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ECONOMIA JUDEȚULUI BIHOR – draft / document în 
lucru 
Capitolul de față își propune să se concentreze pe analiza evoluțiilor înregistrate în economia locală, 

pornind de la o evaluare a contextului regional, continuând cu o analiză a sectorului turistic și una a 

rezilienței economiei comunităților. Analiza își propune să fundamenteze procesul de luare a deciziilor 

strategice în ceea ce privește dezvoltarea economică locală, folosind interpretarea comparativă a 

valorilor unor seturi de indicatori.  

*Analiza economiei locale utilizează seturi de date cu origini multiple: date provenind de la Institutul 

Național de Statistică (INS) și date din bilanțurile agenților economici, furnizate de Oficiul Național al 

Registrului Comerțului, având ca sursă informațiile din bilanțurile depuse de către agenții economici la 

Ministerul Finanțelor (ANAF). Acest din urmă set de date se referă exclusiv la activitatea societăților 

comerciale locale. 

Context regional 

Produs intern brut (PIB) 

Produsul Intern Brut regional, exprimat în valori absolute și cifrat la aproape 25 miliarde euro, plasează 

Regiunea Nord-Vest, pentru prima oară, odată cu anul 2018, drept a doua în ordinea contribuției la 

formarea PIB național ( 12,2%), la distanță semnificativă față de București-Ilfov (27%), în condițiile în 

care teritoriul regional (ce reprezintă peste 14% din cel național) găzduiește 13% din populația totală. 

Tabel 1- Produs intern brut, milioane euro 

  2009 2011 2013 2015 2016 2017 2018 

Nord-Vest 14.467 14.384 16.127 18.355 20.048 22.942 24.948 

Centru 14.076 14.612 15.864 17.676 19.242 21.192 23.018 

Nord-Est 13.447 13.325 14.756 16.109 17.217 19.438 21.277 

Sud-Est 13.351 14.515 16.195 17.126 17.783 19.237 20.949 

Sud - Muntenia 16.459 17.186 17.508 19.481 20.852 22.084 23.946 

București - Ilfov 30.935 34.876 38.756 44.514 46.263 51.021 55.851 

Sud-Vest Oltenia 9.986 9.896 10.838 11.728 12.330 13.996 15.269 

Vest 12.391 13.012 13.641 15.181 16.541 17.713 19.207 

Sursa datelor: Eurostat 

În ultimul an cu date finale disponibile, regiunea de Nord-Vest înregistrase o valoare a PIB pe cap de 

locuitor (indicator mai util dintr-o perspectivă comparativă) de peste 9800 euro, ceea ce reprezintă 93% 

din media națională, fiind a patra ca valoare. 

PIB regional/locuitor se situase în 2018 la valoarea de 32% din media UE (odată cu Brexit, procentul 

respectiv este mai ridicat, datorită raportării la media UE27), plasând regiunea în rândul celor cu venituri 

reduse. Raportul ”Competitiveness in low-income and low-growth regions. The lagging regions report” al 

Comisiei Europene clasifică regiunea de NV, alături de altele din țări din centrul si sud-estul Europei, 

drept una cu venituri mici (low-income), cu valori a PIB sub 50% din media europeană.  



În termeni de paritate a puterii de cumpărare (PPS), la nivelul anului 2018 regiunea se situa in termeni 

de PIB/locuitor peste 60% din media UE, semnificativ mai ridicat comparat cu indicatorul anterior. 

Tabel 2 – Evoluția PIB regional,  euro/locuitor 

  2009 2011 2013 2015 2016 2017 2018 

EU28  24.500 26.200 26.800 29.100 29.300 30.100 31.000 

Romania 6.100 6.500 7.200 8.100 8.600 9.600 10.500 

Nord-Vest 5.300 5.300 6.200 7.100 7.800 8.900 9.800 

Centru 5.600 5.800 6.700 7.500 8.200 9.100 9.900 

Nord-Est 3.600 3.600 4.500 4.900 5.300 6.000 6.600 

Sud-Est 4.700 5.200 6.400 6.900 7.200 7.900 8.700 

Sud - Muntenia 5.000 5.300 5.700 6.400 6.900 7.400 8.100 

București - Ilfov 13.700 15.500 17.000 19.500 20.200 22.200 24.200 

Sud-Vest Oltenia 4.400 4.400 5.300 5.800 6.200 7.100 7.900 

Vest 6.400 6.800 7.500 8.400 9.200 9.900 10.800 

 
Sursa datelor: Eurostat 

Evoluția regională a PIB/capita este una semnificativă; alături de regiunea Sud-Est, regiunea noastră a 

înregistrat cel mai puternic avans exprimat procentual -  o creștere cu 85% față de anul 2009, în 

condițiile în care media națională a crescut cu 72%, iar rata de creștere medie în UE este de 27 de 

procente.  

PIB Județean 

În formarea PIB regional, Bihorul contribuie cu aproape o cincime, al doilea ca importanță în rândul 

județelor regiunii, după Cluj, al cărui output economic este dublu.  

 

Tabel 3– structura PIB regional 

 

Sursa datelor: Eurostat 



Ponderea PIB-ului județean în cel regional s-a diminuat de-a lungul timpului (-3%), datorită, în special 

evoluției semnificative înregistrată de economia clujeană, care, datorită structurii și resurselor sale, pare 

mai bine adaptată realităților economice de după criza economică din perioada 2008-2012. 

PIB-ul județean/cap de locuitor avea în 2017 valoarea de 7700 euro, valoare identică cu cea înregistrată 

în Sălaj și mai mare decât celelalte județe din regiune, cu excepția Clujului.  

Tabel 4– Evoluția PIB județean 

 2009 2011 2013 2015 2016 2017 2018 

Nord-Vest 5.300 5.300 6.200 7.100 7.800 8.900 9.800 

Bihor 5.400 5.000 5.500 6.400 6.900 7.700 : 

Bistrita-Nasaud 4.700 4.600 5.200 5.900 6.400 7.000 : 

Cluj 7.400 7.600 9.000 10.000 11.400 13.400 : 

Maramures 4.000 4.100 4.800 5.800 6.000 6.800 : 

Satu Mare 4.200 4.300 5.200 5.700 6.100 7.100 : 

Sălaj 4.500 4.400 5.500 6.200 6.600 7.700 : 

Arad 5.900 6.400 7.200 8.100 8.800 9.800 : 

Timis 8.500 9.500 9.700 10.900 11.700 12.200 : 

Hajdú-Bihar 6.900 7.700 7.400 8.100 8.100 9.200 9.800 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 5.000 5.600 5.700 6.400 6.600 7.100 7.700 

Békés 5.300 6.000 6.100 6.900 7.200 7.700 8.200 

Sursa datelor: Eurostat 

Rata de creștere a PIB județean este cea mai redusă la nivelul regiunii de NV, fiind aproximativ egală cu 

cea a Timișului, dar valorile brute ale celor doua județe sunt semnificativ diferite.  

Comparativ cu alte județe din vecinătate (Timiș, Arad, Hajdú-Bihar), valorile PIB/loc. ale Bihorului sunt mai 

reduse. Cu excepția județului (megye) Hajdú-Bihar, Bihorul depășește ca output/locuitor celelalte județe 

de graniță – Békés și Szabolcs-Szatmár-Bereg. 

In termeni de paritate a puterii de cumpărare, PIB bihorean măsurat în PPS (Purchasing power 

standard)/locuitor este cu 4% decât cel al Hajdú-Bihar, cu 34% mai ridicat decât al județului Szabolcs-

Szatmár-Bereg și cu 24% decât al județului Békés. Ratele de creștere 2009-2017 sunt de asemenea mai 

ridicate. 

Valoare adăugată brută (VAB) 

Dinamica VAB la nivel județean a fost una ascendentă ulterior crizei economice care s-a resimțit mai 

puternic la nivelul anului 2011. Valorile de la nivelul anului 2017 le-au depășit și pe cele din 2008, dar 

ratele de creștere sunt reduse comparativ cu județele considerate competitoare în termeni de atragere 

a resurselor economice (resursa umană, investiții și antreprenori). 

Figură 1 - Evoluția VAB, Bihor, milioane euro 



 

Sursa datelor: Eurostat 

Reprezentând valoarea nou creată într-o economie, Valoarea Adăugată Brută (VAB) este componenta 

cea mai importantă în calcul PIB  în cazul metodei de producție, alături de impozitele nete (impozite și 

taxe pe produs minus subvenții pe produs). La nivel european (nivelul unităților NUTS 3), Bihorul, dar și 

majoritatea județelor din regiune se situează în cincimea cu cel mai scăzut nivel al valorii adăugate 

brute. 

VAB generată de economia bihoreană este la jumătate față de cea generată de economiile județelor Cluj 

și Timiș, dar mai ridicată decât a unor județe precum Arad și a celorlaltor județe din regiune. 

Structura VAB a suferit nu a suferit modificări majore  în perioada 2008-2017 cele mai importante 

componente au rămas aceleași; industrie în comerț, transporturi și HoReCA. 

Deși baza a rămas aceeași, constatăm o tendință de terțializare timidă, odată cu creșterea importanței 

serviciilor publice și culturale (administrație, învățământ, sănătate, cultură și recreere), dar și a ponderii 

celorlaltor servicii, în dauna sectoarelor construcțiilor (a căror VAB a scăzut la jumătate) și agricultură. 

Figură 2 – structura VAB județean, 2017 
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Sursa datelor: Eurostat 

Dintr-o perspectivă a economiei digitale, importanța sectorului IT în VAB este una redusă (2%), valoarea 

acesteia fiind a doua la nivel regional (la acest capitol Cluj are valori de peste 17 ori mai ridicate), ceea ce 

arată diferențele în structura economică a regiunii.  

Context județean 

Productivitatea muncii 

Productivitatea muncii (calculată ca raport între valoarea adăugată brută și populația ocupată) a crescut 

cu 22% față de anul 2008, fiind cu peste 50% mai ridicată decât în perioada 2011-2012, când șocul crizei 

economice a fost resimțit din plin.  

Figură 3 – productivitatea muncii, 2017 (euro) 

 

Sursa datelor: Eurostat, INS 

Dintr-o perspectivă comparativă, valoarea productivității muncii se situa la 86% din media regională în 

2017, valorile fiind mai ridicate decât a județelor din nord-estul regiunii, dar sensibil mai mici decât a 

unor județe precum Cluj și Timiș.  

Investiții 

Valoarea investițiilor unităților locale active a crescut cu aproape 30% în perioada 2014-2018, evoluțiile 

datorându-se în special aportului suplimentar al societăților comerciale din sectoarele: transport și 

depozitare, construcții, tranzacții imobiliare, comerț și agricultură, în contextul în care industria (care 

deține cel mai important volum, 35% din total) și-a diminuat valoarea investițiilor cu 10%. 

Figură 4 - Investiții brute ale unităților locale active* 
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Sursa datelor: INS 

*Investițiile reprezintă  cheltuielile societăților comerciale  efectuate  pentru  lucrări de construcții, de 

instalații si de montaj, pentru achiziționarea de utilaje, mijloace de transport, alte cheltuieli destinate 

creării de noi mijloace fixe, pentru dezvoltarea, modernizarea, reconstrucția  celor existente. 

Investițiile firmelor bihorene reprezintă o cincime din totalul regional (peste jumătate din volumul 

regional e generat di firmele din Cluj), în timp ce nivelul investițiilor firmelor maramureșene  au a treia 

pondere, de aproximativ 12%. 

Investițiile străine directe (ISD) la nivel regional se situau în 2018 la peste 4,6 miliarde de euro, ceea ce 

situa Regiunea de Nord-Vest pe al cincilea loc la nivel regional (mai puțin de 6% din totalul ISD național, 

București-Ilfov atrage peste 60% din acestea). Repartiția regională a întreprinderilor cu capital străin 

arată o concentrare în județul Bihor – peste 230 de companii localizate și 70% din capitalul investit al 

companiilor de acest tip din Regiunea de NV (județul Cluj găzduiește peste 290 de companii, ce 

reprezintă aproximativ 30% din capitalul regional) 

Comerț exterior 

La nivel regional, în perioada de după anul 2012, firmele Bihorene sunt principalele exportatoare, 

volumul comercial exportat în perioada 2012-2018 fiind cu peste 60% mai ridicat decât al firmelor 

clujene. La nivelul anului 2019 diferența s-a redus semnificativ, la 15%, dar Bihorul menține prima 

poziție regională, cu aproape 30% din volumul total regional de peste 7,5 miliarde de euro.  

Tabel 5 – evoluția exporturilor companiilor locale, Bihor, mii euro 

 2011 2014 2016 2017 2018 2019 

Exporturi 2.239.978 1.935.136 1.769.322 1.773.949 1.871.802 2.072.249 

Sursa datelor: INS 

Exporturile companiilor bihorene (cifrate la peste 2 miliarde euro, reprezentând 3% din cele naționale) 

au fost cu 7% mai mici în 2019 față de 2011, dar scăderea a fost mai accentuată în perioadele ulterioare 
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anului de bază. Involuțiile se datorează în special exporturilor componentelor principale: cea de mașini, 

aparate și echipamente (reduse la jumătate față de 2011) și cea de produse de încălțăminte și articole 

similare (cu o scădere de 30%), ceea ce a condus la o restructurare a componenței exporturilor firmelor 

bihorene.  

Deși exporturile de mașini, aparate și echipamente electrice reprezintă aproape 40% din totalul județean 

în 2019, acestea sunt și cele care au avut cel mai mult de suferit, pierzând un volum de aproape 900 

milioane euro în 9 ani(în prezent nivelul exporturilor mașinilor, aparatelor și materialelor electrice este 

la 25%, față de 2011).  

Figură 5 – structura exporturilor companiilor locale, mii euro, 2019 

 

Sursa datelor: INS 

Datele perioadelor recente arată o creștere importantă în domenii cu valori inițiale reduse: instrumente 

și aparate optice și medico-chirurgicale, dar și mijloace și materiale de transport, care ajung să dețină o 

pondere importantă în total (aproape o cincime, în luna septembrie a anului 2020).  

Indicele RCA Balassa, care permite identificarea de avantaje comparative ale ariilor locale de export are 

valori ridicate în cazul următoarelor categorii: 

- Animale vii și produse animale – aproape 9% din exportul național este generat de firme bihorene; 

valori ridicate pentru exporturile de animale vii (13% din totalul național al categoriei), pește (19%) 

și alte produse de origine animală (peste o treime din exporturile naționale); 

- Legume, plante, rădăcini și tuberculi (23% din național) și fructe (peste 10%); 
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- Materiale pentru împletit; 

- Preparate din carne și pește (peste 7% din național); 

- Preparate pe bază de cereale, preparate din legume și fructe și alimentare diverse; 

- Băuturi alcoolice și nealcoolice(peste 7% din național); 

- Sare; sulf, pietre; ipsos, var și ciment; 

- Produse fotografice sau cinematografice; 

- Materiale plastice și articole din material plastic; 

- Piei crude și tăbăcite; 

- Hârtie și articole din hârtie; 

- Textile (cu valori ridicate comparativ în cazul mătăsii, vatei, pâslei și firelor speciale, țesăturilor 

croșetate sau tricotate – un sfert din exporturile naționale ale categoriei și articole sau accesorii din 

îmbrăcăminte) 

- Încălțăminte (20% din exporturile naționale ale categoriei)   

- Mașini, aparate și echipamente electrice  și boilere, mașini și dispozitive mecanice; 

- Instrumente și aparate optice și medico-chirurgicale (10% din național); 

- Mărfuri diverse; 

- Mobilă; aparate de iluminat și alte articole similare (inclusiv componente). 

Balanța comercială a județului este pozitivă, valorile indicelui specializării exporturilor (care compară 

exporturile și importurile unei categorii) arată valori supraunitare în domenii precum: Animale și 

produse de origine animală, Încălțăminte, Mașini, aparate și echipamente electrice, Instrumente și 

aparate optice și medico-chirurgicale și Mărfuri diverse. Suprapunerea de avantajelor comparative și 

indicilor de specializare a exporturilor arată posibilele surse de avantaj competitiv ale economiei 

județene. 

Cercetare – dezvoltare 

Activitatea de cercetare-dezvoltare (CD) de la nivel regional este mai intensivă în Cluj (centru 

universitar, care acoperă peste 92% din cheltuielile regionale), în timp ce în Bihor cheltuielile au fost de 

aproape 7 milioane lei în 2019, al doilea județ la nivel regional, dar valorile sunt reduse comparat cu ale 

competitorilor precum Arad sau Timiș (care depășește Clujul în această privință).  

România are o alocare redusă pentru activitatea de CD  - puțin peste 1 miliard de euro au fost cheltuiți 

în 2018, aproximativ 0,5% din PIB (în condițiile în care media UE a depășit 2%), ceea ce explică ultimul 

loc în UE și clasarea în categoria inovatorilor modești. Întreprinderile private au fost cele care au 

acoperit mai mult de jumătate din cheltuielile cu R&D, în timp ce fondurile externe au avut o contribuție 

de 9%, diferența fiind susținută pe seama alocărilor din bugete publice. Nici Regiunea de NV nu este un 

performer la acest capitol, alocările fiind sub media națională (peste 60% din alocările naționale sunt 

generate în București-Ilfov), și mai reduse decât în anii 2017 și 2018 

Tabel 6 - cheltuieli din activitate de cercetare-dezvoltare (mii lei) 

 2008 2011 2016 2017 2018 2019 

Regiunea NORD-VEST 253612 301779 229229 247611 250112 230218 

Bihor 8865 1182 3312 6192 2870 6843 

Bistrita-Nasaud 11045 63515 8899 13107 6561 4705 

Cluj 228243 225222 213461 224182 237547 213464 



Maramures 3723 5055 392 1582 632 1600 

Satu Mare 1736 1010 2042 1201 1219 1470 

Salaj : 5795 1123 1347 1283 2136 

Arad 7915 12917 23669 58838 48551 56368 

Timis 109603 97737 289936 238865 297662 302618 

Sursa datelor: INS 

Activitatea de CD este una extrem de importantă în strategia europeană, obiectivul uniunii de a 

reprezenta cea mai dinamică și competitivă economie bazată pe cunoaștere fiind susținut de alocări 

importante din bugetul UE. O mare parte a resurselor alocate dezvoltării regionale vor fi direcționate 

către prima din cele cinci priorități investiționale, „O Europă mai inteligentă prin inovare, digitalizare și 

transformare economică”.  

Bihorul avea la nivelul anului 2019 un număr de 56 de salariați în activitatea de cercetare-dezvoltare 

(date INS), față de 438 câți erau în 2008. În registrul Entităților de Inovare și Transfer Tehnologic apare 

(în totalul de 41 de entități acreditate și autorizate provizoriu) o entitate de inovare și transfer 

tehnologic bihoreană, Centrul de Transfer Tehnologic Oradea (CNCG-CTT), instituție acreditată în 

domeniul energii neconvenționale, agricultură și prelucrarea lemnului și balneologie. Structura este una 

fără personalitate juridică, în cadrul Universității Oradea.  

Resursele de muncă 

Tabel 7 – Resursele de muncă, județul Bihor 

 2008 2011 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Resursele de muncă 359,2 375,3 358,8 357,4 362,7 361,8 357,5 357,3 

Populația ocupată 
civilă 

275,6 263 264,8 262,8 259,6 260,4 261,5 260,5 

Rata de ocupare 77% 70% 74% 74% 72% 72% 73% 73% 

Sursa datelor: INS 

Resursele de muncă ale județului Bihor sunt în scădere cu 9% mai mici față de anul 1990, rata de 

descreștere fiind puțin mai accentuată decât cea de la nivel național1.  

Situația resurselor de  muncă, dar și a populației ocupate arată fluctuații în perioada 2008-2019; dacă 

resursele de muncă înregistrează valori relativ apropiate la începutul și sfârșitul perioadei, valorile 

populației ocupate scad mai abrupt la sfârșitul perioadei de analiză, în comparație cu valorile inițiale.    

Rata de ocupare a resurselor de muncă (calculată ca raport dintre populația ocupata civilă și resursele 

de muncă) este cu 11% mai redusă decât la începutul anilor 90, fapt datorat atât evoluțiilor demografice, 

cât și celor economice de după anii 90, dar și după criza economică mondială.  

Rata de ocupare este superioară celei de la nivel național (cu peste 3%), fiind mai ridicată în cazul 

persoanelor de sex masculin (75,2 % la nivelul anului 2019) față de cea din rândul femeilor (67,2%), fapt 

                                                           
1 Resursele de muncă  reprezintă populația care dispune de ansamblul capacitaților fizice si intelectuale ce ii permit 
sa desfășoare o munca utilă în una din activitățile economie naționale. Acestea includ populația in vârstă de 
munca, apta de a lucra, precum si persoanele sub si peste vârstă de muncă aflate în activitate. 



explicat de structura economiei locale, dar și de tendințele de la nivel național, unde gap-ul de gen este 

similar.   

Structura populației ocupată pe sectoare, arată o distribuție relativ echilibrată. Peste 40% din populația 

ocupată activează în sectoare terțiare, iar populația ocupată în industrie este mai ridicată decât cea 

ocupată în agricultură. 

Figură 6 - Structura populației ocupate, Bihor, 2019 

 

Sursa datelor: INS 

Asistăm și la modificări structurale față de anii 2008-2009; odată cu scăderea populației ocupate în 

agricultură cu peste un sfert, creșteri semnificative au fost înregistrate în sectoarele transporturilor și 

depozitării (+32%), HoReCa (+51%), IT (+20%), dar și în alte sectoare aferente serviciilor precum activități 

culturale și recreative și activități de servicii administrative și suport. Unele din activitățile de servicii 

sunt în declin, mai exact cele profesionale, științifice și tehnice, tranzacții imobiliare și sectorul financiar. 

Tabel 8 – Ponderea șomerilor în totalul resurselor de muncă(%) 

  2008 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Total Regiunea NORD-VEST 3,3 3,8 3,4 3,2 2,8 2,3 2 

Total Bihor 3 3,7 3,5 3,1 2,4 1,5 1,4 

Masculin Regiunea NORD-VEST 3,3 3,9 3,5 3,4 2,8 2,2 1,9 

Masculin Bihor 3,1 4 3,7 3,6 2,5 1,4 1,1 

Feminin Regiunea NORD-VEST 3,3 3,5 3,3 3 2,8 2,4 2,2 

Feminin Bihor 2,9 3,3 3,3 2,4 2,4 1,7 1,7 

Sursa datelor: INS 

Ponderea șomerilor înregistrați este una scăzuta, sub cea înregistrată la nivelurile național și regional, cu 

diminuări la jumătate față de anul 2008. 
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La nivelul județului, la sfârșitul anului 2019 erau înregistrați 3690 de șomeri, din care 2200 urmaseră 

învățământ primar, gimnazial si profesional, iar 1908 beneficiau de indemnizație de șomaj.  Anii 2008 și 

2009 au fost caracterizați de o diminuare importantă a activității economice și de un număr ridicat de 

șomeri (peste 16600).  

Salariați 

Numărul de salariați ai economiei locale a depășit valoarea de 165.000 la sfârșitul anului 2019, a opta la 

nivel național. Economia locală se află într-un proces de revenire la valorile din 2008, numărul de 

salariați fiind apropiat de valoarea anului de bază.  

Figură 7 – Evoluția numărului de salariați 

 

Sursa datelor: INS 

Dacă unități economice mai mult sau mai puțin coagulate precum județul în ansamblul său și zona 

urbană revin la perioada pre-criză, zona metropolitană Oradea are o rată de creștere de 3%, generată în 

special de ruralul peri urban (rate de creștere ridicate pentru Paleu, Sântandrei și Oșorhei și volume 

importante pentru Borș și Sînmartin). O analiză separată a rezilienței economice a comunităților 

Bihorene, face obiectul altui capitol al acestei analize, tratând evoluții ale mai multor indicatori în 

perioada 2008-2018, pentru a surprinde capacitatea economiei locale de a rezista la șocuri.  

Importanța economiei urbane a rămas relativ constantă în timp (trei sferturi din salariații județului, cu 

3% mai puțin ca în 1990), dar economia județului este (cum era de așteptat) concentrată în orașe și zona 

metropolitană, cu Oradea ca pol de dezvoltare economică (aproape 60% din totalul salariaților). 

Figură 8 – structura salariaților, sectoare ale economiei, 2019 
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Sursa datelor: INS 

Economia județeană concentrează cea mai mare parte a salariaților locali în sectoare aferente serviciilor. 

Împreună cu activitățile comerciale, sectorul terțiar (atât privat cât și public) reține 55% din salariații 

județului 

De asemenea, există o importantă componentă industrială, cu peste 58.000 de angajați în industriile 

prelucrătoare, extractivă, energetică și distribuția apei. Contribuția industriei în economia locală (în 

termen de salariați) a rămas relativ stabilă în ultima decadă.  

Figură 9 – structura economiei locale, salariați, 2019 
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Sursa datelor: INS 

Restructurarea s-a realizat la nivelul sectoarelor construcții și comercial, care au pierdut împreună 

aproape 7.500 de angajați față de 2008, translatându-se în creșterea numărului de salariați din sectoare 

aferente serviciilor. Ponderea serviciilor în economia locală a crescut cu de la 34 la 39% , absorbind, în 

fapt, pierderea de angajați înregistrată în comerț și construcții. 

Venituri 

Media câștigurilor salariale nete a fost de 2.385 lei în 2019, reprezentând 80% din valoarea câștigului 

salarial de la nivel național (care era aproape  3000 lei), ceea ce plasează județul în rândul celor cu cele 

mai mici venituri (poziția 37 în anul 2018). 

Economia locală concentrează peste 85% din salariați în sectoare al căror nivel mediu salarial la nivel de 

județ are valori sub salariul mediu net național. 

Rata de creștere a câștigului salariului mediu net județean este mai ridicată decât a celui național, dar 

evoluțiile nu sunt undele excepționale (reducerea gap-ului salarial este de doar 3% într-o perioadă de 12 

ani). 

Tabel 9 – Câștiguri salariale nete, Bihor (lei) 

 2008 2014 2015 2016 2017 2018 2019 % din 
națion

al  
sector 
2019 

Agricultură și silvicultură  783 1.031 1.243 1.549 1.726 1.858 2.015 88% 

Industrie extractivă 2.119 2.674 2.863 2.844 3.176 3.076 3.570 83% 

Industrie prelucrătoare 893 1.276 1.382 1.554 1.879 2.068 2.241 83% 

Producția și furnizarea de 
energie  

2.155 2.301 2.279 2.563 2.827 3.105 3.452 
79% 

Distribuția apei și 
salubritate 

1.083 1.518 1.459 1.534 1.889 2.079 2.349 
97% 

Construcții 1.077 1.106 1.243 1.316 1.516 1.652 2.666 95% 

Comerț și repararea 
autovehiculelor 

868 1.111 1.236 1.358 1.575 1.673 1.863 
78% 

Transport și depozitare 1.127 1.147 1.321 1.425 1.629 1.833 1.998 73% 

Hoteluri și restaurante 729 970 1.017 1.154 1.434 1.551 1.759 102% 

Informații și comunicații 986 1.558 1.783 1.844 2.197 2.309 2.864 51% 

Intermedieri financiare  979 1.426 1.264 1.409 1.604 1.848 2.144 65% 

Tranzacții imobiliare 1.025 1.437 1.676 1.746 2.087 2.066 2.744 86% 

Activități profesionale, 
științifice și tehnice 

668 891 957 1.298 1.466 1.544 1.784 
70% 

Servicii administrative și 
suport 

1.889 2.416 2.603 2.694 3.355 3.807 4.359 
78% 

Administrație publica și 
apărare 

1.244 1.756 1.558 1.881 2.252 2.669 3.254 
88% 



Învățământ 1.151 1.506 1.659 1.974 2.631 3.370 3.707 96% 

Sănătate și asistență 
socială 

757 1.064 1.114 1.259 1.595 1.761 2.060 
100% 

Activități de spectacole, 
culturale și recreative 

529 1.037 1.120 1.321 1.483 1.709 1.863 
80% 

Alte activități de servicii 529 1.037 1.120 1.321 1.483 1.709 1.863 98% 

Sursa datelor: INS 

La nivelul sectoarelor doar HoreCa, Construcțiile și unele activități de servicii și activitățile asimilabile 

sectorului public au valori în apropierea venitului salarial național al sectorului, dar, în anumite cazuri, 

veniturile nete sunt reduse (sub salariul mediu net național). 

O problema sistemică întâlnită și în alte județe ale regiunii este legată de competitivitatea economiei 

locale prin costuri – activitatea economică este concentrată în arii cu venituri salariale scăzute (industrie 

prelucrătoare, comerț).  

La nivelul anului 2019 se observă o creștere importantă a salariilor în IT, dar valoarea medie este sensibil 

mai scăzută decât valoarea națională a sectorului (salariații din IT câștigă, în medie chiar mai puțin decât 

salariul mediu net național). 

Ratele de creștere a veniturilor nete ale majorității sectoarelor sunt mai ridicate decât cele de la nivel 

național, dar diferențele nu sunt importante, ceea ce face dificil procesul de recuperare a decalajelor.  

Venituri din pensii 

Numărul pensionarilor din județ era de aproape 144.000 la sfârșitul lui 2019, din care puțin peste 5700 

erau pensionari din agricultură, aceștia din urmă având o pensie medie de 554 lei/lună, în creștere cu 

aproape 7% față de anul anterior. Peste 70% din cei 138095 pensionari de asigurări sociale de stat sunt 

pensionați pentru limită de vârstă, cu o pensie medie de 1515 lei, în creștere cu 14% față de anul 

anterior. (Sursa: Casa Județeană de Pensii). 

Infrastructura de sprijinire a afacerilor  

Parcul industrial Borș 

**** 

Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea (ADLO), companie publică deţinută de primăria municipiului 

Oradea administrează un număr de șapte parcuri industriale (existente, sau în curs de finalizare / 

ocupare). Valoarea totală a investițiilor atrase în parcuri era de aproximativ 400 milioane în anul 2020 

(exclusiv în cadrul parcurilor eurobusiness). Investițiile din perioada recentă sunt concentrate pe 

manufactura high-tech (producție de roboți industriali – Braintronix, acumulatori pentru masini eletrice 

și centre ce decrcetare-dezvoltare – Atnom). ADLO realizează activități de promovare  și oferă sprijin 

pentru diverse proiecte sai inițiative, de la concursuri (ex: concursul de robotică Robotics Championship) 

sprijin pentru diveși actori, proiecte educaționale, școli de vară, programe pilot de orientare în carieră, 

implementare de proiecte comune cu unități din sistemul de educație / școli tehnice, investiții în centre 

de servicii și sistem de locuințe pentru persoane care fac naveta de la distanțe mari, înființarera de 

orgnisme instituționale de formare, incubatoare de afaceri, competiții de idei, sprijin pentru start-up-uri 

etc.  



Parcul industrial Eurobusiness I 

Localizat în Oradea, la 4 km de vama Borș, parcul are o suprafață de 130 hectare, găzduind investiții de 

tip greenfield, cu acces la utilități și infrastructură (apă, canalizare, drumuri, electricitate, agent termic, 

gaz, comunicații). Facilitățile fiscale acordate de autoritățile locale sunt scutirea de la impozitele pe 

teren și clădiri (și alte taxe lcoale) și acces la ajutoare de minimis și ajutor regional de stat). Parcul este 

ocupat în integralitatea sa, actualmente existând un proces de extindere cu alte parcele. 

Parcul industrial Eurobusiness II 

Parcul situat în Oradea, în apropierea DN 79 (Oradea-Deva) și DN 76 (Oradea-Arad0, având suprafațe 

disponibile pe cele 83 de hectare. 

Parcul industrial Eurobusiness III 

Parc situat în Oradea, la 8 kilometri de vama Borș, are o suprafață de 15 hectare, ocupată integral de 

agenți economici. 

Parcul industrial Eurobusiness IV 

Situat în Oradea, investiția ce urmează a fi implementată în perioada următoare va avea o suprafață de 

6,5 de hectare, fiind localizat aproape de șoseaua e leagă Oradea de Sântandrei. 

Parcul industrial Tileagd 

Operațional din 2017, parcul are o suprafață de peste 9 hectare, fiind amplasat la o distanță de 17 km 

față de oradea și 35 de granița cu Ungaria (Vama Borș), având acces direct la E60. Structura parcului 

constă în șapte loturi modulare, cel mai mic lot având aproape 4400 mp, iar cel mai mare peste 21.000. 

Infrastructura acestuia constă în construcții, căi de transport, sisteme de alimentare cu energie, rețele 

de apă și canalizare și rețea de gaz în apropiere. Companiile localizate în parc beneficiază de scutiri de la 

plata impozitelor pe clădiri și teren.  

Parcul industrial Săcuieni 

Recepționat în noiembrie 2020, parcul are o suprafață de cinci hectare, fiind situat la 5 km de granița de 

vest, 43 de Oradea și la 27 km de Autostrada Transilvania.  

Parcul industrial Tămășeu 

Momentan în procedură de obținere de titlu de parc industrial, parcul are o suprafață de șapte hectare, 

fiind situat la 23 de km de graniță și la 21 de Oradea.  



Rezultatele și activitatea companiilor locale active 

Analiza rezultatelor activității economice utilizează date ale unităților locale active, provenind din 

bilanțurile agenților economici cu sediul social în județul Bihor. Datele au ca origine Oficiul Național al 

Registrului Comerțului (având la bază bilanțurile depuse de agenții economici la Ministerul Finanțelor). 

Societățile comerciale raportează indicatorii în localitățile în care au sediul social din acest motiv una din 

limitele cercetării ține de excluderea datelor companiilor cu sediul social în alte localități, dar care 

desfășoară activitate în județ. Datele nu conțin unități ale administrației și altor servicii publice. 

Structura și evoluțiile economiei bihorene 

Economia locală are o structură relativ echilibrată; peste o treime din salariații companiilor locale active 

activează în industrie (cu precădere cea prelucrătoare), în timp ce serviciile (incluzând activitățile 

comerciale) concentrează jumătate din angajații companiilor locale. 

Majoritate firmelor locale activează în sectorul terțiar - 75% din firmele locale (o caracteristică a acestui 

tip de activitate, industria tinde să localizeze capacitățile productive în întreprinderi mijlocii și mari, 

pentru a realiza economii la scară și, implicit, competitivitate prin costuri). 

Tabel 10 – Structura economiel locale, 2019 

 Cifra de afaceri 
(lei) 

Profit net 
(lei) 

Salariaț
i 

Nr. 
firme 

Agricultură, silvicultură şi pescuit 1.482.605.372 156.948.962 3.509 1.198 

Industria extractivă 188.090.282 22.366.080 647 75 

Industria prelucrătoare 12.202.986.843 1.054.895.098 44.541 2.845 

Producţia şi furnizarea de energie  324.002.725 21.447.566 723 105 

Distribuţia apei; salubritate 429.439.711 51.170.175 2.158 134 

Construcţii 2.881.206.627 403.221.914 11.969 2.853 

Comerţ; repararea auto 11.374.356.698 591.905.577 23.398 7.950 

Transport şl depozitare 5.036.027.795 236.639.855 14.912 3.436 

Hoteluri şi restaurante 752.082.132 109.422.856 6.282 1.349 

Informaţii şi comunicaţii 796.191.311 116.872.127 2.589 909 

Intermedieri financiare şi asigurări 186.474.997 40.357.683 815 399 

Tranzacţii imobiliare 384.598.456 128.234.809 1.073 750 

Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 653.648.718 181.286.457 3.770 2.618 

Activităţi de servicii administrative şi 
suport 

491.941.912 82.049.691 5.316 1.156 

Administraţie publică  2.385.261 789.185 10 2 

Învăţământ 28.949.996 5.180.171 462 192 

Sănătate şi asistenţă socială 298.271.677 84.131.535 2.031 788 

Activităţi de culturale şi recreative 316.257.605 50.547.635 1.461 410 

Alte activităţi de servicii 104.025.977 9.856.892 933 554 

Activităţi ale gospodăriilor private 17.000 0 0 1 

Total 37.933.561.095 3.347.324.268 126.599 27.724 

Sursa datelor: bilanțurile agenților economici, ONRC 



Figură 10 – structura economiei locale, 2019 

 

Sursa datelor: bilanțurile agenților economici, ONRC 

Cifra de afaceri a companiilor locale active a fost de aproape 8 miliarde de euro în 2019, în vreme ce 

profiturile au depășit cu puțin 700 de milioane. Distribuția cifră de afaceri-profituri, în totalul economiei 

locale este relativ asemănătoare pentru sectoarele industrial și cel agricol. Profiturile firmelor locale sunt 

generate, în majoritate de firmele din industrie și servicii. Rata de profitabilitate a companiilor din 

domeniul comerțului este mai redusă, în timp ce companiile din construcții au un raport profituri/cifra 

de afaceri superior celor comerciale, transporturilor și depozitării și producției de energie. 

Evoluțiile unităților locale active (cu sediul social în județ și bilanțuri depuse anual la Ministerul 

finanțelor) au fost afectate de criza economică a anilor 2008-2012.  

Principalii indicatori ne arată o diminuare a numărului de angajați și scădere a cifrei de afaceri și 

profiturilor după anul 2008 în termeni reali (actualizat cu inflația; tabelul de mai jos prezintă date în 

prețuri curente), dar și un trend de revenire în ultimii ani de analiză și depășire a valorilor inițiale. 

Tabel 11 – Evoluțiile unităților locale active (termeni nominali) 

 2008 2011 2014 2017 2019 

Cifra de afaceri 23.009.827.900 24.227.730.225 25.187.793.451 29.473.526.125 37.933.561.095 

Profit 829.311.963 805.426.517 1.629.759.567 1.966.818.112 3.347.324.268 

Nr. Salariați 134.095 122.589 121.374 125.545 126.599 

Nr Firme 23.687 23.297 24.251 26.523 27.724 

Sursa datelor: bilanțurile agenților economici, ONRC 

Numărul salariaților din companiile locale este mai mic cu șase procente față de 2008, conform ultimelor 

date disponibile, dar procentul / diferența a fost mai mare  în perioada 2010-2017 (de aproape 10%).  
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Economia locală trece printr-un proces de transformare: datele arată o scădere a salariaților companiilor 

din industrie și comerț, cu peste 16,6 mii, parțial compensată de evoluții pozitive la nivelul unor activități 

aferente serviciilor și HoReCa, dar mai ales în Transporturi și depozitare (+5.400 locuri de muncă). 

