
Capitalul Privat Romanesc o sansa 

pentru dezvoltarea economica a 

Romaniei
• -Regiunea de Dezvoltare Centru este situata in interiorul arcului carpatic romanesc. 

• -Potentialul natural a Regiunii Centru a creat premiza diversificarii tuturor activitatilor/sectoarelor economice,

• -Se situeaza pe locul trei ca nivel de dezvoltare socio-economica in raport cu celelalte 8 regiuni de dezvoltare

• -Economia Regiunii Centru are o structura echilibrata, cu un sector tertiar in rapida dezvoltare, proces evidentiat atat 
de contributia ridicata a serviciilor la formarea produsului intern brut cat si de ponderea populatiei ocupate in sectorul 
tertiar.

•
-Agricultura, ca sector primar economic, se afla la inceputul unui lung si dificil proces de modernizare si restructurare, 
menit sa conduca la eficientizare si la valorificarea mai buna a importantului potential agricol al regiunii, fără a pierde însă
din tradiţie şi identitate (activităţi şi produse tradiţionale). 

• -Profilul industrial al regiunii este dat de industriile de constructii de masini, prelucrarea metalelor, chimica, 
farmaceutica, materialelor de constructii, lemnului, extractiva, textila si alimentara. Specificul industrial este mai pronuntat
in judetele Brasov si Sibiu, judete cu importante traditii industriale. Bogatele resurse naturale existente in regiune, in 
special cele de gaze naturale si sare, au stat la baza dezvoltarii industriei chimice. Industriile de prelucrare a lemnului
valorifica importantul potential silvic al regiunii. 

•
-Sectorul serviciilor are o contributie importanta la formarea P.I.B., avand o dezvoltare semnificativa in ultimii ani. 
Turismul este unul din cele mai dinamice sectoare economice. Regiunea Centru a reusit sa atraga numeroşi turisti cazati 
in structurile de primire turistica, fiind a doua regiune a tarii ca destinatie turistica. Principalele forme de turism practicate 
in Regiunea Centru sunt turismul montan, turismul balnear, turismul cultural si agroturismul. 

• - Şi nu în ultimul rând, sectorul cuaterner economic – mai cu seamă că ne aflăm în Sibiu, fosta Capitală Culturală 
Europeană – este prezent prin istoria şi cultura atât de bogate, (nu doar ca zestre, ci şi ca fructificare, în multitudinea  
programelor culturale), prin înalta educaţie, ştiinţa şi tehnologia 

• În România ultimilor 25 de ani capitalul privat a punctat cinci moduri distincte de formare: prin privatizare, resituirea 
proprietăţilor, acordarea de ajutoare de stat, fondurile europene, investiţiile străine plus acumularea capitalului 
autohton, la a cărui valenţă vrem să ne referim astăzi.



%

Cifra de afaceri TOTAL 
capital 
privat 

românesc

din care cu capital:

Majoritar 
privat 

românesc 
(+ stat)

Majoritar 
privat 

(românesc şi 
străin + stat)

Integral 
privat 

românesc

Integral 
privat 

(românesc şi 
străin)

TOTAL 61,1 5,1 1,0 44,1 10,9

AGRICULTURA 89,2 4,4 0,0 77,8 7,0

INDUSTRIE 45,7 10,3 1,6 22,6 11,2

CONSTRUCTII 74,9 0,6 2,2 68,6 3,5

COMERT 76,7 0,1 0,4 63,3 12,9

SERVICII 68,5 0,4 0,0 58,8 9,3

Ponderea cifrei de afaceri a întreprinderilor cu capital privat românesc 

din total cifră de afaceri din Regiunea Centru



Ponderea cifrei de afaceri a întreprinderilor cu capital privat românesc 

din total cifră de afaceri din Regiunea Centru

5,1

1
10,9

44,1

Majoritar privat
românesc (+
stat)

Majoritar privat
(românesc şi
străin + stat)

Integral privat
românesc

Integral privat
(românesc şi
străin)



Ponderea numărului de întreprinderi cu capital privat românesc din total 

întreprinderi din Regiunea Centru

%

Întreprinderi 

active

TOTAL 
capital 
privat 

românesc

din care cu capital:

