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ANEXA 1 -  Analiza de potențial a economiei județului Timiș 

 

 

Pentru realizarea analizei de potențial a economiei județului Timiș 

în cadrul cercetării secundare au fost valorificate datele existente în 

cadrul Strategiei de dezvoltare economică şi socială a județului Timiș pe 

perioada 2021-2027 (Consiliul Judetean Timis-SDES 2021),  în cadrul 

Programului de Dezvoltare al Regiunii Vest 2021 – 2027 (AGENȚIA 

PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST 2021) și în cadrul 

Strategiei de Specializare Inteligentă a Regiunii Vest – RIS3 (AGENTIA 

PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST 2020), şi au fost utilizate 

datele obținute din baza de date a INSSE (Tempo Online 2022).  

Analiza de potențial surprinde bazele, tendințele, sursele și 

resursele de sustenabilitate și reziliență, notele de atractivitate și 

diferențiere, aspectele esențiale ce generează și perpetuează 

reputația ansamblului economiei timișene.  

Analiza de potențial radiografiază sectoarele economice 

timișene pentru a surprinde motoarele economiei timișene și 

pentru a propune matricile pilonilor de identitate economică a 

brandului.  
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1. Conectivitatea economică și potențialul comunitar de creștere economică  

 

Analiza conectivității ( contextului județean strategic - geografic, spațial și infrastructural) 

suprinde faptul că Județul Timiș: 

✓ se află în triunghiul format de capitalele europene Budapesta, Belgrad și București. 

✓ este poartă de intrare în țară dinspre Serbia și Ungaria. 

✓ se situează pe direcția preferențială de legătură a României cu regiunile centrale și 

vestice ale Europei. 

✓ este hub (nod de transport intermodal) aerian regional, dispunând de un aeroport – 

Aeroportul Internațional Traian Vuia – amenajat în comuna Ghiroda, în vecinătatea directă a 

municipiului Timișoara, încadrat drept aeroport internațional, fiind al treilea cel mai mare aeroport din 

România după numărul de pasageri transportați, la nivelul anului 2019 (1,597,319 pasageri). 

✓ este conectat la rețeaua europeană de transport prin intermediul rețelelor TEN-T 

Centrală și Globală, astfel că principalul coridor ce îl deservește este coridorul Rin-Dunăre, ce asigură 

legătura cu capitala Austriei, cu partea central-sudică a Germaniei (orașele München, Stuttgart și 

Nürnberg) și cu Orașul Strasbourg din Franța; de asemenea, coridorul Orient East-Med traversează 

teritoriul județului, și asigură legătura cu Budapesta. 

✓ nod în rețeaua TEN-T pe coridorul Rin Dunăre, ce constituie o oportunitate de conectare 

a rețelei de așezări a județului la rețeaua europeană. 

✓ este parte din Rețeaua feroviară TEN-T Core, ce asigură conectivitatea feroviară 

internațională și națională inclusiv pe teritoriul României și al județului Timiș și propune coridoare 

feroviare în lungul cărora au fost modernizate sau sunt în curs de modernizare căile ferate; traseul de 

cale ferată TEN-T identificat pe raza județului este București – Craiova – Dr. Tr. Severin – Caransebeș 

– Lugoj – Timișoara. 

✓ este amplasat pe cea mai importantă arteră comercial-fluvială europeană 

reprezentată de Canalul Dunăre – Main – Rin. 

✓ este traversat de importante drumuri europene: Drumul european E70 (DN 59 și DN 

6) care intră în țară din Serbia pe la PCTF Stamora Moravița și face legătura, prin Timișoara, cu sudul 

țării și cu capitala, București;Drumul european E 671 (DN 69), care străbate județul de la nord la sud, 

asigurând o bună legătură cu Ungaria, respectiv Europa Centrală. 

 

 

✓ este traversat de coridoare majore, ce definesc o serie de relații puternice în teritoriu: 

autostrada Arad – Timișoara (finalizată), Timișoara – Lugoj (finalizata), Lugoj – Deva (în construcție). 
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✓ are o rețea feroviară de 795 km din care 113 km sunt de cale electrificată. Pe teritoriul 

județului Timiș rețeaua feroviară este formată dintr-o magistrală (900) și 18 linii secundare care aparțin 

magistralelor 900 (București–Timișoara), 200 (Brașov-Curtici) și 300 (București- Episcopia Bihor). 

Magistrala 900 de cale ferată, al cărei traseu este București(nord) – Roșiori(nord) – Craiova – Filiași – 

Caransebeș Timișoara(nord), străbate teritoriul județului pe relația Lugoj – Timișoara. 

✓ găzduiește o capitală istorică a României, Timișoara fiind fosta capitală a regiunii 

istorice Banat, iar în prezent având rolul de pol de creștere, organizat în jurul unor sectoare industriale 

propulsive, capabil de dezvoltare rapidă și de generare a unei creșteri prin efecte de multiplicare și 

diseminare în restul sectoarelor economiei, la nivelul Regiunii Vest. 

✓ este un important pol logistic la nivel național, oferind astfel oportunități de dezvoltare 

strategică pentru poziționarea depozitelor. 

✓ (prin Municipiul Timișoara ) este în prezent al patrulea hub IT (după București, Cluj-

Napoca și Iași, din perspectiva numărului de specialiști care lucrează efectiv în domeniu), profitând de 

cea mai solidă reprezentare a industriei automotive din România, industrie deservită major de 

companiile de IT&C. 

✓ este al treilea pol financiar din țară, după municipiul București și județul Cluj. La nivelul 

anului 2019, în județul Timiș activau 329 de unități locale active cu o cifră de afaceri de aproape 19 

milioane Euro (exceptând agențiile bancare, care nu prezintă situații financiare la nivel de subunități) 

și circa 2.221 de salariați, la care se adăugau 279 de colaboratori (de ex. brokeri de asigurări sau de 

credite). 

✓ are la nivelul anului 2019, 1.344 de unități locale active în domeniul imobiliar, cu o 

cifră de afaceri de circa 170 mil. Euro și 1.540 de salariați. Aproximativ jumătate dintre acestea se 

ocupau cu închirierea unor active imobiliare (spații industriale, comerciale, locuințe), în timp ce restul 

de dezvoltările imobiliare propriu-zise. 

✓ are cel mai mare stoc de birouri în Timișoara (213.000 mp), beneficiind în ultimii ani 

de 70.000 de mp de spații noi. În 2019, Timișoara a beneficiat de câteva proiecte importante: Openville, 

ISHO, Vox Technology Park. Una din condițiile dezvoltării proiectelor imobiliare o reprezintă 

accesibilitatea, proximitatea față de centrele de interes – facultăți, zone de entertainment, restaurante 

etc. Rata de neocupare era de 11%, iar chiriile de 13-14 euro/mp.  

 

 

✓ dispune în cadrul municipiului reședință de județ Timișoara de un pol național 

universitar important, cu atractivitate ridicată, fiind cel mai mare din zona de vest a României. La 
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nivelul județului activează în prezent, conform datelor Ministerului Educației, nu mai puțin de 7 instituții 

de învățământ universitar. 

 

Analiza comunităților din Județul Timiș, din perspectiva potențialului de creștere 

economică este una favorabilă. Zonele cu potențial de creștere economică din județul Timiș sunt 

clasificate după cum urmează:  

 

- Potențial foarte ridicat: Bucovăț, Boldur, Giera, Dudeștii Noi, Jamu Mare, Știuca, Iecea 

Mare, Pișchia, Fârdea, Sânandrei, Variaș, Checea, Remetea Mare, Ghizela;  

- Potențial ridicat: Ghiroda, Jimbolia, Lenauheim, Peciu Nou, Orțișoara, Moravița, 

Giarmata, Dumbrava, Liebling, Mănăștiur, Victor Vlad Delamarina, Teremia Mare, Voiteg, Racovița, 

Săcălaz, Criciova, Moșnița Nouă;  

- Potențial moderat: Livezile, Otelec, Făget, Nițchidorf, Bara, Biled, Jebel, Lovrin, Fibiș, 

Gavojdia, Topolovățu Mare, Belinț, Sandra, Banloc, Sânpetru Mare, Uivar, Pesac, Periam, Dumbrăvița, 

Sânmihaiu Român, Ghilad, Dudeștii Vechi;  

- Potențial redus: Curtea, Comloșu Mare, Becicherecu Mic, Darova, Ohaba Lungă, Recaș, 

Chevereșu Mare, Șag, Gottlob, Ciacova, Beba Veche, Birda, Vâlcani, Giroc, Tomnatic, Timișoara, 

Margina, Bethausen, Gătaia, Sânnicolau Mare, Parța, Foeni, Giulvăz, Tormac și Cărpiniș;  

- Potențial foarte redus: Pădureni, Cenad, Nădrag, Denta, Mașloc, Lugoj, Satchinez, 

Cenei, Traian Vuia, Buziaș.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Indicatorii macroeconomici și ”actorii” economiei  
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Analiza principalilor indicatori macroeconomici de la nivel judeţean arată că: 

✓ Judeţul Timiş se plasează în rândul unităţilor teritoriale NUTS 3 (judeţe) cu o dezvoltare 

economică ridicată în context naţional. La nivelul anului 2019 PIB-ul judeţului Timiş (49435.2 mil. lei – 

10.429,6 mil.Euros) l-a plasat pe locul 3 în ierarhia naţională, după Municipiul Bucureşti şi judeţul Cluj. 

✓ Un calcul efectuat utilizând datele disponibile la nivelul anului 2019 (EU n.d.) arată că 

judeţul Timiş se menţine pe locul 3 în ierarhia naţională şi la PIB-ul (Euro) pe locuitor, cu un PIB/locuitor 

de 14.780 mii E/loc, după Cluj (15.816 mii E/loc) şi Mun.Bucureşti (30.263 mii E/loc).  

✓ Economia județului Timiș se bazează, din ce în ce mai mult, pe sectorul terțiar, având o 

structură complexă în care industria are încă un aport semnificativ, de peste 30%. Ponderi importante 

în economia judeţului dețineau comerțul, transporturile și hotelurile și restaurantele (19.32%) sau 

tranzacțiile imobiliare (7.58%). 

✓ Manufactura este un pilon important al structurii economiei județene, contribuind cu peste 

30% la VAB-ul județului Timiș. Industria extractivă, producția și furnizarea de energie electrică și 

termică, au ponderi relative scăzute în VAB-ul judeţean, alături de - agricultură, silvicultură și pescuit  

(5.01%), respectiv construcții (2.81%). O pondere relativ mică în VAB-ul județean o au și industriile 

creative și culturale – 3.81%. 

✓ În context regional, județul Timiș este o forța economică, ocupând locul 1 în ceea ce 

privește valoarea adăugată din toate activitățile economice, la diferențe mari față de restul județelor 

din regiunea de dezvoltare Vest. Comparativ cu restul județelor din țară, Timișul înregistrează, 

următoarele performanțe economice, din perspectiva Valorii Adăugate Brute: 

▪ Agricultură și pescuit – locul 1 

▪ Manufactură – locul 2, după Municipiul București (în anul 2018, a devansat și județul 

Prahova, urcând un loc în top) 

▪ Comerțul, transporturile și hoteluri și restaurante – locul 4, după Municipiul București, 

județele Constanța și Cluj 

▪ IT&C – locul 3, după Municipiul București și județul Cluj 

▪ Servicii financiare – locul 3, după Municipiul București și județul Cluj 

▪ Activități profesionale, științifice și tehnice – locul 4, după Municipiul București, județele 

Ilfov și Cluj 

▪ Sănătate, educație și administrație publică – locul 4, după Municipiul București și județele 

Iași și Cluj 

▪ Industrii creative și culturale – locul 3, după Municipiul București și județul Cluj. 

 

Analiza principalilor ”actori economici” de la nivel judeţean arată că: 
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✓ În județul Timiș, în 2019, ultimul an pentru care există date oficiale, erau inventariate 

27.009 unități locale active, agenți economici cu sediul social în județul Timiș sau cu sediul în alte zone 

din țară, dar cu sucursale și puncte de lucru în zonă). Numărul acestora a crescut continuu după anul 

2011, situație înregistrată în majoritatea județelor din țară. Se observă o creștere cu aproximativ 12% 

în intervalul de analiză. Din totalul unităților locale active înregistrate la nivel regional, în județul Timiș 

își desfășoară activitatea aproximativ 49%, ceea ce demonstrează o orientare antreprenorială a 

județului, asta și datorită faptului că talentele sunt concentrate aici, ca urmare a localizării principalelor 

universități din județ. 

✓ Conform INS, cifra de afaceri înregistrată de companiile din județul Timiș în anul 2019 a 

ajuns la valoarea de peste 69 miliarde lei, ceea ce reprezintă undeva la 14 miliarde euro, mai mare de 

aproape 3 ori față de cea înregistrată în anul 2009 (pentru valoarea în euro).  

 

✓ Cifra de afaceri are câteva caracteristici evidente:  

 

• este distribuită relativ similar pe tipuri de companii, cu nivelul național, în sensul în care, 

este realizată în proporție de peste 35% de companiile cu peste 1.000 de angajați (mid-caps-uri și 

companii mari), urmate de cele mici (19%) și mijlocii (17%);  

• se poate deduce că în sectorul industrial, întreprinderile mari realizează cifre de afaceri 

mai ridicate. Astfel, peste 59% din cifra de afaceri din industrie este realizată de companiile cu peste 

1.000 de angajați, cu alte cuvinte, aproximativ 1% din totalul companiilor din manufacturing realizează 

59% din cifra de afaceri județeană;  

• în sectorul comerțului predomină întreprinderile mici și mijlocii. O pondere de 93% din 

numărul total de companii cu acest profil din județ realizează 23% din cifra totală de afaceri din județ, 

datorită distorsiunii consumului/circulației intermediar/e.  

• în sectorul serviciilor, microîntreprinderile și întreprinderile mici au, de asemenea, o 

pondere ridicată. Acestea realizează peste 56% din cifra de afaceri din servicii. 

 

 

 

 

 

3. Balanța Comercială  
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Județul Timiș este unul dintre puținele județe care înregistrează excedent comercial. Un 

element important al nivelului de dezvoltare județean este reprezentat de evoluția comerțului 

exterior, reflectat prin volumul exporturilor și importurilor, precum și de structura acestora pe 

piețe de desfacere și produse.  

Este evidentă tendința de creștere a volumului exporturilor la nivel județean de la un an la altul. 

La nivel județean, în perioada 2011-2020, exporturile FOB au crescut cu 79% atingând în anul 2020, 

valoarea de 6.7 miliarde euro. Pe de altă parte, creșterea importurilor CIF a fost și ea susținută pe 

întreg intervalul de analiză, acestea au atins pragul superior în anul 2020, când s-a înregistrat o valoare 

de aproximativ 6 miliarde euro. 

Din perspectiva exporturilor, județul Timiș se plasează pe locul 2 la nivel național, după 

Municipiul București, având și companii exportatoare puternice care reprezintă județul în topul 

exportatorilor din România, majoritatea dintre acestea având capital străin.  

În anul 2020, se observă o diminuare a volumului comerțului, cel mai probabil, ca urmare a 

pandemiei de COVID-19, care a afectat mai ales ramurile industriei prelucrătoare. Cu toate acestea, 

în anul 2020, conform datelor de la Direcția Regională Vamală Timiș, s-a obținut un surplus comercial 

în relația cu țări, precum: Germania, Italia, Slovacia, Cehia, Franța, Spania etc. În cazul relațiilor 

comerciale cu unele dintre țări, se observă o creștere a surplusului comercial între anii 2019 și 2020, 

chiar și cu 80% (Croația), 62% (Germania), 52% (Cehia). 

Soldul balanței comerciale a județului Timiș este pozitiv pe întreg intervalul de analiză. 

Între 2011-2020, exporturile județului au crescut cu 79%. Județul Timiș s-a plasat pe locul 2, în 

anul 2019, și din perspectiva valorii exporturilor/cap de locuitor, ceea ce întărește și mai tare 

poziția strategică pe care o are din acest punct de vedere la nivel național, fiind depășit doar de 

județul Argeș care se bucură de prezența celui mai mare exportator din România – Automobile Dacia 

SA - de existența căruia depind alți zeci de furnizori TIER 1 sau 2 din majoritatea orașelor cu 10-15k 

de locuitori (furnizori mase plastice, textile, sticlă etc.). Pandemia de COVID-19 a afectat mai tare 

performanța producătorilor din județul Argeș, astfel că în anul 2020, județul Timiș a ajuns pe prima 

poziție din perspectiva valorii exporturilor/cap de locuitor. 

Totuși, merită menționat faptul că județele care exportă mult nu sunt și cele mai atractive, în 

general. Județele Argeș sau Arad, se numără printre județele cu cele mai mari exporturi din țară, dar 

nu se numără printre cele mai atractive zone din țară. În principiu, acestea atrag un număr mare de 

navetiști, dar nu și de migranți definitivi.  

