
Analiza SWOT  
 

Conceptul de specializare inteligentă a fost implementat de către Comisia Europeană în 

cadrul politicii de coeziune, reprezentând o cerinţă principală în acordarea fondurilor 

structurale după anul 2014. Fundamentarea şi utilizarea unei strategii de specializare 

inteligentă la nivelul unui teritoriu reprezintă o componentă-cheie în vederea identificării 

şi realizării unor investiţii cu un impact eficient şi eficace, în domeniul cercetării, 

dezvoltării şi inovării. Obiectivul principal al strategiilor de inovare este de a îmbunătăţi 

performanţele economice ale statelor, prin sprijinirea activităţilor de la nivel local cu 

potenţial de dezvoltare.  

O strategie inteligentă presupune cunoaşterea punctelor forte şi slabe care definesc un 

teritoriu, o bună guvernare şi îndreptarea eforturilor într-o direcţie comună a tuturor 

părţilor implicate sau interesate. Analiza SWOT reprezintă instrumentul de stabilire a 

punctelor slabe şi tari ale unei regiuni, precum şi a oportunităţilor şi dificultăţilor cu care 

aceasta se confruntă. Aceasta are rolul de a crea o viziune clară asupra elementelor cu 

potenţial de valorificare şi dispunerea acestora sub formă de priorităţi.  

Elaborarea analizei SWOT reprezintă următoarea etapă esenţială în cadrul strategiei de 

specializare inteligentă, efectuată după analiza contextului actual al teritoriului vizat, 

necesară fundamentării unui plan bine stabilit al investiţiile viitoare din domeniul cercetării, 

dezvoltării şi inovării.      

 

Puncte tari: 

• Evoluția PIB/regional în orizontul de 

timp analizat prezintă o creștere de 

aproximativ 24% între anii 2010 și 2015. 

• Ponderea investițiilor brute în servicii a 

crescut în perioada 2010-2015 la nivelul 

regiunii. 

• Deși trendul este unul descendent atât 

la nivel european, cât și național, 

procentul din PIB destinat investițiilor 

este mai mare în România decât media 

europeană. 

• Potențialul crescut de specializare al 

Regiunii Sud-Est în domeniul Comerțul 

cu ridicata și cu amanuntul; repararea 

autovehiculelor si motocicletelor, 

Puncte slabe: 

• Rată redusă de ocupare a resurselor 

umane (62,8%) comparativ cu celelalte 

regiuni de dezvoltare (locul șase din opt). 

• Înregistrarea unei rate crescute a 

șomajului în Regiunea Sud-Est. 

• Regiunea Sud-Est înregistrează un câștig 

salarial nominal mediu net lunar relativ 

redus, comparativ cu alte regiuni din țară 

(penultimul loc la nivel național în anul 

2015 – 1.600 lei). 

• Număr aflat în creştere, dar redus, al 

întreprinderilor inovatoare. 

• Ponderea investițiilor brute în industrie a 

scăzut. 



indicele utilității globale calculat 

pentru perioada 2011 – 2015  crescând 

de la 3,54 la 4,17. 

• Creșterea nivelului cheltuielilor totale 

din activitatea  de cercetare – 

dezvoltare în județele Constanța, 

Galați și Tulcea în anul 2015.   

• Creșterea numărului de cercetători în 

perioada 2010 – 2015 de la 1302 

cercetători la 1364.  

• Existența a 3 institute naționale de 

cercetare-dezvoltare cu obiect de 

activitate legat de cercetarea 

ecosistemelor marine, ecologie, 

gestionarea resurselor, geofizica și 

geoecologia marină. 

• Prezența a 7 instituții de învățământ 

superior în regiune. 

• Funcționarea unui număr semnificativ 

de stațiuni de cercetare-dezvoltare în 

agricultură și piscicultură. 

• Activitățile de cercetare-dezvoltare 

derulate de societăți comerciale cu 

capital privat. 

• Existența unui centru de informare 

tehnologică în județul Tulcea, în 

domeniul mediului, turismului și 

dezvoltării durabile.  

• Existența și funcționarea a 12 clustere 

în Regiunea Sud – Est.  

• Numărul în continuă creștere al 

cererilor de brevet de invenție depuse 

de solicitanți români din județul Buzău 

în anul 2015 la Oficiul de Stat pentru 

Invenții și Mărci din România. 

• Creșterea volumului exporturilor în 

județele Tulcea și Vrancea între anii 

2011 – 2015 

• Buzău are o balanță comercială 

excendentară pentru toți anii analizați 

(2011 – 2015). 

• Indicatorul RXA > 1 în cazul categoriilor 

de produse: 01. Animale vii; 14. 

Materiale pentru împletit; 15. Grăsimi 

și uleiuri animale sau vegetale; 23. 

Reziduuri ale industriei alimentare; 55. 

• Sold deficitar al balanței comerciale 

pentru aproape toate județele regiunii, 

mai puțin Constanța ,care a prezentat 

doar într-un singur an sold deficitar, și 

Buzău. 

• Numai două judeţe din Regiunea Sud-Est – 

Constanţa şi Galaţi – depăşesc media pe 

ţară în ceea ce priveşte valoarea indicelui 

de potenţial competitiv, având ca 

principale ramuri construcţia de nave şi 

respectiv siderurgia. 