Numărul companiilor locale a crescut constant,  fiind cu aproape o cincime mai mare decât în perioada 

de bază. 

Creșterea economică a ultimilor ani a dus la un surplus de output: o creștere cu 20% a cifrei de afaceri în 

termeni reali (nivelul vânzărilor companiilor locale a fost de aproape 27,3 miliarde de euro în 2019, cu 

4,3 miliarde mai mare decât în 2008) și profituri de patru ori mai mari în termeni nominali (de trei ori 

mai mari în termeni reali; profiturile firmelor bihorene depășeau 700 milioane euro la sfârșitul lui 2019). 

Surplusul de profituri a fost adus de sectoarele cu cele mai importante scăderi de angajați industrie și 

comerț, explicabil prin eficientizarea activității acestora și revenirea piețelor cărora li se adresează. 

Structura și evoluția economiei după tipologia întreprinderilor 

Figură 11 – Structura economie locale după mărimea întreprinderilor, 2019 

 

Sursa datelor: bilanțurile agenților economici, ONRC 

Dacă în privința numărului de firme , companiile fără angajați reprezintă 41% din total, iar cele cu între 1 

și 9 angajați 52%, distribuția numărului de salariați este foarte echilibrată între categoriile de 

întreprinderi, semn al unei economii flexibile și adaptabile. 

Peste jumătate din cifra de afaceri locală este generată de firmele mici, cu până la 49 de angajați, ceea 

ce ar putea reprezenta semne ale unei economii dinamice. O evoluție față de anul 2004, arată că 

ponderea în totalul economiei locale a acestei categorii de întreprinderi a crescut de la 47 la 54%, în 

condițiile creșterii valorilor nominale ale indicatorului. Trenduri similare au fost înregistrate și în cazul 

numărului de salariați, ceea ce arată evoluții structurale favorabile întreprinderilor mici, a căror 

flexibilitate le face adaptabile condițiilor pieței. 
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Trendurile sunt confirmate  și de evoluția profiturilor – microîntreprinderile și întreprinderile mici 

generează peste 70% din profiturile locale; de asemenea, generând peste 73% din creșterea de profituri 

față de anul 2008. 

Dacă în cazul salariaților, ratele de creștere în perioada 2014-2019 sunt pozitive pentru firmele mici, 

companiile mijlocii (50-249 angajați) și mari (peste 250 de angajați) au stagnat, ori înregistrat mici 

involuții. Comparat cu anul 2008 involuțiile sunt importante( -11% pentru întreprinderi mijlocii și -20% 

pentru companiile mari), ceea ce arată că acestea au fost mai puternic afectate de criza economică. 

Companiile mari și-au eficientizat activitatea, acestea fiind și cele cu cele mai ridicate valori ale 

productivității angajaților (peste 340 mii lei/angajat). La un nivel apropiat se situează companiile cu un 

angajat ( a căror productivitate s-a triplat în termeni nominali față de 2008), urmate de companiile mici 

(310 mii lei/angajat).  

Structura economiei locale după intensitatea gradului de cunoaștere 

Ponderea economiei bazate pe cunoaștere este una redusă, predominante fiind activitățile de joasă 

tehnologie și puțin și mediu intensive în cunoaștere. Cifra de afaceri locală este generată, în cea mai 

mare parte a ei, de firme cu activitate puțin intensivă în cunoaștere.  

Manufactura high-tech și cea mediu high-tech au o pondere mai redusă  decât cele de medie și joasă 

tehnologie atât în cifra de afaceri, cât și în cazul numărului de salariați (manufactura de înaltă tehnologie 

concentrează 4% din salariații companiilor locale active și 8% din cifra de afaceri). Profiturile generate de 

industria de înaltă tehnologie sunt extrem de reduse, ceea ce arată o lipsă de competitivitate a acestui 

tip de companii. 

Figură 12 - Structura activităților economiei după intensitatea gradului de cunoaștere, 20192 

 

Sursa datelor: bilanțurile agenților economici, ONRC 

                                                           
2 Clasificarea se referă doar la activitățile industriei prelucrătoare și serviciilor (incluzând comerț), sectoarele Agricultură și silvicultură, 
Distribuția apei, gestionarea deșeurilor, Producția de energie și Industria extractivă se regăsesc la categoria ”Altele/Other” 
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Serviciile intensive în cunoaștere sunt prezente, concentrând o cincime din numărul de firme locale, 

profiturile acestora reprezentând 15% din total, dar activitățile din sectorul serviciilor sunt mai degrabă 

asociate cu servicii mai puțin intensive în cunoaștere (jumătate din cifra de afaceri local și din totalul 

firmelor; 40% din salariați). 

Agricultură, silvicultură și pescuit 

Tabel 12 -Populația ocupată în agricultură, silvicultură și pescuit 

 2008 2011 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Populația ocupată 85,3 86,6 81,8 71,2 61,3 61,9 62,7 62,2 

% în totalul  31% 33% 31% 27% 24% 24% 24% 24% 

Sursa datelor: INS 

Numărul persoanelor ocupate în agricultură s-a diminuat cu peste 23.000, aproape 30% față de 2008 

(cea mai importantă descreștere dintre toate sectoarele economiei locale), în condițiile în care la nivel 

județean populația ocupată a scăzut cu 5%. 

Ultimele date disponibile (2014) arată o suprafață agricolă totală de peste 487.000 de hectare, 

majoritatea aflată în proprietate privată , în scădere cu aproape 1600 de hectare față de 2011 (involuțiile 

nu sunt semnificative în timp, începând cu 1990).  

Figură 13 – Suprafața fondului funciar după categorii de folosință, 2014 

 

Sursa datelor: INS 

Structura suprafeței agricole s-a modificat în ultimii 30 de ani, înspre o creștere a suprafeței arabile și 

pășunilor și diminuare semnificativă a suprafețelor ocupate cu vii și pepiniere (cu peste 3500 de hectare, 

mai mult de jumătate din suprafața inițială), dar și a celor ocupate cu livezi (redusă la o treime; pierdere 

de peste 7500 de hectare). 

Suprafața ocupată cu păduri (40% din fondul funciar județean și 3 % din cea națională) era în statisticile 

anului 2014 mai mare cu 1154 hectare decât în 1990.  
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Producția ramurii agricultură era estimată la peste 2,6 miliarde lei în 2018, cu peste 30% mai mare decât 

în 2014 (prețuri curente), cea mai mare parte a ei (70%) fiind generată de sectorul vegetal.  

Suprafața cultivată era în 2018 de peste 304 mii hectare (în creștere cu aproape 60.000 de hectare față 

de 2014), reprezentând 3,6% din totalul național. Peste două treimi din suprafață este cultivată cu 

cereale pentru boabe, predominante fiind culturile porumbului și a grâului (aproape 170.000 de hectare 

în total). Creșterea suprafeței agricole cultivate s-a transpus într-o creștere a producției agricole (față de 

anul 2014), cu peste 60% în cazul cerealelor pentru boabe, +40% în cazul leguminoaselor pentru boabe 

și cu 30% în cazul plantelor uleioase. Producția de legume a crescut cu peste 10.000 de tone într-o 

perioadă de 5 ani, în timp ce cea de cartofi s-a diminuat cu aproape 6.000 de tone în aceeași perioadă, 

pe fondul reducerii suprafeței cultivate.  

Suprafețele cultivate cu plante uleioase (floarea soarelui și rapița fiind principalele culturi) au crescut 

față de 2014, datorită dublării suprafețelor cultivate cu rapiță. Suprafața cultivată cu cartofi (peste 5.600 

ha) a scăzut în timp. 

Producția de fructe a fost de aproape 50.000 de tone în 2018, cu creștere a producției de prune și 

diminuări ale producțiilor de mere, piersici și nectarine (principalele culturi).  

Producția agricolă are avantaje comparative la sfecla de zahăr (8,8% din totalul producției naționale 

național) și porumb boabe (3,6%). 

Parcul de utilaje a înregistrat evoluții pozitive (+1700 de tractoare, peste 900 de pluguri si peste 500 de 

semănători mecanice. Stocul județean de tractoare agricole reprezintă 5,3% din totalul național.  

Efectivele de porcine s-au redus în perioada 2014-2018 (cu peste 56.000 de capete, până la 137.000), 

dar au crescut cele de bovine la 72.800, caprine și păsări. Producția de carne s-a dublat, situându-se la 

aproape 57.000 de tone greutate în viu (3,8% din totalul național). Scăderi de producție au fost 

înregistrate în cazul ouălor(-22%) și laptelui (-11% față de 2015), dar evoluțiile sunt fluctuante de-a 

lungul perioadei. 

Fondul forestier județean este de peste 207 mii hectare, suprafața pădurilor fiind ocupată în proporție 

de 84% ocupată cu foioase. Statisticile INS arată că volumul de lemn recoltat era de 455 mii de metri 

cubi în 2015 și de 683 mii în 2018, cea mai mare parte a recoltărilor constând în fag (50% din total, cu 

peste 60% în plus față de 2014) și stejar (15%). Regenerări artificiale s-au realizat pe 917 de hectare într-

o perioada de cinci ani de zile (2014-18). 

Figură 14 - Evoluții ale indicatorilor financiari ai companiilor din sectorul Agricultură, silvicultură și pescuit (lei) 



 

Sursa datelor: bilanțurile agenților economici, ONRC 

Cifra de afaceri a unităților locale active din sector s-a dublat în termeni reali (actualizat cu rata inflației) 

în perioada 2019-2008, fiind de peste 312 milioane de euro. Creșterile sectorului sunt vizibile: dublarea 

ponderii în totalul  economiei locale în termeni de output, dar și creșterea cu un sfert a numărul de 

angajați și cu peste 60% a numărului de firme înregistrate. Profiturile sectorului au crescut spectaculos, 

fiind de 4 ori mai mari în termeni reali.  

Industria locală 

Industria locală este una diversificată, cu specializare în domenii industriei prelucrătoare precum: 

industria pielăriei și fabricarea încălțămintei, fabricarea produselor electronice, industrie alimentară, 

fabricarea de mobilă etc. Industria textilă are, de asemenea, o prezență importantă la nivel județean.  

Figură 15 – Principalele domenii industrial, după numărul de angajați (procente) 

 

Sursa datelor: bilanțurile agenților economici, ONRC 

Industria low și medium-low tech are de patru ori mai mulți angajați decât cea high și medium high-tech, 

dar raportul în cazul cifrei de afaceri este 1,5/1. Companiile din industria de înaltă și medie suferă din 
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perspectiva rezultatelor – profiturile acestora sunt de 18 ori mai reduse decât a celei de tehnologie 

medie și joasă. 

Salariile mici și apropierea de granița de vest au fost factorii locaționali importanți în atragerea  

investitori multiple domenii, precum industria alimentară,  cea a încălțămintei, dar și a componentelor 

pentru echipamente electronice.  

Tabel 13 – Mari angajatori la nivel județean în industrie (2019) 

Nume Descriere CAEN Localitate Salariați 

CELESTICA ROMÂNIA S.R.L 
Fabricarea calculatoarelor si a 
echipamentelor periferice Borș 1924 

PLEXUS SERVICES RO SRL 
Fabricarea subansamblurilor 
electronice  Oradea 1553 

ARA SHOES ROMANIA SRL Fabricarea încălțămintei Valea lui Mihai 1046 

CONNECTRONICS ROMANIA 
SRL 

Fabricarea altor componente 
electronice Oradea 1195 

FAIST MEKATRONIC SRL Turnarea metalelor neferoase ușoare Oradea 1128 

PGS SOFA & CO SRL Fabricarea de mobila n.c.a. Oradea 1089 

EUROPEAN DRINKS SA 
Producția de băuturi răcoritoare; 
producția de ape minerale  Ștei 680 

LLOYD SHOES ROMANIA SRL Fabricarea încălțămintei Valea lui Mihai 659 

FINPROJECT ROMANIA SRL Fabricarea încălțămintei Valea lui Mihai 265 

BIHORE SRL Fabricarea încălțămintei Oradea 646 

VPK PACKAGING SRL 

Fabricarea hârtiei si cartonului 
ondulat si a ambalajelor din hârtie și 
carton Salonta 258 

MADRUGADA COM SRL 
Fabricarea articolelor din material 
plastic pentru construcții Palota 293 

VERNICOLOR S.A. 
Fabricarea altor produse din material 
plastic Palota 752 

PLASTOR SA 
Fabricarea altor produse din material 
plastic Oradea 722 

COMAU ROMANIA SRL 

Fabricarea de construcții metalice și 
părți componente ale structurilor 
metalice Oradea 444 

FAIST METALWORKING SRL Operațiuni de mecanică generală Borș 492 

EBERSPAECHER EXHAUST 
TECHNOLOGY ROMANIA SRL 

Fabricarea altor piese si accesorii 
pentru autovehicule si pentru 
motoare de autovehicule Oradea 427 

UAMT SA 

Fabricarea altor piese si accesorii 
pentru autovehicule si pentru 
motoare de autovehicule Oradea 400 

INTEVA CLOSURES S.R.L. 

Fabricarea altor piese si accesorii 
pentru autovehicule si pentru 
motoare de autovehicule Salonta 718 

CLASS FURN ROMANIA SRL Fabricarea de mobilă n.c.a. Săbolciu 433 



PERENO SRL Fabricarea articolelor pentru sport Oradea 316 

Sursa datelor: TopFirme; Camera de Comerț și Industrie Bihor 

Datele companiilor locale active arată o scădere de aproape 6.400 de angajați în industrie față de 2008. 

In industria textilă și cea a încălțămintei s-au pierdut, împreună, aproape 11.000 de locuri de muncă. Și 

industria alimentară, dar și fabricarea produselor din minerale nemetalice trec printr-un proces de 

restructurare și declin al activității. 

Ultima decadă a fost martoră la o restructurare și așezarea industriei pe baze diferite, de la o producție 

preponderent în regim lohn, spre activități specializate în producția și asamblarea de echipamente 

electronice și echipamente industriale, dar și componente auto.  

Industrii precum fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice si optice, fabricarea produselor 

din cauciuc și mase plastice, fabricarea de componente auto, dar și industriile construcțiilor metalice și 

cea metalurgică sunt într-un proces de creștere. Acestea sunt și cele care generează la momentul actual 

cea mai mare parte a cifrei de afaceri a sectorului (fabricarea de electronice aproape un sfert, cea a 

autovehiculelor 12%, produse din cauciuc și mase plastice 9% și industria construcțiilor metalice 8%).  

Și indicii producției industriale (sursa: INS) arătau creșteri anuale semnificative în perioada recentă (+8%) 

în 2019 față de anul anterior, cu creșteri ale producției în sectoarele menționate mai sus legat de 

evoluțiile cifrei de afaceri, dar și cu scăderi ale producției industriei textile și a celei de încălțăminte.  

În termeni de eficiență / profitabilitate, industria alimentară, cu aproape 40% din profiturile industriei 

locale performează (în 2008 ponderea acesteia era de 5%), alături de industria produselor din cauciuc și 

mase plastice, cu aproape 30% din total, în timp ce principalul jucător din domeniul fabricării 

calculatoarelor înregistrează pierderi.  

Construcții 

După declinul accentuat cauzat de criza economică, sectorul construcțiilor s-a înscris pe un trend de 

creștere. Numărul de angajați ai sectorului este sub valoarea din 2018, dar creșterea față de anul 2014 

este de aproape o treime. Cifra de afaceri a sectorului a fost de peste 2,8 miliarde lei în 2019, în creștere 

cu aproape 80% față de 2014, generată în principal de construcțiile de clădiri, iar profiturile sunt de trei 

ori mai mari (în termeni reali), decât în 2008. Numărul locuințelor terminate a fost de peste 2.300 în 

2019, cel mai bun an de după 2008. 

Servicii 

Sectorul terțiar contribuie cu mai mult de jumătate la cifra de afaceri a unităților locale active, generând 

jumătate din profituri. Deși contribuția la output-ul total este redusă (11% din salariații companiilor 

locale active și doar 6% din cifra de afaceri), serviciile intensive în cunoaștere aduc 15% din profiturile 

economiei locale, ceea ce confirmă valoarea adăugată ridicată a acestora.  

Figură 16 - Evoluții ale numărului de salariați ai serviciilor 2019 vs 2008 (număr persoane 



 

Sursa datelor: bilanțurile agenților economici, ONRC 

Figură 17 - Structura sectorului serviciilor (salariați, 2019) 

 

Sursa datelor: bilanțurile agenților economici, ONRC 

Restructurarea economiei locale s-a realizat și la nivelul serviciilor, nu doar al activității industriale. 

Activitățile comerciale și de reparații auto rămân o componentă foarte importantă de furnizori de 

servicii și bunuri pentru consumul local, dar contribuția în termeni de salariați și cifra de afaceri se 

reduce; numărul de firme din sectorul comercial este cu 30% mai  mic decât în anul de bază. 

Sectorul terțiar Bihorean câștigă specializare (și posibile avantaje competitive) în multiple arii: 
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- transporturi și depozitare (+ 60% angajați, creștere de trei ori a cifrei de afaceri și de cinci ori a 

profiturilor); 

- HoReCa (cu o treime mai mulți angajați, și aproximativ aceleași creșteri de output și profituri 

precum transporturile); 

- Servicii administrative și suport (+1500 angajați, profituri de cinci ori mai mari) – evoluție legată de 

restructurarea industrială și de avantaje ale globalizării; 

- Industrii creative – Activități culturale și recreative – creștere foarte importantă a numărului de 

salariați și boost excepțional al profiturilor (x16 față de 2008 și de șase ori mai mare față de 2014) – 

procesul de creștere este unul continuu, ceea ce are efecte benefice asupra diversificării economiei, 

dar și al spiritului creativ comunitar, în special în aria urbană, unde acest sector e localizat cu 

precădere. 

- Sectorul privat de sănătate – dublarea numărului de agenți economici a crescut puternic valorile 

tuturor indicatorilor. 

Sectorul IT local este în umbra celui clujean, care atrage majoritatea resurselor locale de competență; 

evoluțiile în termen de indicatori sunt modeste, nivelul veniturilor salariale fiind la jumătate din media 

națională a sectorului.  

Antreprenoriat local 

Participarea activă a unităților individuale și asociative la activități economice reprezintă cheia 

bunăstării unei comunități, prin activitățile de producție, transmitere de know-how, creare de locuri de 

muncă, adăugarea valorii proprii la Produsul intern brut și facilitarea unui mediu în care antreprenorii își 

asumă riscuri în dezvoltarea de produse noi și crearea de noi piețe.  

Un nivel ridicat de intensitate antreprenorială activă este important pentru viața economică a 

comunității, fiind asociat în general cu venituri ridicate ale salariaților, dar și ale firmelor locale.  

Un mediu antreprenorial viu permite dezvoltarea de relații de afaceri și crearea de aglomerări de 

competențe, care reduce eforturile și costurile firmelor locale în identificarea și procurarea de resurse. 

Nivelul ridicat al intensității antreprenoriale a unei zone se asociază, în general și cu un o populație 

educată și aduce după sine un nivel de trai mai ridicat.  

Înmatriculările de firme noi au depășit valoarea de 5.700 în 2018, în special Oradea și localitățile din 

zona metropolitană fiind ariile cu valori mai ridicate.  

Figură 18 - Înmatriculări de agenți economici, 2006-2108 



 

Sursa datelor: ONRC 

Densitatea întreprinderilor 

Acest indicator dat de raportul numărul întreprinderilor active la mia de locuitori. Sunt bază de calcul 

exclusiv întreprinderile care au sediul social în localitate, o densitate ridicată a întreprinderilor arătând o 

economie activă, dinamică. 

Zona metropolitană Oradea găzduiește unitățile administrativ-teritoriale cu cea mai ridicată densitate 

antreprenorială. 

Figură 19 -Densitate antreprenorială 

 

Sursa datelor: calcule proprii, bilanțurile agenților economici - ONRC 

Orașele județului au valori mai reduse ale indicatorului (Săcuieu, Nucet, Vașcău) decât multe dintre 

comunitățile rurale bihorene.  
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În intervalul de timp 2006-2018, ratele de creștere ale numărului de firme locale în zone în care stocul 

era unul semnificativ au fost impresionante (Paleu – creștere de patru ori, Sântandrei – triplare, Borș, 

Nojorid  și Sânmartin – dublare, în timp ce în Ștei, Nucet și Aleșd numărul firmelor a scăzut. 

Capacitatea antreprenorială 

Capacitatea antreprenorială măsoară „intensitatea antreprenorială” a unui spațiu geografic, fiind un 

indicator folosit în cercetări pentru a evalua vitalitatea economică a acestuia, fiind calculat ca număr de 

întreprinderi nou create la mia de locuitori. 

Tabel 14 – Capacitatea antreprenorială, medie 2006-2018 

 Medie înmatriculari anuale Medie firme noi/1000 loc 

MUNICIPIUL ORADEA 2116 9 

MUNICIPIUL SALONTA 127 6 

MUNICIPIUL MARGHITA 92 5 

MUNICIPIUL BEIUŞ 86 7 

ORAŞ VAŞCĂU 13 5 

ORAŞ VALEA LUI MIHAI 40 4 

ORAŞ ŞTEI 37 5 

ORAŞ SĂCUENI 37 3 

ORAŞ NUCET 8 4 

ORAŞ ALEŞD 77 7 

COMUNA UILEACU DE BEIUŞ 21 9 

COMUNA TILEAGD 40 6 

COMUNA ŞUNCUIUŞ 26 8 

COMUNA SÂNTANDREI 62 12 

COMUNA SÂNMARTIN 129 13 

COMUNA PALEU 42 18 

COMUNA OŞORHEI 51 8 

COMUNA NOJORID 60 12 

COMUNA DRĂGĂNEŞTI 32 11 

COMUNA CURĂŢELE 23 9 

COMUNA CÂMPANI 20 8 

COMUNA CĂBEŞTI 18 10 

COMUNA BUDUREASA 22 8 

COMUNA BORŞ 38 10 

COMUNA BIHARIA 41 10 

Sursa datelor: calcule proprii, bilanțurile agenților economici - ONRC 

La fel ca în cazul indicatorului anterior,  capacitatea antreprenorială este mai ridicată în Zona 

Metropolitană; media firmelor noi / 1000 de locuitori arată zone urbane problematice, cu valori foarte 

mici ale indicatorului, precum Săcuieni, Nucet, Valea lui Mihai, Ștei, Vașcău.  

 



Economia locală – Specializare și Competitivitate 

Analiza performanțelor economiei locale are ca scop identificarea acelor domenii în care economia 

bihoreană prezintă ori poate dezvolta avantaje competitive precum si comparative, dar și identificarea  

ariilor necompetitive ale economiei locale, ori aflate în pierdere de competitivitate. 

 Pentru aceasta am utilizat o analiză mixtă - Coeficient Locațional (indice de specializare) și Shift-Share, 

analiză de tip benchmark, ce utilizează instrumente / indicatori precum Mixul industrial și 

Competitivitatea Regională (variație diferențială). 

Pentru calcularea indicatorilor am folosit datele referitoare la numărul de angajați ai întreprinderilor 

grupați la nivel de domeniu și sector (pe baza Clasificației Activităților Economiei Naționale, revizia 2), 

iar ca arie de referință am ales nivelul național. Motivul alegerii nivelului de referință este dat de 

disponibilitatea datelor precum și de importanța / validitatea ariei de comparație (una redusă în cazul 

regiunii). Perioada de analiză este 2008-2019 (2019 este ultimul an cu date finale disponibile). 

Datorită faptului că scopul analizei este de a identifica sectoarele competitive ale economiei locale, atât 

la nivel agregat (județ) cât și în cazul fiecărei componente semnificative (zonă metropolitană / zonă 

urbană funcțională Oradea, municipii și orașe), am utilizat date referitoare la unitățile locale active (care 

exclud componenta de sector public). Limita cercetării este dată de absența datelor referitoare la 

companii cu sediul social în alt județ și cu puncte de lucru locale. 

Specializare și diversificare   

Nivelul de specializare al unei economii în anumite domenii poate fi determinat pe baza coeficientului 

de localizare, o modalitate de identificare a avantajelor comparative locale -  ramurile cu costuri de 

oportunitate reduse, domenii de concentrare / specializare ale economiei locale. 

Prin intermediul acestei tehnici am identificat domeniile cu potențial - a căror producție de bunuri sau 

servicii este probabil să fie ”exportată” (nu neapărat în sensul comun al termenului –ne referim aici la 

probabilitatea ca bunurile sau serviciile să fie utilizate de către rezidenții altor zone - exterioare 

economiei locale). Coeficientul de localizare (location quotient / CL), ne permite să determinăm în ce 

măsură un anumit sector al economiei locale are o pondere mai ridicată sau mai scăzută în total, față de 

zona de referință cu care este comparat. Sectoarele ce conferă un avantaj comparativ (cu CL 

supraunitar) unui teritoriu au potențial de motor economic. 

Din punctul de vedere al unei strategii de dezvoltare economică, coeficientul locațional poate oferi 

informații despre natura, diversitatea ori concentrarea activității economice dintr-o anumită zonă. 

Acolo unde diversificarea este unul dintre obiectivele strategice, coeficientul locațional indica în care 

sectoare ale economiei locale pot fi realizate eforturi pentru expansiunea acestora - există posibilitatea 

ca unele sectoare economice să fie subreprezentate, ori să existe o supraspecializare într-o anumită 

industrie, ceea ce, uneori, constituie un pericol la adresa economiei locale. 

Compararea valorilor coeficienților de specializare obținute în diferite perioade poate arăta dacă zona 

devine mai mult sau mai puțin specializată în anumite domenii de-a lungul timpului, în acest fel 

putându-se evalua impactul politicilor economice implementate asupra competitivității, ori se poate 

prezice impactul potențial al acestora asupra forței de muncă din anumite sectoare.  



Indicele Hachman este o modalitate de a identifica diversificarea, măsurând gradul de similaritate 

structurii al economiei locale cu cea utilizată ca referință. Valorile acestui indice au crescut, de la 0,54, la 

0,61 (1 fiind valoarea maximă) ceea ce confirmă procesul de diversificare al economiei locale.  

Analiza realizată la nivel de sectoare arată concentrare în patru dintre acestea: agricultură, silvicultură și 

pescuit, industria prelucrătoare, comerț și HoReCa. La nivel de domenii, analiza devine mai fiabilă, 

identificând mai exact avantajele comparative ale comunității. 

Tabel 15 – Domenii de specializare / cu avantaje comparative  

Domeniu Salariați Coeficient de 
specializare 

11 - Fabricarea băuturilor 1069 1,86 

14 - Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte 3337 1,04 

15 - Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de 
voiaj şi marochinărie, încălţămintei; prepararea blănurilor 

8224 6,79 

22 - Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice 3786 1,94 

23 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice 1379 1,15 

24 - Industria metalurgică 1417 1,50 

25 - Industria construcţiilor metalice şi a produselor din 
metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii 

3755 1,36 

26 - Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice 
şi optice 

4984 4,60 

31 - Fabricarea de mobilă  3937 2,20 

32 - Alte activităţi industriale n.c.a. 1223 2,33 

41 - Construcţii de clădiri 6015 1,04 

42 - Lucrări de geniu civil 2022 1,05 

43 - Lucrări speciale de construcţii 3932 1,08 

45 - Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi 
repararea autovehiculelor şi a motocicletelor 

3097 1,08 

46 - Comerţ cu ridicata cu excepţia comerţului cu 
autovehicule şi motociclete 

10022 1,10 

49 - Transporturi terestre şi transporturi prin conducte 12482 1,61 

52 - Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi 2091 1,01 

55 - Hoteluri şi alte facilităţi de cazare 2404 1,59 

17 - Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie 743 1,76 

63 - Activităţi de servicii informatice 748 1,64 

92 - Activități de jocuri de noroc și pariuri 844 1,03 

66 - Activităţi auxiliare pentru  intermedieri financiare, 
activităţi de asigurare şi fonduri de pensii 

501 1,03 

93 - Activităţi sportive, recreative şi distractive 529 2,69 

Sursa datelor: calcule proprii, bilanțurile agenților economici - ONRC 

Tabelul de mai sus a realizat o selecție a ariilor de specializare, grupându-le pe cele cu un număr mai 

mare de 500 de angajați.  



O mare parte din domeniile cu un grad ridicat de concentrare sunt aparțin sectorului industriei 

prelucrătoare, confirmând avantaje comparative pre-existente, precum fabricarea băuturilor, a 

articolelor de îmbrăcăminte, fabricarea de mobilă, mase plastice și cauciuc și altele, în care numărul de 

angajați este important, iar ponderea acestora în total este mai ridicată decât la nivelul ariei de 

comparație. 

Ies în evidență valorile foarte ridicate ale coeficienților industriilor de fabricare a încălțămintei și 

fabricării calculatoarelor și produselor electronice.  

Sectorul construcțiilor are avantaje comparative în integralitatea sa – toate cele trei domenii aferente 

au grad de specializare superior referinței, în timp ce sectorul comercial beneficiază de specializare în 

comerț cu ridicate și în componenta de reparare a autovehiculelor. 

Concentrarea în sectorul transporturilor și depozitării este importantă în componenta de transporturi 

terestre și depozitare și activități auxiliare pentru transporturi.  

Sectorul HoReCa are avantaje comparative certe în zona hotelieră, iar componenta de restaurante are 

un coeficient este foarte aproape de limită și poate fi considerat ca unul de specializare. 

Sectoarele aferente serviciilor sunt subreprezentate în termeni de specializare, cu excepția câtorva 

domenii, precum serviciile informatice, activități auxiliare pentru intermedieri financiare, activități 

sportive și recreative și cele de pariuri și jocuri de noroc, dar și reparațiile de calculatoare și alte obiecte 

personale.  

Competitivitate  

Avantajele competitive ale unei zone se pot identifica pe baza analizei Shift-share care pornește le la 

asumpția că modificările ce survin în economia locală au la bază trei surse: evoluția de ansamblu a 

economiei naționale, mixul de industrii local și competitivitatea locală. Astfel, analiza ia în considerare 

impactul economiei naționale, dar și al evoluției ramurii, și permite izolarea eventualului avantaj 

competitiv de la nivel local.  

Avantajul competitiv este măsurat pe baza variației diferențiale(VD), indicator ce compară ratele de 

creștere sau declin ale unui sector sau domeniu local cu creșterea sau declinul aceluiași sector din zona 

de referință (în cazul nostru nivelul național). Acest indicator ne permite să observăm sectoarele 

economiei locale care au performat mai bine decât la nivelul unității de referință pe parcursul unei 

anumite perioade de timp, sau dacă evoluția economiei locale (prin sectoarele și domeniile ei) are loc la 

o rată mai scăzută ori mai crescută decât cea așteptată.  

Interpretarea datelor – valorile pozitive ale coeficientului ne arată că domeniul poate prezenta un 

avantaj competitiv (ce poate fi explicat prin proximitate ridicată față de factorii de producție importanți 

sau alte avantaje specifice comunității) și se dezvoltă mult mai repede decât referința. Acest scor indică 

faptul că, în pofida trendului de la nivel național și de la nivelul ramurii respective, există la nivel local 

factori latenți care avantajează ramura respectivă în raport cu referința. 

Valorile trebuie interpretate ținând cont de mai multe elemente - pot apărea coeficienți pozitivi în ariile 

unde declinul a fost mai puțin pronunțat decât cel al nivelului de referință, ceea ce nu presupune 

neapărat un avantaj competitiv. Din acest motiv interpretarea indicatorului variației diferențiale trebuie 

confirmată de cea a mix-ului industrial. 



Tabel 16 – Lista domeniilor cu posibile avantaje competitive 

Domeniu Salariați VD 

01 - Agricultură, vânătoare și servicii anexe 2399 0,07 

02 - Silvicultură și exploatare forestieră 982 0,64 

13 - Fabricarea produselor textile 737 0,05 

16 - Prelucrarea lemnului, cu excepția mobilei;  846 0,08 

17 - Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie 743 1,03 

22 - Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice 3786 0,51 

24 - Industria metalurgică 1417 4,54 

25 - Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal 3755 0,84 

26 - Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice 4984 1,33 

29 - Fabricarea autovehiculelor de transport rutier 2430 1,27 

31 - Fabricarea de mobilă  3937 0,54 

38 - Colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor 1244 0,26 

41 - Construcții de clădiri 6015 0,17 

42 - Lucrări de geniu civil 2022 0,25 

43 - Lucrări speciale de construcții 3932 0,21 

49 - Transporturi terestre şi transporturi prin conducte 12482 0,38 

52 - Depozitare și activități auxiliare pentru transporturi 2091 2,74 

55 - Hoteluri și alte facilități de cazare 2404 0,31 

64 - Intermedieri financiare (excepție asigurări și fonduri de pensii) 313 0,14 

66 - Activități auxiliare pentru intermedieri financiare, activități de 
asigurare și fonduri de pensii 

501 0,09 

74 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice 451 0,32 

78 - Activități de servicii privind forța de muncă 685 0,23 

80 - Activități de investigații și protecție 2202 0,02 

81 - Activități de peisagistică și servicii pentru clădiri 937 1,21 

92 - Activități de jocuri de noroc și pariuri 844 1,55 

93 - Activități sportive, recreative și distractive 529 2,69 

Sursa datelor: calcule proprii, bilanțurile agenților economici - ONRC 

Variația diferențială este o analiză dinamică (spre deosebire de coeficientul locațional, care este o 

măsură statică), evaluând modificări de-a lungul perioadei 2008-2019. Din cele 85 de domenii, în 40 

economia locală are evoluții ce le excedă pe cele naționale. Peste 52% din salariații companiilor locale 

activează în asemenea arii, cu probabilitate ridicată de a poseda avantaje competitive (acestea sunt 

observabile în tabelul de mai sus, care conține date pentru domenii cu număr semnificativ de angajați).    

Deși are coeficient pozitiv în cazul fabricării produselor textile (sector al cărui număr de salariați a 

scăzut), rata de descreștere națională este mai ridicată. O situație similară regăsim în domeniul 

prelucrării lemnului, dar și în sectorul construcțiilor.  

Activitățile comerciale înregistrează valori sub optime ale indicatorului – descreșterea importantă a 

domeniilor față de perioada de bază s-a făcut la o rată superioară celei a zonei de referință. 



Deși nu au un nivel de concentrare ridicat, multe activități din domenii ale serviciilor au variație 

diferențială pozitivă – activități profesionale, științifice și tehnice, servicii de intermediere a forței de 

muncă, servicii suport pentru întreprinderi si secretariat, sectorul educațional privat, activități 

recreaționale, jocuri de noroc și reparații de calculatoare. 

Identificarea motoarelor economiei locale și a potențialului de angrenare 

Corelarea celor doi coeficienți analizați până acum ne permite identificarea sectoarelor și activităților în 

dezvoltare și cele în declin, dar și cele ce necesită atenție sporită sau cu potențial de evoluție. 

Graficul de mai jos concentrează in cadranul din dreapta-sus, sectoare care pot reprezenta motoarele 

economiei locale – unde nivelul de concentrare/specializare este ridicat, iar rata de evoluție față de 

nivelul național este superioară.  

Categoria domeniilor in transformare, acele activități care concentrează un număr important de 

angajați, dar care își pierd avantajul competitiv, indică tendința de transformare a economiei locale, 

prin pierderea competitivității unor sectoare reprezentative.   

Sectoarele în declin sunt acelea în cazul cărora concentrarea numărului de angajați este sub nivelul de 

referință, iar rata lor de evoluție este sub cea a sectorului de la nivel național.  

Sectoarele de perspectivă  au rate de creștere ce depășesc nivelul așteptat, dar nu au un coeficient 

locațional care să arate nivel de concentrare ridicat.  



Figură 20 – Tabel 4 cadrane (domenii cu număr semnificativ de angajați) 

 



Observații: 

Baza de creștere reprezintă zonele unde economia locală a dovedit forță și reprezintă motorul de 

creștere al economiei locale. Acestor zone li se adaugă grupul domeniilor de perspectivă, pentru 

completarea avantajelor competitive. Baza de creștere e reprezentată de domenii ce concentrează 40% 

din forța de muncă județeană precum transporturi, fabricarea calculatoarelor, fabricarea mobilei etc3.  

Sectoarele de perspectivă pot păstra ritmul de creștere, cu un management performant și în condițiile 

revenirii la situația ante-pandemie. În timp, acestea își pot crește baza de angajați și să devină sectoare 

de bază ale economiei locale, într-o eventuală transformare structurală ulterioară (Fabricarea 

autovehiculelor, procesarea produselor agricole și unele activități de servicii). 

Un sfert din angajații locali sunt angrenați în domenii aflate în declin, cea mai mare parte a acestora în 

activități comerciale și industria alimentară. Activitățile de servicii în tehnologia informației reprezintă 

un caz aparte – creșterea numărului de angajați, deși semnificativă, este mai redusă decât cota așteptă 

conform metodologiei(acesta nu este un sector în declin în adevăratul sens al cuvântului). Serviciile 

suport prestate întreprinderilor au o evoluție nefavorabilă, probabil datorită restructurării sectorului 

industrial local.  

Sectoarele aflate în transformare (aproape un sfert din angajații companiilor private locale) pot genera 

efecte negative semnificative în economia locală, în cazul în care spirala declinului continuă pe o 

perioadă îndelungată. Prelungirea trendului de lipsă de competitivitate conduce în final la pierderea 

poziției de specializare și alunecarea acestora în categoria sectoarelor în declin și transmisia de șocuri în 

sistemul economic local. Evoluțiile din domeniile fabricării încălțămintei, industriei confecțiilor și textilă 

urmează un pattern așteptat de reducere a activității și mobilitate către zone cu raport cost/eficacitate 

mai bun. Economia locală se reconstruiește pe alte baze, odată cu creșterea nivelului de trai / 

veniturilor salariale. Activitățile comerciale sunt problematice, atât prin prisma evoluțiilor, dar și al 

nivelului salarizării personalului. Sectorul restaurantelor avea indicele de competitivitate puțin sub 

threshold, în cazul acestuia plasarea în aceasta categorie fiind mai degrabă o situație de moment. 

