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RAPORT  

 

privind evoluţia comerţului, industriei, cercetării-dezvoltării-inovării,  

serviciilor şi a altor activităţi în municipiul Bucureşti în perioada mai 2018 – aprilie 2019 

 

I. Date generale 

 

• Municipiul Bucureşti, primul dintre oraşele ţării ca mărime şi importanţă politică, economică, 

financiar-bancară, comercială, cultural-ştiinţifică şi turistică, se întinde pe o suprafaţă de 238 

kmp şi are o populaţie de circa 2,1 milioane locuitori.  

• Având o istorie de 5 secole, în care evoluţiile urbanistice, sociale, politice, economice au fost 

multiple, municipiul Bucureşti prezintă o serie de caracteristici deosebite faţă de oricare 

localitate sau regiune a ţării (nivel superior al PIB, structura socială şi profesională de un 

standard ridicat, potenţial de afaceri, echipare instituţională şi culturală la nivel internaţional 

s.a.), fiind un puternic centru polarizator a cărui influenţă se extinde, practic, la nivelul întregii 

ţări. 

• Bucureştiul, al treilea oraş din sud-estul Europei, dupa Istanbul şi Atena, este situat la 

intersecţia a două coridoare de transport pan-europene şi în apropiere de culoarul Dunării. 

Capitala este punctul de pornire a 8 drumuri naţionale, 3 autostrăzi (Bucureşti-Piteşti, Bucureşti-

Constanţa şi Bucureşti-Ploieşti) şi 4 magistrale feroviare duble. Bucureştiul dispune, de 

asemenea, de două aeroporturi şi 5 gări. 

• Majoritatea companiilor importante care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României (atât 

societăţile multinaţionale cu filiale sau sucursale în România, cât şi marile firme autohtone) au 

sediul principal în capitală. 

• Mediul economic al municipiului Bucureşti este atractiv atât pentru investitorii români, cât şi 

pentru cei străini, printre altele datorită structurii instituţionale existente, a forţei de muncă bine 

calificate şi a sistemului de comunicaţii mai dezvoltat decât în alte regiuni ale ţării.  

• Comerţul bucureştean deţine aproape 30% din suprafaţa de vânzare şi din desfacerile cu 

amănuntul. Cele mai importante reţele de hipermarketuri şi supermarketuri – Carrefour, Cora, 

Metro, Sellgros, Kaufland, Auchan, Lidl, Mega Image, Penny Market etc. – sunt prezente în 

Capitală. 

• În Bucureşti este localizat cel mai mare complex expoziţional al ţării, ROMEXPO, cu peste 

100.000 mp suprafaţă de expunere, în cadrul căruia sunt organizate, anual, peste 40 de 

manifestări expoziţionale internaţionale.  

• Capitala este principalul centru financiar-bancar al ţării, majoritatea băncilor care operează în 

România având sediul central in Bucureşti. 

• În Capitală se desfăşoară circa 60% din activitatea de cercetare ştiinţifică a ţării. 

 

II. Comunitatea de afaceri 

 

• Potrivit Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, la 28 februarie 2019, dintre cei 1.336.618 

profesionişti activi din punct de vedere juridic înregistraţi la nivel naţional, 18%, respectiv 

240.238 îşi desfăşurau activitatea în Bucureşti, în creștere cu 3,44% față de perioada similară a 

anului trecut. 
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• Din numărul total de profesionişti activi din Capitală, 26.690 erau persoane fizice autorizate 

(PFA), respectiv 6,8% din totalul PFA înregistrate la nivel naţional, iar 213.548 erau persoane 

juridice (22,6% din totalul persoanelor juridice aflate în evidenţa ONRC). 

 

• În perioada analizată, în Capitală au fost înmatriculate 16.394 firme, respectiv 16,7% din 

totalul firmelor nou-înmatriculate în România, în scădere față de perioada corespunzătoare a 

anului trecut (-14%). De menţionat că raportat la aceeaşi perioadă, la nivel naţional numărul 

firmelor înmatriculate a crescut cu 2,6%. 

