiune 
în domeniul Inovării Responsabile 

Oportunităţi Riscuri 
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• Poziţie geografică bună (frontieră cu Ungaria, 
Serbia) 

• Majoritatea populaţiei locuieşte în zone urbane 
• În ultimii ani populaţia judeţului Timiş a crescut 

datorită imigraţiei din diferite zone ale României  
• Antreprenoriatul este dezvoltat 
• Autorităţi locale active, dornice să acceseze 

fonduri Europene 
• Potenţial pentru dezvoltarea energiei 

regenerabile, mai ales solară, biomasă şi apă 
termală disponibilă în mai multe zone 

• Mai multe arii protejate (peisaje naturale şi 
faună) situate în judeţ 

• Reţea de drumuri relativ bună, mai ales între 
oraşe 

• Traversat de Râul Bega, există potenţial ridicat 
pentru transportul apei între Timiş si Serbia. 

• Mari centre logistice situate în zonă (mai ales 
frontiera româno-ungară) 

• Economie extrem de sensibilă la schimbările de 
pe pieţele internaţionale; recesiunea şi variaţiile 
economice afectează cea mai mare parte a 
industriei şi a comerţului 

• Creşterea preţurilor la energie (resurse mari de 
energie şi implicit costuri ridicate de utilizare a 
unor surse de energie regenerabilă (apă 
geotermală şi termică) 

• Creştere constantă a populaţiei negative 
• O mare parte din forţa de muncă emigrează, 

inclusiv cea înalt calificată 
• Constanta creştere a populaţiei de peste 60 de 

ani şi scăderea populaţiei tânără (< 15 ani) 
• Deteriorarea infrastructurii de transport 
• Încetarea sau diminuarea finanţării naţionale/ 

internaţionale a infrastructurii 
• Nu există o conştientizare publică (în comunitate) 

a conceptului de Inovare Responsabilă 

 

2.3.6. Infrastructura de susținere a afacerilor - Parcuri și zone industriale în judeţul Timiș   

Investiţiile publice în infrastructura pentru dezvoltarea afacerilor în județul Timiș  au ca scop atragerea 
investiţiilor, crearea de noi locuri de muncă și sprijinirea dezvoltării durabile a economiei județului și 
localităților în care acestea sunt localizate. Infrastructurile de susținere a afacerilor care vizează domenii 
specifice au ca obiectiv stimularea dezvoltării unor sectoare de activitate considerate prioritare pentru 
economia județului. În general proiectele de infrastructură pentru susținerea afacerilor sunt printre 
puținele instrumente  prin care autoritățile publice pot sprijini dezvoltarea sectorului IMM.  

Alături de infrastructura de afaceri publică în județul Timiș exista o serie de structuri de susținere a 
afacerii private care completează oferta județului Timiș pentru atragerea de noi investiții în județul Timiș 
și/sau dezvoltarea afacerilor. 

Infrastructura de susținere a afacerilor include următoarele categorii generice de structuri de afaceri 
conform clasificării existente la nivelul Regiunii Vest: 

� parcuri industriale, știinţifice și tehnologice, parcuri logistice; 
� incubatoare și centre de afaceri; 
� locaţii individuale; 
� spaţii / clădiri de birouri. 

Distribuția structurilor de susținere a afacerilor la nivelul Regiunii Vest este prezentată în tabelul de mai 
jos (sursa ADR Vest) 



20

2.3.6.1. Parcuri și zone industriale aflate în proprietate publică

Parcul Industrial și Tehnologic Timișoara (PITT) a fost realizat de către  Consiliul Judeţean Timiș
și Agenţia de Dezvoltare Economico-Socială Timiș, în cadrul unui proiect finanţat prin programul Phare 
SIF 2001, Fondul Naţional pentru Dezvoltare Regională, fonduri locale și alte surse. 

Investiţia de tip „green field” de la Parcul Industrial și Tehnologic Timișoara, în valoare de 3,7 milioane 
de euro, a fost finalizată în luna octombrie 2004, având în final o suprafaţă totală de   cca. 18,3 ha 
împărţită în 25 de parcele cu dimensiuni cuprinse între 950 m² și 8.420 m². Totodată, în cadrul PITT, 
există și un Pavilion Administrativ care oferă 19 spaţii pentru închiriere și poate găzdui evenimente în 
sălile de conferinţă, protocol și seminar.  

Parcul este situat în partea de nord-vest a municipiului Timișoara, pe Calea Torontalului, pe drumul 
naţional DN6, la următoarele distanţe:  

� 6 km de centrul orașului; 8 km de Gara de Nord din Timișoara; 
� 15 km faţă de Aeroportul Internaţional Traian Vuia din Timișoara și la 500 m de Aeroportul 

Utilitar; 
� 48 de km faţă de punctul de trecere al frontierei cu Serbia, de la Jimbolia; 
� 75 de km distanţă faţă de punctul de trecere al frontierei cu Uniunea Europeană, Cenad – 

Kiszombor din Ungaria
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Destinaţie: Construirea, și amenajarea clădirilor și halelor necesare desfășurării activităţilor productive 
care se încadrează în profilul de activitate al parcului: tehnologia informaţiei și telecomunicaţii; mașini și 
echipamente; industria mijloacelor de transport; electronică și electrotehnică; alte activităţi de producţie 
care utilizează tehnologii nepoluante sau puţin poluante. 

Stadiul actual: Operaţional, începând din luna octombrie 2004; în prezent (ianuarie 2014) mai sunt 7 
parcele libere în suprafaţă totală de 33.217 mp.  

Echipare cu infrastructură: Întreaga suprafaţă a parcului este dotată cu utilităţi de tipul: drumuri de 
incintă; alimentare cu apă; canalizare pentru apele uzate; reţea alimentare cu gaz; alimentare cu 
energie electrică; reţea telefonică; iluminat public stradal și perimetral. Principalii paramatrii ai 
echipărilor de infrastructura sunt: 
Electricitate Puterea instalată totală = 7.000 KW; Puterea simultan absorbită = 5.000 KW ; Alimentarea 
se face din staţia de 110/20 KV Bucovina prin LES 20 KV. Apă  Se asigură de la reţeaua de distribuţie 
urbană a municipiului Timișoara printr-o conductă de conectare cu Dn = 400 mm din tuburi de material 
plastic întărit cu sticlă GRP. Debitul asigurat este cuprins între Q = 25 – 150 l/s pentru clădiri P+1.  

Gaze naturale: Distribuţia gazului natural la nivelul fiecărei parcele se face prin conectarea reţelei interne 
a parcului la conducta generală de gaz din zonă (D=280/255 mm); Consumul maxim estimat de gaz care 
poate fi asigurat este de 500 Nmc/h, respectiv 360.000 Nmc/lună pentru consum de 24 ore din 24. 
Canalizare: reţea de canalizare din tuburi GRP cu Dn = 300 mm conectată la colectorul principal al 
municipiului Timișoara.  

Reţea telecomunicaţie: PITT este dotat cu centrală telefonică CSND HD (ALCATEL) conectată la 
centrala telefonică digitală CTD E 10 Timișoara (ALCATEL) prin cablu de fibră optică. CSND HD 
(ALCATEL)dispune de 125 de linii conectate prin cablu de cupru la cutiile terminale distribuite în fiecare 
din cele 25 de parcele. Fiecare cutie terminală oferind 5 linii de abonat. 

Drumuri: Drum de acces cu racord la DN6; Drumuri în incintă; Trotuare și alei pietonale; 

Pavilionul administrativ și de servicii dispune de spaţii corespunzătoare atât pentru desfășurarea 
activităţii personalului de administrare a parcului, cât și 19 spaţii amenajate, în suprafaţă totală de 250 
mp, pentru închiriat și care ,în prezent fac, parte din oferta Incubatorului de afaceri PITT Timișoara 
operaționalizat în anul 2012 în cadrul Programului național pentru dezvoltarea incubatoarelor de afaceri.