Perioada actuală însă poate afecta sectorul pe termen lung, odată cu stoparea prelungită a activității.  

  

                                                           
3 Notă – graficul de mai sus reunește doar domeniile cu un număr semnificativ de angajați, dimensiunea cadranului 
fiind proporțională cu numărul de angajați ai domeniului respectiv, ca pondere în totalul tipologiei (declin, 
perspectivă, transformare etc)   



Profilul și competitivitatea zonelor urbane funcționale și a ariilor 

urbane județene 

 

Oradea și zona de influență 

Analiza evoluției numărului de întreprinderi active în Oradea și comunele din zona de influență 

(aproximativ Zona Metropolitană Oradea) în perioada 2008 -2019 relevă o creștere însemnată a acestora  

în aceste UAT-uri, în special în comune, în timp ce în municipiul Oradea creșterea este de doar 4,8%. Astfel, 

la nivelul celor 18 UAT-uri, creșterea medie a numărului de întreprinderi a fost de 15,5%, cea a 

municipiului situându-se astfel sub aceasta. 

Tabel 17: Evoluția numărului întreprinderilor active în Oradea și comunele din zona de influență în perioada 2008 - 2019 

Evoluția numărului întreprinderilor active în Oradea și comunele din zona de influență în perioada 2008 - 
2019 

UAT/an 2008 
% din 
total 

2010 
% din 
total 

2019 
% din 
total 

Creștere/descreștere 
2008 - 2019 

Municipiul Oradea 15158 88.61% 13806 86.86% 15893 80.42% 4.8% 

Comuna Biharia 166 0.97% 189 1.19% 265 1.34% 59.6% 

Comuna Borș 205 1.20% 200 1.26% 333 1.68% 62.4% 

Comuna Cetariu 35 0.20% 45 0.28% 74 0.37% 111.4% 

Comuna Copăcel 27 0.16% 28 0.18% 59 0.30% 118.5% 

Comuna Gepiu 35 0.20% 33 0.21% 71 0.36% 102.9% 

Comuna Girișu de Criș 75 0.44% 70 0.44% 119 0.60% 58.7% 

Comuna Hidișelu de Sus 78 0.46% 91 0.57% 139 0.70% 78.2% 

Comuna Ineu 60 0.35% 60 0.38% 102 0.52% 70.0% 

Comuna Nojorid 195 1.14% 222 1.40% 400 2.02% 105.1% 

Comuna Oșorhei 201 1.17% 213 1.34% 332 1.68% 65.2% 

Comuna Paleu 83 0.49% 116 0.73% 323 1.63% 289.2% 

Comuna Săcădat 42 0.25% 37 0.23% 69 0.35% 64.3% 

Comuna Sânmartin 496 2.90% 496 3.12% 865 4.38% 74.4% 

Comuna Sânnicolau 
Român 

22 0.13% 24 0.15% 42 0.21% 90.9% 

Comuna Sântandrei 166 0.97% 196 1.23% 556 2.81% 234.9% 

Comuna Tămășeu 50 0.29% 47 0.30% 71 0.36% 42.0% 

Comuna Toboliu 13 0.08% 21 0.13% 50 0.25% 284.6% 

Total zonă 17107 100.00% 15894 100.00% 19763 100.00% 15.5% 

Sursa: ONRC, prelucrare proprie. 

În topul comunelor în care numărul întreprinderilor a crescut cel mai mult se află Paleu, Ttoboliu, 

Sântandrei, Copăcel, Cetariu. În 2019, cele mai multe firme erau înregistrate (lăsând la o parte municipiul 

Oradea) în comunele Sânmartin, Sântandrei, Nojorid, Paleu, Borș și Oșorhei, la polul opus situându-se 

comunele Sânnicolau Român, Toboliu, Copăcel, Săcădat, Gepiu și Cetariu. 



Numărul de angajați ai întreprinderilor active a scăzut în perioada 2008 - 2019 la nivelul celor 18 UAT-uri 

(totalul celor 18 UAT-uri), în 2019 înregistrându-se cu 4% mai puțini angajați decât în 2008. Așa cum se 

poate observa, această scădere este cauzată de reducerea numărului de angajați în municipiul Oradea (-

14,2%), aceasta concentrând în 2008 peste 88% din numărul total de angajați ai celor 18 UAT-uri. În toate 

comunele (fără excepție), numărul de angajați ai firmelor a crescut însă, ajungând ca acestea să 

concentreze în 2019 peste 21% din numărul total de angajați, față de 12, 21% cât concentrau în 2008. În 

topul comunelor cu cea mai mare creștere a numărului de angajați față de 2008 se află: Sânnicolau Român, 

Paleu, Copăcel, Săcădat. Cu excepția comunei Paleu, toate celelalte comune aflate în topul creșterii 

înregistrau în 2008 un număr mic de angajați în întreprinderi. 

Tabel 18: Evoluția numărului mediu de angajați ai întreprinderilor active în Oradea și comunele din zona de influență în perioada 
2008 - 2019 

Evoluția numărului mediu de angajați ai întreprinderilor active în Oradea și comunele din zona de influență în 
perioada 2008 - 2019 

UAT/an 2008 
% din 
total 

2010 
% din 
total 

2019 
% din 
total 

Creștere/descreștere 
2008 - 2019 

Municipiul Oradea 83607 87.79% 69097 85.97% 71723 78.44% -14.2% 

Comuna Biharia 982 1.03% 1647 2.05% 1225 1.34% 24.7% 

Comuna Borș 3293 3.46% 2817 3.51% 5093 5.57% 54.7% 

Comuna Cetariu 65 0.07% 63 0.08% 82 0.09% 26.2% 

Comuna Copăcel 61 0.06% 99 0.12% 151 0.17% 147.5% 

Comuna Gepiu 204 0.21% 207 0.26% 378 0.41% 85.3% 

Comuna Girișu de Criș 162 0.17% 134 0.17% 296 0.32% 82.7% 

Comuna Hidișelu de Sus 207 0.22% 173 0.22% 347 0.38% 67.6% 

Comuna Ineu 136 0.14% 140 0.17% 202 0.22% 48.5% 

Comuna Nojorid 944 0.99% 848 1.06% 1741 1.90% 84.4% 

Comuna Oșorhei 771 0.81% 778 0.97% 1184 1.29% 53.6% 

Comuna Paleu 250 0.26% 322 0.40% 1050 1.15% 320.0% 

Comuna Săcădat 331 0.35% 430 0.54% 776 0.85% 134.4% 

Comuna Sânmartin 2325 2.44% 2247 2.80% 3443 3.77% 48.1% 

Comuna Sânnicolau 
Român 

24 0.03% 15 0.02% 109 0.12% 354.2% 

Comuna Sântandrei 1649 1.73% 1170 1.46% 3357 3.67% 103.6% 

Comuna Tămășeu 154 0.16% 100 0.12% 167 0.18% 8.4% 

Comuna Toboliu 67 0.07% 82 0.10% 116 0.13% 73.1% 

Total zonă 95232 100.00% 80369 100.00% 91440 100.00% -4.0% 

Sursa: ONRC, prelucrare proprie. 

După municipiul Oradea, în 2019 în topul comunelor cu cei mai mulți angajați în întreprinderi se află: Borș, 

Sânmartin, Sântandrei, Nojorid și Biharia. Cei mai puțin angajați în întreprinderi se înregistrau în 2019 în 

comunele Cetariu, Sânnicolau Român, Toboliu și Copăcel. 

Cifra de afaceri a crescut în termeni reali la nivelul tuturor celor 18 UAT-uri, creșterea totală fiind de 28,7% 

în 2019 față de 2008. În municipiul Oradea, creșterea cifrei de afaceri este sub media totalului celor 18 

UAT-uri, confirmând trendul observat deja în cazul altor indicatori. Singura comună în care cifra de afaceri 



era în 2019 mai mică decât în 2008 este Tămășeu. Cele mai mari creșteri ale cifrei de afaceri se 

înregistrează în comunele Sânnicolau Român, Paleu, Girișu de Criș, Săcădat și Sântandrei. Creșteri mai mici 

ale cifrei de afaceri au înregistrat comunele Ineu, Toboliu, Borș și Cetariu. De observat însă că, între 

comune, Borș deținea atât în 2008, cât și în 2019 cea mai mare pondere în totalul cifrei de afaceri celor 

18 UAT-uri. Se mai poate observa de asemenea, că dacă în 2008, ponderea cifrei de afaceri a municipiului 

Oradea în totalul cifrei de afaceri a celor 18 UAT-uri era de 84,99%, în 2019, pe fondul creșterii cifrei de 

afaceri a întreprinderilor din comune, ponderea ajunge la 73,34%. 

Tabel 19: Evoluția cifrei de afaceri (mii lei) a întreprinderilor active în Oradea și comunele din zona de influență în perioada 2008 
- 2019 (termeni reali, an de bază 2008) 

Evoluția cifrei de afaceri (mii lei) a întreprinderilor active în Oradea și comunele din zona de influență în 
perioada 2008 - 2019 (termeni reali, an de bază 2008) 

UAT/an 2008 
% din 
total 

2010 
% din 
total 

2019 
% din 
total 

Creștere/descreștere 
2008 - 2019 

Municipiul Oradea 14372.6 84.99% 10841.0 77.79% 15964.3 73.34% 11.1% 

Comuna Biharia 276.6 1.64% 441.4 3.17% 669.4 3.07% 142.0% 

Comuna Borș 1201.0 7.10% 1515.2 10.87% 2225.9 10.23% 85.3% 

Comuna Cetariu 9.4 0.06% 5.4 0.04% 18.0 0.08% 91.8% 

Comuna Copăcel 6.8 0.04% 7.6 0.05% 13.9 0.06% 104.9% 

Comuna Gepiu 43.2 0.26% 30.9 0.22% 130.0 0.60% 201.1% 

Comuna Girișu de Criș 12.2 0.07% 21.7 0.16% 62.5 0.29% 411.0% 

Comuna Hidișelu de Sus 28.1 0.17% 26.2 0.19% 54.4 0.25% 94.0% 

Comuna Ineu 20.2 0.12% 11.5 0.08% 26.6 0.12% 31.3% 

Comuna Nojorid 212.6 1.26% 195.1 1.40% 362.4 1.66% 70.4% 

Comuna Oșorhei 88.3 0.52% 87.8 0.63% 186.1 0.85% 110.8% 

Comuna Paleu 25.2 0.15% 77.6 0.56% 262.2 1.20% 941.5% 

Comuna Săcădat 41.8 0.25% 50.8 0.36% 163.6 0.75% 291.5% 

Comuna Sânmartin 253.1 1.50% 233.3 1.67% 595.3 2.73% 135.2% 

Comuna Sânnicolau 
Român 

1.7 0.01% 2.2 0.02% 26.6 0.12% 1497.4% 

Comuna Sântandrei 275.7 1.63% 366.1 2.63% 965.3 4.43% 250.2% 

Comuna Tămășeu 35.2 0.21% 16.2 0.12% 31.5 0.14% -10.7% 

Comuna Toboliu 6.3 0.04% 6.9 0.05% 11.1 0.05% 74.2% 

Total zonă 16909.9 100.00% 13936.9 100.00% 21768.9 100.00% 28.7% 

Sursa: ONRC, prelucrare proprie. 

După municipiul Oradea, comunele cu cea mai mare cifră de afaceri în 2019 erau Borș, Sântandrei,  Biharia, 

Sânmartin și Nojorid. La polul opus, comunele cu cifra de afaceri mai mică sunt Toboliu, Copăcel, Cetariu, 

Ineu și Sânnicolau Român. 

Și evoluția profitului brut și net relevă aproximativ aceeași situație ca în cazul cifrei de afaceri, toate UAT-

urile înregistrând creșteri semnificative (în termeni reali) ale profitului brut și a celui net. Creșterea 

profitului brut și a celui net la nivelul municipiului Oradea este însă sub media creșterii la nivelul tuturor 

celor 18 UAT-uri, înregistrându-se de asemenea și o scădere a ponderii profitului brut și a celui net în 

totalul profitului brut și net al celor 18 UAT-uri. În comune, cele mai mari creșteri ale profiturilor s-au 



înregistrat în general în acele comune care au înregistrat și cele mai mari creșteri ale cifrei de afaceri: 

Gepiu (această comună face excepție, neînregistrând una dintre cele mai mari creșteri ale cifrei de 

afaceri), Sânnicolau Român, Paleu, Sântandrei, Ineu. Profitul brut și cel net au crescut mai puțin în 

comunele Biharia, Copăcel, Borș, Oșorhei. 

Tabel 20: Evoluția profitului brut (mii lei) a întreprinderilor active în Oradea și comunele din zona de influență în perioada 2008 - 
2019 (termeni reali, an de bază 2008) 

Evoluția profitului brut (mii lei) a întreprinderilor active în Oradea și comunele din zona de influență în perioada 
2008 - 2019 (termeni reali, an de bază 2008) 

UAT/an 2008 
% din 
total 

2010 
% din 
total 

2019 
% din 
total 

Creștere/descreștere 
2008 - 2019 

Municipiul Oradea 604584.4 87.26% 472922.7 82.35% 1390502.9 79.90% 130.0% 

Comuna Biharia 24419.0 3.52% 20856.2 3.63% 37708.9 2.17% 54.4% 

Comuna Borș 13165.2 1.90% 21625.6 3.77% 38352.4 2.20% 191.3% 

Comuna Cetariu 673.5 0.10% 445.3 0.08% 1463.2 0.08% 117.3% 

Comuna Copăcel 731.5 0.11% 290.5 0.05% 1454.0 0.08% 98.8% 

Comuna Gepiu 472.5 0.07% 297.6 0.05% 7859.7 0.45% 1563.4% 

Comuna Girișu de Criș 845.1 0.12% 565.8 0.10% 5399.4 0.31% 538.9% 

Comuna Hidișelu de 
Sus 

1117.0 0.16% 1159.5 0.20% 6309.3 0.36% 464.8% 

Comuna Ineu 215.3 0.03% 219.9 0.04% 2243.4 0.13% 941.9% 

Comuna Nojorid 9980.0 1.44% 6284.4 1.09% 36453.1 2.09% 265.3% 

Comuna Oșorhei 4535.2 0.65% 6177.4 1.08% 16487.5 0.95% 263.5% 

Comuna Paleu 2548.7 0.37% 2118.4 0.37% 29049.3 1.67% 1039.8% 

Comuna Săcădat 935.6 0.14% 1841.0 0.32% 6896.0 0.40% 637.0% 

Comuna Sânmartin 19779.8 2.85% 14259.6 2.48% 75742.7 4.35% 282.9% 

Comuna Sânnicolau 
Român 

110.3 0.02% 34.4 0.01% 1756.1 0.10% 1492.3% 

Comuna Sântandrei 7818.0 1.13% 22713.7 3.96% 75036.6 4.31% 859.8% 

Comuna Tămășeu 733.3 0.11% 2052.4 0.36% 6426.7 0.37% 776.4% 

Comuna Toboliu 217.6 0.03% 433.6 0.08% 1243.8 0.07% 471.6% 

Total zonă 692881.9 100.00% 574297.8 100.00% 1740385.0 100.00% 151.2% 

Sursa: ONRC, prelucrare proprie. 

În topul comunelor cu cele mai mari profituri în 2019 se află Sânmartin, Sântandrei, Borș, Biharia și 

Nojorid. Cele mai mici profituri s-au înregistrat în comunele Toboliu, Cetariu, Copăcel, Sânnicolau Român 

și Ineu. 

Tabel 21: Evoluția profitului net (mii lei) a întreprinderilor active în Oradea și comunele din zona de influență în perioada 2008 - 
2019 (termeni reali, an de bază 2008) 

Evoluția profitului net (mii lei) a întreprinderilor active în Oradea și comunele din zona de influență în perioada 
2008 - 2019 (termeni reali, an de bază 2008) 



UAT/an 2008 
% din 
total 

2010 
% din 
total 

2019 
% din 
total 

Creștere/descreștere 
2008 - 2019 

Municipiul Oradea 507666.6 87.06% 394793.2 82.11% 1259178.1 79.83% 148.0% 

Comuna Biharia 20819.4 3.57% 17058.6 3.55% 34479.8 2.19% 65.6% 

Comuna Borș 10948.7 1.88% 19861.2 4.13% 33768.6 2.14% 208.4% 

Comuna Cetariu 580.4 0.10% 349.1 0.07% 1302.2 0.08% 124.4% 

Comuna Copăcel 614.0 0.11% 225.6 0.05% 1324.5 0.08% 115.7% 

Comuna Gepiu 400.0 0.07% 232.3 0.05% 6896.8 0.44% 1624.4% 

Comuna Girișu de Criș 699.9 0.12% 451.0 0.09% 4983.6 0.32% 612.1% 

Comuna Hidișelu de 
Sus 

938.9 0.16% 1008.2 0.21% 5783.5 0.37% 516.0% 

Comuna Ineu 175.2 0.03% 160.0 0.03% 2062.2 0.13% 1077.2% 

Comuna Nojorid 8455.5 1.45% 5231.9 1.09% 33847.8 2.15% 300.3% 

Comuna Oșorhei 3874.5 0.66% 5159.5 1.07% 14949.5 0.95% 285.8% 

Comuna Paleu 2299.6 0.39% 1846.4 0.38% 26164.4 1.66% 1037.8% 

Comuna Săcădat 712.3 0.12% 1422.1 0.30% 5860.4 0.37% 722.7% 

Comuna Sânmartin 17146.6 2.94% 11829.7 2.46% 70642.6 4.48% 312.0% 

Comuna Sânnicolau 
Român 

100.1 0.02% 21.1 0.00% 1573.6 0.10% 1471.3% 

Comuna Sântandrei 6909.2 1.18% 18912.0 3.93% 67153.5 4.26% 871.9% 

Comuna Tămășeu 623.6 0.11% 1881.3 0.39% 6245.5 0.40% 901.5% 

Comuna Toboliu 179.0 0.03% 382.8 0.08% 1171.1 0.07% 554.1% 

Total zonă 583143.5 100.00% 480826.1 100.00% 1577387.5 100.00% 170.5% 

Sursa: ONRC, prelucrare proprie. 

Observații: 

 Exceptând numărul de angajați ai întreprinderilor, toți ceilalți indicatori (număr de întreprinderi 

active, cifră de afaceri, profit) au crescut la nivelul total (dar și individual) al celor 18 UAT-uri. 

 În municipiul Oradea, creșterea numărului de firme, a cifrei de afaceri și a profitului este sub 

media înregistrată la nivelul total al celor 18 UAT-uri. 

 Scăderea numărului de angajați la nivelul total al celor 18 UAT-uri este cauzată de scăderea 

semnificativă a numărului de angajați în municipiul Oradea, acesta deținând cea mai mare 

pondere în totalul numărului de angajați; astfel, în toate cele 17 comune din zona de influență a 

municipiului, numărul de angajați ai întreprinderilor a crescut în perioada 2008 – 2019, dublându-

se în comunele în care până în 2008 înregistrau un număr mic de angajați. 

 Cele mai dezvoltate comune din punt de vedere economic (număr de firme, număr mediu de 

angajați, cifră de afaceri și profit) sunt Borș, Sântandrei,  Biharia, Sânmartin și Nojorid, iar cele mai 

puțin dezvoltate sunt Toboliu, Copăcel, Cetariu, Ineu și Sânnicolau Român. 

 Așa cum s-a observat și în cazul altor analize (a se vede analiza privind reziliența economică) 

evoluția indicatorilor economici relevă o relocare a activității economice dinspre municipiul 

Oradea, înspre comunele din zona de influență, respectiv cele din Zona Metropolitană Oradea. 



Analiza performanțelor și competitivității polilor economici din județ  

Oradea și zona urbană funcțională 

Cele patru cadrane 

 
SECTOARE / domenii ÎN 

TRANSFORMARE 
Necompetitiv (declin) 

SECTOARE / domenii ÎN 
DECLIN 

Necompetitiv (declin) 

SECTOARE / domenii ÎN 
DEZVOLTARE 

Competitiv (în creștere) 

SECTOARE / domenii DE 
PERSPECTIVĂ 

Competitiv (în creștere) 

Municipiul 
Oradea 

22 - Fabricarea produselor 
din cauciuc şi mase plastice 
45 - Comerţ cu ridicata şi cu 
amănuntul, întreţinerea şi 
repararea autovehiculelor  şi 
a motocicletelor 
46 - Comerţ cu ridicata cu 
excepţia comerţului cu 
autovehicule şi motociclete 
53 - Activităţi de poştă şi de 
curier 
56 - Restaurante şi alte 
activităţi de servicii de 
alimentaţie 
58 - Activităţi de editare 
68 - Tranzacţii imobiliare 
69 - Activităţi juridice şi de 
contabilitate 

ACTIVITĂŢI DE SERVICII 
ADMINISTRATIVE ŞI ACTIVITĂŢI 
DE SERVICII SUPORT 
ACTIVITĂŢI PROFESIONALE, 
ŞTIINŢIFICE ŞI TEHNICE 
AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ 
ŞI PESCUIT 
ALTE ACTIVITĂŢI DE SERVICII 
COMERŢ CU RIDICATA ŞI CU 
AMĂNUNTUL; REPARAREA 
AUTOVEHICULELOR ŞI 
MOTOCICLETELOR 
INFORMAŢII ŞI COMUNICAŢII 
PRODUCŢIA ŞI FURNIZAREA DE 
ENERGIE ELECTRICĂ ŞI 
TERMICĂ, GAZE, APĂ CALDĂ ŞI 
AER CONDIŢIONAT 
01 - Agricultură, vânătoare şi 
servicii anexe 
02 - Silvicultură şi exploatare 
forestieră 
08 - Alte activităţi extractive 
10 - Industria alimentară 
13 - Fabricarea produselor 
textile 
16 - Prelucrarea lemnului, 
fabricarea  produselor din 
lemn şi plută, cu excepţia 
mobilei; fabricarea articolelor 
din paie şi din alte materiale 
vegetale împletite 
17 - Fabricarea hârtiei şi a 
produselor din hârtie 
27 - Fabricarea 
echipamentelor electrice 
47 - Comerţ cu amănuntul, cu 
excepţia autovehiculelor şi 
motocicletelor 
71 - Activităţi de arhitectură şi 
inginerie; activităţi de testări şi 
analiză tehnică 
80 - Activităţi de investigaţii şi 
protecţie 
82 - Activităţi de secretariat, 
servicii suport şi alte activităţi 
de servicii prestate în principal 
întreprinderilor 
96 - Alte activităţi de servicii 

ACTIVITĂŢI DE SPECTACOLE, 
CULTURALE ŞI RECREATIVE 
CONSTRUCŢII 
DISTRIBUŢIA APEI; 
SALUBRITATE, GESTIONAREA 
DEŞEURILOR, ACTIVITĂŢI DE 
DECONTAMINARE 
ÎNVĂŢĂMÂNT 
SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ 
SOCIALĂ 
TRANSPORT ȘI DEPOZITARE 
14 - Fabricarea articolelor de 
îmbrăcăminte 
24 - Industria metalurgică 
25 - Industria construcţiilor 
metalice şi a produselor din 
metal, exclusiv maşini, utilaje şi 
instalaţii 
26 - Fabricarea calculatoarelor 
şi a produselor electronice şi 
optice 
31 - Fabricarea de mobilă 
32 - Alte activităţi industriale 
n.c.a. 
38 - Colectarea, tratarea şi 
eliminarea deşeurilor; activităţi 
de recuperare a materialelor  
reciclabile 
41 - Construcţii de clădiri 
42 - Lucrări de geniu civil 
43 - Lucrări speciale de 
construcţii 
49 - Transporturi terestre şi 
transporturi prin conducte 
52 - Depozitare şi activităţi 
auxiliare pentru transporturi 
60 - Activităţi de difuzare şi 
transmitere de programe 
66 - Activităţi auxiliare pentru  
intermedieri financiare, 
activităţi de asigurare şi 
fonduri de pensii 
74 - Alte activităţi profesionale, 
stiinţifice şi tehnice 
85 – Învăţământ 
86 - Activităţi referitoare la 
sănătatea umană 
88 - Activităţi de asistenţă 
socială, fără cazare 

HOTELURI ŞI RESTAURANTE 
INTERMEDIERI FINANCIARE 
ŞI ASIGURĂRI 
18 - Tipărire şi reproducerea 
pe suporţi a înregistrărilor 
23 - Fabricarea altor produse 
din minerale nemetalice 
28 - Fabricarea de maşini, 
utilaje şi echipamente n.c.a. 
29 - Fabricarea 
autovehiculelor de transport 
rutier, a remorcilor şi 
semiremorcilor 
36 - Captarea, tratarea şi 
distribuţia apei 
64 - Intermedieri financiare, 
cu excepţia activităţilor de 
asigurări şi ale fondurilor 
73 - Publicitate şi activităţi 
de studiere a pieţei 
78 - Activităţi de servicii 
privind forţa de muncă 
79 - Activităţi ale agenţiilor 
turistice şi a tur-operatorilor; 
alte servicii de rezervare şi 
asistenţă turistică 
81 - Activităţi de peisagistică 
şi servicii pentru clădiri 
95 - Reparaţii de 
calculatoare, de articole 
personale şi de uz 
gospodăresc 



92 - Activități de jocuri de 
noroc și pariuri 
93 - Activităţi spotive, 
recreative şi distractive 

 
SECTOARE / domenii ÎN 

TRANSFORMARE 
Necompetitiv (declin) 

SECTOARE / domenii ÎN 
DECLIN 

Necompetitiv (declin) 

SECTOARE / domenii ÎN 
DEZVOLTARE 

Competitiv (în creștere) 

SECTOARE / domenii DE 
PERSPECTIVĂ 

Competitiv (în creștere) 

Comuna 
Biharia 

AGRICULTURĂ, 
SILVICULTURĂ ŞI PESCUIT 
01 - Agricultură, vânătoare şi 
servicii anexe 
10 - Industria alimentară 
49 - Transporturi terestre şi 
transporturi prin conducte 

HOTELURI ŞI RESTAURANTE 
INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE 
33 - Repararea, întreţinerea şi 
instalarea maşinilor şi 
echipamentelor 
47 - Comerţ cu amănuntul, cu 
excepţia autovehiculelor şi 
motocicletelor 
56 - Restaurante şi alte 
activităţi de servicii de 
alimentaţie 

COMERŢ CU RIDICATA ŞI CU 
AMĂNUNTUL; REPARAREA 
AUTOVEHICULELOR ŞI 
MOTOCICLETELOR 
CONSTRUCŢII 
ÎNVĂŢĂMÂNT 
TRANSPORT ȘI DEPOZITARE 
18 - Tipărire şi reproducerea pe 
suporţi a înregistrărilor 
22 - Fabricarea produselor din 
cauciuc şi mase plastice 
23 - Fabricarea altor produse 
din minerale nemetalice 
25 - Industria construcţiilor 
metalice şi a produselor din 
metal, exclusiv maşini, utilaje şi 
instalaţii 
41 - Construcţii de clădiri 
42 - Lucrări de geniu civil 
43 - Lucrări speciale de 
construcţii 
45 - Comerţ cu ridicata şi cu 
amănuntul, întreţinerea şi 
repararea autovehiculelor şi a 
motocicletelor 
46 - Comerţ cu ridicata cu 
excepţia comerţului cu 
autovehicule şi motociclete 
52 - Depozitare şi activităţi 
auxiliare pentru transporturi 
85 - Învăţământ 

 

 
SECTOARE / domenii ÎN 

TRANSFORMARE 
Necompetitiv (declin) 

SECTOARE / domenii ÎN 
DECLIN 

Necompetitiv (declin) 

SECTOARE / domenii ÎN 
DEZVOLTARE 

Competitiv (în creștere) 

SECTOARE / domenii DE 
PERSPECTIVĂ 

Competitiv (în creștere) 

Comuna 
Borș 

TRANSPORT ȘI DEPOZITARE 
15 - Tăbăcirea şi finisarea 
pieilor; fabricarea articolelor 
de voiaj şi marochinărie, 
harnaşamentelor şi 
încălţămintei; prepararea şi 
vopsirea blănurilor 
26 - Fabricarea 
calculatoarelor şi a 
produselor electronice şi 
optice 
49 - Transporturi terestre şi 
transporturi prin conducte 
 

COMERŢ CU RIDICATA ŞI CU 
AMĂNUNTUL; REPARAREA 
AUTOVEHICULELOR ŞI 
MOTOCICLETELOR 
HOTELURI ŞI RESTAURANTE 
08 - Alte activităţi extractive 
14 - Fabricarea articolelor de 
îmbrăcăminte 
29 - Fabricarea autovehiculelor 
de transport rutier, a 
remorcilor şi semiremorcilor 
31 - Fabricarea de mobilă 
41 - Construcţii de clădiri 
45 - Comerţ cu ridicata şi cu 
amănuntul, întreţinerea şi 
repararea autovehiculelor şi a 
motocicletelor 

ALTE ACTIVITĂŢI DE SERVICII 
INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE 
25 - Industria construcţiilor 
metalice şi a produselor din 
metal, exclusiv maşini, utilaje şi 
instalaţii 
27 - Fabricarea echipamentelor 
electrice 
32 - Alte activităţi industriale 
n.c.a. 
36 - Captarea, tratarea şi 
distribuţia apei 
38 - Colectarea, tratarea şi 
eliminarea deşeurilor; activităţi 
de recuperare a materialelor  
reciclabile 

ACTIVITĂŢI PROFESIONALE, 
ŞTIINŢIFICE ŞI TEHNICE 
CONSTRUCŢII 
01 - Agricultură, vânătoare şi 
servicii anexe 
10 - Industria alimentară 
22 - Fabricarea produselor 
din cauciuc şi mase plastice 
43 - Lucrări speciale de 
construcţii 
47 - Comerţ cu amănuntul, 
cu excepţia autovehiculelor 
şi motocicletelor 
71 - Activităţi de arhitectură 
şi inginerie; activităţi de 
testări şi analiză tehnică 



46 - Comerţ cu ridicata cu 
excepţia comerţului cu 
autovehicule şi motociclete 
55 - Hoteluri şi alte facilităţi de 
cazare 
 

52 - Depozitare şi activităţi 
auxiliare pentru transporturi 
74 - Alte activităţi profesionale, 
stiinţifice şi tehnice 
95 - Reparaţii de calculatoare, 
de articole personale şi de uz 
gospodăresc 

81 - Activităţi de peisagistică 
şi servicii pentru clădiri 
82 - Activităţi de secretariat, 
servicii suport şi alte 
activităţi de servicii prestate 
în principal întreprinderilor 

 
SECTOARE / domenii ÎN 

TRANSFORMARE 
Necompetitiv (declin) 

SECTOARE / domenii ÎN 
DECLIN 

Necompetitiv (declin) 

SECTOARE / domenii ÎN 
DEZVOLTARE 

Competitiv (în creștere) 

SECTOARE / domenii DE 
PERSPECTIVĂ 

Competitiv (în creștere) 

Comuna 
Cetariu 

COMERŢ CU RIDICATA ŞI CU 
AMĂNUNTUL; REPARAREA 
AUTOVEHICULELOR ŞI 
MOTOCICLETELOR 
46 - Comerţ cu ridicata cu 
excepţia comerţului cu 
autovehicule şi motociclete 
47 - Comerţ cu amănuntul, cu 
excepţia autovehiculelor şi 
motocicletelor 

INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE 
 

CONSTRUCŢII 
HOTELURI ŞI RESTAURANTE 
TRANSPORT ȘI DEPOZITARE 
43 - Lucrări speciale de 
construcţii 
49 - Transporturi terestre şi 
transporturi prin conducte 
56 - Restaurante şi alte 
activităţi de servicii de 
alimentaţie 

 

 
SECTOARE / domenii ÎN 

TRANSFORMARE 
Necompetitiv (declin) 

SECTOARE / domenii ÎN 
DECLIN 

Necompetitiv (declin) 

SECTOARE / domenii ÎN 
DEZVOLTARE 

Competitiv (în creștere) 

SECTOARE / domenii DE 
PERSPECTIVĂ 

Competitiv (în creștere) 

Comuna 
Copăcel 

ACTIVITĂŢI DE SERVICII 
ADMINISTRATIVE ŞI 
ACTIVITĂŢI DE SERVICII 
SUPORT 
9 - Transporturi terestre şi 
transporturi prin conducte 
80 - Activităţi de investigaţii 
şi protecţie 

AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ 
ŞI PESCUIT 
COMERŢ CU RIDICATA ŞI CU 
AMĂNUNTUL; REPARAREA 
AUTOVEHICULELOR ŞI 
MOTOCICLETELOR 
01 - Agricultură, vânătoare şi 
servicii anexe 
43 - Lucrări speciale de 
construcţii 

CONSTRUCŢII 
TRANSPORT ȘI DEPOZITARE 
10 - Industria alimentară 
42 - Lucrări de geniu civil 
 
 

 

 
SECTOARE / domenii ÎN 

TRANSFORMARE 
Necompetitiv (declin) 

SECTOARE / domenii ÎN 
DECLIN 

Necompetitiv (declin) 

SECTOARE / domenii ÎN 
DEZVOLTARE 

Competitiv (în creștere) 

SECTOARE / domenii DE 
PERSPECTIVĂ 

Competitiv (în creștere) 

Comuna 
Gepiu 

INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE 
10 - Industria alimentară 
46 - Comerţ cu ridicata cu 
excepţia comerţului cu 
autovehicule şi motociclete 

ACTIVITĂŢI PROFESIONALE, 
ŞTIINŢIFICE ŞI TEHNICE 
70 - Activităţi ale 
direcţiilor(centralelor), 
birourilor administrative 
centralizate; activităţi de 
management şi de consultanţă 
în management 

ACTIVITĂŢI DE SERVICII 
ADMINISTRATIVE ŞI ACTIVITĂŢI 
DE SERVICII SUPORT 
COMERŢ CU RIDICATA ŞI CU 
AMĂNUNTUL; REPARAREA 
AUTOVEHICULELOR ŞI 
MOTOCICLETELOR 
80 - Activităţi de investigaţii şi 
protecţie 

CONSTRUCŢII 
TRANSPORT ȘI DEPOZITARE 
41 - Construcţii de clădiri 
49 - Transporturi terestre şi 
transporturi prin conducte 
 

 
SECTOARE / domenii ÎN 

TRANSFORMARE 
Necompetitiv (declin) 

SECTOARE / domenii ÎN 
DECLIN 

Necompetitiv (declin) 

SECTOARE / domenii ÎN 
DEZVOLTARE 

Competitiv (în creștere) 

SECTOARE / domenii DE 
PERSPECTIVĂ 

Competitiv (în creștere) 

Comuna 
Girișu de 
Criș 

COMERŢ CU RIDICATA ŞI CU 
AMĂNUNTUL; REPARAREA 
AUTOVEHICULELOR ŞI 
MOTOCICLETELOR 
CONSTRUCŢII 
41 - Construcţii de clădiri 
47 - Comerţ cu amănuntul, cu 
excepţia autovehiculelor şi 
motocicletelor 
 

10 - Industria alimentară 
14 - Fabricarea articolelor de 
îmbrăcăminte 
46 - Comerţ cu ridicata cu 
excepţia comerţului cu 
autovehicule şi motociclete 

AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ 
ŞI PESCUIT 
INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE 
TRANSPORT ŞI DEPOZITARE 
01 - Agricultură, vânătoare şi 
servicii anexe 
20 - Fabricarea substanţelor şi 
a produselor chimice 
23 - Fabricarea altor produse 
din minerale nemetalice 

 



 25 - Industria construcţiilor 
metalice şi a produselor din 
metal, exclusiv maşini, utilaje şi 
instalaţii 
43 - Lucrări speciale de 
construcţii 
49 - Transporturi terestre şi 
transporturi prin conducte 
82 - Activităţi de secretariat, 
servicii suport şi alte activităţi 
de servicii prestate în principal 
întreprinderilor 

 
SECTOARE / domenii ÎN 

TRANSFORMARE 
Necompetitiv (declin) 

SECTOARE / domenii ÎN 
DECLIN 

Necompetitiv (declin) 

SECTOARE / domenii ÎN 
DEZVOLTARE 

Competitiv (în creștere) 

SECTOARE / domenii DE 
PERSPECTIVĂ 

Competitiv (în creștere) 

Comuna 
Hidișelu 
de Sus 

TRANSPORT ȘI DEPOZITARE 
47 - Comerţ cu amănuntul, cu 
excepţia autovehiculelor şi 
motocicletelor 
49 - Transporturi terestre şi 
transporturi prin conducte 
 

HOTELURI ŞI RESTAURANTE 
INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE 
10 - Industria alimentară 
15 - Tăbăcirea şi finisarea 
pieilor; fabricarea articolelor 
de voiaj şi marochinărie, 
harnaşamentelor şi 
încălţămintei; prepararea şi 
vopsirea blănurilor 
 

AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ 
ŞI PESCUIT 
COMERŢ CU RIDICATA ŞI CU 
AMĂNUNTUL; REPARAREA 
AUTOVEHICULELOR ŞI 
MOTOCICLETELOR 
CONSTRUCŢII 
01 - Agricultură, vânătoare şi 
servicii anexe 
02 - Silvicultură şi exploatare 
forestieră 
03 - Pescuitul şi acvacultura 
41 - Construcţii de clădiri 
45 - Comerţ cu ridicata şi cu 
amănuntul, întreţinerea şi 
repararea autovehiculelor şi a 
motocicletelor 
46 - Comerţ cu ridicata cu 
excepţia comerţului cu 
autovehicule şi motociclete 
70 - Activităţi ale 
direcţiilor(centralelor), 
birourilor administrative 
centralizate; activităţi de 
management şi de consultanţă 
în management 

ACTIVITĂŢI DE SERVICII 
ADMINISTRATIVE ŞI 
ACTIVITĂŢI DE SERVICII 
SUPORT 
ACTIVITĂŢI PROFESIONALE, 
ŞTIINŢIFICE ŞI TEHNICE 
 

 
SECTOARE / domenii ÎN 

TRANSFORMARE 
Necompetitiv (declin) 

SECTOARE / domenii ÎN 
DECLIN 

Necompetitiv (declin) 

SECTOARE / domenii ÎN 
DEZVOLTARE 

Competitiv (în creștere) 

