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Introducere

Creșterea economică durabilă și îmbunătățirea standardului de viață al 
populației sunt determinate de dezvoltarea competitivității economiei în contextul 
provocărilor mondiale (globalizarea economiei, deschiderea piețelor
internaționale, schimbările tehnologice rapide), provocări ce trebuie transformate 
în oportunități.

Prezentul studiu are în vedere analiza și prezentarea mediului antreprenorial 
din regiunea de dezvoltare Sud Vest Oltenia. Analiza factorilor de competitivitate și 
identificarea problemelor cu care se confruntă regiunea Sud-Vest Oltenia, în scopul 
găsirii soluțiilor optime pentru rezolvarea acestora, reprezintă o necesitate pentru 
evaluarea și valorificarea potențialului economic viitor al regiunii. 

Pentru o imagine de ansamblu asupra mediului economico - geografic al 
regiunii, s-a pornit de la o descriere a Regiunii Sud-Vest Oltenia, o scurtă prezentare 
acelor 5 județe componente: Dolj, Gorj, Olt, Mehedinți și Vâlcea.

Totodată, s-a considerat necesară analiza mediului economico-social din 
Regiunea Sud-Vest Oltenia, urmărindu-se evoluția celor mai relevați indicatori:
produsului intern brut, atât pe fiecare județ în parte cât și la nivel de regiune și 
compararea cu valorile de la nivel regional și ale altor regiuni de dezvoltare; rata 
riscului de sărăcie și excluziune socială, structura ocupațională a populației active, 
evoluția șomajului. Au fost analizați și principalii indicatori economico - sociali la 
nivel de regiune. 

Odată stabilită această situație, s-a trecut la analiza mediului antreprenorial 
din Regiunea Sud-Vest Oltenia, analiză dinamicii firmelor existente, a celor 
înființate recent, distribuția acestora pe activități ale economiei și pe sectoare de 
activitate, analize efectuate din punct de vedere al numărului de salariați și al 
tipurilor de societăți; este important de analizat, în paralel cu evoluția acestor firme, 
și evoluția numărului de firme inactive precum și cel al firmelor desființate, pentru 
a observa evoluția reală a firmelor active și a celor care nu fac față provocărilor 
mediului economic din regiune. 

Suntem, cu toții, în plină pandemie COVID-19 și este important să se 
menționeze acest lucru, chiar dacă datele, la ora actuală, nu sunt suficiente pentru 
a face o analiză reală și completă. Situația mediului antreprenorial este una critică. 
Starea actuală, atât cea economică cât și ce aocială a produs schimbări majore, altă 
dată de neconceput în desfășurarea activității firmelor. Astfel, firmele au găsit soluții 
prin care să asigure distanțarea fizică precum: telemunca, programele de lucru 
flexibile, utilizarea pe scară tot mai largă a tehnologiilor informaționale, 
dezvoltarea unor sectoare de activitate în alte medii decât cele convenționale, 
utilizate până în prezent, preocuparea pentru investiții în afaceri care se pot 
desfășura în mediul on-line etc. 



În finalul studiului, este prezentat, succint, proiectul ”Antreprenori, la 
START!”, proiect co-finanțat prin Fondul Social European prin Programul 
Operațional Capital Uman. 

În final sunt prezentate firme din cele 71 înființate în cadrul proiectului
”Antreprenori, la START!”, firme care au reușit să reziste chiar și în perioada 
pandemiei, ceea ce reprezintă faptul că mediul antreprenorial din Regiunea de 
dezvoltare Sud-Vest Oltenia este unul propice înființării de noi întreprinderi, 
firme cu domenii de activitate solicitate în regiune, care se pot adapta ușor la 
cerințele pieței, indiferent de schimbările ce au loc pe plan regional, național și 
chiar mondial. 
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1. Descrierea Regiunii de dezvoltare Sud-Vest Oltenia
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2. Analiza de ansamblu a mediului economico - social
din Regiunea Sud-Vest Oltenia

Situația PIB

Sursa: prelucrare după: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
Figura nr. 2.1. Evoluția PIB pe regiuni de dezvoltare în perioada 
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Regiunea SV Oltenia

Sursa: prelucrare după: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
Figura nr. 2.2. Evoluția PIB pe județele Regiunii Sud-Vest Oltenia 

în perioada 2015 - 2017
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Sursa: prelucrare după: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table 
Figura nr. 2.3. Rata riscului de sărăcie sau excluziune socială, pe regiuni 

de dezvoltare (%) în perioada 2015 - 2018
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