Gama de servicii oferite clienților în cadrul Parcului Industrial și Tehnologic Timișoara   include servicii 
suport incluse în taxa de concesionare, asigurate de catre ADETIM în calitate de Administrator 
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(recepţie, info point; suport în obţinerea de avize și autorizaţii din partea APL; includerea concesionarilor 
și locatorilor în cadrul programului de promovare și PR a Parcului; business club; centru consultativ și 
locatorilor în cadrul programului de promovare și PR a Parcului; facilitarea legăturii cu Centrul 
Universitar  Timișoara;  salubrizare  și întreţinere drumuri, spaţii verzi și curăţenie spaţiu public; 
iluminat stradal și perimetral; pază și protecţie; acces la reţeaua de utilităţi a Parcului: apă, canal, gaz, 
energie electrică, telecomunicaţii) și servicii  și  facilităţi  asigurate  contra  cost  (organizare 
evenimente;   închiriere   săli   de   conferinţă   și   seminarii;   parcare   pentru   locatarii   Pavilionul 
Administrativ (PA); închiriere birouri în P A; servicii suport pentru transfer tehnologic; consultanţă pentru 
identificare furnizori; sprijin pentru consolidarea clusterelor; consultanţă pentru mărci și patente). 

Parc industrial Freidorf, Timișoara 

Parcul Industrial Freidorf Timișoara se află în proprietatea Consiliului Local al Municipiului Timișoara.  
Suprafaţa totală a parcului industrial este de 47 ha și 9.015m², din care o suprafaţă de cca 3,5 ha este 
destinată circulaţiei în incinta parcului, iar restul poate fi concesionată investitorilor. Terenul se 
concesionează pe o perioadă de 49 de ani cu posibilitate de prelungire pentru încă 24,5 ani, adică în 
total 73,5 ani. 

Parcul este amplasat în intravilanul 
localităţii Timișoara, în zona de sud-vest 
a municipiului, la următoarele distanțe 
faţă de: 

 7 km de centrul Timișoarei 
 15 km faţă de Aeroportul Internaţional 

Timișoara 
Accesul este asigurat printr-o arteră cu 
patru benzi de circulaţie, care leagă 
parcul de centrul orașului. Calea ferată 
este adiacentă amplasamentului pe 
latura de sud-est, unde se găsește Gara 
de Vest a Timișoarei, cu liniile de triaj 
aferente. Zona are asigurat accesul la 
transportul în comun prin intermediul 
tramvaiului și autobuzului.   

 

Principalele utilităţi și facilităţi asigurate sunt: energie electrică – în partea de sud a amplasamentului 
există reţea aeriană de medie tensiune fiind posibilă branșarea consumatorilor; gaze naturale – în 
partea de nord a amplasamentului există două conducte de gaz de medie presiune fiind posibilă 
branșarea consumatorilor; apă potabilă – pe mijlocul amplasamentului există reţea de apă potabilă și 
este posibilă branșarea consumatorilor; canalizare – canalul existent permite   branșarea 
consumatorilor; colectare gunoi – se efectuează de două ori pe săptămână; reţea de telefonie – în 
amplasament există reţea de telefonie din fibră optică. 

Echiparea cu infrastructură:  

� Energie electrică - capacitate disponibilă cca 3 MW cu posibilităţi de dezvoltare;  
� Gaze naturale  - în partea de nord a amplasamentului există două conducte de gaz de medie 

presiune 
� Apă potabilă - capacitate disponibilă - 527 m3/ zi 
� Canalizare - capacitate disponibilă - 422 m3/zi 
� Colectare gunoi - se efectuează de două ori pe săptămână, capacitate disponibilă - 97.000 t/an 
� Reţea de telefonie - fibră optică 
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Zona Industrială Sacalaz 

Zona Industrială Săcălaz are  suprafaţa de 86,83 ha, este operațională și se află în proprietatea comunei 
Săcălaz.  
Oferta specifică actuală a zonei industriale este de concesiune parcele de tip „greenfield” cu drept de 
cumpărare a terenului după edificarea investiției, fără restricţii de domeniu de activitate, cu scopul 
construirii de hale de producţie, birouri și alte activităţi economice. 

Zona Industrială Lugoj 

Zona Industrială Lugoj, se află în proprietatea Municipiului Lugoj și are o suprafaţă de 61 ha “greenfield, 
și este amplasată în nord–vestul orașului, ieșirea din municipiul Lugoj spre Timișoara. Autorităţile publice 
locale au primit deja cereri de la 14 firme pentru suprafeţe de teren cuprinse între un hectar și cinci 
hectare în noul parc industrial. În prezent se urmărește reabilitarea utilităţilor publice ale zonei  industriale  
Nord  Vest  Lugoj  și  extinderea  acestora  pe  întreaga  suprafaţă  de  61  ha  în  vederea îmbunătăţirii 
ofertei municipiului pentru atragerea de investiţii noi 

Alte zone industriale de dimensiuni mai mici există în Deta, Gad, Ghilad, Giroc, Liebling, Ciacova, și 
Jimbolia. 

2.3.6.2. Incubatoare de afaceri: 
Incubatorul de Afaceri și Centru de Transfer Tehnologic în Domeniul Software Timișoara

Primul incubator de afaceri specializat pentru sprijinirea firmelor din domeniul IT din partea de vest a 
României, Incubatorul de Afaceri și Centru de Transfer Tehnologic în Domeniul Software Timișoara a 
fost  fondat  în  anul  2004,  în  cadrul  unui  proiect  comun  derulat  de  Universitatea  Politehnică  din 
Timișoara, Primăria Municipiului Timișoara și Consiliul Judeţean Timiș, cu sprijinul GTZ (Societatea 
Germană pentru Cooperare Tehnică). 
Incubatorul ocupă un spaţiu de aproximativ 600 metri pătraţi la etajul 3 al unei clădiri aparţinând 
Universităţii Politehnice din Timișoara, localizată central în Timișoara. 
Incubatorul a fost conceput pentru a oferi servicii unui număr de maxim 16 firme incubate simultan, în 
încăperi de 20 sau 40 m², echipate cu reţea de calculatoare și linie telefonică. 
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Programul de incubare are o durată maximă de trei ani, după care firmele incubate vor fi încurajate să 
devină beneficiare ale unor alte programe locale de sprijinire a mediului de afaceri, cum ar fi Parcurile 
Industriale și Tehnologice din Timișoara. 
Incubatorul Timișoara urmărește sprijinirea firmelor specializate în dezvoltarea de servicii și soluţii 
software, înfiinţate în Timișoara sau judeţul Timiș de studenţi și tineri absolvenţi ai specializărilor 
tehnologice (Automatică, Calculatoare, Electronică, Telecomunicaţii și Informatică, etc.), oferindu-le în 
condiţii avantajoase spaţii pentru desfășurarea activităţii, acces la reţele de comunicaţii, servicii de 
secretariat, asistenţă în dezvoltarea antreprenorială, consultanţă, servicii de promovare și facilitare a 
contactelor de afaceri. 

