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A. AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ,  

PISCICULTURĂ   
Judeţul Olt, situat în partea de sud a României, prin condiţiile naturale – 

relief, climă şi sol – asigură condiţii optime pentru dezvoltarea tuturor ramurilor 

agriculturii: cultură mare, horticultură şi creşterea animalelor.  

1. Fondul funciar 
În România, fondul funciar este constituit, conform art.1 din Legea 

nr.18/1991, din totalitatea terenurilor de orice fel, indiferent de destinaţie şi de 

titlul pe baza căruia sunt deţinute sau de domeniul public ori privat din care fac 

parte”.  Structura utilizării terenurilor este strâns legată, atât de poziţionarea 

componentelor naturale, în special relief, cât şi de existenţa lucrărilor de 

amenajare şi ameliorare funciară. Varietatea categoriilor de folosinţă a fondului 

funciar (Tabelul 1) reprezintă o bună oportunitate de desfăşurare a  unor 

activităţii economice viabile şi profitabile în diverse sectoare de activitate ale 

economiei rurale din judeţului Olt.  

Tabelul 1: Evoluţia suprafeţei fondului  funciar după modul de folosinţă 

Judeţul Olt  Categoria de folosinţă UM 
2000 2009 

ha 549828 549828 Total  
% 100,00 100,00 
ha 440016 434808 Agricol 

 % 80,03 79,08 
ha 58301 59902 Păduri şi altă vegetaţie 

forestieră % 10,60 10,89 
ha 17891 18390 Ape şi bălţi  
% 3,25 3,34 
ha 19191 19875 Construcţii 

 % 3,49 3,61 
ha 9935 11209 Căi de comunicaţie şi căi ferate 
% 1,81 2,04 
ha 4494 5644 Terenuri degradate şi 

neproductive % 0,82 1,03 
   Sursa : prelucrare după  INS, Baza de date „Tempo On-Line”, 2011 

Judeţul Olt deţine o structură a fondului funciar favorabilă dezvoltării 

sectorului agricol, datorită ponderii ridicate a terenurilor agricole, care la sfârşitul 
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anului 2009, însumau 79,08% din suprafaţa totală a judeţului.  Acest tip de 

resursă funciară se situează peste media naţională (61,60%) .  

Terenurile forestiere ocupă 10,89% din suprafaţa totală  (59902  hectare) 

fiind situate mult sub media naţională (28,33%). Ponderea suprafeţei ocupată de 

ape şi bălţi a fost la sfârşitul anului 2009 de 3,34%, ponderea apropiată de media 

înregistrată la nivel naţional (3,50).  

În perioada 2000 – 2009, structura fondului funciar nu a înregistrat 

schimbări semnificative: se poate remarca o uşoară scădere a suprafeţelor 

ocupate de categoria agricol (0,01%), însoţită de o creştere a suprafeţelor 

ocupate de terenurile forestiere (1,02%) şi de cele ocupate de ape şi bălţi 

(1,02%).   

Prin reforma funciară, iniţiată la începutul anilor  nouăzeci şi finalizată 

după anul 2000, problematica fondului funciar a primit noi valenţe:  astfel, 

majoritatea categoriilor fondului funciar au fost privatizate într-o proporţie 

considerabilă: 84,98% din suprafaţa judeţului (Figura 1).  

Figura 1.1: Structura fondului funciar pe forme de proprietate, în anul 2009 
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Sursa : prelucrare după  INS, Baza de date „Tempo On-Line”, 2011 
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La sfârşitul anului 2009 ponderea sectorului privat era dominantă în cazul 

terenurilor agricole (95,91%), a terenurilor degradate şi a construcţiilor; în cazul 

celorlalte categorii de folosinţă proprietatea publică predomină: apele şi bălţile 

aparţineau într-o proporţie de 88,94% sectorului public în timp ce pădurile în 

proporţie de 58,07%.  

Analiza componentelor fondului funciar prezintă importanţă deoarece 

acesta exercită un rol considerabil în dezvoltarea economiei rurale, fiind unul din 

cele mai importante mijloace de producţie.  Valorificarea eficientă a acestor 

terenuri se poate realiza în mod coordonat, având la bază o concepţie unitară 

care să vizeze protecţia şi îmbunătăţirea capacităţii de producţie, dar şi pentru 

aplicarea măsurilor referitoare la prevenirea şi combaterea surselor de degradare 

sau de folosire neraţională a tuturor categoriilor de folosinţă ale fondului funciar. 

Terenuri  agricole 

Modelul structural al fondului funciar agricol oferă posibilităţi semnificative 

de dezvoltare a economiei rurale a judeţului Olt, prin practicarea unei agriculturi 

diversificate, cu largi posibilităţi de îmbinare a ramurilor şi de dezvoltare a unei 

agriculturi complexe.  

Tabelul 2: Evoluţia fondului funciar agricol pe categorii de folosinţă  

Judeţul Olt Categoria de folosinţă UM 
2000 2009 

ha 440016 434808 Total agricol 
 % 100,00 100,00 

ha 385190 388445 Arabil  
% 87,54 89,34 
ha 34819 31784 Păşuni  

 % 7,91 7,31 
ha 776 529 Fâneţe  

 % 0,18 0,12 
ha 9643 7634 Vii şi pepiniere viticole  
% 2,19 1,76 
ha 9588 6416 Livezi şi pepiniere pomicole 
% 2,18 1,48 

Sursa : prelucrare după  INS, Baza de date „Tempo On-Line”, 2011 
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La sfârşitul anului 2009 cea mai mare pondere în structura fondului funciar 

agricol a fost deţinută de terenurile arabile (89,34%) care au fost urmate de 

păşuni (7,31%).  Se poate discuta, în cazul judeţului Olt, de existenţa unei 

ponderi însemnate a terenurilor arabile, care se situează mult deasupra mediei 

naţionale (64,16%). De asemenea, ponderea viilor (1,76%) şi livezilor (1,48%) se 

situează uşor peste media înregistrată la nivel naţional (1,47% şi respectiv 

1,40%).   

În perioada 2000 - 2009 se poate remarca, în Judeţul Olt, că numai 

terenul arabil a avut o tendinţă ascendentă în detrimentul tuturor celorlalte 

categorii de folosinţă, care au înregistrat trenduri descrescătoare (Tabelul  2).   

Tranziţia a determinat, prin aplicarea legilor fondului funciar, schimbarea 

sistemului de proprietate funciară. În judeţul Olt, ca de altfel în întreaga Românie, 

ponderea terenului agricol aflat în proprietate privată a crescut an de an, 

ajungând în anul 2009  să reprezinte o pondere de 95,92%. Proprietatea privată 

este  predominantă în cazul tuturor categoriilor fondului funciar agricol (Tabelul 

3). Această schimbare intervenită în sistemul de proprietate a avut şi are un efect 

direct asupra deciziilor de alocare a resurselor funciare, a conservării şi protejării 

solului, a funcţionării pieţei funciare şi, nu în ultimul rând, asupra performanţelor 

economice obţinute în sectorul agricol. 

Tabelul 3: Fondul funciar agricol  pe categorii şi forme de proprietate  
Judeţul Olt (2009) Categoria de folosinţă  

Suprafaţă (ha) Pondere (%) 
Total 434808 100,00 Total agricol 

 Privat 417048 95,92 
Total 388445 100,00 Arabil  
Privat 375137 96,57 
Total 31784 100,00 Păşuni  

 Privat 29666 93,34 
Total 529 100,00 Fâneţe  

 Privat 399 75,43 
Total 7634 100,00 Vii şi pepiniere viticole  

Privat 7411 97,08 
Total 6416 100,00 Livezi şi pepiniere pomicole 
Privat 4435 69,12 

Sursa : prelucrare după  INS, Baza de date „Tempo On-Line”, 2011 
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Analiza mărimii resurselor funciare, a repartizării lor teritoriale, prezintă o 

importanţă deosebită. Structura folosinţelor agricole, în linii generale, 

caracterizează potenţialul agricol de producţie, direcţiile de specializare şi 

intensificare ale agriculturii şi profilul general de producţie. Cunoaşterea în 

detaliu a structurii folosinţelor agricole poate asigura, pentru factorii de decizie, 

un instrument important în acţiunea de  implementare a unor măsuri economico-

sociale care să conducă la utilizarea completă şi eficientă a acestor resurse.   

 

Terenuri  forestiere  

În condiţiile climaterice şi geo-pedologice specifice, în  judeţul Olt,   

vegetaţia  forestieră  este slab dezvoltată. Este cunoscut faptul că exploatările 

forestiere au o contribuţie importantă în economia rurală, atât prin suprafeţele 

împădurite existente cât şi prin volumul de masă lemnoasă exploatată. Judeţul 

Olt dispune de un fond forestier redus . În anul 2009 cu o suprafaţă de 53600 

hectare,  pădurile şi terenurile forestiere ocupau aproximativ 9,75% din suprafaţa 

totală a judeţului (Tabelul 4). Datorită poziţionării geografice, din punct de vedere 

al compoziţiei predomină   pădurile de foioase (99,60%).  

Tabelul 4: Evoluţia suprafeţei fondului forestier, pe categorii de terenuri şi 
specii de păduri  

Judeţul Olt Categorii de terenuri 
2000 2009 

Total terenuri forestiere (ha) 52100 53600 
Suprafaţa pădurilor (ha) 49900 49700 
- pondere  (%) 95,78 92,72 
Răşinoase 200 200 
- pondere(%) 0,40 0,40 
Foioase (ha) 49700 49500 
 - pondere (%) 99,60 99,60 
Alte terenuri (ha) 2200 3900 
 - pondere (%) 4,22 7,28 

Sursa : prelucrare după  INS, Baza de date „Tempo On-Line”, 2011 

După  forma de proprietate, suprafaţa fondului forestier se află, încă, într-o 

proporţie importantă (58,07%) în  proprietate publică. Deşi Legile funciare prevăd 

retrocedarea pădurilor către foştii proprietari, persoane fizice sau juridice, la 
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nivelul judeţului Olt, implementarea acestor legi  este întârziată. Această situaţie 

este generatoare de conflicte deoarece proprietarii de drept nu sunt îndreptăţiţi 

să îşi manifeste toate atributele dreptului de proprietate, cu consecinţe negative 

asupra economiei rurale. Lipsa de claritate în situaţia  privind proprietatea 

forestieră  se materializează adesea printr-o exploatare improprie, prin defrişări şi 

deci prin reduceri apreciabile a resurselor forestiere cu consecinţe negative 

asupra activităţii economico-sociale a comunităţilor rurale şi asupra mediului 

înconjurător. 

Resursele forestiere reprezintă un element important al capitalului natural, 

care, în condiţii de exploatare raţională, pot genera numeroase beneficii la nivelul 

vieţii economico-sociale a unei regiuni: avantaje economice – activitatea de 

recoltare/prelucrare a lemnului şi a altor produse forestiere, protecţia mediului – 

combaterea eroziunii solului, îmbunătăţirea calităţii aerului, protecţia resurselor 

de apă, precum şi avantaje sociale – oportunităţi de recreere pentru populaţie. 

 În ceea ce priveşte volumul de lemn recoltat, în perioada 2000-2009, 

acesta a scăzut cu 35,53%, de la 101,60 la 65,50 mii mc. La nivelul structurii pe 

specii, volumul de lemn recoltat la categoriile stejar, diverse specii moi şi diverse 

specii tari a scăzut.   

Tabelul 5: Volumul de lemn recoltat, pe specii  

Judeţul Olt  UM 
2000 2009 

Total mii m.c. 101,60 65,50 
mii m.c. 0 0 Răşinoase 

% 0 0 
mii m.c. 47,70 32,60 Stejar 

% 46,95 49,77 
mii m.c. 0,10 0,60 Fag 

% 0,10 0,92 
mii m.c. 23,50 11,70 Diverse specii tari 

% 23,13 17,86 
mii m.c. 30,30 20,60 Diverse specii moi 

% 29,82 31.45 
Sursa : prelucrare după  INS, Baza de date „Tempo On-Line”, 2011 
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În ultimii ani, starea de sănătate a pădurilor s-a înrăutăţit, atât datorită 

condiţiilor naturale neprielnice cât şi lipsei de preocupare în igienizarea pădurilor, 

nerealizării în timp util a lucrărilor de îngrijire a arboretelor etc. Ca şi în celelalte 

judeţe şi în judeţul Olt ritmul împăduririlor a scăzut având consecinţe negative 

asupra posibilităţilor de dezvoltare economică viitoare a spaţiilor rurale. Astfel, în 

anul 2009, a fost împădurită o suprafaţă totală  de numai 158 ha. Evaluarea 

resurselor forestiere trebuie să ia în considerare şi aşa numitele „produse 

accesorii ale pădurii”. Această denumire se referă la natura produselor şi la 

volumul acestora, care în raport cu lemnul reprezintă o cantitate şi o valoare 

economică mai redusă. În categoria prezentată intră produse diverse cum ar fi: 

fructele de pădure şi ciupercile comestibile, carnea animalelor, păsărilor şi 

peştilor de pădure, produsele obţinute din culturile agrosilvice etc.   

 

 

Distribuţia teritorială a fondului funciar 

În ultimele decenii, există preocupări constante pentru a realiza, în profil 

teritorial, o dezvoltare economică şi socială echilibrată. Această tendinţă  s-a 

impus datorită rolului important pe care îl are dezvoltarea economică la nivel 

local în utilizarea eficientă a resurselor disponibile.  

Ponderea suprafeţei agricole în total suprafaţă 

Modelul structural al fondului funciar agricol oferă posibilităţi semnificative 

de dezvoltare a economiei rurale, prin practicarea unei agriculturi diversificate.  În 

cazul judeţului Olt se înregistrează, astfel, ponderi diferite ale terenului agricol in 

profil teritorial  (fig. 2).  
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Figura 2: Distribuţia comunelor după ponderea suprafeţei agricole în 
suprafaţa totală 

 
Sursa: prelucrare după INS, Baza de date pe localităţi, 2008  

O serie de factori geo-morfologici determină o repartiţie neomogenă a 

valorilor indicatorului:  

• 24% dintre comunele judeţului Olt  deţin ponderi însemnate de teren 

agricol (peste 89%), fiind  repartizate relativ compact în partea de sud-est 

şi de sud-vest a judeţului: comunele Redea şi Vâlcelele înregistrează cele 

mai ridicate valori -  peste  95%;   

• comunele cu ponderi ale terenului agricol mai mici de 55% a sun 

localizate cu precădere în partea de nord-est şi nord-vest a judeţului: cu 

numai 35,12%, comuna Morunglav se situează la limita inferioară a scalei.     

Aceste valori ponderale descriu harta oportunităţilor economice, în funcţie 

de resursa principală a economiei rurale şi anume, suprafaţa agricolă. În cazul 
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judeţului Olt tipul de dezvoltare rurală se poate fundamenta pe agricultură cu 

condiţia să existe modele de eficientizare a activităţilor specifice. 

Ponderea pădurilor  în suprafaţa totală 

Aşa cum s-a precizat anterior, judeţul Olt dispune de un fond forestier 

redus. În condiţii climaterice şi geo-pedologice specifice, în  acest judeţ s-a 

dezvoltat o vegetaţie  forestieră formată în special din foioase.  