 

Județul Timiș, în schimb, are rezultate foarte bune și la exporturi, iar Timișoara este pe 

locul 3 din perspectiva celor mai atractive zone din țară. Combinația aceasta este una 
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câștigătoare, fiind un avantaj competitiv pe care județul ar trebui să-l exploateze pe termen lung 

prin sprijinirea firmelor exportatoare pentru ca acestea să-și mențină cel puțin același ritm de 

creștere, cât și prin promovarea unor măsuri active de atragere a altor investiții cu potențial de 

export și care oferă salarii mari, crescându-și astfel și magnetismul pentru talente. 

Se poate observa că cea mai mare valoare a balanței comerciale (unde se înscriu cele mai mari 

valori ale exporturilor) se înregistrează în cazul Secțiunilor XVIII Instrumente și aparate optice, 

respectiv XVI Mașini, aparate și echipamente electrice, categorii de produse cu un grad al complexității 

mult mai ridicat. Trebuie menționat un aspect important: complexitatea produselor exportate este în 

conexiune cu complexitatea economică. Complexitatea produselor din domenii precum industria 

chimică, mașini & echipamente (sunt considerate cele mai complexe industrii) este determinată mai 

ales de acele companii care au o concentrare mare a angajaților înalt calificați și ale căror competențe 

nu pot fi replicate cu ușurință, oferindu-le un nivel ridicat de diferențiere. Pentru a fi competitiv pe 

termen lung, Timișul trebuie să continue să producă și să exporte produse complexe și cu consumuri 

intermediare mai reduse. Mai specific, în anul 2020, ultimul an pentru care există date disponibile la 

nivel de capitole cu balanță comercială pozitivă, situația, similară cu cea înregistrată în anul 2019, stă 

în felul următor: pentru Capitolul 85 – ”Mașini, aparate și echipamente electrice și părți ale acestora” 

(din Secțiunea XVI), pentru Capitolul 40 – ”Cauciuc și articole din cauciuc” (din Secțiunea VII), pentru 

Capitolul 87 – ”Automobile, tractoare și alte vehicule terestre” (din Secțiunea XVI), pentru Capitolul 94 

– ”Mobilă; Mobilier medico-chirurgical; Articole de pat și similare; Aparate de iluminat nedenumite” (din 

Secțiunea XX), pentru Capitolul 64 – „Încălțăminte” (din Secțiunea XII), pentru Capitolul 44 – Lemn 

(pentru Secțiunea IX) etc.se înregistrează cele mai mari valori ale soldului balanței comerciale. Timișul 

contribuie cu 11% la exporturile României, poziționându-se, după cum spuneam mai sus, pe locul 2 la 

nivel național după Municipiul București, iar din perspectiva importurilor, pe locul 3 după Municipiul 

București și județul Ilfov. În context regional, în anul 2019 și în 2020, Timișul se poziționa pe primul loc, 

din perspectiva valorii exporturilor. 

 

 

 

 

 

 

4. Reziliența factorilor productivi  
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Analiza rezilienței factorilor direct productivi sondează caracteristicile și tendințele 

existente la nivelul: 

✓ populației;  

✓ populației active; 

✓ populației școlare; 

✓ resurselor de subsol; 

✓ zonificării teritoriale;  

✓ solului;  

✓ biogeografiei și climei;  

✓ suprafeței și producției agricole.  

 

Populația 

 

Analizând evoluția populației din județ în intervalul 2010-2020, se poate observa o tendință de 

creștere a populației care este în contrast cu cea generală de scădere a populației la nivel 

național. Astfel, creșterea este de 4,3% în perioada 2010-2020, ceea ce atrage atenția asupra faptul 

că județul Timiș este unul dintre cele mai dezvoltate din perspectiva tendinței demografice pozitive care 

s-a remarcat a fi constantă începând cu anul 2006. Inclusiv Regiunea Vest înregistrează o tendință 

descendentă, populația scăzând cu 2,4% în ultimii 11 ani.  

În ceea ce privește raportul de îmbătrânire demografică din întreg județul Timiș în anul 2020, 

valoarea acestuia 1.142,7% este mai mică decât la nivel regional 1.299,4% și național 1.179,5%. 

În ceea ce privește rata natalității, deși la nivel național pentru intervalul de analiză 2010-2018 

valoarea acesteia a scăzut (-0,13‰, de la 9,43 la 9,3‰), atât în regiunea Vest cât și în județ a crescut 

(în regiune: +0,44‰, de la 8,55 la 8,99‰ și în județ: +0,84, de la 9,39 la 10,23‰). Mai mult, creșterea 

din Timiș (+0.84‰) este considerabil mai mare decât cea din regiune (+0.44‰). Această tendință se 

dovedește inclusiv prin faptul că județul prezintă valori mai ridicate ale ratei fertilității față de celelalte 

niveluri teritoriale, chiar dacă în cazul atât al regiunii și al țării acest indicatori a înregistrat creșteri în 

intervalul menționat. 

Rata de mortalitate la nivelul județului Timiș în anul 2018 (10.1‰) este mult mai scăzută față de 

situația de la nivelul regiunii (11.8‰) sau chiar a țării (11.9‰). În Timiș s-a remarcat în intervalul 2010-

2018 o scădere de 0.68‰, pe când in regiunea Vest valoarea a rămas aceeași, iar la nivel național a 

crescut. 
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Sporul natural este dependent de natalitate și mortalitate, astfel că diferența dintre acești 

indicatori reprezintă valoarea asociată sporului. Per total, situația la nivel de județ este mult mai bună 

față de cea de la nivelul regiunii și al țării unde se înregistrează valori negative, în Timiș fiind pozitivă 

(0.1‰). 

 

 

Populația activă 

 

În ianuarie 2020, resursa umană potențială a județului a fost de 473.5 de mii de persoane. 

Resursa actuală de muncă (populația în vârstă de muncă aptă de lucru), prin excluderea persoanelor 

cu incapacitate permanentă de muncă și pensionarii în vârstă de muncă ce nu lucrează, a fost de 450.8 

mii de persoane. Dintre aceștia, populația ocupată civilă este de 347.8 mii de persoane. Județul Timiș 

se află pe locul 9 din perspectiva numărului de patroni, lucrători pe cont propriu, lucrători familiali 

neremunerați, în condițiile în care din perspectiva efectivului de salariați se află pe locul 3 la nivel 

național, ceea ce subliniază faptul că statutul de salariat este un fenomen puternic urbanizat (populația 

este concentrată în proporție de 58% în mediul urban, cu toate că de-a lungul ultimilor ani se observă 

o ajustare a fenomenului și o distribuție care tinde spre echilibrul urban-rural), în timp ce statutul de 

lucrător pe cont propriu sau lucrătorii familiali neremunerați sunt fenomene rurale, ținând cont de faptul 

că aceștia sunt fie ocupați în agricultură, fie apar ocupați, dar lucrează în străinătate, fie lucrează la 

negru sau au afaceri individuale. În județul Timiș există undeva la 90.000 de lucrători pe cont propriu, 

reprezentând 26% din populația ocupată și 256.000 de salariați, reprezentând 74%. Acest lucru 

înseamnă că 74% dintre locuitorii apți de muncă sunt salariați. Salariații reprezintă doar o parte din 

populația de vârstă activă și, alături de patroni, una din cele două categorii de populație cu venituri 

stabile. 

Datele INS indică faptul că în județul Timiș, la nivelul anului 2020, erau contabilizate 473.500 de 

persoane în vârstă de muncă, dintre care 243.900 de bărbați și 229.600 de femei. Spre deosebire de 

anul 2008, numărul de persoane apte de muncă a crescut cu circa 13%, deși valoarea indicatorului a 

scăzut din 2016, de la un an la altul. Diferența dintre populația după domiciliu în vârstă de muncă și 

resursele de muncă (27.443 persoane pentru anul 2019) reprezintă persoanele cu incapacitate 

permanentă de muncă și pensionarii în vârstă de muncă, dar care nu lucrează. 

 

 

Populația activă (cuprinde populația ocupată plus șomerii), care este prezentă pe piața 

muncii, a avut o dinamică pozitivă (numărul persoanelor active a crescut cu 10.600), în intervalul 
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de analiză. Astfel, din cele 473.500 de persoane apte de muncă, 350.600 sunt active economic, adică 

74% din total. Restul sunt, în general, elevi de liceu, studenți, persoane casnice, persoane care 

lucrează în străinătate, persoane pensionate anticipat etc. 

Rata de activitate a forței de muncă de la nivel județean era de 74% în anul 2019, peste 

cea înregistrată la nivel regional (73.5%) și național (71.7%). Aceasta a scăzut cu 1 punct 

procentual față de anul 2008, în condițiile în care o bună parte din excedentul de populație aptă de 

muncă a emigrat (din 1990-2008, rata de activitate a scăzut cu aproape 8 puncte procentuale). 

În anul 2019, conform estimărilor INS, la nivelul județului Timiș se înregistrau 347.800 de 

persoane ocupate, dintre care 194.400 de sex masculin și 153.400 de sex feminin. Față de anul 2008, 

se remarcă o creștere a numărului de persoane ocupate cu circa 4%, cauzele fiind legate mai ales de 

o componentă economică (oportunitățile decente de ocupare de la nivel local).  

Rata de ocupare a forței de muncă din județul Timiș era estimată de INS la 73.5% în anul 

2019, peste media regională (72.3%) și cea națională (69.6%). Din perspectiva acestui indicator, 

județul se plasează pe locul 9 la nivel național. 

La nivelul anului 2019, în județul Timiș erau înregistrați oficial, conform datelor INS, 240.673 de 

salariați, mult mai puțini decât populația ocupată, estimată de aceeași sursă 347.800 de persoane. 

Diferența este reprezentată de persoane care activează pe cont propriu în țară și străinătate, mai ales 

de cei ocupați informal în agricultură din zonele rurale. Această categorie este cea mai vulnerabilă din 

punct de vedere social, veniturile lor fiind incerte, iar asigurarea subzistenței fiind dependentă de 

volumul producției agricole realizate.  

În intervalul de analiză, numărul mediu de salariați a crescut cu 11%, ceea ce 

demonstrează o creștere a oportunităților de joburi de la nivel județean. 

Gradul de folosire a timpului de lucru este de 69.19%, în anul 2019, în creștere cu 9 puncte 

procentuale comparativ cu rezultatul aferent anului 2011, care a fost calculat în strategia 

aferentă perioadei de programare 2014-2020.  

Rata șomajului înregistrată în județul Timiș în anul 2019 era de 0.8%, sub media regională 

(1.7%) și națională (2.9%), fiind mai ridicată în rândul femeilor (1%) decât în cel al bărbaților (0.6%). 

Față de anul 2009, momentul de maximă intensitate a crizei globale, rata șomajului a scăzut de 5 ori. 

Conform ITM, raportat la anul 2020, mediul privat avea activi 230.580 de salariați, iar mediul 

public 53.293 de salariați, iar entitățile mixte – 4.495 salariați. 

 

 

Populația școlară 
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Conform datelor ISJ Timiș, la nivel județean erau înscriși în învățământul de stat 91,9 mii de 

elevi la finalul anului 2020, valoare ce a înregistrat evoluții negative anual între 2010 și 2020. În schimb, 

este de așteptat ca această tendință să se schimbe, având în vedere că populația tânără, de sub 

15 ani, a înregistrat evoluții pozitive în ultimii ani, de la 102,3 mii persoane (2010) la 110,7 mii 

persoane (2020) conform INS (indicator referitor la populația după domiciliu la 1 ianuarie). 

De notat este și faptul că învățământul profesional a cunoscut o creștere fulminantă a 

efectivelor școlare, având în vedere că în anul 2013 doar 241 de elevi au ales să urmeze această 

formă de învățământ, iar în 2021 se înregistrau aproape 3100 de persoane în acest ciclu de studii. 

În același timp, conform situației puse la dispoziție de ISJ Timiș, numărul elevilor aflați în risc de 

abandon școlar a crescut în ultimii ani, existând un maxim la nivelul anului școlar 2016-2017, de 

aproximativ 1.454 de elevi (1,5% din total elevilor înregistrați în învățământul de masă), iar la nivelul 

anului 2021 fiind 944 de elevi în această situație (1%). 

În schimb, ratele efective de abandon școlar la nivel județean au scăzut continuu în ultimii 10 

ani, astfel că în anul școlar 2019-2020 doar 0,4% dintre persoanele înscrise în învățământul de stat au 

abandonat. 

Județul Timiș, prin universitățile concentrate în municipiul Timișoara (6 din totalul de 11 

de la nivelul regiunii Vest, dintre care 4 de stat și 2 private) se remarcă prin faptul că atrage an 

de an o mulțime de tineri (fiind singurul județ la nivelul regiunii care înregistrează creșteri ale 

numărului de studenți de la an la an). Mai mult, cele 4 universități publice au creat în anul 2020 

prima structură de cooperare și consolidare a centrului universitar și a platformei de cercetare, 

dezvoltare și inovare științifică ce își propune să contribuie la promovarea municipiului 

Timișoara ca pol de referință pentru Europa Centrală și de Est. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resurse de subsol 
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Județul Timiș beneficiază de existența unor resurse de subsol precum: 

• Hidrocarburi: zăcăminte de lignit (Sinersig), petrol și gaze (în vestul județului: Teremia Mare, 

Șandra, Satchinez, Varoaș, Călacea, Dudeștii Vechi), gaze de șist. 

• Materiale de construcție: bazalt (Lucareț-Șanovița), argilă (Biled, Cărpiniș, Jimbolia, Lugoj, 

Sânnicolau Mare), nisip (Șag), nisip pentru sticlă (Groși-Făget, Tomești, Gladna), calcare (Luncani, 

Românești, Pietroasa). 

• Minereuri neferoase: mangan (Pietroasa). 

• Izvoare de ape minerale și ape geotermale: Timișoara (la adâncime de 1.100 m), Buziaș 

(carbogazoase), Pișchia, Ivanda (izvoare sulfatate), Sacoșu Mare, Bogda, Călacea (ape minerale 

termale de 35 – 40 °C), Deta, Sânnicolau Mare, Jimbolia, Teremia Mare, Lovrin. 

Județul Timiș dispune de resurse de apă estimate la 1.592,7 milioane m3/an, din care 763,90 

milioane m3/an din apele subterane și 828,8 milioane m3/an din apele de suprafață. Se apreciază 

astfel că județul are un ușor deficit de resurse de apă, raportat la populație (circa 2.256 m3/locuitor/an).  

Resursele potențiale totale de apă ale Spațiului Hidrografic Banat (spațiu în care se înscrie 

județul Timiș) sunt apreciate la 4,58 mil. m3/an, din care cele de suprafață sunt de 3,38 mil. m3/an și 

cele subterane de 1,20 mil. m3/an. Resursele potențiale de suprafață sunt distribuite astfel: în b.h. 

Bega 0,56 mil. m3/an, în b.h. Timiș 1,51 mil. m3/an, în b.h. Caraș 0,22 mil. m3/an, în b.h. Nera 0,46 

mil. m3/an, în b.h. Cerna 0,38 mil. m3/a. Resursele potențiale subterane sunt distribuite în straturile 

freatice (62%) și în straturile de adâncime (38%).  

Resursele tehnic utilizabile totale de apă ale Spațiului Hidrografic Banat sunt de 

aproximativ 1,50 mil. m3/an, din care: de suprafață 0,39 mil. m3/an și 1,11 mil. m3/an subterane. 

Distribuția spațială a resurselor tehnic utilizabile de suprafață din Spațiul Hidrografic Banat se prezintă 

astfel: în b.h. Bega 30,13 mii m3/an, în b.h. Timiș 30,9 mii m3/an, în b.h. Caraș 12,6 mii m3/an, în b.h. 

Nera 30 mii m3/an și de 17,4 mii m3/an în b.h. Cerna. Resursele tehnic utilizabile subterane sunt 

distribuite astfel: în straturile freatice (64%) și în straturile de adâncime (36%). 

 

 

 

 

 

 

 

Zonificare teritorială 
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Zonificarea teritoriului județean este caracterizată de o pondere ridicată a suprafeței arabile 

(peste 61% din totalul fondului funciar), traversată sau mărginită de importante ape curgătoare cum fi 

Bega, Bega Veche, Timiș, Bârzava, Moravița, Nădrag și Aranca precum și acoperită de corpuri de apă 

majore precum cel mai mare lac din vestul României, lacul Surduc (530 ha). Mai mult, unele dintre 

aceste caracteristici se remarcă și la nivel local, mai mult de trei sferturi din UAT-urile județului Timiș 

fiind acoperite în proporție de peste 60% de terenuri agricole. 

În partea nord vestică a județului se concentrează cele mai multe UAT-uri cu o pondere ridicată 

a terenurilor arabile, în timp ce spre zona de est încep să se remarce terenurile acoperite de pășuni și 

livezi s alături de zonele cu păduri datorită altitudinilor mai ridicate ale terenului. Trebuie menționat însă 

și faptul că fondul forestier a cunoscut degradări de-a lungul timpului prin exploatarea nerațională a 

unor suprafețe, însă la nivelul județului Timiș această problemă nu este la fel de gravă precum în alte 

zone ale țării, fiind în același timp luate și măsuri de regenerare precum evenimentele de plantare 

forestieră, astfel încât în anul 2019 s-a înregistrat și o creștere a suprafeței fondului forestier. 

