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 INTRODUCERE 
 

Elaborarea prognozelor în profil teritorial reprezintă un demers necesar şi 
util în etapa actuală, când absorbţia fondurilor structurale şi mai ales orientarea 
acestora către proiecte cu impact semnificativ în dezvoltarea echilibrată a 
regiunilor şi zonelor ţării, reprezintă obiective de maximă importanţă. Prognoza 
în profil teritorial a devenit deja o componentă a prognozei economice realizate 
de Comisia Naţională de Prognoză şi are din acest an aceeaşi periodicitate de 
actualizare cu Prognoza macroeconomică. Varianta actuală oferă o estimare a 
evoluţiei principalilor indicatori economici şi sociali în următorii doi ani având 
ca punct de plecare Prognoza macroeconomică de toamnă. 

Consecventă cu dezideratul îmbunătăţirii permanente a capacităţii 
instituţionale a administraţiei publice, Comisia Naţională de Prognoză, în 
contextul dezvoltării calitative a activităţii de previziune, prezintă prognoza în 
profil teritorial într-un nou format şi cu includerea - pentru prima dată - a 
previziunii la nivel de judeţ. 

Elaborarea de prognoze la nivel de judeţ a însemnat un volum foarte mare 
de muncă (nu numai prin multiplicarea informaţiilor şi corelaţiilor ci şi prin 
dificultatea de evidenţiere a tendinţelor pe zone aşa de mici ca întindere) ceea ce 
a făcut să existe un decalaj de aproape două luni faţă de Prognoza 
macroeconomică de toamnă. 

Aceste prime prognoze judeţene sunt în prezent în evaluare şi actualizare, 
astfel încât începând cu Prognoza macroeconomică de primăvară (martie 2007) 
să poată fi făcută public o prognoză la nivel de judeţ mai amplă cu orizont de 
timp 2013. 

Această lucrare prezintă o imagine a poziţiei regiunilor şi judeţelor la 
momentul în care fondurile structurale şi de coeziune vor deveni o sursă extrem 
de importantă pentru reducerea disparităţilor regionale. 

În conformitate cu procedurile comunitare, alocările anuale din fondurile 
Structurale şi de Coeziune vor spori substanţial după 2008, în principal datorită 
perioadei de timp de 1 – 2 ani între proiectare, contractare (angajamente) şi 
plăţile efective. 

 
 Recent au fost făcute publice datele pentru anul 2004. Acestea arată că în 
anul 2004 faţă de 2003 disparităţile între valorile maxime ale produsului intern 
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brut pe locuitor (regiunea Vest) şi cele minime (regiunea Nord – Est) s-au 
accentuat, raportul crescând de la 1,561 la 1,658. 
 In ceea ce priveşte indicele de disparitate faţă de media naţională sunt de 
remarcat scăderile înregistrate de regiunile Nord – Est (de la 0,723 în 2003 la 
0,692 în 2004) şi Centru (de la 1,072 în 2003 la 1,042 în 2004) precum şi saltul 
regiunii Vest (de la 1,129 în 2003 la 1,147 în 2004). 
 

Indici de disparitate regională*)

 
 2003 2004 2006 2008 
PIB/locuitor     
Regiunea Nord-Est 0,723 0,692 0,675 0,675 
Regiunea Sud-Est 0,857 0,907 0,845 0,841 
Regiunea Sud Muntenia 0,812 0,834 0,822 0,821 
Regiunea Sud-Vest 0,847 0,833 0,843 0,839 
Regiunea Vest 1,129 1,147 1,149 1,143 
Regiunea Nord - Vest 0,966 0,972 0,920 0,917 
Regiunea Centru 1,072 1,042 1,087 1,085 
Regiunea Bucureşti - Ilfov 1,940 1,915 2,044 2,063 

Sursa: 2003 şi 2004 - INS; 2006 şi 2008 prognoze CNP 
 
Îmbucurător este faptul că, din punct de vedere al câştigului salarial 

mediu net, discrepanţele dintre regiuni au început să se reducă încă din 2004. 
Dacă în 2003, nivelul câştigului salarial mediu net din regiunea cea mai 
dezvoltată (regiunea Sud-Vest) era de 1,17 peste cel din regiunea cu nivelul 
minim (regiunea Nord-Est), în 2006 decalajul a ajuns la 1,09. 

 
- % - 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

1. Câştigul salarial mediu net lunar la 
nivel naţional  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2. Abaterea maximă regională a salariului 104,1 101,2 98,4 96,4 96,6 96,6
3. Abaterea minimă regională a salariului 89,3 90,6 88,6 88,6 88,6 88,6
4. Decalaj privind salariul  1,17 1,12 1,11 1,09 1,09 1,09

 

                                                 
*) Calculaţi ca raport între produsul intern brut pe locuitor la nivel de regiune şi media 

naţională  
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De asemenea ocuparea s-a  îmbunătăţit în regiunile mai puţin dezvoltate 
unde rata de ocupare este mai accentuată decât în celelalte. Astfel, în 2005 faţă 
de 2003, în regiunea Nord – Est aceasta a crescut cu 1,6 puncte procentuale în 
timp ce în regiunea Sud – Vest a scăzut cu 1,9 puncte procentuale. 

Disparităţile teritoriale privind veniturile sunt completate de menţinerea 
discrepanţelor din punct de vedere al şomajului, chiar dacă acest fenomen a 
cunoscut în ultimii ani o reducere importantă. 

 - % - 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Numărul de şomeri înregistraţi, la 
nivel naţional 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Abaterea maximă regională 19,3 19,0 17,8 18,2 18,2 18,3 
Abaterea minimă regională 4,2 5,0 4,9 5,3 5,3 5,2 
Decalaj  4,6 3,8 3,6 3,4 3,5 3,5 
Rata şomajului, la nivel naţional 7,4 6,3 5,9 5,4 5,3 5,1 
Abaterea maximă regională 9,1 7,8 7,4 7,0 6,9 6,8 
Abaterea minimă regională 2,8 2,8 2,4 2,3 2,2 2,1 
Decalaj  6,2 5,0 5,0 4,7 4,7 4,7 

 
La nivel de regiune, în sinteză, vor fi evidenţiate următoarele 

caracteristici: 
 

1. Regiunea Nord - Est 
 
Regiunea Nord – Est se suprapune în cea mai mare parte provinciilor 

istorice Moldova şi Bucovina şi reprezintă 15,5% din suprafaţa totală a 
României.  

Regiunea este formată din 6 judeţe: Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, 
Suceava şi Vaslui. 

Geografic, regiunea se învecinează la Nord cu Ucraina, la Sud cu judeţele 
Galaţi şi Vrancea (Regiunea Sud-Est), la Est cu Republica Moldova iar la Vest 
cu judeţele Maramureş şi Bistriţa-Năsăud (Regiunea Nord-Vest) şi judeţele 
Mureş, Harghita şi Covasna (Regiunea Centru).  

Teritoriul regiunii dispune de importante resurse minerale şi substanţe 
utile (cărbune, turbă, ţiţei, gaze naturale, mangan, sulf, săruri de potasiu, roci de 
construcţie etc.). De asemenea se remarcă existenţa a numeroase izvoare cu ape 
minerale, precum şi ape carbogazoase. Regiunea se caracterizează printr-un 
potenţial hidroenergetic însemnat. Munţii adăpostesc o floră şi o faună bogată. 
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La 1 ianuarie 2006, populaţia totală a regiunii Nord – Est era de 
3.734.946 locuitori, reprezentând 17,3% din populaţia totală a ţării. Ca număr 
de locuitori, regiunea ocupă locul întâi pe ţară. Ponderea populaţiei urbane în 
total populaţie este de 43,6%, iar a celei rurale de 56,4%. 

 
1.1. Evoluţii economice recente în regiunea Nord – Est 
 
După ce a înregistrat o creştere economică modestă de numai 2,2% în 

anul 2005, în condiţiile în care atât valoarea adăugată brută din industrie, cât si 
cea din agricultură au înregistrat reduceri, pentru anul 2006 se estimează că 
produsul intern brut va devansa cu 5,6 procente nivelul anului anterior.  

In anul 2005 producţia industrială realiza o reducere de 1,4%, cu un 
decalaj între nivelul maxim şi cel minim judeţean, de circa 35 procente. Astfel, 
judeţul Bacău care are şi cea mai mare contribuţie la realizarea producţiei 
industriale regionale a realizat,  cel mai mare salt, de 15,3%, în special pe seama 
industriei prelucrătoare, cu o creşte de 19,4%. La polul opus  s-a situat judeţul 
Suceava o reducere de 20,2%. 
 In anul 2006, în regiunea Nord – Est pentru care s-a estimat o creştere a 
valorii adăugate brute din industrie de 2%, este de remarcat evoluţia producţiei 
industriale din judeţul Neamţ, cu o creştere estimată la peste 5%, dar şi 
continuarea declinului producţiei industriale din judeţul Suceava, de circa 10%, 
judeţ care dă circa 18 procente din valoarea adăugată brută a regiunii şi care 
cunoaşte pentru al doilea an consecutiv reduceri drastice ale producţiei 
industriale. 
 Pentru valoarea adăugată brută din agricultură, s-a estimat un nivel 
aproape egal (0,1%) cu cel din anul 2005, în condiţiile în care producţia agricolă 
din această regiune a fost serios afectată de condiţiile climaterice vitrege. 
Necesitatea refacerii anumitor zone din regiune după ploile şi inundaţiile din 
ultimii ani dar şi continuarea proiectelor de investiţii susţin o creştere a valorii 
adăugate din construcţii estimată la 16%, peste nivelul naţional. In domeniul 
serviciilor creşterea este estimată la 6,5% pentru anul 2006. 
 In ceea ce priveşte comerţul exterior ponderea acestuia în total tară va fi 
în anul 2006 în scădere faţă de anul 2005 atât la exportul de bunuri (de la 8,3% 
la 7,3%), cât şi la importul de bunuri (de la 5,8% la 5,1%). Volumul exportului 
şi importului din regiune în 2006 va înregistra creşteri modeste de 3,2%, 
respectiv 5,9%. 

In ultimii ani, la nivelul regiunii s-a manifestat o scădere a populaţiei 
ocupate ca urmare a restructurărilor şi disponibilizării unui număr mare de 
personal. In anul 2005 aceasta a fost cu 0,6% mai mică comparativ cu anul 2004, 
estimându-se pentru anul 2006 tot scădere de circa 0,5%. 
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Din cele opt regiuni de dezvoltare ale ţării, jumătate se bazează pe 
agricultură; regiunea Nord – Est, care este şi cea mai săracă, contribuie cu 
15,1% la ocuparea la nivel de ţară, deţinând în acelaşi timp, cea mai ridicată rată 
de participare la ocuparea în agricultură 42,7%. 

Schimbările în structura populaţiei ocupate au condus şi la modificări ale 
numărului mediu de salariaţi. In anul 2005 s-a înregistrat, pentru prima dată 
în ultimii 4 ani, o creştere de 0,6% estimându-se de asemenea creştere şi pentru 
anul 2006 (cu 1,2%). Judeţele în care s-au înregistrat cele mai mari creşteri au 
fost Iaşi (3,8%) – puternic centru industrial şi Vaslui (2,4%) – centru important 
pentru dezvoltarea regională, în ceea ce priveşte industria prelucrătoare. 

Regiunea Nord – Est se caracterizează prin faptul că a avut în mod 
sistematic rate ale şomajului peste media naţională, diferenţa reducându-se 
însă în anul 2005 la 0,9 puncte procentuale (6,8% rata şomajului pentru 
regiunea Nord – Est faţă de 5,9% la nivel naţional). Cea mai mare rată a 
şomajului s-a înregistrat în judeţul Vaslui (10,1% în 2005 şi estimat la 9,5% 
pentru 2006) situându-se pe locul doi pe ţară. Pentru anul 2006 rata şomajului 
regiunii a fost estimată la 5,9%. 

Din punct de vedere al câştigului salarial mediu net, regiunea Nord – 
Est (663 lei în anul 2005 şi estimat la circa 754 lei pentru 2006) se situează sub 
media la nivel naţional (746 lei în 2005, respectiv 848 în 2006), cea mai mare 
creştere înregistrându-se în judeţul Botoşani (25%) uşor superioară celei la nivel 
naţional (24,6%). 
 
 1.2. Creşterea economică şi ocuparea în perioada 2007 – 2008, în 
regiunea Nord – Est 
 
 Pentru următorii doi ani prognoza realizată pentru această regiune 
indică o creştere economică de 6,6% în anul 2007 şi 6,4% în anul 2008, peste 
nivelul naţional. De remarcat este faptul că aceasta va fi susţinută, în principal, 
de construcţii (cu ritmuri de peste 10% în ambii ani) şi de servicii (7%, 
respectiv 6,5%) punându-se accent pe de o parte pe valorificarea potenţialului 
turistic de care beneficiază această regiune, atât în partea de nord - Bucovina, 
dar şi în zona Piatra Neamţ, iar pe de altă parte pe dezvoltarea serviciilor 
moderne atât în oraşe dar şi în mediul rural. De menţionat că atât industria 
(4,5%, respectiv 5,7%), cât şi agricultura (3,2%, respectiv 3,5% în condiţii 
normale din punct de vedere climateric) vor susţine şi ele creştere economică a 
regiunii. 
 Regiunea Nord – Est înregistrează cel mai scăzut nivel al produsului 
intern brut pe cap de locuitor, cu un indice de disparitate fată de total ţară de 
67,5%, nivel care se va menţine şi în următorii doi ani chiar dacă economia 
regiunii va avea un ritm uşor superior economiei naţionale. In această regiune 
toate judeţele au un produs intern brut pe locuitor sub media pe total ţară. 
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 In ceea ce priveşte comerţul exterior regiunea va continua să 
înregistreze, în următorii doi ani deficite, cu creşteri ale volumului importurilor 
care devansează pe cele ale exporturilor şi care se va situa sub nivelul naţional. 