SECTOARE / domenii DE 
PERSPECTIVĂ 

Competitiv (în creștere) 

Comuna 
Ineu 

COMERŢ CU RIDICATA ŞI CU 
AMĂNUNTUL; REPARAREA 
AUTOVEHICULELOR ŞI 
MOTOCICLETELOR 
41 - Construcţii de clădiri 
47 - Comerţ cu amănuntul, cu 
excepţia autovehiculelor şi 
motocicletelor 
 

INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE 
15 - Tăbăcirea şi finisarea 
pieilor; fabricarea articolelor 
de voiaj şi marochinărie, 
harnaşamentelor şi 
încălţămintei; prepararea şi 
vopsirea blănurilor 

ACTIVITĂŢI PROFESIONALE, 
ŞTIINŢIFICE ŞI TEHNICE 
CONSTRUCŢII 
HOTELURI ŞI RESTAURANTE 
TRANSPORT ȘI DEPOZITARE 
42 - Lucrări de geniu civil 
43 - Lucrări speciale de 
construcţii 
49 - Transporturi terestre şi 
transporturi prin conducte 
56 - Restaurante şi alte 
activităţi de servicii de 
alimentaţie 

 



71 - Activităţi de arhitectură şi 
inginerie; activităţi de testări şi 
analiză tehnică 

 
SECTOARE / domenii ÎN 

TRANSFORMARE 
Necompetitiv (declin) 

SECTOARE / domenii ÎN 
DECLIN 

Necompetitiv (declin) 

SECTOARE / domenii ÎN 
DEZVOLTARE 

Competitiv (în creștere) 

SECTOARE / domenii DE 
PERSPECTIVĂ 

Competitiv (în creștere) 

Comuna 
Nojorid 

AGRICULTURĂ, 
SILVICULTURĂ ŞI PESCUIT 
HOTELURI ŞI RESTAURANTE  
TRANSPORT ŞL DEPOZITARE 
01 - Agricultură, vânătoare şi 
servicii anexe 
15 - Tăbăcirea şi finisarea 
pieilor; fabricarea articolelor 
de voiaj şi marochinărie, 
harnaşamentelor şi 
încălţămintei; prepararea şi 
vopsirea blănurilor 
46 - Comerţ cu ridicata cu 
excepţia comerţului cu 
autovehicule şi motociclete 
49 - Transporturi terestre şi 
transporturi prin conducte 
55 - Hoteluri şi alte facilităţi 
de cazare 

31 - Fabricarea de mobilă 
 

INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE 
10 - Industria alimentară 
23 - Fabricarea altor produse 
din minerale nemetalice 
29 - Fabricarea autovehiculelor 
de transport rutier, a 
remorcilor şi semiremorcilor 
46 - Comerţ cu ridicata cu 
excepţia comerţului cu 
autovehicule şi motociclete 
63 - Activităţi de servicii 
informatice 

COMERŢ CU RIDICATA ŞI CU 
AMĂNUNTUL; REPARAREA 
AUTOVEHICULELOR ŞI 
MOTOCICLETELOR 
CONSTRUCŢII 
INFORMAŢII ŞI 
COMUNICAŢII 
41 - Construcţii de clădiri 
43 - Lucrări speciale de 
construcţii 
45 - Comerţ cu ridicata şi cu 
amănuntul, întreţinerea şi 
repararea autovehiculelor şi 
a motocicletelor 
47 - Comerţ cu amănuntul, 
cu excepţia autovehiculelor 
şi motocicletelor 
62 - Activităţi de servicii în 
tehnologia informaţiei 
96 - Alte activităţi de servicii 

 
SECTOARE / domenii ÎN 

TRANSFORMARE 
Necompetitiv (declin) 

SECTOARE / domenii ÎN 
DECLIN 

Necompetitiv (declin) 

SECTOARE / domenii ÎN 
DEZVOLTARE 

Competitiv (în creștere) 

SECTOARE / domenii DE 
PERSPECTIVĂ 

Competitiv (în creștere) 

Comuna 
Oșorhei 

CONSTRUCŢII 
15 - Tăbăcirea şi finisarea 
pieilor; fabricarea articolelor 
de voiaj şi marochinărie, 
harnaşamentelor şi 
încălţămintei; prepararea şi 
vopsirea blănurilor 
31 - Fabricarea de mobilă 
43 - Lucrări speciale de 
construcţii 
 

COMERŢ CU RIDICATA ŞI CU 
AMĂNUNTUL; REPARAREA 
AUTOVEHICULELOR ŞI 
MOTOCICLETELOR 
HOTELURI ŞI RESTAURANTE 
INDUSTRIA EXTRACTIVĂ 
08 - Alte activităţi extractive 
10 - Industria alimentară 
16 - Prelucrarea lemnului, 
fabricarea  produselor din 
lemn şi plută, cu excepţia 
mobilei; fabricarea articolelor 
din paie şi din alte materiale 
vegetale împletite 
26 - Fabricarea calculatoarelor 
şi a produselor electronice şi 
optice 
46 - Comerţ cu ridicata cu 
excepţia comerţului cu 
autovehicule şi motociclete 
47 - Comerţ cu amănuntul, cu 
excepţia autovehiculelor şi 
motocicletelor 
 

DISTRIBUŢIA APEI; 
SALUBRITATE, GESTIONAREA 
DEŞEURILOR, ACTIVITĂŢI DE 
DECONTAMINARE 
INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE 
13 - Fabricarea produselor 
textile 
17 - Fabricarea hârtiei şi a 
produselor din hârtie 
18 - Tipărire şi reproducerea pe 
suporţi a înregistrărilor 
22 - Fabricarea produselor din 
cauciuc şi mase plastice 
23 - Fabricarea altor produse 
din minerale nemetalice 
25 - Industria construcţiilor 
metalice şi a produselor din 
metal, exclusiv maşini, utilaje şi 
instalaţii 
8 - Fabricarea de maşini, utilaje 
şi echipamente n.c.a. 
38 - Colectarea, tratarea şi 
eliminarea deşeurilor; activităţi 
de recuperare a materialelor  
reciclabile 
41 - Construcţii de clădiri 
45 - Comerţ cu ridicata şi cu 
amănuntul, întreţinerea şi 

ACTIVITĂŢI PROFESIONALE, 
ŞTIINŢIFICE ŞI TEHNICE 
TRANSPORT ŞL DEPOZITARE 
49 - Transporturi terestre şi 
transporturi prin conducte 



repararea autovehiculelor şi a 
motocicletelor 
52 - Depozitare şi activităţi 
auxiliare pentru transporturi 
55 - Hoteluri şi alte facilităţi de 
cazare 

 
SECTOARE / domenii ÎN 

TRANSFORMARE 
Necompetitiv (declin) 

SECTOARE / domenii ÎN 
DECLIN 

Necompetitiv (declin) 

SECTOARE / domenii ÎN 
DEZVOLTARE 

Competitiv (în creștere) 

SECTOARE / domenii DE 
PERSPECTIVĂ 

Competitiv (în creștere) 

Comuna 
Paleu 

INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE 
 
 

TRANZACŢII IMOBILIARE 
10 - Industria alimentară 
43 - Lucrări speciale de 
construcţii 
47 - Comerţ cu amănuntul, cu 
excepţia autovehiculelor şi 
motocicletelor 
68 - Tranzacţii imobiliare 

ACTIVITĂŢI DE SERVICII 
ADMINISTRATIVE ŞI ACTIVITĂŢI 
DE SERVICII SUPORT 
CONSTRUCŢII 
INFORMAŢII ŞI COMUNICAŢII 
ÎNVĂŢĂMÂNT 
TRANSPORT ŞL DEPOZITARE 
15 - Tăbăcirea şi finisarea 
pieilor; fabricarea articolelor 
de voiaj şi marochinărie, 
harnaşamentelor şi 
încălţămintei; prepararea şi 
vopsirea blănurilor 
24 - Industria metalurgică 
41 - Construcţii de clădiri 
42 - Lucrări de geniu civil 
45 - Comerţ cu ridicata şi cu 
amănuntul, întreţinerea şi 
repararea autovehiculelor şi a 
motocicletelor 
46 - Comerţ cu ridicata cu 
excepţia comerţului cu 
autovehicule şi motociclete 
49 - Transporturi terestre şi 
transporturi prin conducte 
58 - Activităţi de editare 
66 - Activităţi auxiliare pentru  
intermedieri financiare, 
activităţi de asigurare şi 
fonduri de pensii 
70 - Activităţi ale 
direcţiilor(centralelor), 
birourilor administrative 
centralizate; activităţi de 
management şi de consultanţă 
în management 
81 - Activităţi de peisagistică şi 
servicii pentru clădiri 
82 - Activităţi de secretariat, 
servicii suport şi alte activităţi 
de servicii prestate în principal 
întreprinderilor 
85 – Învăţământ 
93 - Activităţi spotive, 
recreative şi distractive 

ACTIVITĂŢI PROFESIONALE, 
ŞTIINŢIFICE ŞI TEHNICE 
COMERŢ CU RIDICATA ŞI CU 
AMĂNUNTUL; REPARAREA 
AUTOVEHICULELOR ŞI 
MOTOCICLETELOR 
INTERMEDIERI FINANCIARE 
ŞI ASIGURĂRI 
 

 
SECTOARE / domenii ÎN 

TRANSFORMARE 
Necompetitiv (declin) 

SECTOARE / domenii ÎN 
DECLIN 

Necompetitiv (declin) 

SECTOARE / domenii ÎN 
DEZVOLTARE 

Competitiv (în creștere) 

SECTOARE / domenii DE 
PERSPECTIVĂ 

Competitiv (în creștere) 



Comuna 
Săcădat 

INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE 
10 - Industria alimentară 
31 - Fabricarea de mobilă 
 
 

 ACTIVITĂŢI DE SERVICII 
ADMINISTRATIVE ŞI ACTIVITĂŢI 
DE SERVICII SUPORT 
46 - Comerţ cu ridicata cu 
excepţia comerţului cu 
autovehicule şi motociclete 
78 - Activităţi de servicii privind 
forţa de muncă 
80 - Activităţi de investigaţii şi 
protecţie 

COMERŢ CU RIDICATA ŞI CU 
AMĂNUNTUL; REPARAREA 
AUTOVEHICULELOR ŞI 
MOTOCICLETELOR 
TRANSPORT ŞL DEPOZITARE 
41 - Construcţii de clădiri 
45 - Comerţ cu ridicata şi cu 
amănuntul, întreţinerea şi 
repararea autovehiculelor 
 şi a motocicletelor 
49 - Transporturi terestre şi 
transporturi prin conducte 

 
SECTOARE / domenii ÎN 

TRANSFORMARE 
Necompetitiv (declin) 

SECTOARE / domenii ÎN 
DECLIN 

Necompetitiv (declin) 

SECTOARE / domenii ÎN 
DEZVOLTARE 

Competitiv (în creștere) 

SECTOARE / domenii DE 
PERSPECTIVĂ 

Competitiv (în creștere) 

Comuna 
Sânmartin 

HOTELURI ŞI RESTAURANTE 
15 - Tăbăcirea şi finisarea 
pieilor; fabricarea articolelor 
de voiaj şi marochinărie, 
harnaşamentelor şi 
încălţămintei; prepararea şi 
vopsirea blănurilor 
55 - Hoteluri şi alte facilităţi 
de cazare 
56 - Restaurante şi alte 
activităţi de servicii de 
alimentaţie 
 

ACTIVITĂŢI PROFESIONALE, 
ŞTIINŢIFICE ŞI TEHNICE 
COMERŢ CU RIDICATA ŞI CU 
AMĂNUNTUL; REPARAREA 
AUTOVEHICULELOR ŞI 
MOTOCICLETELOR 
INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE 
INFORMAŢII ŞI COMUNICAŢII 
PRODUCŢIA ŞI FURNIZAREA DE 
ENERGIE ELECTRICĂ ŞI 
TERMICĂ, GAZE, APĂ CALDĂ 
14 - Fabricarea articolelor de 
îmbrăcăminte 
46 - Comerţ cu ridicata cu 
excepţia comerţului cu 
autovehicule şi motociclete 
47 - Comerţ cu amănuntul, cu 
excepţia autovehiculelor şi 
motocicletelor 
68 - Tranzacţii imobiliare 
70 - Activităţi ale 
direcţiilor(centralelor), 
birourilor administrative 
centralizate; activităţi de 
management şi de consultanţă 
în management 

ACTIVITĂŢI DE SPECTACOLE, 
CULTURALE ŞI RECREATIVE 
AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ 
ŞI PESCUIT 
01 - Agricultură, vânătoare şi 
servicii anexe 
25 - Industria construcţiilor 
metalice şi a produselor din 
metal, exclusiv maşini, utilaje şi 
instalaţii 
38 - Colectarea, tratarea şi 
eliminarea deşeurilor; activităţi 
de recuperare a materialelor  
reciclabile 
45 - Comerţ cu ridicata şi cu 
amănuntul, întreţinerea şi 
repararea autovehiculelor şi a 
motocicletelor 
49 - Transporturi terestre şi 
transporturi prin conducte 
79 - Activităţi ale agenţiilor 
turistice şi a tur-operatorilor; 
alte servicii de rezervare şi 
asistenţă turistică 
90 - Activităţi de creaţie şi 
interpretare artistică 
93 - Activităţi spotive, 
recreative şi distractive 

ACTIVITĂŢI DE SERVICII 
ADMINISTRATIVE ŞI 
ACTIVITĂŢI DE SERVICII 
SUPORT 
CONSTRUCŢII 
DISTRIBUŢIA APEI; 
SALUBRITATE, GESTIONAREA 
DEŞEURILOR, ACTIVITĂŢI DE 
DECONTAMINARE 
INTERMEDIERI FINANCIARE 
ŞI ASIGURĂRI 
SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ 
SOCIALĂ 
TRANSPORT ŞL DEPOZITARE 
02 - Silvicultură şi exploatare 
forestieră 
10 - Industria alimentară 
28 - Fabricarea de maşini, 
utilaje şi echipamente n.c.a. 
41 - Construcţii de clădiri 
42 - Lucrări de geniu civil 
43 - Lucrări speciale de 
construcţii 
58 - Activităţi de editare 
64 - Intermedieri financiare, 
cu excepţia activităţilor de 
asigurări şi ale fondurilor de 
pensii 
71 - Activităţi de arhitectură 
şi inginerie; activităţi de 
testări şi analiză tehnică 
80 - Activităţi de investigaţii 
şi protecţie 
82 - Activităţi de secretariat, 
servicii suport şi alte 
activităţi de servicii prestate 
în principal întreprinderilor 
86 - Activităţi referitoare la 
sănătatea umană 

 
SECTOARE / domenii ÎN 

TRANSFORMARE 
Necompetitiv (declin) 

SECTOARE / domenii ÎN 
DECLIN 

Necompetitiv (declin) 

SECTOARE / domenii ÎN 
DEZVOLTARE 

Competitiv (în creștere) 

SECTOARE / domenii DE 
PERSPECTIVĂ 

Competitiv (în creștere) 



Comuna 
Sânnicolau 
Român 

AGRICULTURĂ, 
SILVICULTURĂ ŞI PESCUIT 
CONSTRUCŢII 
TRANSPORT ŞL DEPOZITARE 

COMERŢ CU RIDICATA ŞI CU 
AMĂNUNTUL; REPARAREA 
AUTOVEHICULELOR ŞI 
MOTOCICLETELOR 
47 - Comerţ cu amănuntul, cu 
excepţia autovehiculelor şi 
motocicletelor 

01 - Agricultură, vânătoare şi 
servicii anexe 
43 - Lucrări speciale de 
construcţii 
49 - Transporturi terestre şi 
transporturi prin conducte 

 

 
SECTOARE / domenii ÎN 

TRANSFORMARE 
Necompetitiv (declin) 

SECTOARE / domenii ÎN 
DECLIN 

Necompetitiv (declin) 

SECTOARE / domenii ÎN 
DEZVOLTARE 

Competitiv (în creștere) 

SECTOARE / domenii DE 
PERSPECTIVĂ 

Competitiv (în creștere) 

Comuna 
Sântandrei 

AGRICULTURĂ, 
SILVICULTURĂ ŞI PESCUIT 
INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE 
01 - Agricultură, vânătoare şi 
servicii anexe 
10 - Industria alimentară 
13 - Fabricarea produselor 
textile 
63 - Activităţi de servicii 
informatice 
 
 

INFORMAŢII ŞI COMUNICAŢII 
14 - Fabricarea articolelor de 
îmbrăcăminte 
26 - Fabricarea calculatoarelor 
şi a produselor electronice şi 
optice 
 
 

08 - Alte activităţi extractive 
17 - Fabricarea hârtiei şi a 
produselor din hârtie 
22 - Fabricarea produselor din 
cauciuc şi mase plastice 
25 - Industria construcţiilor 
metalice şi a produselor din 
metal, exclusiv maşini, utilaje şi 
instalaţii 
27 - Fabricarea echipamentelor 
electrice 
41 - Construcţii de clădiri 
 
 

ACTIVITĂŢI DE SERVICII 
ADMINISTRATIVE ŞI 
ACTIVITĂŢI DE SERVICII 
SUPORT 
ACTIVITĂŢI PROFESIONALE, 
ŞTIINŢIFICE ŞI TEHNICE 
COMERŢ CU RIDICATA ŞI CU 
AMĂNUNTUL; REPARAREA 
AUTOVEHICULELOR ŞI 
MOTOCICLETELOR 
CONSTRUCŢII 
HOTELURI ŞI RESTAURANTE 
SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ 
SOCIALĂ 
TRANSPORT ŞL DEPOZITARE 
16 - Prelucrarea lemnului, 
fabricarea  produselor din 
lemn şi plută, cu excepţia 
mobilei; fabricarea 
articolelor din paie şi din alte 
materiale vegetale împletite 
43 - Lucrări speciale de 
construcţii 
45 - Comerţ cu ridicata şi cu 
amănuntul, întreţinerea şi 
repararea autovehiculelor şi 
a motocicletelor 
46 - Comerţ cu ridicata cu 
excepţia comerţului cu 
autovehicule şi motociclete 
47 - Comerţ cu amănuntul, 
cu excepţia autovehiculelor 
şi motocicletelor 
49 - Transporturi terestre şi 
transporturi prin conducte 
52 - Depozitare şi activităţi 
auxiliare pentru transporturi 
53 - Activităţi de poştă şi de 
curier 
56 - Restaurante şi alte 
activităţi de servicii de 
alimentaţie 
62 - Activităţi de servicii în 
tehnologia informaţiei 
68 - Tranzacţii imobiliare 
81 - Activităţi de peisagistică 
şi servicii pentru clădiri 



82 - Activităţi de secretariat, 
servicii suport şi alte 
activităţi de servicii prestate 
în principal întreprinderilor 
86 - Activităţi referitoare la 
sănătatea umană 

 
SECTOARE / domenii ÎN 

TRANSFORMARE 
Necompetitiv (declin) 

SECTOARE / domenii ÎN 
DECLIN 

Necompetitiv (declin) 

SECTOARE / domenii ÎN 
DEZVOLTARE 

Competitiv (în creștere) 

SECTOARE / domenii DE 
PERSPECTIVĂ 

Competitiv (în creștere) 

Comuna 
Tămășeu 

11 - Fabricarea băuturilor 
41 - Construcţii de clădiri 
66 - Activităţi auxiliare pentru  
intermedieri financiare, 
activităţi de asigurare şi 
fonduri de pensii 

INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE 
TRANSPORT ŞL DEPOZITARE 
49 - Transporturi terestre şi 
transporturi prin conducte 
 

COMERŢ CU RIDICATA ŞI CU 
AMĂNUNTUL; REPARAREA 
AUTOVEHICULELOR ŞI 
MOTOCICLETELOR 
CONSTRUCŢII 
DISTRIBUŢIA APEI; 
SALUBRITATE, GESTIONAREA 
DEŞEURILOR, ACTIVITĂŢI DE 
DECONTAMINARE 
38 - Colectarea, tratarea şi 
eliminarea deşeurilor; activităţi 
de recuperare a materialelor  
reciclabile 
46 - Comerţ cu ridicata cu 
excepţia comerţului cu 
autovehicule şi motociclete 
47 - Comerţ cu amănuntul, cu 
excepţia autovehiculelor şi 
motocicletelor 

 

 
SECTOARE / domenii ÎN 

TRANSFORMARE 
Necompetitiv (declin) 

SECTOARE / domenii ÎN 
DECLIN 

Necompetitiv (declin) 

SECTOARE / domenii ÎN 
DEZVOLTARE 

Competitiv (în creștere) 

SECTOARE / domenii DE 
PERSPECTIVĂ 

Competitiv (în creștere) 

Comuna 
Toboliu 

COMERŢ CU RIDICATA ŞI CU 
AMĂNUNTUL; REPARAREA 
AUTOVEHICULELOR ŞI 
MOTOCICLETELOR 
INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE 

14 - Fabricarea articolelor de 
îmbrăcăminte 
15 - Tăbăcirea şi finisarea 
pieilor; fabricarea articolelor 
de voiaj şi marochinărie, 
harnaşamentelor şi 
încălţămintei; prepararea şi 
vopsirea blănurilor 
46 - Comerţ cu ridicata cu 
excepţia comerţului cu 
autovehicule şi motociclete 

AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ 
ŞI PESCUIT 
HOTELURI ŞI RESTAURANTE 
16 - Prelucrarea lemnului, 
fabricarea  produselor din lemn 
şi plută, cu excepţia mobilei; 
fabricarea articolelor din paie 
şi din alte materiale vegetale 
împletite 
47 - Comerţ cu amănuntul, cu 
excepţia autovehiculelor şi 
motocicletelor 
56 - Restaurante şi alte 
activităţi de servicii de 
alimentaţie 

INFORMAŢII ŞI 
COMUNICAŢII 
 

 

Observații: 

- Analiza sectorială și pe domenii a economiei locale în municipiul Oradea și în cele 17 comune din 

zona de influență/aproximativ Zona Metropolitană Oradea scoate în evidență diversificarea și 

specializarea economiei locale, fiecare UAT îndeplinind anumite funcțiuni economice și contribuind 

astfel la creșterea gradului de competitivitate economică al zonei. 

- O bună parte din sectoarele și domeniile aflate în declin în municipiul Oradea sunt în creștere și au 

devenit competitive în comunele din zona de influență; 



- Comunele cele mai mari și cele mai dezvoltate economic (Borș, Sântandrei,  Biharia, Sânmartin și 

Nojorid) sunt mai specializate și competitive într-un număr tot mai mare de sectoare și domenii, 

existând o strânsă corelație între nivelul de dezvoltare al acestora și numărul de sectoare și domenii 

în dezvoltare și/sau de perspectivă. 

- Se poate observa o specializare pe diverse funcțiuni a UAT-urilor analizate. 

Beiuș 

Numărul angajaților companiilor locale active a scăzut cu 12% în perioada 2008-2019. 

Structura economiei locale: 

- 21% comerț cu amănuntul 

- 13% fabricarea de mobilă 

- 16% fabricarea de îmbrăcăminte și produse textile 

- 7% restaurante 

- 4% industria alimentară 

- 4% silvicultură 

Peste 60% din angajați activează în sectoare competitive (rate de creștere superioare zonei de 

referință). Activitățile comerciale devin necompetitive. 

 

Transformare Baza de creștere / dezvoltare 

16 - Prelucrarea lemnului, fabricarea  produselor 

din lemn (reducerea cu ¾ a nr de angajați) 

45 - Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, 

întreţinerea şi repararea autovehiculelor 

 şi a motocicletelor 

47 - Comerţ cu amănuntul, cu excepţia 

autovehiculelor şi motocicletelor 

02 - Silvicultură şi exploatare forestieră 

10 - Industria alimentară 

13 - Fabricarea produselor textile 

14 - Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte 

22 - Fabricarea produselor din cauciuc şi mase 

plastice 

23 - Fabricarea altor produse din minerale 

nemetalice 

31 - Fabricarea de mobilă 

 

Declin Perspectivă 

15 - Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea 

articolelor de voiaj şi marochinărie, 

harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi 

vopsirea blănurilor (pondere redusă în totalul 

local, pierdere importantă de angajați – peste 400) 

46 - Comerţ cu ridicata cu excepţia comerţului cu 

autovehicule şi motociclete 

 

49 - Transporturi terestre şi transporturi prin 

conducte 

HoReCa 56 - Restaurante şi alte activităţi de 

servicii de alimentaţie 

 

Marghita 

Structura economiei locale: 



- Peste 50% din salariați aparțin industriei prelucrătoare: Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte și a 

produselor de încălțăminte – peste 45% din angajații unităților locale active 

- 14% - activități comerciale 

- 23% în sectorul serviciilor (cu excepția comerțului;) – HoReCa.  

Numărul salariaților unităților locale active a scăzut cu 30%. Peste 40% din angajați activează în sectoare 

competitive (rate de creștere superioare zonei de referință), dar ariile de specializare au o evoluție 

incertă. 

Transformare Baza de creștere / dezvoltare 

15 - Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea 

articolelor de voiaj şi marochinărie, 

harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi 

vopsirea blănurilor (pierdere de mai mult de 

jumătate din angajați; domeniul reprezenta 40% 

din totalul local, acum doar un sfert) 

 

 

14 - Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (rata 

de descreștere inferioară celei naționale) 

52 - Depozitare şi activităţi auxiliare pentru 

transporturi 

 

Declin Perspectivă 

47 - Comerţ cu amănuntul, cu excepţia 

autovehiculelor şi motocicletelor 

49 - Transporturi terestre şi transporturi prin 

conducte 

41 - Construcţii de clădiri 

32 - Alte activităţi industriale n.c.a. 

 

46 - Comerţ cu ridicata cu excepţia comerţului cu 

autovehicule şi motociclete 

80 - Activităţi de investigaţii şi protecţie 

 

 

Salonta 

Structura economiei locale (2019): 

- Predomina industria (55% din salariați) – componentă importantă de fabricare a componentelor 

pentru autoturisme, fabricarea hârtiei, industrie alimentară (activități industriale relativ diverse) 

- Comerț (20%); 

- Construcții (6%); 

- Transport și depozitare (5%). 

Evoluții structurale:  

- creșterea numărului de angajați ai unităților locale active;  

- industria își păstrează ponderea în totalul economiei locale;  

- diminuarea importanței activităților comerciale.  

Jumătate din angajați – angrenați în sectoare competitive. 

Transformare Baza de creștere / dezvoltare 

46 - Comerţ cu ridicata cu excepţia comerţului cu 

autovehicule şi motociclete 

47 - Comerţ cu amănuntul, cu excepţia 

autovehiculelor şi motocicletelor 

29 - Fabricarea autovehiculelor de transport rutier 

(creștere de patru ori a numărului de angajati) 

17 - Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie 



10 - Industria alimentară 22 - Fabricarea produselor din cauciuc şi mase 

plastice 

 

Declin Perspectivă 

14 - Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte 

15 - Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea 

articolelor de voiaj şi marochinărie, 

harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi 

vopsirea blănurilor (pierdere de peste 500 de 

angajati) 

41 - Construcţii de clădiri 

 

 

 

45 - Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, 

întreţinerea şi repararea autovehiculelor 

 şi a motocicletelor 

56 - Restaurante şi alte activităţi de servicii de 

alimentaţie 

 

 

Aleșd 

Structura economiei locale: 

- restructurarea generată de pierdere de actori industriali (fabricarea încălțămintei) a condus la o 

structură diversificată – industria ajunge de la 70% la 305 din totalul angajaților; transporturi și 

depozitare – creștere a numărului de angajați și a ponderii (de la 5 la 20%); sectorul comercial – deși 

pierde angajați , crește în importanță;  

60% din salariați angrenați in arii cu evoluții sub rata de evoluție a sectoarelor similare naționale, într-un 

context de restructurare industrială.  

Transformare Baza de creștere / dezvoltare 

15 - Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea 

articolelor de voiaj şi marochinărie, 

harnaşamentelor şi încălţămintei  

23 - Fabricarea altor produse din minerale 

nemetalice 

49 - Transporturi terestre şi transporturi prin 

conducte 

 

53 - Activităţi de poştă şi de curier 

45 - Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, 

întreţinerea şi repararea autovehiculelor 

 şi a motocicletelor 

81 - Activităţi de peisagistică şi servicii pentru 

clădiri 

13 - Fabricarea produselor textile 

25 - Industria construcţiilor metalice şi a 

produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi 

instalaţii 

36 - Captarea, tratarea şi distribuţia apei 

 

Declin Perspectivă 

41 - Construcţii de clădiri 

43 - Lucrări speciale de construcţii 

46 - Comerţ cu ridicata cu excepţia comerţului cu 

autovehicule şi motociclete 

47 - Comerţ cu amănuntul, cu excepţia 

autovehiculelor şi motocicletelor 

 

 

 



Valea lui Mihai 

Economia locală e supraspecializată în fabricarea încălțămintei (peste trei pătrimi din angajații unităților 

locale active), sector stabil în perioada de analiză, declin al activității de fabricare a articolelor de 

îmbrăcăminte. 

Transformare Baza de creștere / dezvoltare 

22 - Fabricarea produselor din cauciuc şi mase 

plastice 

 

15 - Fabricarea încălţămintei  

10 - Industria alimentară 

68 - Tranzacţii imobiliare 

 

 

Declin Perspectivă 

14 - Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte 

46 - Comerţ cu ridicata cu excepţia comerţului cu 

autovehicule şi motociclete 

01 - Agricultură, vânătoare şi servicii anexe 

 

 

 

10 - Industria alimentară 

41 - Construcţii de clădiri +  

43 - Lucrări speciale de construcţii (pondere 

redusa in total) 

 

 

 

Săcuieni 

Economia e specializată în comerț (un sfert din angajații companiilor locale active), fabricarea articolelor 

de îmbrăcăminte (aproape o cincime) și agricultură (15%).  

Transformare Baza de creștere / dezvoltare 

47 - Comerţ cu amănuntul, cu excepţia 

autovehiculelor şi motocicletelor 

01 - Agricultură, vânătoare şi servicii anexe 

25 - Industria construcţiilor metalice şi a 

produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi 

instalaţii 

 

14 - Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte 

32 - Alte activităţi industriale n.c.a. 

41 - Construcţii de clădiri 

 

 

Declin Perspectivă 

31 - Fabricarea de mobilă  

 

 

 

 

 

 

Ștei 

Structura economiei locale, 2019 : 40% din angajați – Industria băuturilor, 16% în Comerț,7%  - 

Transporturi terestre,  5% în Extracția minereurilor metalifere și 5% Industria încălțămintei / pielărie. 

Alte componente semnificative:, fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, prelucrarea lemnului. Mare 

parte din economia locală în pierdere de competitivitate (excepție – domeniile ce reprezintă baza de 

creștere și perspectivă, dar ponderea lor în total este redusă, doar 24% din totalul angajaților angrenați 

în activități competitive). Față de 2008 numărul de angajați ai unităților locale active a scăzut cu două 

treimi. 



Transformare Baza de creștere / dezvoltare 

07 - Extracția minereurilor metalifere ( scădere de 

patru ori a numărului angajaților) 

11 - Fabricarea băuturilor (înjumătățirea 

numărului de angajați) 

14 - Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte 

(reducerea cu 80% a nr. de salariați) 

25 - Industria construcţiilor metalice şi a 

produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi 

instalaţii 

 

15 - Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea 

articolelor de voiaj şi marochinărie, 

harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi 

vopsirea blănurilor (pondere redusă în totalul 

local) 

16 - Prelucrarea lemnului, fabricarea  produselor 

din lemn 

Declin Perspectivă 

10 - Industria alimentară (diminuare cu peste 1900 

de job-uri) 

47 - Comerţ cu amănuntul, cu excepţia 

autovehiculelor şi motocicletelor 

56 - Restaurante şi alte activităţi de servicii de 

alimentaţie 

 

46 - Comerţ cu ridicata cu excepţia comerţului cu 

autovehicule şi motociclete 

49 - Transporturi terestre şi transporturi prin 

conducte (creștere a numărului de angajati 

 

 

Nucet 

Activitate economică redusă ca importanță la nivel județean, cu un număr mic de angajați ai unităților cu 

sediul social în localitate. Specializare în activități extractive , colectarea apelor uzate , lucrări de 

construcții și activități comerciale.  

Vașcău 

Activitate industrială redusă – specializare în industria alimentară și cea a construcțiilor metalice, și în 

transporturi și depozitare (întreprinderi mici). Foste arii de specializare: fabricarea articolelor de 

îmbrăcăminte și fabricarea produselor din minerale nemetalice.  

 

  



 

Reziliența economică a județului Bihor 

În această parte a analizei am încercat să măsurăm reziliența economică a județului Bihor și să o 

comparăm cu cea a județelor din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, precum și cu cea celorlalte trei județe 

de la granița de Vest a României cu un stat membru al Uniunii Europene, respectiv județele Satu Mare, 

Arad și Timiș. De asemenea, analiza include și măsurarea și compararea rezilienței economice în interiorul 

județului, respectiv a categoriilor de unități administrativ-teritoriale din județul Bihor. Șocul la care am 

încercat să evaluăm, prin comparație, reziliența economică este criza financiar-economică declanșată la 

sfârșitul anului 2008 în România. 

Înainte de a trece la descrierea metodologiei de măsurare a rezilienței economice și de prezentare a 

rezultatelor obținute vom defini reziliența economică. Potrivit lui Di Caro (2017), reziliența economică 

reprezintă ”capacitatea unui loc dat (localitate, regiune, țară) de a rezista la un șoc, de a-și reveni după 

evenimente neașteptate și de a susține un trend de creștere economică pe termen lung”. Astfel, reziliența 

economică poate fi interpretată ca fiind procesul dinamic de rezistență și adaptare în care 

interdependența elementelor spațiale și temporale influențează modul în care economia reacționează la 

evenimente/fenomene adverse/potrivnice. Așadar, măsurarea și compararea rezilienței economice a 

unor comunități/județe/regiuni/țări oferă o perspectivă asupra modului în care economia acestor unități 

a fost afectată sau a făcut față șocului, respectiv asupra modului în care a reușit să își revină după un șoc 

și/sau să performeze din punct de vedere economic. De asemenea, analiza rezilienței economice permite 

și identificarea posibililor factori care au influențat reziliența economică, precum și schimbările structurale 

care s-au produs în economie ca urmare a șocului apărut, respectiv modul în care structura economică s-

a modificat/s-a adaptat. 

Metodele de măsurare a rezilienței economice sunt variate, însă majoritatea dintre ele se bazează pe 

metoda ”cutiei negre”, adică pe măsurarea rezultatelor activității economice (cutia neagră) înainte de 

producerea șocului economic, în timpul producerii acestuia și după perioada de șoc. Rezultatele activității 

economice pot fi măsurate printr-o serie de indicatori (individuali) precum PIB-ul, venitul, cifra de afaceri, 

profitul, numărul/ponderea salariaților, productivitatea, consumul, antreprenoriatul/inițiativa 

antreprenorială etc. sau prin indicatori compoziți (compuși din mai mulți indicatori individuali). 

Pornind de la metodologia utilizată în 2018 de Joint Research Centre of European Commission (JRC) pentru 

măsurarea rezilienței regiunilor din Uniunea Europeană, în vederea măsurării rezilienței economice, în 

cazul fiecărui indicator, am utilizat următoarele metode  de măsurare: 

Tabel 22:Măsurarea rezilienței economice: unități de măsură folosite 

Măsurarea rezilienței economice Definiție Capacitate  



Impactul crizei 

Cât de mult a afectat criza 

financiar-economică acel 

indicator, respectiv acea 

dimensiune a economiei la nivel 

local?  

Diferență între nivelul din timpul crizei (media 

anilor 2009 - 2010)* și nivelul pre-criză (media 

anilor 2007-2008) 

Absorbție 

Revenire din criză  

Cât de mult și-a revenit acel 

indicator, respectiv acea 

dimensiune a economiei locale 

după criză?  

Diferență între valorile cele mai recente 

(media anilor 2017 - 2018) și cele din timpul 

crizei (media anilor 2009 - 2010) 

Absorbție și 

adaptare 

 

Performanță  

Care este situația acelui 

indicator/acea dimensiune a 

economiei locale în comparație 

cu nivelul pre-criză? 

Diferență între valorile cele mai recente 

(media anilor 2017 - 2018) și și nivelul pre-

criză (media anilor 2007-2008) 

Adaptare 

 

Sursa: adaptare după JRC, 2018 

*În cazul indicatorului privind numărul de salariați, nivelul din timpul crizei a fost calculat pentru perioada 

2009 – 2011. 

Motivul pentru care au fost alese mediile respectivilor ani sunt că, pe baza mediei perioadei indicatorilor 

utilizați în analiză, am observat scăderea majorității acestora în 2009 și 2010, după care în 2011 începe 

revenire/creșterea. Excepție face numărul de salariați/1000 de locuitori (în majoritatea cazurilor) și 

paritatea puterii de cumpărare (PPS). În cazul acestor indicatori, scăderea continuă până în 2011, motiv 

pentru care media indicatorilor în timpul crizei economice a fost calculată pentru perioada 2009 – 2011 

(3 ani în loc de 2). De asemenea, în baza altor studii realizate la nivelul tuturor municipiilor din România 

pe aceiași indicatori, s-a observat că valorile medii au scăzut în anii 2009 și 2010, în 2011 reluându-și 

creșterea. Pentru a păstra simetria (în privința numărului de ani pentru care s-a calculat media), a fost 

utilizată media ultimilor 2 ani înainte de criză (2007 – 2008) și a ultimilor 2 ani pentru cea mai recentă 

perioadă pentru care au existat date (2017 – 2018).  

Această metodă de măsurare a fost utilizată pentru următorii indicatori: PIB/locuitor (prețuri curente/PIB 

nominal), PIB/locuitor-PPC (paritatea puterii de cumpărare) și numărul de salariați/1000 de locuitori, 

indicele creșterii economice locale (ICEL).   

PIB/locuitor este un indicator primar des utilizat în studii economice, indicator ce permite măsurarea și 

compararea performanței economice a județelor, regiunilor, țărilor. PIB corespunde valorii tuturor 

bunurilor și serviciilor produse de către unitățile producătoare rezidente pentru consumul final. 