Printre tipologiile majore de terenuri se numără și cele ocupate de construcții, caracterul 

de câmpie al zonei fiind evidențiat și de această dată. Studiind ponderea suprafețelor ocupate de 

construcții, se remarcă faptul că cele mai ridicate procente se regăsesc în UAT-urile din jurul 

municipiului Timișoara (Moșnița Nouă, Dumbrăvița, Giroc, Șag, Ghiroda, Giarmata, Sânandrei, 

Săcălaz) la care se adaugă unități precum Jimbolia, Sânnicolau Mare, Buziaș, Chevereșu Mare, Lovrin, 

Biled, Becicherecu Mic sau Iecea Mare  

 

Solul  

 

Caracteristicile pedologice ale județului Timiș determină condiții favorabile pentru 

culturile agricole, în special cereale și plante tehnice și furajere (zona de câmpie), dar și pomicultură 

și viticultură. Nord-vestul județului beneficiază de prezența unor soluri fertile (cernoziomuri), în timp ce 

în zona de dealuri se remarcă predominanța solurilor brune de pădure. 

Cele mai răspândite soluri în cadrul județului sunt din clasa luvisolurilor (26.8%), 

cernisolurilor (26.4%) și cambisolurilor (16.8%). Studii mai vechi indică prezența unei suprafețe 

considerabile de sărături și soluri salinizate (68.000 ha – concentrate în special în Câmpia Timiș – 

Bega), fapt confirmat și de ponderea de 5-6 % din totalul fondului funciar indicată de PATJ Timiș. 

Aceste soluri sunt caracterizate prin exces de apă și de săruri, reprezentând o problemă pentru 

producția agricolă județeană. 

Există tendința ca suprafața ocupată de solonețuri (soluri salinizate) să crească din cauza 

proceselor de salinizare secundară – în 1985, terenurile cu potențial de degradare prin sărăturare sunt 

DRAFT 



 
   

 

Page 16 of 57 

 

estimate a avea o suprafață de peste 180.000 ha, din care 40.000 ha au un potențial de degradare 

deosebit de ridicat ca urmare a existenței unor acumulări de săruri la adâncimi mici (50 – 70 cm). 

Județul Timiș beneficiază de existența unor suprafețe considerabile de amenajări de 

îmbunătățiri funciare, menite să asigure o calitate bună a solurilor și să reducă factorii restrictivi 

existenți. Astfel, conform datelor primite de la ANIF Timiș: 

• suprafață de 1.131 ha este amenajată pentru irigații, în zona centrală (Beregsău) și de 

nord (Periam). 

• suprafață de 438.788 ha este amenajată pentru desecare, fie gravitațional (106.746 ha), 

fie prin pompare (332.042 ha). Această suprafață acoperă cea mai mare parte a câmpiei și a culoarelor 

depresionare din județ, cele mai întinse amenajări fiind Aranca (55.582 ha – nord-vestul județului) și 

Checea – Jimbolia (54.451 ha – vestul județului). 

• suprafață de 40.913 ha prezintă amenajări pentru combaterea eroziunii solurilor. Circa o 

treime din această suprafață se află în amenajarea Miniș – Chizdia (13.411 ha – în nordul județului). 

Productivitatea ridicată a terenurilor agricole din județul Timiș este ilustrată de încadrarea 

a circa 38% din suprafața agricolă acoperită de studii pedologice (697.143 ha) în clasele I și II de 

calitate pentru folosință arabilă. De cealaltă parte, doar 7.5% din această suprafață agricolă (52.285 

ha) a fost încadrată în clasa a V-a de calitate pentru folosință arabilă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biogeografia și clima  
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Agenția Europeană de Mediu indică situarea părții vestice a județului Timiș în regiunea 

biogeografică panonică, estul județului fiind încadrat în regiunea biogeografică continentală. 

Zona silvostepei ocupă partea de vest a județului (câmpie și terase joase). În acest teritoriu, 

cea mai mare parte a vegetației spontane a fost înlăturată pentru dezvoltarea culturilor agricole, 

vegetația naturală fiind prezentă doar în pajiști secundare sau în lunci și câmpii joase cu exces de 

umiditate (vegetație higrofilă și hidrofilă).  

Zona pădurilor de foioase (Podișul Lipovei, Dealurile Lugojului și Pogănișului, Câmpia 

Gătaiei) se remarcă prin insule de păduri de stejar, cer și gârniță, ce alternează cu pajiști. În 

estul județului se regăsește etajul pădurilor de foioase, prin păduri de gorun în amestec cu cer, 

păduri de fag și păduri de amestec (fag cu brad și molid). Fauna este deosebit de variată în zona 

silvostepei, unde se întâlnesc specii de reptile (șopârla de câmp, coronella – specie de șarpe), păsări 

(prepelița, ciocârlanul, ciocârlia, potârnichea) și mamifere mici (popândău, iepure, șoarecele de câmp). 

Complexitatea speciilor este și mai ridicată în zonele umede (pești, amfibieni, reptile, păsări). În 

domeniul forestier apar și mamifere mari (căprioare, mistreți, urși, lupi). O parte din specii prezintă 

interes cinegetic – Asociația Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din Județul Timiș gestionează 30 de 

fonduri de vânătoare pe teritoriul județului. 

Pe teritoriul județului Timiș se află 30 de arii naturale protejate de interes comunitar: 19 

situri de importanță comunitară (SCI) și 11 arii de protecție specială avifaunistică. Tabelul și 

harta de mai jos prezintă denumirea și localizarea acestor arii naturale protejate. 

Majoritatea ariilor naturale protejate (28 din 30) se află în administrarea Agenției Naționale 

pentru Arii Naturale Protejate (ANANP). Excepție fac siturile care se suprapun peste aria naturală 

protejată Parcul Natural Lunca Mureșului (ROSCI0108 și ROSPA0069), aflate în administrarea 

Romsilva prin Administrația Parcului Natural Lunca Mureșului. 

Circa 7.70% din suprafața județului Timiș este deci reprezentată de arii de protecție specială 

avifaunistică (aproximativ 67.050 ha), în timp ce circa 7.10% este ocupată de situri de importanță 

comunitară (aproximativ 61.750 ha). Cea mai întinsă arie naturală protejată de pe teritoriul județului 

este ROSCI0355 Podișul Lipovei - Poiana Ruscă (aproape 30.000 ha în Timiș). 

Pe teritoriul județului Timiș au fost astfel identificate 11 habitate de interes comunitar: 

• Pajiști și mlaștini halofile panonice și ponto-sarmatice– Mlaștina Satchinez, Becicherecu Mic, 

Sărăturile de la Foeni-Grăniceri, Sărăturile Diniaș, Lovrin. 

• Cursuri de apă din zonele de câmpie, până la cele montane, cu vegetație din Ranunculion 

fluitantis și Calitricho-Batrachion – Lunca Timișului. 

• Lacuri eutrofe naturale cu vegetație tip Magnopotamion sau Hydrocharition – Lunca Mureșului 

Inferior. 
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• Râuri cu maluri nămoloase cu vegetație de Chenopodion rubri și Bidention – Lunca Timișului, 

Lunca Mureșului Inferior. 

• Pajiști stepice subpanonice – Pajiștea Ciacova, Pajiștea Hebel, Valea din Sânandrei. 

• Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și 

alpin – Lunca Mureșului Inferior. 

Tufărișuri subcontinentale peri-panonice – Lunca Mureșului Inferior, Pădurea Semita. 

• Pajiști de altitudine joasă – Lunca Timișului. 

• Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Frasinus excelsior sau Fraxinus 

angustifolia, de-a lungul marilor râuri – Lunca Mureșului Inferior. 

• Păduri balcano-panonice de cer și gorun – Pădurea Dumbrava, Pădurea Paniova. 

• Zăvoaie cu Salix alba și Populus alba – Lunca Timișului, Lunca Mureșului Inferior. 

Se remarcă deci diversitatea deosebită a habitatelor din județul Timiș, ce acoperă 3 

regiuni biogeografice – panonică, continentală și (izolat – Ținutul Pădurenilor, Podișul Lipovei 

– Poiana Ruscă) alpină. 

În ceea ce privește speciile de floră și faună de interes comunitar, în județul Timiș au fost 

identificate 7 specii de mamifere, 3 specii de amfibieni și reptile, 11 specii de pești, 13 specii de 

nevertebrate și o specie de plante (în total 35 de specii). 

Dintre aceste arii naturale protejate, se remarcă Parcul Natural Lunca Mureșului Inferior 

care a fost declarat în anul 2006 Zonă Umedă de Importanță Internațională, fiind inclus pe Lista 

RAMSAR. Circa 17 % din suprafața ariei naturale protejate se află pe teritoriul județului Timiș. 

În județul Timiș clima este temperat-continentală moderată, cu influențe oceanice 

(dinspre vest) și mediteraneene (dinspre sud și sud-vest). Datorită caracteristicilor reliefului, peste 

85% din teritoriul județului aparține ținutului cu climă de câmpie. Clima este caracterizată de veri calde 

cu precipitații relativ bogate și ierni blânde datorate influențelor mediteraneene. Astfel, durata stratului 

de zăpadă este mai mică (15 – 20 zile), județul având printre cele mai lungi durate ale intervalului fără 

îngheț din țară. 

Prin urmare, parametrii climatici sunt influențați de circulația generală a atmosferei, caracterizată 

prin frecvența foarte mare a advecțiilor de aer temperat-oceanic din spre vest și nord-vest (vara și în 

anotimpurile de tranziție) și prin frecvența mare a advecțiilor de aer tropical-maritim dinspre sud-vest 

și sud, în special în perioada rece a anului.  

 

Radiația solară globală este cuprinsă între valori de peste 122.5kcal/cm2/an în extremitatea 

vestică a județului și valori de sub 115 kcal/cm2/an în zona estică346. Astfel, durata anuală de 
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strălucire a soarelui depășește 2.000 ore în partea vestică a județului (stația meteorologică 

Jimbolia), în timp ce la Lugoj, în est, durata este de sub 1.800 ore. 

Se remarcă anumite schimbări ale parametrilor climatici, relevate de analiza datelor 

meteorologice din perioada 1990-2019: 

 Creșterea temperaturii medii anuale, ce atinge 1°C la stațiile meteorologice Timișoara și 

Lugoj, în perioada 1990-2019 față de 1961-1990. Tendința este ca temperatura medie anuală să 

depășească 12°C. 

 Creșterea numărului de zile tropicale într-un an. 

 Creșterea intensității precipitațiilor, cu valori mai mari ale cantității maxime de precipitații 

căzute în 24 de ore. 

Scenariile climatice realizate pentru teritoriul României indică, în cazul județului Timiș, o creștere 

medie a temperaturii aerului ce nu va depăși 1°C iarna (intervalul 2021-2050 față de intervalul 1971-

2000 în condițiile scenariului RCP 8.5), respectiv 4 – 4.5°C vara (intervalul 2070-2099 față de intervalul 

1971-2000 în condițiile scenariului RCP 8.5).  

Prin urmare, impactul prognozat al schimbărilor climatice, în ceea ce privește creșterea 

temperaturii medii anuale, este mai redus decât în alte părți din țară (în special sudul și estul). 

De asemenea, considerând aceleași scenarii climatice, este prognozată o creștere de până în 

5% a cantității medie de vară a precipitațiilor în intervalul 2021-2050 față de intervalul 1971-2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suprafața și producția agricolă 
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Suprafața județului Timiș se situează pe primul loc în clasamentul județelor României, cu 

o mărime de 869.665 ha. Suprafața agricolă (691.299 ha) reprezintă aproape 80% din suprafața 

totală a județului, 37% din suprafața agricolă a Regiunii Vest și 4.7% din suprafața agricolă a 

României. Terenurile agricole reprezintă cea mai importantă rezervă naturală a teritoriului 

județean. 

 

În prezent, terenurile agricole aparțin aproape în totalitate (97%) sectorului privat și în proporție 

de doar 3% sectorului de stat, după cum rezultă din datele statistice pe anul 2014, ultimul an pentru 

care există statistici oficiale. Din punct de vedere calitativ, doar 23% din terenurile agricole prezintă un 

potențial productiv bun și foarte bun (calitate I și II). 

Suprafața arabilă deține ponderea cea mai ridicată în cadrul suprafeței agricole a 

județului (531.472 ha – 61%), terenurile arabile având o frecvență mai mare (peste 90% din 

teritoriu) în Câmpia Torontalului și a Timișului. În celelalte zone de câmpie, procentul terenurilor 

arabile variază între 80 și 90%. În zona dealurilor, terenurile arabile reprezintă între 40 și 65% din 

suprafața agricolă, iar în zona Munților Poiana Ruscă, frecvența terenurilor arabile scade sub 10%. 

Suprafața arabilă a crescut cu 664 ha. Suprafețele cu pășuni (118.671 ha) și fânețe (28.632 ha) 

reprezintă 21% din suprafața agricolă a județului. Suprafețele cu pășuni și fânețe sunt frecvente în 

partea de est a județului și mai restrânse ca suprafață în zona de contact dintre dealuri și câmpii. 

Suprafața efectiv cultivată din suprafața arabilă are o valoare importantă, ajungând la o 

pondere de cca.80% din totalul suprafeței arabile în anul 2014 și reprezintă, la un alt nivel de 

comparație, aproximativ jumătate (49.96%) din suprafața cultivată totală a Regiunii Vest și 5.5% 

din cea a României. 

În ceea ce privește producția agricolă totală, aceasta a avut o tendință de creștere în 

ultimii ani, fiind stimulată de creșterea gradului de modernizare a fermelor și de progresul 

tehnologic în domeniul principalelor input-uri agricole (mașini și utilaje agricole, îngrășăminte 

și produse chimice, semințe etc.). Astfel, în anul 2019, județul Timiș a generat 15% din producția 

națională de grâu (locul 5 la nivel național), 6% din cea de orz și orzoaică (locul 9), 19% din cea de 

porumb (locul 1), 16% din cea de floarea soarelui (locul 3), 15% din cea de rapiță (locul 7), 8% din cea 

de cartofi (locul 22), 21% din cea de soia boabe (locul 2) și 12% din cea de legume (locul 5). 

 

 

Suprafața de vii și pepiniere viticole reprezintă 3.17% din suprafața arabilă a județului 

Timiș, poziționând județul pe locul 10 în context național. În valoare absolută, peste 4.100 ha 

reprezintă terenuri dedicate plantațiilor de vii. Vița de vie este o cultură cu tradiție în județul Timiș, 
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iar suprafețele ocupate au variat de-a lungul timpului, înregistrându-se o ușoară creștere cu 4% în 

intervalul de analiză. Suprafața viilor de rod plasează județul Timiș, în anul 2019, pe locul 20 în context 

național, contribuind la suprafața regională cu aproximativ 50%, iar la suprafața națională cu 

aproximativ 2%. Este îmbucurător faptul că județul Timiș înregistrează, în anul 2019, o producție medie 

ce-l poziționează pe locul 2 în ierarhia națională, cu o valoarea absolută de 8.129 kg/ha, la mică 

distanță față de județul fruntaș – Alba. În fapt, începând cu anul 2014, județul se luptă să-și mențină 

poziția de lider în clasament (oscilează între locul 1 și 2), iar producția medie de struguri realizată în 

anul 2020 îl poate readuce pe primul loc. Din perspectivă teritorială, localitățile cu renume în viticultură 

din județ sunt: Giarmata, Recaș, Teremia-Mare, Buziaș, Lugoj. Viile Cramelor Recaș, situate la 

aproximativ 30 de km de Timișoara, sunt cele mai renumite, datând din secolul al II-lea. Aici se cultivă 

peste 950 ha de viță de vie, de mai multe soiuri. Alte crame: Crama Aramic (Buziaș), Crama Thesaurus 

Wines (Buziaș), Crama Petro Vaselo (Petrovaselo) etc. 

În medie, la nivelul județului Timiș, exista un tractor la fiecare 5 ha de teren arabil, față de o 

medie regională de 1 tractor/57 ha și una națională de 1 tractor/46 ha. Per ansamblu, în anul 2019, în 

județul Timiș erau înregistrate 5% din tractoarele agricole din România, 5% din pluguri, 9% din 

cultivatoarele mecanice, 7% din semănătorile mecanice și 5% din combinele autopropulsate pentru 

recoltat cereale. Aceste valori indică un nivel mediu spre ridicat de mecanizare al agriculturii din județ 

în comparație cu alte zone din țară. 