Pornind de la realitatea că regiunea este o zonă cu resurse naturale diverse 
dar limitate, considerăm capitalul uman drept principala bogăţie a regiunii iar 
investiţia în resursele umane disponibile constituie un obiectiv prioritar. 

Pentru perioada 2007 – 2008, au fost prognozate creşteri ale numărului 
mediu de salariaţi cu 0,7% şi reduceri uşoare ale ratei şomajului.  

In acelaşi timp câştigul salarial va creşte cu un ritm mediu de 12,9% 
superior celui la nivel naţional (12,0%) iar discrepanţele dintre judeţele 
componente se vor reduce. 
 

 
2. Regiunea Sud – Est 
 
Regiunea Sud - Est are o suprafaţă de 35 762 km2, care reprezintă 15% 

din suprafaţa totală a ţării. Regiunea se învecinează la nord cu Regiunea Nord - 
Est, la vest cu Regiunea Centru, la sud - vest cu Regiunea Sud şi Regiunea 
Bucureşti, la sud cu Bulgaria, la nord - est cu Ucraina şi Republica Moldova, iar 
la sud - est cu ţărmul Marii Negre. 

Regiunea este formată din 6 judeţe: Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, 
Tulcea şi Vrancea.  

Pe teritoriul acestei regiuni se află întreg litoralul Mării Negre. În Nordul 
Dobrogei se află cele mai vechi formaţiuni de roci din România, constând din 
munţi, platouri şi coline, iar la sud - vest şesul Bărăganului. De asemenea, este 
locul unde Dunărea se varsă în Marea Neagră prin trei braţe (Chilia, Sulina şi 
Sfântul Gheorghe), formând Delta Dunării. 

Resursele naturale constau în: minereu de fier, pirită de cupru, sulfuri 
complexe de plumb şi zinc, cuarţ, granit, marmură şi varietăţi de piatră de var, 
caolin, baritină. Platforma continentală a Mării Negre conţine rezerve 
semnificative de minerale şi hidrocarburi. Rezerve de hidrocarburi lichide şi 
gazoase se găsesc şi în judeţele Brăila, Buzău, Vrancea şi Galaţi. Singurul 
depozit de petrol la suprafaţă din Europa se află în zonele Berca şi Monteoru din 
judeţul Buzău.  

La Însuraţei (Brăila) s-a pus în evidenţă un izvor de apă geotermală 
sulfuroasă cu calităţi terapeutice deosebite. Apa şi nămolul din lacurile sărate de 
la Techirghiol, Nuntaşi, Lacul Sărat, Movila Miresii, Amara şi Balta Albă sunt 
vestite pentru efectul lor terapeutic. 

Cantităţi însemnate de sare sunt extrase de la: Sari - Bisoca, Mânzăleşti şi 
Vipereşti. 
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Mai mult de jumătate din terenurile fertile ale Câmpiei Bărăganului, 
cunoscută drept „grânar al ţării”, sunt situate pe teritoriul regiunii Sud - Est. 

Regiunea are o serie de zone care sunt declarate arii protejate, ele având o 
floră şi o faună considerate unice în Europa, cu o atracţie turistică deosebită. 
Intre acestea se regăsesc rezervaţia biosferei Delta Dunării şi parcul natural 
Insula Balta Mică a Brăilei. 

La 1 ianuarie 2006, populaţia totală a regiunii Sud – Est era de 2.843.624 
locuitori, reprezentând 13,2% din populaţia totală a ţării. Ca număr de locuitori, 
regiunea ocupă locul trei pe ţară. Ponderea populaţiei urbane în total populaţie 
este de 55,5% iar a celei rurale de 44,5%. 

 
2.1. Evoluţii economice recente în regiunea Sud – Est 
 
In ultimii doi ani, în regiunea Sud – Est creşterea economică a avut 

ritmuri diferite, de la numai 2,6% in anul 2005, estimările pentru 2006 susţin un 
nivel de 6,2% faţă de anul anterior.  
 In anul 2005 producţia industrială a acestei regiuni a înregistrat evoluţii 
contradictorii de la un judeţ la altul. Judeţul Buzău a fost cel care a cunoscut cea 
mai mare creştere, de 4,3%, iar nivelul cel mai scăzut s-a realizat în judeţul 
Tulcea, cu o reducere de 12,2%, unul din cele mai scăzute din ţară.  
 Pentru anul 2006, pentru regiunea Sud – Est, nivelul valorii adăugate 
brute din industrie, estimat la 3%, este susţinut de creşterea producţiei 
industriale în judeţul Buzău (peste 6%), judeţ care dă circa 12 procente din 
valoarea adăugată brută industrială a acestei regiuni şi care se menţine pe un 
trend crescător. Pentru judeţele cu o pondere mare în industria regiunii – 
Constanţa (aproximativ 40% din valoarea adăugată brută industrială a regiunii) 
şi Galaţi (circa 20%) – creşterile pentru producţia industrială din 2006 au fost 
mult mai modeste.  
 Pentru valoarea adăugată brută din agricultură, ramură care are o 
contribuţie semnificativă la formarea produsului intern brut al acestei regiuni, 
creşterea în 2006 a fost estimată la numai 0,6%, în timp ce pentru construcţii, 
necesitatea refacerii locuinţelor, a infrastructurii după dezastrele produse de ploi 
şi inundaţii, dar şi continuarea proiectelor de investiţii susţin o creştere a 
acestora de 17%. Pentru sectorul terţiar creşterea a fost estimată la 6,7%. 
 In domeniul comerţului exterior, această regiune contribuie cu peste 10 
procente atât la volumul exportului, cât şi la cel al importului naţional. In anul 
2006 ponderea acestei regiuni este în scădere de la 14,2% în 2005 la 13,8% in 
ceea ce priveşte exportul şi de la 10,4% în 2005 la 10,1% în ceea ce priveşte 
importul. In anul 2006 volumul importului de bunuri din această regiune (17,7%) 
depăşeşte net pe cel al exportului (13,5%), realizându-se un deficit de circa 0,4 
miliarde euro. 
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Si la nivelul acestei regiuni, în ultimii ani populaţia ocupată a înregistrat 
scăderi ca urmare a restructurărilor şi disponibilizării unui număr mare de 
personal. Începând cu anul 2005 aceasta s-a înscris pe un trend de creştere. Cele 
mai importante creşteri ale gradului de ocupare au fost înregistrate în judeţele 
Tulcea, Galaţi şi Vrancea. 

Regiunea Sud – Est contribuie cu 12,4% la ocuparea totală şi deţine 
aproximativ 13,5% din numărul total de şomeri înregistraţi. 

Prin tradiţie, regiunea este o zonă agricolă cu o pondere a ocupării în 
agricultură de 35,3%. Industria şi construcţiile deţin 27,4%, serviciile 
comerciale 23,8% iar serviciile sociale 13,5%. 

Numărul mediu de salariaţi a crescut cu 0,9% în anul 2005 şi a fost 
estimat cu o creştere de 1% şi pentru anul 2006. Judeţele cu cea mai mare 
creştere au fost Brăila (5,4%), Tulcea (4,8%), Vrancea (3,5%). 

Rata şomajului din regiunea Sud – Est, începând cu anul 2003 se află pe 
un trend descrescător ajungând ca în anul 2005 sa fie de 6,4% şi estimată la 6% 
pentru 2006. Cu toate acestea nivelul regiunii este apropiat celui la nivel 
naţional (5,9%) şi aceasta datorită judeţelor cu rate mari ale şomajului: Galaţi 
(8,3%), Buzău (7,4%), Brăila (6,8%). 

Reducerea şomajului poate fi explicată prin amploarea pensionărilor, 
plecărilor la muncă în străinătate, muncii în economia subterană, dar şi prin 
faptul că cei mai mulţi şomeri nu se mai înregistrează la Oficiile Forţei de 
Muncă.  

Câştigul salarial mediu net din regiunea Sud – Est (702 lei în anul 2005 
şi estimat la circa 780 lei pentru 2006) se situează sub media la nivel naţional 
(746 lei în 2005, respectiv 848 în 2006), cea mai mare creştere înregistrându-se 
în judeţul Constanţa (24,8%) uşor superioară celei la nivel naţional (24,6%). 
 

2.2. Creşterea economică şi ocuparea în perioada 2007 – 2008, în 
regiunea Sud – Est 

 
 Pentru următorii doi ani este prognozată o creştere economică de 6,3%. 
Serviciile cu creşteri anuale de 6,5% (bazate pe valorificarea viitoare, în 
principal, a potenţialului turistic de care dispune regiunea pe litoralul românesc,  
şi a frumuseţilor naturale ale Deltei Dunării, dar şi prin dezvoltarea celorlalte 
tipuri de activităţi cum sunt informatica şi activităţile conexe, serviciile bancare 
şi de asigurări etc.) şi construcţiile cu evoluţii de peste 11% vor reprezenta 
motorul principal al creşterii economice a regiunii. Agricultura cu creşteri de 
2,9%, respectiv 3,3% în condiţii climaterice normale, dar şi industria cu 4,1%, 
respectiv 5,3%, vor fi la rândul lor activităţi care vor contribui la realizarea 
creşterii economice a regiunii. 
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 Din punct de vedere al produsului intern brut pe locuitor regiunea 
Sud – Est se situează la peste 80% din nivelul naţional, indice de disparitate 
care se situează în uşoară scădere la orizontul celor doi ani de prognoză (84,1% 
în 2008 faţă de 84,5% în 2006). In această regiune doar judeţul Constanţa 
prezintă un indice de disparitate care devansează media pe total ţară. 
 In ceea ce priveşte comerţul exterior această regiune va înregistra 
dinamici ale volumului exporturilor (ritm anual de 14%) cât şi la importuri 
(16%, respectiv 13,4%) sub media naţională. Regiunea va înregistra deficit 
comercial. 

Având în vedere că regiunea se caracterizează prin existenţa unor centre 
economice existente în municipiile reşedinţă de judeţ, care valorifică forţa de 
muncă existentă, pentru perioada 2007 – 2008 au fost prognozate creşteri ale 
populaţiei ocupate cu 0,2%, a numărului mediu de salariaţi cu 2,2% şi 
reduceri ale ratei şomajului cu aproximativ 0,2 puncte procentuale. 

Câştigul salarial va creşte cu un ritm mediu de 10,6% inferior celui la 
nivel naţional (12,0%) 

Specificul regiunii îl reprezintă încă decalajele de dezvoltare dintre 
zonele puternic industrializate (Constanţa, Galaţi şi Brăila) şi zonele care 
valorifică în special resursele locale (Buzău, Focşani, Tulcea), precum şi 
decalajele de dezvoltare dintre mediul urban si mediul rural. 

 

 
3. Regiunea Sud Muntenia 
 
Regiunea de Sud cu o suprafaţă de 34.453 km2 ce reprezintă 14,5%, 

ocupă cu preponderenţă partea de sud a ţării având vecini în partea de sud 
Republica Bulgaria, în partea de est judeţul Constanţa, în partea de nord judeţele 
Brăila, Buzău, Braşov, Sibiu, iar în partea de vest judeţele Vâlcea si Olt. 

Organizarea administrativă cuprinde 7 judeţe: Argeş, Călăraşi, 
Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova şi Teleorman (cel mai mare fiind judeţul 
Argeş iar cel mai mic judeţul Giurgiu). 

La 1 ianuarie 2006, populaţia totală a regiunii Sud era de 3.321.392 
locuitori, reprezentând 15,4% din populaţia totală a ţării. Ca număr de locuitori, 
regiunea ocupă locul doi pe ţară. Ponderea populaţiei urbane în total populaţie 
este de 41,7%, iar a celei rurale de 58,3%. 

Datorită varietăţii teritoriului, caracterizată printr-o mare complexitate 
geologică şi a condiţiilor naturale, resursele regiunii sunt remarcabile. Este bine 
cunoscută – inclusiv pe plan mondial – zona petrolieră situată pe Valea – 
Prahovei. De asemenea mai pot fi consemnate resurse de cărbune – în special 
cărbune brun si lignit – sare, gaze naturale, roci de construcţii. Toate aceste  
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resurse au determinat în decursul timpului dezvoltarea atât a industriilor 
extractive, prelucrătoare cât şi a celor ce derivă din acestea. 

De asemenea, resursele de apă joacă un rol important în dezvoltarea 
economiei regionale şi naţionale având utilizare în toate domeniile (în sistemul 
energetic, pentru aprovizionarea cu apă a centrelor populate şi a tuturor 
celorlalte sectoare economice şi sociale). 

 
3.1. Evoluţii economice recente în regiunea Sud Muntenia 
 

 In anul 2005 creşterea economică a acestei regiuni, a fost de 3,7% 
aceasta în condiţiile în care toate domeniile de activitate, cu excepţia agriculturii, 
într-un an slab pentru agricultura românească, au înregistrat sporuri faţă de anul 
2004. Valoarea adăugată brută din industrie, a realizat, în anul 2005, cel mai 
mare salt (8%) comparativ cu celelalte regiuni, aceasta fiind susţinută de cea 
mai mare dinamică a producţiei industriale. Judeţul Teleorman a realizat o 
creştere a producţiei industriale de 37,5%, dar acesta are o contribuţie relativ 
mică în producţia industrială regională comparativ cu judeţul Prahova care dă 
peste 30% din aceasta şi a cărei industrie a depăşit, în 2005, cu 9,9% anul 2004. 
Judeţul Călăraşi a fost cel care a realizat cel mai scăzut nivel (-3,9%) din această 
regiune. 
 In anul 2006, este estimată o creştere a produsului intern brut regional 
de 7%, acelaşi nivel cu cel naţional. Estimările pentru valoarea adăugată brută 
din industrie indică o creştere de 7%, depăşind nivelul naţional, aceasta în 
condiţiile în care atât pentru judeţele cu contribuţii semnificative în industria 
regiunii, cum sunt Argeşul şi Prahova sunt prevăzute creşteri ale producţiei 
industriale de peste 8%, respectiv 6%, dar şi pentru cele cu greutate mai mică, 
cum este de exemplu Călăraşul cu numai 4% pondere în industria regiunii, dar 
cu o creştere a producţiei industriale estimată pentru anul 2006 la 9%.  