Majoritar 
privat 

românesc 
(+ stat)

Majoritar 
privat 

(românesc şi 
străin + stat)

Integral 
privat 

românesc

Integral 
privat 

(românesc şi 
străin)

TOTAL 93,7 0,2 0,1 89,3 4,0

AGRICULTURA 91,8 0,6 0,0 86,9 4,3

INDUSTRIE 89,1 0,6 0,3 81,7 6,6

CONSTRUCTII 94,7 0,3 0,0 91,0 3,4

COMERT 94,5 0,1 0,0 90,7 3,7

SERVICII 94,4 0,2 0,0 90,7 3,5



Ponderea numărului de întreprinderi cu capital privat românesc din total 

întreprinderi din Regiunea Centru

4 0,2

0,1

89,3

Majoritar privat
românesc (+
stat)

Majoritar privat
(românesc şi
străin + stat)

Integral privat
românesc

Integral privat
(românesc şi
străin)



Ponderea numărului de salariaţi din întreprinderile cu capital privat 
românesc din total număr de salariaţi din Regiunea Centru

%

Nr. de salariaţi

TOTAL 
capital 
privat 

românesc

din care cu capital:

Majoritar 
privat 

românesc 
(+ stat)

Majoritar 
privat 

(românesc şi 
străin + stat)

Integral 
privat 

românesc

Integral 
privat 

(românesc şi 
străin)

TOTAL 71,9 1,6 0,6 60,1 9,6

AGRICULTURA 90,0 3,9 0,0 80,8 5,2

INDUSTRIE 58,2 2,9 0,9 40,7 13,7

CONSTRUCTII 88,9 1,1 1,2 84,4 2,3

COMERT 88,0 0,2 0,3 80,7 6,7

SERVICII 75,4 0,4 0,0 67,2 7,8



Ponderea numărului de salariaţi din întreprinderile cu capital privat 

românesc din total număr de salariaţi din Regiunea Centru

9,6

1,6
0,6

60,1

Majoritar privat
românesc (+
stat)

Majoritar privat
(românesc şi
străin + stat)

Integral privat
românesc

Integral privat
(românesc şi
străin)



Ponderea investiţiilor brute a întreprinderilor cu capital privat 

românesc din total investiţii brute – Regiunea centru

%

Investiţii brute

TOTAL 
capital 
privat 

românesc

din care cu capital:

Majoritar 
privat 

românesc 
(+ stat)

Majoritar 
privat 

(românesc şi 
străin + stat)

Integral 
privat 

românesc

Integral 
privat 

(românesc şi 
străin)

TOTAL 25,9 1,7 0,4 19,2 4,6

AGRICULTURA 33,9 1,5 0,1 26,2 6,1

INDUSTRIE 15,6 2,1 0,6 8,6 4,2

CONSTRUCTII 43,2 0,1 0,0 38,6 4,5

COMERT 53,7 0,1 0,1 48,3 5,2

SERVICII 51,8 1,2 0,0 45,2 5,5



Ponderea investiţiilor brute a întreprinderilor cu capital privat 

românesc din total investiţii brute – Regiunea centru

17,8

8,3

1,6

72,2

Majoritar privat
românesc (+
stat)

Majoritar privat
(românesc şi
străin + stat)

Integral privat
românesc

Integral privat
(românesc şi
străin)



Ponderea întreprinderilor cu 

capital privat românesc din 

judeţul Braşov, în regiunea 

centru



Ponderea numărului de întreprinderi cu capital privat românesc
din total întreprinderi judeţul Braşov

%

Întreprinderi 

active

TOTAL 
capital 
privat 

românesc

din care cu capital:

Majoritar 
privat 

românesc 
(+ stat)

Majoritar 
privat 

(românesc şi 
străin + stat)

Integral 
privat 

românesc

Integral 
privat 

(românesc şi 
străin)