Conform estimărilor INS, la sfârșitul anului 2019, în județul Timiș existau următoarele 

efective de animale:  

• 37.305 de bovine, dintre care 22.364 de vaci și bivolițe și 1.979 de juninci;  

• 605.619 de porcine, dintre care 61.307 de scroafe de prăsilă și 11.481 de scrofițe pentru 

reproducere;  

• 612.638 de ovine, dintre care 504.029 oi și mioare;  

• 21.890 caprine, dintre care 18.366 de capre;  

• 5.659 de cabaline, dintre care 5.305 de cabaline de tracțiune;  

• 1524..625 de păsări, dintre care 1.173.618 de păsări ouătoare adulte;  

• 45.332 de familii de albine;  

• 6.149 de iepuri.  

 

Cu excepția porcinelor și a păsărilor, cele mai importante efective de animale se regăseau în 

gospodăriile populației. Acestea reuneau 100% din efectivele de albine și iepuri, 99% din cele de 

caprine, 98% din cele de ovine, 77% din cele de bovine, 47% din cele de păsări și 42% din cele de 

porcine. 
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Prin urmare, spre deosebire de sectorul vegetal, sectorul zootehnic din județ este încă dominat 

de micile exploatații individuale, care, în cele mai multe cazuri, cresc animale pentru consumul propriu. 

Față de anul 2008, se constată scăderea efectivelor de bovine (-28%), păsări (-19%), cabaline 

(-53%) și iepuri (-80%), respectiv creșterea numărului de porcine (+7%), ovine (+20%), caprine (+29%) 

și familii de albine (+56%). Conform APIA Timiș, în prezent există 1.493 de ferme distribuite teritorial 

care au peste 100 de capete de ovine și/sau caprine și/sau bovine, asta însemnând cel puțin 14.930 

de capete doar în ferme de mari dimensiuni, cu peste 30 ha, asigurând 2% din totalul efectivelor de 

animale. 

Din perspectiva densității animalelor la 100 de ha de teren agricol, județul Timiș se 

situează sub media regională și națională la majoritatea categoriilor, ceea ce denotă o 

insuficientă valorificare a potențialului zootehnic al județului, cu excepția porcinelor, unde 

depășește cu mult media națională și regională (plasându-se pe primul loc la nivel național), iar 

în cazul ovinelor și caprinelor, respectiv oilor, mioarelor și caprelor depășește doar media 

regională. 

În ceea ce privește volumul producției din sectorul zootehnic al județului, acesta a fost în anul 

2019 următorul:  

• 130.552 tone de carne, dintre care 2.342 de tone de carne de bovine, 114.246 de tone de 

carne de porcine, 6.384 de tone de carne de ovine și caprine, respective 7.567 de tone de carne de 

pasăre;  

• 918 hl de lapte, dintre care 700 hl de lapte de vacă și bivoliță, respectiv 218 hl de lapte de oaie 

și capră;  

• 1.447 de tone de lână;  

• 463 de tone de miere de albine.  

Față de anul 2008, a crescut producția de carne de porc (+90%), de carne de oaie și capră 

(+2%), de carne de pasăre (+136%), de lapte de oaie și capră (+3%), de miere de albine (+12%), de 

lână (+16%) și de ouă (+15%), în primul rând ca urmare a extinderii fermelor de tip industrial. În schimb, 

a scăzut producția de carne de bovine (-45%), lapte de vacă și bivoliță (-29%), principala cauză fiind 

scăderea numărului de vaci din gospodăriile populației.  

 

Per ansamblu, județul Timiș asigura, în anul 2019, 8,73% din producția totală de carne (1,3% 

din cea de bovine, 22% din cea de porcine, 5% din cea de ovine și caprine și 1% din cea de pasăre) a 

României, 2% din cea de lapte, 6% din cea de lână, 4% din cea de ouă și 1,8% din cea de miere. 

Timișul se plasează pe primul loc, în context național, din perspectiva producției de carne de porc, fiind 

urmat la mare distanță de un alt județ din Regiunea de Dezvoltare Vest – Arad (de 4 ori mai mare fiind 
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producția de carne din Timiș). Analizând celelalte aspecte, nu s-au observat avantaje competitive care 

ar putea fi valorificate din perspectiva producției și potențialului sectorului zootehnic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Investițiiile și capitalul  

 

Conform celor mai recente statistici publicate de Oficiul Național al Registrului Comerțului 

(ONRC), județul Timiș ocupă locul 2 din 42 la nivel național, respectiv primul loc la nivel regional 
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din perspectiva numărului de agenți economici cu participare străină la capitalul social, 

cu aproximativ 16.686 de firme, respectiv locul 3 la valoarea capitalului străin subscris, 

care se ridica în 2019 la circa 6.2 miliarde lei, ceea ce ar putea să semnifice și investiții mari 

de tipul construcțiilor sau investițiilor în echipamente, cel mai probabil în domeniul industrial, 

unde Timișul este dezvoltat.  

Județul a atras 3.3% din fondurile totale investite de străini în companiile 

românești. Timișul și-a menținut în tot intervalul de analiză locul 2 pe podium din 

perspectiva numărului de societăți, fiind surclasat doar de municipiul București, iar din 

perspectiva capitalului social, pe locul 3, începând cu anul 2011, după municipiul 

București și județul Ilfov. 

În județul Timiș majoritatea investițiilor vizează preponderent mari proiecte industriale, 

eforturile investiționale ale companiilor străine fiind mult mai mari (ex. proiecte care implică 

achiziții de terenuri, construcții de clădiri etc.). În județul Timiș se conturează un lanț de valoare 

local important în domeniul auto, parte din acesta high-tech, profitând de prezența companiei 

Continental la Timișoara care funcționează ca o locomotivă în domeniul softurilor pentru 

automotive. 

Ca pondere a numărului de firme cu capital străin în total național, județul se învârte în 

jurul pragului de 7%, la mare diferență față de Municipiul București (104.023 societăți) și la una 

apreciabilă față de județul Cluj (10.340 societăți). 

Atractivitatea județului Timiș este determinată de o multitudine de factori, printre 

aceștia numărându-se și înalta calificare a forței de muncă, mai ales a celei STEM (știință, 

tehnologie, inginerie și matematică) mai puțin costisitoare comparativ cu alte zone din 

țară. Ceea ce caracterizează Banatul este faptul că aici prima universitate înființată a fost 

una tehnică, astfel că tradiția pentru activitățile inginerești este extrem de importantă și 

reprezintă unul din avantajele competitive ale județului. Investitorii străini au înțeles acest 

avantaj, investind în mod deosebit în sectoarele puternic intensive în angajați STEM.  

Există o modificare și în ceea ce privește producția, aceasta a început să devină tot mai 

mult intensivă în competențe profesionale de specialitate.  

 

 

Județul Timiș are totuși un potențial imens pentru investițiile private, cu avantaje 

ce țin de existența unui parteneriat de succes cu administrația, universități active, mai 

ales cele tehnice, care colaborează cu mediul privat, poziționare geografică, fiind un județ 

de graniță, are o infrastructură care crește potențialul de progres, toate aceste avantaje 
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folosite într-un mod mai structurat, vor duce la creșterea calității vieții locuitorilor. Timișoara 

este și orașul cu cei mai mulți consuli – 18, care reușesc să promoveze mediul de afaceri local 

și județean către investitorii străini. 

Astfel, în anul 2020, au fost înmatriculate, în județul Timiș, 305 societăți cu participare 

străină la capital, cele mai multe fiind înființate în luna iulie 2020. Raportat la anul 2019, numărul 

acestora s-a diminuat cu 100 de companii, nefiind sesizată o situație dramatică, luând în calcul 

efectele negative ale pandemiei COVID-19.  

Majoritatea investițiilor străine sunt realizate în sectorul industrial, în activități medium high-tech, 

mai ales. Sunt observate investiții și în agricultură, localizate mai ales în Deta, Giulvăz, Gătaia sau 

Sânnicolau Mare sau în comerț, cu concentrare în municipiul Timișoara.  

Un alt indicator important care plasează județul Timiș pe locul 2 la nivel național, după 

Municipiul București, este legat de densitatea firmelor cu capital străin la 1000 locuitori. În 

perioada analizată, se constată o dublare a densității, ceea ce demonstrează o atractivitate a județului 

pentru investitorii străini.  

Un indicator care însă reflectă mai bine impactul investițiilor străine este numărul de 

angajați din companiile cu capital străin. Astfel, în anul 2019, 53.771 de angajați lucrau în 

companiile cu capital străin din județul Timiș, ceea ce îl plasa pe locul al III-lea, la nivel național, după 

Municipiul București și județul Cluj.  

Privite în dinamică, numărul înmatriculărilor din Timiș a crescut de la 4.169, în anul 2009, 

la 4.859, în anul 2020 (o creștere cu 16.5%), în timp ce, la nivel național, trendul a fost negativ 

(numărul înmatriculărilor a fost de 111.832, în anul 2009, iar în anul 2020, de 109.939 

înmatriculări). Pandemia de COVID-19 nu a inhibat spiritul antreprenorial, astfel că, în martie 2021 se 

înregistrează o creștere cu aproximativ 59% a numărului înmatriculărilor în județul Timiș, mai mare 

comparativ cu situația înregistrată la nivel de țară, care a înregistrat o creștere cu 52%. Cu toate 

acestea, pandemia a determinat ca 141 de companii din județul Timiș să-și suspende activitatea în 

perioada ianuarie-martie 2021 (cu 23% mai mult față de aceeași perioadă a anului 2020), în timp ce la 

nivel național, numărul suspendărilor a crescut cu 9% în același interval de referință. În ceea ce privește 

dizolvările, trendul este descrescător, astfel că atât în județ, cât și la nivel național, s-au înregistrat mai 

puține dizolvări în perioada ianuarie-martie 2021 comparativ cu ianuarie-martie 2020. Între 2020 și 

2019 se observă o scădere a înmatriculărilor, similară ca pondere în România și în județ, dar și o 

scădere a operațiunilor de încetare a activităților de afaceri (suspendări, dizolvări sau radieri). Spre 

exemplu, în anul 2020, și-au sistat activitatea 4.058 de companii, în comparație cu 5.711 în anul 2019 

(adică cu aproape 29% mai puține încetări de activitate). Comparativ cu criza anterioară, numărul 
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companiilor care și-au încetat activitatea este mai redus, la nivel județean, ceea ce poate 

semnifica o oarecare reziliență și stabilitate a mediului de business din județ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Vitalismul cultural  

 

Prin poziția sa, județul Timiș a fost dintotdeauna o punte de legătură la nivelul Europei, 

un ținut al multiculturalității. În acest context, județul se remarcă printr-o bogată și inedită cultură 
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populară românească și a minorităților etnice, pe teritoriul județului Timiș existând mărturii materiale 

ale prezenței omului chiar din timpuri preistorice, dovadă a faptului că teritoriul a fost mereu prielnic 

dezvoltărilor umane. Mai mult, în istoria sa, Timișoara a fost deschizător de drumuri în multe domenii 

de activitate, inclusiv în dezvoltarea ulterioară a județului și a regiunii, dintre care se pot aminti 

următoarele:  

 

1699 – Este menţionat un prim arhitect al Timişoarei - Radonia Meimar. Radonia (Radogna) este 

un nume slav, din familia de nume Radu, Rado, Raduiev;  mimar înseamnă arhitect pe turceşte, 

ceea ce  constituie o premieră absolută pentru zona noastră  geografică. 

 

1728 – 1732 - Canalul Bega – primul canal navigabil din ţara noastră. 

În anul 1727 – 1728 se începe regularizarea râului Bega în amonte de Timişoara pentru a se 

asigura: 

• Apa necesară noilor fortificaţii, (pentru terenul inundabil, cu rol de apărare, din 

jurul fortificaţiilor); 

• Secarea mlaştinilor din amonte şi din aval de Timişoara, pentru a face aerul mai 

sănătos şi a practica agricultura în zonele respective; 

• Un nivel de apă constant necesar canalului navigabil, care a fost executat între 

1728 şi 1733 în aval de Timişoara şi care lega oraşul, prin Tisa şi Dunăre, de sistemul fluvial al 

Europei Centrale. Canalul, care a funcţionat peste două secole, a constituit primul canal 

navigabil de pe teritoriul actual al  ţării noastre. 

 

1718 – Prima fabrică de bere de pe teritoriul actual al României.  

În 1717 întreprinzători evrei construiesc la Timişoara o distilerie de vinars şi o fabrică de bere.  

În anul 1718 funcţiona instalaţia de produs berea, amplasată în actualul Parc al Copiilor.  

Aceasta a fost prima fabrică de bere de pe teritoriul actual al României.  

De la mijlocul secolului al 18-lea fabrica se afla pe amplasamentul actual, care reprezintă 

cea de a treia locaţie în lunga istorie a fabricii de bere timişorene! 

 

1732 - 1744  - Cartierul Fabric - cea mai veche zonă industrială de pe teritoriul actual al 

ţării noastre. În anul 1732 este menţionată „Fabrica de Postav”, prima manufactură de pe 

teritoriul actual al cartierului Fabric. Ulterior se construiesc şi alte manufacturi în această zonă. 

În anul 1744 se aprobă construirea cartierului de locuit Fabric, cartier având în vecinătate 
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terenurile manufacturilor, constituind cea mai veche zonă industrială de pe teritoriul actual al 

ţării noastre. 

 

1732 – Se construieşte sistemul de aprovizionare cu apă - „maşina hidraulică” 

După ce s-a abandonat ideea realizării unui apeduct, care să aducă apa potabilă de la Giarmata, 

în anul 1732 se construieşte o maşină hidraulică pe o insulă a Begăi din cartierul actual Fabric. 

Maşina pompa apă filtrată din Bega într-un canal principal format din două conducte din lemn. 

Acesta a constituit unul dintre cel mai vechi sisteme de aprovizionare cu apă de pe teritoriul 

actual al ţării noastre, dacă exceptăm apeductele subterane construite de romani în provincia 

Dacia în antichitate. Mai târziu, în 1774 se construieşte în cartierul Fabric o nouă maşină 

hidraulică. Era un turn de cărămidă, înalt de 6 metri, în care se pompa apă dintr-o fîntână săpată. 

Din rezervorul din turn apa era distribuită la fântâni din cartierul Cetate. Acest turn apare de 

atunci pe stemele oraşului. 

 

1723 – 1761 – Cetatea Timişoarei – construită după principii urbanistice europene 

Începând din jurul anului 1727 se întocmesc planurile pentru reconstruirea pe o tramă stradală 

rectangulară, complet nouă, a cartierului Cetate.Anterior, majoritatea construcţiilor de locuit 

erau executate din lemn. Noile construcţii trebuiau executate în mod obligatoriu din cărămidă 

(pentru a se evita incendiile în cazul unui asediu). Concepţiile, care au stat la baza proiectării şi 

executării acestui cartier, reprezentau cele mai avansate principii urbanistice europene din acea 

vreme. 

Cetatea Timişoarei a constituit cea mai amplă fortificaţie în sistem bastionar de pe teritoriul 

actual al ţării noastre. 

 

1758 - Primele lucrări hidrotehnice – nodul de la Budint-Chizătău – vechi de 250 de ani, 

funcţionale şi astăzi. Între anii 1758 – 1763 întreg sistemul hidrotehnic al Banatului este revizuit 

şi modernizat sub conducerea inginerului Maximilien Frémaut. Datorită acestui sistem se 

asigura un nivel de apă constant în canalul Bega, de o mare importanţă pentru Timişoara. 

Sistemul definitivat în Banat la mijlocul secolului al XVIII-lea este cel mai vechi sistem 

hidrotehnic de pe teritoriul actual al ţării noastre, care, cu îmbunătăţiri executate ulterior, 

funcţionează şi în prezent. 

 

DRAFT 



 
   

 

Page 29 of 57 

 

1857 -  Timişoara este legată cu sistemul feroviar european prin construirea căii 

ferate. Continuată (1858) până la Baziaş, pe Dunăre, această cale ferată va servi 

întreaga zonă a Balcanilor; 

 

1884 - Primul oraș de pe continentul european cu iluminat stradal electric 

În anul 1884 are loc o premieră absolută. Timişoara este primul oraş de pe continentul european 

în care s-a introdus iluminatul electric general al străzilor. La Timişoara, iluminatul public 

stradal a fost proiectat şi executat de la început ca un sistem general, pentru un întreg 

oraş.  Reţeaua electrică acoperea de la început o arie de 10 km pătraţi. La Timişoara s-a iluminat 

de la început un întreg oraş, şi nu numai o stradă sau două, alimentate de către un mic generator 

local, cum s-a întâmplat începând din 1881 la Stockholm şi în 1882  la Berlin; 

 

1910 - „Turbinele” - prima hidrocentrală pe un curs de apă, de pe teritoriul ţării noastre. 

Între 1907 – 1910 se construieşte pe Bega la intrarea în cartierul Fabric centrala 

hidroelectrică.  Construcţia are o însemnătate deosebită, atât din punct de vedere tehnic, cât şi 

arhitectural, fiind una dintre cele mai frumoase clădiri secession din patrimoniul industrial al 

Timişoarei;  

 

1938 – premieră mondială, prima maşină de sudat şine de cale ferată şi tramvai, invenţie a prof. 