În această regiune în care sectorul agricol are o contribuţie majoră (net 
superioară mediei naţionale) la formarea produsului intern brut regional, 
cunoscut fiind faptul că cea mai mare parte din Câmpia Română se găseşte în 
această regiune, pentru valoarea adăugată brută din agricultură s-a estimat o 
creştere de circa 1% (0,8%). Construcţiile (15%) şi serviciile (6,9%) reprezintă 
şi ele elemente de susţinere a creşterii economică ale anului 2006. 

Comerţul exterior, estimat cu o dinamică de peste 30% a volumului 
exporturilor şi peste 25% a volumului importurilor, contribuie la creşterea 
ponderii acestei regiuni în volumul total al comerţului exterior al României. 
Astfel exporturile îşi sporesc contribuţia de la 12,2% în anul 2005 la 13,8% în 
anul 2006, în timp ce ponderea  importurilor creşte de la 10,4% în 2005 la 
10,9% în 2006. Regiunea înregistrează un deficit comercial de 0,7 miliarde euro. 

Din punct de vedere al ocupării regiunea a înregistrat scăderi continue 
(cu 0,5% în 2005 şi estimat la -0,2% în 2006), fenomen generat de procesul de 
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restructurare, trend ce se va menţine până în anul 2008 pentru care s-a 
prognozat o uşoară creştere (0,1%). Giurgiu şi Prahova au fost singurele judeţe 
care au înregistrat creşteri uşoare în anul 2005 (0,8% respectiv 0,2%). 

In anul 2005 regiunea Sud Muntenia contribuia cu 14,2% la ocuparea 
totală şi deţinea aproximativ 17,8% din numărul total de şomeri înregistraţi. 

Si în această regiune s-au dezvoltat activităţile din agricultură cu o 
pondere a ocupării de 39,8%. Industria şi construcţiile deţin 28%, serviciile 
comerciale 20,3% iar serviciile sociale 11,9%. 

Numărul mediu de salariaţi a crescut cu 0,1% în anul 2005 şi a fost 
estimat cu o creştere de 0,5% pentru anul 2006. Judeţele cu cea mai mare 
creştere în anul 2005 au fost Giurgiu (6,1%) şi Ialomiţa (2,4%). 

Rata şomajului din regiunea Sud Muntenia se află pe un trend 
descrescător, ajungând ca în anul 2005 sa fie de 7,3% şi estimată la 6,8% pentru 
2006, superioară celei la nivel naţional (5,9%) şi aceasta datorită judeţelor cu 
rate mari ale şomajului: Ialomiţa, cu cea mai mare rată la nivel naţional, de 
12,1% în 2005 şi estimată la 11,8% pentru 2006, Călăraşi (9% în 2005 respectiv 
7% pentru 2006), Teleorman (8,9% respectiv 8,4%). 

Rezultat al dezechilibrului cantitativ şi calitativ existent între cerere şi 
oferta forţei de muncă, fenomenul şomajului se va menţine în continuare şi, 
corespunzător, decalajele dintre judeţe. 

Câştigul salarial mediu net din regiunea Sud Muntenia (716 lei în anul 
2005 şi estimat la circa 806 lei pentru 2006) se situează sub media la nivel 
naţional (746 lei în 2005, respectiv 848 în 2006). In anul 2005 cele mai mari 
creşteri s-au înregistrat în judeţele Prahova (28,2%) şi Argeş (25,6%)  
superioare celei la nivel naţional (24,6%). 

 
3.2. Creşterea economică şi ocuparea în perioada 2007 – 2008, în 

regiunea Sud Muntenia 
 
Pentru anii 2007 şi 2008 nivelul prognozat al creşterii economice la 

nivelul regiunii Sud Muntenia este de 6,4%, respectiv 6,2%. La susţinerea 
creşterii economice vor contribui, într-o măsură mai mare sau mai mică toate 
domeniile activitate ale regiunii. Astfel construcţiile vor înregistra cele mai 
ridicate salturi de 15%, respectiv 11,5%, serviciile vor reprezenta de asemenea 
un element important al creşterii produsului intern brut cu ritmuri de 7%, 
respectiv 6,3%.  

In ceea ce priveşte produsul intern brut pe locuitor, acesta se situează 
uşor peste 80% din media naţională şi se va menţine constantă în următorii 2 ani 
la 82,1%. In această regiune, cu excepţia judeţului Argeş care are un indice de 
disparitate care devansează media naţională, toate celelalte judeţe se situează 
sub nivelul pe total ţară. 
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In cadrul comerţului exterior al regiunii, dinamica exporturilor va 
continua să o devanseze pe cea a importurilor, dar cu toate acestea soldul 
balanţei comerciale va continua să fie negativ. 

Regiunea se confruntă încă cu probleme în domeniul ocupării forţei de 
muncă datorită ritmului scăzut de revitalizare al întreprinderilor din sectorul 
industrial, agricol şi al serviciilor, dezvoltării lente al sectorului IMM şi datorită 
existenţei “pieţei negre”, deloc neglijabile. 

Pentru perioada 2007 – 2008, s-a estimat o menţinere a numărului de 
persoane ocupate, creşteri ale numărului mediu de salariaţi cu 0,6% şi reduceri 
ale ratei şomajului cu aproximativ 0,2 puncte procentuale. 

Câştigurile salariale ale regiunii (estimate cu un ritm de creştere de 
aproximativ 12%) se vor situa sub cele de la nivel naţional, ajungând ca la 
nivelul anului 2008 decalajele dintre judeţe sa fie mult diminuate. 

 

 
4. Regiunea Sud – Vest Oltenia 
 
Regiunea Sud – Vest are o suprafaţă de 29.212 km2, ceea ce reprezintă 

12,3% din suprafaţa României. Se învecinează la nord cu regiunea Centru şi 
regiunea Vest, la est cu regiunea Sud, la sud cu Bulgaria, limita fiind dată de 
graniţa naturală – fluviul Dunărea, iar la vest cu Serbia, limita fiind dată tot de 
fluviul Dunărea. 

Din punct de vedere administrativ, include 5 judeţe (Dolj, Gorj, 
Mehedinţi, Olt si Vâlcea), cu localităţile structurate, în anul 2005, în 40 de 
municipii si oraşe. 

Regiunea Sud-Vest Oltenia oferă, prin varietatea formelor de relief de 
care beneficiază, resurse naturale diverse, deosebit de valoroase. 

Solurile cernoziomice fertile din sudul regiunii oferă condiţii extrem de 
favorabile dezvoltării agriculturii.  

In ultima perioadă, neavând acoperit necesarul de apă şi pentru a 
compensa lipsa temporară de ploi, au fost construite mai multe sisteme 
complexe de irigaţii, în special în sud, o zona afectată mai des de seceta de 
durată. 

Râurile sunt folosite pentru hidroenergie electrică, de aceea regiunea 
joacă un rol major în furnizarea de energie electrică. 

Subsolul regiunii este bogat în resurse minerale, reprezentate de 
zăcăminte de cărbune, hidrocarburi, materiale naturale de construcţii, minerale 
metalifere si nemetalifere, sare, petrol, gaze naturale. O resursă specifică 
regiunii, care a făcut posibilă apariţia staţiunilor balneare, o reprezintă apele 
termale. 
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La 1 ianuarie 2006, populaţia totală a regiunii Sud – Vest Oltenia era de 
2.301.833 locuitori, reprezentând 10,7% din populaţia totală a ţării. Ponderea 
populaţiei urbane în total populaţie este de 47,6% iar a celei rurale de 52,4% 

 
4.1. Evoluţii economice recente în regiunea Sud – Vest Oltenia 
 
In anul 2005, regiunea Sud – Vest Oltenia a înregistrat o creştere a 

produsului intern brut de 2,6%, nivelul modest fiind consecinţa diminuării 
valorii adăugate brute din agricultură cu circa 15%, celelalte ramuri realizând 
evoluţii pozitive. Valoarea adăugata brută industrială a regiunii a crescut în 
2005 cu 2,3% fiind susţinută de creşterea producţiei industriale în judeţele Olt 
(13,7%) şi Dolj (7,9%), în timp în ce celelalte trei judeţe din regiune producţia 
industrială s-a contractat. 

Pentru anul 2006, creşterea economică a regiunii Sud – Vest Oltenia este 
estimată peste nivelul mediei naţionale la 7,2%, fiind susţinută de o industrie cu 
o dinamică de 7,5%, producţia industrială pe judeţe înregistrând creşteri 
semnificative în judeţele în care în anul 2005 aceasta s-a diminuat (Gorj circa 
10%, Vâlcea aproximativ 15%). Judeţul Mehedinţi continuă, pentru al doilea an 
consecutiv, să înregistreze o reducere a producţiei industriale. 

Si în economia acestei regiuni agricultura joacă un rol important, cu o 
pondere în produsul intern brut peste media naţională, iar după declinul sever 
din anul 2005, pentru 2006 nivelul estimat al valorii adăugate brute din acest 
sector este de 0,5%, aceasta în condiţiile în care suprafeţe întinse din Lunca 
Dunării au fost afectate de inundaţii în vara care a trecut. Construcţiile (16%) şi 
serviciile (6,6%) sunt celelalte două mari sectoare ale economiei care contribuie 
la creşterea economică a regiunii Sud – Vest Oltenia în anul 2006. 

Comerţul exterior al regiunii, cu o dinamică estimată pentru anul 2006, 
peste media naţională atât la exporturi (25,6%), cât şi la importuri (28,8%), 
continuă să-şi sporească ponderea în comerţul exterior naţional. Astfel greutatea 
exporturilor în cele naţionale creste în 2006 la 6,7% de la 6,3%, iar cea a 
importurilor la 2,8% de la 2,6% în anul 2005. De menţionat că această regiune 
prezintă un surplus al balanţei comerciale. 

Ca urmare a unor dezechilibre structurale accentuate, cât şi a deficitului 
de performanţă economică şi competitivitate populaţia ocupată a înregistrat 
scăderi continue (-1,2% în 2005 şi estimată la -0,4% pentru 2006) în toate 
judeţele, dar mai ales în judeţul Gorj (-3,5%) datorită restructurărilor din 
industria extractivă. 

In anul 2005 regiunea Sud – Vest contribuia cu 10,3% la ocuparea totală 
şi deţinea aproximativ 13,2% din numărul total de şomeri înregistraţi. 

Agricultura reprezintă una din ocupaţiile de bază ale locuitorilor, 
ponderea ocupării în agricultură fiind de 42,1%, pe locul doi după regiunea 
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Nord - Est. Industria şi construcţiile deţin 25,9%, serviciile comerciale 18,9% 
iar serviciile sociale 13,1%. 

Numărul mediu de salariaţi la nivelul regiunii a scăzut cu 0,5 % în anul 
2005 şi a fost estimat cu o uşoară creştere de 0,1% pentru anul 2006. S-au 
înregistrat creşteri în judeţele Vâlcea (3,5%), Mehedinţi (1,7%) şi Olt (0,6%) 
dar şi scăderi semnificative în Gorj (-5,4%) şi Dolj (-1%), tendinţe ce se vor 
păstra şi în următorii doi ani. 

Rata şomajului din regiunea Sud – Vest Oltenia, a avut o evoluţie 
oscilantă reducându-se începând cu anul 2000 şi cu toate acestea în anul 2005 a 
înregistrat cea mai mare valoare la nivel de regiuni (7,4%), iar pentru 2006 a 
fost estimată la circa 7%. 

O zona cu şomaj ridicat (între 7% si 8%) cuprinde judeţele Gorj, Vâlcea 
si Olt, diferenţierea apărând de acesta data între primele două judeţe aflate in 
declin industrial şi ultimul preponderent agricol. O situaţie specială se 
înregistrează în judeţul Mehedinţi unde rata şomajului a fost de 9,5% în 2005 şi 
estimată la 8,8% pentru 2006. 

Câştigul salarial mediu net din regiunea Sud – Vest Oltenia (734 lei în 
anul 2005 şi estimat la circa 818 lei pentru 2006) se situează sub media la nivel 
naţional, fiind în acelaşi timp regiunea cu salariul cel mai mare, exceptând 
regiunea Bucureşti. 

Nivelul ridicat se datorează creşterilor importante ale câştigurilor salariale 
din judeţele Gorj (30,6%), Olt (21,2%) şi Dolj (20,6%). 