Incubatorul de afaceri PITT Timișoara: 

Incubatorul de afaceri este o structură creată pentru sprijinirea dezvoltării firmelor aflate la început de 
activitate. Firmele eligibile  sunt găzduite în incubator pe o perioadă de 3 ani. În acest interval firmele 
beneficiază de birouri bine dotate și utilate, suport financiar și servicii de consultanţă. Pe lângă sprijinul 
logistic necesar demarării activităţii, Incubatorul organizează traininguri, cursuri de pregătire, acordă 
asistenţă în realizarea planului de afaceri, a strategiilor de afaceri sau chiar în scrierea proiectelor de 
atragere a finanţărilor. 
Toate activităţile au rolul de a susţine dezvoltarea firmelor astfel încât acestea să poată ajunge la un nivel 
de stabilitate și autonomie care să le permită părăsirea Incubatorului și funcţionarea pe cont propriu, cu 
șanse crescute de a face faţă mediului concurenţial. 

Selecţia se face în baza ideilor de afaceri prezentate în cadrul unui plan de afaceri și a următoarelor 
criterii stabilite prin Procedura de Implementare a Programului Naţional Multianual de Înfiinţare și 
Dezvoltare de Incubatoare Tehnologice și de Afaceri în România: 

� Întreprinderea trebuie să fie nou înfiinţată sau cu un istoric de funcţionare de maxim doi ani. 
� Întreprinderea trebuie să aibă sediul social în regiunea arondată Incubatorului de Afaceri, în cazul 

nostru, judeţul Timiș 
� Întreprinderea trebuie să desfășoare numai activităţi de producţie de bunuri și/sau de prestări 

servicii , să se încadreze în categoria IMM-urilor și să se clasifice ca întreprinderi autonome, 
potrivit legislaţiei în vigoare 
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În cazul întreprinderilor nou-înfiinţate, acestea trebuie să prezinte, în termen de 30 zile de la data 
selecţiei, dovada înmatriculării la oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul unde își are 
sediul întreprinderea. 

Oferta 

� Spaţii de birouri dotate cu mobilier și echipamente IT și, în limita suprafeţelor disponibile, spaţii de 
producţie 

� Asistenţă tehnică și consultanţă managerială și de specialitate, specifice perioadelor de incubare 
și de pre-incubare, oferite de Administratorul Incubatorului 

� Acces la utilităţi și servicii de telecomunicaţii, servicii administrative și de secretariat 
� Acces la săli de curs și săli de conferinţe 
� Ajutor financiar nerambursabil pentru acoperirea costurilor de start-up : max. 20.000 lei pe firmă 
� Ajutor financiar nerambursabil pentru acoperirea costurile cu utilităţile: max. 3.000 lei pe firmă 
� Ajutor financiar nerambursabil pentru consultanţă specifică nevoilor firmei pe parcursul perioadei 

de incubare: max. 5.000 lei pe firmă 
� Ajutor financiar nerambursabil pentru participarea la cursuri, târguri, expoziţii și alte activităţi de 

promovare: cofinanţare prin alocaţii financiare nerambursabile în limita a 9.000 lei pe firmă 

Centrul de incubare, coordonare, calificare și perfecționare Timiș (CiccPT Săcălaz) 

CIccPT Săcălaz a fost realizat în cadrul unui proiect inițiat de ADETIM – Agenția de Dezvoltare 
Economico-Socială Timiș și implementat in parteneriat cu Consiliul Județean Timiș și Primăria comunei 
Săcălaz în cadrul programului PHARE Ro-Hu 2004-2006 pentru a răspunde unor nevoi specifice de 
stimulare și sprijinire a dezvoltării economice prin dezvoltarea unei oferte de servicii de formare 
profesională și de incubare a afacerilor. 

Centrul Regional de Afaceri Timișoara 

Centrul Regional de Afaceri Timișoara (CRAFT) al Camerei de Comerţ, Industrie și Agricultură 
Timișoara (CCIAT) reprezintă un centru suport de resurse și logistică pentru serviciile prestate și 
evenimentele organizate de CCIAT pentru mediul de afaceri regional și euroregional. 
Specificul CRAFT constă în organizarea de evenimente, expoziţii, congrese și conferinţe, precum și 
furnizarea de servicii de formare și perfecţionare profesională (cursuri, treining-uri) în această locaţie. 
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Principalele facilităţi oferite în cadrul CRAFT sunt: conexiune la internet; instalaţie pentru 
videoconferinţe; echipament pentru proiecţii video; parcare privată pentru 160 autoturisme; standuri 
expoziţionale personalizate la cerinţele clienţilor; fast-food și servicii de catering; servicii de secretariat, 
protocol, relaţii publice. 

Centrul Regional de Afaceri  Timișoara este conceput ca o clădire multifuncționala, în două volume 
principale, pe doua etaje, pe o suprafață la sol de cca 3500 mp și o suprafața total construită de 5150 
mp: 

� 10 săli pentru întâlniri de afaceri, parteneriate, seminarii și instruiri, echipate cu sisteme moderne de 
prezentare, sonorizare, translație cca 350 mp; 

� spații pentru expoziții amenajate în conformitate cu standardele UFI (Union des Foires 
Internationales) - cca 1600 mp  interior și 600 mp exterior; 

� 1 sală de conferințe echipată cu sisteme de prezentare multimedia și de traducere simultană - cca 
250 locuri; 

� birouri administrative - cca 150 mp; 
� holuri de acces, depozite, alte utilități necesare; 
� 200 de locuri de parcare autoturisme, dar care pot găzdui temporar 4-5 vehicule grele (TIR). 

Incubatorul de afaceri în Comuna Dumbrăviţa

Incubatorul de afaceri în Comuna Dumbrăviţa este o structură de sprijinire a afacerilor ce va fi localizată 
pe teritoriul Comunei Dumbrăviţa, în apropierea șoselei ocolitoare a Timișoarei.  
Înfiinţarea acestui incubator de afaceri are ca scop încurajarea iniţiativei antreprenoriale locale ce vizează 
conservarea meșteșugurilor tradiţionale, în vederea dezvoltării durabile a mediului de afaceri din zonele 
mai puţin dezvoltate din punct de vedere economic ale Polului de Creștere Timișoara.  
Pentru a obţine fondurile necesare creări unei astfel de structuri de afaceri, Municipiul Timișoara și 
Comuna Dumbrăviţa au depus în parteneriat o cerere de finanţare în cadrul Programului Operaţional 
Regional 2007-2013, Axa prioritară 1, la sfârșitul 2011 fiind semnat contractul de finanţare.  
Imobilul  cu o suprafaţă construită de 1.393,54 mp, va fi format din două corpuri adiacente cu funcţiuni 
diferite: corpul A - clădire în regim P+2E, destinat incubării firmelor din domeniul serviciilor și corpul B - 
clădire tip hală, pentru incubarea firmelor productive. 
Incubatorul asigura găzduire pentru un număr de maxim 17 firme, din care: 4 IMM-uri cu activităţi 
productive, în domeniul meșteșugurilor tradiţionale; 5 IMM-uri cu activităţi în sectorul serviciilor, în special 
serviciile către întreprinderi, către populaţie, serviciile inteligente și creative; 8 IMM-uri cu activităţi în 
sectorul serviciilor, ce vor beneficia de spaţii de lucru complet echipate, închiriate pe perioade scurte. 
Incubatorul este astfel gândit încât să funcţioneze cu costuri minime, ceea ce  permite închirierea, spre 
firmele incubate, a spaţiilor la tarife scăzute, sub preţul pieţei. 
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2.3.6.3. Parcuri și zone industriale, facilitati logistice private 

Parcul știinţific și tehnologic TIM SCIENCE PARK TIMIȘOARA reprezintă o zonă în cadrul căreia se 
desfășoară activităţi de învăţământ, de cercetare, de transfer tehnologic al rezultatelor cercetării  și 
valorificarea acestora prin activităţi economice. Parcurile știinţifice și tehnologice se înfiinţează in scopul 
utilizării rezultatelor activităţii de cercetare și aplicării tehnologiilor avansate în economie și în scopul 
creșterii participării instituţiilor de învăţământ superior acreditate și a unităţilor de cercetare-dezvoltare la 
procesul de dezvoltare economico-socială prin știinţă și tehnologie. 

