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►Competitivitate - s. f. Caracteristică a unui produs sau a
unei întreprinderi de a face față concurenței unor produse
sau întreprinderi similare pe o anumită piață (DEX) C.
prețurilor, produselor, firmei, economică etc.

► Competitivitate economică – capacitatea unei afaceri
(ex. întreprinderi),a unui sector economic, dintr-un teritoriu
(ex. țară, zona economică….) de a vinde/furniza în mod
durabil unul sau mai multe produse/servicii pe o anumită
piață, în condițiile unei competiții libere.
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►Factori care influențează competitivitatea economică:

● Costurile de producție și logistică: costurile de capital,
inclusiv ratele de performanță pe piață de capital, costurile
cu forța de muncă, costurile cu logistica și de transport
în zona de consum, productivitatea (buna organizare,
mâna de lucru motivată și bine folosită).

● Capacitatea de realizare de produse și servicii:
capacitatea de integrare a inovării tehnice și comerciale,
capacitatea de a menține un nivel de calitate în
conformitate cu cerințele clienților, capacitatea de a
beneficia de economii de scară pe piețele interne și
externe (și cât mai mult posibil o combinație a celor două).
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● Diverși factori externi pozitivi: existența unei infrastructuri
adecvate (căi de comunicație, rețele de telecomunicații),
prezența furnizorilor (în special un număr mare de IMM),
disponibilitatea de mână de lucru formată, capabilă să
răspundă necesităților beneficiarului (un sistem de
învățământ adecvat).

● Factori macro economici favorabili: existența unei piețe
stabile, mare, cu o populație numeroasă și o putere de
cumpărare adecvată, în continuă creștere, un nivel al
taxelor și impozitelor locale și naționale cât mai redus,
reglementări administrative cât mai puțin restrictive, o
monedă națională slabă (stimulează exporturile).
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• Nivelul de cultură antreprenorială.

• Calitatea antreprenorială și competența 
managerilor.
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Analiza SWOT a sectorului Industriei materialelor de constructii

A. Puncte tari

 Experiență și tradiție în producția realizată.
 Forță de muncă stabilă, calificată și cu experiență în domeniu.
 Existența unor rezerve mari de materii prime naturale.
 Amplasarea relativ echilibrată în raport cu piețele de desfacere.
 Existența unui mediu concurențial real, datorat numărului mare de

operatori economici.
 Unitățile mari (și mijlocii), în care se realizează majoritatea producției,

dispun de tehnologii moderne, implementate de curând și care sunt la
nivel actual european.

 Prin dotări adecvate, este un sector industrial puțin poluant, ce poate
folosi deșeurile proprii sau din alte domenii (cenuși, zguri, deșeuri de
cărbune, rumeguș, alte deșeuri combustibile).

 Existența unei piețe (potențiale) în expansiune, pe termen mediu și lung.
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B. Puncte slabe
 Consumuri energetice mari.
 Utilizarea, în multe subdomenii, în procesul tehnologic numai a gazului

natural, combustibil cu o creștere de preț imprevizibilă, care se asigură
în bună parte din țări care nu aparțin UE.

 Lipsa unei oferte dinamice de cercetare aplicativă menite să ajute
dezvoltarea de produse noi și să îmbunătățească tehnologiile.

 Insuficiența fondurilor pentru inovare majoră, la cea mai mare parte a
IMM-urilor din domeniu.

 Fragilitatea relațiilor și lipsa unor contracte pe termen lung cu furnizorii
și clienții de pe piața internă, în special IMM.

 Concurența însemnată a unor produse similare din import, atât din țări
UE, cât și din afara UE (ex. China, Turcia, Serbia, etc.).

 Lipsa unor servicii suport (maketing, studii de piață, informații
comerciale, experiențe privind cele mai bune practici etc.).

 Sectorul este “captiv” al sectorului de constructii.
 Posibilități reduse de export masiv (cost transport/cost produs).
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C. Oportunități
- Asigurarea unei creșteri economice prognozate, pe termen mediu și lung, bazată pe
participarea semnificativă a capitalului local și atragerea de resurse externe.
- Necesitatea realizării unor acțiuni prevăzute în documente UE (căi de comunicație,
reducerea consumurilor de energie la construcții etc.).
- Posibilitatea participării la programele europene 2014 – 2020 (învățământ, cercetare
știintifică, inovare).
- Prin acțiuni de inovare multe din capacitățile existente pot deveni mai performante,
putând realiza produse competitive.