Figura 3: Distribuţia comunelor după ponderea suprafeţei ocupate de 
păduri 

 

 

Sursa: UrbanProiect, Plan de amenajare a teritoriului naţional, secţiunea a VIII-a,  2006 
Din punct de vedere al repartizării teritoriale a pădurilor, există o 

concentrare a acestora în partea de nord şi nord – vest a judeţului, teritoriu care 

se suprapune peste zona de podiş. Astfel, comunele Topana, Vitomireşti, 
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Sâmbureşti, Oboga şi Morunglav deţin în suprafaţa totală ponderi ale pădurilor 

cuprinse în intervalul 30,24% – 59,39%.   

Ponderea suprafeţei arabile în total suprafaţă agricolă  

Trăsătura caracteristică a răspândirii, în profil teritorial, a terenurilor 

arabile, în cazul judeţului Olt, este evidenţiată de modul diferenţiat al frecvenţei 

acestora (fig.4). Astfel, comunele care deţin ponderi mai mari de 94% teren arabil 

în total agricol sunt localizate în partea de sud şi sud-est a judeţului: comunele 

Studina, Vlădila şi Grădinari deţin ponderi de peste 95%.  În partea de nor şi nord 

- est sunt localizate comunele care au ponderi mai reduse ale terenului arabil: 

comuna Sâmbureşti deţine cea mai redusă pondere a terenului arabil – 41,64%.  

Figura 4: Distribuţia comunelor după ponderea arabilului în total suprafaţă 
agricolă 

 

Sursa: prelucrare după INS, Baza de date pe localităţi, 2008  
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Agricultura, ca activitate importantă în spaţiului rural românesc a cunoscut 

în perioada tranziţiei o serie de transformări ca urmare a schimbării, în special, a 

regimului de proprietate şi a  adaptării exploataţiilor agricole şi gospodăriilor 

ţărăneşti la noile cerinţe ale sistemului macroeconomic. Ponderea suprafeţei 

arabile în total suprafaţa agricolă indică vocaţia agricolă a unor localităţi rurale şi 

indică potenţialul natural favorabil dezvoltării activităţilor agricole: există areale 

rurale în care valorile ponderale sunt deosebit de ridicate semnificând o posibila 

dezvoltare agricolă.  

Ponderea păşunilor şi fâneţelor în total suprafaţă agricolă 

Păşunile şi fâneţele prin valoarea nutritivă şi prin arealul de răspândire 

deţin un loc important în asigurarea bazei furajere pentru creşterea animalelor, în 

special bovine şi ovine. Condiţiile naturale diverse cum ar fi relieful, clima şi solul  

au determinat existenţa mai multor tipuri de păşuni şi fâneţe.  

Figura 5: Distribuţia comunelor după ponderea suprafeţei păşunilor şi  
fâneţelor în suprafaţa agricolă 
 

 

Sursa: prelucrare după INS, Baza de date pe localităţi, 2008  
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Analiza la nivel de localitate a modului în care sunt dispuse spaţial 

păşunile şi fâneţele a condus la identificarea unor microsisteme rurale, în funcţie 

de ariile de convergentă geografică favorabile acestor categorii  de folosinţă. În 

cazul judeţului Olt zona de nord şi nord – vest se caracterizează prin prezenţa 

unor comune în care ponderea păşunilor şi a fâneţelor deţine valori de peste 

15%:  Cungrea, Vulpeni şi Topana având ponderi de peste 20%.  

 

           Ponderea viilor şi livezilor în suprafaţă agricolă totală 

 Tipul de agricultură, extensivă sau intensivă, modalităţile de dezvoltare 

agricolă şi implicit rurală, sunt determinate de varietatea condiţiilor naturale şi 

implicit de diversitatea categoriilor de folosinţă a fondului funciar agricol. 

Ponderea  viilor şi livezilor în suprafaţa agricolă defineşte, în sens statistic, 

oportunităţile economice de care anumite zone rurale ale judeţului Olt pot 

beneficia. Cu toate că valorile ponderale sunt, în general,  reduse nu se poate 

face abstracţie de ele pentru că aceste categorii de folosinţă reprezintă o 

oportunitate economică, care în condiţiile exploatării lor eficiente poate  induce o 

multiplicare a surselor de venit în mediul rural. 
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Figura 6: Distribuţia comunelor după ponderea suprafeţei viilor şi livezilor  
în suprafaţa agricolă  

 

Sursa: prelucrare după INS, Baza de date pe localităţi, 2008  

Analiza locală  a dispunerii spaţiale, la nivelul localităţilor rurale,  a acestor 

categorii de folosinţă identifică localizarea teritorială relativ restrânsă din punct de 

vedere geografic ceea ce nu se traduce şi în termeni economici (fig. 6). 

Comunele Sâmbureşti, Cârlogani, Dobroteasa, Morunglav, Vitomireşti, Strejeşti 

şi Mărunţi sunt renumite pentru potenţialul lor viticol, iar Topana, Strejeşti, 

Spineni, Pleşoiu, Leleasca, Cungrea şi Făgeţelu pentru potenţialul pomicol.   

Analiza resurselor funciare agricole din spaţiul rural al judeţului Olt ar 

trebui abordată nu numai ca structură ci şi din punct de vedere al calităţii 

resurselor funciare, pentru o apreciere reală a potenţialului funciar, efectiv 

accesibil pentru dezvoltarea producţiei agricole.  

Densitatea agricolă 

Dacă analizăm  densitatea  agricolă constatăm că există   valori reduse 

ale presiunii populaţiei rurale asupra spaţiului agricol:  valorile au un interval de 
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fluctuaţie moderat: de la 0,34 hectare agricol/ locuitor  în comuna Slătioara  până 

la maxim 6,79 hectare agricol/ locuitor în comuna Radomireşti.     

Figura 7: Densitatea agricolă a spaţiului rural  

 

Sursa: prelucrare după INS, Baza de date pe localităţi, 2008  

Modalitatea de distribuire a valorilor acestui indicator este definită de 

procesele funciare care au avut loc şi de structurile socioocupaţionale care au 

avut evoluţii specifice. 

2. Producţia agricolă  
 

Suprafaţa cultivată  

Suprafaţa cultivată, la nivelul judeţului Olt, în anul 2008, a fost de 331289 

ha – reprezentând 76,19% din totalul suprafeţei agricole  şi 85,29% din suprafaţa 

arabilă,  cu  7,47% mai mică decât în anul 2000.  Tendinţa de scădere a 

suprafeţei cultivate este conformă cu tendinţa înregistrată la nivel naţional.  
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Cerealele ocupă suprafeţe importante (257028 hectare) în agricultura 

judeţului Olt: ponderea lor a fost de 77,58% în totalul suprafeţei cultivate.  

Ponderea mare a suprafeţelor cultivate cu cereale este specifică unei agriculturi 

extensive cum este, de fapt, întreaga agricultură românească. Dintre cereale, în 

anul 2008, grâul a fost cultivat pe 136877 hectare (53,25% din suprafaţa cultivată 

cu cereale) iar porumbul a ocupat 101331 hectare, cu o pondere de 39,42 %.  

Suprafaţa cultivată cu cereale prezintă importante variaţii anuale: de 

exemplu, porumbul a fost cultivat în anul 2007 pe 84744 hectare iar în anul 2008 

pe 136877 hectare.   

  Tabelul  6: Evoluţia structurii suprafeţelor cultivate cu principalele culturi  
 

Judeţul Olt  
2000 2007 2008 

Total suprafaţă cultivată 358025 292908 331289 
Cereale pentru boabe: 
d.c. 

273199 235592 257028 

      grâu şi secară 129990 135983 136877 
      porumb boabe 124175 84744 101331 
Plante uleioase: d.c. 53250 42547 54749 
      floarea soarelui 49499 29855 37556 
Cartofi 1648 260 2289 
Legume 8200 9720 12909 

   Sursa: http://www.olt.insse.ro/main.php?id=373  
 

 Plantele uleioase (floarea soarelui, soia, rapiţa) sunt culturi importante în 

agricultura judeţului Olt. Acestea au deţinut şi deţin ponderi relativ mari în 

structura culturilor. Astfel, în anul 2000, ele reprezentau 14,47%, în 2007 -  

14,53%, iar în anul 2008, pondere plantelor uleioase în total culturi a crescut la 

16,53%. Floarea soarelui  este cultura dominantă în această categorie: 68,60% 

din suprafaţa ocupată de plantele uleioase a fost destinată florii soarelui.  

Cartoful se cultivă pe suprafeţe relativ reduse iar suprafeţele destinate 

acestei culturi prezintă variaţii anuale semnificative: de la 260 ha in 2007 la 2289 

ha în anul 2008. O situaţie deosebită  prezintă suprafeţele cultivate cu legume. 

Acestea au înregistrat un trend ascendent pe întreaga perioadă analizată. 

Principalele bazine legumicole sunt situate  în luncile Oltului şi  Olteţului.   
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Producţia vegetală  

 Producţia vegetală obţinută în sectorul agricol vegetal  se caracterizează 

prin variaţii cantitative semnificative de la an la an, variaţii care sunt, pe de o 

parte  consecinţa influenţei factorilor de mediu, iar pe de altă parte, consecinţa  

lipsei factorilor moderni de producţie şi  tehnologiilor performante.  

Tabelul 7:  Evoluţia producţiei agricole vegetale, la principalele culturi  
 

Judeţul Olt (tone)  
2000 2007 2008 

Cereale pentru 
boabe 

433314 170393 690468 

Grâu 323506 113160 426101 
Porumb 63999 45020 213352 
Cartofi total 15646 2969 29572 
Floarea soarelui 21241 12194 52030 
Legume 142793 126480  163240 
Struguri 44798 35713 30028 
Fructe total 28289 27052 37126 

Sursa: http://www.olt.insse.ro/main.php?id=373 

În perioada analizată, producţia medie la majoritatea culturilor a înregistrat 

valori oscilante şi reduse în raport cu potenţialul natural existent. Această situaţie 

a fost determinată în principal de condiţiile climaterice, dar şi de fragmentarea 

puternică a terenurilor agricole, insuficienţa investiţiilor în agricultură, calitatea 

seminţelor şi respectarea tehnologiilor de cultură.   

 
 
 
 
Tabelul 8: Evoluţia randamentelor la  principalele culturi  

 
Judeţul Olt (kg/ha)  

2000 2007 2009 
Cereale pentru 
boabe 

1586 : 2990 

Grâu şi secară 2489 723 2556 
Porumb boabe 500 531 3768 
Floarea soarelui 428 408 1596 
Cartofi 9209 11408 16098 

Sursa: http://www.olt.insse.ro/main.php?lang=fr&pageid=423 
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Aşa cum s-a prezentat în tabelul anterior, producţia de struguri s-a 

caracterizat prin variaţii mari de la un an la altul, aceasta sub influenţa factorilor 

de mediu şi tehnologici dar şi  sub influenţa mutaţiilor semnificative ale 

suprafeţelor ocupate cu vii pe rod.  Aceste suprafeţe  au înregistrat o scădere în 

perioada  2000-2009, de la 8763 ha la  6984 ha: reduceri s-au înregistrat atât în 

cazul viilor altoite (73,74%) cât şi în cazul celor hibride (80,60%).   

Tabelul 9: Evoluţia suprafeţelor ocupate cu vii pe rod şi producţiile medii  
 

Judeţul Olt  
2000 2009 2009/2000 

Total vii pe rod (ha) 8763 6984 79,70 
Producţia medie  (kg/ha) 5112 5075  
Vii altoite pe rod (ha) 2427 1877 73,74 
Producţia medie (kg/ha) 4607 4813  
Vii hibride pe rod (ha) 6336 5107 80,60 
Producţia medie (kg/ha)  5306 5154  

Sursa : prelucrare după  INS, Baza de date „Tempo On-Line”, 2011 

Producţia medie la hectar de struguri a înregistrat valori relativ constante 

însă scăzute, atât la viile altoite cât şi la cele hibride. 

Producţia totală de fructe, în judeţul Olt, a fost în anul 2009 de 42749 

tone, mai mare decât în   anul 2000 când s-au obţinut numai 28289 tone.  

Structura producţiei pe categorii de fructe este dominată de producţia de 

prune care a reprezentat în anul 2009 - 72,06% din producţia totală. Aceasta 

este urmată de producţia de caise şi zarzăre – 8,69% şi de cea de mere -7,49%.   

 

 

Tabelul 10: Evoluţia producţiei totale de fructe la principalele specii  
 

Judeţul Olt 
2000 2009 

 

ha % ha % 
Total  28289 100,00 42749 100,00 
Prune 21465 75,88 30804 72,06 
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Mere 2075 7,34 3200 7,49 
Cireşe şi vişine 1007 3,56 2053 4,80 
Caise şi zarzăre 1254 4,43 3716 8,69 

Sursa : prelucrare după  INS, Baza de date „Tempo On-Line”, 2011 

 
Efectivele de animale  

Creşterea animalelor, constituie o ramură importantă a economiei rurale a 

judeţului. Cu toate acestea, din cauza lipsei de integrare a activităţilor dintre 

sectorul agricol (vegetal şi animal) cu sectoarele de procesare şi comercializare, 

zootehnia a devenit o afacere neatractivă pentru mulţi crescători de animale.  

 
Tabelul 11:Evoluţia efectivelor de animale la principalele specii  
   

Judeţul Olt 
2000 2009 

 

număr UVM număr UVM 
Bovine 53665 53665 45482 45482 
Porcine 112219 39277 188267 65893 
Ovine şi caprine 179371 21525 171294 20555 
Păsări 2651085 10604 2360901 9444 
Total UVM  125071  141374 
UVM/ 100 ha  28,42  32,51 

Sursa : prelucrare după  INS, Baza de date „Tempo On-Line”, 2011 

Analizând anii 2000 şi 2009 se poate remarca faptul că o creştere s-a 

înregistrat numai în cazul efectivelor de porcine, toate celelalte categorii de 

animale înregistrând scăderi.  

Exprimat în unităţi convenţionale, şeptelul judeţului Olt, în anul 2009, 

însuma  141374 UVM. Faţă de anul 2000, numărul de unităţi vită mare  a crescut  

cu 13,04%, creştere bazată, în principal, pe specia porcine. Încărcătura de 

animale la hectar – 28,42 UVM/100 ha în anul 2000 şi 32,51 UVM/100 ha în anul 

2009 - ,  este deosebit de scăzută şi  ilustrează starea de subdezvoltare a 

acestui sector.  

Producţia animală  

Producţia animală a înregistrat scăderi la majoritatea produselor,  urmând, 

în general, tendinţa efectivelor de animale.  În anul 2008, în judeţul Olt s-a 
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produs 30332 tone carne. Structural, cea mai mare pondere o deţine carnea de 

porcine urmată de carnea de pasăre. În acest an, faţă de  2000 se constată o 

schimbare de structură: carnea de pasăre este „detronată” de carnea de porc.   

 
Tabelul 11: Evoluţia producţiei animale  

 
Judeţul Olt 

2003 2008 
 

 %  % 
Carne total (tone greutate 
vie): d.c. 

56916 100,00 30332 100,00 

     carne de bovine (tone 
greutate vie) 

4673 8,21 4646 15,32 

     carne porcine (tone 
greutate vie) 

19442 34,16 16667 54,95 

     carne de ovine şi 
caprine (tone greutate vie) 

2611 4,59 2115 6,97 

     carne de pasăre (tone 
greutate vie) 

30095 52,88 6877 22,67 

Lapte – total (mii hl) : d.c. 1222 100,00 1748 100,00 
      lapte de vacă şi 
bivoliţă (mii hl) 

1145 93,70 1510 86,38 

Lână (tone) 325 100,00 268 100,00 
Ouă (milioane buc.) 161 100,00 322 100,00 

Sursa: http://www.olt.insse.ro/main.php?id=414 

Producţia de lapte a înregistrat în anul 2008 un total de 1510 hl, cu 

23,57% mai mare faţă  de producţia obţinută în anul 2000. Laptele de vacă şi 

bivoliţă deţine cea mai mare pondere, atât în anul 2000 – 93,70% cât şi în 2008 – 

86,38%.    