• Potențialul scăzut de specializare al 

Regiunii Sud – Est  în domeniul Activiăți de 

spectacole, culturale și recreative, 

Tranzacții imobiliare, Intermedieri 

financiare și asigurări; 

• Regiunea Sud – Est a realizat cel mai mic 

procent al cheltuielilor cu cercetarea – 

dezvoltarea din țară, ca procent din PIB, 

în anul 2014 acest procent fiind de doar 

0,06%; 

• Reducerea numărului personalului angajat 

în activități de cercetare – dezvoltare de 

la 996 persoane în 2010 la 797 persoane în 

anul 2014;  

• Unitățile locale ce desfășurau activități de 

cercetare-dezvoltare și inovare în 2014 în 

Regiunea Sud-Est reprezentau doar 3,27%, 

cel mai mic procent de la nivel național.  

• Regiunea Sud-Est se află în categoria 

regiunilor inovatoare de nivel scăzut 

• Scăderea numărului întreprinderilor 

inovatoare de la 1108 în anul 2012 la doar 

560 în anul 2014. 

• Numărul mic al cererilor de brevete de 

invenție înregistrat anual la European 

Patent Office. 

• Județul Brăila are o balanță comercială 

deficitară pentru toți anii analizați (2011 – 

2015). 

• Poziționarea României pe ultimul loc  în 

clasamentul țărilor membre ale Uniunii 

Europene, în funcție de calitatea 

guvernării regionale. 

• Calitatea redusă a guvernării existente la 

nivelul Regiunii Sud-Est,  conform 



Fibre sintetice sau artificiale 

discontinue; 27. Combustibili și uleiuri 

minerale; materii bituminoase; 89. 

Vapoare, nave și structuri plutitoare; 

37. Produse fotografice sau 

cinematografice; 72. Fontă, fier și oțel. 

• Potențialul în creștere al inovării 

sociale în Regiunea Sud-Est. 

• Industrie diversificată la nivel regional. 

• Potențialul ridicat de dezvoltare de 

care dispune regiunea Sud-Est. 

• Implementarea unor proiecte de 

dezvoltare regională precum: ARISE, 

ERIK ACTION; BORDWIIS+, IN-EUR. 

• Parteneriatele transnaționale 

dezvoltate în cadrul unor proiecte cu 

finanțare europeană. 

• Regiunea Sud-Est prezintă cel mai mare 

număr de salariați în ramura industriei 

”distribuția apei, salubritate, 

gestionarea deșeurilor, activități de 

decontaminare”. 

clasamentului regiunilor țărilor din 

Uniunea Europeană. 

• Gradul redus de absorbție a fondurilor 

europene la nivelul României și al Regiunii 

Sud-Est. 

• Număr redus de surse de informații privind 

calitatea guvernării regionale în România. 

 

Oportunități: 

• Implementarea Strategiei Naționale de 

Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-

2020. 

• Existența fondurilor nerambursabile 

prin intermediul POR 2014-2020, 

pentru sporirea competitivității IMM-

urilor și prin intermediul PNDR, pentru 

creșterea competitivității sectorului 

agricol. 

• Oportunități de finanțare existente în 

vederea îmbuntățirii transferului 

tehnologic prin Programul Operațional 

Regional 2014 – 2020, Axa prioritară nr. 

1. 

• Existența unor finanțări 

nerambursabile prin intermediul 

Programului Operațional 

Competitivitate 2014 – 2020 – Axa 

prioritară 1. Cercetare, dezvoltare 

tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul 

competitivității economice și 

dezvoltării afacerilor. 

Amenințări: 

• Grad crescut de specializare al altor 

regiuni (Centru, București – Ilfov, Nord – 

Vest) în domenii competitive la nivel 

național și internațional. 

• Emigrarea unui număr foarte mare de 

cercetători la nivel național; 

• Sporirea problemelor economice  și a celor 

sociale legate de sărăcie în zonele mai 

puțin dezvoltate din Regiunea Sud-Est. 

• Existența unui număr redus de surse de 

finanțare care să susțină specializarea 

inteligentă și implicit activitățile inovative 

în economia regiunii. 

• Reticența mediului privat față de 

investițiile în activități de cercetare – 

dezvoltare și inovare. 

• Birocrația din administrația publică locală.  

• Legislația nefavorabilă dezvoltării unor 

activități de cercetare-dezvoltare și 

inovare. 

• Existența rețelelor informale. 



• La nivel județean cel mai mare număr 

de absolvenți la nivel preuniversitar se 

înregistrează în Constanța, urmat de 

Galați, pe ultimul loc fiind Tulcea. 

• Existența centrelor universitare 

Constanța și Galați în regiune. 

• Prezența clusterelor industriale, în 

special pentru industriile tradiționale 

ale regiunii. 

• Existența unor programe naționale de 

finanțare a activităților de cercetare – 

dezvoltare care se vor lansa în 

intervalul 2017 – 2020.  

• Sursele de finanțare externă a 

activităților de cercetare-dezvoltare și 

inovare. 

• Guvernarea printr-o implicare mai 

mare a IMM-urilor și mediului 

educațional în procesul de dezvoltare 

regională a Regiunii Sud-Est în 

contextul strategiei de specializare 

inteligentă. 

• Potențialul mare de dezvoltare 

regională prin inovare a regiunii Sud-

Est. 

• Existența oportunităților de dezvoltare 

transfrontalieră. 

 