TOTAL 30,3 0,1 0,0 29,0 1,3

AGRICULTURA 22,7 0,3 0,0 21,5 0,9

INDUSTRIE 24,2 0,2 0,1 22,1 1,8

CONSTRUCTII 31,1 0,1 0,0 29,8 1,3

COMERT 29,7 0,0 0,0 28,8 1,2

SERVICII 33,3 0,0 0,0 32,1 1,2



Ponderea numărului de întreprinderi cu capital privat românesc

din total întreprinderi judeţul Braşov

1,3
0,1 0

29

Majoritar privat
românesc (+
stat)

Majoritar privat
(românesc şi
străin + stat)

Integral privat
românesc

Integral privat
(românesc şi
străin)



Ponderea cifrei de afaceri a întreprinderilor cu capital privat românesc 

din total cifră de afaceri judeţul Braşov

%

Cifra de afaceri TOTAL 
capital 
privat 

românesc

din care cu capital:

Majoritar 
privat 

românesc 
(+ stat)

Majoritar 
privat 

(românesc şi 
străin + stat)

Integral 
privat 

românesc

Integral 
privat 

(românesc şi 
străin)

TOTAL 27,9 0,6 0,6 21,2 5,6

AGRICULTURA 33,7 4,6 0,0 26,3 2,7

INDUSTRIE 21,0 1,0 0,9 13,0 6,0

CONSTRUCTII 33,2 0,6 2,3 28,4 1,8

COMERT 31,6 0,0 0,1 24,3 7,1

SERVICII 30,7 0,1 0,0 27,3 3,4



Ponderea cifrei de afaceri a întreprinderilor cu capital privat românesc 

din total cifră de afaceri judeţul Braşov

5,6

0,6
0,6

21,2

Majoritar privat
românesc (+
stat)

Majoritar privat
(românesc şi
străin + stat)

Integral privat
românesc

Integral privat
(românesc şi
străin)



Mii lei

Cifra de afaceri 
realizată în 
medie de o 

unitate activă 
Judeţul Braşov

TOTAL din care cu capital:

Privat 
românesc
(integral/
parţial)

Integral 
privat 

românesc

Integral 
privat 

(românesc şi 
străin)

Majoritar 
privat 

românesc 
(+ stat)

Majoritar privat 
(românesc şi 
străin + stat)

TOTAL 2170 1296 1029 6211 10686 48606

AGRICULTURA 2000 1924 1589 4002 17402

INDUSTRIE 8417 3278 2228 12841 15533 51170

CONSTRUCTII 1265 1130 1010 1532 9318 137199

COMERT 2298 1731 1387 986 2771 21929

SERVICII 689 506 467 1505 773 544



Cifra de afaceri realizată în medie de o unitate activă

- mii lei – judeţul Braşov

6211

10686

48606

1029

Majoritar privat
românesc (+
stat)

Majoritar privat
(românesc şi
străin + stat)

Integral privat
românesc

Integral privat
(românesc şi
străin)



Ponderea numărului de salariaţi din întreprinderile cu 

capital privat românesc din total număr de salariaţi judeţul 

Braşov

%

Nr. de salariaţi

TOTAL 
capital 
privat 

românesc

din care cu capital:

Majoritar 
privat 

românesc 
(+ stat)

Majoritar 
privat 

(românesc şi 
străin + stat)

Integral 
privat 

românesc

Integral 
privat 

(românesc şi 
străin)

TOTAL 27,3 0,8 0,2 23,4 3,0

AGRICULTURA 26,6 4,2 0,0 20,2 2,1

INDUSTRIE 20,6 1,5 0,0 14,3 4,7

CONSTRUCTII 31,3 0,8 1,1 28,5 0,9

COMERT 28,8 0,1 0,1 26,2 2,4

SERVICII 33,0 0,1 0,0 30,6 2,3



Ponderea numărului de salariaţi din întreprinderile cu 

capital privat românesc din total număr de salariaţi judeţul 

Braşov

3

0,8
0,2

23,4

Majoritar privat
românesc (+
stat)

Majoritar privat
(românesc şi
străin + stat)

Integral privat
românesc

Integral privat
(românesc şi
străin)