Dimensiunea teritorială a potenţialului agricol 

Distribuţia suprafeţei cultivată cu cereale  pe localităţi  

Aşa cum s-a prezentat anterior, principalele culturi întâlnite în judeţul Olt  

sunt porumbul, grâul, floarea soarelui, legumele şi cartofii. Din suprafaţa totală 

cultivată, cerealele deţin cea mai mare pondere. Suprafeţele cultivate cu cereale 

(grâu şi porumb, în special) variază, între localităţile componente ale judeţului 

Olt, de la 29,33% în comuna Ianca la 95,30% în comuna Osica de Sus. În judeţul 

Olt,  un număr de 79 de comune (85%) depăşesc procentul de 50% suprafaţă 
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cultivată cu cereale în totalul suprafeţei arabile. Distribuţia teritorială a diferitelor 

clase este una eterogenă, fiind influenţată de factori climatici, pedologici, de 

relief, tehnologici, socioeconomici etc.  

Figura 8: Ponderea cerealelor în total teren arabil  

 

Sursa: prelucrare după INS, Baza de date pe localităţi, 2004  

Repartizarea teritorială a efectivelor de animale   

Exprimat în unităţi convenţionale, şeptelul judeţului Olt prezintă variaţii 

semnificative între localităţile componente: de la 5,68 UVM/100ha în comuna 

Stoicăneşti la 75,17% în comuna Vultureşti.  Distribuţia teritorială a comunelor 

după valoarea acestui indicator arată o stare de eterogenitate, cu o uşoară 

concentrare a comunelor, în care sectorul zootehnic este mai dezvoltat, în partea 

de nord a judeţului. Numai 14 comune au o încărcătură de animale la o sută de 

hectare  mai mare de 50 UVM, ceea ce reprezintă o pondere de 15%. 
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Figura 9: Încărcătura de animale la 100 hectare teren agricol  

 

Sursa: prelucrare după INS, Baza de date pe localităţi, 2004 

 

3.Exploataţiile agricole  
Evoluţia şi caracteristicile exploataţiilor agricole 

La sfârşitul anului 2007, numărul exploataţiilor agricole din judeţul Olt era 

de 133338 unităţi, dintre care 503 exploataţii cu personalitate juridică şi 132835 

exploataţii agricole individuale. Numărul total al exploataţiilor agricole din judeţul 

Olt, în perioada 2002 - 2007, a scăzut cu 5,78%, reduceri înregistrându-se atât la 

nivelul exploataţiilor individuale (5,69%) cât şi la nivelul unităţilor cu personalitate 

juridică (24,10%).   
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Tabelul 12: Exploataţiile agricole, suprafaţa totală şi suprafaţa agricolă 
medie,                   după statutul juridic al exploataţiilor agricole 
 

Exploataţii agricole Exploataţii 
agricole 

individuale 

Unităţi cu 
personalitate 

juridică 

Total 
exploataţii 

Număr    
2002 140852 669 141521 
2005 137715 530 138246 
2007 132835 503 133338 
Suprafaţa agricolă (ha)    
2002 258615,27 207654,62 466269,89 
2005 345593,23 142292,85 487886,08 
2007 253897,89 127893,19 381791,08 
Suprafaţa medie (ha)    
2002 1,84 310,40 3,30 
2005 2,50 268,48 3,53 
2007 1,90 254,26 2,86 

Sursa: prelucrat după INS, RGA 2002, Ancheta structurală în agricultură 2005 şi 2007  
 

În ceea ce priveşte suprafaţa totală exploatată de fermele agricole în 

perioada 2002 – 2007, aceasta a scăzut cu 18,12%. Această scădere a influenţat 

în mod negativ şi mărimea medie a exploataţiilor agricole. Dacă în perioada 

2002-2005 se remarcă o uşoară creştere a dimensiunii medii a exploataţiilor – de 

la 3,30 hectare la 3,53 hectare, aceasta suferă un proces de scădere în perioada 

2005-2007, ajungând la 2,86 hectare.   

Distribuţia  teritorială a exploataţiilor agricole 

Distribuţia comunelor după suprafaţa medie a exploataţiilor agricole este 

neuniformă, desenând un aspect „mozaicat”. În partea centrală şi de sud –est a 

judeţului se întâlneşte o concentrare mai  mare a comunelor care au o suprafaţă 

medie a exploataţiilor agricole mai mare de 3,96 hectare.  

La nivelul localităţilor, cele mai mari valori ale suprafeţei agricole medii pe 

exploataţie le regăsim în comuna Redea -  8,16 hectare, iar cea mai redusă în 

comuna Vulpeni – 0,54 hectare.  De altfel, majoritatea comunelor (88) 

înregistrează valori ale SAU medii/exploataţie mai mici de 5 hectare.   
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Figura 10: Distribuţia comunelor după suprafaţa agricolă utilizată medie pe 
exploataţie   

 

Sursa: prelucrare după INS,  Recensământul General Agricol 2002  
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4. Factori de producţie  
 

Parcul de tractoare şi maşini agricole 

Parcul de tractoare şi maşini agricole a înregistrat o evoluţie ascendentă 

în perioada 2000-2008, la principalele categorii. Cea mai importantă creştere se 

înregistrează la categoria pluguri pentru tractor (22,34%), urmată de tractoare 

agricole (17,53%), semănători mecanice (15,80%) şi combine autopropulsate 

(12,21%).  În aceste condiţii în perioada analizată s-a produs, de asemenea, o 

scădere a numărului de hectare de teren arabil deservit de un tractor de la 70 la 

60 hectare.  

Tabelul 14:  Evoluţia parcului de tractoare şi principalele maşini  agricole  

Judeţul Olt   
2000 2008 2008/2000 

Tractoare agricole fizice (nr.) 5533 6503 117,53 
Pluguri pentru tractor (nr.) 4642 5679 122,34 
Semănători mecanice (nr.) 2981 3452 115,80 
Combine autopropulsate  (nr.) 1228 1378 112,21 
Hectare arabil/tractor 70 60  
Sursa: http://www.olt.insse.ro/main.php?id=414 

Această dinamică pozitivă a parcului de tractoare şi maşini agricole se 

datorează, în principal, eforturilor depuse de sectorul privat, care deţinea, la 

nivelul anului 2008, cea mai mare parte a numărului de unităţi, din totalul 

judeţului Olt.  

Îngrăşămintele chimice şi organice 

Îngrăşămintele, de orice natură, aplicate în mod raţional, ocupă un loc 

prioritar pentru menţinerea şi sporirea fertilităţii solului, pentru creşterea 

producţiilor agricole. Totuşi, în cazul în care sunt folosite fără a se lua în 

considerare natura solurilor, condiţiile meteorologice concrete şi necesităţile 

plantelor acestea pot  provoca dereglarea echilibrului ecologic (mai cu seamă 

prin acumularea nitraţilor). 
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În judeţul Olt,  în perioada 2000 – 2007, se remarcă scăderea cantităţii 

totale de îngrăşăminte chimice aplicate pe terenurile agricole, de la 18932 tone 

în 2000 la 13784 tone în anul 2007. În cazul îngrăşămintelor naturale tendinţa a 

fost de creştere: în anul 2007 s-au aplicat cu 49917 tone mai mult decât în anul 

2000. 

Tabelul 14: Evoluţia consumului total de îngrăşăminte   

Judeţul Olt  
2000 2007 

Îngrăşăminte 

 %  % 
Chimice: d.c. 18932 100,00 13784 100,00 
     azotoase 14167 74,83 8232 59,72 
     fosfatice 4624 24,42 5552 40,28 
     potasice 141 0,75 : : 
Naturale 79683 100,00 129600 100,00 
Suprafaţa pe care s-au aplicat îng. 
chimice (ha) 

228599  268579  

Cantitatea aplicată la hectar (Kg/ha) 82,82  51,32  
Suprafaţa pe care s-au aplicat îng. 
naturale (ha) 

5588  7200  

Cantitatea aplicată la hectar (Kg/ha) 14260  18000  
 Sursa : prelucrare după  INS, Baza de date „Tempo On-Line”, 2008 

De altfel, în perioada analizată, cantitatea de îngrăşăminte chimice a 

scăzut de la 82,82 kg/ha până la 51,32 kg/ha  iar cea de îngrăşăminte naturale a 

crescut de la 14200 kg/ha la 18000kg/ha.  

Structural, ponderea cea mai mare o deţin îngrăşămintele azotoase atât în 

anul 2000 cât şi în 2007: 74,83% şi respectiv 59,72%. Totuşi, în anul 2007 se 

remarcă o creştere semnificativă a îngrăşămintelor fosfatice aplicate: de la 

24,42% la 40,28%.  

Substanţele fitosanitare  

Substanţele fitosanitare includ următoarele categorii de substanţe chimice: 

i) erbicidele – utilizate pentru combaterea buruienilor; ii) insecticidele – utilizate 

pentru combaterea insectelor dăunătoare; iii) fungicidele, bactericidele şi 

virucidele - utilizate pentru combaterea diferitelor boli. 
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În anul 2007, în judeţul Olt s-au aplicat următoarele substanţe de 

combatere:  

 172000 de kilograme de insecticide au fost utilizate pe o suprafaţă de 

217395 hectare  pentru combaterea insectelor, realizându-se un 

consum specific de 0,79 ka s.a./ha; 

  39250 kilograme de fungicide care au fost utilizate pe o suprafaţă de 

112145 ha pentru combaterea bolilor la plante,  realizându-se un 

consum specific de 0,29 kg s.a./ha; 

 71446 kilograme de erbicide au fost utilizate pe o suprafaţă de 103545 

ha pentru combaterea buruienilor realizându-se un consum specific de 

0,69 kg s.a./ha. 

Tabelul 15: Evoluţia consumului de pesticide  
Judeţul Olt  

2000 2007 
Insecticide (kg s.a) 41891 172000 
Fungicide (kg s.a) 67103 39250 
Erbicide (kg s.a) 112003 71446 
Suprafaţa pe care s-au aplicat insecticide (ha) 97739 217395 
Doza aplicată (kg s.a./ha) 0,43 0,79 
Suprafaţa pe care s-au aplicat fungicide (ha) 47293 112145 
Doza aplicată (kg s.a./ha) 1,42 0.29 
Suprafaţa pe care s-au aplicat erbicide (ha) 79703 103545 
Doza aplicată (kg s.a./ha) 1,41 0,69 

Sursa : prelucrare după  INS, Baza de date „Tempo On-Line”, 2008 
      Cantităţile de pesticide utilizate sunt deosebit de reduse şi cu excepţia 

insecticidelor înregistrează un trend descrescător,  în perioada analizată.  

Lucrări de îmbunătăţiri funciare 
 

Lucrările de îmbunătăţiri funciare sunt acele lucrări care privesc 

conservarea şi ameliorarea durabilă a calităţii terenurilor agricole. Acestea au o 

perioadă de funcţionare  îndelungată, solicită fonduri de investiţii importante şi 

personal calificat pentru executare şi întreţinere. Domeniul cuprinde două 

categorii importante de lucrări: i) lucrări de stabilizare a producţiei agricole şi de 

creştere a fertilităţii solurilor. Din această grupă fac parte amenajările pentru 

irigaţii, lucrările agropedoameliorative etc; ii) lucrări de stoparea a proceselor de 
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degradare a solului  şi de recuperare a unor terenuri neproductive. În această 

grupă sunt incluse: combaterea eroziunii şi a alunecărilor de teren, desecările, 

îndiguirile, combaterea acidităţii solurilor etc.  

În judeţul Olt, suprafeţele amenajate cu lucrări de îmbunătăţiri funciare 

sunt semnificative (Tabelul 16). Amenajările pentru irigaţii, element fundamental 

al îmbunătăţirilor funciare, deţin o suprafaţă agricolă de 184312 hectare ceea ce 

reprezintă o pondere de  42,39%  din suprafaţa agricolă a judeţului.   

Tabelul 16: Structura terenurilor agricole pe tipuri de amenajări  de 
îmbunătăţiri funciare  

2000 2009  
Hectare Pondere 

(%) 
Hectare Pondere 

(%) 
Total suprafaţă agricolă  440016 100,0 434808 100,00 
Amenajări pentru  irigaţii 184382 41,90 184312 42,39 
Suprafaţă efectiv irigată 8290 4,50 8991 4,88 
Amenajări pentru 
desecare  

74950 17,03 74950 17,24 

Amenajări pentru  
combaterea eroziunii 
solului 

24968 5,67 24958 5,74 

Sursa : prelucrare după  INS, Baza de date „Tempo On-Line”, 2008 

Utilizarea acestor amenajări este redusă: în anul 2009 a fost irigată efectiv  

o suprafaţă de numai 8991  hectare (4,88%). Reducerea suprafeţelor efectiv 

irigate reprezintă, de fapt, rezultatul unui cumul de factori dintre care cai mai 

importanţi sunt: scăderea interesului micilor producători agricoli care sunt lipsiţi 

de mijloace materiale; reforma funciară care a pulverizat terenurile agricole în 

mici proprietăţi şi numeroase parcele; costurile mari pentru irigarea culturilor; 

reorganizările instituţionale frecvente; constituirea cu dificultate a asociaţiilor 

utilizatorilor de apă (AUAI) etc.   

Pentru reabilitarea sistemelor de irigaţii sunt necesare investiţii mari. 

Producătorii agricoli, asociaţiile acestora, consiliile locale pot primi  sprijin pentru 

„investiţii pentru modernizarea infrastructurii agricole şi silvice” în care este 

inclusă şi infrastructura de irigaţii conform celor prevăzute în Programul Naţional 

pentru Agricultura şi Dezvoltare Rurală.   



Halcrow Romania srl  
85 Carol Davila St., Sector 5, Bucharest, tel +40 311 065 376; fax +40 311 034 189, www.halcrow.ro 

 

PATJ OLT FAZA I – STUDIU DE FUNDAMENTARE-  ACTIVITĂŢI ECONOMICE -2011 
 

28 

Suprafeţe agricole mari sunt amenajate cu lucrări hidroameliorative de 

prevenire şi combatere a excesului de umiditate (17,24%). Adesea, acest tip de 

lucrări se realizează ca sisteme reversibile în zonele cu amenajări pentru irigaţii. 

Dintre toate fenomenele de degradare a terenurilor agricole, conform estimărilor, 

eroziunea produce cele mai mari pierderi sectorului agricol. Eroziunea produce 

efecte ireversibile, astfel că, elementele fertile ale solului se pierd pentru 

totdeauna. Suprafaţa amenajată cu lucrări pentru combaterea eroziunii solului 

însumează în judeţul Olt 24958 hectare (5,74%) deşi se estimează că suprafaţa 

afectată de eroziune este mai mare.   

Sistemele de irigaţii au un rol deosebit în dezvoltarea activităţilor agricole. 

Utilizarea sistemelor de irigaţii (fixe sau mobile) reprezintă o necesitate obiectivă, 

în condiţiile schimbărilor profunde ale regimului climatic, manifestate în ultimii 

ani, care au condus la creşterea dependenţei agriculturii faţă de aceste sisteme.  