Corneliu Micloşi; 

 

1942 - se dă în funcţiune prima linie de troleibuze din România, la 15.11.1942 (la Bucureşti prima 

linie de troleibuze se inaugurează în 1949). Primele vehicule timişorene sunt „filobuse” de la 

FIAT Torino. Termenul timişorean „firobuz” este traducerea directă în română a cuvântului 

italian „filobus”, şi nu se utilizează decât la Timişoara; 

 

1953 - Teatrele din Timişoara - Timişoara este unicul oraş din ţară în care funcţionează trei teatre 

de stat în trei limbi diferite. Alături de Teatrul Naţional în limba română, există Teatrul de Stat 

Maghiar (din 1952, devenit instituţie autonomă în 1956) şi Teatrul de Stat German (1953, 

autonom din 1956). In aceeaşi clădire funcţionează şi Opera Română din Timişoara;  

 

1969 – primul computer alfanumetric din România,  MECIPT1 (Masina Electronica de Calcul a 

Institutului Politehnic Timisoara); 
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15 decembrie 1989 - Revoluţia Anticomunistă Română. Timişoara este oraşul în care, la 15 

decembrie 1989, a izbucnit Revoluţia Anticomunistă Română;  

 

La 20 decembrie 1989 Timişoara este primul oraş liber de comunism din România, deschizând 

astfel întregii ţări calea spre înlăturarea dictaturii comuniste şi introducerea structurilor politice 

democratice;  

 

Conform platformei interactive salt.gov.ro245, județul Timiș înregistrează un număr de 

1.251 de instituții publice cu caracter cultural. 

Monumentele istorice reprezintă principala resursă care stă la baza identificării unor 

areale cu o valoare culturală ridicată. Județul Timiș este caracterizat de un număr relativ ridicat 

de monumente istorice, pe teritoriul acestuia regăsindu-se în total 340 de monumente istorice 

clasificate și protejate prin lege, dintre care 112 monumente sunt încadrate în categoria 

A, de importanță națională și 228 de monumente în categoria B, de importanță locală.  

Patrimoniul cultural al județului Timiș poartă amprenta stilurilor central-europene, 

dar se definește și drept creația reprezentativă și ilustrativă a minorităților locale, 

evidențiind aspectele multiculturale și multietnice drept componente definitorii pentru 

patrimoniul material și nu numai. Acesta cuprinde monumente istorice, reflectând și 

reprezentând epocile istoriei județului Timiș, începând cu primele perioade și culminând cu 

monumente industriale sau ale tehnicii din secolul al-XX-lea. Printre cele mai importante și 

recunoscute monumente arhitecturale se numără: fortificații și cetăți – Cetatea Timișoara sau 

Cetatea Jdioarei, castele – Castelul Huniade din Timișoara sau Castelul Mercy din Carani, 

palate – Palatul Baroc, Palatul Dejan și Palatul Dicasterial din Timișoara, conace – precum 

Conacul Nako din Sânnicolau Mare sau Conacul Banloc, turnuri – turnurile de apă din Timișoara 

sau turnul de apărare de la Ciacova, ansambluri urbane și ansambluri de arhitectură balneară, 

precum stațiunea Buziaș, biserici de lemn de secol XVII, XVIII și XIX de la Batești, Bulza, 

Dobrești, Jupânești etc., biserici și ansambluri mănăstirești, ansambluri tradiționale rurale, 

monumente de arhitectură populară și arhitectură industrială, inclusiv ecluze și alte amenajări 

hidrotehnice, precum Casa Baraj de la Sânmihaiu Român, Ecluza de la Uivar sau Centrala 

Hidroelectrică Timișoara. De asemenea, pe teritoriul județului există și o serie de monumente 

arheologice – complexe paleolitice, așezări și necropole din neolitic, eneolitic, epoca bronzului 

și din prima epocă a fierului precum și așezări de factură dacică și daco-romană. Pe lângă 

acestea, patrimoniul cultural imobil din județul Timiș cuprinde o multitudine de monumente 
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istorice de for public și de monumente cu caracter memorial / funerare – case memoriale, grupuri 

statuare, busturi, plăci comemorative, cimitire și morminte. 

Județul Timiș dispune, de asemenea, de mari personalități pentru renumele județului și 

a timișenilor de pretutindeni. Unul dintre cele mai cunoscute personalități este Traian Vuia – 

celebrul inventator al primului aparat de zbor, considerat pionerul aviației mondiale. Pe lângă 

aceștia, mari personalități din foarte multe domenii au parte ce au parte de recunoaștere mondială, 

oferă județului prilejul de a se mândri cu ei: Hertha Müller (scriitoare germană de limbă germană și 

română, originară din Timiș, laureată a Premiului Nobel pentru Literatură pe anul 2009), Ioan Holender 

(recunoscut datorită faptului că a cântat alături de Pavarotti la Opera din Timișoara, făcând orașul de 

pe Bega un nume important pentru lumea muzicii clasice), Aurel Cosma (primul prefect român al 

județului Timiș-Torontal după unirea Banatului cu România), Ioan Huniade (cunoscut sub numele de 

Iancu de Hunedoara - a construit Castelul Huniade, cel mai vechi monument istoric din Timiș), Claudius 

Mercy (a eliberat Timișoara de ocupația otomană, a reconstruit cetatea după model occidental, a 

colonizat-o cu șvabi și a transformat-o într-un important centru economic și capitală a Banatului), Carol 

Telbisz (primarul Timișoarei cu cel mai lung mandat – peste 30 de ani) și bineînțeles Ana Blandiana 

(scriitoare și luptătoare pentru liberate civică în România, fiind unul dintre puținii oameni care a avut 

curajul să-l înfrunte direct pe dictatorul Nicolae Ceaușescu prin declarații publice și publicații în 

străinătate). 

Situată geografic la confluența mai multor culturi provenind din toate zonele, de la vest 

la est și de la sud la nord, Timișoara are o tradiție cosmopolită, reunind peste 30 de grupuri 

culturale și etnice – incluzând germani, maghiari, sârbi sau bulgari, toți conviețuind pașnic timp 

de secole. Diversitatea etnică și confesională reprezintă un element valoros la nivelul culturii 

locale. Astfel, diversitatea de obiceiuri, tradiții, perspective reprezintă un element esențial în 

procesul de inovare. Orașul a fost punctul cel mai dinamic al regiunii, oferind locuitorilor săi 

oportunitatea de a progresa, în timp ce diaspora Timișoarei s-a răspândit pe continent, creând un 

context favorabil prin care membrii săi au putut interacționa cu alți europeni. De-a lungul istoriei sale, 

Timișoara a fost orașul a cărui evoluție a fost marcată de o serie de sclipiri devenind totodată premiere 

ce au declanșat schimbări pe tot continentul.  

De asemenea, pentru timișoreni, cultura reprezintă o componentă ce accelerează 

schimbarea la nivel politic, religios, economic, educațional și social. Prin urmare, statutul de 

Capitală Europeană a Culturii este mai mult decât o distincție simbolică, acest rol aducând pe 

lângă o serie de proiecte culturale unice, progres economic și social. 

Pornind de la toate aceste aspecte, trebuie punctat faptul că o componentă importantă a 

vitalității culturale este reprezentată și de consumul cultural, aspect ce poate fi analizat la 
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nivelul întregului județ. În acest sens, se observă faptul că acesta a cunoscut o creștere 

relativ accentuată în intervalul 2010-2019, în special în rândul spectatorilor la 

cinematografe, precum și a vizitatorilor în muzee și a celor la reprezentații artistice. 

Astfel, numărul de participanți la activitățile culturale a crescut considerabil această 

perioadă, de la un total de 866.017 de participanți în anul 2010, la un total de 1.307.471 de 

participanți în anul 2019. Industriile creative sunt acele industrii care utilizează cultura ca input 

și care au o dimensiune culturală. Acestea includ arhitectura și designul, care integrează 

elemente creative în procese mai ample, precum și sub-sectoare precum grafica, moda sau 

publicitatea. La un nivel mai puțin specific, multe alte industrii se bazează pe producția de 

conținut pentru propria dezvoltare, fiind, prin urmare, interdependente într-o oarecare măsură 

cu ICC. Printre ele se numără turismul și sectorul noilor tehnologii. Din perspectiva 

microeconomică, în județul Timiș se întâlnesc companii în toate domeniile de activitate 

ce fac parte din sectoarele culturale și creative: arhive, biblioteci, carte și presă, arte 

vizuale, artele spectacolului / arte interpretative, audiovizual și media, software, IT și 

jocuri, arhitectură, publicitate, patrimoniu cultural, artizanat și meșteșuguri și cercetare, 

doar un număr redus de sub-sectoare nefiind prezente. În anul 2018, în județul Timiș 

activau un număr total de 3.048 de firme din sectoarele culturale și creative, reprezentând 

9.59% din numărul total de întreprinderi din județ – 31.789 de firme. În final, sectorul 

cultural și creativ activează și o serie de asociații și fundații care au ca scop promovarea 

activităților culturale, fie printr-o paletă integrată de activități în domeniile de creație, fie 

axându-se pe anumite domenii, cum ar fi, muzica, teatrul, producția cinematografică sau 

meșteșugurile și tradițiile locale. Registrul Sectorului Cultural (CULT) este unul dintre 

demersurile INCFC de a cartografia și a determina statistic sectorul creativ din România, 

scopul principal fiind inventarierea entităților din domeniul culturii de pe teritoriul 

României. În județul Timiș sunt înregistrate conform datelor prelucrate în Registrul CULT, 

un număr de 193 de persoane fizice, 70 de organizații neguvernamentale și 122 de 

societăți comerciale, cu un total de aproximativ 385 de entități din domeniul culturii. 

În județul Timiș există, la nivelul anului 2020, un total de 4.324 de ONG-uri, dintre 

acestea cele mai multe fiind reprezentate de categoria asociațiilor (91,9%). Dinamica cea 

mai mare se remarcă în cazul asociațiilor, astfel că pornind de la evidența cu toate ONG-

urile pentru care există informații că încă funcționează, până în anul 2010 existau în tot 

județul 2.304 de astfel de organizații, iar între 2010 și 2020 au mai apărut încă 1.66860. De 

asemenea, în cazul federațiilor, pentru aceleași perioade analizate, față de situația până 

în anul 2010 când erau 16, au mai apărut încă 14 până în 2020. Astfel, per total, numărul 
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ONG-urilor a crescut în perioada 2010-2020 cu aproximativ 66,6%. La nivelul județului Timiș, 

per ansamblu, numărul locuitorilor a fost în creștere în ultimii 10 ani, evoluția numărului de 

locuințe fiind de asemenea pozitivă (+14,2% până în ultimul an disponibil, 2019), alături de 

suprafața locuibilă (raportată atât la locuitor (+38,1%), cât și la gospodărie (+26%), până în 

ultimul an disponibil 2019). 

 

În România, cel mai apropiat indicator compus ce măsoară calitatea nivelul de dezvoltare 

umană este indicele dezvoltării umane locale (IDUL). Acesta a fost dezvoltat de sociologul Dumitru 

Sandu și măsoară capitalul total al localităților, considerat din perspectiva dimensiunilor sale umană, 

de stare de sănătate, vitală și materială. Sărăcia comunitară măsurată prin valorile reduse ale IDUL nu 

trebuie confundată cu simpla agregare a indicilor de consum sau de venituri la nivel individual sau de 

gospodărie. Componenta de deficit de acces la bunuri publice este prezentă în mult mai mare măsură 

în IDUL decât în ratele de sărăcie calculate la nivel local prin agregarea valorilor individuale sau de 

gospodărie. Aceste date sunt colectate și agregate doar la recensămintele populației și locuințelor, 

astfel că nu există informații disponibile mai noi de anul 2011. Astfel, conform analizei realizate în 

cadrul Atlasului Zonelor Rurale Marginalizate, care măsoară marginalizarea și dezvoltarea umană 

locală la nivel de comunitate, se observă următoarele: județul Timiș este al doilea (după județul 

Ilfov) cu cea mai dezvoltată populație rurală în categoria dezvoltare cuprinzătoare (33%), 55% 

din populație este în categoria dezvoltării medii-ridicate, 7% în categoria dezvoltării medii și 5% 

în cea a dezvoltării medii-scăzute. De asemenea, la nivelul județului nu au fost înregistrate 

comune cu cel mai mic nivel de dezvoltare, astfel că Timișul se poziționează la nivel național 

pe cea de-a doua poziție în ceea ce privește valoarea IDUL (69),după Ilfov (80). 
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7. Diversificare și specializare  

 

Indicatorul RCA 

Deschiderea economiei județene către cea internațională a determinat conturarea unor 

specializări noi, în care cunoașterea avantajelor comparative și a celor competitive capătă o importanță 

primordială. La baza specializării sectoriale pe produse și servicii stau avantajele comparative. 

Specializarea unei anumite unități teritoriale, fie că e localitate, județ, regiune sau țară, 

într-un anumit sector poate fi măsurată prin intermediul mai multor indicatori, printre care 

și “avantajul comparativ aparent sau revelat”. Prin intermediul acestui indicator se pot 

determina sectoarele slabe sau puternice ale unui județ. Rezultatele obținute din formula 

de calcul a avantajului comparativ sunt favorabile dacă valoarea indicatorului este 

supraunitară, caz în care grupa de produse sau produsul considerat este mai eficient 

comercializat comparativ cu comerțul pe țară, și nefavorabile atunci când acesta are 

valori subunitare, situație în care apare un dezavantaj comparativ.  

Astfel, indicatorul RCA (Balassa) raportează exporturile înregistrate la nivelul unei 

categorii de produse la valorile totale ale exporturilor, făcând în același timp corelația 

între nivelul județean și cel național. Analizând valorile indicatorului RCA pentru 

intervalul 2011-2020, se remarcă faptul că nivelul exporturilor indică un număr mai ridicat 

de produse ce prezintă avantaje comparative la nivelul județului Timiș. Rămân cu 

avantaje comparative raportat la național, pe întregul intervalul de analiză, instrumentele 

și aparatele optice, încălțămintea, pieile crude și materialele plastice, cauciuc. 

Companiile din județul Timiș au exportat în anul 2019, dar și în 2020, mai ales mașini, 

aparate și echipamente electrice (51% din totalul exporturilor), instrumente și aparate optice 

(11%), materiale plastice (11%, mai ales cauciuc). În ceea ce privește importurile realizate de 

companiile din județul Timiș în anul 2020, cea mai mare pondere o aveau mașinile, aparatele și 

echipamentele electrice (50% din total), materialele plastice (10%), metalele comune (8%), 

produsele chimice (7%), mijlocele și materialele de transport (4%). E important să punctăm 

faptul că între 2019-2020, importurile au scăzut mai ales în cazul produselor complexe. S-a 

remarcat mai sus faptul că județul exportă semnificativ produse ale industriei construcțiilor de 

mașini, cea a componentelor, echipamentelor electrice și accesoriilor auto, mărfuri cu o valoare 

adăugată mare, dar în același timp, importă bunuri din aceleași categorii, aducând componente 

necesare lanțului de valoare intern sau pentru mărirea capacităților de producție existente. 

Astfel, producția locală ar trebui să se dezvolte în vederea înlocuirii parțiale a importurilor de 
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mașini, iar integrarea locală, reprezentând dezvoltarea unui lanț de furnizori în proximitatea 

producătorilor, este o prioritate. 

La nivel de grupă de mărfuri din nomenclatorul combinat, avantajele comparative s-au 

înregistrat, în anul 2019, pentru uleiurile esențiale; zinc; vapoare, nave și structuri plutitoare; 

reactori nucleari; articole din piatră; materiale plastice; mobilă; articole textile; produse ale 

industriei chimice; articole din metale comune; fibre sintetice; jucării, jocuri; extracte tanante sau 

colorante; produse fotografice sau cinematografice; covoare; combustibili și uleiuri minerale; săpun; 

cacao și preparate din cacao; instrumente muzicale. În anul 2020, s-au înregistrat avantaje 

comparative pentru săpunuri; instrumente și aparate optice; produse ceramice; cauciuc; mașini, 

aparate și echipamente electrice etc.  

Conform Băncii Naționale a României, serviciile înregistrează o balanță comercială pozitivă la 

nivel de țară, pentru majoritatea tipurilor de servicii. Județul Timiș contribuie în medie cu 7% la 

exporturile naționale de servicii, iar în intervalul de timp pentru care există date, s-a constatat o creștere 

semnificativă a contribuției – cu 43%. Timișul ocupă poziția a treia după Municipiul București și județul 

Cluj la nivel național, din perspectiva exporturilor de servicii. Valorile cele mai mari ale exporturilor s-

au îndreptat către Germania, în proporție de 17%, Italia – 11%, Franța – 9%. 

 

Indicatorul Coeficientul de Localizare 

Specializarea și concentrarea județului într-un anumit sector se măsoară și prin 

„Coeficientul de localizare” (Location Quotients) bazat pe ocupare. Un LQ mare indică faptul că 

județul este specializat în sectorul analizat. Totodată, indică faptul că sectorul este concentrat în județul 

Timiș.  