 

 
 

• În aceeaşi perioadă, la nivelul Capitalei, 1.326 de companii au decis să-şi suspende activitatea, 

Bucureştiul concentrând 9,4% din totalul suspendărilor înregistrate la nivel naţional. Comparativ 

cu perioada mai 2017 – februarie 2018, la nivelul Capitalei se constată o scădere cu 24% a 

numărului de firme suspendate. În aceeaşi perioadă, la nivel naţional s-a consemnat o scădere a 

suspendărilor de firme cu 8%. 
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• În ceea ce priveşte dizolvările, 18,7% dintre firmele dizolvate la nivel naţional în perioada mai 

2018 - februarie 2019 erau înregistrate în Bucureşti. Faţă de perioada mai 2017 – februarie 2018 

se observă că numărul firmelor dizolvate la nivelul Capitalei a scăzut cu 9,1%. La nivel naţional, 

în perioada mai 2018 – februarie 2019, au fost dizolvate 27.237 firme, consemnându-se o 

scădere cu 8,6% faţă de perioada mai 2017 – februarie 2018. 

 

 

• În intervalul mai 2018 – februarie 2019, numărul firmelor radiate în Bucureşti s-a ridicat la 

10.926, în scădere cu 16,8% faţă de perioada mai 2017 – februarie 2018, când s-au înregistrat 
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11.296 firme radiate. În intervalul analizat, la nivel naţional au fost consemnate 64.945 firme 

radiate (în scădere cu 7,4%), faţă de 70.110 firme radiate în perioada mai 2016 – februarie 2017. 

 
 

  

III. Industria 

 

• La nivelul Capitalei, producţia industrială a înregistrat în perioada analizată creșteri lunare 

cuprinse între 2,6% şi 10,5% (comparativ cu luna corespunzătoare a anului precedent).În aceeaşi 

perioadă, la nivel naţional se consemnează creşteri lunare ale producţiei industriale cuprinse între 

0,6% şi 7,3%, cu excepția lunii decembrie 2018, când se consemnează o diminuare a acestui 

indicator cu 0,8%. 
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• În ceea ce priveşte evoluţia cifrei de afaceri în industrie, la nivelul Bucureştiului se constată 

faptul că, în perioada analizată, valoarea cifrei de afaceri a înregistrat creşteri lunare faţă de 

perioada corespunzătoare a anului precedent cuprinse între 4,3% şi 15%. 



 5 

 
 

• În ceea ce priveşte evoluţia cifrei de afaceri din industrie la nivel naţional, s-au înregistrat 

creşteri lunare cuprinse între 2,9% și 17%. 

• În structura diversificată a industriei prelucrătoare din Capitală se regăsesc companii din 

industria alimentară şi a băuturilor, a produselor chimice, edituri şi poligrafie, echipamente 

metalurgice, energetice şi pentru industria alimentară. 

 

IV.Cercetarea-Dezvoltarea-Inovarea 

Cercetarea-Dezvoltarea-Inovarea în România se caracterizează prin rezultate deosebite, o 

mare parte a acestora fiind transferate și implementate în industrie, economie și societate. 

În anul 2018, ponderea cheltuielilor pentru activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare din 

PIB s-a situat la mai puţin de 0,16% faţă de valoarea indicatorului de 1% din PIB înregistrată la 

UE pentru România. 

Principalele direcţii strategice ale activităţii de CDI în perioada următoare sunt: sistemele, 

maşinile şi materialele inteligente; energia şi mediul; spaţiul şi securitatea; ICT; micro- şi 

nanotehnologiile (în aplicaţii specifice biotehnologiilor, biosistemelor şi cyber-sistemelor fizice, 

mecatronice şi mix-mecatronice), roboţii inteligenţi etc. 

La nivelul municipiului Bucureşti se înregistrează 322 entităţi de cercetare-dezvoltare, 

astfel: institute naţionale de C-D-I cu autofinanţare (25); institute de C-D private (19); institute 

de C-D bugetare (de la Academia Română 69); institute şi centre CDI agricole şi staţii RDI ale 

Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", institute de C-D 

universitare (15); centre de C-D universitare (94); societăţi comerciale şi firme de C-D (32). 