Domenii de activitate:
� chimie, electrochimie, protecţia mediului; 
� fizică, sudură; 
� calculatoare, conducerea automată a 

sistemelor tehnologice; 
� știinţe economice, marketing; 
� alte domenii, în funcţie de eventualele 

necesităţi.  

Proiecte abordate: 
� Transferul unor tehnologii recuperative și de 

protecţie a mediului 
� Transferul tehnologiei de încălzire/uscare în 

câmp fotonic cu separare de medii 

LOG CENTER TIMIȘOARA

Localizare: Sat Remetea, jud. Timiș; Suprafaţă totală teren: 120 000 mp; Suprafaţă totală spaţiu 
acoperit: 18 000 mp; Proprietar: Immoeast Ag. 

Suprafeţe utile: Suprafaţă totală dedicată depozitării:18 000 mp; Suprafaţă totală birouri: 3 700 mp 
există posibilitatea amenajării suprafeţei acesteia de birouri; Număr porţi andocare TIR: 32 

TIMIȘOARA AIRPORT PARK 

Localizare: Giarmata, Judeţul Timiș; Suprafaţă totală teren: 120 000 mp; Suprafaţă totală spaţiu 
acoperit: 60 000 mp; Proprietar: INVEST 4SEE SRL 
Suprafeţe utile: Suprafaţă totală dedicată activităţilor de servicii: 5000 - 12 000 mp; Suprafaţă totală 
dedicată depozitării:35 000 mp; Drumuri de acces: DJ691 Timișoara – Lipova. 

Infrastructură: 
� Energie electrică - pentru industrie ușoară/servicii 
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� Gaz - pentru industrie ușoară/servicii 
� Apă potabilă - pentru industrie ușoară/servicii 
� Canalizare - pentru industrie ușoară/servicii 

Distanţe utile: 
� Punct vamal: 60 km - vama Cenad / Nădlac 
� Spital: 15 km - Spitalul Județean Timișoara 
� Zone locuite: 2 km - Giarmata 
� Alte distanţe: 5 km - Aeroportul Traian Vuia Timișoara 

CENTRUL LOGISTIC DUNCA EXPEDIȚII 

Localizare: Dumbrăviţa, DJ 691 km 7+142 jud. Timiș 
Suprafaţă totală teren: 131 606 mp 
Suprafaţă totală spaţiu acoperit: 42 398 mp 
Proprietar: DUNCA IMOBILIARE SRL 

Suprafeţe utile: 
� Suprafaţă totală spaţiu parcare și nr. locuri: 29 700 mp și 250 locuri parcare 
� Suprafaţă totală dedicată activităţilor de servicii: 3 836 mp 
� Suprafaţă totală dedicată depozitării:35 000 mp 
� Suprafaţă totală birouri: 1 206, 2 mp 

Număr porţi: Număr porţi aprovizionare: 49; Număr porţi andocare TIR: 49 
Drumuri de acces: DJ 691 
Tip acces: locaţie situată pe DJ 691 

Infrastructură: 
� Energie electrică - capacitate disponibilă - 5,8 MW 
� Gaz - capacitate disponibilă - 350 Nm3/h 
� Apă potabilă - capacitate disponibilă - 2 foraje;Q1=19 mc/h; Q2=24 mc/h 
� Canalizare - conectat la reţeaua de canalizare Dumbrăviţa 

Distanţe utile: 
� Punct vamal: 3 km - Vama Timișoara 
� Spital: 4 km - Spitalul Municipal Timișoara 
� Zone locuite: 2 km - loc. Dumbrăviţa 
� Alte distanţe: Aeroport Timișoara - 3 km, Gara - 3 km, Centura Timișoara - 150 m 

Modalităţi de achiziţie: Închiriere la solicitarea clientului 

FM LOGISTICS 

Localizare: DN 6, Km 570+190, Dudeștii Noi, jud. Timiș; Suprafaţă totală teren: 20 000 mp; Suprafaţă
totală spaţiu acoperit: 12 000 mp; Proprietar: SC Seetimi SRL (același grup de firme cu FM Romania 
SRL); Suprafeţe utile: suprafaţă totală spaţiu parcare și nr. locuri: 2000 mp ( 30 locuri tir+ 50 locuri 
autoturisme); suprafaţă totală dedicată activităţilor de servicii: 300 mp – copacking; suprafaţă totală 
dedicată depozitării:10 976 mp, suprafaţă totală birouri: 900 mp; număr porţi: număr porţi 
aprovizionare: 1; Număr porţi andocare TIR: 14; Drumuri de acces: DN6: Tip acces: direct;  

Infrastructură:  
� Energie electrică - capacitate disponibilă - 1 MWH;  
� Gaz - capacitate disponibilă - butelii de 16 cm;  
� Apă potabilă - capacitate disponibilă - puţ forat 200 m adâncime 
� Canalizare - 2 fose septice a câte 10 mc fiecare 

Distanţe utile: 
� Punct vamal: 70 km - vama Cenad  
� Spital: 15 km - Spitalul Municipal Timișoara 
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� Zone locuite: 5 km  
� Alte distanţe: 25 km - Aeroportul Traian Vuia Timișoara 

Modalităţi de achiziţie: Închiriere; Vânzare; Servicii 3PL. 

 

2.3.6.4. Locații individuale 

În urma unui studiu efectuat de ADR Vest au fost identificate   un număr semnificativ de locaţii 
individuale, de obicei publice, oferite de primăriile din mediul rural. Aceste locaţii au fost vizitate și 
validate de către agenţie, în scopul de a fi promovate pentru proiecte de investiţii individuale. 
În această categorie putem include atât clădiri în cadrul cărora se urmărește derularea de noi activităţi 
economice, cât și terenuri cu precădere greenfield, situate la periferia localităţilor care nu deţin o 
infrastructură de utilităţi foarte bine pusă la punct, dar care în condiţiile unor solicitări concrete pot fi 
asigurate. 
În ceea ce privește forma de proprietate, locaţiile individuale sunt atât publice, cât și private. Soluţiile 
propuse de proprietarii locaţiilor individuale sunt diverse, mergând de la concesiune până la vânzarea 
terenului. 

La nivelul județului Timiș au fost astfel identificate 6 astfel de locații dintr-un total de 49 la nivelul regiunii 
conform situație prezentata in tabelul de mai jos: 

 Număr locaţii 
Total Regiune 49 
Timiș 6 
Arad 9 
Hunedoara 26 
Caraș-Severin 8 

2.3.6.5. Spații și facilitate de birouri 

Dacă majoritatea companiilor aveau în trecut drept criterii existenţa unui open space cât mai generos și 
o poziţionare bună în termeni de timp de acces, cerinţele acestora sunt mult mai complexe în prezent, 
incluzând aspecte precum posibilitatea creșterii companiei (adică extindere a spaţiului în locaţia 
respectivă) și, de asemenea, facilităţile oferite angajaţilor. 
Aceste criterii complexe nu lasă indiferenţi dezvoltatorii imobiliari, însă posibilitatea efectivă de a fi 
satisfăcute se materializează cu precădere în cadrul proiectelor de dimensiuni mai mari, de genul 
parcurilor de afaceri sau proiectelor integrate de spaţii de birouri. 
De regulă, clădirile care oferă spaţii de birouri sunt construite în zone centrale, astfel încât 
beneficiază de un acces foarte bun la mijloacele de transport în comun, dar în același timp sunt 
nevoite să ofere locuri de parcare suficiente. Totodată, vorbim în cele mai multe cazuri de o 
concentrare mai mare pe verticală, cu etaje ale căror suprafeţe variază între 500-1500 mp. 