LQ reprezintă punctul de pornire în ceea ce privește măsurarea specializării și concentrării 

sectoriale a județului. Pentru a evalua specializarea județeană trebuie comparată structura economică 

a județului Timiș cu structura economică a României. Dacă structura populației ocupate a județului 

seamănă cu cea națională, atunci îl numim județ diversificat, iar dacă structura populației ocupate a 

județului este foarte diferită de cea a României (mai multă agricultură, mai puține textile, mai multe 

utilaje etc.), atunci îl numim județ specializat. Pentru măsurarea specializării județului, ne uităm la 

valorile LQ. Dacă județul are majoritatea valorilor apropiate de 1, atunci are o structură similară cu cea 

națională, și deci este diversificat. Dacă județul are multe valori ale LQ peste 1, este considerat un 

județ specializat. La un calcul simplu al acestui indicator, caracteristic strategiilor de 

specializare inteligentă, au fost obținute următoarele rezultate: 
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DENUMIRE  LQ 2008  LQ 2019  

Calculatoare și 

produse electronice și 

optice  

6.83  6.18  

Industria automotive  2.81  2.60  

Echipamente 

electrice  

3.84  2.36  

Cauciuc și mase 

plastice  

2.04  2.33  

Servicii informatice  2.81  2.07  

Produse textile  2.49  1.77  

Substanțe și produse 

chimice  

1.12  1.59  

Telecomunicații  1.86  1.58  

Industria de 

încălțăminte și 

marochinărie  

2.85  1.41  

Colectarea și 

epurarea apelor uzate  

1.61  1.39  

Agricultură  1.54  1.19  

Transporturi aeriene  3.57  1.17  

Depozitare  Nu  1.08  

Transporturi terestre 

și transporturi prin conducte  

Nu  1.07  

Băuturi  1.06  1.03  

 

Se observă că județul Timiș este specializat mai ales în industria calculatoarelor, 

automotivelor și echipamentelor electrice, înregistrând cele mai mari valori ale 

coeficientului. De asemenea, acestea sunt concentrate la nivel județean.  

Aceeași situație se întâlnește în cazul următoarelor activități: cauciuc și mase plastice, 

servicii informatice, produse textile, produse chimice, telecomunicații, încălțăminte, colectarea 

și epurarea apelor uzate, agricultură, transporturi aeriene, depozitare, transporturi terestre, 

băuturi. Putem trage astfel concluzia că mai ales aceste activități sunt competitive, deservind și 

zone din afara ariei lor de localizare.  
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Este important să punctăm că acestea contribuie cel mai mult la produsul intern brut județean, 

generând venituri ridicate și un flux de personal cu competențe specifice și pregătire superioară.  

 

Alți indicatori ai diversificării și specializării 

 

Conform studiului ”Orașe Magnet. Migrație și navetism în România”, elaborat de Banca 

Mondială, unul dintre factorii de magnetism ai centrelor urbane din România sunt universitățile, 

care atrag talentele din zona pe care o polarizează. Un nivel ridicat de concentrare a talentelor 

atrage mai departe investiții, mai ales în domenii cu valoare adăugată ridicată, precum IT&C, 

servicii financiare, activități științifice, profesionale și tehnice, industrii creative care au o 

amprentă puternică asupra economiei locale etc.. 

Pe lângă universitățile publice concentrate mai ales în municipiul Timișoara care atrag talente, 

în domeniul învățământului privat, activează câteva universități autorizate și acreditate: Universitatea 

Creștină ”Dimitrie Cantemir”, Universitatea Tibiscus, Universitatea ”Ioan Slavici”, Universitatea 

Europeană Drăgan din Lugoj. În rest, majoritatea agenților economici sunt școli de șoferi, cele mai mari 

afaceri fiind derulate de firmele LINK GROUP EDUCATION SERVICES SRL (Timișoara), HIGHLIFE 

CONSULTING SRL (Timișoara), LIFEGURU SRL (Giroc) etc.. Conform datelor INS, exceptând 

rezultatele instituțiilor de stat – universități, cei aproximativ 391 de agenți economici activi din domeniu 

realizează o cifră de afaceri de circa 16 milioane Euro și asigură 13.505 de locuri de muncă. 

Economia creativă este deosebit de importantă pentru dezvoltarea ecosistemelor de inovare și 

s-a demonstrat că există o corelație pozitivă între concentrarea creativilor în orașe și nivelul de 

dezvoltare al ecosistemelor urbane de inovare.  

Un alt indicator al diversității economice este Hachman Index, care arată cât de similară 

sau aproape de structura economică națională este economia locală. O economie diversă are o 

valoare a indexului Hachman mai apropiată de valoarea 1, în timp ce una mai puțin diversă are 

o valoare a indexului mai aproape de zero. Cele mai puțin diversificate economii locale sunt 

cele ale orașelor Sânnicolau Mare, Jimbolia, Deta, iar cea mai diversificată economie locală este 

cea din Municipiul reședință de județ, Timișoara.  

Un indicator relevant pentru specializarea inteligentă și pentru activitatea de inovare este 

reprezentat de numărul angajaților din industriile intensive în tehnologie și mediu-intensive, 

precum și al celor din serviciile intensive în cunoștințe tehnologice. 

Timișul are de aproape 3 ori mai multe persoane care lucrează în industriile high-tech, 

care sunt considerate intensive în angajați STEM (science, technology, engineering & math) și 

de 2 ori mai multe în serviciile intensive în cunoștințe high-tech (servicii de soft, telecom etc.). 
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Trebuie menționat că Timișul e pe primul loc la nivel național din perspectiva numărului de 

angajați din industriile și serviciile high-tech, depășind lejer chiar și capitala. Acest lucru 

subliniază faptul că Timișul are potențial de specializare inteligentă pe termen lung, pentru că 

are capital uman bine pregătit (punctând încă o dată importanța acestui indicator în activitatea 

de inovare pentru că se bazează pe specialiști cu profil tehnic, cu competențe în dezvoltarea de 

produse noi). Cu alte cuvinte, Timișul are 1.571 de angajați high-tech la 10.000 de persoane 

ocupate, iar raportat la populație, 1 din 9 persoane lucrează în industrii și servicii high-tech. 

Un alt indicator important care trebuie consolidat pe termen lung pentru 

specializarea inteligentă este cel referitor la absolvenții de specializări STEM. Cei mai 

mulți absolvenți de studii superioare din centrul universitar Timișoara sunt specializați 

în domeniile STEM (IT&C, inginerie, matematică și statistică) – 38%, sănătate (17%), 

afaceri, drept, administrație (16%). La polul opus se află absolvenții din servicii (1.48%), 

științele educației (1.5%) și, la mare distanță, cei din industriile creative și culturale 

(7.39%). 

În anul 2018, cei mai mulți studenți din județul Timiș au absolvit specializări STEM (mai 

ales inginerie, prelucrare și construcții), plasând județul pe locul 4 în clasamentul național, după 

Municipiul București, județele Cluj și Iași. Județul se plasează pe locul 2 din perspectiva 

absolvenților de agricultură, după Municipiul București, și pe locul 3 din perspectiva absolvenților 

în domeniul medical.  

Între anii 2017-2018, cel mai mult au crescut numărul absolvenților din specializările 

STEM, depășind creșterile celorlalte județe concurente. Practic, absolvenții STEM din județul 

Timiș au cea mai mare creștere de la nivel național, validând încă o dată importanța județului 

ca pol tehnic. Acest atribut trebuie folosit în promovarea județului pentru a atrage talentele 

pasionate de domeniile tehnice, asigurându-se baza specializării inteligente.  

O atenție sporită trebuie acordată și specializărilor din științele naturale, unde se 

încadrează chimia, biologia, științele mediului, care au perspective de a oferi knowledge-ul 

necesar pentru dezvoltarea economiei circulare (trendul este de descreștere la nivelul întregii 

țări, nu doar la nivel județean unde în anul 2018 au absolvit mai puțin cu 14% aceste 

specializări).  

Numărul de brevete de invenție eliberate entităților din județul Timiș a fost de 26, în anul 

2020, în creștere cu 5 față de anul 2019, plasând județul pe locul 4 în context național.  
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Densitatea IMM-urilor (numărul IMM-urilor la 1000 de locuitori) este un indicator relevant 

pentru comparația cu media europeană și cu media națională. La nivel național, densitatea IMM-

urilor este foarte redusă, comparativ  cu media europeană, respectiv 27 IMM-uri la 1000 de 

locuitori, în anul 2019, conform ultimelor date statistice publicate de INS. Aceeași situație se 

întâlnește și la nivelul regiunii de dezvoltare Vest, care a înregistrat o densitate relativ scăzută, 

de 27 IMM-uri la 1000 de locuitori, în același an - 2019. Județul Timiș înregistrează cea mai 

ridicată densitate antreprenorială din regiunea de dezvoltare Vest înregistrând în anul 2019, 36 

IMM-uri la 1000 de locuitori. 

În județul Timiș erau activi, la sfârșitul lunii decembrie 2019, un număr de 42.499 de 

profesioniști (4.3% din totalul celor existenți la nivel național). Conform datelor statistice puse 

la dispoziție de Oficiul Național al Registrului Comerțului, în județul Timiș au fost înmatriculate 

în anul 2019, 5.882 firme noi. După o scădere accentuată a numărului de firme în perioada 2009-

2010, pe fondul crizei globale, numărul persoanelor juridice a crescut continuu, cea mai accentuată 

creștere fiind observată între anii 2016-2017.  

Numărul de unități locale active în industrie este similar celui existent în Gröningen (2.379 

unități locale active), provincia a cărei economii se bazează pe: agricultură și agrifood, healthcare și 

științele vieții, chimie (cu un focus pe chimie verde și materiale avansate), energie, WaterTech, 

logistică, digital și tech. Similară județului Timiș este provincia Gröningen (cea mai mare zonă urbană 

funcțională din regiunea Northern Netherlands) care se bazează și pe o universitate cu profil tehnic – 

Hanze University of Applied Sciences Gröningen (plus Universitatea de top 100 cele mai performante 

universități din lume – Universitatea din Gröningen, respectiv universitatea cu profil medical – 

University Medical Center), care, pe lângă perspective de internaționalizare, oferă premisele unei 

universități antreprenoriale, fiind una dintre cele mai antreprenoriale universități din lume. 

Județul Timiș se află pe primul loc în ierarhia națională din perspectiva numărului de 

companii mari, cele mai multe dintre acestea alegând să se dezvolte în județ invocând ca 

avantaje: calitatea forței de muncă, mai ales a celei STEM, proximitatea față de graniță, 

infrastructura care crește potențialul de progres etc. 

Conform datelor INS, la nivelul anul 2019, în județul Timiș funcționau 20.319 de unități 

locale active cu profil terțiar, în creștere cu 10% față de anul 2008. Din totalul companiilor din județ, 

cele care activează în sectorul terțiar reprezintă 75%, ceea ce confirmă o realitate economică ce există 

de mult timp în cele mai dezvoltate țări în care terțializarea este pregnantă. Dintre acestea, 33 firme 

erau mari (peste 250 de salariați), 242 erau mijocii (50-249 de salariați), 1.490 sunt mici (10-49 

salariați), iar 18.554 sunt microîntreprinderi. Întreprinderile mari activează în domeniile transporturi și 

depozitare (10), informații și comunicații (9), comerț (8). Circa jumătate dintre firmele din sectorul terțiar 
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erau active în domeniul comerțului (mai ales a comerțului cu amănuntul în magazine 

nespecializate cu vânzare predominantă de produse alimentare). Acestea erau urmate de 

firmele din sectorul activităților științifice, tehnice și profesionale (17% din total, mai ales servicii 

de consultanță, inginerie, contabilitate), transporturilor și depozitării (8% din total, mai ales 

transporturi rutiere de mărfuri). La polul opus, cele mai puține firme din sectorul terțiar activau 

în învățământ și activități cultural-recreative. Cifra de afaceri a întreprinderilor active din sectorul 

terțiar al județului a ajuns în anul 2019 la 40.683 mil. lei, cu 20% mai mare ca în sectorul 

industrial. După o scădere pe durata crizei globale, nivelul afacerilor din domeniu a crescut 

continuu, fiind de 2 ori mai mare față de anul 2008. Circa 62% din volumul de activitate din 

sectorul terțiar este generat de activitățile de comerț, urmat la mare distanță de transporturi 

(12%) și IT&C (10%). Restul activităților (de ex. serviciile financiar-bancare, imobiliare, de 

cazare și alimentație publică etc.) generează încasări modeste. Totuși, față de anul 2008, 

volumul cifrei de afaceri a crescut nominal cu 197% în domeniul HoReCa, transport și depozitare 

(178%), IT&C (154%). Sub-sectorul comerțului concentrează peste 33% din activitatea din 

sectorul terțiar, remarcându-se prin numărul mare de unități locale active (circa 6.875), cifra de 

afaceri de circa 5 miliarde de Euro/an și prin cei circa 38.015 de salariați, la care se adaugă încă 

aproximativ 14.800 de persoane ocupate cu alt statut decât cel salariat, în general patroni de 

mici unități comerciale. 

În domeniul serviciilor administrative și suport funcționau, conform datelor INS 

aferente anului 2019, 1.391 de unități locale active, cu o cifră de afaceri de circa 216 mil. 

Euro și 12.146 de salariați (numărul acestora s-a dublat față de anul 2008). Acest domeniu a 

avut o dinamică pozitivă în ultimii ani, mai ales în domenii precum activitățile de secretariat, 

servicii suport, cele de peisagistică și suport pentru clădiri sau cele de închiriere și leasing, 

activități care tind să fie externalizate în procent tot mai ridicat de către companii, instituții și 

chiar persoane fizice. Conform ITM, la sfârșitul anului 2020, erau active 13.561 de contracte și 

13.455 de salariați. 

În domeniul serviciilor medicale private, cel mai mare operator este AVITUM SRL, din 

Remetea Mare, companie care a fost înființată de Grupul B.Braun, furnizor de servicii medicale. 

AVITUM SRL, companie cu peste 570 de salariați, se orientează spre servicii specializate de 

dializă. La aceasta se adaugă alte clinici, cabinete medicale și stomatologice sau laboratoare 

de analize, administrate de companii, precum: BIOCLINICA Timișoara, MATERNA CARE SRL 

Timișoara, ENMAISON Timișoara, M-PROFILAXIS SRL, MEDICI’S Timișoara, MIRAFLOR SRL 

Timișoara etc.  
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Per ansamblu, în acest domeniu funcționau, în anul 2019, un număr de 919 de agenți economici, 

cu o cifră de afaceri de 132 mil. Euro și 16.952 de salariați. Cifra de afaceri a crescut de cinci ori în 

intervalul de analiză. Din perspectiva numărului de angajați, județul Timiș se poziționează pe locul 4, 

la nivel național, după Municipiul București, Iași și Cluj. 

Conform datelor INS, la nivelul anului 2019, în județul Timiș își desfășurau activitatea în 

sfera activităților științifice, profesionale și tehnice un număr de 3.524 de agenți economici 

activi (locul 3 la nivel național), cei mai mulți în domeniul arhitecturii și ingineriei (1.018), 

consultanței (793) și contabilității (558). Aceștia realizau o cifră de afaceri de 265 milioane Euro, iar 

numărul de salariați de circa 7.326 (în creștere cu aproape 40% față de 2008, locul 4 la nivel național), 

la care se adăugau circa 1.074 de timișoreni care lucrau pe cont propriu, fiind un domeniu care 

reunește majoritatea profesiunilor liberale (expert contabil, arhitect, inginer-proiectant, consultant etc.). 

În ceea ce privește freelancerii (PFA-urile și întreprinderile individuale), se constată o 

scădere a înmatriculărilor între 2019 și 2020 (în județul Timiș au fost înmatriculați cu 22% mai 

puțini freelanceri în 2020 comparativ cu 2019), însă trendul pozitiv revine din 2021 (în 2021 față 

de 2020 au fost înmatriculați cu aproape 60% mai mulți freelanceri, în Timiș, peste creșterea de 

la nivel național de 46%). Numărul PFA-urilor active la sfârșitul anului 2020 era de peste 13.500, 

în creștere cu 3%, sub procentul de creștere înregistrat la nivel național (aproximativ 4%).  

Așa cum am precizat deja, Timișoara este în prezent al patrulea hub IT (după București, 

Cluj-Napoca și Iași, din perspectiva numărului de specialiști care lucrează efectiv în domeniu), 

profitând de cea mai solidă reprezentare a industriei automotive din România, industrie 

deservită major de companiile de IT&C. O serie de companii au optat pentru Timișoara ca prima lor 

locație din România, devenind puternic ancorate în economia locală – Continental, Veoneer, 

Draexlmaier, Hella, ACI, CMED. Tehnologiile de top utilizate în Timișoara sunt: Java, PHP, C/C++, 

C#/.NET, JavaScript. 