 
4.2. Creşterea economică şi ocuparea în perioada 2007 – 2008, în 

regiunea Sud –Vest Oltenia 
 
Prognoza pentru următorii doi ani prevede o creştere a produsului 

intern brut al regiunii Sud – Vest Oltenia de 6,2% pentru 2007 şi de 6% pentru 
anul 2008, ambele valori situându-se sub media pe total economie. 
Construcţiile vor avea un rol important în susţinerea creşterii economice cu 
dinamici de 14,2%, respectiv 11%. De asemenea serviciile (6,2%, respectiv 
6,1%) contribuie şi ele în mare măsură la realizarea sporului anual al produsului 
intern brut, punându-se accent, ca şi în alte regiuni, pe valorificarea 
potenţialului turistic de care dispune această regiune, mai ales în partea de nord 
(Valea Oltului, staţiunile balneoclimaterice, mănăstiri etc.), dar şi prin 
dezvoltarea serviciilor financiar – bancare şi de asigurări, a transportului – 
transportul fluvial având un rol important în economia regiunii, a serviciilor 
sociale colective şi personale. Pentru agricultură, în condiţii normale de climă, 
creşterile pentru anii 2007 şi 2008 sunt prevăzute a fi de 3%, respectiv 3,2%. In 
industria regională, pentru care componenta extractivă, deşi s-a redus ca 
pondere, are contribuţia ei, sunt prognozate ritmuri de creştere de 4,9%, 
respectiv 5,3%. 
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Din punct de vedere al produsului intern brut pe locuitor, în următorii 
doi ani, acesta se va situa în jurul a 84% din nivelul naţional. In această regiune, 
cu excepţia judeţului Gorj care are un indice de disparitate care devansează 
media naţională, toate celelalte judeţe se situează sub nivelul pe total ţară. 

In ceea ce priveşte comerţul exterior, pentru perioada prognozată este de 
menţionat faptul că şi pe viitor balanţa comercială la nivelul regiunii Sud – Vest 
Oltenia va continua să înregistreze surplus. 

Având în vedere că reducerea populaţiei ocupate a fost un fenomen 
prezent pe întreg teritoriul regiunii, diferenţiat însă de la un judeţ la altul, pentru 
perioada 2007 – 2008 au fost prognozate în continuare scăderi uşoare ale 
populaţiei ocupate (cu 0,1%) şi reduceri ale disparităţilor judeţene. 

Pentru numărul mediu de salariaţi s-a prevăzut o creştere de 0,9%, 
creştere susţinuta de judeţele Mehedinţi, Olt şi Vâlcea pentru care au fost 
prevăzute creşteri cuprinse între 2% şi 4% şi reduceri ale ratei şomajului cu 
aproximativ 0,2 puncte procentuale.  

Câştigurile salariale (cu un ritm mediu de creştere de 10%) se vor situa 
în continuare sub cele de la nivel naţional cu tendinţă de reducere a decalajelor 
judeţene. 

 
 

5. Regiunea Vest 
 
Regiunea Vest a României, cuprinde provincia istorică Banat şi zone 

adiacente acesteia şi are o suprafaţă de 32.034 km2, ceea ce reprezintă 13,44% 
din teritoriul ţării. Se învecinează la nord cu regiunea Nord – Vest, la est cu 
regiunea Centru, la sud cu regiunea Sud – Vest, iar la vest cu Serbia şi Ungaria. 

Din punct de vedere administrativ, regiunea cuprinde patru judeţe (Arad, 
Caraş Severin, Hunedoara şi Timiş. 

Situaţia geografică a celor trei judeţe de frontieră (Arad, Caraş Severin şi 
Timiş) furnizează regiunii un grad de deschidere important iar prezenţa Dunării 
întăreşte această dimensiune de zonă de trecere şi contacte. 

Regiunea posedă bogate şi diverse resurse naturale: hidrocarburi lichide 
şi gazoase în partea de câmpie, minereuri metalifere în zonele de deal şi 
montane, aur şi argint. In judeţele Hunedoara şi Caraş Severin sunt concentrate 
zăcămintele de cărbuni. Una din bogăţiile subsolului insuficient exploatată o 
reprezintă apele termale şi minerale. 

La 1 ianuarie 2006, populaţia totală a regiunii Vest era de 1.929.158 
locuitori, reprezentând 8,9% din populaţia totală a ţării. Ca număr de locuitori, 
regiunea ocupă ultimul loc pe ţară. Ponderea populaţiei urbane în total populaţie 
este de 63,5% iar a celei rurale de 36,5%. 
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5.1. Evoluţii economice recente în regiunea Vest 
 
Regiunea Vest este singura regiune, cu excepţia Bucureştiului care a 

înregistrat, în anul 2005, o creştere economică de 5,6% - peste media naţională 
(4,1%). Chiar dacă valoarea adăugată brută din agricultură s-a diminuat, 
sporurile din celelalte sectoare de activitate au anihilat reducerea şi au susţinut 
creşterea menţionată mai sus. Valoarea adăugată brută din industrie a crescut 
cu 6,5%. Cu excepţia judeţului Caraş - Severin (-1,1%), celelalte trei judeţe au 
realizat creşteri ale producţiei industriale in anul 2005, cel mai mare nivel 
înregistrându-se în Arad (16,8%). 

Pentru anul 2006 s-a estimat de asemenea o creştere a produsului intern 
brut al regiunii Vest (7,1%) uşor peste media naţională. Valoarea adăugată brută 
din industrie este estimată să crească cu 8%, această în condiţiile în care 
producţia industrială înregistrează creşteri, cu ritmuri mai mari sau mai mici, 
în toate cele patru judeţe care formează această regiune, Hunedoara şi Timiş 
continuându-şi trendul ascendent din ultimii trei ani. 

Valoarea adăugată brută din agricultură se menţine aproximativ la 
nivelul anului anterior (0,2%), în timp ce construcţiile (14%) şi serviciile 
(6,5%) au o contribuţie semnificativă la creşterea reală a produsului intern brut 
al regiunii Vest. 

Din punct de vedere al comerţului exterior al regiunii Vest este de 
menţionat că aceasta realizează un sold pozitiv al balanţei comerciale, iar în 
anul 2006 se va diminua atât ponderea exportului (de la 15,7% în 2005 la 
15,3%), cât şi ponderea importului (de la 10,5% în 2005 la 9,8%) in volumul 
total al importurilor şi exporturilor de bunuri. 

După scăderea din anii anteriori, populaţia ocupată a regiunii a 
înregistrat creşteri în anul 2005 (1,4%) care vor continua şi în anul 2006 (1%). 
S-au înregistrat creşteri în toate judeţele, cea mai mare în judeţul Timiş (+2,9%) 
- judeţ care deţine şi cea mai mare pondere în total ocupare la nivel naţional 
(3,8%), singurul judeţ cu scădere a ocupării fiind Hunedoara (-0,4%) datorită 
restructurărilor din domeniul mineritului. 

Ponderea ocupării din agricultură, în anul 2005, reprezintă 26,7%, 
industria şi construcţiile deţin 34,5%, serviciile comerciale 22,2% iar serviciile 
sociale 13,6%. 

Regiunea Vest contribuie cu circa 10% la ocuparea totală şi deţine 
aproximativ 8,7% din numărul total de şomeri înregistraţi. 

Numărul mediu de salariaţi a crescut cu 2,5% în anul 2005 şi a fost 
estimat cu o creştere de 3,4% pentru anul 2006. De asemenea s-au înregistrat 
creşteri în toate judeţele cu excepţia judeţului Hunedoara. 
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Rata şomajului din regiunea Vest, s-a înscris pe un trend descrescător 
ajungând ca în anul 2005 sa fie de 5,1% şi estimată la 4,6% pentru 2006 
inferioară celei la nivel naţional (5,9%) şi aceasta datorită judeţelor cu rate mici 
ale şomajului: Timiş, pe primul loc la nivel naţional cu 2,3% în 2005 şi estimată 
la 2,0% pentru 2006, şi Arad (3,6% în 2005 respectiv 3,5% pentru 2006). 

Datorită prăbuşirii unor ramuri precum siderurgia sau sectorul minier din 
judeţele preponderent monoindustriale (Hunedoara şi Caraş Severin) decalajele 
dintre judeţe sunt încă semnificative. 

Câştigul salarial mediu net, din regiunea Vest (718 lei în anul 2005 şi 
estimat la circa 818 lei pentru 2006) se situează sub media la nivel naţional, cele 
mai mari creşteri înregistrându-se în anul 2005 în judeţele Caraş Severin 
(24,2%), Arad (23,7%) şi Timiş (23,1%). 

 
5.2. Creşterea economică şi ocuparea în perioada 2007 – 2008, în 

regiunea Vest 
 
După creşterile peste nivelul naţional din ultimii doi ani, pentru 2007 şi 

2008 s-au prognozat valori sub media pe total ţară (6,2%, respectiv 5,9%). 
Toate ramurile de activitate contribuie pozitiv la realizarea creşterii reale a 
produsului intern brut. Construcţiile vor înregistra sporurile cele mai ridicate 
(14,5%, respectiv 11%), urmate de servicii cu ritmuri anuale de 6,3%, industrie 
(4,5%, respectiv 4,7%) şi agricultură cu 3%. 

Din punct de vedere al produsului intern brut pe locuitor această 
regiune are, după regiunea Bucureşti, cel mai ridicat nivel. Pentru următorii doi 
ani indicele de disparitate fată de total ţară al produsului intern brut pe cap de 
locuitor el se situează pe un trend uşor descrescător, dar continuă să rămână 
ridicat şi va fi în anul 2008 de 114,3%. Judeţele Arad şi Timiş au un indice de 
disparitate care depăşeşte media naţională, iar Hunedoara şi Caraş – Severin se 
situează sun nivelul mediu pe total ţară. 

Comerţul exterior, în următoarea perioadă, va continua să înregistreze 
creşteri atât la importul cât şi la exportul de mărfuri, iar soldul balanţei 
comerciale va continua, de asemenea, să înregistreze surplus. 

Regiunea Vest este considerată o regiune în creştere, cu rezultate 
economice semnificative dar care se confruntă încă cu probleme de coeziune 
economică şi socială datorate disparităţilor dintre judeţe şi a celor dintre mediul 
rural şi urban. 

Pentru perioada 2007 – 2008, au fost prognozate creşteri ale populaţiei 
ocupate cu 0,3%, creşteri semnificative ale numărului mediu de salariaţi cu 
6,0% şi reduceri ale ratei şomajului cu aproximativ 0,2 puncte procentuale. 
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Creşterile salariale (cu un ritm de creştere de 12,1%, apropiat de cel la 
nivel naţional), vor face ca la nivelul anului 2008 decalajele dintre judeţe sa fie 
aproape inexistente. 

 
 

6. Regiunea Nord - Vest 
 
Regiunea Nord - Vest are o poziţie geografică strategică, la intersecţia 

axelor nord – sud şi est – vest ale Europei de Est, fiind poarta de intrare în 
România dinspre Ungaria şi Ucraina. In spaţiul naţional se învecinează la sud cu 
Regiunea Vest şi Centru iar la est cu Regiunea Nord – Est. 

Regiunea Nord - Vest include 6 judeţe, respectiv judeţele Bihor, Bistriţa-
Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu-Mare şi Sălaj. Are o suprafaţă de 34 160 km2, 
reprezentând 14,33 % din suprafaţa tării şi se situează pe locul patru la nivel 
naţional în privinţa suprafeţei şi a populaţiei. 

Bogăţiile naturale (păduri, materiale de construcţii, minereuri etc.) de pe 
cuprinsul regiunii sunt variate, constituind o premisă importantă a dezvoltării 
economice. 

Pe baza acestora s-au dezvoltat, industria minieră, a materialelor de 
construcţii precum si prelucrarea lemnului, a argilei şi metalelor.   

Resursele subsolului se găsesc în cantităţi limitate, ceea ce impune 
existenţa unor fluxuri comerciale bine dezvoltate cu alte regiuni în vederea 
susţinerii activităţii economice. Cele mai deficitare resurse sunt cele energetice 
(cărbune, petrol, gaze naturale) intens solicitate de economie şi care sunt departe 
de a satisface necesarul. 

Populaţia totală a regiunii Nord - Vest era la 1 ianuarie 2006, de 
2.729.181 locuitori, reprezentând 12,6% din populaţia totală a ţării. Ponderea 
populaţiei urbane în total populaţie este de 53%, iar a celei rurale de 47%. 

 
6.1. Evoluţii economice recente în regiunea Nord - Vest 
 
Atât în anul 2005 (2,6%), cât şi în anul 2006 (5,9%), regiunea  

Nord – Vest a înregistrat creşteri ale produsului intern brut sub media naţională. 
In anul 2005, valoarea adăugată brută industrială a regiunii a înregistrat o 
reducere de 1,8% aceasta în condiţiile în care, în judeţe cu pondere însemnată în 
industria regiunii, cum sunt de exemplu Cluj (30%) sau Maramureş (14%), 
producţia industrială s-a redus cu circa 8%, anihilând creşterile producţiei 
industriale din judeţele cu o greutate mai mica (de exemplu creşterea producţiei 
industriale din judeţul Bistriţa – Năsăud a fost de 15,3%, dar aceasta reprezintă 
numai 9% din industria regiunii). 
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In anul 2006, estimările indică o creştere modestă a valorii adăugate 
brute din industrie, de 3,5%, cu creştere de peste 10% a producţiei industriale 
în judeţul Bistriţa – Năsăud (acest judeţ continuă, pentru al treilea an consecutiv, 
să realizeze salturi anuale ale producţiei industriale de 15%), dar şi cu scăderi în 
Cluj şi Bihor, judeţe cu ponderi semnificative în industria regiunii (de circa 
30%). 

Valoarea adăugată brută din agricultură, nu a realizat salturi 
spectaculoase, ca în toate zonele ţării, în anul 2006 creşterea fiind de numai 
0,6%, în schimb construcţiile (13,5%) şi serviciile (6,3%) au contribuit la 
susţinerea creşterii economice. 

Din punct de vedere al comerţului exterior al regiunii Nord – Vest, în 
anul 2006, evoluţia a fost contradictorie, în sensul că s-a redus ponderea 
exporturilor în volumul total al exporturilor României de la 11,2% în 2005 la 
10,9%, în timp ce importurile, cu o dinamică (24,9%) net superioară mediei pe 
ţară (20,9%) şi-au majorat ponderea de la 9,6% în 2005 la 9,9%, regiunea 
înregistrând un deficit al balanţei comerciale, mai mare de 1 miliard euro. 