Ponderea investiţiilor brute a întreprinderilor cu capital 

privat românesc din total investiţii brute judeţul Braşov

%

Investiţii brute

TOTAL 
capital 
privat 

românesc

din care cu capital:

Majoritar 
privat 

românesc 
(+ stat)

Majoritar 
privat 

(românesc şi 
străin + stat)

Integral 
privat 

românesc

Integral 
privat 

(românesc şi 
străin)

TOTAL 28,0 0,6 0,4 1,0 5,7

AGRICULTURA 34,0 4,3 0,0 1,6 9,3

INDUSTRIE 21,9 0,5 1,0 1,3 7,9

CONSTRUCTII 32,2 0,2 0,0 1,9 6,2

COMERT 33,2 0,0 0,0 0,4 3,0

SERVICII 30,9 0,2 0,0 0,4 2,7



Ponderea investiţiilor brute a întreprinderilor cu capital 

privat românesc din total investiţii brute judeţul Braşov

5,7

0,6

0,4

1

Majoritar privat
românesc (+
stat)

Majoritar privat
(românesc şi
străin + stat)

Integral privat
românesc

Integral privat
(românesc şi
străin)



Ponderea întreprinderilor cu 

capital privat românesc din 

judeţul Mureş, în Regiunea 

Centru



Topul Primelor 10 întreprinderi cu capital privat 

românesc

din judeţul Mureş

Integral privat românesc lei

1
Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule in 
magazine specializate

SC OMV PETROM MARKETING SRL 295933326

2
Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor SC INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI 172050373

3
Comerţ cu ridicata al produselor chimice SC DAFCOCHIM SRL 151533185

4
Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor SC GEIGER TRANSILVANIA SRL 127058647

5
Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi 
ornamental

SC CESIRO SA 120108012

6
Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice SC PHARMAFARM SA 115475244

7
Comerţ cu ridicata al băuturilor SC FAREL IMPEX SRL 100942953

8
Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. SC E ON SERVICII SRL 88202014

9
Intermedieri în comerţul cu produse diverse SC SARA FRUCT SRL 79739965

10
Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. SC E ON SERVICII CLIENTII SRL 77691420



Ponderea numărului de întreprinderi cu capital privat românesc

din total întreprinderi judeţul Mureş

%

Întreprinderi 

active

TOTAL 
capital 
privat 

românesc

din care cu capital:

Majoritar 
privat 

românesc 
(+ stat)

Majoritar 
privat 

(românesc şi 
străin + stat)

Integral 
privat 

românesc

Integral 
privat 

(românesc şi 
străin)

TOTAL 20,9 0,0 0,0 20,0 0,9

AGRICULTURA 21,7 0,1 0,0 20,0 1,6

INDUSTRIE 21,4 0,1 0,0 19,8 1,5

CONSTRUCTII 19,6 0,0 0,0 19,0 0,6

COMERT 22,0 0,0 0,0 21,1 0,9

SERVICII 20,1 0,0 0,0 19,5 0,6



Ponderea numărului de întreprinderi cu capital privat românesc

din total întreprinderi judeţul Mureş

0,9
0 0

20

Majoritar privat
românesc (+
stat)

Majoritar privat
(românesc şi
străin + stat)

Integral privat
românesc

Integral privat
(românesc şi
străin)



Ponderea cifrei de afaceri a întreprinderilor cu capital privat românesc 

din total cifră de afaceri judeţul Mureş

%

Cifra de afaceri TOTAL 
capital 
privat 

românesc

din care cu capital:

Majoritar 
privat 

românesc 
(+ stat)

Majoritar 
privat 

(românesc şi 
străin + stat)

Integral 
privat 

românesc

Integral 
privat 

(românesc şi 
străin)

TOTAL 26,2 7,2 0,9 13,4 4,8

AGRICULTURA 15,0 0,0 0,0 14,0 0,9

INDUSTRIE 38,5 20,1 2,1 8,7 7,6

CONSTRUCTII 18,3 0,0 0,0 17,7 0,6

COMERT 19,9 0,0 0,4 15,9 3,5

SERVICII 20,2 0,3 0,0 15,6 4,3



Ponderea cifrei de afaceri a întreprinderilor cu capital privat românesc 

din total cifră de afaceri judeţul Mureş

4,8
7,2

0,9

13,4

Majoritar privat
românesc (+
stat)