Bibliografie 
*  *  * Ancheta structurală în agricultură, INS, 2006  
*  *  * Ancheta structurală în agricultură, INS, 2008 
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*  *  * Recensământul General Agricol, INS, 2004 
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B. ASPECTE GENERALE 

 
Potenţialul economic al judeţului Olt este caracterizat de prezenţa şi 

modul în care sunt valorificaţi factorii de producţie locali – pământul, capitalul şi 

forţa de muncă. Modul în care sunt combinaţi şi utilizaţi aceşti factori evidenţiază 

trăsăturile economiei judeţului şi potenţialul de dezvoltare viitor al acesteia. 

Analiza şi localizarea teritorială a indicatorilor relevanţi pentru descrierea mediul 

economic al judeţului constituie suportul analizei economice în profil teritorial şi 

permite identificarea direcţiilor şi a tendinţelor de dezvoltare a judeţului.  

Cunoaşterea caracteristicilor economice ale judeţului şi a modului cum 

sunt distribuite în spaţiul geografic permite autorităţilor locale să ia cele mai bune 

decizii politice şi de management pentru dezvoltarea durabilă şi echilibrată în 

teritoriu.  

Conturarea opţiunilor de dezvoltare viitoare are în vedere, totodată, cadrul 

strategic extins al spaţiului din care face parte judeţul Olt precum şi politicile 

sectoriale de la nivel naţional.  În formularea direcţiilor strategice se au în vedere 

prevederile Planul Naţional de Dezvoltare Regională 2007-2013, Planul Regional 

de Dezvoltare a Regiunii Sud-Vest Oltenia 2007-2013, Strategia de Dezvoltare 

Regională a Regiunii Sud-Vest, precum şi prevederile Cadrului Strategic Naţional 

de Referinţă, a Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare Durabilă a României, 

Orizonturi 2013-2020-2030, a Programul Naţional de Reformă, Strategiei de 

Dezvoltare Economică pe Termen Mediu, Programului Naţional de Dezvoltare 

Rurală, Politicii Industriale a României, Programului Naţional de Reformă, 

Programului Operaţional Regional şi Planurilor Operaţionale Sectoriale. 

Metodologia de analiză a situaţiei economice a judeţului Olt cuprinde: 

• descrierea resurselor naturale de care dispune judeţul; 

• analiza indicatorilor privind performanţa economică a judeţului – PIB, cifra de 

afaceri, întreprinderi pe clase de mărimi, unităţi locale active pe clase de mărimi, 

investiţii brute, exerciţiul bugetar judeţean şi a forţei de muncă existente prin 



Halcrow Romania srl  
85 Carol Davila St., Sector 5, Bucharest, tel +40 311 065 376; fax +40 311 034 189, www.halcrow.ro 

 

PATJ OLT FAZA I – STUDIU DE FUNDAMENTARE-  ACTIVITĂŢI ECONOMICE -2011 
 

30 

indicatori privind  salariaţii per total şi salariaţi din mediul economic privat, şomaj, 

rata şomajului. Indicatorii au fost analizaţi în evoluţie pentru cea mai recentă 

perioadă identificată în surse de date publice şi private;  

• conturarea principalelor tendinţe de dezvoltare înregistrate pentru perioada de 

analiză; 

•  reliefarea opţiunilor strategice. 

Sursele de date utilizate pentru identificarea indicatorilor sunt baza de date 

Tempo a Institutului Naţional de Statistică, Direcţia de Statistică Judeţeană Olt,  

baza de date BorgDesign a firmelor din România colaţionată după date oficiale 

ale Registrului Comerţului.   

 

1. RESURSE NATURALE 
Potenţialul economic natural al judeţului Olt este dat de bogatele resurse 

agricole. Condiţiile naturale relieful, clima şi solul au asigurat condiţiile optime 

pentru dezvoltarea în judeţ a tuturor ramurilor agriculturii: cultura mare, 

horticultura, creşterea animalelor. Agricultura reprezintă tradiţional una din 

ocupaţiile de bază ale locuitorilor din mediul rural al judeţului Olt. O altă resursă 

importantă a judeţului o reprezintă apa ca resursă hidroenergetică. Acest tip de 

resursă este foarte important şi la nivel de regiune, aici producându-se circa 70% 

din totalul producţiei hidroelectrice din ţară. În judeţ se exploatează de asemenea 

resurse minerale reprezentate de pietriş, nisip şi argilă, precum şi ţiţei şi gaze.  

 
2. POTENŢIALUL ECONOMIC  ŞI POZIŢIA ECONOMICĂ A 

JUDEŢULUI ÎN SPAŢIUL ECONOMIC REGIONAL 
În scopul caracterizării performanţei economice a judeţului Olt considerăm 

important evidenţierea poziţiei sale la nivel regional, dar şi în context naţional cu 

ajutorul unui indicator relevant şi anume produsul intern brut (PIB). Acest 

indicator reprezintă suma utilizărilor finale de bunuri şi servicii ale unităţilor 

instituţionale rezidente (consum final efectiv, formare bruta de capital fix) plus 

exporturile minus importurile de bunuri şi servicii (definiţie INS – Institutul 



Halcrow Romania srl  
85 Carol Davila St., Sector 5, Bucharest, tel +40 311 065 376; fax +40 311 034 189, www.halcrow.ro 

 

PATJ OLT FAZA I – STUDIU DE FUNDAMENTARE-  ACTIVITĂŢI ECONOMICE -2011 
 

31 

Naţional de Statistică). PIB-ul reprezintă de asemenea principalul agregat 

macroeconomic al sistemului contabil naţional ce exprima valoarea adăugata 

bruta a bunurilor şi serviciilor ajunse în ultimul stadiu al circuitului economic.   

Tabelul alăturat identifică valorile PIB-ului judeţean comparativ cu nivelul 

regional, incluzând judeţele componente, şi cu cel naţional, dar şi în evoluţie 

totodată pentru perioada 2004-2008 conform ultimelor date statistice oficiale 

furnizate de Institutul Naţional de Statistică.  

 
Tabel – Evoluţia PIB la nivel judeţean, regional şi naţional în perioada 2004-
2008 

2004 2005 2006 2007 2008 2008/20
04 

U.A.T 

milioane Ron % 
Romania 247368 288954.

6 
344650.
6 

416006.
8 

514700 208.07 

Regiunea 
Sud-Vest 
Oltenia 

21709.7 23920.5 28589.2 34419.6 41921.9 193.10 

Olt 3695.2 3937.6 4560.4 5566.3 6764.8 183.07 
Dolj 6554.1 7266.9 8839.4 10675 13574.1 207.11 
Gorj 4652.9 5120.1 5984.1 7613.9 9593.1 206.17 
Mehedinţi 2620.2 2688.6 3246.6 3755.6 4655.9 177.69 
Vâlcea 4187.3 4907.3 5958.7 6808.8 7334 175.15 
Sursa – Institutul Naţional de Statistică, Baza Tempo 
 
Analizând datele din tabelul de mai sus se constată faptul că PIB-ul judeţului Olt 

se află în creştere pe toată perioada analizată înregistrând a treia valoare la nivel 

de regiune în anul 2008 raportat la anul 2004 cu un plus de 83,07 procente. 

Această creştere s-a efectuat însă într-un ritm inferior creşteri PIB-ului regional, 

precum şi a celui naţional. Se observă totodată faptul că într-un clasament al 

participării PIB-ului judeţean la formarea celui regional, judeţul Olt se situează pe 

penultimul loc având o performanţă economică scăzută din acest punct de 

vedere. La nivelul anului 2004 PIB-ul judeţean reprezenta 17,02% din PIB-ul 

regional şi 1,49% din PIB-ul naţional. În anul 2008 aceste valori scad la 16,14% 

participare în PIB regional şi 1,31% participare în PIB naţional.  
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În graficul de mai jos se poate observa imagistic care a fost traiectoria PIB-ului 

judeţului Olt în raport cu participarea sa la formarea PIB-ului regional pentru 

perioada de analiză. 

 Grafic - Trendul PIB-ului judeţean în cel regional în perioada 2004-2008 

 

 Sursa – Institutul Naţional de Statistică, Baza Tempo – prelucrări 

 

Indicatorul PIB/locuitor înregistrează o creştere constantă în perioada 2004-

2008, ajungând ca la nivelul anului 2008 să fie cu 89,62% mai mare decât în anul 

2004. Această creştere a PIB/locuitor este superioară creşterii PIB-ului total.  

 
Tabel - Evoluţia PIB/locuitor în judeţul Olt  în perioada 2004-2008 (milioane 
Ron) 
U.A.T 2004 2005 2006 2007 2008 2008/2004 
Olt 7540.193 8103.125 9454.545 11662.25 14298.03 189.6242 
Sursa – Institutul Naţional de Statistică, Baza Tempo – prelucrări 
 
Deşi evoluţia indicatorului PIB/locuitor a fost una pozitivă, valorile înregistrate au 

fost inferioare celor de la nivel de regiune care în anul 2008 erau de 18461,49 

milioane Ron/locuitor, precum şi în raport cu nivelul naţional de 23907,70 

milioane Ron/locuitor.  

În ceea ce priveşte evoluţia în perioada următoare a indicatorului PIB, se 

prognozează valori de 14511,84 milioane Ron/locuitor în anul 2013, de 19692,9 

milioane Ron/locuitor în anul 2015 şi de 31130,8 milioane Ron/locuitor în anul 
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2020. Calculele s-au realizat prin utilizarea ritmului mediu anual de creştere ale 

cărui valori au fost de 2,15 pentru anul 2013, 2,91 pentru anul 2015 şi de 4,60 

pentru anul 2020. Valorile identificate evidenţiază o accelerare a ritmului de 

creştere a indicatorului PIB/locuitor după anul 2015. La nivel naţional este 

prognozat pentru anul 2013 un PIB de 34340 mil. Ron/locuitor, iar în anul 2020 o 

valoare de 59030 mil. Ron/locuitor. 

Interpretând informaţiile obţinute în urma analizei pe baza indicatorului PIB, se 

constată o evoluţie economică bună a judeţului Olt în sensul că sunt înregistrate 

creşteri constante ale valorilor PIB-ului şi creşteri şi mai optimiste în ceea ce 

priveşte valoarea acestui indicator la nivel de locuitor pentru perioada analizată. 

Totuşi, este evidentă o participare economică mai puţin importantă la nivel de 

regiune comparativ cu celelalte entităţi teritoriale, înregistrându-se chiar un mic 

regres. Pe de altă parte competitivitatea judeţului Olt atât la nivel regional cât şi 

la nivel naţional poate fi considerată ca fiind scăzută, iar decalajul de dezvoltare 

poate fi dificil de recuperat  pentru o perioadă de timp medie. 

 Accelerarea dezvoltării economice a judeţului Olt în sensul recuperării 

decalajului existent, trebuie să implice o planificare strategică riguroasă prin care 

să se urmărească activ atragerea de investiţii din bani publici, privaţi interni şi 

externi, fonduri comunitare nerambursabile precum şi acţiuni de calificare şi 

recalificare a forţei de muncă şi promovare a avantajelor competitive ale 

judeţului. 
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3. STRUCTURA ACTIVITĂŢILOR ECONOMICE  
Activităţile economice ale judeţului Olt sunt caracterizate prin indicatori de 

structură ce identifică întreprinderile şi unităţile locale active  pe total şi pe 

activităţi economice la nivel de secţiuni ale CAEN Rev.1  pentru cea mai recentă 

perioadă înregistrată de statistica oficială.  

Trebuie precizat că întreprinderea activa este entitatea care, din punct de vedere 

economic este activă (în perioada de observare), respectiv realizează bunuri sau 

servicii, înregistrează cheltuieli şi întocmeşte bilanţ contabil. Unitatea locala 

reprezintă o întreprindere sau o parte a acesteia (atelier, fabrica, depozit, birou, 

mina sau staţie etc.) situata la o adresa identificabila. (Institutul Naţional de 

Statistică - INS). 

Tabelul următor evidenţiază comparativ evoluţia numărului total de întreprinderi 

active la nivelul judeţului Olt şi  a regiunii din care face parte în perioada 2004-

2008. Conform acestui indicator există o creştere constantă a numărului total de 

întreprinderi în judeţ  care prezintă în anul 2008 un plus de 27,18 procente faţă 

de anul 2004. Valoarea creşterii înregistrată la nivel de judeţ este superioară 

celei de la nivelul regiunii.  

Relaţionarea indicatorului numeric cu clasele de mărime după numărul de 

salariaţi identifică o creştere mai importantă de aproape 32% în anul 2008 

comparativ cu 2004 în ceea ce priveşte numărul întreprinderilor mijlocii. Acelaşi 

trend este întâlnit şi la nivel regional, însă creşterea este de 38,04%, superioară 

celei a judeţului Olt.  

Numărul întreprinderilor foarte mari scad însă în perioada analizată atât la nivel 

judeţean -4% cât şi la nivel regional – 7,25%.  

În ceea ce priveşte participarea întreprinderilor pe clase de mărime la realizarea 

indicatorului total se identifică o preponderenţă covârşitoare a 

microîntreprinderilor. Acestea reprezintă 91,11% din întreprinderile active ale 

judeţului Olt.  

 



Halcrow Romania srl  
85 Carol Davila St., Sector 5, Bucharest, tel +40 311 065 376; fax +40 311 034 189, www.halcrow.ro 

 

PATJ OLT FAZA I – STUDIU DE FUNDAMENTARE-  ACTIVITĂŢI ECONOMICE -2011 
 

35 

Tabel – Evoluţia numărului total de întreprinderi pe clase de mărime în 
perioada 2004-2008 în judeţul Olt şi Regiunea Sud-Vest Oltenia 

2004 2005 2006 2007 2008 2008/2004 Clase de mărime ale 
întreprinderilor 

U.A.T 
Număr % 

Total Regiunea 
Sud-Vest 
Oltenia 

31750 33903 35392 37583 39780 125,29 

    Judeţul Olt 5154 5411 5648 6034 6555 127,18 
0-9 persoane Regiunea 

Sud-Vest 
Oltenia 

28696 30578 31766 33574 35793 124,73 

   Judeţul Olt 4683 4916 5127 5448 5972 127,53 
10-49 persoane Regiunea 

Sud-Vest  
Oltenia 

2358 2625 2923 3273 3255 138,04 

   Judeţul Olt 355 379 407 460 468 131,83 
50-249 persoane Regiunea 

Sud-Vest 
Oltenia 

558 569 572 609 604 108,24 

   Judeţul Olt 91 91 87 101 91 100,00 
250 persoane si 
peste 

Regiunea 
Sud-Vest  
Oltenia 

138 131 131 127 128 92,75 

   Judeţul Olt 25 25 27 25 24 96,00 

Sursa – Institutul Naţional de Statistică, Baza Tempo 
 

Evoluţia numărului de întreprinderi active pe clase de mărime şi pe activităţi 

naţionale prezintă în perioada 2004-2008 următoarele modificări structurale: 

 contracţia activităţilor din agricultură, vânătoare şi pescuit cu cca. 13 procente 

per total, cea mai importantă scădere înregistrându-se pentru întreprinderile 

mari. Întreprinderile din agricultură reprezintă doar 4,42% din totalul 

întreprinderilor la nivelul anului 2008; 

 creşterea constantă a numărului microîntreprinderilor cu activitate de pescuit şi 

piscicultură, deşi ponderea în total este insignifiantă;  

 creşterea  numărului microîntreprinderilor cu activităţi extractive; 

 creşterea cu 35,53% a numărului de întreprinderi din industria prelucrătoare 

datorată creşterii numărului microîntreprinderilor cu 46,56% şi a întreprinderilor 

mijlocii cu 24,35%. Totodată numărul întreprinderilor mari şi foarte mari scad cu 

cca. 17 şi, respectiv 18 procente. Numărul întreprinderilor din industria 
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prelucrătoare reprezintă 13,5% din totalul întreprinderilor. Ponderea 

microîntreprinderilor din industria prelucrătoare reprezintă 76,68% din totalul 

acestei activităţi în 2008; 