Raportarea la numărul de locuitori al județului/regiunii/țării permite compararea acestora prin 

intermediul indicatorului. 

Puterea de cumpărare standard (PPS) este o unitate monetară artificială. ”Teoretic, cu 1 PPS poate 

cumpăra aceeași cantitate de bunuri și servicii în fiecare țară. Cu toate acestea, diferențele de preț 

transfrontaliere înseamnă că sunt necesare cantități diferite de unități monetare naționale pentru aceleași 

bunuri și servicii, în funcție de țară. Astfel, puterea de cumpărare este obținută prin împărțirea oricărui 

agregat economic al unei țări în moneda națională la paritățile respective ale puterii de cumpărare. PPS 

este termenul tehnic utilizat de Eurostat pentru moneda comună în care sunt exprimate agregatele 

conturilor naționale atunci când sunt ajustate pentru diferențele de nivel de preț folosind paritatea puterii 

de cumpărare (PPP). Astfel, PPP-urile pot fi interpretate ca rata de schimb a PPS față de euro (Eurostat).” 

PPS/locuitor se obține prin împărțirea PPS la numărul de locuitori al județului, regiunii/țării, permițând 

astfel compararea datelor. 

Numărul de salariați/1000 de locuitori (employment rate) măsoară gradul de ocupare a populației și este 

unul dintre cei mai utilizați indicatori în măsurarea rezilienței economice începând din 2012 (Martin 2012). 

Acesta permite măsurarea și compararea reacției economice la șoc a unei comunități/județ/regiuni/țări 

prin intermediul unei sub-componente a economiei, mai exact gradul de ocupare a populației. Numărul 

mediu al salariaților cuprinde persoanele angajate cu contract de muncă/raport de serviciu pe durată 

determinată sau nedeterminată (inclusiv lucrătorii sezonieri, managerul sau administratorul), al căror 

contract de muncă/raport de serviciu nu a fost suspendat în anul de referință (INS). Așadar, indicatorul 

include atât salariații din sectorul privat, cât și cei din sectorul bugetar. Prin raportarea numărului mediu 

de salariați la populația unității administrativ-teritoriale și înmulțirea cu 1000 se obține numărul mediu de 

salariați/1000 de locuitori. 

Indicele Dezvoltării Economice Locale (IDEL) este un indicator compozit construit prin agregarea a cinci 

indicatori individuali: cifra de afaceri/locuitor (termeni reali, an de bază 2006), cifra de afaceri/angajat 

(termeni reali), densitatea întreprinderilor (numărul întreprinderilor existente la 1000 de locuitori), 

capacitatea antreprenorială (numărul de întreprinderi nou-înființate la 1000 de locuitori) și numărul de 

locuințe terminate în cursul anului/1000 de locuitori. Indicatorul a fost construit, testat și utilizat de către 

cercetători în mai multe studii realizate în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, putând fi însă construit și 

replicat la nivelul tuturor unităților administrativ-teritoriale din România (a se vedea Pavel et al. 2018, 

2019, 2020). Metoda de agregare utilizată se bazează pe Analiza Componentelor Principale/Analiza 

Factorială (PCA/FA), ponderea indicatorilor individuali în indicatorul compozit fiind calculată pe baza 

metodologiei recomandate de Nardo et al./OECD (2008). Un punct slab al acestui indicator compozit îl 

constituie faptul că din datele utilizate pentru agregare (valorile indicatorilor individuali) lipsesc cele ale 

agenților economici care își au sediul social în alte UAT-uri decât cele analizate și ale căror valori figurează 

în dreptul acelor UAT-uri în care își au sediul, deși au puncte de lucru în UAT-urile analizate. 

Interpretarea valorilor privind Impactul, Revenirea și Performanța se face în felul următor:  

● În cazul Impactului/Absorbției, valorile pozitive (>0) înseamnă că în cazul acelui indicator, UAT-ul 

nu a fost afectată negativ de criza financiar-economică, valorile cele mai scăzute din timpul crizei 



fiind mai ridicate decât cele dinaintea crizei; Cu cât sunt mai mari valorile (pozitive), cu atât mai 

puțin a fost afectată economia locală pe acea dimensiune/acel indicator; 

● În cazul Revenirii din criză/Absorbției și adaptării, valorile mai mari (și pozitive) semnifică 

creșterea valorilor acelui indicator, respectiv revenirea/recuperarea după criză/șocul economic; 

cu cât sunt mai mari valorile pozitive, cu atât și-a revenit mai mult economia locală pe acea 

dimensiune/indicator; 

● În cazul Performanței/Adaptării, valorile pozitive mari semnifică depășirea celor mai mari valori 

dinaintea crizei economice, respectiv performanța economiei locale în cazul acelui indicator; cu 

cât sunt mai mari, cu atât este mai performantă economia respectivei comunități pe acea 

dimensiune/acel indicator. 

 

Reziliența economică – analiză comparativă a județelor din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest 

PIB/locuitor 

În ceea ce privește PIB/cap de locuitor (media perioadei 2002 – 2017) la nivelul județelor din Regiunea de 

Dezvoltare Nord-Vest, județul Bihor este al doilea după județul Cluj. În cazul acestui indicator, datorită 

disponibilității datelor, evoluția a fost urmărită pe o perioadă  mai lungă pentru a surprinde și impactul 

aderării României la Uniunea Europeană începând cu 2007, ceea ce, din perspectiva rezilienței economice, 

are semnificația unui ”șoc” pozitiv. Din cauza imposibilității expunerii grafice a unor serii de timp lungi, 

am păstrat în tabele/figuri doar anii reprezentativi pentru trend, deși analiza este efectuată ținând cont 

de datele de pe parcursul întregii serii de timp. Așadar, putem observa o creștere semnificativă a 

PIB/locuitor în 2007, față de 2006, la nivelul tuturor județelor din regiune, în județul Bihor PIB-locuitor 

crescând în 2007 cu 30% față de 2006.  

Impactul crizei financiar-economice globale, declanșate și în România la sfârșitul anului 2008 se poate 

observa în scăderea PIB/locuitor în toate județele regiunii în anul 2009. Cu excepția județului Maramureș, 

trendul de scădere a indicatorului continuă și în 2010, județul Bihor fiind singurul județ în care valoarea 

acestuia se menține la nivelul celei din 2009. Măsurat însă ca diferență între media celor doi ani în care la 

nivel general (media regiunii), PIB-ul/locuitor a avut un trend descendent (anii 2009 și 2010) și media 

ultimilor doi ani înainte de criză (2007 și 2008), impactul crizei a fost cel mai mare în județele Cluj și Bihor 

(culoarea roșie și valorile negative cele mai mari), cele mai dezvoltate județe ale regiunii. 
Tabel 23: Reziliență economică a județelor din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest - PIB/locuitor, Euro (prețuri curente) 

 

Județe/ani 2002 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2015 2016 2017 Medie Impact Revenire Performanță

Bihor 2400 4600 6000 6400 5400 5400 5000 6400 6900 7700 5106 -800 1900 1100

Bistrita-Nasaud 1700 3600 4700 5400 4700 4500 4600 5900 6400 7000 4438 -450 2100 1650

Cluj 2800 5500 7900 8400 7400 7300 7600 10000 11400 13400 7463 -800 5050 4250

Maramures 1500 3200 4100 4500 4000 4200 4100 5800 6000 6800 4056 -200 2300 2100

Satu Mare 1800 3400 4400 5000 4200 4200 4300 5700 6100 7100 4288 -500 2400 1900

Salaj 1600 3600 4700 5200 4500 4400 4400 6200 6600 7700 4494 -500 2700 2200

Medie 1967 3983 5300 5817 5033 5000 5000 6667 7233 8283 4974 -542 2742 2200

Reziliență economică a județelor din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest - PIB/locuitor, Euro (prețuri curente)



Sursa: Eurostat, prelucrare proprie. 

Pe de altă poarte, însă, deși județele Cluj și Bihor erau cele mai dezvoltate din regiune înaintea declanșării 

crizei economice și au fost cele mai afectate de aceasta, evoluția ulterioară a acestora a fost diferită. 

Astfel, dacă județul Cluj a înregistrat cea mai mare creștere/revenire a PIB/locuitor în raport cu perioada 

crizei, dar și în raport cu perioada dinaintea crizei, județul Bihor a înregistrat cel mai scăzut nivel de 

revenire, respectiv creștere în raport cu valorile pre-criză. Așa se face că, în 2017, județul Bihor deși era 

tot al doilea din regiune ca PIB/locuitor, era la același nivel cu județul Sălaj (7700 Euro/locuitor), acest 

județ reușind să își revină mult mai bine după criza economică. Astfel, din perspectiva PIB/locuitor, între 

județele din Regiunea Nord-Vest, județul Bihor a fost cel mai puțin rezilient la criza financiar-economică 

declanșată la sfârșitul anului 2008. 

Față de media Uniunii Europene (UE28), PIB/locuitor al județului Bihor reprezintă în medie 19,5% din 

media UE în perioada 2002 – 2017. Se poate observa însă că dacă în 2002, PIB/locuitor în județul Bihor 

era 11,3% din media PIB/locuitor a UE,  în 2017, acesta a ajuns la 25,6%.  
 

Tabel 24: Reziliența economică a județului Bihor în comparație cu UE - PIB/locuitor, Euro (prețuri curente) 

 
Sursa: Eurostat, prelucrare proprie. 

Se poate observa de asemenea, că la nivel general, UE a fost mai puternic afectată de criza economică 

decât județul Bihor, însă UE și-a revenit mult mai bine după criza economică. 

Și paritatea puterii de cumpărare relevă o situație oarecum asemănătoare în privința ierarhiei la nivel 

regional și al rezilienței economice. Așadar, județul Bihor este al doilea (media perioadei 2002 – 2017) 

județ din regiune în ceea ce privește paritatea puterii de cumpărare. În cazul acestui indicator însă, județul 

Bihor nu a fost între cele mai afectate județe din regiune, așa cum era în cazul PIB/locuitor (ca medie a 

anilor 2009 și 2010, nu a fost deloc afectat – valoarea pozitivă în coloana privind impactul). Prin prisma 

puterii de cumpărare, cele mai afectate județe au fost Cluj și Satu Mare. 

Județe/ani 2002 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2015 2016 2017 Medie Impact Revenire Performanță

Bihor 2400 4600 6000 6400 5400 5400 5000 6400 6900 7700 5106 -800 1900 1100

UE 28, Euro 21300 24700 26100 26100 24500 25500 26200 29100 29300 30100 25731 -1100 4700 3600

Bihor - % din medie 

PIB/locuitor UE 28 11.3% 18.6% 23.0% 24.5% 22.0% 21.2% 19.1% 22.0% 23.5% 25.6% 19.5%

Reziliența economică a județului Bihor în comparație cu UE - PIB/locuitor, Euro (prețuri curente)



Tabel 25: Reziliență economică a județelor din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest - Puterea de cumpărare standard/locuitor (Euro) 

 

Sursa: Eurostat, prelucrare proprie. 

Pe de altă parte însă, la fel ca în cazul PIB/locuitor, județul Bihor înregistrează cele mai mici valori din 

regiune în ceea ce privește revenirea din criză și performanța în comparație cu valorile pre-criză. Astfel, 

deși  rămâne pe locul 2 în regiune în privința puterii de cumpărare, județul Bihor este ajuns din urmă de 

județul Sălaj care înregistrează aceeași valoare a puterii de cumpărare standard/locuitor în 2017, respectiv 

15300 Euro/locuitor. 

Comparativ cu media UE28, în cazul puterii de cumpărare, județul Bihor stă mai bine decât în cazul 

PIB/locuitor, înregistrând în medie în perioada 2002-2017 40,9% din media UE28. La fel ca și în cazul 

PIB/locuitor, paritatea puterii de cumpărare a crescut de la 30,5% din media UE în 2002, la 50,8% în 2017. 
Tabel 26: Reziliența economică a județului Bihor în comparație cu UE - Puterea de cumpărare standard/locuitor (Euro) 

 
Sursa: Eurostat, prelucrare proprie. 

La fel ca în cazul PIB/locuitor, paritatea puterii de cumpărare a fost mai puternic afectată de criza 

economică la nivelul UE, decât la nivelul județului Bihor, însă județul Bihor și-a revenit și a performat după 

criză sub nivelul mediu de revenire și performanță al UE. 

Salariați/1000 de locuitori 

La nivel regional, județul Bihor este pe primul loc între cele șase județe ale regiunii în ceea ce privește 

numărul de salariați/1000 de locuitori, înregistrând în perioada 2006 – 2018 o medie de 128 de 

salariați/1000 de locuitori. În cazul acestui indicator, așa cum am menționat mai sus și cum se poate 

observa în tabelul de mai jos, la nivel regional (media regiunii) efectele crizei au început să se vadă încă 

din 2009 (scăderea numărului de salariați), însă numărul de salariați a continuat să scadă până în 2011, an 

în care se înregistrează cea mai scăzută valoare a numărului de salariați/1000 de locuitori (82 

Județe/ani 2002 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2015 2016 2017 Medie Impact Revenire Performanță

Bihor 6500 9600 11000 12000 11000 11300 10300 12900 13900 15300 10656 50 3733.3 3100

Bistrita-Nasaud 4700 7500 8800 10000 9700 9400 9500 11900 13000 13800 9219 116.67 3866.7 4000

Cluj 7700 11500 14600 15600 15200 15300 15700 20100 23000 26500 15481 -50 9350 9650

Maramures 4200 6600 7500 8300 8300 8700 8500 11600 12000 13500 8419 400 4250 4850

Satu Mare 5000 7100 8100 9300 8700 8800 9000 11500 12300 14000 8944 -50 4316.7 4450

Salaj 4500 7500 8700 9600 9300 9200 9100 12500 13300 15300 9306 116.67 5100 5150

Medie 5433 8300 9783 10800 10367 10450 10350 13417 14583 16400 10338 97.222 5102.8 5200

Reziliență economică a județelor din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest - Puterea de cumpărare standard/locuitor (Euro)

Județe/ani 2002 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2015 2016 2017 Medie Impact Revenire Performanță

Bihor, Euro 6500 9600 11000 12000 11000 11300 10300 12900 13900 15300 10656 -350 3450 3100

Medie EU28, Euro 21300 24700 26100 26100 24500 25500 26200 29100 29300 30100 25731 -1100 4700 3600

Bihor - % din medie 

PPS/locuitor UE 28 30.5% 38.9% 42.1% 46.0% 44.9% 44.3% 39.3% 44.3% 47.4% 50.8% 40.9%

Reziliența economică a județului Bihor în comparație cu UE - Puterea de cumpărare standard/locuitor (Euro)



salariați/1000 de locuitori). Din acest motiv, valorile perioadei crizei economice au fost calculate ca medie 

a valorilor anilor 2010 și 2011. 

În ceea ce privește impactul crizei economice asupra numărului de salariați/1000 de locuitori, județul 

Bihor a fost între județele mai puțin afectate de criza economică, cele mai afectate fiind județele Bistrița-

Năsăud, Sălaj și Satu Mare. 

Tabel 27: Reziliența economică în județele din Regiunea Nord-Vest -Salariați/1000 locuitori 

 
Sursa: INS, prelucrare proprie. 

În privința revenirii însă, județul Bihor înregistrează cel mai mic nivel de creștere a numărului de 

salariați/1000 de locuitori în raport cu perioada crizei economice (9 salariați/1000 de locuitori), în timp ce 

județul Maramureș înregistrează cea mai mare creștere. Față de perioada pre-criză, județul Bihor se 

situează pe penultimul loc în regiune în privința creșterii numărului de salariați/1000 de locuitori, înaintea 

județului Satu Mare în care numărul de salariați în cea mai recentă perioadă pentru care am avut date 

(2017-2018) era mai mic decât înaintea crizei economice (2007-2008). Oricum, în privința acestui 

indicator, trebuie reținut faptul că deși a înregistrat creșteri mai mici, fiind mai puțin rezilient, județul 

Bihor înregistrează pe parcursul întregii perioade analizate cele mai mari valori/cel mai mare număr de 

salariați/1000 de locuitori între județele din regiune. 

În ceea ce privește numărul de salariați/1000 de locuitori în mediul urban al județelor din regiune, județul 

Bihor se situează pe primul loc, alături de județul Bistrița-Năsăud, înregistrând un număr mediu de 294 de 

salariați/1000 de locuitori în perioada 2006 – 2018. Dar așa cum se poate observa, în ultimii ani, începând 

din 2016, județul Bihor înregistrează un număr mediu de salariați/1000 de locuitori în mediul urban mai 

mare decât județul Bistrița-Năsăud. 

În privința impactului crizei economice, mediul urban din județul Cluj a fost cel mai puternic afectat de 

criza economică, numărul de salariați/1000 de locuitori scăzând aici cu 63. Mediul urban din județul Bihor 

a fost al treilea cel mai afectat județ, după cel din Cluj și Sălaj. 

Județe/ani 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Medie Impact Revenire Performanță

Bihor 124 126 133 125 123 129 130 126 125 128 131 132 137 128 -4 9 5

Bistrița-Năsăud 80 82 77 72 64 68 70 71 74 75 86 90 93 77 -11 23 12

Cluj 68 77 95 91 88 80 76 76 75 80 79 95 107 84 0 15 15

Maramureș 78 72 76 78 75 74 79 82 87 95 94 102 106 84 2 28 30

Sălaj 80 85 93 89 80 73 80 81 87 92 98 105 105 88 -9 25 16

Satu Mare 77 78 77 73 69 65 68 71 75 72 73 76 76 73 -9 7 -2

Medie 84 87 92 88 83 82 84 85 87 90 94 100 104 89 -5 18 13

Reziliența economică în județele din Regiunea Nord-Vest -Salariați/1000 locuitori



Tabel 28: Reziliența economică în județele din Regiunea Nord-Vest - Salariați/1000 locuitori - Mediul Urban 

 
Sursa: INS, prelucrare proprie. 

Față de valorile dinaintea crizei, în mediul urban din județul Bihor numărul de salariați/ din timpul 

crizei/1000 de locuitori a crescut foarte puțin (+2 salariați/1000 de locuitori), doar mediul urban din 

județul Bistrița-Năsăud stând mai slab din acest punct de vedere și înregistrând un număr mai mic de 

salariați decât în timpul crizei economice. Comparativ cu valorile pre-criză, numărul de salariați în mediul 

rural era mai mic în cea mai recentă perioadă pentru care au existat date disponibile (media anilor 2017 

și 2018) în patru dintre cele șase județe ale regiunii, între care și Bihor (31 de salariați/1000 de locuitori 

mai puțin decât înaintea crizei),mediul urban din județul Cluj situându-se pe primul loc  din această 

perspectivă (-55 de salariați la 1000 de locuitori). Județele în care numărul de salariați/1000 de locuitori 

în mediul urban era cel mai mic înaintea crizei economice – Maramureș și Satu Mare – sunt cele în care 

numărul de salariați era mai mare în 2017 – 2018 decât înaintea crizei economice (2007 – 2008). 
 

Mediul rural din județul Bihor înregistrează cel mai mare număr de salariați/1000 de locuitori (110 

salariați/1000 de locuitori în perioada 2006 – 2018), situându-se de parte pe primul loc între județele 

regiunii, în timp ce județul Satu Mare se situează pe ultimul loc din acest punct de vedere. 

Interesant este faptul că deși înregistra și înaintea crizei cel mai mare număr de salariați, mediul rural din 

județul Bihor nu a fost afectat foarte tare (ținând cont de modul în care am evaluat impactul)  de criza 

economică, deși se observă o scădere a numărului de salariați/1000 de locuitori în 2009 și 2010, pentru a 

crește semnificativ în 2011. 

Tabel 29: Reziliența economică în județele din Regiunea Nord-Vest - Salariați/1000 locuitori - Mediul Rural 

 
Sursa: INS, prelucrare proprie. 

Județe/ani 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Medie Impact Revenire Performanță

Bihor 333 329 319 305 292 269 272 270 277 279 288 290 296 294 -35 4 -31

Bistrița-Năsăud 306 312 328 303 275 286 295 296 280 281 283 286 285 294 -32 -2 -35

Cluj 290 304 298 254 236 223 224 221 227 234 235 245 247 249 -63 8 -55

Maramureș 154 135 144 141 131 131 137 139 142 152 156 162 163 145 -6 28 23

Sălaj 272 291 302 259 230 232 248 251 258 253 244 263 272 260 -56 27 -29

Satu Mare 206 217 228 215 203 194 204 209 218 217 218 232 231 215 -18 27 9

Medie 260 265 270 246 228 222 230 231 234 236 237 246 249 243 -35 16 -20

Reziliența economică în județele din Regiunea Nord-Vest - Salariați/1000 locuitori - Mediul Urban

Județe/ani 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Medie Impact Revenire Performanță

Bihor 101 103 113 105 105 114 114 110 109 112 113 115 119 110 0 9 9

Bistrița-Năsăud 65 67 59 56 50 53 54 55 60 61 73 76 80 62 -10 25 15

Cluj 50 59 79 78 76 69 64 65 63 67 67 83 96 71 5 15 20

Maramureș 62 58 62 65 63 63 67 70 76 83 82 89 94 72 3 28 32

Sălaj 67 71 78 77 69 62 68 70 75 80 88 94 94 76 -5 25 19

Satu Mare 63 64 62 59 55 52 54 57 60 57 59 60 60 59 -8 5 -3

Medie 68 70 76 73 70 69 70 71 74 77 80 86 90 75 -2 18 15

Reziliența economică în județele din Regiunea Nord-Vest - Salariați/1000 locuitori - Mediul Rural



Înregistrând cel mai mare număr de salariați/1000 de locuitori și fiind foarte puțin afectat de criză (în 

primii doi ani ai acesteia), mediul urban din județul Bihor înregistrează creșteri mici ale numărului de 

salariați în comparație cu perioada crizei economice (+ 9 salariați/1000 de locuitori). Mediul rural din 

județul Satu Mare, deși cel înregistra cele mai mci număr de salariați înaintea și în tipul crizei, înregistrează 

și cea mai mică creștere în raport cu perioada crizei (+ 5 salariați/1000 de locuitori). În comparație cu 

perioada dinaintea crizei, așa cum era de așteptat, deoarece nu s-a înregistrat o scădere semnificativă a 

numărului de salariați, mediul rural din județul Bihor nu înregistrează o creștere mare a acestui indicator, 

în timp ce în mediul rural din județul Satu Mare, numărul de salariați/1000 de locuitori este mai mic decât 

înaintea crizei economice. 

Indicele Dezvoltării Economice Locale (IDEL) 

Indicele dezvoltării economice locale (IDEL) relevă o evoluție interesantă la nivelul județelor din Regiunea 

Nord-Vest. Reamintim faptul că IDEL este un indicator compozit, în alcătuirea căruia intră cinci indicatori 

individuali:  cifra de afaceri/locuitor (termeni reali, an de bază 2006), cifra de afaceri/angajat (termeni 

reali), densitatea întreprinderilor (numărul întreprinderilor existente la 1000 de locuitori), capacitatea 

antreprenorială (numărul de întreprinderi nou-înființate la 1000 de locuitori) și numărul de locuințe 

terminate în cursul anului/1000 de locuitori. 

La nivelul regiunii, județul Bihor se situează pe locul doi, după județul Cluj în ceea ce privește nivelul mediu 

de dezvoltare economică locală în perioada 2006 – 2018. Dintre județele regiunii, criza economică a 

afectat dezvoltarea economică locală a județului Bihor cel mai mult, cel mai puțin afectat fiind județul 

Bistrița-Năsăud.  Pe de altă parte însă, județul Bihor și-a revenit mai bine în comparație cu perioada de 

criză, fiind pe locul doi din această perspectivă, după județul Cluj.  

Tabel 30: Reziliența economică în județele din Regiunea Nord-Vest - Indicele Creșterii Economiei Locale 

 
Sursa: ONRC, prelucrare proprie. 

În comparație cu nivelul de dezvoltare economică locală pre-criză, județul Bihor se situează pe locul trei, 

după județele Cluj și Bistrița-Năsăud. 

Astfel, din perspectiva IDEL, județul Bihor a fost cel mai afectat județ din Regiunea Nord-Vest de criza 

economică declanșată la sfârșitul anului 2008 în România, dar se situează între primele locuri în regiune 

în privința revenirii economiei locale (județene) după această criză. 

Județe/ani 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Medie Impact Revenire Performanță

Bihor 0.138 0.124 0.143 0.137 0.103 0.124 0.134 0.132 0.137 0.124 0.117 0.131 0.167 0.132 -0.020 0.035 0.016

Bistrița-Năsăud 0.094 0.087 0.099 0.114 0.087 0.102 0.108 0.111 0.095 0.088 0.083 0.104 0.117 0.099 0.002 0.016 0.018

Cluj 0.129 0.127 0.131 0.128 0.102 0.126 0.143 0.126 0.148 0.138 0.134 0.147 0.176 0.135 -0.016 0.047 0.032

Maramureș 0.108 0.097 0.103 0.108 0.072 0.089 0.103 0.100 0.109 0.099 0.086 0.094 0.114 0.099 -0.019 0.023 0.004

Sălaj 0.100 0.088 0.105 0.100 0.076 0.090 0.091 0.092 0.100 0.088 0.082 0.092 0.121 0.094 -0.013 0.023 0.010

Satu Mare 0.095 0.093 0.100 0.097 0.069 0.092 0.087 0.086 0.097 0.097 0.086 0.087 0.097 0.091 -0.016 0.011 -0.005

Medie 0.111 0.103 0.114 0.114 0.085 0.104 0.111 0.108 0.114 0.106 0.098 0.109 0.132 0.108 -0.014 0.026 0.012

Reziliența economică în județele din Regiunea Nord-Vest - Indicele Dezvoltării Economiei Locale



 

Disponibilitatea datelor IDEL ne-a permis compararea rezilienței economice a mediului urban și rural din 

județele Regiunii Nord-Vest. La nivel urban, din punct de vedere al dezvoltării economice locale, județul 

Bihor se situează pe locul 3 în regiune, după județele Cluj și Bistrița-Năsăud. Această poziționare este 

cauzată de existența în județul Bihor a unor orașe mici, mai puțin dezvoltate economic (Nucet, Săcuieni, 

Ștei, Valea lui Mihai, Vașcău), în timp ce în județul Bistrița există pe lângă municipiul reședință de județ 

doar două orașe: Beclean și Năsăud.  

Criza economică a afectat cel mai puternic mediul urban (mai dezvoltat economic) din județul Cluj, urmat 

de mediul urban din județul Bistrița-Năsăud, Bihor și Sălaj și a afectat mai puțin mediul urban din județele 

Maramureș și Satu Mare (mai slab dezvoltat economic). 

Tabel 31: Reziliența economică în județele din Regiunea Nord-Vest - Indicele Creșterii Economiei Locale - Mediul Urban 

 
Sursa: ONRC, prelucrare proprie. 

Pe de altă parte însă, deși în toate județele regiunii, mediul urban nu pare să fi depășit valorile DEL 

dinaintea crize economice, mediul urban din județul Bihor și-a revenit cel mai puțin. 

În cazul mediului rural, județul Bihor se situează pe locul doi în regiune (media IDEL în perioada 2006 – 

2018), după județul Cluj. Se observă în acest caz, că deși a fost cel mai puternic afectat de criza economică, 

mediul rural din județul Bihor și-a revenit mult mai bine după criză, situându-se pe locul doi, după mediul 

rural din județul Cluj. 
 

Tabel 32: Reziliența economică în județele din Regiunea Nord-Vest - Indicele Creșterii Economiei Locale - Mediul Rural 

 
Sursa: ONRC, prelucrare proprie. 

Județe/ani 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Medie Impact Revenire Performanță

Bihor 0.225 0.211 0.228 0.206 0.161 0.167 0.164 0.167 0.183 0.158 0.150 0.147 0.172 0.180 -0.036 -0.024 -0.060

Bistrița-Năsăud 0.224 0.226 0.227 0.211 0.167 0.207 0.210 0.191 0.208 0.178 0.162 0.169 0.191 0.198 -0.038 -0.010 -0.047

Cluj 0.262 0.256 0.272 0.246 0.195 0.214 0.202 0.197 0.229 0.204 0.196 0.206 0.227 0.223 -0.044 -0.004 -0.047

Maramureș 0.162 0.150 0.156 0.149 0.107 0.118 0.116 0.110 0.137 0.118 0.109 0.111 0.132 0.129 -0.025 -0.006 -0.032

Sălaj 0.223 0.200 0.214 0.191 0.151 0.163 0.162 0.167 0.185 0.157 0.137 0.146 0.174 0.175 -0.036 -0.011 -0.047

Satu Mare 0.183 0.174 0.187 0.179 0.130 0.154 0.147 0.149 0.182 0.171 0.148 0.154 0.159 0.163 -0.026 0.002 -0.024

Medie 0.213 0.203 0.214 0.197 0.152 0.170 0.167 0.163 0.187 0.164 0.150 0.156 0.176 0.178 -0.034 -0.009 -0.043

Reziliența economică în județele din Regiunea Nord-Vest - Indicele Dezvoltării Economiei Locale - Mediul Urban

Județe/ani 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Medie Impact Revenire Performanță

Bihor 0.128 0.115 0.133 0.129 0.097 0.119 0.131 0.128 0.131 0.121 0.113 0.129 0.166 0.126 -0.023 0.040 0.016

Bistrița-Năsăud 0.085 0.077 0.090 0.108 0.082 0.094 0.101 0.106 0.087 0.081 0.078 0.100 0.112 0.092 -0.011 0.018 0.007

Cluj 0.118 0.117 0.120 0.118 0.094 0.119 0.138 0.120 0.141 0.133 0.129 0.142 0.172 0.128 -0.013 0.050 0.037

Maramureș 0.097 0.086 0.093 0.099 0.065 0.084 0.100 0.098 0.104 0.095 0.082 0.091 0.110 0.092 -0.022 0.026 0.005

Sălaj 0.091 0.080 0.098 0.094 0.071 0.085 0.086 0.087 0.094 0.083 0.079 0.089 0.117 0.089 -0.018 0.025 0.007

Satu Mare 0.086 0.085 0.092 0.089 0.063 0.086 0.081 0.080 0.089 0.090 0.080 0.080 0.091 0.084 -0.016 0.011 -0.005

Medie 0.101 0.093 0.104 0.106 0.079 0.098 0.106 0.103 0.108 0.101 0.093 0.105 0.128 0.102 -0.017 0.028 0.011

Reziliența economică în județele din Regiunea Nord-Vest - Indicele Dezvoltării Economiei Locale - Mediul Rural



Așadar, deși mediul urban nu a performat din punct de vedere economic după criza economică în nici unul 

dintre județele regiunii,  mediul rural din județul Bihor a performat, plasând județul Bihor pe locul doi în 

regiune din acest punct de vedere. 

Reziliența economică – analiză comparativă a județelor de la granița de Vest a României cu 

Uniunea Europeană 

PIB/locuitor 

Evaluarea comparativă a rezilienței economice a județului Bihor în comparație cu celelalte județe de la 

granița de vest a României cu Uniunea Europeană oferă de asemenea o perspectivă interesantă. Astfel,  

în privința PIB/locuitor (medie perioadă 2002 – 2017), județul Bihor se situează după județele Timiș și Arad 

și în fața județului Satu Mare. Dintre toate cele patru județe, Bihorul pare să fi fost cel mai puternic afectat 

de criza economică declanșată la sfârșitul anului 2008.  

Tabel 33: Reziliență economică a județelor de la granița din partea de Vest a Românieie cu UE - PIB/locuitor, Euro (prețuri 
curente) 

 
Sursa: Eurostat, prelucrare proprie. 

În raport cu valorile perioadei crizei economice (revenirea), respectiv cu valorile perioadei pre-criză 

(performanța), județul Bihor înregistrează cea mai mică creștere a PIB/locuitor, fiind depășit la acest 

capitol inclusiv de județul Satu Mare. 

Paritatea puterii de cumpărare 

Situația este asemănătoare și în cazul parității puterii de cumpărare. Astfel, județul Bihor se situează după 

județele Timiș și Arad la paritatea puterii de cumpărare (media perioadei 2002 – 2017) și în fața județului 

Satu Mare. 

Județe/ani 2002 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2015 2016 2017 Medie Impact Revenire Performanță

Bihor 2400 4600 6000 6400 5400 5400 5000 6400 6900 7700 5106 -800 1900 1100

Satu Mare 1800 3400 4400 5000 4200 4200 4300 5700 6100 7100 4288 -500 2400 1900

Arad 2400 5100 6200 6900 5900 6000 6400 8100 8800 9800 6019 -600 3350 2750

Timis 2800 6400 8300 10200 8500 9100 9500 10900 11700 12200 8100 -450 3150 2700

Medie 2350 4875 6225 7125 6000 6175 6300 7775 8375 9200 5878 -588 2700 2113

Reziliență economică a județelor de la granița din partea de Vest a Românieie cu UE - PIB/locuitor, Euro (prețuri curente)



Tabel 34: Reziliență economică a județelor de la granița din partea de Vest a României cu UE - Puterea de cumpărare 
standard/locuitor (Euro) 

 
Sursa: Eurostat, prelucrare proprie. 

La fel ca în cazul PIB/locuitor, paritatea de cumpărare în județul Bihor a fost cel mai puternic afectată de 

criza economică, în comparație cu celelalte trei județe de la granița de vest. În cazul revenirii din criză, 

respectiv al performanței, județul Bihor este depășit de celelalte trei județe. 

Salariați/1000 de locuitori 

Față de celelalte trei județe de la granița de vest a României, județul Bihor se situează după județele Timiș 

și Arad în privința numărului de salariați/1000 de locuitori (media perioadei 2006 – 2018, dar înaintea 

județului Satu Mare. 

Criza economică a afectat mult mai puternic județul Timiș în ceea ce privește numărul de salariați, județele 

Arad și Bihor fiind mai puțin afectate din perspectiva acestui indicator.  

Tabel 35: Reziliență economică a județelor de la granița din partea de Vest a Românieie cu UE - Salariați/1000 locuitori 

 

Sursa: INS, prelucrare proprie. 

Pe de altă parte însă, deși numărul de salariați din județul Bihor a scăzut mai puțin în timpul crizei 

economice, după criză, doar în județul  Satu Mare numărul de salariați/1000 de locuitori a crescut mai 

puțin, județele Timiș și Arad înregistrând valori mult mai mari ale creșterii numărului de salariați, atât în 

raport cu perioada crizei, cât și în raport cu perioada pre-criză. 

În cazul acestui indicator, datele disponibile ne-au permis compararea rezilienței economice a celor patru 

județe și la nivel urban, respectiv rural. Astfel, la nivel urban, județul Bihor înregistrează cel mai mare 

număr mediu de salariați/1000 de locuitori în perioada studiată (294 de salariați/1000 de locuitori). 

Județe/ani 2002 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2015 2016 2017 Medie Impact Revenire Performanță

Bihor 6500 9600 11000 12000 11000 11300 10300 12900 13900 15300 10656 -350 3450 3100

Satu Mare 5000 7100 8100 9300 8700 8800 9000 11500 12300 14000 8944 50 4400 4450

Arad 6600 10600 11400 12800 12200 12600 13200 16300 17700 19400 12538 300 6150 6450

Timis 7700 13400 15300 19000 17400 19100 19700 21800 23500 24200 16781 1100 5600 6700

Medie 7150 12000 13350 15900 14800 15850 16450 19050 20600 21800 14659 700 5875 6575

Reziliență economică a județelor de la granița din partea de Vest a Românieie cu UE - Puterea de cumpărare standard/locuitor (Euro)

Județe/ani 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Medie Impact Revenire Performanță

Bihor 124 126 133 125 123 129 130 126 125 128 131 132 137 128 -4 9 5

Satu Mare 77 78 77 73 69 65 68 71 75 72 73 76 76 73 -9 7 -2

Arad 115 116 122 108 108 132 136 155 156 157 154 155 149 136 -3 36 33

Timis 148 155 132 125 117 121 125 143 182 216 230 242 244 168 -22 122 100

Medie 116 119 116 108 104 112 115 124 135 144 147 151 151 126 -9 43 34

Reziliență economică a județelor de la granița din partea de Vest a Românieie cu UE - Salariați/1000 locuitori



Tabel 36: Reziliență economică a județelor de la granița din partea de Vest a României cu UE -Salariați/1000 locuitori - Mediul 
Urban 

 

Sursa: INS, prelucrare proprie. 

Criza economică însă, a afectat cel mai puternic gradul de ocupare a populației din mediul urban din 

județul Bihor. Deși a fost cel mai puternic afectat, față de perioada crizei, numărul mediu de salariați/1000 

de locuitori în mediul urban din județul Bihor a crescut cel mai puțin (4 salariați/1000 de locuitori). Mai 

mult, în mediul urban din județul Bihor, numărul de salariați/1000 de locuitori era mai mic în perioada 

recentă (2017-2018), decât în perioada dinaintea crizei (-31 de salariați/1000 de locuitori). 

În cazul mediului urban, județul Timiș se situează pe primul loc în privința numărului mediu de 

salariați/1000 de locuitori în perioada 2006 – 2018, județul Bihor situându-se pe locul trei, după județul 

Arad, dar în fața județului Satu Mare. 

Tabel 37: Reziliență economică a județelor de la granița din partea de Vest a României cu UE - Salariați/1000 locuitori - Mediul 
Rural 

 

Sursa: INS, prelucrare proprie. 

Criza economică a afectat mai puțin numărul de salariați din mediul rural din județele Bihor și Arad, însă 

dacă în județul Arad, numărul de salariați/1000 de locuitori a crescut semnificativ în comparație cu 

perioada crizei (+31 de salariați/1000 de locuitori), și perioada pre-criză, în județul Bihor creșterile sunt 

mici (+ 9 salariați/1000 de locuitori). 