City Business Center Timișoara

Clădirea, proprietate a societăţii comerciale Modatim Investment S.A., este localizată chiar în zona 
centrală a Timișoarei, în Piaţa 700. 
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Suprafaţa totală, ca spaţii de birouri este de 33.600 mp, cu aproximativ 700 locuri de parcare, o sală de 
conferinţe cu 20-25 locuri. Ca modalitate de achiziţie este specificată închirierea, pe o perioada minimă 
de 5 ani. 
City Business Centre a câștigat un premiu important în cadrul celei de-a cincea ediţii a competiţiei 
internaţionale Southeastern European Real Estate Awards, organizată de EuropaProperty.com, și 
anume Office Development of the Year, cel mai bun proiect de birouri din Europa de Sud-Est. Chiriași ai 
City Business Center sunt companii precum Alcatel-Lucent, Microsoft, Vodafone, Unicredit, 
PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Nestor & Nestor, ProTv sau Autoliv. Ambele clădiri ale CBC sunt 
acum ocupate complet, iar clădirea C este în curs de realizare. 

Unirii Landmark Timișoara

Clădirea Unirii Landmark se află încă în construcţie și este localizată în Piaţa Unirii pe str. Eugeniu De 
Savoia colţ cu str. Emanoil Ungureanu. 
Suprafaţa totală a spaţiilor de birouri va fi de 1.665 mp, cu 6 locuri de parcare. 
Ca modalitate de achiziţie este menţionată închirierea la preţul de 8,5 Euro + TVA/lună, cu perioadă 
minimă de închiriere de un an și maxim 10 ani. 

Clădirea Asirom, Centrul Bancar Timișoara

Centrul Imobiliar Asirom-Vig Timișoara, deţinut de societatea comercială Asirom Vig S.A. Timișoara 
este localizat în Piaţa Consiliul Europei, Centrul bancar  (BCR-ASIROM-CEC). 
Suprafaţa totală a spaţiilor de birouri este de 9.000 mp, cu 35 de locuri de parcare.  
Ca modalitate de achiziţie este menţionată închirierea la preţul de 8,5 - 12.5 Euro lună, cu 
perioadă minimă de închiriere de un an.  

Fructus Plaza Timișoara
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Fructus Plaza Timișoara, deţinut de societatea 
comercială Cavanaro S.R.L.   
Suprafaţă totală a spaţiilor de birouri este de 
7.433,59 m², cu 2 nivele subterane de parcări 
însumând 110 locuri de parcare si 16 etaje. 
Ca destinaţii de utilizare, împărţirea s-a făcut 
în felul următor: cele două nivele subterane 
sunt destinate parcărilor auto și sunt 
amenajate pentru protecţia civilă; parterul 
este destinat spaţiilor comerciale; etajele de 
la 1 la 5 au destinaţia de birouri realizate tip 
open space; etajele de la 6 la 13 sunt 
destinate apartamentelor de locuit. 
Ca și modalităţi de achiziţie, chiriașii pot 
cumpăra imobilul în orice moment al 
contractului, scăzând valoarea chiriei și 
plătind diferenţa în anumite condiţii la preţul 
de 1.675 €/m² + TVA pentru spaţiile de birouri 
și 1.925 €/m² + TVA pentru spaţiile 
comerciale. Este posibilă și închirierea, la un 
preţ de 8-12 €/m² pe o perioadă minimă de 5 
ani.

Proiecte viitoare: 
Autorităţile publice locale din 
Regiunea Vest manifestă un 
interes deosebit pentru crearea în 
viitor a unor noi structuri de afaceri.  

Astfel, în prezent, autorităţile 
publice locale din regiune se află în 
stadiul de pregătire  a  unor  
proiecte  pentru  a  obţine  finanţare  
din  Fonduri  Structurale,  în  
vederea  creării  și dezvoltării de 
noi infrastructuri de afaceri. 
Din distribuția acestora în cadrul 
regiunii conform datelor disponibile 
se observă că din totalul de 10, 6 
sunt planificate în județul Timiș. 

2.3.7. Infrastructura instituțională - evoluția în perioada 2007 – 2013. 

La începutul perioadei de programare – 2007 -  se aflau în funcţiune un număr relativ redus de 
agenții/asociaţii de dezvoltare economică şi socială la nivelul judeţului Timiş și cel al Regiunii Vest, 
printre acestea numarandu-se CCIAT, ADETIM Timişoara, ADRVest 
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În perioada de referinţă 2007-2013 au luat fiinţă mai multe instituţii care desfăşoară activităţi de 
dezvolttare a judeţului Timiş pe mai multe domenii de activitate şi anume, Asociaţii de Dezvoltare 
Inercomunitară, GAL uri, Clustere, etc. 
Printre acestea pot fi amintite ADI Polul de Creştere Timişoara, ADI Apă Canal Timiş - CJ Timiş, ADI 
Deşeuri Timiş, Asociaţia pentru Managementul Energiei Timiş - AMET, ADIVEST – Asociaţia pentru 
Situaţii de Urgenţă Regiunea Vest, ADI Timiş - Torontal, ADI Timişoara, AUTOMOTIVEST Regional 
Cluster, ROSENC Cluster, ICT Cluster, Asociația Timisoara Capitala Culturala,  ş.a. 

Toate aceste noi asociatii consolideaza infrastructura institutională existentă și contribuie prin 
capacitățile acestora la implementarea strategiei si a programului strategic de dezvoltare economico-
socială a județului Timiș, alaturi de autoritatile publice locale și institutiile specializate. Din aceasta 
perspectivă consideram relevantă trecerea in revista a acestora și evidentierea principalelor obiective si 
atributii care au importanță pentru dezvoltarea economico-sociala a judetului Timiș. 

ADI Deşeuri Timiş (ADID) s-a constituit în scopul înfiinţării, organizării, reglementării, exploatării, 
monitorizării şi gestionării în comun a serviciului de salubrizare a localităţilor pe raza de competenţă a 
unităţilor administrativ – teritoriale membre, precum şi realizarea în comun a unor proiecte de investiţii 
publice de interes zonal sau regional destinate înfiinţării, modernizării şi / sau dezvoltării, după caz, a 
sistemelor de utilităţi publice aferente Serviciului, pe baza strategiei de dezvoltare a acestuia.
Membrii asociaţiei : sunt CJ Timiş şi toate  oraşele şi comunele de pe raza judeţului Timiş, in total în 
număr de 100 membri. 
Scopul şi obiectivele ADID Timiş sunt următoarele: 

� Să elaboreze și să aprobe strategia de dezvoltare a Serviciului; 
� Să monitorizeze derularea proiectelor de investiții în infrastructura tehnico - edilitară aferentă 

Serviciului; 
� Să constituie interfața pentru discuții și să fie un partener activ pentru autoritățile administrației 

publice locale în ceea ce privește aspectele de dezvoltare și de gestiune a Serviciului, în scopul 
de a coordona politicile și acțiunile de interes general; 

� Să elaboreze și să aprobe caietul/caietele de sarcini și regulamentul/ regulamentele Serviciului; 
� Să elaboreze și să aprobe documentațiile de atribuire a contractului/ contractelor de delegare și 

să stabilească condițiile de participare și criteriile de selecție a operatorilor, cu excepția situației 
de atribuirii directe; 

� Să încheie contractul/contractele de delegare cu operatorii, în numele și pe seama unităților 
administrativ - teritoriale membre implicate, 

� Coordonarea implementării unui management integrat al deșeurilor în județul Timiș, corelat cu 
Planul Județean de Gestiune a Deșeurilor. 