Majoritar privat
(românesc şi
străin + stat)

Integral privat
românesc

Integral privat
(românesc şi
străin)



Mii lei

Cifra de afaceri 
realizată în 
medie de o 

unitate activă

TOTAL din care cu capital:

Privat 
românesc
(integral/
parţial)

Integral 
privat 

românesc

Integral 
privat 

(românesc şi 
străin)

Majoritar 
privat 

românesc 
(+ stat)

Majoritar privat 
(românesc şi 
străin + stat)

TOTAL 2385 1768 943 7932 227316 100457

AGRICULTURA 914 897 911 779 67 0

INDUSTRIE 9527 6809 1670 19646 627312 191917

CONSTRUCTII 1331 989 987 1046 1443 0

COMERT 1843 1470 1227 6683 783 31862

SERVICII 656 551 441 3662 3952 0



Cifra de afaceri realizată în medie de o unitate activă

- mii lei – judeţul Mureş

7932

227316

100457

943

Majoritar privat
românesc (+
stat)

Majoritar privat
(românesc şi
străin + stat)

Integral privat
românesc

Integral privat
(românesc şi
străin)



Ponderea numărului de salariaţi din întreprinderile cu 

capital privat românesc din total număr de salariaţi judeţul  

Mureş

%

Nr. de salariaţi

TOTAL 
capital 
privat 

românesc

din care cu capital:

Majoritar 
privat 

românesc 
(+ stat)

Majoritar 
privat 

(românesc şi 
străin + stat)

Integral 
privat 

românesc

Integral 
privat 

(românesc şi 
străin)

TOTAL 21,8 0,8 0,3 17,2 3,4

AGRICULTURA 19,0 0,1 0,0 18,0 1,0

INDUSTRIE 22,4 2,1 0,6 14,9 4,7

CONSTRUCTII 19,9 0,0 0,0 19,2 0,6

COMERT 21,3 0,0 0,3 19,0 2,1

SERVICII 22,5 0,3 0,0 17,9 4,2



Ponderea numărului de salariaţi din întreprinderile cu 

capital privat românesc din total număr de salariaţi judeţul 

Mureş

3,4

0,8

0,3

17,2

Majoritar privat
românesc (+
stat)

Majoritar privat
(românesc şi
străin + stat)

Integral privat
românesc

Integral privat
(românesc şi
străin)



Ponderea investiţiilor brute a întreprinderilor cu capital 

privat românesc din total investiţii brute judeţul Mureş

%

Investiţii brute

TOTAL 
capital 
privat 

românesc

din care cu capital:

Majoritar 
privat 

românesc 
(+ stat)

Majoritar 
privat 

(românesc şi 
străin + stat)

Integral 
privat 

românesc

Integral 
privat 

(românesc şi 
străin)

TOTAL 20,9 4,8 0,7 11,2 4,3

AGRICULTURA 16,9 0,0 0,0 15,1 1,8

INDUSTRIE 27,5 10,7 1,6 8,1 7,1

CONSTRUCTII 12,6 0,0 0,0 12,4 0,2

COMERT 17,2 0,0 0,1 13,4 3,8

SERVICII 16,8 1,4 0,0 13,0 2,4



Ponderea investiţiilor brute a întreprinderilor cu capital 

privat românesc din total investiţii brute

4,3

4,8

0,7

11,2

Majoritar privat
românesc (+
stat)

Majoritar privat
(românesc şi
străin + stat)

Integral privat
românesc

Integral privat
(românesc şi
străin)



Ponderea întreprinderilor cu 

capital privat românesc din 

judeţul Sibiu, în Regiunea 

Centru



Topul Primelor 10 întreprinderi cu capital privat 

românesc

din judeţul Sibiu

Integral privat românesc lei

1
Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice SC POLISANO SRL 1325617137

2
Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în 
magazine specializate

SC OMV PETROM MARKETING SRL 260893893

3
Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale SC CON-A SRL 230135990