Reziliența economică – analiză comparativă a unităților administrativ-teritoriale din județul Bihor  

Pentru măsurarea rezilienței economice locale în interiorul județului Bihor, am realizat o clasificare (am 

stabilit un rang) a unităților administrativ-teritoriale din județ  pe baza studiului de fundamentare în 

vederea actualizării PATN – secțiunea rețeaua de localități, studiu realizat de Universitatea de Arhitectură 

și Urbanism  „Ion Mincu” - Centrul de Cercetare, Proiectare, Expertiză și Consulting și subcontractanții 

acesteia. Pentru mediul rural, clasificarea/rangul este realizată pe baza influenței pe care municipiile, în 

funcție de dimensiunea și nivelul de dezvoltare al acestora, o au asupra comunelor. Astfel, clasificarea 

Județe/ani 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Medie Impact Revenire Performanță

Bihor 333 329 319 305 292 269 272 270 277 279 288 290 296 294 -35 4 -31

Satu Mare 206 217 228 215 203 194 204 209 218 217 218 232 231 215 -18 27 9

Arad 257 258 276 238 227 241 260 262 266 273 300 313 299 267 -32 71 39

Timis 244 256 255 241 226 234 241 243 243 260 265 271 272 250 -22 38 16

Medie 260 265 270 250 237 235 244 246 251 257 268 277 274 256 -27 35 8

Reziliență economică a județelor de la granița din partea de Vest a Românieie cu UE -Salariați/1000 locuitori - Mediul Urban

Județe/ani 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Medie Impact Revenire Performanță

Bihor 101 103 113 105 105 114 114 110 109 112 113 115 119 110 0 9 9

Satu Mare 63 64 62 59 55 52 54 57 60 57 59 60 60 59 -8 5 -3

Arad 94 95 99 89 90 116 118 140 140 140 133 132 127 116 1 31 32

Timis 137 144 118 112 105 108 112 132 176 212 226 239 241 159 -22 132 109

Medie 99 101 98 91 89 98 100 110 121 130 133 136 137 111 -7 44 37

Reziliență economică a județelor de la granița din partea de Vest a Românieie cu UE - Salariați/1000 locuitori - Mediul Rural



este de la 6 (comune ce fac parte din Grupări teritoriale rang I – GT-I - se formează în jurul unui oraș mare 

cu min. 100.000 locuitori), în cazul comunelor situate în zona de influență a marilor orașe, în cazul regiunii 

Nord-Vest, municipiile Cluj-Napoca, Oradea și Satu Mare,  până la 1 (Grupări teritoriale rurale - GTR - se 

formează în jurul unuia sau mai multor sate reședință de comună), în cazul comunelor situate înafara 

zonei de influență a vreunei comunități urbane. În baza acestei clasificări, în județul Bihor am identificat 

15 comune de rang 6 și 76 de comune de rang 1.  Comunele de rang 6 sunt cele aflate în zona de influență 

a municipiului Oradea, respectiv: 
Tabel38 Comunele de rang 6 din județul Bihor 

 

Sursa: prelucrare proprie pe baza Studiului de fundamentare în vederea actualizării PATN 

Față de Zona Metropolitană Oradea, în cadrul comunelor de rang șase sunt incluse în plus șase comune: 

Copăcel, Gepiu, Hidișelul de Sus, Săcădat, Sânnicolau Român, Tămășeu. În cazul Zonei Metropolitane Cluj, 

aceasta se suprapune aproape în întregime cu comunele de rang 6 + municipiul Cluj-Napoca, diferența 

fiind dată de o comună diferită/în plus în zona metropolitană (comuna Iara) și lipsa comunei Bonțida din 

zona zona metropolitană. În cazul Zonei Metropolitane Satu Mare, diferența între zona de acoperire a 

acesteia și comunele de rang 6, plus municipiul și cele 2 orașe (Ardud și Livada) este mult mai mare, Zona 

Metropolitană Satu Mare incluzând toate UAT-urile situate pe o rază de 40 de km în jurul municipiului 

Satu Mare.  

În cazul comunităților urbane, pe baza aceluiași studiu, am clasificat UAT-urile urbane din județul Bihor în 

2 categorii: municipiul Oradea, o categorie, iar celelalte trei municipii și șase orașe, a doua categorie. 

Salariați/1000 de locuitori 

Numărul de salariați/1000 de locuitori în comunele situate în zona de influență a municipiului Oradea are 

un trend preponderent ascendent în majoritatea acestora. Dintre cele 15 comune, cel mai mare număr 

de salariați/1000 de locuitori îl are comuna Borș (879 de salariați/1000 de locuitori – media perioadei 2006 

Comunele de rang 6 din județul Bihor 

COMUNA BIHARIA 

COMUNA BORŞ 

COMUNA CETARIU 

COMUNA COPĂCEL 

COMUNA GEPIU 

COMUNA HIDIŞELU DE SUS 

COMUNA INEU 

COMUNA NOJORID 

COMUNA OŞORHEI 

COMUNA PALEU 

COMUNA SĂCĂDAT 

COMUNA SÂNMARTIN 

COMUNA SÂNNICOLAU ROMÂN 

COMUNA SÂNTANDREI 

COMUNA TĂMĂŞEU 



– 2018), în această comună ajungându-se în 2017 și 2018 ca numărul de salariați să fie mai mare decât 

populația comunei (numărul persoanelor cu domiciliul în comună). În topul numărului de salariați/1000 

de locuitori, comuna Borș este urmată de comunele Sântandrei, Săcădat și Biharia. La polul opus se 

situează comunele Copăcel, Ineu și Sânnicolau Mare, acestea fiind pe ultimele locuri în ceea ce privește 

numărul de salariați/1000 de locuitori. 
Tabel 39: Reziliența economică în județul Bihor - Salariați/1000 locuitori - Mediul Rural, Rang 6 

 
Sursa: INS, prelucrare proprie. 

Efectele negative ale crizei economice declanșate la sfârșitul anului 2008 și în România se pot observa în 

scăderea numărului de salariați în comunele din zona de influență a municipiului Oradea. Față de nivelul 

județean, se poate observa însă o diferență și anume faptul că, la nivelul celor 15 comune (media 

acestora), numărul de salariați scade doar în 2009, după care își reia trendul de creștere (la nivel județean, 

trendul de scădere a numărului de salariați continuă până în 2011, inclusiv). Așa se face că, la  nivelul celor 

15 comune (media), numărul de salariați/1000 de locuitori depășește nivelul dinaintea crizei încă din 2011. 

De asemenea, uitându-ne la impactul general asupra tuturor comunelor (calculat ca diferență între media 

valorilor anilor 2009, 2010, 2011 și media valorilor anilor 2007-2008 – pentru a avea o abordare unitară, 

am păstrat aceeași formulă de calcul ca și la nivel județean, respectiv la nivel rural și urban), observăm că 

numărul de salariați în timpul crizei economice (2009 – 2011) a fost mai mare (+14) decât înaintea crizei 

(media anilor 2007 și 2008). În Biharia, numărul de salariați/1000 de locuitori a crescut în timpul crizei cu 

135, în Paleu cu 93 și în Săcădat cu 32. Numărul de salariați a scăzut în timpul crizei în comunele Borș (-

51), Sânmartin și Nojorid. În privința revenirii, în numărul mediu de salariați/1000 de locuitori în cele 15 

comune a crescut față de perioada crizei cu 43 de salariați, cele mai mari creșteri înregistrându-se în 

comunele Borș, Sântandrei, și Săcădat, iar cele mai mici creșteri în comunele Biharia, Sânmartin și Copăcel. 

Față de perioada pre-criză (2007-2008), numărul de salariați/1000 de locuitori a crescut în medie cu 57 în 

Comune/ani 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Medie Impact Revenire Performanță

Biharia 180 214 255 277 313 518 385 300 280 281 272 294 446 309 135 1 136

Borș 653 786 893 681 781 903 1002 981 842 904 920 1001 1075 879 -51 250 199

Cetariu 63 59 98 72 68 84 100 88 87 71 77 82 96 80 -4 14 10

Copăcel 35 53 49 57 60 57 50 53 48 54 59 51 70 54 7 3 10

Gepiu 63 147 144 174 154 137 145 136 121 125 187 185 182 146 10 28 38

Hidișelu de Sus 107 103 101 110 102 100 103 118 97 109 119 127 123 109 2 21 23

Ineu 46 53 53 55 51 51 48 53 53 55 54 62 55 53 -1 6 6

Nojorid 194 216 229 212 196 203 209 206 213 243 260 250 249 222 -19 46 27

Oșorhei 121 134 131 125 145 153 154 141 152 141 147 157 166 144 8 21 29

Paleu 57 64 97 137 149 235 203 187 204 209 222 217 243 171 93 57 150

Săcădat 279 198 286 267 293 292 310 337 373 425 355 360 325 315 42 58 100

Sânmartin 340 347 338 318 302 282 282 271 250 253 302 302 303 299 -42 2 -40

Sânnicolau 

Român
32 29 44 38 38 40 48 49 48 48 50 50 53 44 3 13 15

Sântandrei 227 214 347 335 324 286 335 302 327 374 390 394 397 327 35 80 115

Tămășeu 86 78 99 86 85 86 83 85 112 128 136 120 128 101 -3 39 36

Medie comune 166 180 211 196 204 228 230 220 214 228 237 244 261 217 14 43 57

Municipiul 

Oradea
376 422 434 416 365 354 349 368 387 398 414 418 420 394 -50 41 -9

Reziliența economică în județul Bihor - Salariați/1000 locuitori - Mediul Rural, Rang 6



cele 15 comune, cele mai mari creșteri înregistrându-se în comunele Borș (+199), Biharia (+136) și Paleu 

(150). La polul opus, se situează comunele în care numărul de salariați/1000 de locuitori a crescut cel mai 

puțin: Ineu, Cetariu și Copăcel. Comuna Sânmartin însă, puternic afectată de criză din perspectiva acestui 

indicator (-42 de salariați/1000 de locuitori) este singura comună care înregistrează un număr de 

salariați/1000 de locuitori mai mic decât înaintea crizei economice  (-40). 

Așa cum spuneam, doar județele Cluj și Satu Mare mai au comune din aceeași categorie cu cele 15 situate 

în zona de influență a municipiului Oradea. Am comparat reziliența lor cu cea a comunelor din zona de 

influență a municipiilor Cluj-Napoca și Satu Mare. Așa cum se poate observa, în medie, în perioada 2006 

– 2018, numărul de salariați/1000 de locuitori este de două ori mai mare în cazul comunelor din zona de 

influență a municipiului Oradea decât în comunele din zona de influență a municipiului Cluj-Napoca și de 

3,4 ori mai mare decât în comunele din zona de influență a municipiului Satu Mare. Deși în ultimii doi ani 

analizați, diferența s-a mai redus, comunele din zona de influență a municipiului Oradea au semnificativ 

mai mulți angajați/1000 de locuitori decât comunele din zona de influență a municipiului Cluj-Napoca și 

Satu Mare. 

Tabel 40: Reziliența economică în județele din Regiunea Nord-Vest - Salariați/1000 locuitori - Mediul Rural, Rang 6 

 
Sursa: INS, prelucrare proprie. 

Criza economică a afectat cel mai puțin gradul de ocupare a populației în comunele din zona de influență 

a municipiului Oradea și Cluj-Napoca, în timp ce în cazul celor din zona de influență a municipiului Satu 

Mare, numărul de salariați/1000 de locuitori a scăzut cu 11. În comunele din zona de influență a 

municipiului Oradea, numărul de salariați a crescut cel mai mult față de perioada crizei, dar și în raport cu 

perioada dinaintea crizei, indicând astfel trendul pozitiv și schimbările structurale ale economiei locale 

declanșate sau accelerate de criza economică declanșată la sfârșitul anului 2008. 

Și în cazul comunelor de rang 1 (Grupări teritoriale rurale - GTR - se formează în jurul unuia sau mai multor 

sate reședință de comună), adică acele comune care nu se află în zona de influență a urbanului, județul 

Bihor este pe primul loc între județele regiunii în privința numărului de salariați/1000 de locuitori, fiind 

depășit doar în 2018 de comunele din județul Maramureș. Pe de altă parte însă, și în comparație cu situația 

comunelor din zona de influență a municipiului Oradea, numărul de salariați/1000 de locuitori a scăzut în 

medie în celelalte 76 de comune ale județului Bihor (3 salariați/1000 de locuitori mai puțin).  

Județe/ani 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Medie Impact Revenire Performanță

Bihor 166 180 211 196 204 228 230 220 214 228 237 244 261 217 14 43 57

CJ 67 98 129 133 120 107 87 88 94 100 100 133 152 108 6 23 29

SM 62 69 67 62 56 53 55 59 63 61 65 75 71 63 -11 16 5

Medie 64 84 98 97 88 80 71 74 78 81 83 104 112 86 -2 20 17

Reziliența economică în județele din Regiunea Nord-Vest - Salariați/1000 locuitori - Mediul Rural, Rang 6



Tabel 41: Reziliența economică în județele din Regiunea Nord-Vest - Salariați/1000 locuitori - Mediul Rural, Rang 1 

 
Sursa: INS, prelucrare proprie. 

Mai mult, dacă în cazul celor 15 comune din zona de influență a municipiului Oradea, numărul de salariați 

a crescut cel mai mult față de perioada crizei și de perioada pre-criză în comparație cu comunele similare 

(de același rang) din județele Cluj și Satu Mare, în cazul comunelor de rang 1, județul Bihor este pe 

penultimul loc, doar în comunele din județul Satu Mare, evoluția fiind mai slabă. Astfel, față de perioada 

crizei, în cele 76 de comune din județul Bihor, numărul de salariați a crescut cu doar 3 salariați/1000 de 

locuitori, iar față de perioada dinaintea crizei este mai mic cu 1 salariat/1000 de locuitori. 

În cazul mediului urban, analiza realizată pe UAT-urile urbane de rang 3 (cele mai mari municipii din 

regiune), relevă faptul că municipiul Cluj-Napoca înregistrează în medie, în perioada 2006 – 2018, cel mai 

mare număr de salariați/1000 de locuitori (442 de salariați/1000 de locuitori). În aceeași perioadă, 

municipiul Oradea înregistrează un număr mai mare de salariați/1000 de locuitori decât municipiul Satu 

Mare, dar în ultimii doi ani analizați (2017 și 2018), municipiul Satu Mare a înregistrat un număr mai mare 

de salariați/1000 de locuitori decât Oradea. 

Criza economică a afectat toate cele trei municipii în ceea ce privește gradul de ocupare al populației, însă 

cel mai mult municipiul Oradea (50 de salariați mai puțin/1000 de locuitori), urmat apoi de municipiul 

Cluj-Napoca. Se mai poate observa, de asemenea, că în timp ce în municipiile Oradea și Satu Mare, 

scăderea numărului de salariați continuă până în anul 2011, inclusiv, în Cluj-Napoca scăderea continuă 

doar până în 2010, reluându-și creșterea în 2011. Față de valorile din perioada crizei economice, numărul 

de salariați a crescut cel mai puțin în municipiul Oradea (+41 de salariați/1000 de locuitori), în timp ce în 

municipiile Satu Mare și Cluj-Napoca a crescut mult mai mult (+72, respectiv +129 de salariați/1000 de 

locuitori). 

Județe/ani 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Medie Impact Revenire Performanță

Bihor 88 88 94 87 85 91 91 88 88 89 89 89 91 89 -3 3 -1

Bistrița-Năsăud 68 70 60 57 50 54 56 56 60 61 72 76 78 63 -11 23 12

Cluj 50 50 63 63 65 60 61 62 58 61 60 67 78 61 6 10 15

Maramureș 59 55 59 63 61 60 64 67 72 80 78 87 92 69 4 28 32

Sălaj 57 61 68 68 63 59 64 66 72 78 84 88 88 70 -1 25 24

Satu Mare 57 56 52 48 47 42 44 46 48 45 47 42 43 47 -9 -3 -12

Medie 63 63 66 64 62 61 63 64 66 69 72 75 78 67 -2 14 12

Reziliența economică în județele din Regiunea Nord-Vest - Salariați/1000 locuitori - Mediul Rural, Rang 1



Tabel 42: Reziliența economică în municipiile din Regiunea Nord-Vest de Rang 3 - Salariați/1000 locuitori 

 
Sursa: INS, prelucrare proprie. 

Totodată, deși a fost cel mai puternic afectat de criza economică în privința numărului de salariați, în 

municipiul Oradea, numărul de salariați/1000 de locuitori era în perioada 2017-2018 mai mic decât 

înaintea crizei economice (perioada 2007-2008) cu 9 salariați/1000 de locuitori. Din acest punct de vedere, 

municipiul Oradea a avut o contra-performanță în comparație cu celelalte două municipii de același rang 

din Regiunea Nord-Vest. Pe de altă parte însă, așa cum am observat anterior, numărul salariaților/1000 

de locuitori a crescut cel mai mult în comunele din zona de influență a municipiului Oradea, în comparație 

cu comunele din zona de influență a celorlalte două municipii, ceea ce poate indica o relocare a activității 

economice și o dată cu aceasta, din municipiul Oradea, în comunele învecinate. Astfel, reziliența 

economică a municipiului Oradea pare să se fi manifestat mai degrabă la nivel de zonă metropolitană sau 

zonă urbană funcțională și nu la nivel de UAT individual. Astfel, evoluția numărului de salariați la nivelul 

celor mai mari trei municipii din regiune și a comunelor (și orașelor, în cazul municipiului Satu Mare) din 

zona de influență a acestora, relevă o situație diferită față de cea de la nivelul municipiilor luate în mod 

individual. Se poate observa că în privința numărului de salariați/1000 de locuitori, municipiul Oradea plus 

cele 15 comune din zona de influență (ceea ce coincide aproximativ cu Zona Metropolitană Oradea) se 

situează cu mult peste celelalte două municipii împreună cu comunele și orașele din zona de influență a 

acestora (în cazul municipiului Cluj-Napoca, suprapunerea este aproape totală cu Zona Metropolitană 

Cluj). Din această perspectivă mai largă, criza economică a afectat foarte puțin Zona Metropolitană Oradea 

(o ușoară scădere în anul 2009 a numărului de salariați), la fel ca și Zona Metropolitană Cluj. Astfel, criza 

nu pare să fi afectat (impactul măsurat ca diferență între valoarea medie a numărului de salariați/1000 de 

locuitori din 2009, 2010 și 2011 și valoarea medie a numărului de salariați/1000 de locuitori din 2007 și 

2008) gradul de ocupare în cele două zone metropolitane.  

Municipii/ani 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Medie Impact Revenire Performanță

Municipiul 

Oradea
376 422 434 416 365 354 349 368 387 398 414 418 420 394 -50 41 -9

Municipiul Cluj-

Napoca
378 422 417 406 388 401 418 427 465 472 502 523 530 442 -22 129 107

Municipiul Satu 

Mare
356 366 376 384 362 337 358 362 391 388 392 432 434 380 -10 72 62

Medie 370 403 409 402 372 364 375 386 414 419 436 458 461 405 -27 81 53

Reziliența economică în municipiile din Regiunea Nord-Vest de Rang 3 - Salariați/1000 locuitori



Tabel 43: Reziliența economică în municipiile de rang 3 din Regiunea Nord-Vest și UAT-urile din zona de influență a acestora - 
Salariați/1000 locuitori 

 
Sursa: INS, prelucrare proprie. 

Față de valorile din perioada crizei, dar și a celor dinaintea crizei, numărul de salariați a crescut cel mai 

mult în Zona Metropolitană Oradea, urmată de Zona Metropolitană Cluj. Astfel, criza economică pare doar 

să fi declanșat relocarea activității economice dinspre municipii, înspre comunele din vecinătate/zona de 

influență, relocare mai accentuată în cazul municipiului Oradea. 

În cazul celorlalte UAT-uri din mediul urban al județului Bihor, analiza evoluției gradului de ocupare a 

populației relevă un grad mare de ocupare în orașul Ștei, municipiul Beiuș și orașul Valea Mare. Pe de altă 

parte, orașul Săcuieni, Vașcău și Nucet înregistrează cel mai mic număr de salariați/1000 de locuitori în 

perioada 2006 – 2018. Unele dintre UAT-urile cu cel mai mare număr de salariați/1000 de locuitori (orașele 

Ștei și Aleșd și municipiul Beiuș) au fost cele mai afectate de criza economică din perspectiva numărului 

de salariați, în timp ce orașele Valea lui Mihai, Nucet și municipiul Salonta au fost cele mai puțin afectate. 

Față de perioada crizei, numărul de salariați a crescut cel mai mult în municipiul Salonta, orașul Valea lui 

Mihai și municipiul Marghita. Pe de altă parte, în cea mai recentă perioadă pentru care au fost disponibile 

date, numărul de salariați/1000 de locuitori este mai mic decât în perioada crizei în municipiul Beiuș (care 

a fost între cele mai afectate din perspectiva numărului de salariați) și orașele Săcuieni și Nucet. 

Zone/ani 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Medie Impact Revenire Performanță

Oradea + comune 

rang 6
179 195 225 210 214 236 238 230 225 239 248 255 271 228 10 43 53

Cluj-Napoca + 

comune rang 6
83 114 143 146 133 121 104 105 113 119 120 153 171 125 5 28 33

Satu Mare + 

comune rang 6 + 

oraș Ardud + oraș 

Livada

81 88 86 81 74 71 74 79 83 82 85 96 93 83 -11 19 8

Medie 114 132 152 146 141 143 138 138 140 147 151 168 178 145 1 30 31

Reziliența economică în municipiile de rang 3 din Regiunea Nord-Vest și UAT-urile din zona de influență a acestora - 

Salariați/1000 locuitori



 

Tabel 44: Reziliența economică în municipiile și orașele din județul Bihor - Salariați/1000 locuitori - Mediul Urban, Rang 0 

 
Sursa: INS, prelucrare proprie. 

De asemenea, față de perioada dinaintea crizei economice, numărul de salariați/1000 de locuitori era mai 

mare doar în municipiul Salonta și orașul Valea lui Mihai, toate celelalte UAT-uri din mediul urban din 

județul Bihor înregistrând un număr mai mic de salariați/1000 de locuitori decât înaintea crizei economice. 

Analiza comparativă realizată pentru UAT-urile de rang 0 din celelalte județe ale regiunii (în județul Cluj, 

doar orașul Huedin este în această categorie) arată că județul Bihor se situează pe primul loc în privința 

numărului mediu de salariați/1000 de locuitori în perioada 2006 – 2018. În comparație cu celelalte județe, 

UAT-urile de acest tip din județul Bihor nu a fost la fel de afectate precum cele din județul Cluj și Sălaj, dar 

au fost mai afectate decât cele din județele Bistrița-Năsăud, Satu Mare și Maramureș.  
 

Tabel 45: Reziliența economică în județele din Regiunea Nord-Vest - Salariați/1000 locuitori - Mediul Urban, Rang 0 

 
Sursa: INS, prelucrare proprie. 

Față de perioada dinaintea crizei, doar în UAT-urile de rang 0 din mediul urban din județul Maramureș, 

numărul de salariați/1000 de locuitori este mai mare, în toate celelalte cinci județe, între care și Bihor fiind 

mai mic. 

UAT-uri/ani 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Medie Impact Revenire Performanță

Municipiul Beiuș 453 465 458 447 425 363 367 329 322 322 329 330 359 382 -50 -67 -117

Municipiul 

Marghita
358 318 298 300 291 288 304 310 321 302 314 316 292 309 -15 11 -4

Municipiul 

Salonta
261 275 272 260 261 261 264 279 277 297 335 334 325 285 -13 69 57

Oraș Aleșd 397 403 377 352 342 291 329 308 329 318 330 336 339 342 -62 9 -53

Oraș Nucet 307 242 246 245 237 230 221 215 196 201 198 206 229 229 -6 -20 -27

Oraș Săcuieni 149 156 137 132 124 103 98 89 93 87 90 94 98 112 -27 -24 -50

Oraș Ștei 502 478 468 417 398 327 330 342 376 377 395 390 384 399 -92 6 -86

Oraș Valea lui 

Mihai
372 377 356 349 358 386 356 351 360 368 372 379 389 367 -2 19 17

Oraș Vașcău 155 155 143 131 118 90 105 109 112 121 103 102 123 121 -36 0 -36

Medie 328 319 306 293 284 260 264 259 265 266 274 276 282 283 -34 0 -33

Reziliența economică în municipiile și orașele din județul Bihor - Salariați/1000 locuitori - Mediul Urban, Rang 0

Județe/ani 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Medie Impact Revenire Performanță

Bihor 328 319 306 293 284 260 264 259 265 266 274 276 282 283 -34 0 -33

Bistrița-Năsăud 279 285 298 274 248 258 264 264 241 235 234 234 233 257 -31 -27 -58

Cluj 271 277 270 210 193 173 171 173 179 181 166 180 187 202 -82 -8 -90

Maramureș 129 104 115 111 102 102 112 117 120 131 134 138 140 120 -4 34 30

Sălaj 260 275 292 241 212 210 225 226 234 226 215 229 242 237 -62 15 -47

Satu Mare 152 160 164 147 140 135 143 150 153 152 153 162 159 152 -21 20 -1

Medie 237 236 241 213 196 190 196 198 199 199 196 203 207 209 -39 6 -33

Reziliența economică în județele din Regiunea Nord-Vest - Salariați/1000 locuitori - Mediul Urban, Rang 0



Indicele Dezvoltării Economice Locale (IDEL) 

Cum era de așteptat, comunele situate în zona de influență a municipiului Oradea, sunt în medie (media 

perioadei 2006 – 2018) sub nivelul de dezvoltare economică al municipiului Oradea, însă ceea ce se poate 

observa, la fel ca în cazul numărului de salariați/1000 de locuitori, este schimbarea trendului (modificarea 

structurală a economiei în zonă) după criza economică declanșată la sfârșitul anului 2008. Astfel, după 

criza economică, comunele au o evoluție pozitivă a economiei locale, în timp ce municipiul stagnează sau 

chiar are o evoluție negativă în raport cu perioada pre-criză. Cele mai dezvoltate comune (unele chiar mai 

dezvoltate economic decât municipiul Oradea) sunt Borș, Paleu, Sântandrei, Sânmartin și Biharia, în timp 

ce cele mai puțin dezvoltate sunt comunele Copăcel, Sânnicolau Român, Ineu și Cetariu. Criza economică 

a afectat puternic atât economia locală a unor comune mai puțin dezvoltate precum  Tămășeu și Gepiu, 

dar și a unor comune dezvoltate precum Nojorid, Borș și Biharia. Deloc afectată a fost economia locală în 

comunele Paleu, Sântandrei (cele mai dezvoltate comune), iar mai puțin afectată economia locală a 

comunelor Cetariu, Hidișelu de Sus, Sânnicolau Român, Copăcel și Săcădat, acestea fiind de fapt și cele 

mai slab dezvoltate economic comune din zonă înaintea crizei. 

În raport cu perioada crizei economice, economia locală și-a revenit cel mai mult în comunele Sântandrei 

și Nojorid (între cele mai dezvoltate comune din zonă), dar și în Copăcel, Săcădat, Gepiu și Tămășeu (între 

cele mai slab dezvoltate economic). Comunele în care economia locală nu depășea în perioada recentă 

(cea mai recentă pentru care au fost disponibile date) valorile din timpul crizei economice sunt acele 

comune care erau și sunt cele mai dezvoltate: Borș și Paleu. De asemenea, comuna Biharia a crescut foarte 

puțin din punct de vedere economic raportat la perioada crizei. 

 



Tabel 46: Reziliența economică în județul Bihor - Indicele Creșterii Economiei Locale - Mediul Rural, Comune Rang 6 

 

Sursa: ONRC, prelucrare proprie. 

Fașă de perioada dinaintea crizei, cel mai mult a crescut economia locală a comunelor cele mai dezvoltate, 

precum Sântandrei, Paleu, dar și a comunelor mai puțin dezvoltate, precum Copăcel, Săcădat și Hidișelu 

de Sus. 

Comparativ cu municipiul Oradea,  se poate observa impactul negativ mult mai mic al crizei economice 

asupra comunelor (media) din zona de influență (-0,018, față de -0,066). De asemenea, se poate observa 

că în timp ce economia municipiului nu depășește valorile dezvoltării economice locale din timpul crizei, 

comunele din zona de influență fac asta (-0,009 în comparație cu +0,050). Totodată, economia 

municipiului se situează sub nivelul dinaintea crizei economice (-0,075), în timp ce economia comunelor 

din zona de influență se situează peste nivelul dinaintea crizei (+0,033). 

Față de comunele din zona de influență a municipiilor Cluj-Napoca (aproximativ Zona Metropolitană Cluj) 

și Satu Mare, comunele din zona de influență a municipiului Oradea, sunt în medie semnificativ mai 

dezvoltate. Cele mai afectate de criza economică au fost comunele din zona de influență a municipiului 

Cluj-Napoca, iar cele mai puțin afectate cele din zona de influență a municipiului Satu Mare, cel din zona 

de influență a municipiului Oradea situându-se la mijloc.  

Județe/ani 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Medie Impact Revenire Performanță

Biharia 0.328 0.324 0.316 0.380 0.296 0.324 0.332 0.328 0.357 0.345 0.293 0.324 0.338 0.330 -0.038 0.021 -0.017

Borș 0.424 0.546 0.589 0.541 0.471 0.588 0.576 0.502 0.538 0.508 0.471 0.493 0.551 0.523 -0.035 -0.007 -0.043

Cetariu 0.134 0.152 0.157 0.111 0.120 0.119 0.176 0.146 0.145 0.119 0.114 0.148 0.182 0.140 -0.015 0.046 0.031

Copăcel 0.086 0.090 0.098 0.091 0.075 0.079 0.071 0.060 0.077 0.068 0.081 0.118 0.198 0.092 -0.017 0.081 0.064

Gepiu 0.175 0.181 0.199 0.156 0.120 0.161 0.183 0.164 0.172 0.170 0.167 0.192 0.227 0.174 -0.037 0.069 0.032

Hidișelu de Sus
0.181 0.188 0.176 0.171 0.152 0.163 0.173 0.159 0.186 0.204 0.171 0.190 0.242 0.181 -0.016 0.058 0.042

Ineu 0.186 0.131 0.122 0.111 0.071 0.095 0.096 0.103 0.126 0.087 0.106 0.091 0.109 0.110 -0.033 0.017 -0.016

Nojorid 0.290 0.287 0.299 0.345 0.262 0.276 0.315 0.302 0.351 0.314 0.299 0.314 0.408 0.313 -0.052 0.092 0.040

Oșorhei 0.259 0.216 0.202 0.248 0.180 0.212 0.207 0.204 0.215 0.185 0.214 0.226 0.242 0.216 -0.029 0.038 0.009

Paleu 0.325 0.337 0.362 0.362 0.437 0.456 0.584 0.481 0.597 0.529 0.461 0.422 0.461 0.447 0.084 -0.005 0.079

Săcădat 0.157 0.147 0.168 0.139 0.119 0.146 0.148 0.155 0.196 0.171 0.142 0.170 0.240 0.161 -0.021 0.073 0.051

Sânmartin 0.478 0.401 0.340 0.336 0.286 0.337 0.359 0.346 0.395 0.322 0.304 0.324 0.368 0.354 -0.026 0.034 0.008

Sânnicolau 

Român
0.075 0.079 0.080 0.076 0.068 0.055 0.067 0.110 0.150 0.123 0.103 0.101 0.112 0.092 -0.016 0.045 0.029

Sântandrei 0.318 0.316 0.304 0.335 0.344 0.378 0.368 0.404 0.543 0.514 0.461 0.483 0.496 0.405 0.042 0.128 0.170

Tămășeu 0.189 0.148 0.116 0.251 0.123 0.138 0.132 0.142 0.187 0.182 0.135 0.193 0.200 0.164 -0.053 0.066 0.013

Medie comune 0.240 0.236 0.235 0.244 0.208 0.235 0.252 0.240 0.282 0.256 0.235 0.253 0.292 0.247 -0.018 0.050 0.033

Municipiul 

Oradea
0.395 0.387 0.392 0.370 0.304 0.327 0.322 0.315 0.355 0.303 0.292 0.290 0.322 0.336 -0.066 -0.009 -0.075

Reziliența economică în județul Bihor - Indicele Dezvoltării Economiei Locale - Mediul Rural, Comune Rang 6



Tabel 47: Reziliența economică în județele din Regiunea Nord-Vest - Indicele Dezvoltării Economiei Locale - Mediul Rural, Comune 
Rang 6 

 

Sursa: ONRC, prelucrare proprie. 

Față de perioada de vârf a crizei economice, comunele din zona de influență a municipiului Cluj-Napoca 

(aproximativ Zona Metropolitană Cluj) și-au revenit din punct de vedere economic cel mai mult, fiind 

urmate de cele din zona de influență a municipiului Oradea (aproximativ Zona Metropolitană Oradea). Și 

în comparație cu perioada dinaintea crizei, comunele situația este aceeași. De remarcat însă, reducerea 

ușoară a diferenței dintre comunele din zona de influență a municipiului Oradea și comunele din zona de 

influență a municipiului Cluj-Napoca (pe fondul revenirii și performanței semnificative a acestora) și 

creșterea diferenței în ceea ce privește dezvoltarea economică locală a comunelor din zona de influență 

a municipiului Satu Mare. 

În cazul comunelor de rang 1 (Grupări teritoriale rurale - GTR - se formează în jurul unuia sau mai multor 

sate reședință de comună), adică acele comune care nu se află în zona de influență a urbanului, municipiul 

Bihor se află pe primul loc în privința nivelului de dezvoltare economică locală în perioada 2006 – 2018, 

pe ultimul loc situându-se comunele din județul Satu Mare. Totuși, începând din 2014, comunele de acest 

rang din județul Bihor sunt depășite de cele din județul Cluj. Criza economică declanșată la sfârșitul anului  

a afectat cel mai tare comunele de rang 1 din județul Bihor, urmate de cele din județul Maramureș, cele 

mai puțin afectate fiind comunele de rang 1 din județele Cluj și Bistrița-Năsăud. 

Tabel 48: Reziliența economică în județele din Regiunea Nord-Vest - Indicele Dezvoltării Economiei Locale - Mediul Rural, Comune 
Rang 1 

 

Sursa: ONRC, prelucrare proprie. 

Față de perioada crizei, din punct de vedere economic au crescut cel mai mult comunele din județele Cluj 

și Bihor (acestea din urmă fiind și cele mai afectate), iar cel mai puțin au crescut cele din județele Satu 

Mare și Bistrița-Năsăud. Față de perioada pre-criză, au performat economic acele comune de rang 1 din 

județele Cluj și Bihor, contra-performând în același timp comunele de rang 1 din județul Sat Mare. 

Totodată, comunele de rang 1 din județele Maramureș și Sălaj au avut o performanță slabă în comparație 

cu cele din județele Cluj și Bihor. 

Județe/ani 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Medie Impact Revenire Performanță

Bihor 0.240 0.236 0.235 0.244 0.208 0.235 0.252 0.240 0.282 0.256 0.235 0.253 0.292 0.247 -0.018 0.050 0.033

Cluj 0.194 0.206 0.190 0.193 0.141 0.167 0.184 0.190 0.228 0.224 0.215 0.227 0.256 0.201 -0.037 0.087 0.050

Satu Mare 0.099 0.113 0.112 0.106 0.078 0.108 0.110 0.110 0.123 0.136 0.123 0.119 0.122 0.112 -0.016 0.027 0.011

Medie 0.178 0.185 0.179 0.181 0.143 0.170 0.182 0.180 0.211 0.205 0.191 0.200 0.223 0.187 -0.023 0.055 0.031

Reziliența economică în județele din Regiunea Nord-Vest - Indicele Dezvoltării Economiei Locale - Mediul Rural, Comune Rang 6

Județe/ani 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Medie Impact Revenire Performanță

Bihor 0.106 0.091 0.113 0.107 0.075 0.096 0.107 0.106 0.102 0.094 0.089 0.105 0.142 0.102 -0.024 0.038 0.013

Bistrița-Năsăud 0.079 0.072 0.084 0.105 0.081 0.091 0.099 0.105 0.084 0.078 0.077 0.099 0.110 0.090 -0.009 0.018 0.009

Cluj 0.091 0.083 0.090 0.092 0.075 0.094 0.124 0.092 0.104 0.100 0.099 0.116 0.147 0.100 -0.006 0.046 0.040

Maramureș 0.093 0.080 0.087 0.094 0.059 0.081 0.094 0.094 0.099 0.090 0.075 0.085 0.102 0.087 -0.020 0.024 0.004

Sălaj 0.085 0.075 0.092 0.088 0.067 0.080 0.081 0.082 0.088 0.077 0.073 0.083 0.109 0.083 -0.017 0.022 0.006

Satu Mare 0.074 0.067 0.078 0.078 0.054 0.076 0.068 0.068 0.071 0.069 0.061 0.061 0.078 0.069 -0.014 0.005 -0.009

Medie 0.088 0.078 0.091 0.094 0.068 0.086 0.096 0.091 0.091 0.085 0.079 0.091 0.115 0.089 -0.015 0.026 0.011

Reziliența economică în județele din Regiunea Nord-Vest - Indicele Dezvoltării Economiei Locale - Mediul Rural, Comune Rang 1



În ceea ce privește cele trei mari municipii din Regiunea Nord-Vest (așezări urbane de rang 3), criza 

economică, cele mai dezvoltat economic este municipiul Cluj-Napoca, urmat în ordine de Oradea și Satu 

Mare. Criza economică a afectat cel mai tare economia municipiului Cluj-Napoca, urmată de cea a 

municipiului Oradea și apoi cea a municipiului Satu Mare.  

Tabel 49: Reziliența economică în municipiile din Regiunea Nord-Vest de Rang 3 - Indicele Dezvoltării Economiei Locale 

 

Sursa: ONRC, prelucrare proprie. 

Pe de altă parte însă, deși nu a fost cel mai tare afectată de criză, economia municipiului Oradea nu 

reușește să depășească nivelul din timpul crizei economice, la fel ca și economia municipiului Satu Mare. 

Doar economia municipiului Cluj-Napoca înregistra în perioada 2017 – 2018 valori mai mari decât în 

perioada de vârf a crizei economice (2009 – 2010). Față de perioada pre-criză, niciuna dintre economiile 

celor trei municipii nu depășește nivelul de dezvoltare economică dinaintea crizei, cea mai mare diferență 

în raport cu acel nivel fiind înregistrată de municipiul Oradea (la fel ca în cazul indicatorului privind 

numărul de salariați/1000 de locuitori). 