Din perspectiva numărului de angajați, IT&C înregistrează un trend ascendent în intervalul de 

analiză, spre deosebire de industrie, care deși absoarbe peste 30% din numărul total de angajați, 

înregistrează un trend, în ultimii ani, descrescător. Județul se dezvoltă mai ales pentru că există un 

număr important de studenți care finalizează anual studii în domeniul informaticii (sau a domeniilor 

conexe). Din numărul total de studenți din toate nivelurile de educație din Timiș, de 42.000 de studenți 

la nivelul anului 2019, 950 au absolvit specializarea „Tehnologiile Informației și comunicațiilor”, un 

număr mai mic în valoare absolută comparativ cu cât înregistrează Clujul – 1.331 absolvenți. Dacă ne 

raportăm, însă, la ponderea absolvenților de IT&C în numărul total al absolvenților, vom observa că în 

Timiș, 11% obțin o diplomă de absolvire în IT&C, comparativ cu județul Cluj, în care numai 9% din 
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numărul total al absolvenților sunt IT-iști, ceea ce demonstrează atractivitatea acestei 

specializări pentru studenți și a facultăților timișorene cu tradiție în domeniile tehnice.  

La nivelul anului 2019, în județul Timiș funcționau 1.244 de unități locale active cu profil IT&C 

(locul III la nivel național), care realizau o cifră de afaceri de circa 874 milioane Euro și angajau circa 

14.815 de persoane, cei mai mulți dintre aceștia fiind angrenați în activități de servicii informatice (67%).  

Județul Timiș, cu Timișoara ca hub de tehnologie, este extrem de atractiv pentru 

investitorii din IT&C, mai ales, pentru forța de muncă numeroasă și calificată. O altă 

observație este referitoare la concentrarea companiilor IT în centrele de birouri din 

municipiu. Aceste birouri care creează efervescență trebuie să fie însoțite de dezvoltarea 

unor spații comune, în afara lor, pentru sporirea interacțiunilor dintre oameni. În acest 

fel, ideile sunt constant generate și așa apare inovarea. Pot fi create baruri, cafenele, 

huburi prin preajma acestor centre de birouri, pe modelul din Berlin.   

Conform unui studiu realizat de Brainspotting – ”IT Talent Map 2019-2020”, în Timișoara 

există 5.269 specialiști IT, cu următoarele roluri: 3.678 programatori, 950 testeri, 229 de analiști 

de business, 412 de manageri de proiect.  

Numărul persoanelor angrenate în IT&C înregistrat în Timișoara este similar cu cel al 

altor zone metropolitane din țări precum Belgia, Polonia, Olanda etc. La nivelul Timișoarei, 

aproximativ 2.5% din numărul de persoane lucrează în IT&C, comparativ cu Cluj-Napoca, unde 

3.47% sunt angrenați în această activitate sau Lublin – 2.61%, Gröningen – 3.82%, Göteborg – 

3.13%, Tallinn – 7.42%. Raportat la populație, densitatea IT-iștilor e de 11 IT-iști/1000 locuitori 

în Timișoara, comparativ cu 12 IT-iști/1000 locuitori în Lublin și Rotterdam, 13 IT-iști/1000 

locuitori în Gent sau Uppsala, 16 IT-iști/1000 locuitori în Göteborg, 17 IT-iști/1000 locuitori în 

Cluj-Napoca, 18 IT-iști/1000 locuitori în Århus sau Eindhoven, 21 IT-iști/1000 locuitori în 

Gröningen sau 42 IT-iști/1000 locuitori în Tallinn.   

În marile centre urbane, sunt sute de mii de angajați IT&C și zeci de mii de companii. 

Spre exemplu, în Berlin, în prezent, activează peste 102.000 de angajați, în peste 10.700 

companii de IT&C. Cu aproximativ 40.000 de înregistrări de companii pe an și peste 500 de 

startup-uri/an (Timișoara are o înregistrare de startup-uri de aproximativ 60 de startup-uri/an, 

ceea ce este puțin), Berlin este capitala fondatorilor, deosebit de atractiv mai ales pentru 

potențialii antreprenori din industriile creative și culturale și din cele de tehnologie. Startup-urile 

din Berlin creează peste 80.000 de locuri de muncă. În Amsterdam, peste 250.000 de persoane 

lucrează în IT&C, în Barcelona – 59.000 de persoane sau în Munich – 119.000 de persoane. 

Firmele de IT&C din Timiș au o oportunitate pe care trebuie să o exploateze și ar trebui 

să deservească piața internă a companiilor non-IT: digitalizarea. IT&C-ul trebuie să contribuie 
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la fenomenul de Industry 4.0, județul se poate poziționa ca primul astfel de pol din România, având 

toate caracteristicile necesare, dar mai ales o industrie automotive care-i potențează avantajele 

competitive. Acest lucru se va putea realiza cu susținerea DIH Regiunea Vest România, care a fost 

declarat admis în urma competiției organizate de Autoritatea pentru Digitalizarea României și Ministerul 

Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, în anul 2020.  

Următoarele trenduri care vor influența radical dezvoltarea competențelor în viitor sunt: 

Big Data, Cloud, Security, 5G, Machine Learning, Blockchain. Acestea se utilizează pentru următoarele 

tipuri de aplicații: financiare, telecom, automotive, cyber intelligence, cyber security, customer 

engagement, CRM/ERP, Commercial.  
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8. Motoarele economiei  

 

Marii economiști (ex. Stiglitz) consideră că firmele mari, industriale sunt cele care au 

șansele reale de a inova, performa și excela, deoarece au resurse financiare pentru a investi în 

activitatea de R&D, sunt ancorate în dinamica locală, sunt conectate la rețelele de cunoaștere din 

exterior etc..  

Astfel, dintre firmele cu profil industrial din Timiș, 47 erau întreprinderi mari (peste 250 de 

salariați), față de 51 în anul 2008, acestea fiind active exclusiv în fabricarea autovehiculelor de 

transport rutier (15), fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice (9), 

fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice (4), fabricarea substanțelor și produselor 

chimice (3), fabricarea produselor textile (3), industria alimentară (3), fabricarea echipamentelor 

electrice (3) etc.. Numărul întreprinderilor mijlocii (50-249 de salariați) cu profil de producție era 

de 137 în anul 2019, față de 207 în 2008, pe fondul închiderii sau restructurării unor fabrici, mai 

ales pe durata crizei globale, numărul acestora scăzând cel mai mult dintre toate categoriile de 

întreprinderi. Cele mai multe unități de producție de talie mijlocie activau în industria alimentară 

(17), tăbăcirea și finisarea pieilor (15), fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (11), fabricarea 

produselor de cauciuc și mase plastice (11), industria construcțiilor metalice (11). Restul de 92% 

dintre firmele cu profil industrial au sub 50 de salariați, dintre care 75% sunt microîntreprinderi. 

Per ansamblu, la nivelul anului 2019, cele mai multe unități industriale erau active în 

ramura producției de alimente (17% din total), construcții metalice (14%), mobilă (7,59%), alte 

activități industriale (7,5%), respectiv articole de îmbrăcăminte (6%). Față de anul 2008, numărul 

de firme cu profil industrial active din punct de vedere economic a scăzut în majoritatea 

domeniilor, excepție făcând repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor, 

extracția petrolului brut, fabricarea altor mijloace de transport, activități de servicii anexe 

extracției, alte activități industriale, fabricarea hârtiei, industria construcțiilor metalice. 

Cifra de afaceri totală a firmelor cu profil industrial din județul Timiș a fost în anul 2019 

de 33.9 miliarde lei (echivalentul a circa 6.9 de miliarde Euro). Prin urmare, județul contribuie 

cu mai mult de jumătate la producția industrială a regiunii de dezvoltare Vest (57%) și cu 

7,37% la cea a României, ceea ce arată faptul că județul Timiș este un important pol 

industrial, județul care deține toate ingredientele necesare dezvoltării hubului de Industry 

4.0 al României, dând dovadă de diversitate și atractivitate având un potențial de 

dezvoltare ridicat pentru investițiile autohtone și străine.  
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Valoarea producției industriale a județului a crescut de 3 ori față de anul 2008, ceea ce 

subliniază, și din acest punct de vedere, importanța județului în dezvoltarea industrială a țării. 

La nivel național, se poziționează pe locul 3 din perspectiva cifrei de afaceri realizată de jucătorii 

din industrie. 

Pe ramuri, producția de autovehicule de transport rutier contribuia în anul 2019 cu circa 

36% la producția industrială a județului, urmată fiind de cea de cauciuc și mase plastice (14%), 

a industriei alimentare (8,59%) și a calculatoarelor și produselor optice (8,58%). Față de anul 

2008, valoarea producției industriale a crescut cu 14 puncte procentuale în producția 

autovehiculelor de transport rutier (o creștere cu peste 1.6 miliarde euro), cu 3 puncte 

procentuale în industria alimentară (397 milioane euro), cu 2 puncte procentuale în cea 

producției de substanțe chimice (169 milioane euro), cu 75% în cea a confecțiilor metalice, cu 

67% în domeniul producției electronice, dar a scăzut cu 6 puncte procentuale în producția de 

textile, îmbrăcăminte și marochinărie, cu 3 puncte procentuale în producția materialelor de 

construcții și cauciuc & mase plastice. 

La nivel de UE, în anul 2018, regiunea de dezvoltare Vest, în frunte cu județul Timiș, a 

avut cel mai mare nivel de specializare al forței de muncă pentru activitatea de producție a 

autovehiculelor, remorcilor și semiremorcilor, urmată de Střední Čechy (Cehia) și Nyugat-

Dunántúl (Ungaria) și care au raportat, de asemenea, cote de ocupare de două cifre pentru 

această activitate. Investitorii știu unde este polul automotive al României.  
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9. Radiografia sectoarelor economice timișene  
 

A fost stabilit clasamentul sectoarelor/ramurilor de excelență ale economiei județului Timiș pe 
baza următorilor indicatori:  

• Venit mediu salarial / sector 

• Număr angajați/sector  si nr populație activă/sector 

• CA-cifra afaceri/sector 

• Profit mediu/firma/sector  

• Nr. firme (unități locative)/sector.  
 

Astfel pentru stabilirea clasamentului sectoarelor de excelență din economia 
județului, fiecare sector a fost analizat pe baza unui set de indicatori, ponderea atribuită 
acestora, uzând de două metode (vezi tabele centralizatoare de mai jos): 

a) Metoda dezvoltată de echipa RUWATIM SMDP, bazata pe o formulă agregat: 
Pentru a determina importanța indicatorilor din perspectiva excelenței economice, fiecare 

indicator a fost ponderat astfel încât să permită obținerea unui clasament al primelor 3-5 
sectoare.  

Justificarea coeficientului de importanță/ponderii propus(e) pentru indicatorii de 
performanță analizați: 

• Cifra de afaceri - care are alocată o pondere de 25% este considerat indicator în 
prima clasă importanță pentru că  arată   contribuția  fiecărui sector economic la  performanța 
economică a județului Timiș; 

• Venit mediu salarial /sector - care are alocată o pondere de 25 %  este 
considerat indicator în prima clasă importanță pentru că  arată  contribuția  fiecărui sector 
economic la  calitatea vieții comunității județului Timiș; 

• Număr angajați/sector - care are alocată o pondere de 25 % este considerat 
indicator în prima clasă importanță pentru că reflectă măsura in care  populația activă, respectiv 
forța de munca din județ este angajată/beneficiază de   performanța sectorului economic; 

• Profit mediu pe firmă/sector - care are alocată o pondere de 15% este 
considerat indicator în a doua clasă importanță pentru că  deși arată   contribuția  fiecărui sector 
economic la  performanța economică a județului Timiș nu reflectă direct contribuția la 
bunăstarea comunități județului Timiș; 

• Număr firme/sector - care are alocată o pondere de 10% este considerat 
indicator în a treia clasă importanță pentru că deși arată contribuția  fiecărui sector economic la  
performanța economică a județului Timiș reflectă într-o măsură mai mică contribuția la calitatea 
vieții comunități județului Timiș.  

 
Analiza multicriterială efectuată, utilizând această formulă agregat a generat un top 5 

ocupat de următoarele sectoare industriale din perspectiva impactului acestora asupra 
economiei si calității vieții: 

 
1) Manufactura/Industrie prelucrătoare, în cadrul căreia automotive are o 

pondere de peste 50% 
2) Comerțul, transporturile și hoteluri și restaurante în cadrul căreia comerțul 

are o pondere de peste 50% 
3) IT&C 
4) Construcții 
5) Transport și depozitare. 
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b) Metoda MUGM – Metoda Utilității Globale Maximale 
 
Prin aplicarea Metodei Utilității Globale Maximale (MUGM), luând în considerare 

principalele sectoare ale economiei județului Timiș, s-a urmărit stabilirea clasamentului în 
ordinea importanței acestora din perspectiva impactului asupra economiei și calității vieții, 
inclusiv beneficiile aduse comunității care contribuie la formarea percepției.  

Următoarele 5 sectoare industriale din perspectiva impactului acestora asupra economiei si 
calității vieții au fost clasificate în ordinea importanței: 

1) Manufactura/Industrie prelucrătoare în cadrul căreia automotive are o pondere de 
peste 50% 

2) Comerțul, transporturile și hoteluri și restaurante în cadrul căreia comerțul are o 
pondere de peste 50% 

3) IT&C 
4) Transport și depozitare 
5) Construcții. 

 

Prin comparație în SDES (vol 1, pag 242) o analiză similara efectuată însă exclusiv pe categorii 
de industrii a poziționat pe primele cinci locuri în clasamentul județean de excelență următoarele 
industrii:  

1. Industria autovehiculelor de transport rutier,  
2. Industria de cauciuc și mase plastice,  
3. Industria de îmbrăcăminte,  
4. Industria textile și marochinărie,  
5. Industria food și calculatoare și produse electronice.  

 

 

 

10. Tabele Centralizatoare 
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Centralizator indicatori analizati pentru sectoarele economice din Județul Timiș 

 

 

 

 

Sector analizat CAEN Clasament 
National VAB 

Populație ocupata 
pe sector 

Câştig salarial  
mediu net lunar 

Nr angajați 
/sector 

CA (mil. 
lei) 

Profit mediu/ firma 
Mii lei 

(Performanța) 2019 

Unităţi locale 
active/ sector 

2019 

Agricultură și pescuit A 1 54400 2762 6015 NA 1861,57  1073 

Manufactura/Ind prelucrătoare C 2 94300 3524 75362 33771 618,43 2270 

Construcții F  17400 2564 14275 3982 160,83 3113 

Comerțul, transporturile și hoteluri și 
restaurante 

G+H +I 
  

4 81600 2213 58741 31530 364.14 9879 

Comerț G  52800 2342 38015 25298 120.89 6875 

Transport si depozitare H  20400 2551 13799 5051 105.88 1775 

Hoteluri si restaurante I  8400 1746 6927 1181 137.37 1229 

IT&C J 3 17100 6668 14815 4209 230.22 1244 

Producția si furnizarea de energie D  1900 3759 1727 1563 1475,18 71 

Servicii/intermedieri  financiare K 3 2500 3887 2221 NA 158,33 329 

Activități profesionale, științifice și tehnice M 4 8400 3256 7326 NA 96,08 3524 

Industrii creative și culturale – Activităţi 
cultural recreative 

C+J+M+R 3 2900 2794 2737 NA 80.34 514 
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Sector economic analizat  CAEN 

INDICATORI DE PERFORMANTA  

Valori absolute 
formula agregat 

Clasament 
final  

Clasame
nt Unităţi locale 

active/ sector 
2019 

Populație 
ocupata pe 

sector 

Nr angajați 
/sector 

Câştig 
salarial  

mediu net 
lunar 

Profit mediu/firma CA (mil. 

National 
VAB 

Mii lei 
(Performanța) 

2019 
lei) 

Pondere indicator  10% 20% 30% 15% 25% 100%   

Agricultură și pescuit A 1 1073 54400 6015 2762 1861,57  NA 2418 7 

Manufactura/Ind prelucrătoare 
(automotive) 

C 2 2270 94300 75362 3524 618,43 33771 24892 

1 

Construcții F   3113 17400 14275 2564 160,83 3982 4955 4 

Comerțul, transporturile și hoteluri și 
restaurante 

G+H+I 4 9879 81600 58741 2213 364,14 31530 21337 
2 

Comerț G   6875 52800 38015 2342 120,89 25298 15336 2 

Transport si depozitare H   1775 20400 13799 2551 105,88 5051 4981 5 

Hoteluri si restaurante I   1229 8400 6927 1746 137,37 1181 2348  7 

IT&C J 3 1244 17100 14815 6668 230,22 4209 6175 3 

Producția si furnizarea de energie D   71 1900 1727 3759 1475,18 1563 2092 
 8 

Servicii/intermedieri  financiare 
K 

3 329 2500 2221 3887 158,33  NA 1667 
9 

Activități profesionale, științifice și 
tehnice 

M 
4 3524 8400 7326 3256 96,08  NA 2809 

6 

Industrii creative și culturale – 
Activități cultural recreative 

C+J+M+R 

3 514 2900 2737 2794 80,34  NA 1449 

10 

 

RANKING SECTOARE ECONOMICE JUDEȚ TIMIȘ - METODA INTERNĂ 
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Sector economic analizat  CAEN 

INDICATORI DE PERFORMANTA  

Valori 
absolute 
formula 
agregat 

Clasament 
final  

Aplicare Metoda Analizei Utilitatii Globale 

Valori 
absolute 
formula 
MUGM 

Clasament 
final 

Clasament 
Unităţi 
locale 
active/ 
sector 
2019 

Populație 
ocupata pe 

sector 

Nr angajați 
/sector 

Câştig 
salarial  

mediu net 
lunar 

Profit mediu/firma CA (mil.  