Structura organizatorică a ADID Timiş este următoarea: AGA -  Preşedinte -  Consiliul Director -  
Comisia de Cenzori - Aparat tehnic. 
Proiecte relevante derulate: 
ADID a susținut implementarea proiectului „Management integrat al deşeurilor în judeţul Timiş” promovat 
și implementat de CJ Timiș  în valoare de cca. 50 milioane Euro finanţat prin programul POS Mediu. 

ASOCIATIA ’’TIMIS-TORONTAL BÂRZAVA’’ Este persoana juridica de drept privat cu scop 
nepatrimonial, independenta, organizata potrivit Legii nr. 246/2005. Asociatia Timis Torontal este o 
organizatie cu caracter microregional formata din 15 consilii locale. 
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Membri fondatori ai asociatiei sunt: Consiliul local Deta, Consilul local Ciacova, Consiliul local Gataia, 
Consiliul local Birda, Consiliul local Jamu Mare, Consiliul local Jebel, Consiliul local Voiteg, Consiliul 
local Liebling, Consiliul local Banloc, Consiliul local Denta, Consiliul local Ghilad, Consiliul Local Giera, 
Consiliul local Padureni, Consiliul Local Moravita, Consiliul Local Livezile, Consiliul local Giulvaz.
Obiective : 

a)  reprezentarea intereselor zonei fata de alte organe si organizatii; 
b) depistarea, culegerea propunerilor economice, culturale, sportive, etc.,sistematizarea lor în 
conceptia dezvoltarii teritoriale pentru sutinerea initiativei locale; 

Proiecte derulate de Asociaţia Timiş Torontal: 
� Realizarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Microregiunii în cadrul programului derulat de 

Agenţia de Dezvoltare Regională Vest şi Centrul de Asistenţă Rurală denumit „Strateg Vest”;   
� “Localităţi în reţea”, proiect realizat in parteneriat între primăriile din Deta şi Asti (oraş 75.000 de 

persoane din Piemont, Italia, în apropiere de Torino); 
� “Eficientizarea Serviciului de Voluntariat pentru Situaţii de Urgenţă în Oraşul Deta, Judeţul Timiş” 

realizat de orasul Deta in parteneriat cu Instituţia Prefectului Judeţului Timiş. 

ASOCIAŢIA „ADIVEST” - Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Managementul 
Situatiilor de Urgenta este persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, apolitică, 
nonsindicală şi nonsectantă, constituită pe baza dreptului la liberă asociere.  
Asociaţia şi-a început activitatea începând cu data de 25.06.2009, pe durată nedeterminată. Este 
interzisă desfiinţarea ei înainte de 31.12.2020. Sediul social se află în Timişoara, Bvd. Revoluţiei din 
1989 nr.17. 
Membri fondatori  sunt Judeţele Arad,  Caraş-Severin, Hunedoara şi Timiş. 
Structura organizatorică a ADIVEST este următoarea: AGA -  Preşedinte -  Consiliul Director -  Comisia 
de Cenzori - Aparat tehnic. 

Obiective: 
� îmbunătăţirea sistemului integrat pentru situaţii de urgenţă prin achiziţionarea în comun a 

echipamentelor pentru intervenţii în situaţii de urgenţă şi furnizarea în comun a serviciului public 
de intervenţie în situaţii de urgenţă; 

� îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de 
urgenţă; 

� prevenirea şi facilitarea intervenţiei în caz de dezastre; 
� implementarea proiectelor cu finanţare internă, externă sau mixtă care să conducă la 

funcţionarea unui sistem regional de coordonare şi intervenţie în situaţii de urgenţă. 
 

Proiecte derulate de ADIVEST: 
� „Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi   calităţii sistemului de 

intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru  acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului 
ajutor calificat, în  Regiunea 5 Vest-Etapa a I a”, finalizat în anul 2013 pe programul POR 2007-
2013, în  valoare de cca. 10,28 mil. Euro; 

� „Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi  calităţii sistemului de 
intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru   acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului 
ajutor calificat, în  Regiunea 5 Vest-Etapa a II a”, în valoare de cca. 0,65 mil. euro, proiect aflat în 
implementare pe programul POR 2007-2013. 
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ADI Polul de Creştere Timişoara - Din punct de vedere administrativ-teritorial, polul de creştere 
Timişoara cuprinde un centru urban (Municipiul Timişoara) şi arealul său de influenţă, respectiv 14 
unităţi administrativ-teritoriale rurale (Becicherecu Mic, Bucovăţ, Dudeştii Noi, Dumbrăviţa, Ghiroda, 
Giarmata, Giroc, Moşniţa Nouă, Orţişoara, Pişchia, Remetea Mare, Săcălaz, Sînmihaiu Român, Şag). 
Suprafaţa totală pe care se întinde Polul de creştere Timişoara este de aproximativ 108.031 ha - din 
care 13.003,87 ha reprezintă teritoriul administrativ al municipiului Timişoara, iar 95.027,13 ha arealul de 
influenţă al municipiului. 

Organele de conducere: 
� Adunarea Generală; 
� Consiliul Director (Consiliul de Administraţie); 
� Cenzorul. 

Proiecte derulate de ADI Polul de Creştere Timişoara: 

Au fost depuse pe Programul POR 2007-2013  Axa 1 DI 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, un 
număr de 30 proiecte  incluse în PIDU Timişoara, în valoare totală de 108,34 mil. Euro, din care 
contractate şi aflate în implementare/finalizate  23 proiecte în valoare de cca. 76,42 mil. Euro. 

Grupul de Acţiune Locală (GAL) - „Banat-Vest” - este un parteneriat public privat, care reuneşte 60 
de membri (persoane fizice şi juridice provenind din mediul privat, public şi sectorul asociativ), constituit 
în cadrul Axei 4 Leader din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală.  GAL-ul este autorizat să 
implementeze Planul de Dezvoltare Locală al teritoriului care acoperă oraşul Jimbolia şi 10 comune 
învecinate în partea de vest a judeţului Timiş, de-a lungul frontierei cu Serbia, şi este format din oraşul 
Jimbolia şi 10 comune învecinate: Cărpiniş, Cenei, Checea, Comloşu Mare, Gottlob, Iecea Mare, 
Lenauheim, Otelec, Săcălaz şi Uivar. În total teritoriul cuprinde 23 de localităţi. 
 
Membri: 

� Sc. Merpano srl. Sacalaz 
� Sc. Visual Individual Precision SRL Comlosu Mic 
� Sc. AVPS Arthemis srl Otelec 
� Primaria Carpinis 
� Primaria Lenauheim 

Proiecte derulate de (GAL) - „Banat-Vest” 
Au fost depuse  pe Programul PNDR Axa 112, Axa 322, Axa 312 şi Axa 123 finanţate pe Axa 4 
LEADER, un număr de 21 proiecte de dezvoltare în valoare total de 1,23 mil. Euro. 
 
 
Asociaţia pentru Managementul Energiei Timiş – AMET - este o institutie independenta, un organism 
calificat, care isi desfasoara activitatea in interes comunitar si al carei obiectiv principal este de a 
participa la dezvoltarea sustenabila a judetului Timis si a regiunii, prin promovarea eficientei energetice 
si a utilizarii resurselor neconventionale de energie. Scopul AMET este imbunatatirea modului in care 
energia este produsa si consumata, cresterea securitatii energetice, accele-rarea cresterii economice, 
incurajarea dezvoltarii de noi locuri de munca si cresterea calitatii vietii, intr-un mediu mai sanatos. 
 