Regiunea Nord – Vest este o regiune cu un potenţial de muncă ridicat, 
populaţia ocupată care deţine 13,6% din totalul ocupării a înregistrat o uşoară 
scădere în anul 2005 (cu 0,2%) iar pentru 2006 se estimează o staţionare a 
acesteia. Judeţele în care s-au înregistrat creşteri ale ocupării au fost Bistriţa 
Năsăud şi Sălaj (cu 2,5%) iar reducerea cea mai semnificativă în 
Maramureş (-2%) 

Pe activităţi, structura ocupării din regiune relevă procesul de 
dezindustrializare şi reagrarizare a acesteia. Astfel, ponderea ocupării din 
agricultură reprezintă 35,0%, industria şi construcţiile deţin 29,2%, serviciile 
comerciale 22,2% iar serviciile sociale 13,6%. 

Numărul mediu de salariaţi a crescut cu 0,6% în anul 2005 şi a fost 
estimat cu o creştere de 0,7% pentru anul 2006. Creşteri importante s-au 
înregistrat în judeţele Bistriţa Năsăud (6,3%), Sălaj (5,4%), care, fiind declarate 
Zone Defavorizate prin facilităţile acordate investitorilor, au creat noi locuri de 
muncă. 

Rata şomajului din regiunea Nord - Vest este în continuă scădere 
(3,7%), cu valori sub media la nivel naţional (5,4%). Cea mai mare rată o deţine 
judeţul Sălaj (6,1%) datorită restructurărilor din industrie. 

Câştigul salarial mediu net, din regiunea Nord - Vest  (estimat la circa 
776 lei pentru 2006) se situează sub media la nivel naţional (848 lei). 
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6.2. Creşterea economică şi ocuparea în perioada 2007 – 2008, în 
regiunea Nord – Vest 

 
Pentru perioada de prognoză, creşterile produsului intern brut (6,4%, 

respectiv 6,1%) vor fi, ca şi în ultimii doi ani uşor sub media naţională. 
Construcţiile vor reprezenta sectorul cel mai dinamic cu creşteri de 14,8% în 
2007 şi 11,2% în anul 2008. Pentru celelalte sectoare creşterile anuale pentru 
următorii doi ani vor fi apropiate. Astfel serviciile vor creşte cu un ritm anual 
de 6,5%, industria 4,7%, respectiv 4,8%, iar valoarea adăugată brută din 
agricultură cu 3%, respectiv 3,1%. 

Din punct de vedere al produsului intern brut pe locuitor, acesta 
prezintă un indice de disparitate faţă de total ţară de peste 90%, cu o uşoară 
tendinţă de scădere în următorii doi ani şi se va situa, în anul 2008, la 91,7% din 
nivelul naţional. In această regiune, cu excepţia judeţului Cluj care are un indice 
de disparitate care devansează media naţională, toate celelalte judeţe se situează 
sub nivelul pe total ţară. 

Comerţul exterior, va continua să înregistreze creşteri atât la importul cât 
şi la exportul de mărfuri în ambii ani, iar soldul balanţei comerciale va rămâne 
negativ, cu un deficit ce va fi de 1,4 miliarde euro în 2008. 

Pentru perioada 2007 – 2008, au fost prognozate creşteri ale populaţiei 
ocupate cu 0,3% , creşteri ale numărului mediu de salariaţi cu 0,3% şi 
reduceri ale ratei şomajului cu aproximativ 0,6 puncte procentuale. 

Creşterile salariale (cu un ritm mediu anual de 12,1%) uşor peste cele de 
la nivel naţional, conduc la decalaje între judeţe din ce în ce mai mici. 

 
 

7. Regiunea Centru 
 
Cu o suprafaţă de 34 100 km2, regiunea Centru reprezintă 14,3% din 

teritoriul României, iar prin situarea ei în centrul ţării se învecinează cu 
celelalte şase regiuni. 

Regiunea este formată din şase judeţe: Alba, Braşov, Covasna, Harghita, 
Mureş şi Sibiu.  

Relieful cuprinde părţi însemnate din cele trei ramuri ale Carpaţilor 
româneşti, zona colinară a Podişului Transilvaniei şi depresiunile din zona de 
contact între zona colinară şi cea montană. Zona montană reprezintă aproape 
jumătate (47%) din suprafaţa regiunii.  

Resursele naturale sunt diversificate, cuprinzând rezerve însemnate de 
gaz metan (Podişul Transilvaniei), sare (Praid, Ocna Mureş, Ocna Sibiului), 
minereuri neferoase (Zlatna, Abrud, Roşia Montană, Baia de Arieş), materiale 
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de construcţii (bazalt, andezit, marmură, travertin, pietrişuri şi nisipuri), rezerve 
reduse de cărbune inferior şi numeroase izvoare de ape minerale. De asemenea 
regiunea dispune de un potenţial hidroenergetic remarcabil, valorificat prin 
hidrocentralele de pe râurile Sebeş şi Olt şi de un fond forestier valoros 
(pădurile şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră ocupând circa 35% din suprafaţa 
totală a regiunii). 

Structura şi distribuţia pe cuprinsul teritoriului a activităţilor economice 
sunt determinate de varietatea resurselor naturale, de poziţia geografică şi de 
tendinţa manifestărilor tradiţionale în prelucrarea resurselor 

La 1 ianuarie 2006, populaţia totală a regiunii Centru era de 2.534.378 
locuitori, reprezentând 11,7% din populaţia totală a ţării. Ponderea populaţiei 
urbane în total populaţie este de 59,9% iar a celei rurale de 40,1%. 

 
7.1. Evoluţii economice recente în regiunea Centru 
 
După o creştere economică mai modestă în anul 2005 (3,8%), în anul 

2006, regiunea Centru a realizat cel mai mare salt economic de 8,8%. Creşterea 
în 2006 s-a bazat, în principal, pe o evoluţie spectaculoasă a valorii adăugate 
brute din industrie, dinamica fiind de 12,5% - cel mai înalt nivel din întreaga 
economie românească - , ramură care furnizează peste 30% din produsul intern 
brut regional. Această evoluţie urmează după un an 2005, în care valoarea 
adăugată brută din regiunea Centru a sporit cu numai 2%, în condiţiile în care 
numai judeţele Alba şi Mureş au realizat creşteri la producţia industrială.  

In anul 2006, producţia industrială din regiunea Centru, va continuat să 
crească în judeţul Alba, cu un ritm spectaculos de peste 20%. La nivelul 
Braşovului, un judeţ cu pondere in industria regiunii, s-a realizat, de asemenea, 
un salt al producţiei industriale de peste 20%. Sunt şi judeţe cu scăderi 
semnificative, de circa 10% (Mureşul, judeţ care dă aproximativ 25% din 
industria regiunii).  

Un sector dinamic în regiunea Centru, l-au reprezentat, în anul 2006, şi 
construcţiile cu o creştere estimată de 14%, dar şi serviciile cu 6,8% , în timp 
ce agricultura va avea o creştere foarte mică de numai 0,3%. 

In ceea ce priveşte comerţul exterior al regiunii Centru, în anul 2006, cu 
dinamici preliminat la circa 28% atât la exporturi cât şi la importul de bunuri 
susţin creşterea ponderii acestora în total economie de la 10,9% în 2005 la 
11,9% în 2006 la exporturi şi de la 11,5% în 2005 la 12,2% în 2006 la importuri. 
Balanţa comercială va realiza un sold negativ, fiind al doilea ca mărime după 
regiunea Bucureşti.  

Populaţia ocupată care deţine 12% din totalul ocupării a fost în continuă 
scădere la nivel de regiune şi în majoritatea judeţelor componente, urmare a 
restructurărilor industriale din regiune. 
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Pe activităţi, în anul 2005, ponderea ocupării din agricultură reprezinta 
36,7%, industria şi construcţiile deţin 34%, serviciile comerciale 24,9% iar 
serviciile sociale 14,4%. Braşovul şi Sibiul deţin cele mai mari ponderi ale 
ocupării din industrie şi construcţii (38%). 

Numărul mediu de salariaţi a fost în scădere cu 1,5% în anul 2005 şi a 
fost estimat cu creşteri uşoare pentru perioada următoare. Singurul judeţ în care 
s-au înregistrat creşteri a fost Harghita (3%) care încearcă să-şi revină din 
declinul înregistrat în perioada anterioară. 

Rata şomajului din regiunea Centru este în continuă scădere (6,7%), dar 
cu valori peste media la nivel naţional (5,4%). Cele mai mici rate se 
înregistrează în judeţele Mureş şi Sibiu (4,5% respectiv 6%), celelalte judeţe 
având rate peste 8% în funcţie de specificul economic al acestora, ceea ce 
conduce la poziţionarea regiunii Centru printre regiunile cu cele mai mari rate 
ale şomajului.  

Câştigul salarial mediu net din regiunea Centru (estimat la circa 750 lei 
pentru 2006) se situează sub media la nivel naţional (848 lei). 

 
7.2. Creşterea economică şi ocuparea în perioada 2007 – 2008, în 

regiunea Centru 
 
Prognozele pentru următorii doi ani, susţin creşterea produsului intern 

brut cu 6,3%, respectiv 5,9%. Această creştere se va baza pe evoluţiile pozitive 
din toate ramurile economiei regionale. Astfel industria va creşte cu 4,3%, 
respectiv 4,6%, agricultura cu un ritm anual de 3%, construcţiile rămânând, în 
continuare, un sector dinamic cu 14,5%, respectiv 11%, iar serviciile cu 6,7%, 
respectiv 6,4%. 

Această regiune are un produs intern brut pe locuitor cu un indice de 
disparitate care devansează media naţională. La orizontul anului 2008 acest 
indice va fi 108,5%. In această regiune, cu excepţia judeţelor Harghita şi 
Covasna care au un produs intern brut pe locuitor sub nivelul naţional, toate 
celelalte judeţe din regiune depăşesc media pe total ţară, judeţul Cluj având cel 
mai ridicat nivel. 

In ceea ce priveşte comerţul exterior în următorii doi ani de prognoză, se 
vor înregistra creşteri semnificative atât la importul, cât la exportul de bunuri, 
iar soldul balanţei comerciale va rămâne negativ şi va depăşi în anul 2008, 2 
miliarde euro. 

Pentru ansamblul perioadei 2007 – 2008, au fost prognozate creşteri ale 
populaţiei ocupate cu 0,1% , creşteri ale numărului mediu de salariaţi cu 
1,5% şi reduceri ale ratei şomajului cu aproximativ 0,3 puncte procentuale. 
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Creşterile salariale au fost estimate în jurul celor de la nivel naţional (cu 
un ritm mediu de creştere de 12%) şi conduc la decalaje între judeţe din ce în ce 
mai mici. 

 
 

8. Regiunea Bucureşti - Ilfov 
 
Suprafaţa regiunii este de 1821 km2, reprezentând 0,008%din suprafaţa 

totală a României, fiind regiunea cu cea mai mică întindere. Aceasta se află în 
partea de S-SE a României, în partea centrală a regiunii Sud şi delimitată de 
judeţul Prahova la nord, Călăraşi la est şi sud – est, Giurgiu la sud şi sud – vest 
şi Dâmboviţa la vest şi nord – vest.  

Regiunea Bucureşti este formată din numai două unităţi administrative 
teritoriale: Municipiul Bucureşti (capitala ţării) şi judeţul Ilfov care înconjoară 
municipiul Bucureşti ca un cordon. 

Resursele naturale din adâncime sunt puţine, descoperindu-se câteva 
zăcăminte de ţiţei şi gaze naturale la Periş, Moara Vlăsiei, Pasărea, Bragadiru şi 
Jilava. Exploatări de nisip şi balast se efectuează în albiile râurilor mari (la 
Bragadiru şi Jilava). 

Bucureştiul nu posedă resurse naturale în cantităţi comparabile cu 
celelalte regiuni, însă poate aduce tot ceea ce are nevoie mulţumită unei 
infrastructuri forte dezvoltate şi unui sistem bun de transport. 

La 1 ianuarie 2006 populaţia totală a regiuni era de 2.215.701 persoane 
(10,3% din populaţia totală a ţării) şi se remarcă prin cea mai mare concentrare 
a populaţiei, înregistrând o densitate de 1216,7 locuitori/km2. Din totalul 
populaţiei 92,5% trăiesc în mediul urban iar restul de 7,5% în comunele şi satele 
din judeţul Ilfov. 

 
8.1. Evoluţii economice recente în regiunea Bucureşti - Ilfov 
 
Creşterea economică a regiunii Bucureşti s-a situat, în ultimii doi ani la 

peste 7% (7,3% în 2005 şi 7,8% în anul 2006) peste media naţională, în 
economia regiunii, municipiul Bucureşti furnizând peste 85% din produsul 
intern brut.  

In anul 2005, producţia industrială a regiunii Bucureşti a înregistrat un 
salt de 3,2%, peste nivelul naţional (2%). De remarcat că nu există diferenţe 
semnificative în evoluţia producţiei industriale a regiunii; creşterea producţiei 
industriale în judeţul Ilfov a fost de 3,4%, în timp ce a municipiului Bucureşti a 
fost de 3,2%. 
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Pentru anul 2006, estimările privind valoarea adăugată brută pe ramuri, la 
nivelul regiunii Bucureşti indică o creştere de peste 15% la construcţii, pentru 
servicii şi industrie 7,3%, respectiv 5,3%, iar agricultura numai 0,3%. 