  

National VAB 
Mii lei 

(Performanța) 2019 
lei) 

Unităţi 
locale 
active/ 

sector 2019 

Populație 
ocupata pe 

sector 

Nr angajați 
/sector 

Câştig 
salarial  

mediu net 
lunar 

Profit mediu/firma CA (mil. 

  

Pondere indicator   5% 25% 30% 15% 25% 100% 

  

Mii lei 
(Performanța) 2019 

lei) 

  

Agricultură și pescuit A 1 1073 54400 6015 2762 1861,57   2665 

7 0,147266 0,568182 0,051872 0,20642 1   0,040954 8 

Manufactura/Ind 
prelucrătoare (automotive) 

C 2 2270 94300 75362 3524 618,43 33771 28547 

1 0,323192 1 1 0,361235 0,302089 1 0,999989 1 

Construcții F   3113 17400 14275 2564 160,83 3982 5513 
4 0,44709 0,167749 0,164805 0,166193 0,045188 0,085947 0,146486 5 

Comerțul, transporturile și 
hoteluri și restaurante 

G+H +I 4 9879 81600 58741 2213 364,14 31530 23780 

2 1,441505 0,862554 0,772754 0,09488 0,159328 0,931237 0,823368 2 

Comerț G   6875 52800 38015 2342 120,89 25298 16893 
2 1 0,550866 0,489384 0,121089 0,022765 0,740012 0,568153 2 

Transport si depozitare H   1775 20400 13799 2551 105,88 5051 5582 
5 0,250441 0,200216 0,158297 0,163551 0,014338 0,118748 0,149051 4 

Hoteluri si restaurante I   1229 8400 6927 1746 137,37 1181 2633 
8 0,170194 0,070346 0,064341 0 0,032017 0 0,039755 9 

IT&C J 3 1244 17100 14815 6668 230,22 4209 6853 
3 0,172399 0,164502 0,172188 1 0,084144 0,092912 0,196136 3 

Producția si furnizarea de 
energie 

D   71 1900 1727 3759 1475,18 1563 2175 

9 0 0 -0,00675 0,40898 0,783077 0,011721 0,02279 9 

Servicii/intermedieri  
financiare 

K 

3 329 2500 2221 3887 158,33   1762 

10 0,037919 0,006494 0 0,434986 0,043784 -0,03624 0,007468 10 

Activități profesionale, 
științifice și tehnice 

M 

4 3524 8400 7326 3256 96,08   2999 

6 0,507496 0,070346 0,069797 0,306786 0,008837 -0,03624 0,053319 7 

Industrii creative și 
culturale – Activităţi 
cultural recreative 

C+J+M+R 

3 514 2900 2737 2794 80,34   1560 

11 0,065109 0,010823 0,007055 0,212922 0 -0,03624     

 

 

Ranking sectoare economice - privire comparativă 
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11. Matrici de construcție ale pilonilor de identitate economică  
 

Prima matrice  

Elemente de identitate ale Brandului Economic Timiș – ”substanța” brandului – care trebuie 
gestionată, măsurată, protejată, echilibrată și intens marketată pe termen lung 
 

Pilon 
fundamentare 
brand propus 
spre validare 

”Județul Timiș angrenat în rețeaua economiei globale” 

Argumentarea 
pilonului 
propus spre 
validare 

Timișul este posesorul unui avantaj strategic - geografic, spațial și infrastructural 
- ce stimulează constant economia județului, creând contextul favorabil de 
inițiativă, accesibilitate, conectivitate și distribuție. 
 
Timișul joacă un rol stabilizator în ansamblul relațiilor economice și comerciale 
ale României, generând o creștere economică continuă. 
 
Timișul este o zonă de dezvoltare economică și socială ridicată, este un ”agent 
economic” prestigios și influent. 
 
Timișul dispune de resursele umane și naturale ( factori productivi rezilienți) 
pentru asigurarea perpetuării unei vieți economice și sociale calitative. 

Postulatul 
pilonului 
propus spre 
validare 

Timișul este un ”agent economic” optim conectat ( pol, hub și / sau nod) la 
rețeaua economiei globale 

Construcția pilonului propus spre validare 

Nr. Crt Seturi de date ( referitoare 
la) analizate 

Caracteristici ( valori)  
existente ale economiei 
județene care rezultă din / 
sunt surprinse de analiza 
secundară  

Caracteristici ( 
valori ) potențate 
ale economiei 
județene care 
rezultă din / sunt 
surprinse de 
analiza secundară 

1)  Conectivitatea ansamblului 
economic timișean  ( 
contextul județean strategic 
- geografic, spațial și 
infrastructural) 

Conectivitate 
Accesibilitate 
Deschidere 
Participație 

Competitivitate 
Dinamism 
Diversificare 
Inovare 

2)  Potențialul de creștere al 
comunităților socio-
economice ale județului 
Timiș 

Potențial ridicat de 
dezvoltare economică și 
socială 

Reziliența  
sistemică 

3)  Indicatorii macro-economici 
ai economiei județene 

Forță economică Prestigiu 
Performanță 
Excelență 
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4)  Componența mediului de 
business timișean 

Dezvoltare economică 
dinamică și performantă 

Climat favorabil de 
business 

5)  Balanța comercială a 
județului Timiș 

Stabilitate Excelență 
Reziliență 

6)  Reziliența (factorilor direct 
productivi) 

Stabilitate 
Diversificare 
Inovare 

Reziliența 
sistemică 

 

Matricea a doua  

 

Elemente de identitate ale Brandului Economic Timiș – ”substanța” brandului – care trebuie 
gestionată, măsurată, protejată, echilibrată și intens marketată pe termen lung 

Pilon 
fundamentare 
brand propus 
spre validare  

 
”Magnetismul investițional și cultural  al județului Timiș” 

Argumentarea 
pilonului 
propus spre 
validare  

Mediul de business timișean este unul pragmatic și multicultural, remarcabil în 
contracarea șocurilor, deschis și internaționalizat.  
Deschizător de drumuri și punte de legătură continentală, Timișul este un tărâm 
legendar, multicultural, propice dezvoltării umane, muncii și unui trai bun. 

Postulatul 
pilonului 
propus spre 
validare  

Spiritul economic și istoric al Timișului insuflă necontenit magnetism investițional 
și cultural.  

Construcția pilonului propus spre validare  

Nr. Crt  Seturi de date ( referitoare la) 
analizate  

Caracteristici ( valori)  
existente ale economiei 
județene care rezultă din / 
sunt surprinse de analiza 
secundară 

Caracteristici ( 
valori ) 
potențate ale 
economiei 
județene care 
rezultă din / 
sunt surprinse 
de analiza 
secundară  

1)  Agenții economici cu participare 
străină la capitalul social  
Înmatricularea societăților cu 
participare straină la capital  
Densitatea firmelor cu participare 
straină la capital la o mie de 
locuitori  
Număr de angajați din companiile 
cu capital străin 
Fondurile totale investite de 
străini în companiile românești și 
direcționarea acestor investiții pe 
domenii 

Deschidere  
Internaționalizare  
Magnetism investițional  

Climat favorabil 
de business / 
Reziliență  
Sistemică/ 
Competitivitate/ 
Calitate / 
Inovare  

2)  Tradiția cosmopolită, tradiția 
tehnică și agriculturală, 

Inițiativă  
Sens istoric  

Climat 
Favorabil de 
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patrimoniul cultural, vitalismul și 
consumul cultural, diversitatea 
etnică și confesională,  civismul, 
tendințe asociate indicatorului nr. 
de locuitori, indicatorul dezvoltării 
umane  

Sens economic istoric  
Tradiție economică  
Magnetism cultural  
Magnetism educațional 
Dezvoltare umană  

Business/ 
Inovare/ 
Destinație 
preferențială 
pentru locuire/  
Destinație 
preferențială 
pentru 
ocuparea forței 
de muncă  

 

Matricea a treia  

Elemente de identitate ale Brandului Economic Timiș – ”substanța” brandului – care trebuie gestionată, 
măsurată, protejată, echilibrată și intens marketată pe termen lung 

Pilon 
fundamentare 
brand propus 
spre validare  

” Județul Timiș diversificat și specializat” 

Argumentarea 
pilonului 
propus spre 
validare  

Județul Timiș este specializat mai ales în industria calculatoarelor, automotivelor și 
echipamentelor electrice, cauciuc și mase plastice, servicii informatice, produse textile, 
produse chimice, telecomunicații, încălțăminte, colectarea și epurarea apelor uzate, 
agricultură, transporturi aeriene, depozitare, transporturi terestre, băuturi.  În județul Timiș 
universitățile atrag talentele din zona pe care o polarizează. Un nivel ridicat de 
concentrare al talentelor determină mai departe investiții, mai ales în domenii cu valoare 
adăugată ridicată, precum IT&C, servicii financiare, activități științifice, profesionale și 
tehnice, industrii creative care au o amprentă puternică asupra economiei locale. Cele 
mai puțin diversificate economii locale sunt cele ale orașelor Sânnicolau Mare, Jimbolia, 
Deta, iar cea mai diversificată economie locală este cea din Municipiul reședință de județ, 
Timișoara. Timișul are de aproape 3 ori mai multe persoane care lucrează în industriile 
high-tech, care sunt considerate intensive în angajați STEM (science, technology, 
engineering & math) și de 2 ori mai multe în serviciile intensive în cunoștințe high-tech 
(servicii de soft, telecom etc.). Județul Timiș se află pe primul loc în ierarhia națională din 
perspectiva numărului de companii mari, cele mai multe dintre acestea alegând să se 
dezvolte în județ invocând ca avantaje: calitatea forței de muncă, mai ales a celei STEM, 
proximitatea față de graniță, infrastructura care crește potențialul de progres etc. 
Timișoara este în prezent al patrulea hub IT (după București, Cluj-Napoca și Iași, din 
perspectiva numărului de specialiști care lucrează efectiv în domeniu), profitând de cea 
mai solidă reprezentare a industriei automotive din România, industrie deservită major 
de companiile de IT&C.  Județul Timiș, cu Timișoara ca hub de tehnologie, este extrem 
de atractiv pentru investitorii din IT&C, mai ales, pentru forța de muncă numeroasă și 
calificată. O altă observație este referitoare la concentrarea companiilor IT în centrele de 
birouri din municipiu. Aceste birouri care creează efervescență trebuie să fie însoțite de 
dezvoltarea unor spații comune, în afara lor, pentru sporirea interacțiunilor dintre oameni. 
În acest fel, ideile sunt constant generate și așa apare inovarea.  

Postulatul 
pilonului 
propus spre 
validare  

Economia Județului Timiș este definită de un mix autentic de diversificare și specializare, 
propulsor al competitivității, calității și inovării în activitatea economică.  

Construcția pilonului propus spre validare 

Nr. Crt  Seturi de date ( referitoare la) 
analizate  

Caracteristici ( valori)  existente ale 
economiei județene care rezultă 

Caracteristici ( 
valori ) 
potențate ale 

DRAFT 



 
   

 

Page 54 of 57 

 

din / sunt surprinse de analiza 
secundară   

economiei 
județene care 
rezultă din / 
sunt surprinse 
de analiza 
secundară   

1.  Indicatorul RCA ( avantaje 
competitive în export), Balanța 
Comercială ( export servicii) 
Coeficientul de Localizare și 
Indexul Hachman  
 
 
 
 

Specializare  
Diversificare  

Competitivitate  
Calitate  
Inovare  

2.  Concentrarea și atragerea 
talentelor, absolvenții de 
specializări STEM, numărul 
angajaților din industriile intensive 
în tehnologie și mediu-intensive 
 

Specializare Smart  
Diversificare  

Magnet 
investițional  
Inovare  
Reziliență 
sistemică  

3.  Densitatea IMM-urilor la o mie de 
locuitori, profesioniștii județului, 
companiile mari, ramurile 
sectorului terțiar  

Diversificare  
Specializare  
Specializare Smart  

Magnet 
investițional  
Inovare  
Reziliență 
sistemică 

4.  Boom-ul IT& C, tehnologic și 
trenduri în dezvoltarea 
competențelor  

Specializare Smart  Competitivitate  
Calitate  
Inovare 

 

 

Matricea a patra  

Elemente de identitate ale Brandului Economic Timiș – ”substanța” brandului – care trebuie 
gestionată, măsurată, protejată, echilibrată și intens marketată pe termen lung 

Pilon 
fundamentare 
brand propus 
spre validare  

”Excelența industrială a Județului Timiș” 

Argumentarea 
pilonului 
propus spre 
validare  

În istoria lor, Timișul și Timișoara au fost deschizători de drumuri în multe 
domenii de activitate, mai ales de sorginte tehnică.  
Județul Timiș se află pe primul loc în ierarhia națională din perspectiva numărului 
de companii mari, cele mai multe dintre acestea alegând să se dezvolte în județ 
invocând ca avantaje: calitatea forței de muncă, mai ales a celei STEM, 
proximitatea față de graniță, infrastructura care crește potențialul de progres etc. 
Județul contribuie cu mai mult de jumătate la producția industrială a regiunii de 
dezvoltare Vest (57%) și cu 7,37% la cea a României, ceea ce arată faptul că 
județul Timiș este un important pol industrial, județul care deține toate 
ingredientele necesare dezvoltării hubului de Industry 4.0 al României, dând 
dovadă de diversitate și atractivitate, având un potențial de dezvoltare ridicat 
pentru investițiile autohtone și străine. La nivel de UE, în anul 2018, regiunea de 
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dezvoltare Vest, în frunte cu județul Timiș, a avut cel mai mare nivel de 
specializare al forței de muncă pentru activitatea de producție a autovehiculelor, 
remorcilor și semiremorcilor, urmată de Střední Čechy (Cehia) și Nyugat-
Dunántúl (Ungaria) și care au raportat, de asemenea, cote de ocupare de două 
cifre pentru această activitate. Investitorii știu unde este polul automotive al 
României. Timișoara este în prezent al patrulea hub IT (după București, Cluj-
Napoca și Iași, din perspectiva numărului de specialiști care lucrează efectiv în 
domeniu), profitând de cea mai solidă reprezentare a industriei automotive din 
România, industrie deservită major de companiile de IT&C. Față de anul 2008, 
volumul cifrei de afaceri a crescut nominal cu 154 % în IT&C. La nivelul anului 
2019, în județul Timiș funcționau 1.244 de unități locale active cu profil IT&C 
(locul III la nivel național), care realizau o cifră de afaceri de circa 874 milioane 
Euro și angajau circa 14.815 de persoane, cei mai mulți dintre aceștia fiind 
angrenați în activități de servicii informatice (67%). Județul Timiș, cu Timișoara 
ca hub de tehnologie, este extrem de atractiv pentru investitorii din IT&C, mai 
ales, pentru forța de muncă numeroasă și calificată.  

Postulatul 
pilonului 
propus spre 
validare  

Tradiția tehnică și excelența industriei prelucrătoare, deservită de IT&C, sunt 
forța motrice a economiei județene, determină consolidarea reputației, dar și 
îmbunătățirea vieții de zi cu zi a localnicilor.  

Construcția pilonului propus spre validare 

Nr. Crt  Seturi de date ( referitoare la) 
analizate  

Caracteristici ( valori)  
existente ale economiei 
județene care rezultă din / sunt 
surprinse de analiza 
secundară 

Caracteristici ( 
valori ) 
potențate ale 
economiei 
județene care 
rezultă din / 
sunt surprinse 
de analiza 
secundară 

1)  Companiile Mari  
 
 
 
 

Dezvoltare economică 
dinamică și performantă  

Inovare  
Competitivitate  
Performanță  
Excelență  

2)  Producția Industrială  Forță / Motor Economic  Prestigiu 
3)  Specializare Industrială  Tradiție tehnică  Competitivitate  
4)  Prelucrare indicatori pe 

sectoare economice   
Dezvoltare economică 
dinamică și performantă  

Climat 
Favorabil de 
Business  

 
Inovare  

 
Performanță  

 
Destinație 
preferențială 
pentru locuire  
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Destinație 
preferențială 
pentru 
ocuparea forței 
de muncă 

5)  Ranking sectoare economice 
după metoda internă și 
metoda utilității globale 
maximale 

Excelența industriei 
prelucrătoare (automotive), 
deservită de sectorul IT&C  

Reziliență 
sistemică  
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