4
Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre) SC SCANDIA FOOD SRL 226107326

5
Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare 
predominantă de produse nealimentare

SC AMBIENT SA 206085104

6
Transporturi rutiere de mărfuri SC TOTAL N S A SRL 197483338

7
Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de 
construcţii şi echipamentelor sanitare

SC AMBIENT SA 165564007

8
Fabricarea subansamblurilor electronice (module) SC SIMEA SIBIU SRL 156117424

9
Comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine 
specializate

SC SIBPHARMAMED SRL 136198088

10
Fabricarea produselor de morărit SC MOARA CIBIN SA 132330715



Ponderea numărului de întreprinderi cu capital privat românesc

din total întreprinderi Jdeţul Sibiu

%

Întreprinderi 

active

TOTAL 
capital 
privat 

românesc

din care cu capital:

Majoritar 
privat 

românesc 
(+ stat)

Majoritar 
privat 

(românesc şi 
străin + stat)

Integral 
privat 

românesc

Integral 
privat 

(românesc şi 
străin)

TOTAL 16,9 0,1 0,0 16,0 0,9

AGRICULTURA 11,4 0,0 0,0 10,4 0,9

INDUSTRIE 15,5 0,1 0,0 13,8 1,6

CONSTRUCTII 17,2 0,0 0,0 16,4 0,8

COMERT 15,6 0,0 0,0 15,0 0,6

SERVICII 18,9 0,1 0,0 18,0 0,9



Ponderea numărului de întreprinderi cu capital privat românesc

din total întreprinderi Judeţul Sibiu

0,9
0,1 0

16

Majoritar privat
românesc (+
stat)

Majoritar privat
(românesc şi
străin + stat)

Integral privat
românesc

Integral privat
(românesc şi
străin)



Ponderea cifrei de afaceri a întreprinderilor cu capital privat românesc 

din total cifră de afaceri Judeţul Sibiu

%

Cifra de afaceri TOTAL 
capital 
privat 

românesc

din care cu capital:

Majoritar 
privat 

românesc 
(+ stat)

Majoritar 
privat 

(românesc şi 
străin + stat)

Integral 
privat 

românesc

Integral 
privat 

(românesc şi 
străin)

TOTAL 18,7 0,5 0,1 14,6 3,5

AGRICULTURA 8,9 0,0 0,0 7,1 1,7

INDUSTRIE 13,7 1,1 0,2 7,6 4,8

CONSTRUCTII 20,5 0,0 0,6 18,4 1,4

COMERT 21,4 0,0 0,0 18,8 2,6

SERVICII 24,5 0,3 0,0 19,9 4,4



Ponderea cifrei de afaceri a întreprinderilor cu capital privat românesc 

din total cifră de afaceri Judeţul Sibiu

3,5

0,5
0,1

14,6

Majoritar privat
românesc (+
stat)

Majoritar privat
(românesc şi
străin + stat)

Integral privat
românesc

Integral privat
(românesc şi
străin)



Mii lei

Cifra de afaceri 
realizată în 
medie de o 

unitate activă
Judeţul Sibiu

TOTAL din care cu capital:

Privat 
românesc
(integral/
parţial)

Integral 
privat 

românesc

Integral 
privat 

(românesc şi 
străin)

Majoritar 
privat 

românesc 
(+ stat)

Majoritar privat 
(românesc şi 
străin + stat)

TOTAL 2875 1556 1287 5755 11598 19894

AGRICULTURA 1216 1007 886 2533 4 101

INDUSTRIE 9952 3355 2101 11221 40269 43196

CONSTRUCTII 2036 1259 1192 1872 755 36279

COMERT 2669 2233 2044 7243 878 0

SERVICII 1233 712 608 2764 2023



Cifra de afaceri realizată în medie de o unitate activă

- mii lei – judeţul Sibiu

5755

11598

19894

1287

Majoritar privat
românesc (+
stat)

Majoritar privat
(românesc şi
străin + stat)

Integral privat
românesc

Integral privat
(românesc şi
străin)