 Industria energetică înregistrează fluctuaţii  la nivel de microîntreprinderi, scăderi 

de aproximativ 27% pe total şi de cca.76% la întreprinderile mari. Ponderea 

întreprinderilor din industria energetică în total se situează la nivelul de sub un 

procent; 

 Sectorul construcţiilor reprezintă 7,78% din totalul întreprinderilor active. Dintre 

acestea 82,54% sunt microîntreprinderi. La nivelul anului 2008 raportat la 2004 

această activitate a cunoscut o creştere totală de 131,82% datorată în cea mai 

mare parte creşterii numărului de microîntreprinderi cu 158,28%. Dezvoltarea 

activităţii de construcţii a cunoscut o creştere deosebită pe fondul perioadei de 

boom economic din anii 2007-2008 când investiţiile în proprietăţi imobiliare au 

devenit foarte atractive pentru diverşi dezvoltatori; 

 Procentul întreprinderilor ce desfăşoară activităţi comerciale reprezintă 50,63% 

din totalul întreprinderilor din judeţ. Majoritatea întreprinderilor comerciale 

94,54% sunt microîntreprinderi cele mai multe dintre acestea activând în 

comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate. Întreprinderile cu activităţi 

comerciale cunosc o creştere per total de cca. 16%în 2008 faţă de 2008. Este 

important de precizat  că cele mai importante creşteri le au întreprinderile mijlocii 

+30,23% şi cele mari +44,44%; 

 hotelurile şi restaurantele reprezintă 4,3% din numărul total de întreprinderi al 

judeţului. În anul 2008 comparativ cu 2004 această activitate a cunoscut o 

creştere de 51,61%. Din totalul hotelurilor şi restaurantelor 95,74% sunt 

organizate ca microîntreprinderi; 

 activitatea de transporturi, depozitare şi comunicaţii reprezintă 5,21% (anul 2008) 

din totalul întreprinderilor active din judeţ înregistrând în anul 2008 faţă de anul 

2004 o creştere de aproximativ 88%.  O creştere de 100% o înregistrează 

întreprinderile mijlocii cu activitate în acest domeniu; microîntreprinderile deţin 

totuşi o pondere majoră de 93,56% din totalul domeniului; 
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 numărul întreprinderilor ce desfăşoară activităţi financiare cresc cu cca.41% în 

2008 comparativ cu 2004, însă ponderea sa în total întreprinderi este subunitară. 

Aceeaşi situaţie este întâlnită pentru învăţământ ce cunoaşte o creştere de 

aproximativ 200% pentru aceeaşi perioadă însă ca procent din total însumează 

doar cca. 0,50%. 91,45% din totalul întreprinderilor din învăţământ sunt 

microîntreprinderi organizate ca societăţi comerciale probabil creşe, grădiniţe 

private şi after school, structuri ce au cunoscut o dezvoltare continuă în ultimii 

ani; 

 întreprinderile ce desfăşoară activităţi de tranzacţii imobiliare reprezintă 7,56% 

din totalul întreprinderilor în anul 2008. Aceste întreprinderi au înregistrat în 

perioada analizată creşteri de 79,71%. Trebuie precizat de asemenea că 

microîntreprinderile reprezintă 94,55% 

 activitatea de prestări servicii din domeniul sănătăţii şi asistenţei sociale este 

prestată de  2,85%  din întreprinderile din judeţ. În anul 2008 comparativ cu 2004 

domeniul a crescut cu 33,57%  întreprinderi. Majoritatea  unităţilor economice 

(98,39%) sunt organizate ca microîntreprinderi. 

 

Tabel – Evoluţia numărului de întreprinderi pe clase de mărime şi activităţi 
economice în perioada 2004-2008 în judeţul Olt  

2004 2005 2006 2007 2008 2008/2004 Activităţi ale 
economiei 
naţionale - 
secţiuni 
(CAEN 
Rev.1) 

Clase de 
mărime ale 
întreprinderilor 

 Număr % 

Total 333 328 315 299 290 87.09 
0-9 persoane 288 289 284 270 258 89.58 
10-49 persoane 40 35 27 25 29 72.50 

Agricultura, 
vânătoarea şi 
silvicultura 

50-249 
persoane 

5 4 4 4 3 60.00 

Total 1 2 3 3 4 400.00 Pescuit şi 
piscicultura 0-9 persoane 1 2 3 3 4 400.00 
Industria Total 7 7 10 16 16 228.57 
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0-9 persoane 6 6 9 15 14 233.33 extractivă 
10-49 persoane 1 1 1 1 2 200.00 
Total 636 653 680 695 862 135.53 
0-9 persoane 451 461 491 487 661 146.56 
10-49 persoane 115 121 128 143 143 124.35 
50-249 
persoane 

48 49 38 45 40 83.33 

Industria 
prelucrătoare 

250 persoane si 
peste 

22 22 23 20 18 81.82 

Total 11 10 10 10 8 72.73 
0-9 persoane 4 5 5 6 5 125.00 
10-49 persoane 2 : : : :1 0.00 
50-249 
persoane 

3 3 3 3 1 33.33 

Energie 
electrica si 
termica, gaze 
si apa 

250 persoane si 
peste 

2 2 2 1 2 100.00 

Total 220 258 320 462 510 231.82 
0-9 persoane 163 197 256 372 421 258.28 
10-49 persoane 41 44 42 63 65 158.54 
50-249 
persoane 

15 16 21 25 22 146.67 

Construcţii 

250 persoane si 
peste 

1 1 1 2 2 200.00 

Total 3013 3080 3122 3208 3319 110.16 
0-9 persoane 2875 2935 2956 3024 3138 109.15 
10-49 persoane 129 136 156 171 168 130.23 

Comerţ 

50-249 
persoane 

9 9 10 13 13 144.44 

Total 186 209 235 243 282 151.61 
0-9 persoane 177 198 224 234 270 152.54 
10-49 persoane 8 10 10 8 11 137.50 

Hoteluri si 
restaurante 

50-249 
persoane 

1 1 1 1 1 100.00 

Total 182 217 238 289 342 187.91 
0-9 persoane 170 201 219 266 320 188.24 
10-49 persoane 10 14 17 21 20 200.00 

Transporturi, 
depozitare si 
comunicaţii 

50-249 
persoane 

2 2 2 2 2 100.00 

Intermedieri Total 66 73 80 86 93 140.91 

                                                 
1 Lipsă date 
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0-9 persoane 66 71 76 83 90 136.36 financiare 
10-49 persoane : 2 4 3 3 150.00 
Total 276 315 368 432 496 179.71 
0-9 persoane 263 298 344 405 469 178.33 
10-49 persoane 7 12 17 19 18 257.14 
50-249 
persoane 

6 5 6 7 8 133.33 

Tranzacţii 
imobiliare si 
alte servicii 

250 persoane si 
peste 

: : 1 1 1 100.002 

Total 12 15 15 23 35 291.67 
0-9 persoane 12 15 14 22 32 266.67 

Învăţământ3 

10-49 persoane : : 1 1 3 300.00 
Total 140 158 164 174 187 133.57 
0-9 persoane 138 156 162 172 184 133.33 

Sănătate si 
asistenta 
sociala 10-49 persoane 2 2 2 2 3 150.00 

Total 71 86 88 94 111 156.34 
0-9 persoane 69 82 84 89 106 153.62 
10-49 persoane : 2 2 3 3 150.00 
50-249 
persoane 

2 2 2 1 1 50.00 

Alte activităţi 
ale 
economiei 
naţionale 

250 persoane si 
peste 

: : : 1 1 0.00 

Sursa – Institutul Naţional de Statistică, Baza Tempo 
 
Indicatorul numărul întreprinderilor active reliefează un trend pozitiv în ceea ce 

priveşte apariţia unor noi unităţi economice pe teritoriul judeţului Olt pentru 

majoritatea activităţilor economice. Contracţii ale activităţii se înregistrează 

pentru domeniul agricultură, vânătoare, silvicultură mai ales în ceea ce priveşte 

întreprinderile mijlocii şi mari, precum şi în cazul întreprinderilor mari cu activităţi 

în domeniul energie electrica şi termica, gaze şi apă.  

 

 

 

                                                 
2 Calculat între anii limită ai perioadei. Idem situaţiile întâlnite în continuare 

3 In cadrul activităților - Învățământ sau Sănătate si asistenta sociala - sunt incluse numai unitățile locale cu 
activitate de învățământ sau sănătate si asistenta sociala, organizate ca societăţi comerciale (INS) 
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Structura investiţiilor brute şi a cifrei de afaceri  totale în industrie, 
construcţii şi servicii 

 

Investiţiile4 reprezintă acel indicator care evidenţiază activităţile economice cele 

mai atractive pentru mediul de afaceri din punct de vedere al potenţialului de 

dezvoltare existent la un moment dat. Fluctuaţiile investiţiilor într-o anumită 

perioada de timp permite identificarea domeniilor din economie ce vor necesita 

viitoare dezvoltări inclusiv modificări, relocări  sau construirea de noi structuri 

economice şi a infrastructurii specifice, evenimente ce-şi pun amprenta nemijlocit 

asupra activităţii de amenajare a teritoriului. Cunoaşterea trendului investiţiilor şi 

a activităţilor cu potenţial de dezvoltare permite autorităţilor cu atribuţii în 

domeniu să direcţioneze activitatea de amenajare a teritoriului către obţinerea 

unei dezvoltări economice echilibrate. 

Următoarele două tabele prezintă evoluţia investiţiilor brute  din industrie, 

construcţii şi servicii pentru perioada 2004-2007 şi pentru anul 2008 separat. 

Prezentarea separată pentru perioade diferite a aceluiaşi indicator apare ca atare 

prin prisma modificării metodei de agregare a indicatorului la nivelul anului 2008 

în concordanţă cu standardele comunitare.  

Datele referitoare la investiţiile brute totale ale judeţului identifică un trend în 

general pozitiv pentru majoritatea activităţilor industriale, a celor din construcţii şi 

servicii astfel încât în anul 2007 se înregistrează o creştere  de aproape 30% a 

valorii investiţiilor.  Pentru activităţile din industria extractivă, a celor din industria 

prelucrătoare precum şi pentru totalul activităţilor, perioada de vârf în investiţii s-a 

manifestat în anul 2006 urmând ca în anul 2007  să înregistreze mici scăderi.  

                                                 
4 Investiţie – totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpărarea bunurilor de capital. Investiţiile brute sunt 
alcătuite din suma investiţiilor de înlocuire a căror sursă este amortizarea capitalului fix  şi din investiţiile 
nete a căror  sursă o constituie veniturile. Dobrotă, Niţă, coord. – Dicţionar de economie, Ed. Economică, 
1999. 
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Tabel – Evoluţia investiţiilor brute în sectorul secundar şi terţiar în perioada 
2004-2007 

Investiţii brute 
miliarde 
lei 
vechi 

milioane lei noi 
% Industrie. Construcţii. Servicii 

2004 2005 2006 2007 2007/2005 
Total 6861 1003 1322 1303 129,91 
Industrie extractivă 3 1 5 3 300,00 
Industrie prelucrătoare 3689 287 736 665 231,71 
Energie electrică şi termică, gaze 
şi apă 

1355 537 343 190 35,38 

Construcţii 256 35 55 100 285,71 
Comerţ cu ridicata şi cu 
amănuntul, repararea şi 
întreţinerea autovehiculelor şi 
motocicletelor şi a bunurilor 
personale/casnice 

654 91 107 217 238,46 

Hoteluri şi restaurante 29 4 6 10 250,00 
Transport, depozitare şi 
comunicaţii 

770 29 56 86 296,55 

Tranzacţii imobiliare, închirieri şi 
servicii prestate întreprinderilor  

61 13 10 22 169,23 

Învăţământ 3 0 1 2 200,00 
Sănătate şi asistenţă socială 12 3 1 3 100,00 
Alte activităţi de servicii colective, 
sociale şi personale 

29 3 2 5 166,67 

Sursa – Direcţia de Statistică Judeţeană Olt 
 
La nivelul anului 2008, dar şi pentru perioada 2004-2007, ponderea cea mai 

importantă a valorii investiţiilor (49,79%) a fost atrasă de industria prelucrătoare. 

Alte domenii care au atras investiţii mai importante în perioada analizată sunt 

producerea şi furnizarea energiei electrice şi termice, gaze, apă caldă, aer 

condiţionat (16,24% în 2008) şi comerţul (14,42% în 2008). Activităţile 

comerciale au fost devansate, pe fondul noi agregării a domeniilor economice din 

2008, de activităţile din producţia de energie electrică şi termică, gaze şi apă 

care au cuprins şi activităţile privind aerul condiţionat. Investiţiile în industria 

extractivă cresc pe fondul apariţiei unei noi întreprinderi mijlocii cu obiect de 

activitate în acest domeniu.  
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Tabel - Situaţia investiţiilor brute în sectorul secundar şi terţiar în anul 2008 

Sursa – Direcţia de Statistică Judeţeană Olt 
 
Indicatorul cifra de afaceri5 evidenţiază performanţa economică a firmelor şi este 

utilizat drept criteriu pentru clasificarea acestora. Prin agregarea acestui indicator 

pe domenii ale economiei se identifică performanţa economică a diferitelor 

activităţi economice la un moment dat. 

 

 

 

 

                                                 
5 Cifra de afaceri însumează toate încasările rezultate din acte de comerţ: vânzări de bunuri materiale, 
prestări de servicii, depuneri la bănci şi instituţii financiare,acordarea de credite, operaţiuni bursiere. În 
limbajul financiar contabil c.a este cunoscută şi ca „vânzări „ sau „venituri brute” – Dobrotă, Niţă, coord. – 
Dicţionar de economie, Ed. Economică, 1999. 