Entităţile de cercetare ştiinţifică din municipiul Bucureşti au colaborat în perioada 

analizată cu parteneri din ţară şi din străinătate la nivel de: consorţii; clustere; reţele; parcuri 

ştiinţifice/tehnologice, poluri de competitivitate (cu peste 610 entităţi şi instituţii de cercetare din 

Romnia şi străinătate), realizând peste 1300 de proiecte de cercetare. 

Cercetarea fundamentală este evidenţiată în municipiul Bucureşti prin marele proiect 

european de top „ELI-NP” pentru cel mai puternic laser (de 1000 ori mai puternic decât cel mai 

puternic laser din lume în prezent) prin marele proiect “ALFRED” în domeniul energiei 

nucleare, prin marele proiect DANUBIUS-ERI, etc. şi prin alte proiecte de CDI elaborate pentru 

Strategia UE pentru Regiunea Dunării şi cooperare transfrontalieră. 

În perioada următoare, la nivelul municipiului Bucureşti se preconizează o dezvoltare 

inteligentă, informaţională şi de transfer consistent, după model german (în special după 

„modelul Fraunhofer”), care eficientizează domeniul de inovare, prin valorizarea rezultatelor 

cercetării în industrie, economie şi societate, remarcându-se unele institute (INCDMTM, INCD-

ICPE-CA, INCD-IMT, INCD-INCAS, etc.), în procent de 30% din cifra de afaceri, pentru 

transfer tehnologic. 
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De asemenea, se va pune accent, în continuare, pe dezvoltarea educaţiei avansate și 

inteligente a inginerilor în domeniile specializate inteligente şi pe dezvoltarea de noi competenţe 

profesionale (mecatronică, adaptronică, cyber-mixmecatronică, micro-nanotehnologii, micro-

nanorobotică, micro-nanoclatronică, biomedical, micro-nanofluidică etc.). 

 

V. Comerţul internaţional 

 

Exportul 

• În perioada mai – octombrie 2018 (date disponibile), cea mai „bună lună” pentru exportatorii 

bucureşteni s-a dovedit a fi octombrie 2018, când Capitala a înregistrat exporturi în valoare de 

1.066.092 mii euro.  

UM = mii euro 

Exporturi mai.18 iun.18 iul.18 aug.18 sept.18 oct.18 

Bucureşti 884.540 947.852 1.029.341 997.096 1.039.483 1.066.092 

Restul ţării 4.986.512 4.935.868 4.871.299 4.135.909 480.0342 5.274.180 

România 5.871.052 5.883.720 5.900.640 5.133.005 583.9825 6.340.272 

 

• În medie, în perioada mai – octombrie 2018 (date disponibile) Bucureştiul a concentrat circa 

17% din exporturile la nivel naţional. 

 

             UM = mii euro 

 
 

• În structură, situaţia exportului realizat de firmele cu sediul social în Bucureşti se prezintă 

astfel: 
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Importul 

• În perioada mai - octombrie 2018, cea mai mare valoare a importurilor realizate de firmele din 

Bucureşti s-a înregistrat în luna octombrie – 2.510.064 mii euro, în timp ce minimul s-a 

consemnat în luna august 2018 – 1.970.416 mii euro. 

                                                                                   UM = mii euro 

Importuri mai.18 iun.18 iul.18 aug.18 sept.18 oct.18 

Bucureşti 2.035.407 2.027.467 2.073.063 1.970.416 1.996.694 2.510.064 

Restul ţării 5.108.217 5.158.940 5.099.484 4.561.434 4.814.705 5.718.788 

România 7.143.624 7.186.407 7.172.547 6.531.850 6.811.399 8.228.852 

 

• În medie, în perioada mai - octombrie 2018, Bucureştiul a concentrat 29% din importurile la 

nivel naţional. În dinamică, situaţia importurilor CIF se prezintă astfel: 

UM = mii euro 

 
 

• În structură, situaţia importurilor realizate de firmele cu sediul social în Bucureşti se prezintă 

astfel: 
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 VI. Turismul 

 

• În perioada analizată, cel mai redus număr de sosiri în structurile de primire turistică (hoteluri, 

vile şi pensiuni turistice) din Bucureşti s-a înregistrat în luna decembrie 2018, respectiv 146.394.  