De subliniat este faptul că regiunea Bucureşti prezintă o structură foarte 
diferită atât faţă de cea economiei naţionale, cât şi faţă de cea a celorlalte 
regiuni. Astfel regiunea Bucureşti are o structură a produsului intern brut 
asemănătoare cu cea a Uniunii Europene, în care sectorul terţiar are o greutate 
de peste 60%, industria circa 19%, iar construcţiile peste 7,5%. In ceea ce 
priveşte agricultura, în regiunea Bucureşti, aceasta are o contribuţie foarte 
mică, sub 1%. 

In ceea ce priveşte comerţul exterior, regiune Bucureşti deţine peste 
20% din volumul exportului naţional şi aproape 40% din cel al importului. 
Deficitul balanţei comerciale al acestei regiuni reprezintă peste 75% din 
deficitul total al României. 

Regiunea Bucureşti reprezintă cea mai importantă piaţă a forţei de muncă, 
concentrând, în anul 2005, 12,4% din populaţia civilă ocupată a României şi 
18,8% din numărul mediu de salariaţi. 

In ultimi ani, schimbările intervenite în economie au determinat 
modificări semnificative de volum şi structură a forţei de muncă.  

Astfel, populaţia ocupată s-a înscris pe un trend ascendent în anul 2005 
înregistrând cea mai ridicată valoare (1012,1 mii persoane) cu 9,3% mai mult 
faţă de anul 2004. În Ilfov creşterea a fost de 11,8% iar în municipiul Bucureşti 
de 9%. Pentru anul 2006 a fost estimată o creştere de circa 4%. 

Pe sectoare de activitatea, în 2005 se remarcă ponderea mare a ocupării în 
servicii comerciale (44,2%), în creştere faţă de anii anteriori, urmată de 
industrie (31,5%), în uşoară scădere faţă de perioada anterioară, servicii sociale 
(19,8%) şi doar 4,5% în agricultură. 

Numărul de salariaţi, componenta principală a populaţiei ocupate, a 
înregistrat de asemenea o creştere cu 10% în anul 2005 (cu 21,7% în Ilfov şi 9% 
în municipiul Bucureşti), iar pentru 2006 creşterea a fost estimată la circa 8%.  

Nivelul şomajului la sfârşitul anului 2005 s-a menţinut la un nivel scăzut 
(cu o rată a şomajului de 2,4% şi estimată la 2,3% în 2006), atât în capitală cât 
şi în judeţul Ilfov, inferior mediei pe ţară. Acest fenomen este legat de 
investiţiile mai numeroase din jurul capitalei, mai ales în domeniile 
neindustriale.  

Este important de semnalat faptul ca regiunea Bucureşti-Ilfov este 
regiunea cu cea mai mică rată a şomajului dintre toate regiunile din România. 
 

Câştigul salarial mediu net a fost în anul 2005 de 977 lei în creştere cu 
32,7% faţă de anul anterior devansând salariul la nivel naţional cu 31%.Pentru 
anul 2006 a fost estimată o creştere de 13,7%. 
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8.2. Creşterea economică şi ocuparea în perioada 2007 – 2008, în 

regiunea Bucureşti - Ilfov 
 
Pentru următorii doi ani, prognoza prevede o creştere a produsului 

intern brut în regiunea Bucureşti de 7,2%, respectiv 6,8%, depăşind media 
naţională. Creşterea va fi susţinută, în principal, de construcţii (14%, respectiv 
10%), servicii (6,7%, respectiv 7%) şi industrie (5,9%, respectiv 5,6%).  

Referitor la comerţul exterior, în următorii doi ani va continua să 
înregistreze creşteri, iar deficitul balanţei comerciale al regiunii se va menţine la 
un nivel ridicat şi va fi, în anul 2008 mai mare de 13,5 miliarde euro. 

Din punct de vedere al produsului intern brut pe cap de locuitor, această 
regiunea prezintă cel mai mare indice de disparitate fată de total ţară, fiind 
dublu faţă de media naţională. 

Având în vedere că regiunea Bucureşti a înregistrat cele mai bune 
performanţe economice în comparaţie cu celelalte regiuni ale ţării pentru 
perioada 2007 - 2008 au fost prognozate creşteri ale populaţiei ocupate cu 
4,4%, ale numărului mediu de salariaţi cu 9,4% şi scăderi ale numărului de 
şomeri cu 5,3% şi a ratei şomajului (care va ajunge la 2,1% în 2008). 

Câştigul salarial mediu net va creşte cu un ritm mediu de 12% ceea ce 
va conduce la un nivel net superior (cu 31%) celui naţional. 
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SINOPTIC 
privind prognoza regională în perioada 2007 - 2008 

 

- modificări procentuale faţă de anul anterior - 
  2005 2006 2007 2008 

PRODUS INTERN BRUT         
  Total economie 4,1 7,0 6,5 6,3 
   NORD - EST 2,2 5,6 6,6 6,4 
   SUD - EST 2,6 6,2 6,3 6,3 
   SUD 3,7 7,0 6,4 6,2 
   SUD - VEST 2,6 7,2 6,2 6,0 
   VEST 5,6 7,1 6,2 5,9 
   NORD - VEST 2,6 5,9 6,4 6,1 
   CENTRU 3,8 8,8 6,3 5,9 
   BUCURESTI 7,3 7,8 7,2 6,8 
  din care valoarea adăugata in :         
INDUSTRIE         
  Total economie 2,5 6,4 4,8 5,2 
   NORD - EST -1,4 2,0 4,5 5,7 
   SUD - EST -0,5 3,0 4,1 5,3 
   SUD 8,0 7,0 4,7 5,6 
   SUD - VEST 2,3 7,5 4,9 5,3 
   VEST 6,5 8,0 4,5 4,7 
   NORD - VEST -1,8 3,5 4,7 4,8 
   CENTRU 2,0 12,5 4,3 4,6 
   BUCURESTI 3,5 5,3 5,9 5,6 
AGRICULTURA         
  Total economie -13,9 0,5 3,0 3,2 
   NORD - EST -15,0 0,1 3,2 3,5 
   SUD - EST -14,3 0,6 2,9 3,3 
   SUD -13,9 0,8 2,8 3,6 
   SUD - VEST -14,5 0,5 3,0 3,2 
   VEST -14,2 0,2 3,1 3,0 
   NORD - VEST -13,3 0,6 3,0 3,1 
   CENTRU -13,0 0,3 3,0 3,0 
   BUCURESTI -5,4 0,8 0,4 1,6 
CONSTRUCTII         
  Total economie 9,9 15,2 14,6 11,0 
   NORD - EST 10,2 16,0 15,5 12,0 
   SUD - EST 10,5 17,0 14,5 11,5 
   SUD 9,1 15,0 15,0 11,5 
   SUD - VEST 9,0 16,0 14,2 11,0 
   VEST 10,5 14,0 14,5 11,0 
   NORD - VEST 9,4 13,5 14,8 11,2 
   CENTRU 8,8 14,0 14,5 11,0 
   BUCURESTI 10,6 15,1 14,0 10,1 
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  2005 2006 2007 2008 

SERVICII         
  Total economie 8,1 6,8 6,7 6,5 
   NORD - EST 9,0 6,5 7,0 6,5 
   SUD - EST 9,5 6,7 6,5 6,5 
   SUD 6,5 6,9 7,0 6,3 
   SUD - VEST 7,4 6,6 6,2 6,1 
   VEST 10,0 6,5 6,3 6,3 
   NORD - VEST 7,5 6,3 6,5 6,5 
   CENTRU 8,0 6,8 6,7 6,4 
   BUCURESTI 7,4 7,3 6,7 7,0 
Export FOB - mil. Euro 
  Total economie 22255 26100 30550 34750 
   NORD - EST 1840,7 1900 2200 2480 
   SUD - EST 3163,2 3590 4100 4670 
   SUD 2722,2 3600 4200 4780 
   SUD - VEST 1393,2 1750 2050 2320 
   VEST 3487,1 4000 4700 5340 
   NORD - VEST 2499,8 2835 3350 3800 
   CENTRU 2420,2 3100 3650 4150 
   BUCURESTI 4728,6 5325 6300 7210 
Import CIF - mil. Euro 
  Total economie 32569 39370 46100 52300 
   NORD - EST 1889,2 2000 2350 2650 
   SUD - EST 3376,2 3975 4610 5230 
   SUD 3393,7 4300 5000 5670 
   SUD - VEST 853,9 1100 1300 1470 
   VEST 3422,6 3850 4500 5100 
   NORD - VEST 3122,0 3900 4570 5190 
   CENTRU 3757,4 4800 5550 6250 
   BUCURESTI 12754 15445 18220 20740 
Deficit - mil. Euro 
  Total economie -10314 -13270 -15550 -17550 
   NORD - EST -48,5 -100 -150 -170 
   SUD - EST -213 -385 -510 -560 
   SUD -671,5 -700 -800 -890 
   SUD - VEST 539,3 650 750 850 
   VEST 64,5 150 200 240 
   NORD - VEST -622,2 -1065 -1220 -1390 
   CENTRU -1337,2 -1700 -1900 -2100 
   BUCURESTI -8025,4 -10120 -11920 -13530 
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  2005 2006 2007 2008 

Populaţia ocupată civila la sfârşitul anului - mii persoane 
TOTAL ROMANIA 8390,4 8435,0 8460,0 8480,0 
NORD - EST 1265,6 1278,3 1284,3 1284,3 
SUD - EST 1028,2 1033,2 1033,8 1034,0 
SUD 1188,9 1190,1 1190,1 1190,1 
SUD - VEST 857,1 857,1 857,1 857,7 
VEST 834,9 836,2 837,4 840,3 
NORD - VEST 1145,5 1145,5 1146,1 1150,2 
CENTRU 1008,1 1008,1 1008,6 1010,7 
BUCURESTI 1062,1 1086,5 1102,7 1112,6 

Populaţia ocupata civila la sfârşitul anului 
TOTAL ROMANIA 1,8 0,5 0,3 0,2 
NORD - EST 1,0 1,0 0,5 0,01 
SUD - EST 0,6 0,5 0,1 0,02 
SUD 0,5 0,1 0,0 0,00 
SUD - VEST 1,0 0,0 0,0 0,07 
VEST 2,0 0,2 0,2 0,35 
NORD - VEST 1,8 0,0 0,1 0,36 
CENTRU 0,1 0,0 0,1 0,21 
BUCURESTI 8,3 2,3 1,5 0,90 

Populaţia ocupata civila medie - mii persoane 
TOTAL ROMANIA 8152,5 8185,0 8210,0 8235,0 
NORD - EST 1235,8 1229,6 1225,9 1225,9 
SUD - EST 1009,7 1009,7 1010,2 1011,7 
SUD 1164,0 1161,7 1160,5 1161,5 
SUD - VEST 837,6 834,2 833,4 833,4 
VEST 804,2 812,2 813,1 814,5 
NORD - VEST 1107,3 1107,3 1107,9 1110,1 
CENTRU 981,8 976,9 976,9 977,9 
BUCURESTI 1012,1 1053,3 1082,2 1100,0 

Populaţia ocupata civila medie 
TOTAL ROMANIA 0,8 0,4 0,3 0,3 
NORD - EST -0,6 -0,5 -0,3 0,0 
SUD - EST 0,0 0,0 0,1 0,2 
SUD -0,5 -0,2 -0,1 0,1 
SUD - VEST -1,2 -0,4 -0,1 0,0 
VEST 1,4 1,0 0,1 0,2 
NORD - VEST -0,2 0,0 0,1 0,2 
CENTRU -0,8 -0,5 0,0 0,1 
BUCURESTI 9,3 4,1 2,7 1,7 
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  2005 2006 2007 2008 

Numărul mediu de salariaţi - mii persoane 
TOTAL ROMANIA 4558,9 4660,0 4745,0 4825,0 
NORD - EST 566,4 570,4 572,6 574,4 
SUD - EST 551,2 556,7 563,4 569,0 
SUD 571,0 573,9 575,6 577,3 
SUD - VEST 393,0 393,4 395,2 396,9 
VEST 484,1 500,6 517,4 530,6 
NORD - VEST 580,1 584,2 590,0 602,0 
CENTRU 576,1 576,1 579,0 584,8 
BUCURESTI 837,0 904,8 951,8 989,9 

Numărul mediu de salariaţi 
TOTAL ROMANIA 2,0 2,2 1,8 1,7 
NORD - EST 0,6 0,70 0,4 0,3 
SUD - EST 0,9 1,0 1,2 1,0 
SUD 0,1 0,5 0,3 0,3 
SUD - VEST -0,5 0,1 0,5 0,5 
VEST 2,5 3,4 3,4 2,6 
NORD - VEST 0,6 0,7 1,0 2,0 
CENTRU -1,5 0,0 0,5 1,0 
BUCURESTI 10,0 8,1 5,2 4,0 

Câştigul salarial mediu net - lei 
TOTAL ROMANIA 746,0 848,0 948,0 1064,0 
NORD - EST 663,0 753,7 846,7 959,9 
SUD - EST 702,0 782,0 856,8 956,8 
SUD 716,0 805,8 900,8 1011,0 
SUD - VEST 734,0 817,7 900,4 990,3 
VEST 718,0 817,8 916,1 1028,2 
NORD - VEST 679,0 775,7 868,9 975,2 
CENTRU 661,0 751,4 840,0 942,8 
BUCURESTI 977,0 1110,6 1241,5 1393,5 

 Câştigul salarial mediu net 
TOTAL ROMANIA 24,6 13,7 11,8 12,2 
NORD - EST 22,3 13,7 12,4 13,4 
SUD - EST 20,5 11,4 9,6 11,7 
SUD 23,7 12,5 11,8 12,2 
SUD - VEST 21,2 11,4 10,1 10,0 
VEST 20,7 13,9 12,0 12,2 
NORD - VEST 22,3 14,2 12,0 12,2 
CENTRU 20,5 13,7 11,8 12,2 
BUCURESTI 32,7 13,7 11,8 12,2 
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  2005 2006 2007 2008 