Investiţii brute 
(mil. Ron) 

Industrie. Construcţii. Servicii 

Anul 2008 
TOTAL 1482 
Industria extractiva  12 
Industria prelucrătoare 738 
Prod si furnizarea energie electrica si termica, gaze, apa calda, aer 
condiţionat 

232 

Distribuţie apa, salubritate, gestiune deşeuri, activităţi de 
decontaminare 

12 

Construcţii 140 
Comerţ cu ridicata si amânuntul, repar. autovehicule si motociclete 206 

Transport si depozitare 82 
Hoteluri si restaurante 13 
Informaţii si comunicaţii  7 
Tranzacţii imobiliare  29 
Învăţământ 3 
Sănătate si asistenta sociala 5 
Alte activităţi de servicii colective, sociale si personale 3 
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Tabel – Evoluţia cifrei de afaceri în industrie, construcţii şi servicii în 
perioada 2004-2006 

Cifra de afaceri 
miliarde 
lei vechi 

milioane lei 
noi 

Industrie. Construcţii. Servicii 

2004 2005 2006 
Total 47776 5329 7320 
Industrie extractivă 43 5 8 
Industrie prelucrătoare 27984 3307 4410 
Energie electrică şi termică, gaze şi apă 2963 175 284 
Construcţii 3085 325 465 
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, repararea şi întreţinerea 
autovehiculelor şi motocicletelor şi a bunurilor 
personale/casnice 

10891 1233 1805 

Hoteluri şi restaurante 228 28 36 
Transport, depozitare şi comunicaţii 1898 163 204 
Tranzacţii imobiliare, închirieri şi servicii prestate 
întreprinderilor  

444 61 80 

Învăţământ 9 1 1 
Sănătate şi asistenţă socială 47 7 9 
Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale 184 24 18 

Sursa – Direcţia de Statistică Judeţeană Olt 
 
Evoluţia cifrei de afaceri din industrie, construcţii şi servicii evidenţiază creşteri 

constante pentru perioada 2004-2006, valoarea totală a acestor activităţi 

crescând cu 53,21% în anul 2006 faţă de anul 2004. Cea mai mare pondere în 

structura activităţilor din sectorul secundar şi terţiar o are pentru toată perioada 

analizată industria prelucrătoare. Aceasta însemna 60,24% din total cifră de 

afaceri în anul 2006. Activităţile comerciale deţin în aceeaşi perioadă o pondere 

de 24,66%, iar construcţiile 6,35%. Aceste trei domenii de activitate produceau în 

anul 2006 peste 90% din cifra de afaceri din sectorul secundar şi terţiar. 

Rezultatele obţinute de aceste domenii economice le certifică a fi cele mai 

performante activităţi ale judeţului cu potenţial de dezvoltare în condiţiile unei 

cereri şi oferte elastice de bunuri primare şi derivate. 
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Situaţia finanţelor publice judeţene 

 

Structura finanţelor publice judeţene oferă informaţii asupra structurii veniturilor şi 

a cheltuielilor publice, precum şi informaţii privind subvenţiile primite de la stat. 

Acest indicator evidenţiază modul în care autorităţile au gospodărit banii publici.   

Tabelul următor prezintă situaţia exerciţiului bugetar al judeţului Olt şi a regiunii 

din care face parte pentru perioada 2005-2009. Comparaţia anului 2009 cu 2005 

evidenţiază o creştere importantă a veniturilor bugetului public,  de aproximativ 

130% atât la nivel regional cât şi la nivel judeţean.  

 
Tabel - Situaţia exerciţiului buget al judeţului Olt în perioada 2005-2009  

2005 2006 2007 2008 2009 2009/2005 Categorii de 
venituri şi 
cheltuieli 

  
milioane Ron % 

Venituri - total Regiunea Sud-
Vest Oltenia 

1715.60 2490 3375 4073 3979.8 231.98 

  Judeţul Olt 327.4 462 670.9 797.6 752.9 229.96 
Subvenţii primite 
de la bugetul de 
stat 

Regiunea Sud-
Vest Oltenia 

106.5 98.2 480.3 410.9 396.6 372.39 

  Judeţul Olt 22.9 20.2 102.6 82.3 77.5 338.43 
Cheltuieli - total Regiunea Sud-

Vest Oltenia 
1679.4 2317 3136 3956.5 3873 230.62 

  Judeţul Olt 323.4 436 625.8 789 741.5 229.28 
Excedent (+), 
Deficit (-) 

Regiunea Sud-
Vest Oltenia 

36.2 173.8 238.5 116.5 106.8 295.03 

  Judeţul Olt 4 26 45.1 8.6 11.4 285.00 

Sursa – Institutul Naţional de Statistică, Baza Tempo 
 
În ceea ce priveşte trendul veniturilor în perioada analizată, se constată o 

creştere constantă pentru perioada 2005-2008 urmată de o uşoară scădere (- 

5,6%) în 2009. Aceasta scădere intervine pe fondul începutului perioadei de 

recesiune. Ponderea veniturilor judeţului în veniturile regiunii se situează la 

aproximativ 19%. Finalitatea exerciţiului bugetar pentru fiecare an din perioada 

analizată s-a realizat cu sold pozitiv fapt ce oferă informaţii despre practicarea 

unui management public de calitate şi despre administrarea eficientă a resurselor 

financiare publice.  
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Grafic – Trendul veniturilor în judeţul Olt în perioada 2005-2009 

 
Sursa – Institutul Naţional de Statistică, Baza Tempo - prelucrări 

 
Evoluţia ponderii subvenţiilor de la stat în veniturile judeţului fluctuează în 

perioada analizată înregistrând scăderi în anul 2006, an care, după cum se poate 

observa în graficul de mai jos, înregistrează cea mai mică valoare a perioadei şi  

creştere în 2007, an în care are cea mai mare valoare şi scade apoi în următorii 

doi ani. 

 
Grafic – Evoluţia ponderi subvenţiilor de la stat în veniturile  
exerciţiului bugetar în perioada 2005-2009 

 
Sursa – Institutul Naţional de Statistică, Baza Tempo - prelucrări 
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Situaţia economică a mediului privat 

Mediul economic privat este considerat a fi principalul producător de plus valoare 

reprezentând  motorul oricărei economii moderne. Analiza economică a mediului 

privat a judeţului Olt s-a realizat prin identificarea indicatorului cifra de afaceri pe 

total şi ca cifră de afaceri pe locuitor, precum şi a cifrei de afaceri pe sectoare de 

activitate la nivel de unitate administrativ-teritorială (U.A.T). Totodată a fost 

identificat numărul de firme la nivel de U.A.T. pe baza acestei informaţii 

calculându-se indicatorul densitatea firmelor la 1000 de locuitori. Anul de 

evidenţiere a acestor indicatori este 2009, fiind cel mai recent an identificat în 

baza de date. Situaţia în teritoriu a acestor indicatori este prezentată la nivel de 

U.A.T grafic cu ajutorul cartogramelor care contribuie la vizualizarea în teritoriu a 

decalajelor de dezvoltare existente. 

Cifra de afaceri totală a mediului economic privat din judeţul Olt însuma 

7298125639 Ron la nivelul anului 2009. Cea mai mare pondere în formarea cifrei 

de afaceri judeţene aparţine sectorului secundar cu 67,60% din total. Această 

informaţie încadrează judeţul Olt ca având un profil economic secundar dominat 

de activităţile din industrie şi construcţii.  

 Grafic – Participarea sectoarelor de activitate la formarea cifrei de 
afaceri  totale  în  2009 

 

 Sursa – Prelucrări după baza de date BorgDesign 
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Sectorul terţiar participă cu un procent de 28,02 la formarea cifrei de afaceri 

totale, în timp ce activităţile primare însumează doar 4,38% . Ponderea mică a 

cifrei de afaceri din sectorul primar la formarea indicatorului total identifică o 

performanţă scăzută în principal a activităţilor agricole, deşi potenţialul judeţului 

şi tradiţia existentă în acest domeniu, precum şi oportunităţile care există pe 

piaţa globală privind comercializarea produselor agricole, ar trebui să potenţeze 

dezvoltarea cu prioritate a acestui sector. Se constată, din acest punct de 

vedere, o neconcordanţă între avantajul competitiv - capitalul pământ, ca factor 

de producţie şi rezultatele economice obţinute. 

S-a determinat în continuare care sunt unităţile administrativ-teritoriale în care 

activităţile primare, secundare şi terţiare au o pondere mai importantă atât ca 

valoare a cifrei de afaceri cât şi ca procent în total indicator (cifra de afaceri de 

peste 10000000 Ron  şi o participare de peste 50% la formarea valorii totale a 

indicatorului; ordonare  ascendentă): 

 U.A.T cu activităţi preponderente în sectorul primar: Şerbăneşti 86,64%, 

Dăneasa 55,19%, Redea 93,90%, Tufeni 85,71%, oraşul Corabia 

40,89%; 

 U.A.T cu activităţi preponderente în sectorul secundar: Valea Mare 

53,29%, oraşul Potcoava 60,38%, oraşul Scorniceşti 50,75%, oraşul Balş 

60,81%, municipiul Caracal 65,71%, municipiul Slatina 77,24%; 

 U.A.T cu activităţi preponderente în sectorul terţiar: Osica de Sus 75,62%, 

Mărunţei 80,90%, Stoeneşti 93,55%, Verguleasa 100%, Crâmpoia 

65,55%, Izbiceni 87,75%, Vişina 63,61%, Brebeni 63,61%, Dobroteasa 

91,04%, Găneasa 81,17%, Teslui 99,02% 

 

Indicatorul cifra de afaceri pe cap de locuitor modifică structura performanţei 

economice a U.A.T-urilor în teritoriu şi surprinde mai clar felul în care rezultatele 

activităţilor economice sunt percepute la nivel de individ ca bunăstare şi grad de 

repartizare a resurselor existente. Din acest punct de vedere şi fără a lua în 
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considerare alte variabile enumerăm acele U.A.T în care cifra de afaceri 

depăşeşte 5001 Ron/locuitor în ordine ascendentă: Valea Mare, Vişina, 

Dăneasa, Găneasa, oraşul Piatra-Olt, Brebeni, Baldovineşti, oraş Corabia, 

Redea, Tufeni, oraş Potcoava, oraş Drăgăneşti-Olt, oraş Balş, oraş Scorniceşti, 

Dobroteasa, Teslui, Slătioara, municipiul Caracal şi municipiul Slatina.  

La polul opus se situează localităţile Ipoteşti, Barza, Dobrun, Poboru, localităţi în 

care indicatorul cifra de afaceri se situează sub 100 Ron/locuitor. Corelând 

datele obţinute pentru indicatorul cifra de afaceri totală cu cifra de afaceri/cap de 

locuitor este evident că aceste localităţi sunt cele mai slab dezvoltate din punct 

de vedere economic. Distribuţia în teritoriul judeţului a acestui indicator este 

evidenţiată în cartograma Mediul privat – Performanţa economică.  

Cele mai performante domenii de activitate din judeţ, considerând exclusiv 

indicatorul cifra de afaceri, cuprind firme cu activitate în industria metalurgică, 

fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice, fabricarea echipamentelor 

electrice, fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi 

semiremorcilor, fabricarea materialului rulant, comerţ cu ridicata nespecializat. 

Activităţile sunt asociate unui top al celor mai performante firme din judeţul Olt în 

anul 2009. Acest top evidenţiază încă o dată importanţa industriei şi în principal a 

industrie metalurgice în economia judeţului. Trebuie menţionat de asemenea 

faptul că 7 din cele zece firme au participare de capital străin. Nouă din aceste 

firme sunt localizate în municipiul Slatina şi una în municipiul Caracal. 

În anul 2009 existau în judeţul Olt 7241 de firme din care 5407 înregistrau cifre 

de afaceri. Conform acestor date se poate afirma că firmele active din judeţul Olt 

reprezintă cca.75% din totalul firmelor înregistrate.  

În ceea ce priveşte indicatorul densitatea firmelor la 1000 locuitori, valorile 

obţinute pentru judeţul Olt se situează între 0,68 şi 39,01. Densitatea cea mai 

mică a firmelor/locuitor se întâlneşte în  localităţile Dobrun, Pârşcoveni, Barza, 

Bărăşti, Poboru, în timp ce în localităţile Găneasa, oraşul Scorniceşti, oraşul 

Drăgăneşti-Olt, oraşul Corabia, Baldovineşti, oraşul Baş, municipiul Caracal, 

oraşul Potcoava, Slătioara şi municipiul Slatina acest indicator depăşeşte media 



Halcrow Romania srl  
85 Carol Davila St., Sector 5, Bucharest, tel +40 311 065 376; fax +40 311 034 189, www.halcrow.ro 

 

PATJ OLT FAZA I – STUDIU DE FUNDAMENTARE-  ACTIVITĂŢI ECONOMICE -2011 
 

49 

regională de 15,30 firme/locuitor. La nivel naţional densitatea firmelor 

înregistrează o medie de 18,09 firme/locuitor. Distribuţia în teritoriul judeţului a 

acestui indicator este evidenţiată în cartograma Mediul privat – unităţi 

economice. 

 

Agricultura 

 

Potenţialul agricol al judeţului Olt nu este reprezentat la nivel optim în ceea ce 

priveşte performanţa economică a firmelor din domeniu. Agricultura reprezintă 

numai 4,01 din cifra de afaceri totală a judeţului şi ocupă doar 2,98% din totalul 

salariaţilor din mediul privat. 

În anul 2009 existau 336 de firme cu activitate în domeniul agriculturii, 42 dintre 

acestea având capital străin ceea ce reprezintă 12,5 din totalul firmelor. Profitul 

net6 al firmelor ce desfăşoară activităţi agricole a înregistrat în anul 2009 un sold 

pozitiv de 292998656 Ron.  

Indicatorii ce descriu performanţa economică a firmelor din agricultură identifică 

un domeniu prea puţin eficient în raport cu resursele existente. Suprafeţele mici 

ale proprietăţilor şi reticenţa proprietarilor, precum şi lipsa de informaţii privind 

avantajele formării de grupuri şi asociaţii de producători agricoli vizavi de 

posibilităţile de accesare de fonduri nerambursabile prin Programul Naţional de 

Dezvoltare Rurală sau prin instrumente financiare comunitare, face ca agricultura 

judeţului Olt şi nu numai să  evolueze într-un ritm ineficient prin prisma costurilor 

şi beneficiilor.  

                                                 
6 Profitul reprezintă denumirea generic dată diferenţei pozitive dintre venitul obţinut prin vânzarea bunurilor 
realizate de un agent economic şi costul lor, indicator considerat ca expresie a eficienţei economice. Profitul 
net reprezintă acel profit care rămâne la dispoziţia agentului economic după plata impozitului. Dobrotă, Niţă, 
coord. – Dicţionar de economie, Ed. Economică, 1999. 
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Avantajul competitiv reprezentat de calitatea bună şi foarte bună a terenurilor 

agricole din judeţul Olt trebuie să constituie subiectul unor politici active la nivel 

judeţean şi local pentru îmbunătăţirea practicilor de lucru şi încurajarea 

iniţiativelor  private susţinute de acţiuni de consiliere şi promovare.   

Cele mai performante firme din domeniul agricol în judeţul Olt sunt: ZAHĂR 

CORABIA SA, EUROSPATIAL SRL, REDIAS REDEA SA, ADELA SRL, LONGIN 

SRL, OLT PIESS SRL, EUROPARTENERS SRL, B.E G. AGRICULTURA SRL, 

PHOENIX AGRO INVEST SRL, AGROMEC VIŞINA SA. Aceste firme atrag 

36,07% din forţa de muncă salariată a domeniului, iar cifra lor de afaceri 

reprezintă aproape 62%. Aceste firme sunt localizate în oraşul Corabia, în 

localitatea Tufeni, Redea, municipiul Slatina, oraşul Scorniceşti, localitatea 

Dăneasa, şi Vişina.  

 

 

Industria  

 

Activităţile industriale au o tradiţie îndelungată în judeţul Olt şi au fost 

determinate de planurile fostului regim comunist care militau pentru producerea 

în plan intern a tuturor bunurilor industriale sau de altă natură. Unele din acele 

structuri au rezistat şi după 1990 dezvoltându-se în companii profitabile, 

moderne.   

În prezent industria reprezintă activitatea economică cea mai performantă a 

judeţului Olt însumând o cifră de afaceri de 4600562533 în anul 2009. Valoarea 

acestui rezultat înseamnă o pondere de cca. 64% din totalul cifrei de afaceri 

judeţene. Industria constituie domeniu de activitate pentru 813 firme şi atrage 

mai mult de jumătate din forţa de muncă salariată (56,89%) de aici.  Din cele 813 

firme 74 sunt unităţi economice cu capital străin ceea ce reprezintă cca. 9% din 

totalul firmelor cu profil industrial. 
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Profitului net al activităţilor industriale în 2009 a fost de 96053974 Ron. Această 

sumă reprezintă soldul câştigurilor şi pierderilor înregistrate de firme la sfârşit de 

an agregat pentru tot domeniul de activitate.  