Ponderea numărului de salariaţi din întreprinderile cu 

capital privat românesc din total număr de salariaţi judeţul 

Sibiu

%

Nr. de salariaţi

TOTAL 
capital 
privat 

românesc

din care cu capital:

Majoritar 
privat 

românesc 
(+ stat)

Majoritar 
privat 

(românesc şi 
străin + stat)

Integral 
privat 

românesc

Integral 
privat 

(românesc şi 
străin)

TOTAL 18,7 0,4 0,1 15,4 2,8

AGRICULTURA 9,7 0,0 0,0 8,1 1,5

INDUSTRIE 18,4 0,9 0,1 12,5 4,9

CONSTRUCTII 18,1 0,1 0,3 17,3 0,4

COMERT 17,2 0,0 0,0 16,1 1,1

SERVICII 21,6 0,2 0,0 18,6 2,8



Ponderea numărului de salariaţi din întreprinderile cu 

capital privat românesc din total număr de salariaţi Judeţul 

Sibiu

2,8

0,4
0,1

15,4

Majoritar privat
românesc (+
stat)

Majoritar privat
(românesc şi
străin + stat)

Integral privat
românesc

Integral privat
(românesc şi
străin)



Ponderea investiţiilor brute a întreprinderilor cu capital 

privat românesc din total investiţii brute judeţul Sibiu

%

Investiţii brute

TOTAL 
capital 
privat 

românesc

din care cu capital:

Majoritar 
privat 

românesc 
(+ stat)

Majoritar 
privat 

(românesc şi 
străin + stat)

Integral 
privat 

românesc

Integral 
privat 

(românesc şi 
străin)

TOTAL 25,5 1,0 0,1 19,4 5,0

AGRICULTURA 11,7 0,0 0,2 7,5 4,0

INDUSTRIE 24,2 2,1 0,2 13,9 8,0

CONSTRUCTII 24,8 0,0 0,0 21,7 3,1

COMERT 30,3 0,0 0,0 29,0 1,3

SERVICII 28,9 0,6 0,0 24,5 3,8



Ponderea investiţiilor brute a întreprinderilor cu capital 

privat românesc din total investiţii brute Judeţul Sibiu

5

1

0,1

19,4

Majoritar privat
românesc (+
stat)

Majoritar privat
(românesc şi
străin + stat)

Integral privat
românesc

Integral privat
(românesc şi
străin)



Concluzii
• PROGRAM COERENT – având ca punct de pornire calitatea vieţii oamenilor.

• Punerea la dispoziţie a terenurilor si utilităţilor astfel încât să nu fie afectate locuinţele şi 
implicit cetăţenii.

• Taxe şi impozite locale mici sau chiar scutiri.

• Industrie nepoluantă.

• Insistăm pe industria alimentară, astfel încât distanţa de transport pentru desfacerea 
mărfurilor către cetăţeni să fie mai mică, deci preţurile mai mici.

• Insistăm şi pe industria de înaltă tehnologie, în tandem cu activitatea de cercetare, cu 
valoare adăugată mare şi nepoluatoare-atu-ul tinerilor cu gulere albe.

• Industrii de nisa –exemplu –jucării din lemn şi produse ecologice, mobilier pentru export.

• Investitii sunt benefice pentru piata , aduc tehnologie si locuri de munca

• Standardul de viata se imbunatateste -Consumatori locali sunt cei mai mari 
beneficiari ai acestor investitii,beneficiaz[ de preturi mai mici la produse sau  beneficiaza 
de o gama mai diversificata de produse

• Energie - încurajare sistem privat reciclarea deşeurilor şi prelucrarea biomasei cu 
valoare energetică mare.

• Scutiri de taxe şi impozite pentru reabilitări energetice şi introducerea unui sistem privat 
de producere a energiei şi vânzarea surplusului în sistemul energetic naţional.

• Încurajarea micilor agricultori şi a înfiinţării serelor de legume 

• Ferme de animale adiacente industriei alimentare.

• Dezvoltarea de servicii comunitare complexe în vederea creării de locuri de muncă

• Locuri de muncă mai bine plătite pentru toate grupele de vârstă şi pentru diverse grade 
de şcolarizare

• Reciclare deşeuri