Câştigul salarial real     
TOTAL ROMANIA 114,3 106,4 106,5 107,9 
NORD - EST 112,2 106,4 107,0 109,0 
SUD - EST 110,5 104,3 104,3 107,4 
SUD 113,5 105,4 106,5 107,9 
SUD - VEST 111,1 104,3 104,9 105,8 
VEST 110,8 106,6 106,7 107,9 
NORD - VEST 112,2 107,0 106,7 107,9 
CENTRU  110,5 106,4 106,5 107,9 
BUCURESTI 121,8 106,4 106,5 107,9 

Şomeri - mii persoane 
TOTAL ROMANIA 523,0 480,0 470,0 460,0 
NORD - EST 92,3 79,7 78,1 76,4 
SUD - EST 70,4 65,9 64,9 63,8 
SUD 93,1 87,2 85,6 84,2 
SUD - VEST 68,9 64,9 64,0 63,1 
VEST 45,3 40,6 39,7 38,9 
NORD - VEST 48,1 44,4 43,2 41,1 
CENTRU 79,1 72,1 69,7 68,6 
BUCURESTI 25,8 25,3 24,7 23,9 

Şomeri 
TOTAL ROMANIA -6,3 -8,2 -2,1 -2,1 
NORD - EST -13,1 -13,6 -2,0 -2,2 
SUD - EST -6,9 -6,4 -1,6 -1,6 
SUD -1,6 -6,4 -1,8 -1,7 
SUD - VEST 0,3 -5,8 -1,3 -1,4 
VEST -10,7 -10,4 -2,1 -2,0 
NORD - VEST -1,3 -7,7 -2,7 -4,9 
CENTRU -7,2 -8,8 -3,3 -1,5 
BUCURESTI -8,1 -2,0 -2,1 -3,2 

Rata şomajului 
TOTAL ROMANIA 5,9 5,4 5,3 5,1 
NORD - EST 6,8 5,9 5,8 5,7 
SUD - EST 6,4 6 5,9 5,8 
SUD 7,3 6,8 6,7 6,6 
SUD - VEST 7,4 7 6,9 6,8 
VEST 5,1 4,6 4,5 4,4 
NORD - VEST 4 3,7 3,6 3,4 
CENTRU  7,3 6,7 6,5 6,4 
BUCURESTI 2,4 2,3 2,2 2,1 
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Produsul intern brut pe locuitor la nivelul regiunilor şi indice de 
disparitate faţă de media naţională 

 
 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Regiunea Nord - Est       
  - PIB/locuitor - euro 1751 1941 2517 2998 3407 3826 
      - decalaj faţă de nivelul naţional 72,3 69,2 68,7 67,5 67,5 67,5 
Regiunea Sud - Est       
  - PIB/locuitor - euro 2074 2546 3125 3750 4250 4768 
      - decalaj faţă de nivelul naţional 85,7 90,7 85,3 84,5 84,2 84,1 
Regiunea Sud Muntenia       
  - PIB/locuitor - euro 1964 2341 3008 3649 4145 4653 
      - decalaj faţă de nivelul naţional 81,2 83,4 82,1 82,2 82,1 82,1 
Regiunea Sud – Vest Oltenia       
  - PIB/locuitor - euro 2050 2338 3076 3742 4245 4757 
      - decalaj faţă de nivelul naţional 84,7 83,3 83,9 84,3 84,1 83,9 
Regiunea Vest        
  - PIB/locuitor - euro 2733 3218 4208 5101 5784 6476 
      - decalaj faţă de nivelul naţional 112,9 114,7 114,8 114,9 114,6 114,3 
Regiunea Nord – Vest        
  - PIB/locuitor - euro 2339 2727 3410 4085 4637 5194 
      - decalaj faţă de nivelul naţional 96,6 97,2 93,0 92,0 91,8 91,7 
Regiunea Centru        
  - PIB/locuitor - euro 2596 2924 3921 4827 5486 6151 
      - decalaj faţă de nivelul naţional 107,2 104,2 107,0 108,7 108,7 108,5 
Regiunea Bucureşti        
  - PIB/locuitor - euro 4697 5373 7459 9075 10376 11694 
      - decalaj faţă de nivelul naţional 194,0 191,5 203,5 204,4 205,5 206,3 
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Câştigul salarial mediu net 
- decalaje fata de nivelul naţional - 

 
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 

TOTAL ROMANIA             
 - lei 484,0 598,6 746,0 848,0 948,0 1064,0
 - euro 129,1 147,8 206,1 240,5 268,6 303,1

NORD - EST             
 - lei 432,1 542,2 663,0 753,7 846,7 959,9
 - euro 115,2 133,9 183,1 213,8 239,9 273,5
 - decalaj fata de nivelul naţional - % 89,3 90,6 88,9 88,9 89,3 90,2

SUD - EST             
 - lei 477,3 582,7 702,0 782,0 856,8 956,8
 - euro 127,3 143,9 193,9 221,8 242,7 272,6
 - decalaj fata de nivelul naţional - % 98,6 97,3 94,1 92,2 90,4 89,9

SUD             
 - lei 469,3 578,9 716,0 805,8 900,8 1011,0
 - euro 125,1 142,9 197,8 228,5 255,2 288,0
 - decalaj fata de nivelul naţional - % 97,0 96,7 96,0 95,0 95,0 95,0

SUD - VEST             
 - lei 503,8 605,9 734,0 817,7 900,4 990,3
 - euro 134,3 149,6 202,8 231,9 255,1 282,2
 - decalaj fata de nivelul naţional - % 104,1 101,2 98,4 96,4 95,0 93,1

VEST             
 - lei 479,3 594,7 718,0 817,8 916,1 1028,2
 - euro 127,8 146,8 198,3 231,9 259,5 292,9
 - decalaj fata de nivelul naţional - % 99,0 99,3 96,2 96,4 96,6 96,6

NORD - VEST             
 - lei 445,7 555,4 679,0 775,7 868,9 975,2
 - euro 118,9 137,1 187,6 220,0 246,1 277,8
 - decalaj fata de nivelul naţional - % 92,1 92,8 91,0 91,5 91,7 91,7

CENTRU             
 - lei 444,6 548,7 661,0 751,4 840,0 942,8
 - euro 118,6 135,5 182,6 213,1 238,0 268,6
 - decalaj fata de nivelul naţional - % 91,9 91,7 88,6 88,6 88,6 88,6

BUCURESTI             
 - lei 593,0 736,2 977,0 1110,6 1241,5 1393,5
 - euro 158,1 181,8 269,9 315,0 351,7 397,0
 - decalaj fata de nivelul naţional - % 122,5 123,0 131,0 131,0 131,0 131,0

Nota: 2003 - 2005 realizări INS; 2006 - 2008 estimări CNP pe baza Prognozei 
macroeconomice de toamna. 
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Evoluţia principalilor indicatori economico-sociali în perioada 2005 – 2008, 
 în regiunea NORD – EST 

 
 - modificări procentuale - 

  
Total 

regiune Bacău Botoşani Iaşi Neamţ Suceava Vaslui

2005        
Creşterea reală a PIB 2,2 5,7 0,5 -1,4 4,7 -2,7 4,2 
PIB / Locuitor - euro 2517 3145 1779 2801 2521 2405 1938 
Populaţia ocupata civila medie -0,6 -1,3 -1,7 1,3 -1,0 -1,1 -0,6 
Numărul mediu de salariaţi 0,6 -1,9 -2,6 3,8 0,0 0,1 2,4 
Rata şomajului - % 6,8 6,3 6,2 7,2 5,6 6,0 10,1 
Câştigul salarial mediu net 22,3 22,4 25,0 23,1 19,9 21,3 21,3 

2006        
Creşterea reală a PIB 5,6 5,4 6,6 4,5 7,4 4,2 5,4 
PIB / Locuitor - euro 2998 3754 2156 3266 3074 2831 2328 
Populaţia ocupata civila medie -0,5 -1,0 -1,0 0,5 -0,5 -1,0 -0,5 
Numărul mediu de salariaţi 1,2 -0,5 -1,0 2,0 0,6 0,5 2,0 
Rata şomajului - % 5,9 5,5 5,4 6,8 4,2 4,5 9,5 
Câştigul salarial mediu net 13,7 12,5 13,7 14,4 13,0 14,6 14,6 

2007        
Creşterea reală a PIB 6,6 6,7 6,0 7,0 6,5 6,2 5,6 
PIB / Locuitor - euro 3407 4275 2439 3730 3493 3208 2623 
Populaţia ocupata civila medie -0,3 -0,8 -0,5 0,4 -0,4 -0,5 -0,2 
Numărul mediu de salariaţi 2,2 -0,4 -0,5 1,0 0,5 0,3 1,0 
Rata şomajului - % 5,8 5,4 5,3 6,7 4,1 4,4 9,4 
Câştigul salarial mediu net 12,3 11,7 12,6 12,2 13,3 12,4 12,5 

2008        
Creşterea reală a PIB 6,4 6,1 6,5 6,4 7,0 5,9 5,7 
PIB / Locuitor - euro 3826 4791 2745 4194 3950 3590 2930 
Populaţia ocupata civila medie 0,0 -0,4 -0,4 0,6 -0,1 -0,2 0,1 
Numărul mediu de salariaţi 3,2 -0,3 -0,2 0,6 0,4 0,1 1,5 
Rata şomajului - % 5,7 5,3 5,2 6,6 4,0 4,3 9,3 
Câştigul salarial mediu net 13,4 12,7 13,0 12,9 16,6 12,9 12,9 
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Evoluţia principalilor indicatori economico-sociali în perioada 2005 – 2008, 

în regiunea SUD – EST 
 

- modificări procentuale - 

  
Total 

regiune Brăila Buzău Constanţa Galaţi Tulcea Vrancea

2005        
Creşterea reală a PIB 2,6 0,6 4,4 3,1 0,4 -2,6 1,2 
PIB / Locuitor - euro 3125 2750 2656 4316 2946 2766 2417 
Populaţia ocupata civila medie 0,05 2,6 -2,3 -0,5 0,3 1,8 0,6 
Numărul mediu de salariaţi 0,9 5,4 -2,7 -1,4 1,8 4,8 3,5 
Rata şomajului - % 6,4 6,8 7,4 5,6 8,3 6,0 4,0 
Câştigul salarial mediu net 20,5 16,6 21,4 24,8 18,5 15,6 19,5 

2006        
Creşterea reală a PIB 6,2 5,4 7,7 5,0 7,2 3,9 5,9 
PIB / Locuitor - euro 3750 3300 3251 5109 3582 3257 2897 
Populaţia ocupata civila medie 0,0 1,0 -1,0 -0,2 0,0 0,6 0,4 
Numărul mediu de salariaţi 1,0 2,2 -0,5 -0,5 1,6 3,2 3,3 
Rata şomajului - % 6,0 6,0 7,1 5,4 7,5 5,8 3,7 
Câştigul salarial mediu net 11,4 12,3 10,3 11,4 11,4 12,5 11,1 

2007        
Creşterea reală a PIB 6,3 7,1 6,9 5,3 6,2 7,6 6,2 
PIB / Locuitor - euro 4250 3772 3709 5739 4059 3739 3283 
Populaţia ocupata civila medie 0,05 1,1 -0,7 -0,1 0,1 0,4 0,2 
Numărul mediu de salariaţi 1,2 2,0 -0,3 -0,2 1,7 3,7 3,5 
Rata şomajului - % 5,9 5,8 7,0 5,3 7,5 5,8 3,7 
Câştigul salarial mediu net 9,6 11,2 10,7 9,6 8,4 9,6 9,5 

2008        
Creşterea reală a PIB 6,3 7,2 6,6 5,0 6,7 7,8 6,2 
PIB / Locuitor - euro 4768 4273 4175 6368 4576 4259 3684 
Populaţia ocupata civila medie 0,2 1,2 -0,4 -0,2 0,2 0,5 0,3 
Numărul mediu de salariaţi 1,0 1,5 0,0 0,0 1,2 3,0 2,5 
Rata şomajului - % 5,8 5,7 6,9 5,2 7,4 5,7 3,5 
Câştigul salarial mediu net 11,7 12,2 13,4 13,9 9,1 9,4 9,4 
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Evoluţia principalilor indicatori economico-sociali în perioada 2005 – 2008, 

în regiunea SUD MUNTENIA 
 

- modificări procentuale - 

  
Total 

regiune Argeş Călăraşi Dâmboviţa Giurgiu Ialomiţa Prahova Teleorman 

2005         
Creşterea reală a PIB 3,7 3,9 0,6 2,7 0,1 3,1 2,5 3,1 
PIB / Locuitor - euro 3008 3812 2459 2666 2099 3251 3304 2490 
Populaţia ocupata civila 
medie -0,5 -1,0 -1,6 -0,3 0,8 -0,4 0,2 -1,4 
Numărul mediu de salariaţi 0,1 -1,6 -0,5 -0,6 6,1 2,4 0,1 0,7 
Rata şomajului - % 7,3 5,2 9,0 7,4 5,6 12,1 6,3 8,9 
Câştigul salarial mediu net 23,7 25,6 21,1 21,5 16,3 16,1 28,2 19,5 