Un top al firmelor din industrie alcătuit după cifra de afaceri obţinută în anul 2009 

situează pe primele zece locuri următoarele întreprinderi: ALRO S.A, PIRELLI 

TYRES ROMÂNIA SRL, T.M.K. ARTROM SA, PRYSMIAN CABLURI SI 

SISTEME SA, ROMVAG SA, CORD ROMÂNIA SRL, ALTUR SA, 

ELECTROCARBON SA, VIMETCO EXTRUSION SRL, COMTECH CO SRL. 

Aceste firme îşi au obiectul de activitate în industria metalurgică, fabricarea 

produselor din cauciuc şi mase plastice, fabricarea echipamentelor electrice, 

fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor, 

fabricarea materialului rulant, producţia de tuburi, ţevi şi profile tubulare. Toate 

aceste firme sunt localizate în municipiul Slatina, cu excepţia ROMVAG SA 

localizată în municipiul Caracal.  

Pentru perioada următoare există perspective bune de dezvoltare a industrie în 

condiţiile în care aceasta atrage cea mai mare parte din investiţii la nivelul 

judeţului. Prin efectul de multiplicare a investiţiilor industria poate obţine pe o 

piaţă cu cerere elastică  rezultate constant crescătoare.   

 

Construcţiile  

 

Construcţiile reprezintă 7,22% din cifra de afaceri a judeţului Olt la nivelul anului 

2009 şi atrage 9,75% din forţa de muncă salariată din mediul privat. Există 802 

firme cu activitate în domeniul construcţiilor incluzând aici toate tipurile de lucrări 

de construcţii civile şi industriale. Dintre acestea 264 nu înregistrează cifră de 

afaceri în perioada de analiză. Profitul net al domeniului construcţii în anul 2009 

a înregistrat un sold pozitiv de 15847220 ron. 

Cele mai profitabile firme din domeniul construcţiilor sunt INESCOM INVEST 

SRL, IMOBILIARE CONSLOC SRL, S.C.A.D.T. SA, GRUP PRIMACONS SRL, 
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ANTREPRIZA DE CONSTRUCŢII MONTAJ ALPHA GRUP SRL, CONSREP 

CONSTRUCT SRL, ADICOMIS SRL, MARCONF SRL, CAFMIN SRL, DELTA 

STAR SRL. Aceste firme „produc” 43,42% din cifra de afaceri din construcţii a 

judeţului şi ocupă 23,70% din total salariaţi în construcţii. Firmele sunt localizate 

în municipiul Slatina, municipiul Caracal, oraşul Balş şi oraşul Piatra-Olt. 

 

Serviciile şi comerţul  

 

În anul 2009 existau în judeţul Olt 5199 de firme cu obiect de activitate în 

domeniul serviciilor şi al comerţului adică nu mai puţin de 71,80% din totalul 

firmelor din judeţ. Dintre acestea doar 155 reprezintă firme cu capital străin ceea 

ce însemnă cca. 3% din totalul firmelor din sectorul terţiar. Această valoare 

reprezintă cea mai mare valoare a firmelor cu capital străin în comparaţie cu 

celelalte domenii analizate 

Împreună aceste două activităţi, ce reprezintă în speţă sectorul terţiar, deţine o 

pondere de 27,91 din totalul cifrei de afaceri produsă la nivel de judeţ şi atrage 

aproape 30% din forţa de muncă salariată.  

Serviciile reprezintă obiectul de activitate a 1914 firme din judeţ dintre care 67 

cu capital străin. Activităţile de servicii generează 13,05% din totalul cifrei de 

afaceri a judeţului şi atrage 5,28% din forţa de muncă salariată.  

Cele mai profitabile firme din domeniul serviciilor sunt: CAZ TRANSPORT SRL, 

MARCHIN TRANS SRL, POPESCU HAUS SRL, ALEX CEDECOM SRL, 

OLTWAM SRL, TRANS MINERAL SRL, INDSERV SRL, ROMBULGAZ SA, 

TRANSBUZ SA, PRIMUL MERIDIAN SRL. Aceste firme atrag 10,22% din totalul 

salariaţilor din servicii şi 21,38% din totalul cifrei de afaceri a domeniului. 

Majoritatea firmelor mai sus menţionate se ocupă cu transportul rutier de mărfuri 

şi sunt înregistrate în municipiul slatina cele mai multe, dar şi în municipiul 

Caracal şi în localitatea Crâmpoia. 
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Activităţile comerciale  reprezintă obiectul de activitate cel mai des întâlnit la 

firmele din judeţul Olt (3285, anul 2009).  Ponderea numărului de firme 

comerciale în total firme este de mai mult de 45%. 88 dintre aceste firme sunt 

firme constituite cu capital străin.  

Comerţul atrage 16,89% din forţa de muncă salariată şi  generează 22,62% din 

cifra de afaceri totală  a judeţului.  

Anul 2009 a fost încheiat de activităţile comerciale cu sold negativ înregistrând 

pierderi de – 5273473 ron. Pierderile înregistrate se datorează cel mai posibil 

contracţiei economiei ce a determinat  restrângeri ale cheltuielilor pentru consum 

şi scăderii ale cheltuielilor pentru bunuri de scurtă şi îndelungată folosinţă.  

Cele mai performante firme ce prestează servicii comerciale sunt: MALYCRON 

GRUP SRL, TOPMOD SRL, GRONY SRL, DECORA STIL SRL, EUROGENETIC 

SRL, SPAK DISTRIBUTION SRL, VILCEA M.G. SRL, Q STEEL SRL, CAROCAZ 

TRAFIC EXPEDIŢIE SRL, BENTELER DISTRIBUTION ROMÂNIA. Aceste firme 

practică în principal comerţul cu ridicata şi sunt localizate în municipiul Slatina, 

municipiul Caracal, în oraşul Balş, oraşul Scorniceşti şi localitateaTeslui. Ele 

atrag 7% din forţa de muncă din comerţ şi 24,1% din cifra de afaceri. 

  

Forţa de muncă 

Capitolul de forţă de muncă analizează forţa de muncă salariată totală de la nivel 

de judeţ şi forţa  salariată din mediul privat la nivel de U.A.T. precum şi evoluţia 

situaţiei şomerilor în cifre absolute si relative. Sursa de date o constituie baza de 

date Tempo a Institutului Naţional de Statistică pentru valorile totale şi în evoluţie 

de la nivel de judeţ şi baza de date Borg Design ce cuprinde informaţii despre 

firmele care şi-au depus bilanţul contabil la Registrul Comerţului pentru anul 

2009.  

Evoluţia numărului  mediu de salariaţi pe activităţi economice pentru total 

economie din judeţul Olt evidenţiază o uşoară creştere per total în anul 2008 



Halcrow Romania srl  
85 Carol Davila St., Sector 5, Bucharest, tel +40 311 065 376; fax +40 311 034 189, www.halcrow.ro 

 

PATJ OLT FAZA I – STUDIU DE FUNDAMENTARE-  ACTIVITĂŢI ECONOMICE -2011 
 

54 

comparativ cu anul 2004 cu numai 9,37%. Creşterea numărului de salariaţi este 

constantă pentru toată perioada analizată.  

Activităţile în care numărul salariaţilor a crescut cel mai mult în perioada 

analizată sunt serviciile oferite de hoteluri şi restaurante +118,54%, locurile de 

muncă din construcţii +63,61%, cele din tranzacţii imobiliare 38,37% şi comerţ 

+32,35%. Aceste activităţi au cunoscut o creştere deosebită a angajărilor datorită 

fazei de expansiune a economiei şi a celei de boom cuprinsă în perioada 2004-

2008. Comparând aceste date cu cele obţinute pentru indicatorii ce 

caracterizează performanţa economică din 2009 se poate uşor constata că de 

exemplu activităţile comerciale au înregistrat în continuarea acestei perioade 

pierderi sub incidenţa recesiunii economiei.  

Tabel – Evoluţia numărului mediu de salariaţi pe activităţi economice la 
nivel de secţiune în perioada 2004-2008 

2004 2005 2006 2007 2008 2008/2004 Activităţi ale economiei naţionale - 
secţiuni (CAEN Rev. 1) Număr persoane % 
Total 68205 68620 68509 73312 74595 109.37 

Agricultură, vânătoare 3117 2683 1843 1793 1452 46.58 

Silvicultura, exploatarea forestieră 321 357 363 407 290 90.34 

Pescuit şi piscicultura : 1 6 7 7 700.00 

Industrie 29658 28540 28342 29295 29346 98.95 

Industria extractiva 2046 1835 1383 904 1166 56.99 

Industria prelucrătoare 25527 24728 24941 26559 26493 103.78 

Energie electrica şi termica, gaze şi apa 2085 1977 2018 1832 1687 80.91 

Construcţii 5183 5301 5467 7771 8480 163.61 

Comerţ 5614 6399 6839 6479 7430 132.35 

Hoteluri şi restaurante 426 672 848 1138 931 218.54 

Transport şi depozitare 2436 2617 2625 2636 2263 92.90 

Posta şi telecomunicaţii 932 789 921 860 863 92.60 

Intermedieri financiare 757 774 850 1027 949 125.36 

Tranzacţii imobiliare şi alte servicii 1668 1882 1875 2175 2308 138.37 

Administraţie publica şi apărare 3781 3923 4026 4441 4588 121.34 

Învăţământ 7518 7386 7230 7312 7320 97.37 

Sănătate şi asistenţă socială 5872 6113 6176 6499 6777 115.41 

Celelalte activităţi ale economiei 
naţionale 

922 1183 1098 1472 1591 172.56 

Sursa – Institutul Naţional de Statistică, Baza Tempo 
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Cele mai importante scăderi, de aproximativ 50% din salariaţi, se înregistrează în 

activităţile din sectorul primar – agricultură şi extracţie.  

 

La nivelul anului 2009 indicatorul numărul mediu al salariaţilor din economie 

se situa la nivelul de 66726 salariaţi. Distribuţia în teritoriu a acestui indicator 

este reprezentată imagistic în cartograma Numărul mediu de salariaţi. este 

evident faptul că marea majoritate a U.A.T-urilor din judeţul Olt au un număr 

mediu relativ mic de salariaţi, 101 dintre acestea având până în 300 de salariaţi, 

iar 70 au chiar până în 100 de salariaţi. Localităţile cu un număr mai important de 

salariaţi cuprinşi în cartogramă în categoria 301-5000 sunt: Slătioara, Icoana, 

oraşul Potcoava, Cungrea, oraşul Drăgăneşti-Olt, oraşul Piatra-Olt, oraşul 

Scorniceşti, oraşul Corabia şi oraşul Balş. Peste 10000  de salariaţi au 

municipiile Caracal şi Slatina. Aceste două oraşe reprezintă centre ale 

activităţilor economice atât în ceea ce priveşte atragerea de forţă de muncă 

salariată cât şi ca prezenţă la nivel de performanţă economică.  

 

În ceea ce priveşte evoluţia numărului mediu total de salariaţi pe forme de 
proprietate, în perioada 2004-2008 se disting două situaţii logice în strânsă 

corelaţie cu evenimentele din viaţa economică de a perioadelor respective. 

Astfel, perioada 2005-2008 înregistrează o creştere de 8,71% în numărul 

salariaţilor pe un trend de boom economic, apoi contracţie faţă de acelaşi an de 

bază de aproximativ 3%. Aceeaşi evoluţie o au salariaţii aflaţi sub incidenţa 

proprietăţii mixte, a celor majoritar privaţi, a celor exclusiv privaţi. Proprietatea 

majoritar de stat şi cea cooperatistă se află în scădere înregistrând valori destul 

de mici din total, î timp ce proprietatea obştească creşte cu 147,37% în 2009 faţă 

de 2005. 
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Tabel – Evoluţia numărului mediu de salariaţi pe forme de proprietate  în 
perioada 2004-2008 

2005 2006 2007 2008 2009 2008/2005 2009/2005 Forme de proprietate 

Număr persoane % % 

Total 68620 68509 73312 74595 66726 108.71 97.24 

Proprietate publica 24215 23405 24726 24914 24036 102.89 99.26 

Proprietate integral de stat 5179 4794 5115 4778 3725 92.26 71.93 

Proprietate mixta 8299 5669 7766 8379 7494 100.96 90.30 

Proprietate majoritar de 
stat 

2766 710 617 517 1022 18.69 36.95 

Proprietate majoritar 
privată 

5533 4959 7149 7862 6472 142.09 116.97 

Proprietate privată 34064 36157 38507 38394 32974 112.71 96.80 

Proprietate cooperatista 558 1288 321 279 339 50.00 60.75 

Proprietate obşteasca 38 41 22 45 94 118.42 247.37 

Proprietate integral străina 1446 1949 1970 2584 1789 178.70 123.72 

Proprietate publica de 
interes naţional şi local 

19036 18611 19611 20136 20311 105.78 106.70 

Sursa – Institutul Naţional de Statistică, Baza Tempo 
 
Indicatorul numărul salariaţilor din mediul economic privat însumează o 

valoare totală de 37916 persoane reprezentând 56,82% din totalul salariaţilor 

judeţului. Din cele 7241 de firme active în mediul economic privat, doar 3733 au 

angajaţi salariaţi. Tabelul următor prezintă situaţia la nivelul anului 2009 a 

numărului de salariaţi după o metodă de agregare asemănătoare IMM-urilor 

(datele statistice sunt prelucrate automat de soft-ul bazei de date). Valorile din 

tabel evidenţiază o preponderenţă a microîntreprinderilor 88,7% din total firme. 

Tabel - Clase de mărime ale întreprinderilor din mediul economic privat în 
anul 2009 

Clase de mărime Număr firme 
1-10      3 311 
11-50       329 
51-100       46 
101-500       39 
>501       8 
Total     3 733 

Sursa – Prelucrări după baza de date BorgDesign 
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 Distribuţia indicatorului numărul salariaţilor din mediul economic privat în 

teritoriul judeţului poate fi vizualizată în cartograma Salariaţi în mediul privat. 

Această cartogramă cuprinde de asemenea şi repartizarea în teritoriu a 

indicatorului salariaţi pe sectoare economice. Pentru primul indicator se poate 

constata că 97 din cele 112 U.A.T au până în 100 de salariaţi ceea ce presupune 

o ocupare slabă a forţei de muncă în localităţile respective. Valori între 101 şi 

300 de salariaţi se regăsesc în 8 localităţi şi anume: Curtişoara, Optaşi-Măgura, 

Dobroteasa, Vişina, Teslui, oraşul Potcoava, Crâmpoia şi Slătioara. Salariaţi între 

301  şi 5000 sunt în oraşele Piatra-Olt, Drăgăneşti-Olt, Corabia, Scorniceşti şi 

Balş. Peste 5000 de salariaţi au numai municipiul Caracal şi Slatina. 