Situația se schimbă însă atunci când perspectiva este alta. Așadar, am măsurat și comparat reziliența 

economică la nivelul celor trei municipii și a UAT-urilor din aria de influență (media aritmetică a IDEL 

pentru municipiu și UAT-urile din zona de influență) pentru, ceea ce în cazul municipiului Cluj-Napoca 

coincide în proporție de peste 95% cu Zona Metropolitană Cluj, iar în cazul municipiului Oradea, coincide 

în mare măsură (peste 70%) cu Zoana Metropolitană Oradea. Din această perspectivă, municipiul Oradea 

plus cele 15 comune din zona de influență (aproximativ Zona Metropolitană Oradea) este mai dezvoltată 

în medie din punct de vedere economic în perioada 2006 – 2018 decât Zona Metropolitană Cluj, însă 

diferența dintre cele două se reduce spre sfârșitul perioadei analizate. Din această perspectivă lărgită, 

economia Zonei Metropolitane Cluj a fost cea mai afectată de criza economică declanșată spre sfârșitul 

anului 2008, în timp ce Zona Metropolitană Oradea a fost cel mai puțin afectată. Față de perioada de vârf 

a crizei, cea care a fost cel mai tare afectată, adică Zona Metropolitană Cluj a și crescut cel mai mult din 

punct de vedere economic, urmată fiind de cea mai puțin afectată zonă, adică Zona Metropolitană 

Oradea.  

Județe/ani 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Medie Impact Revenire Performanță

Municipiul 

Oradea
0.395 0.387 0.392 0.370 0.304 0.327 0.322 0.315 0.355 0.303 0.292 0.290 0.322 0.336 -0.052 -0.031 -0.083

Municipiul Cluj-

Napoca
0.470 0.460 0.489 0.469 0.365 0.386 0.366 0.364 0.442 0.395 0.390 0.407 0.444 0.419 -0.057 0.009 -0.049

Municipiul Satu 

Mare
0.285 0.274 0.277 0.257 0.195 0.213 0.207 0.196 0.223 0.202 0.198 0.197 0.205 0.225 -0.049 -0.025 -0.074

Medie 0.383 0.374 0.386 0.365 0.288 0.309 0.298 0.292 0.340 0.300 0.293 0.298 0.324 0.327 -0.053 -0.016 -0.069

Reziliența economică în municipiile din Regiunea Nord-Vest de Rang 3 - Indicele Dezvoltării Economiei Locale



Tabel 50: Reziliența economică în municipiile de rang 3 din Regiunea Nord-Vest și UAT-urile din zona de influență a acestora - 
Indicele Dezvoltării Economiei Locale 

 

Sursa: ONRC, prelucrare proprie. 

Și în comparație cu perioada dinaintea crizei economice, cel mai mult a crescut economic Zona 

Metropolitană Cluj, urmată de Zona Metropolitană Oradea. Municipiul Satu Mare împreună cu UAT-urile 

din zona sa de influență a crescut cel mai puțin economic față de perioada pre-criză. 

Așadar, la fel ca și în cazul indicatorului privind numărul de salariați/1000 de locuitori, IDEL confirmă 

ipoteza conform căreia  criza economică pare doar să fi declanșat relocarea activității economice dinspre 

municipii, înspre comunele din vecinătate/zona de influență, relocare mai accentuată în cazul municipiului 

Cluj-Napoca, în cazul IDEL. 

Analiza evoluției nivelului de dezvoltare economică în cazul celelalte UAT-uri din mediul urban al județului 

Bihor relevă că, în medie, în perioada 2006 – 2018, cele mai dezvoltate din punct de vedere economic sunt 

orașul Aleșd, Municipiul Beiuș, orașul Ștei și Municipiul Salonta, iar cele mai puțin dezvoltate economic 

sunt orașele Săcuieni, Vașcău și Valea lui Mihai. 

Tabel 51: Reziliența economică în municipiile și orașele din județul Bihor - Indicele Dezvoltării Economiei Locale - Mediul Urban, 
Rang 0 

 

Sursa: ONRC, prelucrare proprie. 

Cu excepția orașului Vașcău (unul dintre cele mai slab-dezvoltate economic UAT-uri urbane din județ), 

toate celelalte orașe și municipii înregistrează în perioada recentă (2017-2018) un nivel de dezvoltare 

economică sub cel din perioada de vârf a crizei, dar și sub cel din perioada dinaintea crizei. Astfel, prin 

prisma acestui indicator compozit, dar și al celui individual privind numărul de salariați/1000 de locuitori, 

Zone/ani 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Medie Impact Revenire Performanță

Oradea + comune rang 6 0.250 0.246 0.245 0.251 0.214 0.241 0.257 0.245 0.287 0.259 0.238 0.255 0.294 0.252 -0.012 0.041 0.029

Cluj-Napoca + comune 

rang 6
0.208 0.218 0.205 0.207 0.153 0.178 0.193 0.199 0.239 0.232 0.223 0.236 0.266 0.212 -0.032 0.071 0.039

Satu Mare + comune 

rang 6 + oraș Ardud + 

oraș Livada

0.110 0.120 0.120 0.113 0.084 0.112 0.113 0.112 0.127 0.137 0.124 0.121 0.123 0.117 -0.022 0.024 0.002

Medie 0.189 0.195 0.190 0.190 0.150 0.177 0.188 0.185 0.218 0.209 0.195 0.204 0.228 0.194 -0.022 0.046 0.024

Reziliența economică în municipiile de rang 3 din Regiunea Nord-Vest și UAT-urile din zona de influență a acestora - Indicele Dezvoltării 

Economiei Locale

Județe/ani 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Medie Impact Revenire Performanță

Municipiul Beiuș 0.300 0.277 0.258 0.248 0.215 0.220 0.205 0.191 0.226 0.174 0.179 0.187 0.219 0.223 -0.036 -0.029 -0.065

Municipiul Marghita 0.212 0.196 0.182 0.168 0.139 0.151 0.155 0.140 0.150 0.134 0.134 0.134 0.154 0.158 -0.035 -0.010 -0.045

Municipiul Salonta 0.213 0.231 0.241 0.236 0.179 0.186 0.171 0.178 0.208 0.182 0.171 0.174 0.184 0.196 -0.029 -0.028 -0.057

Oraș Aleșd 0.291 0.249 0.394 0.335 0.206 0.203 0.214 0.208 0.236 0.203 0.183 0.177 0.197 0.238 -0.051 -0.084 -0.135

Oraș Nucet 0.174 0.162 0.133 0.124 0.111 0.122 0.104 0.129 0.114 0.109 0.075 0.082 0.112 0.119 -0.030 -0.020 -0.050

Oraș Săcuieni 0.100 0.095 0.087 0.099 0.073 0.080 0.074 0.084 0.080 0.072 0.067 0.071 0.084 0.082 -0.005 -0.008 -0.013

Oraș Ștei 0.280 0.262 0.306 0.252 0.183 0.178 0.179 0.185 0.210 0.198 0.174 0.140 0.174 0.209 -0.067 -0.060 -0.127

Oraș Valea lui Mihai 0.144 0.138 0.143 0.134 0.111 0.110 0.112 0.114 0.135 0.112 0.107 0.112 0.119 0.122 -0.018 -0.007 -0.025

Oraș Vașcău 0.145 0.110 0.142 0.092 0.089 0.093 0.110 0.121 0.116 0.093 0.118 0.103 0.154 0.114 -0.035 0.038 0.003

Medie 0.207 0.191 0.209 0.188 0.145 0.149 0.147 0.150 0.164 0.142 0.134 0.131 0.155 0.162 -0.034 -0.023 -0.057

Reziliența economică în municipiile și orașele din județul Bihor - Indicele Dezvoltării Economiei Locale - Mediul Urban, Rang 0



criza economică declanșată spre sfârșitul anului 2008 pare să fi afectat toate aceste așezări urbane o 

perioadă mai lungă de timp din 2008. 

În comparație cu UAT-urile din mediul urban de același rang (0) din județele din Regiunea Nord-Vest, cele 

din județul Bihor se situează în medie, în perioada 2006 – 2018 sub nivelul mediu de dezvoltare economică 

al celor din județele Bistrița (media UAT-urilor Beclean, Năsăud și Sângeorz Băi)  și Cluj (orașul Huedin), 

dar peste nivelul mediu de dezvoltare economică al celor din județele Maramureș (media UAT-urilor Baia 

Sprie, Borșa, Cavnic, Dragomirești, Săliștea de Sus, Seini, Șomcuta Mare, Târgu Lăpuș, Tăuții Măgheruș, 

Ulmeni și Vișeu de Sus), Satu Mare (media UAT-urilor Ardud, Livada, Negrești Oaș și Tășnad)  și Sălaj (media 

UAT-urilor Cehu Silvaniei, Jibou și Șimleu Silvaniei). 

Tabel 52: Reziliența economică în județele din Regiunea Nord-Vest - Indicele Dezvoltării Economiei Locale - Mediul Urban, Rang 0 

 

Sursa: ONRC, prelucrare proprie. 

Criza economică a afectat în medie cel mai tare economia UAT-urile urbane de rang 0 din județele Bihor 

și Bistrița, și cel mai puțin economia UAT-urilor urbane de rang 0 din județele Cluj, Satu Mare și 

Maramureș. Față de nivelul de dezvoltare economică din perioada de vârf a crizei economice (2009 – 

2010), în cazul niciunuia dintre cele județe, UAT-urile de rang 0 nu au depășit în medie nivelul de 

dezvoltare economică din acea perioadă. Mai mult, UAT-urile din județul Bihor și cele (mai degrabă cel, 

pentru că este vorba despre un singur oraș, Huedin) din județul Cluj sunt sub nivelul mediu din perioada 

crizei economice. Așa se face că, raportat la nivelul de dezvoltare economică dinaintea crizei, UAT-urile 

de rang 0 din toate cele șase județe ale regiunii erau în 2017 – 2008 sub nivelul de dezvoltare economică 

dinaintea crizei (2007-2008). 

Observații: 

 Deși este pe locul doi între cele șase județe ale Regiunii Nord Vest în ceea ce privește nivelul de 

dezvoltare economică (măsurată cu ajutorul PIB/locuitor sau puterea de cumpărare sau Indicele 

de Dezvoltare Economică Locală), județul Bihor este ajuns în ultimii ani în ceea ce privește 

PIB/locuitor și paritatea puterii de cumpărare de județul Sălaj. 

 Prin prisma PIB/locuitor și paritatea puterii de cumpărare, județul Bihor și județul Cluj au fost 

județele cele mai afectate de criza economică declanșată la sfârșitul anului 2008, însă în timp ce 

în județul Cluj PIB/locuitor și paritatea puterii de cumpărare a crescut cel mai mult în comparație 

cu perioada din timpul crizei și cea dinaintea crizei, în județul Bihor a crescut cel mai puțin. 

 Față de media UE 28, PIB/locuitor în județului Bihor a fost mai puțin afectat de criza economică, 

iar revenirea după criză este mai modestă în comparație cu media UE. Cu toate acestea, 

Județe/ani 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Medie Impact Revenire Performanță

Bihor 0.207 0.191 0.209 0.188 0.145 0.149 0.147 0.150 0.164 0.142 0.134 0.131 0.155 0.162 -0.034 -0.023 -0.057

Bistrița-Năsăud 0.185 0.191 0.193 0.176 0.139 0.185 0.194 0.171 0.185 0.159 0.138 0.146 0.165 0.171 -0.034 -0.002 -0.036

Cluj 0.244 0.223 0.234 0.223 0.192 0.211 0.205 0.192 0.212 0.178 0.175 0.179 0.198 0.205 -0.021 -0.019 -0.040

Maramureș 0.149 0.138 0.143 0.134 0.095 0.107 0.105 0.101 0.126 0.110 0.101 0.103 0.125 0.118 -0.026 0.000 -0.026

Sălaj 0.185 0.161 0.176 0.159 0.123 0.134 0.135 0.143 0.151 0.132 0.115 0.123 0.148 0.145 -0.027 -0.006 -0.033

Satu Mare 0.153 0.143 0.153 0.146 0.105 0.128 0.123 0.126 0.158 0.153 0.125 0.136 0.139 0.138 -0.022 0.011 -0.011

Medie 0.183 0.171 0.180 0.168 0.131 0.153 0.153 0.147 0.166 0.146 0.131 0.137 0.155 0.155 -0.026 -0.003 -0.029

Reziliența economică în județele din Regiunea Nord-Vest - Indicele Dezvoltării Economiei Locale - Mediul Urban, Rang 0



PIB/locuitor în județul Bihor crește de la 11,3% din media PIB/locuitor UE 27 cât era în 2002, la 

25,6% din media PIB/locuitor UE 27 în 2017, un salt mare observându-se în primul an (2007) în 

care România devine membră a UE. 

 Județul Bihor înregistrează în medie cel mai mare număr mediu de salariați/1000 de locuitori între 

cele șase județe ale regiunii, atât la nivel general, cât și diferențiat pe mediul urban și rural. Pe de 

altă parte, deși gradul de ocupare a populației a fost între cele mai puțin afectate din regiune, 

creșterea acestuia în județul Bihor este mai modestă decât în majoritatea județelor regiunii, în 

mediul urban, nereușind să depășească nivelul dinaintea crizei. Însă această situație a mediului 

urban este valabilă în cazul a  patru din cele șase județe ale regiunii. 

 În comparație cu alte trei județe de la granița de Vest a României cu Uniunea Europeană -Timiș, 

Arad și Satu Mare – județul Bihor se situează pe locul trei în ceea ce privește PIB/cap de locuitor 

în perioada 2002 – 2017, fiind devansat de județele Timiș și Arad. Prin prisma acestor indicatori 

(PIB/locuitor și paritatea puterii de cumpărare), criza economică a afectat cel mai mult județul 

Bihor, iar după șocul economic, economia județului Bihor a crescut cel mai puțin, dovedindu-se a 

fi mai puțin rezilientă. 

 Și în privința gradului de ocupare a salariaților (numărul de salariați/1000 de locuitori), județul 

Bihor este pe locul trei între cele patru județe de la granița de vest a României cu UE, însă dacă în 

privința acestui indicator, județele Bihor și Arad  au fost mai puțin afectate de criza economică, 

după acest șoc economic, gradul de ocupare a crescut cel mai puțin în județele Bihor și Satu Mare. 

Pe de altă parte, în județul Bihor, mediul urban, numărul de salariați/1000 de locuitori a scăzut 

cel mai mult în timpul crizei economice, crescând cel mai puțin apoi, astfel, că între cele patru 

județe, județul Bihor este singurul în care gradul de ocupare a populației era mai mic în perioada 

2017-2018 decât înaintea crizei (2007-2008). În mediul rural, situația este puțin diferită, în sensul 

în care județul Bihor înregistrează un grad de ocupare mai mare decât cel dinaintea crizei 

economice, însă creșterea față de acea perioadă, este mult mai mică față de creșterea gradului 

de ocupare în mediul rural din județele Timiș și Arad. 

 În interiorul județului Bihor, din perspectiva gradului de ocupare a populației, între comunele 

situate în zona de influență a municipiului Oradea (15 comune; 6 comune în plus față de Zona 

Metropolitană Oradea), comunele cu cel mai mare număr de salariați/1000 de locuitori sunt 

comunele Borș, Biharia, Sântandrei și Sânmartin; Din perspectiva numărului de salariați, în aceste 

comune, în perioada crizei economice (2009-2011), numărul de salariați a crescut în medie (există 

doar trei excepții), față de perioada dinaintea crizei. Evoluția este în contrast cu cea a municipiului 

Oradea, puternic afectat de criza economică din perspectiva gradului de ocupare a populației, dar 

care nu mai depășește gradul de ocupare dinaintea crizei. 

 Față de comunele din zona de influență a celelalte două municipii de aceeași categorie din regiune 

(Cluj-Napoca și Satu Mare), comunele din zona de influență a municipiului Oradea/aproximativ 

Zona Metropolitană Oradea înregistrează cel mai ridicat grad de ocupare a populației 

(salariați/1000 de locuitori). Din perspectiva rezilienței economice, în comunele din zona de 

influență a municipiului Oradea gradul de ocupare a populației a crescut chiar și  în timpul crizei 

economice, iar creșterea a fost mai mare decât în comunele din zona de influență a municipiului 

Cluj-Napoca (comunele din Zona Metropolitană Cluj). Mai mult, ulterior crizei economice, în 



comunele din zona de influență a municipiului Oradea, numărul de salariați a crescut cel mai mult 

față de comunele din zona de influență a municipiilor Cluj-Napoca și Satu Mare (creșterea este 

aproape dublă față de creșterea numărului de salariați din comunele din Zona Metropolitană 

Cluj). 

 Celelalte 76 de comune din județul Bihor, comune care nu se află în zona de influență economică 

a unui mare municipiu înregistrează și ele în medie un grad de ocupare mai mare decât comunele 

de același rang din celelalte județe ale regiunii Nord-Vest. În cazul acestora însă, numărul de 

salariați a scăzut în perioada crize economice, iar după criză au crescut foarte puțin, fiind sub 

nivelul dinaintea crizei. Asta în timp ce în celelalte județe, cu excepția județului Satu Mare, gradul 

de ocupare a crescut semnificativ. 

 Municipiul Oradea înregistrează în medie în perioada 2006 – 2018 un grad de ocupare a populației 

cu  11% mai mic decât Cluj-Napoca și cu 3,6% mai mare decât Satu Mare, însă în ultimii în ultimii 

doi ani ai perioadei, numărul de salariați este mai mare  în municipiul Satu Mare. Dintre cele trei 

cele mai mari municipii din regiune, municipiul Oradea a pierdut cel mai mare număr de 

salariați/1000 de locuitori în timpul crizei economice declanșate la sfârșitul anului 2008, fiind 

singurul dintre cele trei municipii care înregistrează în ultimii ani ai perioadei analizate un grad de 

ocupare al populației mai mic decât înaintea crizei economice. 

 Dintr-o perspectivă mai largă, și anume ce a UAT-urilor aflate în zona de influență a marilor 

municipii, zonă de influență care în cazul municipiilor Cluj-Napoca și Oradea se suprapune în mare 

măsură cu zonele metropolitane aferente, Zona Metropolitană Oradea înregistrează un număr de 

salariați/1000 de locuitori mult mai mare (cu 45%) decât Zona Metropolitană Cluj-Napoca. Mai 

mult, în timpul crizei economice, gradul de ocupare a populației a crescut în Zona Metropolitană 

Oradea, iar după criză, această zonă metropolitană înregistrează o creștere a numărului de 

salariați/1000 de locuitori semnificativ mai mare decât Zona Metropolitană Cluj. 

 În cazul celorlalte municipii și orașe, județul Bihor înregistrează în medie un grad de ocupare al 

populației mai mare decât înregistrează în medie celelalte cinci județe din regiune la aceeași 

categorie de UAT-uri urbane, cele mai mari concentrări de salariați înregistrându-se în orașele Ștei 

și Valea lui Mihai și în Municipiul Beiuș, iar cele mai mici în orașele Săcuieni, Nucet și municipiul 

Salonta. Față de celelalte județe, UAT-urile urbane de aceeași categorie din județul Bihor nu au 

fost cele mai  afectate de criză în privința gradului de ocupare, însă criza a afectat gradul de 

ocupare în așa fel încât acesta nu a mai ajuns la nivelul dinaintea crizei. 

 Comunele din zona de influență a municipiului Oradea cele mai dezvoltate din punct de vedere 

economic (măsurare realizată cu un index compozit ce agregă cinci indicatori individuali) sunt 

Borș, Paleu, Sântandrei, Sânmartin și  Biharia, iar cele mai slab dezvoltate sunt Gepiu, Sânnicolau 

Român, Ineu și Cetariu. Față de comunele similare din zona de influență a municipiilor Cluj-Napoca 

și Satu Mare, comunele din zona de influență a municipiului Bihor sunt semnificativ mai dezvoltate 

economic și au fost mai puțin afectate de criza economică decât cele din zona de influență a 

municipiului Cluj-Napoca (comunele care facă parte din Zona Metropolitană Cluj). În comparație 

însă cu comunele din Zona Metropolitană Cluj, economia celor din Zona Metropolitană Oradea a 

crescut mai puțin după criza economică. 

 Și în cazul comunelor situate în afara zonei de influență a mediului urban, cele din județul Bihor 

sunt în medie, în perioada 2006 – 2018, cele mai dezvoltate, însă în ultimii ani ai perioadei sunt 



depășite de cele din județul Cluj. Criza economică a afectat cel mai mult acest tip de comune din 

județul Bihor, în comparație cu celelalte județe, însă după cele din județul Cluj, comunele din 

județul Bihor înregistrează în medie cea mai mare creștere economică. 

 Municipiul Oradea se situează după municipiul Cluj-Napoca și peste municipiul Satu Mare în ceea 

ce privește nivelul mediu de dezvoltare economică în perioada 2006 – 2018. Dintre cele trei 

municipii (cele mai mari din regiune), deși criza economică a afectat cel mai mult Cluj-Napoca, 

după criză acesta este singurul în care nivelul de dezvoltare economică a crescut. Nivelul de 

dezvoltare economică este însă sub cel dinaintea crizei, situație valabilă și în cazul celorlalte două 

municipii. Municipiul Oradea însă, înregistrează însă cea mai mare scădere față de perioada 

dinaintea crizei. 

 Dintr-o perspectivă mai largă, cea a zonei de influență, respectiv a zonelor metropolitane, așa cum 

am observat și în cazul numărului de salariați, Zona Metropolitană Oradea este mai dezvoltată 

decât Zona Metropolitană Cluj și de cât Satu Mare și zona de influență a acestuia. Criza economică 

a afectat cel mai puțin Zona Metropolitană Oradea, în schimb după criză zona Metropolitană Cluj 

este cea care a crescut cel mai mult, inclusiv în raport cu nivelul de dezvoltare economică 

dinaintea crizei. Așadar, diferența de dezvoltare dintre Zona Metropolitană Oradea rămâne, dar 

se diminuează. 

 Cele mai dezvoltate UAT-uri urbane în perioada 2006 – 2018 au fost în medie orașul Aleșd, 

Municipiul Beiuș, orașul Ștei și Municipiul Salonta, iar cele mai puțin dezvoltate economic sunt 

orașele Săcuieni, Vașcău și Valea lui Mihai. În comparație cu UAT-urile urbane din aceeași 

categorie din celelalte județe ale Regiunii Nord-Vest, cele din județul Bihor se situează se situează 

în medie, în perioada 2006 – 2018 sub nivelul mediu de dezvoltare economică al celor din județele 

Bistrița și Cluj, dar peste nivelul de dezvoltare al UAT-urilor urbane de aceeași categorie din 

celelalte trei județe. Criza economică a afectat cel mai mult însă UAT-urile urbane din județul 

Bihor. Chiar dacă și UAT-urilor urbane de aceeași categorie din celelalte județe nu reușesc să 

revină la nivelul de dezvoltare economică dinaintea crizei, cele din județul Bihor se află la cea mai 

mare distanță de acel nivel. 

 Criza economică pare să fi declanșat relocarea activității economice dinspre municipii, înspre 

comunele din vecinătate/zona de influență, relocare mai accentuată în cazul Zonei Metropolitane 

Cluj, în cazul IDEL. Așadar, comunitățile concentrate în jurul marilor centre urbane încep să 

funcționeze din punct de vedere economico-social din ce în ce mai mult ca zone funcționale 

urbane și nu ca entități individuale (unități administrativ-teritoriale) stabilite birocratic. Este 

evident că În Cluj-Napoca și Oradea calitatea vieții este mai crescută azi decât înaintea crizei 

economice declanșate la sfârșitul anului 2008, însă activitatea economică ce contribuie la aceasta 

nu mai este concentrată la nivelul comunităților (UAT) urbane, ci a fost relocată parțial și 

dezvoltată în comunitățile înconjurătoare. Astfel, fiecare comunitate se dezvoltă ca o unitate 

funcțională în cadrul unui sistem economico-social mai mare, mai complex, dar mai funcțional și 

mai rezilient. 

  



Turismul în județul Bihor 

Potențialul turistic al județului 

Județul Bihor este unul dintre județele cu cel mai mare și mai diversificat potențial tiristic din țară. 

Potențialul turistic al acestuia se concentrează în biodiversitatea Munților Apuseni, dar și în resursele 

balneare exploatate în prezent la Băile Felix și respectiv 1 Mai. Pe lângă aceste două componente 

esențiale, județul se bucură de un patrimoniu cultural extrem de înzestrat și diversificat  datorită celor 

431 de monumente de patrimoniu construit, dintre care 170 sunt situri şi monumente arheologice, 221 

de monumente şi ansambluri de arhitectură și 40 de case memoriale şi monumente de artă plastică 

(investinbihor.com). 

O provocare importantă pentru Consiliul Judeţean Bihor ţine de conceperea şi promovarea, într-o manieră 

integrată, a principalelor areale de interes turistic din judeţ. A fost remarcată o insuficientă coordonare şi 

experienţă de lucru în parteneriat atât la nivel de sector, din partea agenţilor economici, cât şi în ceea ce 

priveşte implicarea şi colaborarea între/ cu autorităţile locale. 

Accesibilitatea la principalele areale de interes turistic s-a îmbunătăţit pe parcursul ultimilor ani, un 

exemplu notabil constând în modernizarea drumului de acces către Platoul Padiş. Există încă o mare 

nevoie de investiţii atât în infrastructura majoră pentru a extinde bazinul de atracţie al turiştilor (spre 

exemplu prin modernizarea aeroportului pentru a putea accesa pieţe străine sau reabilitarea DN76 pentru 

a facilita accesul turiştilor din centrul ţării), cât şi pentru a îmbogăţi experienţa acestora în arealul vizitat 

(drumuri şi poteci de acces locale, noi trasee, marcaje şi panouri de informare etc.). 

Continuarea investițiilor în infrastructură, complementar cu îmbunătățirea calității și diversificarea 

serviciilor turistice sunt absolut necesare pentru a susţine un aflux mai mare de turişti pe viitor. O nevoie 

importantă semnalată ţine de planificarea urbană şi îmbunătăţirea gestiunii terenurilor, atât pentru a 

debloca zone cu potenţial de creştere a activităţii turistice cât şi pentru a preîntâmpina dezvoltarea 

imobiliară nesustenabilă şi degradarea mediului. 

Principalele zone turistice din județ sunt Zona Oradea, împreună cu stațiunile Băile Felix și 1 Mai și Zona 

Munților Apuseni. 

Zona Oradea și stațiunile Băile Felix și Băile 1 Mai 

Municipiul reședință de județ (Oradea) deține un patrimoniu turistic însemnat, acesta atrăgând anual un 

număr mare de turiști pentru cele 6 monumente și situri arheologice, 91 de monumente tehnice și 

ansambluri de arhitectură, 6 clădiri memoriale și 19 monumente și ansambluri de artă plastică. Aceste 

clădiri pot fi accesate prin intermediul celor două arii principale de interes și anume ”Ansamblul urban 

„Centrul istoric Oradea” (zona cuprinsă între străzile Independenţei, Mareşal Averescu, Redutei, 

Constantin Dobrogeanu Gherea, Griviţei, Sucevei, Ion Vidu, Bacăului, Armatei Române, Universităţii, 

Parcul Nicolae Bălcescu, Bulevardele Decebal, Dacia, străzile Rozmarinului, Berzei, Republicii, Louis 

Pasteur, Măcinului, Parcul I.C. Brătianu, podul Dacia) şi Ansamblul urban Oradea II (zona cuprinsă între 

străzile Inului, Parângului, staţia CFR Oradea şi Episcopia Bihor)” (oradea.ro). În zonele sus menționate se 



pot găsi clădiri de arhitetură și monumente în stiluri renascentriste, baroc, romantic, succesiune, electice, 

clasic și austro-ungar. 

Municipiul Oradea, datorită iniţiativelor recente şi în curs, propune un cadru urban efervescent, cu o 

activitate culturală în creştere ce se pretează atât unor vizite de tip ”city break” cât şi ca activităţi asociate 

turismului balnear în staţiunile Felix şi 1 Mai. Printre obiectivele turistice cele mai importante din Oradea 

şi din împrejurimi menţionăm: Şirul Canonicilor, un ansamblu urban baroc format din zece case aliniate în 

faţa grădinii Palatului Episcopal; Palatul Baroc, care constituie, alături de Bazilica Sfânta Maria şi Şirul 

Canonicilor, cel mai valoros complex în stil baroc construit în România; Palatul Vulturul Negru, Palatul 

Episcopal greco-catolic; lăcaşuri de cult precum Bazilica romano-catolică Înălţarea Fecioarei Maria, 

Biserica ortodoxă ”cu Lună”, Biserica Sfântul Ladislau, Muzeul Țării Crișurilor etc. 

În cele două stațiuni balneare - Băile Felix şi 1 Mai - activitatea turistică de bază ţine de turismul balenear 

acesta atrăgând anual un număr extins de turişti şi pentru o perioadă de şedere mai îndelungată. 

Stațiunea Băile Felix este localizată în comuna Sînmartin, la 9 km de municipiul Oradea, aflându-se la o 

altitudine de 160 m în Câmpia Crișurilor. Stațiunea se află la aproximativ 2 km de Stațiunea Băile 1 Mai, 

aceasta situându-se tot pe teritoriul comunei Sânmartin. Apele termale din zonă sunt renumite pentru 

calitățile terapeutice. 

Areale secundare adiacente 

 Parcul Natural Cefa, situat la 30 km sud-vest de Oradea, unde se pot practica activităţi precum 

pescuitul, observaţii ornitologice, plimbări cu barca, echitaţie, ş.a.m.d.; 

 Podgoriile Diosig, unde se pot organiza activităţi/ trasee ce ţin de cultura vinului. Podgoriile ţin de 

Câmpia Crişurilor şi Ierului, zonă unde se pot practica şi activităţi de turism cultural şi de 

patrimoniu (ex. vizitarea atelierului privat de împletit papură din Şuiug, participarea la 

evenimente anuale precum: ”Balul strugurilor” la Cetariu, ”Festivalul vinului” şi ”Toamna pe valea 

Ierului” la Săcuieni, ”Zilele salcâmilor în floare” în Valea lui Mihai, sau ”Sărbătoarea cartofilor la 

slovaci” în Şinteu); 

 Zona Avenului de la Betfia, zona Vârciorog sau zona Dobreşti, unde se pot practica activităţi 

sportive şi turism de aventură (ex. ciclism montan, speologie, escaladă, etc); 

 Valea Ierului - Comuna Sălacea din județul Bihor, este situată pe DJ 191F, ce leagă Marghita de 

Valea lui Mihai, și este locuită în proporție de 90% de etnici maghiari. 

Zona Munţilor Apuseni 

Județul Bihor este unul dintre cele șase județe pe care se află diviziuni ale munților Apuseni.  Aceștia sunt 

munți tineri, de încrețire, formați în orogeneza alpino-carpato-himalayana. Sunt compuși în general dintr-

un mozaic de roci, predominant calcare, ceea ceexplică numărul foarte mare de peșteri existente în acești 

munți. Relieful acestor munți este unul carstic, bine dezvoltat, alcătuit din peșteri , chei și defilee. 



În judeţul Bihor arealul montan este pus în valoare prin  existeța a 40 de trasee turistice montane 

omologate aflate în grija Salvamont-Salvaspeo Bihor, altele 5 fiind în curs de omologare. Traseele străbat 

principalele zone turistice din arealul montan al judeţului, astfel: 

• Masivul Bihor – Vlădeasa, cu 21 de trasee în zona Parcul Natural Apuseni, 9 în zona 

staţiunii Stâna de Vale, 5 în zona Băiţa – Vârtop; 

• Masivul Pădurea Craiului cu 8 trasee în zona Defileu Crişului Repede şi 1 traseu în zona 

Remeți – Meziad; 

• Masivul Codru Moma cu 1 traseu în zona Cărpinet. 

Bihorul este judeţul cu cel mai mare număr de peşteri, peste 8% din cele circa 20.000 de cavităţi cunoscute 

în ţară. Între ele se regăsesc şi 5 superlative speologice ale României: 

• Cea mai adâncă peşteră – Peștera V5 din Sistemul Vărăşoaia – Padiş;  

• Cea mai mare peşteră – Peştera Vântului – Şuncuiuş; 

• Cea mai mare cascadă subterană – Peştera Câmpenească – Vaşcău; 

• Cea mai adâncă peşteră scufundată – Izbucul Izbândiş; 

• Cea mai mare peșteră amenajată din ţară - Peştera Urşilor. 

Peșterile care pot fi vizitate sunt: Peştera Urşilor, Cetăţile Ponorului, Gheţarul Focul Viu, Avenul Bortig, 

Peştera Vadu Crişului şi Peştera Măgura, Peştera Meziad şi Peştera cu Cristale din Mina Farcu. 

Cele mai importante atracţii turistice ţin de perimetrul cuprins în Parcul Natural Apuseni şi constau în: 

• Arealul turistic carstic Padiş – Cetăţile Ponorului. 

• Este principala zonă turistică a Munţilor Apuseni, cu cea mai mare concentrare de 

obiective turistice, precum: Platoul Padiş, Poiana Ponor, Lumea Pierdută, Cetăţile 

Ponorului, Groapa de la Barsa, Peştera Focul Viu, Valea Galbenei. La obârşia afluentului 

văii Valea Seacă, în amonte de canion, se află Groapa Ruginoasă. 

• Cascada Evantai - în mijlocul Cheilor Galbenei din bazinul Padis–Cetatile Ponorului.  Este 

accesibilă de pe traseul circuitului Galbena. 

• Arealul turistic Boga – Aleu şi Pietroasa – Chişcău. 

• Atracţii deosebite ale acestei zone sunt pereţii de stâncă ai Amfiteatrului Boghii, izbucul 

Boghii, Săritoarea Bohodeiului, cascada Oşelu. În Chişcău se află şi Peşterea Urşilor. 

• Arealul turistic Valea Sighiştelui, ce adăposteşte peste 160 de peşteri, cele mai 

cunoscute fiind peşterile Măgură si Coliboaia. Valea se termină într-un canion 

spectaculos prin îngustimea și verticalitatea pereţilor. 

• Arealul turistic Vârtop, reprezentând o zonă în plină dezvoltare, în special pentru 

sporturi de iarnă. Zonă beneficiază de numeroase pensiuni şi case de vacanţă. La Vârtop 

există o pârtie funcţională de 750 m înălţime, de nivel mediu de dificultate, dotată cu 

teleschi. În zonă pot fi vizitate Cascada Vârciorog cu o înălţime de 15 m, Vârful 

Cucurbăta Mare (Vârful Bihor) cel mai înalt vârf din Munţii Bihor, 1.849 m. 

• Peștera Vântului - este cea mai mare peșteră din România, cu o lungime totală de 47 

km. Se află în Munții Pădurea Craiului, în vecinătatea localității Șuncuiuș, judetul Bihor, 

Crisana. 



Areale secundare adiacente  

Pe lângă Parcul Natural Apuseni în județ mai există o serie de zone cu potențial turistic, acestea 

completând astfel pachetul de obiective turstice din județ  ce pot fi incluse şi promovate în pachete 

turistice comune: 

• Zona Roşia – Remetea, cu un potenţial important atât din punct de vedere al turismului 

speologic (Peştera cu Cristale din Mina Farcu, Peştera Meziad, ş.a.m.d.), dar şi al 

agroturismului. De altfel, în comuna Roşia există deja mai multe iniţiative de reabilitare 

a caselor tradiţionale şi amenajare în structuri de primire turistică. 

• Zona Şuncuiuş – Vadu Crişului, în care defileul Crișului Repede oferă posibilitatea 

practicării diverselor activități de aventură și relaxare. Potențialul acestei zone este 

reflectat de numărul în creștere al de structurilor de cazare turistică. 

• Zona Vaşcău – Cărpinet, ce cuprinde câteva obiective de relief carstic (ex. Izbucul de la 

Călugări) şi reprezintă în acelaşi timp un areal cu vechi tradiţii în meşteşuguri precum 

olăritul sau prelucrarea lemnului. 

• Stâna De Vale - situată în munții Vlădeasa, la circa 70 km de Oradea și Groapa 

Ruginoasa din comuna Budureasa situată în apropierea Stânei de Vale. 

Accesibilitate 

Infrastructura de acces în judeţ are un impact major asupra razei de atracţie a potenţialilor turişti. În 

prezent, vizitatorii judeţului provin în special de centrele urbane din vecinătate: Cluj-Napoca, Arad şi 

Timişoara, dar şi din Ungaria, în special din localităţi din proximitatea graniţei. Accesibilitate județului este 

una crescută, fiind facilitată de conexiune directă cu drumurile europene E60, E71, E79, calea ferată și 

aeroportul din Oradea.  

În cazul stațiunilor Băile Felix și Băile, accesibilitatea se face în principal de pe DN 76 Oradea-Deva, dar 

există posibilitatea de acces și de pe E69  Mai pentru a ajunge la unele din cele aproximativ 30 de hoteluri, 

pensiuni sau vile.  

În special turismul balnear, dar şi cel montan/ de aventură se pretează la un public străin, din state 

europene şi nu numai. Avantajele competitive ale judeţului pentru un astfel de public ţin de calitatea 

resurselor balneare şi a mediului, precum şi de preţul relativ redus al serviciilor în comparaţie cu zone 

similare din alte ţări. 

În cazul Munților Apuseni, principalele căi de acces sunt DJ763 dar și DN76. În general, traseele din zonele 

montane sunt şi trasee turistice, iar faptul că aceste drumuri nu sunt modernizate suficient duce la 

întârzieri puternice de dezvoltare, având în vedere că zonele cu tradiţie şi potenţial turistic nu pot fi puse 

în valoare ca de ex. zona turistică Stâna de Vale cu DJ 764A Beiuş - Stâna de Vale, zona Meziad cu DJ 764C 

Remetea - Meziad, zona Vârciorog cu DJ 767D; DJ 108K Bulz-Remeţi - Baraj Drăgan. În mod special trebuie 

avută în vedere zona munţilor Apuseni , respectiv DN 76. Una din problemele semnalate care împiedică 

dezvoltarea turismului este reprezentată de accesul autocarelor pe anumite porţiuni de drum, 

infrastructura existentă nefiind gândită pentru manevrele necesare deplasării acestora. 

Am realizat o analiză SWOT în ceea ce privește sectorul turistic în județul Bihor. 