2006         
Creşterea reală a PIB 7,0 8,3 8,9 7,6 3,3 4,6 6,8 4,8 
PIB / Locuitor - euro 3649 4678 3038 3252 2464 3860 4007 2984 
Populaţia ocupata civila 
medie -0,2 -0,5 -0,1 -0,5 0,0 -0,3 0,1 0,1 
Numărul mediu de salariaţi 0,5 0,0 0,2 -0,3 2,3 2,6 0,3 1,2 
Rata şomajului - % 6,8 5,4 7,0 7,0 4,5 11,8 5,8 8,4 
Câştigul salarial mediu net 12,5 12,5 9,1 13,4 13,7 12,0 13,7 9,1 

2007         
Creşterea reală a PIB 6,4 6,2 6,5 7,0 4,6 5,3 7,2 6,5 
PIB / Locuitor - euro 4145 5299 3451 3713 2751 4338 4585 3390 
Populaţia ocupata civila 
medie -0,1 -0,3 -0,2 -0,3 0,0 -0,2 0,2 0,1 
Numărul mediu de salariaţi 0,3 -0,2 0,0 -0,4 1,6 0,5 0,2 2,1 
Rata şomajului - % 6,7 5,3 7,0 6,9 4,4 11,5 5,7 8,3 
Câştigul salarial mediu net 11,9 12,4 10,7 12,2 12,4 12,5 12,5 8,4 

2008         
Creşterea reală a PIB 6,2 6,3 6,8 6,5 5,3 6,8 5,6 7,0 
PIB / Locuitor - euro 4653 5954 3893 4177 3061 4896 5117 3831 
Populaţia ocupata civila 
medie 0,1 -0,1 -0,1 0,1 0,4 -0,1 0,3 0,1 
Numărul mediu de salariaţi 0,3 0,0 0,2 -0,2 0,6 0,5 0,3 1,6 
Rata şomajului - % 6,6 5,2 6,9 6,8 4,3 11,4 5,6 8,2 
Câştigul salarial mediu net 12,2 12,8 11,1 12,7 12,8 12,8 12,2 9,9 
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Evoluţia principalilor indicatori economico-sociali în perioada 2005 – 2008, 

în regiunea SUD – VEST OLTENIA 
 
 

  - modificări procentuale - 

  
Total 

regiune Dolj Gorj Mehedinţi Olt Vâlcea 

2005       
Creşterea reală a PIB 2,6 3,9 0,3 -1,7 4,1 0,6 
PIB / Locuitor - euro 3076 3030 3853 2755 2567 3264 
Populaţia ocupata civila medie -1,2 -1,5 -3,5 -0,7 -1,0 0,7 
Numărul mediu de salariaţi -0,5 -1,0 -5,4 1,7 0,6 3,5 
Rata şomajului - % 7,4 6,3 9,3 9,5 7,1 6,6 
Câştigul salarial mediu net 21,2 20,6 30,6 14,2 21,2 16,7 

2006       
Creşterea reală a PIB 7,2 3,6 8,6 5,3 8,9 10,5 
PIB / Locuitor - euro 3742 3560 4744 3302 3187 4089 
Populaţia ocupata civila medie -0,4 -0,5 -1,0 -0,3 -0,5 0,3 
Numărul mediu de salariaţi 0,1 -0,5 -1,2 1,1 0,6 1,3 
Rata şomajului - % 7,0 6,0 9,0 8,8 6,8 5,9 
Câştigul salarial mediu net 11,4 13,7 11,2 10,3 10,3 10,3 

2007       
Creşterea reală a PIB 6,2 7,0 6,6 5,9 5,1 6,3 
PIB / Locuitor - euro 4245 4066 5395 3730 3575 4639 
Populaţia ocupata civila medie -0,1 -0,3 -0,4 -0,2 -0,1 0,6 
Numărul mediu de salariaţi 0,5 -0,2 -1 1,5 0,5 1,0 
Rata şomajului - % 6,9 5,9 8,9 8,7 6,7 5,8 
Câştigul salarial mediu net 10,1 12,4 8,4 10,7 9,0 9,6 

2008       
Creşterea reală a PIB 6,0 6,2 5,8 7,2 5,5 6,1 
PIB / Locuitor - euro 4757 4562 6032 4224 3984 5199 
Populaţia ocupata civila medie 0,0 -0,2 -0,3 -0,1 0,0 0,6 
Numărul mediu de salariaţi 0,5 0,0 -0,4 1,5 1,2 1,7 
Rata şomajului - % 6,8 5,8 8,8 8,6 6,6 5,7 
Câştigul salarial mediu net 10,0 11,0 8,9 10,0 8,9 11,1 
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Evoluţia principalilor indicatori economico-sociali în perioada 2005 – 2008, 

în regiunea VEST 
 

- modificări procentuale - 

  
Total 

regiune Arad Caras Severin Hunedoara Timiş 

2005      
Creşterea reală a PIB 5,6 7,7 0,8 5,8 5,3 
PIB / Locuitor - euro 4208 4422 3157 3533 5080 
Populaţia ocupata civila medie 1,4 1,5 0,2 -0,4 2,9 
Numărul mediu de salariaţi 2,5 2,2 1,5 -0,3 4,8 
Rata şomajului - % 5,1 3,6 7,9 9,4 2,3 
Câştigul salarial mediu net 20,7 23,7 24,2 13,6 23,1 

2006      
Creşterea reală a PIB 7,1 5,8 6,3 7,1 8,2 
PIB / Locuitor - euro 5101 5296 3807 4305 6187 
Populaţia ocupata civila medie 1,0 1,7 0,2 -0,1 1,5 
Numărul mediu de salariaţi 3,4 3,5 2,0 -0,1 6,0 
Rata şomajului - % 4,6 3,5 7,1 8,2 2,0 
Câştigul salarial mediu net 13,9 14,8 15,9 12,9 13,6 

2007      
Creşterea reală a PIB 6,2 5,4 4,6 6,8 7,0 
PIB / Locuitor - euro 5784 5957 4250 4905 7067 
Populaţia ocupata civila medie 0,1 0,1 0,0 0,0 0,2 
Numărul mediu de salariaţi 3,3 3,2 3,0 0,1 5,5 
Rata şomajului - % 4,5 3,5 6,9 8,1 1,9 
Câştigul salarial mediu net 12,0 11,8 11,9 12,7 11,8 

2008      
Creşterea reală a PIB 5,9 6,1 5,4 5,7 6,2 
PIB / Locuitor - euro 6476 6675 4732 5479 7931 
Populaţia ocupata civila medie 0,2 0,2 0,1 0,1 0,3 
Numărul mediu de salariaţi 2,6 2,5 2,0 0,1 4,1 
Rata şomajului - % 4,4 3,4 6,8 8,0 1,8 
Câştigul salarial mediu net 12,2 12,0 12,4 12,3 12,2 
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Evoluţia principalilor indicatori economico-sociali în perioada 2005 – 2008, 
în regiunea NORD - VEST 

 
- modificări procentuale - 

  
Total 

regiune Bihor Bistriţa 
Năsăud Cluj Maramureş Satu 

Mare Sălaj 

2005        
Creşterea reală a PIB 2,6 1,3 5,1 1,3 2,6 3,9 5,3 
PIB / Locuitor - euro 3410 3768 2766 4301 2697 3101 2812 
Populaţia ocupata civila medie -0,2 -1,5 2,5 0,0 -2,0 0,6 2,1 
Numărul mediu de salariaţi 0,6 -0,9 6,3 -0,2 -2,3 3,6 5,4 
Rata şomajului - % 4,0 2,7 4,3 4,4 4,5 3,4 6,1 
Câştigul salarial mediu net 22,3 21,7 15,4 16,2 19,1 19,7 32,7 

2006        
Creşterea reală a PIB 5,9 4,0 9,7 4,1 7,2 6,2 10,1 
PIB / Locuitor - euro 4085 4433 3423 5095 3268 3731 3506 
Populaţia ocupata civila medie 0,0 -1,0 1,1 0,6 -1,0 0,5 1,1 
Numărul mediu de salariaţi 0,7 -0,5 3,0 0,2 0,0 2,0 4,0 
Rata şomajului - % 3,7 2,3 4,0 4,0 4,3 3,0 6,0 
Câştigul salarial mediu net 14,2 15,9 20,5 19,4 18,2 17,1 12,3 

2007        
Creşterea reală a PIB 6,4 6,6 4,7 7,4 6,4 5,5 5,0 
PIB / Locuitor - euro 4637 5042 3825 5838 3709 4200 3928 
Populaţia ocupata civila medie 0,1 -0,5 1,2 0,2 -0,5 0,3 0,5 
Numărul mediu de salariaţi 1,0 -0,3 3,2 0,5 0,1 2,4 4,4 
Rata şomajului - % 3,6 2,2 3,9 3,9 4,2 2,9 5,9 
Câştigul salarial mediu net 12,0 11,8 10,7 12,9 11,8 11,8 10,7 

2008        
Creşterea reală a PIB 6,1 5,6 6,0 6,4 6,3 6,1 5,3 
PIB / Locuitor - euro 5194 5625 4285 6561 4166 4709 4371 
Populaţia ocupata civila medie 0,2 -0,4 1,3 0,4 -0,3 0,5 0,6 
Numărul mediu de salariaţi 2,0 0,0 3,7 2,0 1,5 4,0 5,0 
Rata şomajului - % 3,4 2,0 3,7 3,8 4,0 2,7 5,7 
Câştigul salarial mediu net 12,2 12,2 11,1 13,4 11,1 12,1 10,8 
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Evoluţia principalilor indicatori economico-sociali în perioada 2005 – 2008, 

în regiunea CENTRU 
 

- modificări procentuale - 

  
Total 

regiune Alba Braşov Covasna Harghita Mureş Sibiu 

2005        
Creşterea reală a PIB 3,8 6,3 2,8 2,3 2,6 4,9 2,1 
PIB / Locuitor - euro 3921 3820 4467 3567 3145 3912 4041 
Populaţia ocupata civila medie -0,8 -1,7 -0,6 -2,3 1,1 -0,4 -0,9 
Numărul mediu de salariaţi -1,5 -4,0 -1,9 -3,8 3,0 -0,1 -1,9 
Rata şomajului - % 7,3 8,3 8,7 8,8 8,5 4,6 6,0 
Câştigul salarial mediu net 20,5 24,6 22,9 15,4 16,2 19,1 19,7 

2006        
Creşterea reală a PIB 8,8 12,0 11,4 8,3 11,6 4,2 7,7 
PIB / Locuitor - euro 4827 4840 5618 4367 3968 4608 4908 
Populaţia ocupata civila medie -0,5 -1,5 -0,5 -1,0 0,5 -0,2 -0,4 
Numărul mediu de salariaţi 0,0 0,0 -0,3 -1,0 1,0 0,3 0,0 
Rata şomajului - % 6,7 7,0 8,0 8,5 8,3 4,5 5,5 
Câştigul salarial mediu net 13,7 12,5 13,7 14,8 11,0 8,0 16,5 

2007        
Creşterea reală a PIB 6,3 6,5 5,9 7,2 6,1 7,5 6,2 
PIB / Locuitor - euro 5486 5501 6348 4995 4493 5285 5562 
Populaţia ocupata civila medie 0,0 -0,4 -0,3 -0,2 0,6 0,1 0,6 
Numărul mediu de salariaţi 0,5 0,0 -0,2 -0,5 1,5 1,5 0,7 
Rata şomajului - % 6,5 6,8 7,9 8,4 8,2 4,4 5,0 
Câştigul salarial mediu net 11,8 12,4 12,9 14,6 11,4 9,6 16,7 

2008        
Creşterea reală a PIB 5,9 6,1 6,0 5,5 6,2 6,6 6,0 
PIB / Locuitor - euro 6151 6168 7108 5566 5042 5953 6229 
Populaţia ocupata civila medie 0,1 -0,2 -0,1 0,0 0,6 0,0 0,5 
Numărul mediu de salariaţi 1,0 0,1 0,0 -0,1 2,5 1,8 1,8 
Rata şomajului - % 6,4 6,7 7,8 8,3 8,1 4,3 4,9 
Câştigul salarial mediu net 12,2 12,2 12,2 12,3 9,3 11,3 14,5 
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Evoluţia principalilor indicatori economico-sociali în perioada 2005 – 2008, 

în regiunea BUCUREŞTI - ILFOV 
 

- modificări procentuale - 

  
Total 

regiune Ilfov Bucureşti 

2005    
Creşterea reală a PIB 7,3 10,2 7,1 
PIB / Locuitor - euro 7459 5388 7730 
Populaţia ocupata civila medie 9,3 11,8 9,0 
Numărul mediu de salariaţi 10,0 21,7 9,0 
Rata şomajului - % 2,4 2,0 2,4 
Câştigul salarial mediu net 32,7 25,9 33,4 

2006    
Creşterea reală a PIB 7,8 8,1 7,7 
PIB / Locuitor - euro 9075 6498 9418 
Populaţia ocupata civila medie 4,1 7,5 3,6 
Numărul mediu de salariaţi 8,1 10,0 7,9 
Rata şomajului - % 2,3 2,0 2,4 
Câştigul salarial mediu net 13,7 13,6 13,7 

2007    
Creşterea reală a PIB 7,2 7,7 7,1 
PIB / Locuitor - euro 10376 7469 10762 
Populaţia ocupata civila medie 2,7 4,0 2,6 
Numărul mediu de salariaţi 5,2 7,0 5,0 
Rata şomajului - % 2,2 1,9 2,2 
Câştigul salarial mediu net 11,8 13,5 11,7 

2008    
Creşterea reală a PIB 6,8 8,4 6,5 
PIB / Locuitor - euro 11694 8553 12109 
Populaţia ocupata civila medie 1,7 2,0 1,6 
Numărul mediu de salariaţi 4,0 5,3 3,9 
Rata şomajului - % 2,1 1,8 2,1 
Câştigul salarial mediu net 12,2 12,2 12,3 
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