Menţionăm în continuare indicatorul salariaţi pe sectoare de activitate pentru 

acele localităţi ce au un număr de salariaţi peste 100 şi o pondere de peste 50% 

a sectorului în total salariaţi. După această metodologie am identificat 

următoarele localităţi: 

• sector primar: Vişina 65,22%, Crâmpoia 87,37%; 

• sector secundar: Curtişoara 60,40%, Optaşi-Măgura 90,57%, Dobroteasa 

75,22%, Potcoava 73,53%, Slătioara 66,67%, oraşele Scorniceşti 81,89%, 

Balş 74,80%, municipiile Caracal76,80% şi Slatina 68,67%; 

• sector terţiar: Teslui 94,48% şi oraşul Piatra-Olt 54,16%. 

 

Putem concluziona faptul că se constată judeţul Olt o concentrare a forţei de 

muncă şi a activităţilor la nivelul oraşelor şi a municipiilor, această tendinţă 

traducându-se la nivel teritorial în dezechilibre de dezvoltare economică.  

 

Informaţiile privind evoluţia numărului şomerilor în judeţ în perioada 2005-2009 

identifică scăderi în perioada 2005-2007 urmată de creşteri în perioada 2008-

2009. Acest trend este determinat după cum s-a precizat anterior de fluctuaţiile 

macroeconomice. Se observă totuşi că dinamica creşterii numărului de şomerii în 
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judeţul Olt este inferioară nivelului regiunii în anul 2009 raportat la 2005. Aceeaşi 

situaţie se întâlneşte şi în cazul şomerilor de sex feminin. 

Tabel - Evoluţia şomerilor pe categorii în perioada 2005-2009 

2005 2006 2007 2008 2009 2009/2005 Categorii de 
şomeri  

U.A.T 
Număr persoane % 

Total Regiunea Sud-Vest 
Oltenia 

68893 64285 47307 64540 97523 141.56 

  Judeţul Olt 13292 11762 8673 9463 15694 118.07 
Feminin Regiunea Sud - Vest 

Oltenia 
27365 26105 21527 29196 40452 147.82 

  Judeţul Olt 4843 4434 3631 4074 5709 117.88 

Sursa – Institutul Naţional de Statistică, Baza Tempo – prelucrări 
 
 
Graficul următor permite vizualizarea în mod comparativ a trendului şomerilor din 

judeţul Olt şi Regiunea Oltenia ca valoare totală şi pentru femei. Şomajul feminin 

este evidenţiat fiind considerat o categorie mai vulnerabilă la schimbările din 

economie însă la nivelul judeţului Olt ponderea şomajului feminin (36,37%) este 

mai mică decât cea a şomajului masculin (63,63%)  

 

 
Grafic – Trendul şomerilor la nivelul judeţului Olt şi a regiunii Sud-Vest 

Oltenia în perioada 2005-2009 

 
 Sursa – Institutul Naţional de Statistică, Baza Tempo – prelucrări 
 
Tabelul următor identifică indicatorul rata şomajului la nivel naţional, regional şi 

judeţean în perioada 2005-2009 pe total şi sexe. 
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Tabel – Rata şomajului în perioada 2005-2009 la nivel de ţară, regiune şi judeţ 

2005 2006 2007 2008 2009

Total Romania 5,9 5,2 4 4,4 7,8
- Regiunea Sud-Vest Oltenia 7,4 7 5,1 6,9 10,4
- Olt 7,1 6,5 4,8 5,3 8,9

Masculin Romania 6,4 5,7 4,2 4,4 8,4
- Regiunea Sud-Vest Oltenia 8,5 7,8 5,2 7 11,5
- Olt 8,6 7,7 5,3 5,7 10,7

Feminin Romania 5,2 4,6 3,9 4,4 7,1
- Regiunea Sud-Vest Oltenia 6,3 6,1 5 6,8 9,3
- Olt 5,5 5,1 4,2 4,9 6,8

Sexe U.A.T
procente

 
 Sursa – Institutul Naţional de Statistică, Baza Tempo 
 
 

Ratele şomajului au înregistrat scăderi pentru toate cele trei dimensiuni teritoriale 

în perioada 2005-2007 apoi au început să crească începând cu anul 2008. Se 

constată de asemenea faptul că rata şomajului total pentru judeţul Olt este 

pentru toată perioada analizată inferioară nivelului judeţean dar superioară 

ratelor înregistrate la nivel naţional. În perioada 2005-2007 rata şomajului 

masculin este superioară ratei regionale în timp ce pentru perioada 2008-2009 

acest raport este invers. Comparat cu nivelul naţional rata şomajului masculin 

este superioară ca valori pe toată perioada de analiză. Ratele şomajului feminin 

sunt inferioare mediei regionale dar superioare celor naţionale, cu excepţia 

anului 2008 când se situează atât sub nivelul şomajului regional cât şi a celui 

naţional. Cele mai mici rate ale şomajului au existat î anul 2007 şi cele  mai mari 

în 2009.  

Informaţiile date de ratele şomajului pe sexe identifică faptul că începutul 
perioadei de recesiune a afectat mai mult salariaţii de sex feminin decât cei de 
sex feminin. 
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Tabel - Evoluţia câştigului salarial nominal mediu net lunar pe activităţi ale 
economiei naţionale la nivel de secţiune în perioada 2004-2008 

2004 2005 2006 2007 2008 2008/2004 Activităţi ale economiei naţionale - secţiuni 
(CAEN Rev.1) Ron % 
Total 584 707 804 959 1192 204.11 
Agricultura, vânătoare 416 467 494 638 861 206.97 
Silvicultura, exploatarea forestieră 789 705 714 836 1289 163.37 
Pescuit şi piscicultura : 342 317 417 470 137.43 
Industrie 614 756 841 958 1231 200.49 
Industria extractivă 902 1355 1413 1554 2561 283.92 
Industria prelucrătoare 571 693 788 904 1130 197.90 
Energie electrica şi termica, gaze şi apa 855 979 1105 1449 1893 221.40 
Construcţii 484 599 655 901 959 198.14 
Comerţ 325 407 478 621 725 223.08 
Hoteluri şi restaurante 393 393 445 493 680 173.03 
Transport şi depozitare 761 780 896 1061 1350 177.40 
Posta şi telecomunicaţii 848 793 755 1007 1209 142.57 
Intermedieri financiare 1280 1655 1544 1832 2174 169.84 
Tranzacţii imobiliare şi alte servicii 573 579 652 784 1014 176.96 
Administraţie publică şi apărare 657 888 1228 1634 1919 292.09 
Învăţământ 697 889 957 1055 1320 189.38 
Sănătate şi asistenţă socială 489 629 789 947 1319 269.73 
Celelalte activităţi ale economiei naţionale 394 381 497 520 693 175.89 

Sursa – Institutul Naţional de Statistică, Baza Tempo  
 
Datele cu privire la evoluţia câştigului salarial nominal mediu net lunar 

evidenţiază o creştere totală de 104,11% pentru anul 2008 raportat la 2004. 

Comparativ cu nivelul naţional pentru aceeaşi perioadă această valoare este mai 

mică cu aproximativ 200 Ron.  

Situaţia pe activităţi ale economiei naţionale în perioada 2004-2008 creşteri ale 

indicatorului pentru toate activităţile economice. Cele mai importante creşteri 

salariale la nivelul anului 2008 în comparaţie cu 2004 au loc în industria 

extractivă +183,92%, în administraţie publică şi apărare +192,09%, în sănătate şi 

asistentă socială +169,73%, în comerţ 123,08%, în Energie electrica şi termica, 

gaze şi apa + 121,40%. 
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Cele mai mari salarii nete în judeţul Olt în anul 2009 se câştigau în industria 

extractivă (2561) şi în serviciile de intermedieri financiare (2174). 

Cele mai mici salarii nete se înregistrează în activităţile de pescuit şi piscicultură 

()  şi în activităţile din hoteluri şi restaurante.  

 

Tendinţe în dezvoltarea economică a judeţului Olt 

 

Judeţul Olt se încadrează în peisajul economic al regiunii Sud-Vest Oltenia, 

regiune ce prezintă decalaje de dezvoltare în raport cu celelalte regiuni ale ţări. 

Această situaţie este evidenţiată de valorile indicatorului PIB de la nivel judeţean 

şi regional context în care Oltul ocupă un loc patru între cele cinci judeţe care 

formează regiunea Oltenia. În ceea ce priveşte evoluţia pentru perioada 2004-

2008 judeţul Olt are cea de a treia creştere într-un top al regiunii. 

În ceea ce priveşte evoluţia ponderii PIB-ului judeţean ca participare la formarea 

PIB-ului regional şi a celui naţional sunt înregistrate scăderi de la 17,02% în PIB 

regional şi 1,49% în PIB-ul naţional în anul 2004, la 16,14% participare în PIB 

regional şi 1,31% participare în PIB naţional în anul 2008. 

Valorile înregistrate de indicatorul PIB/locuitor dau o imagine şi mai clară a 

poziţie economice a judeţului Olt în arealul regional şi naţional. Acest indicator 

reprezenta în anul 2008 - 14298.03 mil. Ron/locuitor în judeţul Olt, valori 

inferioare PIB-ului judeţean de 18461,49 milioane Ron/locuitor, precum şi în 

raport cu nivelul naţional de 23907,70 milioane Ron/locuitor.  

Prognoza pe termen scurt şi mediu a evoluţiei PIB-ului judeţului nu anunţă 

schimbări spectaculoase ci o menţinere a decalajului de dezvoltare în condiţiile 

unei ritm de creştere moderat într-o primă fază şi accelerat după anul 2015. 

Trebuie luat în considerare faptul că prognoza foloseşte criterii strict matematice 

şi nu ia în considerare aspecte privind modificările contextului economic intern şi 

internaţional şi nici alte variabile care ar putea avea incidenţă asupra evoluţiei 

economice a judeţului, fie ele pozitive sau negative.  
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Ceilalţi indicatorii economici ce caracterizează situaţia economică a judeţului Olt 

identifică o dezvoltare teritorială dezechilibrată, cu un mediu rural slab dezvoltat 

economic şi o concentrare a activităţilor şi resurselor către mediul urban. Faptul 

că 84,86% din totalul salariaţilor este concentrat în cele două municipii şi şase 

oraşe ale judeţului spune multe despre dezvoltarea economică în teritoriu. De 

altfel, populaţia salariată reprezintă numai aproximativ 20% din populaţia totală a 

judeţului, iar din acest procent cca. jumătate reprezintă populaţie angajată în 

mediul privat, cel care aduce real valoare adăugată în economie.   

Investiţiile sunt orientate în principal către industrie şi cifra de afaceri din acest 

domeniu este majoritară la nivel judeţean. Activităţile industriale sunt importante 

în dezvoltarea economică teritorială a judeţului şi sunt atractive pentru inserţia de 

capital străin. Aceste activităţi au potenţial de dezvoltare în continuare însă 

trebuie să se aibă în vedere concentrarea pe acele tipuri de produse industriale 

care includ valoare adăugată brută mare şi să se realizeze cu respectarea 

principiilor dezvoltării durabile. 

În ceea ce priveşte avantajul competitiv reprezentat de capitalul pământ, din 

păcate nu este utilizat în mod eficient, din contră activităţile agricole au suferit un 

declin în ultima perioadă. Rezultatele economice din agricultură înseamnă numai 

4, 38% din totalul cifrei de afaceri generate de mediul economic privat.  

Sectorul terţiar a înregistrat creşteri în ceea ce priveşte activităţile de servicii, dar 

contracţii ale comerţului care a încheiat exerciţiul financiar al anului 2009 cu 

pierderi.  

Pe de altă activităţile comerciale reprezintă obiect de activitate pentru cca. 45% 

din firmele din judeţul Olt.   

În concluzie se poate afirma că performanţa economică a judeţului Olt în context 

regional şi naţional este destul de scăzută, însă există un potenţial de dezvoltare 

pe termen mediu în condiţiile în care se va urmării o dezvoltare echilibrată în 

teritoriu şi se va pune probleme utilizării în mod eficient a resurselor judeţene fie 

ele materiale, financiare sau umane. Voinţa şi implicarea autorităţilor judeţene şi 

locale în planificarea strategică a domeniului economic, precum şi iniţiativele şi 
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implicarea cetăţenilor judeţului reprezintă premise esenţiale în depăşirea 

decalajelor de dezvoltare şi conturarea unui judeţ competitiv din punct de vedere 

economic. 

Opţiuni strategice pentru dezvoltarea activităţilor economice 

 

Viziunea planului de amenajarea a teritoriului judeţului Olt, stabileşte, ca prim 

scop, o dezvoltarea economică echilibrată a teritoriului judeţean pentru 

revitalizarea zonelor cu dezvoltare mai redusă şi preîntâmpinarea producerii de 

noi dezechilibre. Dezvoltarea economică trebuie să servească în primul rând 

creşterii nivelului de viaţă al comunităţilor din spaţiul judeţean şi colaborării în 

cadrul regional şi naţional. Prin această dezvoltare se stabileşte un nou nivel al  

cooperării interne, regionale şi internaţionale, care să ducă la o mai puternică 

integrare a funcţiilor economice şi a comunităţilor. 

Cooperarea între diverşi actori (publici şi/sau privaţi) din sectoare diverse, pentru 

derularea unor proiecte comune trebuie să devină un principal mod de realizare 

a dezvoltării teritoriului judeţean. În acest sens, corelarea politicilor sectoriale de 

dezvoltare reprezintă o idee de bază a planului de amenajare a teritoriului acesta 

asigurând legătura şi compatibilitatea dintre politicile sectoriale. 

În scopul realizării viziunii privind dezvoltarea economică teritorială a judeţului 

Olt, obiectivul major al strategii de dezvoltare economică în profil teritorial 
îl reprezintă creşterea competitivităţii judeţului în raport cu regiunea din 
care face parte cumulată cu realizarea unei dezvoltări economice 
echilibrate. 

Pentru realizarea obiectivului major al strategiei de dezvoltare s-au formulat 

următoarele obiective specifice: 

• Dezvoltarea şi diversificarea activităţilor agricole, după principii şi 

standarde  actuale, în acord cu resursele existente şi cu dezvoltarea 

activităţilor conexe prin sprijinirea producătorilor precum şi eficientizarea 

activităţii de exploatare a factorului de producţie pământ; 
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• Consolidarea rolului sectorului industriei şi a construcţiilor şi dezvoltarea 

echilibrată în teritoriu; 

• Îmbunătăţirea infrastructurii de servicii în scopul creşterii competitivităţii 

economice şi reducerii costurilor acestora. 

În scopul realizării obiectivelor strategice au fot conturate următoarele direcţii de 
acţiune: 

- Creşterea rolului industriei bazate pe resurse locale pentru a valorifica 

deplin potenţialul existent; 

- Dezvoltarea industriei bazate pe resurse externe, cu producţii având valoare 

adăugată mare; 

- Integrarea economică a ramurilor şi mediilor pentru diversificarea 

activităţilor şi înfiinţarea de locuri de muncă; 

- Crearea unor cicluri de producţie imobiliar/infrastructuri pentru asigurarea 

unui flux continuu  de lucrări de construcţii; 

- Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor personale, pentru gospodării şi 

pentru unităţile economice; 

- Eficientizarea serviciilor publice de învăţământ, sănătate şi asistenţă        

socială, cultură, şi a serviciilor comerciale în vederea îmbunătăţirii 

prestărilor către populaţie; 

- Aplicarea idei de long life learning în relaţie cu forţa de muncă disponibilă. 

 

Trebuie menţionat că modul de realizarea a viziunii strategiei planului de 

amenajare a teritoriului judeţului Olt ţine cont de planurile superioare de 

reglementări de la nivel regional şi naţional precum şi de politicile sectoriale şi de 

obiectivele de dezvoltare economică naţionale.  
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