Membri fondatori   
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� Consiliul Judetean TimisPrimaria Municipiului TimisoaraUniversitatea Politehnica din 
TimisoaraCamera de Comert, Industrie si Agricultura TimisoaraS.C. Colterm Timisoara 
S.A.Federatia Asociatiilor de Proprietari Timisoara 

Proiecte derulate : 
� Asociatia pentru Managementul Energiei Timis, a initiat realizarea unui Master Plan Energetic 

al judetului Timis, , obiectivul general al acestuia fiind satisfacerea necesarului de energie atat 
in prezent, cat si pe termen mediu si lung, la un pret cat mai scazut. 

� „Ghidul Investitorului în Producţia de Energie Electrică” – având scopul de a oferi informaţii 
pentru investitorii în domeniul E – SRE cu personalizare pentru judeţul Timiş, adresându-se în 
principal persoanelor juridice care doresc să investească în capacităţi de producţie a energiei 
electrice obţinută din surse regenerabile. 

„Asociatia pentru Promovarea si Dezvoltarea Turismului Timis – APDT Timis” - Asociatia s-a 
constituit în cursul lunii decembrie  2013 în mod voluntar din persoane juridice (inclusiv personae fizice 
autorizate), prin reprezentanti legali, sub denumirea de „Asociatia pentru Promovarea si Dezvoltarea 
Turismului Timis – APDT Timis” si este persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial, de 
nationalitate româna. 
 
Membri fondatori: 

� Consiliul Judeţean Timiş; 
� Agenţia de Dezvoltare Economico Socială Timiş – ADETIM; 
� Primăria Timişoara. 

Asociaţia Timişoara 2012 Capitală Culturală Europeană
Misiunea Asociaţiei: 
Asociaţia Timişoara Capitală Culturală Europeană își asumă misiunea de a contribui activ la crearea, 
susţinerea şi promovarea unui spaţiu dinamic, divers și incluziv bazat pe valorile multiculturale, 
educaţionale, istorice şi civice ale comunităţii, care să valorizeze identitatea, diversitatea, creativitatea şi 
avangarda culturală timişeană ca motoare pentru dezvoltare comunitară sustenabilă/durabilă. 

Scop:  
Asociaţia este o organizaţie nepatrimonială, neguvernamentală, non-profit, apolitică şi independentă, cu 
un caracter cultural şi educativ. Aceasta are ca scop asigurarea programului Timişoara 2021 Capitală 
Culturală Europeană. În acest sens, Asociaţia va pregăti dosarul de candidatură până în 2015 şi va face 
toate diligenţele necesare atingerii acestui obiectiv. 

Obiective:
� Să pregătească programul Timişoara 2021 – Capitală Culturală Europeană în vederea eligibilităţii 

sale; 
� Să planifice şi să asigure punerea în practică a evenimentelor incluse şi/sau asociate 

programului; 
� Să promoveze proiectul Timișoara 2021 în mass media; 
� Să promoveze imaginea programului în ţară şi în străinătate; 
� Să atragă sprijin din partea tuturor factorilor interesaţi; 
� Să realizeze activităţi de atragere de fonduri necesare implementării şi promovării naţionale şi 

internaţionale a programului; 
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� Să colaboreze cu orice alte instituţii, asociaţii, fundaţii, cluburi, etc. în vederea promovării şi 
implementării programului; 

� Să contribuie, ulterior anului 2021, la sustenabilitatea programului prin proiecte în folosul 
comunităţii. 

Asociaţia Timișoara-Capitală Culturală Europeană este o organizaţie nepatrimonială, neguvernamentală, 
apolitică şi independentă, având o misiune profund culturală şi instructiv-educativă, din care fac parte 
peste 100 de membri, printre care Primăria Municipiului Timișoara, Instituţia Prefectului Judeţului Timiș, 
Consiliul Judeţean Timiș, alte autorităţi locale și judeţene, reprezentanţi ai mediului de afaceri, ai 
universităţilor, instituţii de cultură, organizaţii și asociaţii artistice, de cultură, sociale, reprezentanţi ai 
mass-media etc. 
Membri:  
Asociaţia numără peste 80 de membri, între care ONG uri, Institutii de cultură, Universităţi, Asociaţii 
culturale etc 

Grupul de Acţiune Locală (GAL) - Asociația Microregională Ţara Făgetului  - este persoană juridică 
de drept privat cu scop nepatrimonial, independentă, apolitică, constituită cu scopul implementări Axei 4 
LEADER din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală și a altor programe de dezvoltare microregională 
în teritoriul alocat Asociaţiei, în ansamblu şi la nivelul fiecăreia din cele 14 (paisprezece) comunități 
reprezentate în asociaţie. 
 
Scop - il constituie dezvoltarea durabilă a MicroregiuniiI ȚARA FĂGETULUI și a comunităţilor din 
Microregiune, prin promovarea cooperării factorilor decizionali Publici și Privați și a dezvoltării 
Specificului local, punând bazele identificării nevoilor locale, ale întăririi capacităţii de dezvoltare şi 
implementării strategiei locale de dezvoltare si a Planului de Dezvoltare Locala. 

Membri fondatori sunt: -: Judeţul Timiş, precum şi oraşul Făget şi  comunele  Pietroasa, Tomeşti, 
Curtea, Margina, Balinţ, Dumbrava, Mănăştiur, Nădrag, Bethausen, Bârna, Traian Vuia, Fârdea; Județul 
Arad : Savarsin. 

Proiecte derulate de (GAL) Asociația Microregională Ţara Făgetului   
Au fost depuse să se depună  pe Programul PNDR Axa 112, Axa 322, Axa 312, Axa 125 şi Axa 123 
finanţate pe Axa 4 LEADER, mai multe proiecte  de dezvoltare în valoare totală  de aproximativ 3,8 mil. 
Euro. 
 
 
Grupul de Acţiune Locală Triplex CONFINIUM  - si-a propus realizarea unei strategii pentru a putea 
dezvolta teritoriul reprezentat, utilizând sprijinul acordat prin Programul LEADER. 
Scop: Amplificarea contribuției mediului economic rural neagricol, cu accent pe revitalizarea ocupațiilor 
și meseriilor tradiționale, pentru creșterea nivelului de trai în ansamblul teritoriului şi integrarea durabilă a 
populaţiei active de toate vârstele. 

Membri fondatori sunt : -: Sânnicolau Mare și comunele Beba Veche, Becicherecu Mic, Biled, Cenad, 
Dudeștii Vechi, Dudeștii Noi, Lovrin, Periam, Pesac, Șandra, Satchinez, Teremia Mare, Tomnatic, 
Vălcani, Variaș. 

Proiecte derulate de (GAL) Triplex CONFINIUM : 
Au fost depuse pe Programul PNDR Axa 112, Axa 322, Axa 312, Axa 125 şi Axa 123 finanţate pe Axa 4 
LEADER, un număr de 19 proiecte de dezvoltare în valoare totală  de aproximativ 1,5 mil. Euro. 
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Din cele 40 de clustere înfiinţate la nivel naţional, un număr de 4 clustere sunt localizate în municipiul 
Timișoara, şi anume:

AUTOMOTIVEST Regional Cluster a fost înfiinţat în anul 2007, fiind un organism neguvernamental, cu 
personalitate juridică. Obiectivul principal este ” crearea unui mediu economic care să sprijine iniţiativa 
de "cluster" din domeniul industriei auto prin dezvoltarea unei platforme centrale de servicii pentru 
firmele (furnizori/cumpărători) din Regiunea Vest active în acest domeniu.” 
Este clusterul automotive al Regiunii Vest România ( Timis, Arad, Caras-Severin, Hunedoara), 
coordonat de către Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest, organizaţie non-guvernamentală de 
utilitate publică, având rolul de a stimula dezvoltarea economică a Regiunii Vest. 