• În contextul în care Capitala este cunoscută pentru turismul de afaceri, constatăm faptul că 

„vârful” numărului de sosiri în structurile de primire turistică s-a înregistrat în octombrie 2018 

(200.129 sosiri), urmată de septembrie 2018 (199.381 sosiri) și mai 2018 (199.138 sosiri) – luni 

„pline” pentru acest tip de turism.  

 
 

• În medie, în perioada mai – decembrie 2018, Bucureştiul a concentrat 15% din sosirile în 

structurile de primire turistică consemnate la nivel naţional.  

• Aproximativ un sfert din totalul încasărilor din turismul de afaceri provin din servicii adiacente, 

în principal din organizarea de conferinţe şi entertainment, în condiţiile în care costurile aferente 

organizării unor astfel de evenimente în Bucureşti sunt mai mici faţă de cele din capitalele vest-

europene. 

• În ceea ce priveşte situaţia înnoptărilor în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare, 

situaţia se prezintă după cum urmează: 
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  mai.18 iun.18 iul.18 aug.18 sept.18 oct.18 nov.18 dec.18 

Bucureşti 318676 314862 302903 295447 325032 320769 296532 248543 

Restul ţării 1607403 2385578 3954503 4655494 2656879 1976582 1663227 1392477 

România 1926079 2700440 4257406 4950941 2981911 2297351 1959759 1641020 

 

• În perioada analizată, indicele de utilizare netă a locurilor de cazare a cunoscut, la nivelul 

Capitalei, un minim de 37% în decembrie 2018 şi un maxim de 50,2% în luna septembrie 2018.  

 

 VII. Forţa de muncă 

• În perioada mai 2018 – decembrie 2018, numărul salariaţilor din Bucureşti a înregistrat uşoare 

variaţii, consemnându-se un minim de 1.014,6 mii salariaţi în luna decembrie 2018 şi un maxim 

de 1.018,2 mii salariaţi în luna noiembrie 2018. În medie, în perioada analizată, Capitala a 

concentrat 20,6% din salariaţii înregistraţi la nivel naţional. 

• La nivelul lunii decembrie 2018, cea mai mare parte a personalului angajat din Capitală îşi 

desfăşura activitatea în servicii, respectiv 79,6%, în industrie şi construcţii lucrau 20,1% din 

totalul salariaţilor bucureşteni, în timp ce în agricultură, vânătoare, silvicultură şi pescuit activau 

0,3% dintre salariaţi. 

 

 

UM= mii persoane 

 
 

• Salariaţii bucureşteni sunt cei mai bine plătiţi la nivel naţional. Astfel, la nivelul Capitalei, în 

perioada mai 2018 - decembrie 2018, câştigul salarial mediu brut a fost cuprins între 5.709 lei şi 

6.505 lei, peste caştigul salarial mediu brut consemnat la nivel naţional. 

• În perioada analizată salariaţii bucureşteni care activează în servicii au fost plătiţi cu un salariu 

mediu brut cuprins între 5.958 lei şi 6.784 lei, în timp ce angajaţii din industrie şi construcţii au 

fost retribuiţi cu un salariu mediu brut care a variat între 4.665 lei şi 5.453 lei. 
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• Rata şomajului în Bucureşti s-a menţinut, în perioada analizată, la un nivel mult mai redus 

decât cel înregistrat la nivel naţional. Astfel, în luna decembrie 2018 rata şomajului era, în 

Capitală, de 1,3%, faţă de 3,3% – rata şomajului la nivel naţional. Potrivit datelor Agenţiei 

Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în decembrie 2018, în Capitală erau înregistraţi 

15,7 mii şomeri, faţă de 289 mii persoane la nivel naţional.  

 

 

• În ceea ce priveşte populaţia civilă ocupată, potrivit datelor Direcţiei Regionale de Statistică a 

Municipiului Bucureşti, din totalul înregistrat la nivelul Capitalei (cca.1,1 mil. persoane), 19% 

desfăşurau activităţi de comerţ, 13% lucrau în construcţii, 10% în industria prelucrătoare, situaţia 

completă fiind prezentată în graficul următor: 
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VII. Investitii straine directe 

• Potrivit Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, Bucureştiul este, încă, o destinaţie atractivă 

pentru investiţia straină. Astfel, in luna februarie 2019, în capitală au fost înfiinţate 205companii 

cu capital străin (41% din totalul celor înfiinţate la nivel naţional).  