D. Constrângeri
- Creșterea însemnată a cantităților de produse similare din import, însoțite de un
marketing agresiv și preturi atractive.
- Includerea taxelor pentru emisiile de dioxid de carbon și a certificatelor verzi pentru
energia regenerabilă, în pretul energiei electrice, se manifestă în final în prețul
produselor.
- Sistem legislativ puțin predictibil; permanenta schimbare a valorii taxelor și
redevențelor (anuală).
- Lipsa unor strategii adecvate privind dezvoltarea sustenabilă a locuirii (Strategia
Națională de Dezvoltare Durabilă, elaborata în anul 2008, nu a fost actualizată).
- Excese birocratice în cazul accesarii fondurilor structurale sau alte fonduri publice.
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• Date statistice 2013:

- PIB                                       631.130,1 mil. lei (100,0%)
- Industrie – val. prod.          189.181,1 mil. lei (29,97%)
- Grupa CAEN 23 - val. prod.       6.595,4 mil. lei

(1,05% din PIB si 3,49% din industrie)
- Salariați: total industrie 1.262 mii pers. (100,0%)
- Salariați – Grupa CAEN 23                      34,6 mii.pers. (2,74%)
- Productivitate: total ind.                          149.906 lei/an si pers.
- Productiv.: Grupa CAEN 23                     190.618 lei/an si pers.
- Export: Grupa CAEN 23             308,2 mil. Euro(0,6% din total economie)
- Import: Grupa CAEN 23             734,3 mil. Euro(1,2% din total e conomie)
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• Competitivitatea poate fi influențată favorabil printr-o 
Politică industrială adecvată

• Primele documente de politică industrială:
• HG nr. 965/2001 și HG nr. 657/2002 HOTĂRÂRE privind aprobarea

Politicii industriale a României şi a Planului de acţiune pentru
implementarea politicii industriale a României

• Obiective:
- Creșterea competitivității;
- Sporirea rolului cercetării, dezvoltării și inovării;
- Promovarea unui management durabil al resurselor și protecția

mediului ;
- Îmbunătățirea pregătirii profesionale și ocuparea forței de muncă;
- Dezvoltarea cooperării și serviciilor industriale, precum și a

parteneriatului public privat.
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● Factori care determină competitivitatea:
▪ consolidarea unui mediu de afaceri stabil și predictibil, susținut de un cadru

instituțional adecvat, armonizat cu cel din Uniunea Europeană;
▪ susținerea cercetării–dezvoltării și inovării și infrastructura pentru evaluarea

conformității produselor și serviciilor industriale;
▪ dezvoltarea pieței libere și concurențiale prin continuarea procesului de armonizare

legislativă și de aplicare efectivă a politicii în domeniul concurenței;
▪ asistența sectorială pentru fiecare sector în parte pentru orizontul de timp 2005-2008;
▪ promovarea investițiilor directe, prin asigurarea unui climat investițional transparent,

stimulativ și predictibil;
▪ susținerea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii prin facilitarea accesului la

sursele de finanțare și servicii de asistență, consultanță și informare;
▪ asistența pentru export în vederea creșterii ponderii exporturilor românesti de produse

industriale cu grad avansat de prelucrare;
▪ susținerea privatizării și restructurării societăților comerciale pe principiul

rentabilizării activității economice a acestora; finalizarea privatizării în sectorul de stat;
▪ asigurarea compatibilității cu mediul, prin consolidarea unui cadru legislativ și

organizatoric care să conducă la reducerea impactului activității industriale asupra
acestuia;

▪ dezvoltarea politicii în domeniul resurselor umane și promovarea coeziunii
sociale prin permanentizarea procedurilor de consultare cu toti partenerii sociali,
întărirea colaborarii dintre patronate și sindicate.
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►Strategia Europa 2020
propune trei priorități care se susțin reciproc:

● Creștere inteligentă: dezvoltarea unei economii bazate
pe cunoaștere și inovare;

● Creștere durabilă: promovarea unei economii mai
eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, mai
ecologice și mai competitive;

● Creștere favorabilă incluziunii: promovarea unei
economii cu o rată ridicată a ocupării forței de muncă, care
să asigure coeziunea socială și teritorială.
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►Obiectivele propuse de Comisie până în anul 2020:

● 75% din populația cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani ar
trebui să aibă un loc de muncă; România – 70%;
● 3% din PIB-ul UE ar trebui investit în cercetare-dezvoltare (C-
D) ; România – 2%;
● obiectivele „20/20/20” în materie de climă/energie ar trebui
îndeplinite (inclusiv o reducere a emisiilor majorată la 30%, dacă
există condiții favorabile în acest sens); România – 19%;
● rata abandonului școlar timpuriu ar trebui redusă sub nivelul
de 10% și cel puțin 40% din generația tânără ar trebui să aibă
studii superioare; România – 11,3%;
● numărul persoanelor amenințate de sărăcie ar trebui redus cu
20 de milioane; Romania – 580.000;
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• Documente în curs de elaborare
• Strategia Naționala pentru Competitivitate