Membri: 
� Firmele: Inteliform SRL, CPM Bocsa, Interpart Production, Continental Automotive Products; 
� Universitatea Politehnică Timișoara; 
� Autorităţi Publice: Municipiul Timișoara, Municipiul Arad; 
� Agenţia de Dezvoltare Regională Vest, Camera de Comerţ și Industrie Timiș, 
� Camera de Comerţ și Industrie Arad. 

Agregat, clusterul avea în anul 2010, 1.711 angajaţi, iar pentru anul 2011 estima o cifră de afaceri de 
33,5 milioane de euro. 

ROSENC Cluster - este o asociaţie  cu personalitate juridică română, de drept privat fără scop 
patrimonial, neguvernamentală, care a luat fiinţă în anul 2011 în Timișoara având la bază un număr de 
26 de membri fondatori, 4 membri asociaţi, precum și 30 membri care au aderat ulterior. 
Scop : - promovarea României, a Regiunii Vest şi a judeţului Timiș, pe termen lung, ca lider în 
sectoarele energiilor regenerabile, eficienței energetice şi noilor energii sustenabile şi participarea în 
reţelele internaţionale ca partener sau coordonator de proiecte pentru creşterea competitivităţii 
organizaţiilor din asociaţie. 
Clusterul ROSENC a fost fondat in 22.02.2011, de catre 26 de membri fondatori, care au un buget total 
alocat dezvoltării sectorului energiilor verzi pentru perioada 2010-2012 de 16,8 mil. Euro și un număr 
total de 6.425 de angajați. 

Membrii fondatori: 
Agenţia de Dezvoltare Economică Socială Timiş - ADETIM, Asociația Română pentru Promovarea 
Energiei Regenerabile, Asociaţia România Pitorească, Camera de Comerț Industrie şi Agricultură Timiș; 
Universităţi şi institute de cercetare: Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” Timişoara, 
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timișoara, Universitatea de Vest din 
Timişoara, învăţământ superior şi extensie universitară, Institutul de Cercetări Avansate pentru Mediu – 
ICAM Cercetare Interdisciplinară ,Universitatea “Politehnica” Timişoara; 
SC Agasi Srl, SC Armand Consulting SRL, SC Birou de Arhitectură George Stanciu SRL , Cabinet 
Avocat Haţegan, SC Dosetimpex SRL, SC Eetest SA, SC Elba SA, SC Expert Consulting SRL, SC FI-RI 
Vigonia SA, SC Gauss SRL, SC Izometal-Magellan SA, SC Mir Power SRL, SC Norad SRL, SC Pro Air 
Clean SRL, SC Rentinvest SRL, SC Solar Fire SRL, SC Tectonics Art SRL, SC Uzina Textie Timisoara 
SA. 

Membrii asociaţi: 
Primăria Municipiului Timişoara – PMT , Consilium SRL, Logos Consulting SRL, Afibanat SRL. 
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ICT Cluster - a fost înfiinţat în anul 2011 cu scopul de a promova și susţine întreprinderile regionale TIC 
drept actori pe piaţa globală, generatori de produse proprii. Entităţile membre ale clusterului sunt 
următoarele: 
Membrii fondatori: 

� Firme: Alcatel Lucent Romania SRL, ACI Worldwide SRL, SSI Schaefer SRL, Lasting System , 
SRL, OCE Software Romania, Kathrein Romania SRL, Deltatel SRL, Flextronics Romania, SRL, 
SC Vox Filemakers Solutions SRL, Modatim Business Facility SA, ETA 2U SRL, Genisoft SRL, 
Syonic SRL, VISMA SOFTWARE SRL; 

� Universităţi: Universitatea ”Aurel Vlaicu” Arad, Universitatea Politehnică din Timișoara, 
Facultatea de Automatică și Calculatoare, Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de 
Matematică și Informatică, Departamentul de Informatică; 

� Institute de cercetare: Institutul E Austria Timișoara 
� Autorităţi publice: Consiliul Judeţean Arad, Consiliul Judeţean Caraș-Severin, Consiliul 

Judeţean Timiș, Primăria Arad, Primăria Municipiului Deva, Primăria Municipiului Timișoara 
� Catalizatori: Agenţia pentru Dezvoltarea Regională, UBIT- Timișoara Business Incubator and 

Technology Transfer Center 

Ind Agro Invest Cluster - în cursul lunii octombrie 2013 a fost constituit la Timişoara,  primul cluster 
inovativ agricol din Romania, Ind Agro Invest.
Scop: - cluster inovativ de cercetare si dezvoltare care are scopul de a produce utilaje agricole moderne 
care se preteaza la solul din Romania.  
Clusterul Ind Agro Invest este constituit sub polul de dezvoltare IND AGRO si are misiunea de a fi un 
cluster inovativ de cercetare si dezvoltare, cu scopul de a produce utilaje agricole moderne care se 
preteaza la solul din Romania. 

Organele de conducere ale Ind Agro Invest Cluster:  
„Asociatia Sviluppo Insieme Si Vince – Asociatia de Dezvoltare Impreuna Invingem” a fost constituita in 
luna septembrie de Maschio Gaspardo Romania si 11 colaboratori pe lantul de furnizori.  
INMA Bucuresti/Ind Agro Pol si universitati de prestigiu din tara (Politehnica Bucuresti, USAMV 
Timisoara si Universitatea de Vest “Vasile Goldis” Arad.  
Colaborarea este deschisa catre universitati si institutii de cercetare din tara si din strainatate. 

Asociaţia Clusterul de Turism Banat - CLUSTURBANAT - Asociatia s-a constituit în cursul lunii 
decembrie 2013, în mod voluntar din persoane juridice (inclusiv personae fizice autorizate), prin 
reprezentanti legali, sub denumirea de Cluster pentru  Turism BANAT si este persoana juridica de 
drept privat fara scop patrimonial, de nationalitate româna, şi va îndeplini rolul de Entitate de 
Management al CLUSTER-ului (EMC) PENTRU TURISM BANAT 
Scopul principal al asociatiei este de a contribui, prin dialog social si prin antrenarea raspunderii publice 
a celor implicati, la armonizarea politicilor, strategiilor si actiunilor concrete în domeniul agriculturii cu 
cerintele complexe, generale sau specifice ale mediului economic, social si cultural, la nivel regional, 
judetean si local. Sprijinirea dezvoltarii turismului, în vederea sustinerii cresterii competitivitatii asociatiei, 
precum si a fiecarui membru în parte, atât pe piata nationala cât si internationala. 

Obiective : 
� Crearea si promovarea unui cadru armonios de interactiune între toti factorii interesati care 

activeaza în subsectoarele din domeniul turismului. 
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� Sustinerea promovarea si realizarea unor proiecte de interes comun. 
� Sprijinirea integrarii ofertei de educatie cu nevoile reale ale mediului de afaceri din domeniul 

turismului. 
� Crearea de instrumente si canale optime pentru gestionarea eficienta a informatiilor si 

oportunitatilor în domeniu. 
� Promovarea si sustinerea de initiative legislative menite sa corecteze, completeze sau, dupa caz 

sa reglementeze anumite aspecte de interes pentru sectorul de activitate. 
� Identificarea oportunitatilor de colaborare în directia sustinerii financiare prin diverse programe, 

parteneriate, instrumente si/sau operatiuni bancare; întocmirea previziunilor financiare si a 
planurilor de afaceri. 

� Identificarea surselor generatoare de fonduri pentru dezvoltarea organizatiei. 

Membri: 
� Consiliul Judeţean Timiş; 
� Agenţia de Dezvoltare Economico Socială Timiş – ADETIM; 
� Primăria Timişoara. 

 