• De asemenea, potrivit sursei amintite, tot in luna februarie 2019, dintre cele 305 companii cu 

capital străin din România care au facut menţiuni de majorare a capitalului social, 121 erau 

inregistrate in Capitala (40%).  

• Potrivit datelor disponibile la ONRC, in perioada 1991-2018, dintre cele 221.334 societăţi cu 

capital străin înregistrate la nivel naţional, 100.981 au fost înfiinţate în capitală (44%), acestea 

concentrând un capital social subscris de 24,7 mld. euro, respectiv 54% din totalul la nivel 

naţional (adica 48,3 mld. euro.) 

• Daca analizăm clasamentul primelor 40 de societăţi după participarea străină la capitalul social 

total subscris, în luna februarie 2019, constatăm ca Bucureştiul concentrează 22 din acestea, 

investitorii fiind din: Cipru, Ungaria, Grecia, Franţa, Germania, Olanda, Belgia, Liban, Italia, 

Turcia, Austria, 

 

 VIII. Concluzii 

• În perioada următoare, pornind de la avantajele comparative pe care le are Bucureştiul, capitala 

României poate deveni un nod comercial pentru întreaga Europă de Est.  

• Parcurile industriale şi tehnologice din imediata vecinătate a Capitalei sunt şi vor fi puncte 

puternice de atracţie pentru companiile multinaţionale şi pentru cele locale. Sunt necesare, însă, 

stimulente pentru atragerea de noi investitori şi dezvoltarea de noi capacităţi de producţie. Se 

impune şi încurajarea industriilor care pun în valoare punctele forte locale (populaţie tânără, 

educată, vorbitoare de limbi străine).  

• Deşi în prezent deţine o cotă însemnată de piaţă pe segmentul turismului de afaceri, Bucureştiul 

poate a devenit și un reper pe harta turistică a Europei şi prin prisma turismului cultural şi de tip 

city break, fără a se neglija componenta care l-a consacrat – turismul de eveniment (târguri, 

expoziţii, conferinţe, forumuri, evenimente corporative). În context, este important dialogul 

constant dintre autorităţile locale şi organizaţiile reprezentative pentru mediul de afaceri, cu 

efecte asupra dezvoltării unor parteneriate în sistem public-privat viabile, inclusiv pentru punerea 

în practică a unor proiecte finanţate din fonduri europene. 

• Planurile de modernizare a Bucureştiului, cu păstrarea arhitecturii ce i-a adus renumele de 

„micul Paris” ar trebui să aibă în vedere şi recondiţionarea unor clădiri istorice pentru a deveni 

platforme business şi incubatoare de afaceri. Este necesară sprijinirea atât a industriilor creative, 
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cât şi revitalizarea meşteşugurilor şi a comerţului în stil tradiţional prin recondiţionarea fizică a 

locurilor cu tradiţie în domeniu. De asemenea, străzile şi bulevardele din zona centrală trebuie să 

aibă un rol în susţinerea vieţii urbane şi nu pentru tranzit. Arterele din centru trebuie tratate ca 

străzi cu caracter local, care să susţină activităţi comerciale, culturale şi de loisir, caracteristicile 

esenţiale ale unui centru urban european.  

• În contextul problemelor cu care se confruntă în prezent Bucureştiul, modernizarea 

infrastructurii, concomitent cu implementarea unui sistem coerent de management al traficului, 

precum şi identificarea şi utilizarea unor soluţii tehnologice care să conducă la creşterea 

eficienţei energetice şi la un mediu mai curat trebuie să se regăsească printre priorităţile 

Capitalei. 

• La nivelul capitalei se impune o planificare şi o prioritizare a investiţiilor având la bază un plan 

strategic pe termen mediu şi lung a cărui finalitate o constituie transformarea Bucureştiului    

într-un centru regional de afaceri.  

 

Surse: 

• Institutul Naţional de Statistică 

• Direcţia Regională de Statistică a Municipiului Bucureşti 

• Oficiul Naţional al Registrului Comerţului 

• Ministerul pentru Mediul de Afaceri,Comerţ şi Antreprenoriat 
• Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă 

• Banca Naţională a României 

 

 

 