2014-2020
• Provocări ale perioadei de dezvoltare 2014-2020:
- Competitivitate scazută și sistem slab de inovare și cercetare.
- Subdezvoltarea dotărilor de infrastructură.
- Participare scazută pe piața muncii:

▪ Piedici ale sistemului de educație și pregătire
▪ Populație tânăra neocupată și aflată în afara sistemului de
educație și formare

- Folosirea ineficientă a resurselor
- Slaba administrare și guvernanță publică
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• Strategia Națională pentru CDI 2014-2020
• Planul Național pentru CDI 2014-2020

Domenii de interes pentru sectorul de
materiale de construcții

• Energie și mediu
- Creșterea eficienței energetice la consumator
- Orașe inteligente
• Eco tehnologii
– Tehnologii de depoluare și valorificare a deșeurilor
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• Acordul de parteneriat propus de 
România pentru perioada 2014-2020

Trimis la Bruxelles pe data de 31 martie 2014

• Pentru a atinge aspirațiile de creştere economică re-
flectate în obiectivul global al acestui Acord de Parte-
neriat, România va avea o economie modernă și
competitivă prin abordarea următoarelor provocări:
I. Competitivitatea şi dezvoltarea locală
II. Oamenii și societatea
III. Infrastructura
IV. Resursele
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• Reindustrializarea României
Acțiune demarată cu 1 an în urma, se află în stand-by

începând din sept. 2013
Dintre propunerile APMCR:

- Inființarea unei comisii de dialog permanent cu mediul de
afaceri industrial cu atributii strict de prognoza si dezvoltare
(diferita de CES!) care sa coordoneze un organism de
specialitate.

- Inființarea unui Organism (Agenție, Institut etc.) pentru
dezvoltarea economiei naționale pe termen lung, cel puțin anul
2030, care va realiza diagnoze (…)

- Renunțarea la conceptul de « deșeuri » și introducerea noțiunii
de materii prime revalorificabile. Luarea unor masuri pentru
stimularea colectarii materialelor reciclabile (…)
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- Elaborarea unui act normativ în care să se prevadă o metodologie de

determinare a Intensității energetice industriale în baza căreia să se
elaboreze politici industriale (...)

- Elaborarea unui act normativ pentru creșterea nivelului de performanță
energetică pentru construcțiile noi și renovarea clădirilor existente, astfel
ca, până în 2020 – 2025 să se reducă decalajele dintre România și celelalte
țări europene.

- Limitarea prețului certificatelor verzi la 30 Euro/MWh, similar cu unele țări
din zonă și limitarea ponderii acestora în MWh la valori suportabile pentru
industrie.

- Fără a aduce atingere autonomiei universitare, la universitățile
finanțate din fonduri publice, programele de învățământ și chiar
unele cursuri de specialitate să fie avizate consultativ de către
asociațiile profesionale din domeniile de specialitate pentru care
sunt pregătiți absovenții.
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• 3.22.7.  Concluzii:

“În vederea îmbunătăţirii competitivităţii sale, România trebuie să facă faţă
provocării de a elabora și de a pune în aplicare strategii naționale pentru industrie
și inovare, care să definească politici şi priorităţi clare, coerente și coordonate și
de a-şi reorienta resursele dispersate în domenii care prezintă avantaje
comparative științifice și economice.

În plus, este esenţială realizarea unei reforme eficace a administrațiilor publice la
nivel central și local deoarece capacitatea administrativă redusă limitează
reformele, împiedică absorbția fondurilor UE și are, în general, un efect de
descurajare pentru investitori. Mai mult, transparența în procesele de luare a
deciziilor și o responsabilizare mai mare a instituţiilor financiare şi politice sunt
aspecte transversale esențiale care trebuie avute în vedere.

În același timp, este important să se îmbunătățească guvernanța în domeniul
mediului de afaceri și al calităţii reglementărilor.

…………………………………………………………………….........…………………………..
Mai mult, dezvoltarea infrastructurii deficiente a transportului şi a comunicațiilor
va fi esențială pentru a îmbunătăți competitivitatea și a atrage investiții.”

(Raport al Comisiei din 2012)
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Întrebare:
Sunt produsele de constructii realizate în România

competitive?
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• Dezbaterile (discuțiile) vor fi orientate
asupra:

- Sistemului de învățământ (pregătirea
profesională a tinerilor absolvenți care intră în
sistem).

- Cercetarea științifică aplicativă în domeniu.
- Inovarea tehnologică și de produs, inclusiv

finanțarea din fonduri publice.
- Competitivitatea “materialelor de constructii”.
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Contact: APMCR

Adresa: București, 
Str. Ing. Vasile Cristescu nr. 3 , Sectorul 2

Tel: +40 321 32 32
Fax: +40 321 32 16

E-mail: office@apmcr.org
Site: www.apmcr.org