Analiză SWOT zona turistică Oradea și stațiunile Băile Felix și 1 Mai 

Puncte Tari Puncte Slabe 

 Corelarea mai multor tipuri de turism 
datorită accesibilității și proximității; 

 Starea bună a obiectivelor de patrimoniu și a 
întegului areal urban refăcut și modernizat 
din zona centrală a municipiului Oradea; 

 Resurse importante de ape termale; 

 Calitatea (inclusiv curativă) a apelor termale; 

 Existenţa sistemului de termoficare 
centralizat în localităţile Sînmartin, Băile Felix 
şi 1 Mai; 

 Accesibilitate ridicată dinspre Ungaria şi alte 
state din centrul Europei; 

 Accesibilitate foarte bună pe cale rutieră 
(E60, E71, E79), feroviară și aeronautică; 

 Investiţii recente în infrastructura rutieră, ce 
au crescut gradul de accesibilitate în cadrul 
judeţului. 

 Coordonare/sincoronizare redusă între 
autorități și operatorii de turism în vederea 
valorificării potențialului tiristic; 

 Infrastructură tehnologică și digitală învechită 
pentru promovarea zonelor turistice (website-
uri demodate, neactualizate); 

 Surse de informare disparate prin materiale şi 
pagini web de calitate redusă şi/sau care 
prezintă informaţii punctuale; 

 Insuficienţa coordonării şi a unei abordări 
integrate în conceperea şi dezvoltarea unor 
pachete turistice complexe; 

 Insuficiente structuri de primire turistică şi 
servicii conexe, ceea ce limitează turismul în 
special în zona montană; 

 Slaba dezvoltare de infrastructuri de uz comun 
şi servicii turistice conexe, ceea ce limitează 
calitatea şi veniturile generate din turism în 
special în zona Băile Felix/1 Mai; 

 Soluţii de transport alternative limitate 
(transport în comun, piste de biciclete, etc) ; 

 Capacitate redusă de atenuare şi prevenire a 
impactului negativ al turismului (proliferarea 
deşeurilor, etc). 

Oportunități Amenințări 

 Creșterea interesului pentru turismul 
balnear; 

 Realizarea și respectarea unui regulament de 
urbanism și protecția mediului de către toate 
UAT-urile din județ care au obeiective 
turistice și unități de cazare; 

 Apartenență la zona Metropolitană Oradea; 

 Existenţa programelor guvernamentale și a 
finanțărilor europene de susţinere a unor 
investiţii în domeniul reabilitării şi extinderii 
reţelelor de apă, canalizare şi epurare a 
apelor uzate; 

 Potențial de atragere a turiștilor 
internaționali prin modernizarea 
aeroportului; 

 Modernizarea și extinderea aeroportului; 

 Finalizarea Autostrăzii Borș-Brașov; 

 Competiţie în creştere din partea altor zone cu 
potenţial turistic din România (ex. județele 
vecine, Munţii Banatului, alte staţiuni 
balneare din vestul ţării, etc); 

 Risc crescut de degradare a mediului natural 
prin intensificarea fluxurilor de turişti, în lipsa 
unor servicii edilitare şi a unei capacităţi 
sporite a organelor ce asigură prevenţie şi 
control. 

 



Indicatori privind turismul în județul Bihor 

Această parte a analizei se concentrează pe evoluția unor indicatori din domeniul turismului în județul 

Bihor. Principalii indicatori analizați sunt: capacitatea de cazare turistică existentă pe tipuri de structuri de 

primire turistică, capacitatea de cazare turistică în funcțiune, înnoptările în structuri de primire turistică, 

sosirile ale turiștilor în structuri de primire turistică, gradul de ocupare a structurilor de cazare turistică, 

numărul mediu de angajați, cifra de afaceri și profitul în domeniul Hoteluri și alte facilități de cazare. 

Evoluția acestor indicatori a fost analizată atât la nivelul fiecărei unități administraiv teritoriale, cât și la 

nivelul județului. La nivelul unităților administrativ teritoriale a fost analizată numai evoluția totală a 

acestor indicatori, în timp ce, la nivelul  județului, analiza a fost realizată pe tipuri de structuri de primire 

turistică. De asemenea, la nivelul unităților administrativ teritoriale, analiza a inclus numai comunele care 

au înregistrat o evoluție semnificativă a acestor indicatori. Astfel, din cele 101 de unități administrativ-

teriroriale existente la nivelul județului Bihor, 30 au fost include în acestă analiză.  

Capacitatea de cazare turistică existentă pe tipuri de structuri de primire turistică  

Capacitatea de cazare turistică existentă (instalată) reprezintă numărul de locuri de cazare de folosință 

turistică înscrise în ultimul act de recepție, omologare, clasificare al unității de cazare turistică, exclusiv 

paturile suplimentare care se pot  instala în caz de necesitate. Locurile aferente structurilor de primire 

turistică cu funcțiuni de cazare turistică complementare (căsuțe, terenuri de campare, etc.) la o structură 

de cazare turistică de bază (hotel, motel, camping etc.) și utilizarea acestor locuri sunt cuprinse la structura 

de bază. (INS) 

Datele din tabelul de mai jos relevă fapul că la nivelul municipiilor și al orașelor s-a înregistrat, în general, 

o evoluție pozitivă a capacității de cazare turistică față de anul 2008. Astfel, municipiul Oradea, municipiul 

Beiuș și orașul Săcueni au înregistrat o creștere de peste 100% a capacității turistice existente. Această 

evoluție pozitivă este explicată în principal de o creștere a capacității de cazare în hoteluri și în pensiunile 

turistice. Spre exemplu, municipiul Oradea și municipiul Marghita au înregistat o creștere de peste 1000% 

a capacității turistice în pensiunile turistice. În același timp, numai 2 orașe au înregistrat o evoluție 

negativă, respectiv orașul Nucet și Ştei.  

La nivelul comunităților rurale se remarcă creșteri procentuale spectaculoare în cazul comunei Curățele,  

Sânandrei, Hidișelu de Sus și Pietroasa. De asemenea, comuna Sânmartin a înregistrat o creștere 

spectaculasă în cifre absolute. Aceste sunt date de o creștere semnificativă a capacității de cazare turistică 

în pensiuni agroturistice. Sper exemplu, capacitatea de cazare în pensiuni agroturistice în comuna 

Sânmartin a crescut cu peste 1800%.  Acest trend se observă la nivel general, comunele înregistrând 

evoluții pozitive ale capacității turistice în pensiuni agroturistice.  

Totuși, se remarcă și comune care au pierdut capacitatea de cazare turistică existentă în 2008. Comuna 

Șoimi, comuna Pocola și Ținca au înregistrat cele mai mari scăderi, pe fondul dispariției stucturilor de 

campinguri și a taberelor de elevi și preșcolari.  

Tabel 53 Evoluția capacitatății de cazare turistică existentă în unitățile administrativ teritoriale din județul Bihor în perioada 
2008-2020 

Localități 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Creștere 



/descreștere 
2008 - 2020 

Municipiul 
Oradea 

959 1061 1254 1727 1869 1850 2687 2514 2525 2608 2709 2733 2672 178.6% 

Municipiul 
Beiuş 

25 25 25 25 25 25 25 53 53 53 115 115 115 360.0% 

Municipiul 
Marghita 

356 356 362 362 422 339 359 348 414 412 414 412 412 15.7% 

Municipiul 
Salonta 

0 0 24 24 24 24 36 32 36 36 36 36 36 50.0% 

Oraş  Aleșd 0 0 0 0 0 0 0 63 63 63 77 77 90 42.9% 

Oraş  Nucet 474 498 104 88 88 48 64 104 104 269 392 385 385 -18.8% 

Oraş  
Săcueni 

7 7 13 0 0 0 0 0 0 0 12 11 21 200.0% 

Oraş  Ştei 82 82 82 82 82 82 82 102 102 102 102 102 20 -75.6% 

Oraş  Valea 
Lui Mihai 

6 6 14 14 14 14 0 0 0 0 10 10 10 66.7% 

Biharia 0 40 40 20 40 40 40 40 44 84 84 84 84 110.0% 

Borş 176 129 176 146 146 146 146 146 146 146 162 162 162 -8.0% 

Bratca 120 120 68 27 96 96 96 96 126 124 138 140 140 16.7% 

Budureasa 312 312 190 199 199 199 199 218 218 218 218 117 117 -62.5% 

Bulz 634 634 634 475 523 523 523 523 523 523 600 209 249 -60.7% 

Curatele 0 0 10 29 34 34 22 22 22 22 42 42 66 560.0% 

Hidiselu De 
Sus 

16 16 32 32 32 18 18 42 42 62 70 75 83 418.8% 

Madaras 48 52 52 58 51 52 52 52 54 75 91 91 92 91.7% 

Nojorid 0 0 0 0 14 14 14 14 14 14 14 14 26 85.7% 

Osorhei 47 47 35 57 30 30 30 58 58 58 68 68 80 70.2% 

Pietroasa 37 62 62 48 86 80 80 80 80 128 160 137 179 383.8% 

Pocola 16 16 0 0 20 20 74 74 74 30 0 0 0 -100.0% 

Remetea 45 55 55 10 22 22 10 10 22 22 22 22 22 -51.1% 

Rosia 100 100 0 0 0 0 0 25 25 36 65 65 65 -35.0% 

Sanmartin 5634 5226 5329 6012 6038 6018 5397 6555 6920 7145 7832 7730 8238 46.2% 

Santandrei 0 0 0 9 9 9 8 52 52 52 52 52 52 477.8% 

Sarbi 0 0 40 40 40 40 40 64 70 70 70 70 70 75.0% 

Soimi 120 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100.0% 

Suncuius 100 92 112 88 112 93 87 88 168 168 168 168 168 68.0% 

Tinca 319 319 150 70 110 110 110 110 110 110 110 110 110 -65.5% 

Vadu 
Crisului 

52 52 52 0 19 19 41 41 41 41 41 41 61 17.3% 

Sursa datelor: INS 
*Calcularea evoluției s-a realizat prin raportarea valorilor din anul 2020, la valorile din anul 2008 (ultimul 
an înaintea crizei economice). În cazul în care pentru acest an nu există valori, valorile din anul 2020 au 
fost raportate la cele din primul an după 2008 pentru care există o altă valoare decât 0 în perioada 
acoperită.  
 
În ceea ce privește evoluția capacității de cazare turistică la nivelul general al județului (Tabel 2), este 

evidentă o creștere considerabilă în structurile de tip pensiuni agroturistice (2575%) pensiuni turistice 



(688%) și hosteluri (965%). Creșterea capacității pensiunilor agroturitice a fost concentartă la nivelul 

mediului rural, în timp ce creșterea capacității pensiunilor turistice și a hostelurilor a fost concentrată la 

nivelul mediului urban.  

Cu toate acestea, structurile de tipul hanurilor au dispărut, iar structurile de tipul campingurilor și 

taberelor de elevi și preșcolari au suferit pierderi considerabile, pe fondul dipariției acestor tipuri de 

structuri în majoritatea comunelor. În ciuda acestor pierderi, la nivelul general al județului s-a înregistrat, 

în general, o evoluție pozitivă anuală a capacității de cazare turistică, comparativ cu anul 2008. Astfel, în 

perioada analizată, județul a înregisrat în medie o creștere cu 3.2% a capacității, peste creșterea 

înregistrată la nivel național.  

Tabel 54 Evoluția capacității de cazare turistică existentă pe tipuri de structuri de primire turistică la nivelul județului Bihor în 
perioada 2008-2020 

Structuri 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 2017 2018 2019 2020 
Creștere/ 

descreștere 
2008 - 2020 

Hoteluri 6922 6384 6532 7256 7297 7266 7874 8374 8413 8343 8446 22.0% 

Hosteluri 57 57 172 276 276 280 361 489 624 664 607 964.9% 

Hoteluri 
apartament 

0 0 36 42 42 42 42 42 32 32 32 -11.1% 

Moteluri 305 349 291 135 121 122 202 208 208 208 250 -18.0% 

Hanuri 40 40 0 0 0 0 0 0 21 0 0 -100.0% 

Vile turistice 214 209 134 258 266 212 340 364 479 447 595 178.0% 

Cabane 
turistice 

153 177 201 92 92 92 92 193 213 169 169 10.5% 

Campinguri 1225 1225 916 688 702 632 632 632 632 176 216 -82.4% 

Tabere de 
elevi si 

prescolari 
870 850 248 142 212 192 187 192 192 189 189 -78.3% 

Pensiuni 
turistice 

82 133 66 120 154 122 289 346 608 607 646 687.8% 

Pensiuni 
agroturistice 

116 322 556 709 1122 1053 1671 2008 2781 2717 3103 2575.0% 

Bihor Total 100 -2.38% -6.09% 6.18% 5.82% -2.07% 12.18% 4.60% 10.55% -4.58% 5.17% 3.2% 

Național 
Total 

100 3.15% 2.71% -10.65% 8.12% 1.53% 5.47% 4.51% 2.94% 0.77% 0.44% 1.7% 

Sursa datelor: INS 
*Calcularea evoluției s-a realizat prin raportarea valorilor din anul 2019, la valorile din anul 2008 (ultimul 
an înaintea crizei economice). În cazul în care pentru acest an nu există valori, valorile din anul 2019 au 
fost raportate la cele din primul an după 2008 pentru care există o altă valoare decât 0 în perioada 
acoperită.  
** Evoluția totală la nivelul județilui și al nivelului național a fost calculată ca și rată a creșterii înnregistrată 

în fiecare an, comparativ cu anul de bază 2008. Ultima coloană prezintă media acestor rate de creștere.  

Capacitatea de cazare turistică în funcțiune 

Capacitatea de cazare turistică în funcțiune reprezintă numărul de locuri de cazare puse la dispoziția 

turiștilor de către unitățile de cazare turistică, ținând cont de numărul de zile cât sunt deschise unitățile 

în perioada considerată. Se exprimă în locuri-zile. Sunt excluse locurile din camerele sau unitățile închise 

temporar din lipsa de turiști, pentru reparații sau din alte motive. (INS) 



Cu toate că poate exista așteptarea ca evoluția acestui indicator să fie similară cu cea a indicatorului 

precedent, datele sugerează contrariul. Astfel, cu toate că, precum în cazul indicatorului precendent, la 

nivelul zonei urbane se remarcă o evoluție pozitivă, orașul Nucet a înregistrat cea mai mare creștere a 

capacității de cazare turistică în funcțiune. Creșteri semnificative, de peste 100% au fost înregistrate și în 

cazul orașului Aleșd și a municipiului Oradea. Totuși, aceste creșteri provin din tipuri diferite de structuri 

turistice. Dacă la nivelul municipiului Oradea și al orașului Aleșd creșterea este generată de structurile de 

tipul hotelurilor și hoestelurilor, orașul Nucet a înregistrat creșteri în cazul structurilor de tipul pensiunilor 

agroturistice și a pensiunilor turistice.  

La nivelul zonei rurale, se remarcă faptul că nu există o evoluție uniformă a acestui indicator. Cu toate că 

unele comune au înregistrat creșteri considerabile, respectiv comunele Nojorid, Hidișelu de Sus, Pietroasa 

și Vadu Crișului, celelate comune au înregistrat creșteri modeste, în timp ce o mare parte au înregistrat 

scăderi semnificative. Evoluția pozitivă a acestul indicator este dată de o creștere subtanțială a capacității 

în structurile de tipul pensiunilor agroturistice. Prin urmare, din acest punct de vedere, se remarcă o 

specializare în domeniul agroturismului la nivelul comunelor din județul Bihor.  

Tabel 55 Evoluția capacității de cazare turistică în funcțiune în unitățile administrativ teritoriale din județul Bihor în perioada 
2008-2020 

Localități 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 2017 2018 2019 
Creștere/ 

descreștere 
2008 - 2019 

Municipiul 
Oradea 

322648 390764 444673 524309 616108 631862 1019768 1136373 1087021 915730 183.8% 

Municipiul 
Beiuş 

4015 0 0 9125 5375 6825 5152 8681 8962 5096 26.9% 

Municipiul 
Marghita 

70788 47450 68794 70827 82132 74214 75414 85413 86412 93656 32.3% 

Municipiul 
Salonta 

0 2208 8760 9938 8784 7416 2312 5304 3610 3510 59.0% 

Oraş  
Aleșd 

0 0 0 0 0 0 13482 22995 28042 28091 108.4% 

Oraş  
Nucet 

3844 8784 24616 18248 21480 7476 14564 80732 97306 88214 2194.8% 

Oraş  
Săcueni 

2928 2555 1057 0 0 0 0 0 4046 4015 37.1% 

Oraş  Ştei 29110 29192 29684 27388 0 0 4280 5460 0 0 -100.0% 

Oraş  
Valea lui 

Mihai 
2196 2190 3166 5110 5124 0 0 0 2050 2160 -1.6% 

Biharia 0 14600 14600 12760 14640 12944 14042 29058 25860 30136 106.4% 

Borş 63486 58506 64240 54074 51833 53290 53290 53290 59130 59052 -7.0% 

Bratca 8100 4568 6460 3670 9638 20086 13107 31322 18830 18926 133.7% 

Budureasa 62512 51430 53405 53762 53353 53447 55233 53449 51670 51535 -17.6% 

Bulz 52592 5760 9040 4708 15177 25611 16560 23689 46984 42902 -18.4% 

Curatele 0 0 5186 7884 6821 8330 8030 8030 15802 8030 54.8% 

Hidiselu 
de Sus 

2296 0 4656 5392 5856 6208 11644 22568 24326 24973 987.7% 

Madaras 18815 18980 18980 18980 19001 18980 0 25670 33102 30126 60.1% 

Nojorid 0 0 0 434 5124 5110 5110 5110 5110 5096 1074.2% 

Osorhei 15018 13855 11795 101675 10980 10950 16942 930 12578 2150 -85.7% 

Pietroasa 0 4600 9125 8908 11779 9930 9030 19192 26008 32588 608.4% 



Pocola 0 0 0 0 4620 5740 0 10950 0 0 -100.0% 

Remetea 2790 2730 3030 2450 4608 2270 1840 4026 3212 4928 76.6% 

Rosia 6100 1300 0 0 0 0 5660 4205 15201 15719 157.7% 

Sanmartin 1756434 1515404 1500535 1587771 1653758 1543324 1450898 1689290 1747816 1899111 8.1% 

Santandrei 0 0 0 2920 2920 2920 11608 12584 11076 0 -100.0% 

Sarbi 0 0 14906 14722 14640 12954 24496 24404 23570 24084 61.6% 

Soimi 1800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100.0% 

Suncuius 21100 15268 19596 20792 21852 23353 22351 52320 57827 53455 153.3% 

Tinca 53084 50050 14000 18130 25060 23540 23540 10780 0 0 -100.0% 

Vadu 
Crisului 

1612 0 0 0 4066 5225 4066 6935 6935 6656 312.9% 

Sursa datelor: INS 
*Calcularea evoluției s-a realizat prin raportarea valorilor din anul 2020, la valorile din anul 2008 (ultimul 
an înaintea crizei economice). În cazul în care pentru acest an nu există valori, valorile din anul 2020 au 
fost raportate la cele din primul an după 2008 pentru care există o altă valoare decât 0 în perioada 
acoperită.  
 
La nivelul județului capacitatea de cazare turistică în funcțiune pe tipuri de structuri de primire turistică a 

cunoscut o evoluție pozitivă (Tabel 4). Cea mai are creșterea a fost înregistrată de către structurile de tipul 

pensiunilor agroturistice (peste 1600%). După cum a fost menționat, această creștere a fost în principal 

înregistrată la nivelul comunelor din județ, ceea ce sugerează faptul că la nivelul zonei rurale a orașului 

există potențialul dezvoltării acestui tip de turism.  

Creșteri spectaculoase se remarcă și în cazul structurilor de tipul hostelurilor (928%), cabanelor turistice 

(646%), a pensiunilor turistice (535%) și a hotelurilor apartament (253). În schimb, celelalte structuri au 

înregistrat creșteri modeste sau au înregistrat scăderi ale capacității de cazare turistică în funcțiune. Se 

remarcă faptul că 2 tipuri de structuri au dispărut de la nivelul județului, respectiv hanurile și bungalourile. 

Aceste structuri au dispărut din 3 comune ale județului, dintre care 2 au înregistrat creșteri considrabile 

în cazul pensiunilor agroturistice.  

Tabel 56 Evoluția capacității de cazare turistică în funcțiune pe tipuri de structuri de primire turistică la nivelul județului Bihor în 
perioada 2008-2020 

Structuri 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 2017 2018 2019 
Creștere/ 

descreștere 
2008 - 2019 

Hoteluri 2197241 1948040 1917456 2014764 2079630 1958776 2057256 2356329 2283038 2288328 4.1% 

Hosteluri 20862 20805 59215 81916 88214 95744 148855 210490 220507 214486 928.1% 

Hoteluri 
apartament 

0 3312 14360 16174 15492 15514 62062 18890 11804 11680 252.7% 

Moteluri 65129 57305 56325 134345 44621 42874 60076 49284 57462 35850 -45.0% 

Hanuri 1240 0 0 0 0 0 0 7634 6993 0 -100.0% 

Vile turistice 71724 68270 47263 65563 66957 77573 97946 116248 130478 113294 58.0% 

Cabane 
turistice 

5580 8784 11343 5580 11293 9093 8964 37285 40091 41624 645.9% 

Bungalouri 0 0 0 1840 0 0 0 0 0 0 -100.0% 

Campinguri 70246 0 21344 22912 22632 21472 21472 16192 16192 21472 -69.4% 

Popasuri 
turistice 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 6732 0.0% 



Tabere de 
elevi si 

prescolari 
41500 22888 29740 17561 20478 36390 18306 37711 31607 26050 -37.2% 

Pensiuni 
turistice 

24428 41949 27125 32255 43424 23812 76031 124672 157705 155227 535.4% 

Pensiuni 
agroturistice 

34514 90941 170483 220319 311074 315081 374111 509216 590851 588477 1605.0% 

Bihor Total 100 -10.67% 4.08% 10.98% 3.47% -3.98% 10.99% 4.16% 1.80% -1.23% 3.2% 

Național 
Total 

100 3.24% 4.42% 7.22% 8.36% 3.90% 5.40% 5.20% 1.62% -0.32% 3.8% 

Sursa datelor: INS 
*Calcularea evoluției s-a realizat prin raportarea valorilor din anul 2020, la valorile din anul 2008 (ultimul 
an înaintea crizei economice). În cazul în care pentru acest an nu există valori, valorile din anul 2020 au 
fost raportate la cele din primul an după 2008 pentru care există o altă valoare decât 0 în perioada 
acoperită.  
** Evoluția totală la nivelul județilui și al nivelului național a fost calculată ca și rată a creșterii înnregistrată 

în fiecare an, comparativ cu anul de bază 2008. Ultima coloană prezintă media acestor rate de creștere.  

În ceea ce privește creșterea totală medie anuală înregistrată la nivelul județului (3.2%), acesta este sub 

cea înregistrată la nivel național (3.8%). O scădere considerabilă a capacității de cazare turistică în 

funcțiune la nivelul județului a fost înregistrată în anul 2009, cel mai probabil pe fondul crizei economice.  

Sosiri ale turiștilor în structuri de primire turistică pe tipuri de structuri 

În numărul turiștilor cazați în unitățile de cazare turistică se cuprind toate persoanele (români și străini) 

care călătoresc în afara localităților în care își au domiciliul stabil, pentru o perioadă mai mică de 12 luni 

și stau cel puțin o noapte într-o unitate de cazare turistică în zone vizitate din țară; motivul principal al 

călătoriei este altul decât acela de a desfășura o activitate remunerată în locurile vizitate. (INS) 

După cum era de așteptat, evoluția sosirilor turiștilor la nivelul unităților administrativ teritoriale reflectă 

evoluția capacității de cazare turistică. Astfel, la nivelul zonei urbane evoluția sosirilor este, în general, una 

pozitivă. Cea mai mare creștere fiind înregistrată la nivelul orașului Nucet (21406%), fiind urmată de 

municipiul Beiuș (1137%), municipiul Oradea (255%) și municipiul Salonta (349%).  

La nivelul zonei rurale, evoluția sosirilor turiștilor nu este una uniformă. Un număr redus al comunelor din 

județ au înregistrat creșteri considerabile, respectiv Hidișelu de Sus (2636%), Nojorid (1844), Roșia 

(1229%), Vadu Crișului (807%) și Pietroasa (716%). Aceste creșteri au fost înregistrate exclusiv în cazul 

structurilor de tipul pensiunilor agroturistice. Cu toate că, în general, comunele din județ au înregistrat 

creșrti modeste ale sosirilor turiștilor, un număr redus al comunelor se remarcă prin lipsa sosirilor turiștilor 

la sfărșitul perioadei analizate. Astfel, comunele: Ținca, Șoimi, Sântandrei și Pocola au înregistrat scăderi 

de 100% în cazul acestui indicator.  

Tabel 57 Evoluția sosirilor turiștilor în structurile de cazare turistică în unitățile administrativ teritoriale din județul Bihor în 
perioada 2008-2019 

Localități 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 
Creștere/ 

descreștere 
2008 - 2019 

Municipiul 
Oradea 

66630 63920 71388 88520 110900 106187 163416 190022 223362 250395 236793 255.4% 

Municipiul 
Beiuş 

59 0 0 87 53 136 265 1095 912 969 730 1137.3% 



Municipiul 
Marghita 

5171 3370 3886 3673 4343 4484 4536 5093 5477 5950 6094 17.8% 

Municipiul 
Salonta 

0 136 474 459 490 324 678 2419 1713 783 610 348.5% 

Oraş  
Aleșd 

0 0 0 0 0 0 1372 618 577 674 858 -37.5% 

Oraş  
Nucet 

50 264 1336 1582 1992 693 1164 1716 5749 10865 10753 21406.0% 

Oraş  
Săcueni 

1027 639 23 0 0 0 0 0 0 609 295 -71.3% 

Oraş  Ştei 1436 1353 137 102 0 0 195 264 187 0 0 -100.0% 

Oraş  
Valea lui 

Mihai 
168 191 175 288 182 0 0 0 0 301 470 179.8% 

Biharia 0 1706 996 1156 793 1923 1073 925 3192 2384 3707 117.3% 

Borş 9952 8033 8606 6355 6371 5850 6228 6947 10801 18418 24382 145.0% 

Bratca 500 483 557 201 420 356 393 1111 1138 1023 836 67.2% 

Budureasa 5851 3022 3230 3581 3967 2969 3447 3835 3504 5883 4302 -26.5% 

Bulz 1119 470 265 239 1258 1163 1749 2067 2218 5382 4324 286.4% 

Curatele 0 0 135 206 131 302 429 446 357 1118 511 278.5% 

Hidiselu 
De Sus 

99 0 305 555 592 627 1156 2565 1828 2602 2709 2636.4% 

Madaras 3225 1832 1673 1338 2211 1596 0 0 1875 2697 1999 -38.0% 

Nojorid 0 0 0 36 537 271 439 637 668 732 700 1844.4% 

Osorhei 1545 1062 1451 1896 1203 1135 3575 3159 46 412 61 -96.1% 

Pietroasa 0 283 463 474 1196 795 526 99 1392 2145 2309 715.9% 

Pocola 0 0 0 0 807 1092 0 0 385 0 0 -100.0% 

Remetea 395 484 276 165 237 162 227 144 225 707 312 -21.0% 

Rosia 200 115 0 0 0 0 505 778 648 1969 2657 1228.5% 

Sanmartin 127072 110017 94813 112138 125044 116761 144862 177204 202438 222894 224336 76.5% 

Santandrei 0 0 0 96 68 80 352 527 220 203 0 -100.0% 

Sarbi 0 0 1563 1740 1700 1483 2961 3212 3548 3552 3803 143.3% 

Soimi 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100.0% 

Suncuius 1295 1923 869 1299 1443 1024 1372 3469 2684 3091 2928 126.1% 

Tinca 1172 1037 508 1068 1087 1195 1160 1032 306 0 0 -100.0% 

Vadu 
Crisului 

70 0 0 0 117 256 177 402 670 500 635 807.1% 

Sursa datelor: INS 
*Calcularea evoluției s-a realizat prin raportarea valorilor din anul 2019, la valorile din anul 2008 (ultimul 
an înaintea crizei economice). În cazul în care pentru acest an nu există valori, valorile din anul 2019 au 
fost raportate la cele din primul an după 2008 pentru care există o altă valoare decât 0 în perioada 
acoperită.  
 

Referitor la evoluția acestui indicator pe tipurile de structuri de primire, se remarcă faptul că la nivelul 

structurilor de tipul pensiunilor agroturistice, creșterea capacității de cazare este însoțită de o creștere 

considerabilă a sosirii turiștilor în aceste struturi de primire turistică. Astfel, la nivelul acestora s-a 

înregistrat cea mai mare creștere a sosirilor turiștilor (1547%). Celelalte tipuri de structuri în cazul cărora 



se remarcă o creștere spectaculoasă, în ordinea creșterii înregistrate, sunt: pensiunile turistice (998%), 

hotelurile apartament (583%), cabanele turistice (335%) și hostelurile (208%).  

Tabel 58 Evoluția sosirilor turiștilor în structurile de cazare turistică pe tripuri de structuri de primire turistică la nivelul județului 
Bihor în perioada 2008-2019 

Structuri 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 2017 2018 2019 

Creștere/ 
descreșter

e 2008 - 
2019 

Hoteluri 
18939

7 
16274

8 
15366

6 
18026

5 
20697

6 
19375

4 
24645

4 
344155 381147 391293 106.6% 

Hosteluri 8740 6927 10113 11207 11184 12534 26355 29816 31646 26940 208.2% 

Hoteluri 
apartament 

0 80 443 711 937 1206 6056 1583 896 546 582.5% 

Moteluri 5431 4876 4460 4426 4207 4654 6716 3274 4517 3953 -27.2% 

Hanuri 16 0 0 0 0 0 0 61 235 0 -100.0% 

Vile 
turistice 

13049 10188 4659 5738 7258 4832 8072 12861 13926 12656 -3.0% 

Cabane 
turistice 

745 264 408 315 720 793 519 2709 2914 3243 335.3% 

Bungalouri 0 0 0 152 0 0 0 0 0 0 -100.0% 

Campinguri 1748 0 1438 1230 709 967 1138 979 759 357 -79.6% 

Popasuri 
turistice 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 440 0.0% 

Tabere de 
elevi si 

prescolari 
2335 2593 1357 1204 1477 1110 864 1045 1482 1160 -50.3% 

Pensiuni 
turistice 

2091 3245 2916 4292 7588 7820 11019 17309 23238 22957 997.9% 

Pensiuni 
agroturistic

e 
4683 10313 14667 18816 27326 24375 36866 64466 88411 77130 1547.0% 

Bihor Total 100 
-

11.83
% 

-3.53% 
17.63

% 
17.53

% 
-6.09% 

15.35
% 

16.13% 14.83% -1.55% 8.8% 

Național 
Total 

100 
-

13.81
% 

-1.11% 
15.79

% 
9.31% 3.34% 

17.20
% 

10.37% 6.27% 3.64% 6.2% 

Sursa datelor: INS 
*Calcularea evoluției s-a realizat prin raportarea valorilor din anul 2019, la valorile din anul 2008 (ultimul 
an înaintea crizei economice). În cazul în care pentru acest an nu există valori, valorile din anul 2019 au 
fost raportate la cele din primul an după 2008 pentru care există o altă valoare decât 0 în perioada 
acoperită.  
** Evoluția totală la nivelul județilui și al nivelului național a fost calculată ca și rată a creșterii înnregistrată 

în fiecare an, comparativ cu anul de bază 2008. Ultima coloană prezintă media acestor rate de creștere.  

În ceea ce privește evoluția totală a sosirilor turiștilor la nivelul județului, se remarcă o scădere în anul 

2009 și anul 2010, scădere care este înregistrată și la nivel national, fapt ce sugerează că acesta este 

explicate de criza economică din anul 2008. Totuși, începând cu anul 2011 se remarcă, în general, o 

evoluție pozitică a acestui indicator. Trebuie menționat faptul că, la nivelul acestui indicator creșterea 

medie anuală de la nivelul județului (8.8%) o depășește pe cea de la nivel național (6.2%).  



Înnoptări în structuri de primire turistică pe tipuri de structuri 

Înnoptarea turistică este intervalul de 24 de ore, începând cu ora hotelieră, pentru care o persoană este 

înregistrată în evidența spațiului de cazare turistică și beneficiază de găzduire în contul tarifului aferent 

spațiului ocupat, chiar dacă durata de ședere efectivă este inferioară intervalului menționat. Sunt avute 

în vedere și înnoptările aferente paturilor instalate suplimentar (plătite de clienți) (INS). Prin urmare, 

acesta este un idicator reprezentativ pentru evoluția turismului de la nivelul județului.  

Evoluția înregistrată în cazul înnoptărilor în structurile de primire turistică este similară cu evoluția 

celorlați indicatori prezentați. În comunitățile de la nivel urban, evoluția este, în general, una pozitivă, cu 

toate că există diferențe considerabile între creșterile procentuale înregistrate de către municipiile și 

orașele din județ. Precum în cazul indicatorilor precedenți, orașul Nucet a înregistrat ce mai mae creștere 

(23145%), fiind urmat de municipiul Oradea (246%) și municipiul Slonta (123%).  

La nivelul mediului rural, creșteri considerabile se remarcă în cazul comunelor Hideșelul de Sus (3391%), 

Roșia (2226%), Nojorid (1844%) și Pietrosa (1170%), înregistrate cu preponderență de stucturile de tipul 

pensiunilor agrituristice. Precum în cazul indicatorului precedent comunele: Ținca, Șoimi, Sântandrei și 

Pocola au înregistrat scăderi de 100% ale înnoptărilor în structurile de primire turistică. 

Tabel 59 Evoluția înnoptărilor în structurile de cazare turistică în unitățile administrativ teritoriale din județul Bihor în perioada 
2008-2019 

Localități 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 2017 2018 2019 
Creștere 

/descreștere 
2008 - 2019 

Municipiul 
Oradea 

114203 106782 119362 141416 153502 156396 360432 407225 459210 394784 245.7% 

Municipiul 
Beiuş 

526 0 0 621 95 258 568 2168 1071 730 38.8% 

Municipiul 
Marghita 

16419 10013 12482 11872 15893 16197 12995 15690 19603 19902 21.2% 

Municipiul 
Salonta 

0 273 935 897 982 657 732 1826 974 610 123.4% 

Oraş  
Aleșd 

0 0 0 0 0 0 2267 1570 1640 2288 0.9% 

Oraş  
Nucet 

100 616 3308 4216 4213 1358 1969 14463 23272 23245 23145.0% 

Oraş  
Săcueni 

1325 645 30 0 0 0 0 0 1156 1454 9.7% 

Oraş  Ştei 8152 6638 2218 1803 0 0 320 310 0 0 -100.0% 

Oraş  
Valea Lui 

Mihai 
601 594 426 561 517 0 0 0 410 666 10.8% 

Biharia 0 1706 1013 1156 813 1923 1073 4172 2757 5429 218.2% 

Borş 12521 10857 9970 10839 10803 10211 10928 12993 21297 25330 102.3% 

Bratca 1900 2838 1615 583 949 801 939 2150 2305 2317 21.9% 

Budureasa 14348 6743 7748 8648 8912 7658 8078 7922 11909 10217 -28.8% 

Bulz 3565 2590 1050 1090 2726 2920 4138 5596 10134 8568 140.3% 

Curatele 0 0 508 633 530 930 972 858 2689 1336 163.0% 

Hidiselu de 
Sus 

194 0 464 1046 1006 995 2284 4162 5819 6772 3390.7% 



Madaras 6476 6485 5237 5900 4488 4099 0 3316 4348 3554 -45.1% 

Nojorid 0 0 0 36 874 483 636 696 736 700 1844.4% 

Osorhei 1631 1209 1641 1976 1284 1135 4339 46 526 134 -91.8% 

Pietroasa 0 454 996 979 2240 1579 1890 4444 6685 5767 1170.3% 

Pocola 0 0 0 0 1039 2410 0 1376 0 0 -100.0% 

Remetea 1058 792 544 360 547 464 630 518 1436 768 -27.4% 

Rosia 200 308 0 0 0 0 1468 1866 4102 4652 2226.0% 

Sanmartin 916652 809928 698244 780999 784759 713775 690570 771355 906877 993364 8.4% 

Santandrei 0 0 0 209 157 240 1049 353 1600 0 -100.0% 

Sarbi 0 0 5394 7851 7665 6791 11281 15719 16237 17623 226.7% 

Soimi 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100.0% 

Suncuius 5410 6488 2025 3585 3303 2710 3090 5279 7331 7534 39.3% 

Tinca 19191 21409 8800 15113 16795 13600 10721 3169 0 0 -100.0% 

Vadu 
Crisului 

210 0 0 0 256 464 937 1250 2233 1757 736.7% 

Sursa datelor: INS 
*Calcularea evoluției s-a realizat prin raportarea valorilor din anul 2019, la valorile din anul 2008 (ultimul 
an înaintea crizei economice). În cazul în care pentru acest an nu există valori, valorile din anul 2019 au 
fost raportate la cele din primul an după 2008 pentru care există o altă valoare decât 0 în perioada 
acoperită.  
 

Evoluția înnoptărilor pe tipuri de structuri de primire turistică la nivelul general al județului este similară 

cu evoluția celorlalți indicatori. Precum în cazul indicatorilor precendeți, pensiunile agroturistice au avut 

cea mai puternică creștere raportat la anul de bază (1387%), creșterea fiind înregistrată la nivelul zonei 

rurale. Următoarele structuri care au înregistrat cele mai mari creșteri sunt pensiunile turistice (791%), 

hotelurile apartament (578%) și hosteluri (420%). De asemenea, se confirmă dispariția de la nivelul 

județului a strutucrilor de tipul hanurilor și a bungalourilor.  

Tabel 60 Evoluția înnoptărilor pe tripuri de structuri de primire turistică la nivelul județului Bihor în perioada 2008-2019 

Structuri 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 2017 2018 2019 
Creștere/ 

descreștere 
2008 - 2019 

Hoteluri 1052576 926816 807120 900821 904576 830502 919690 1033166 1194901 1237287 17.5% 

Hosteluri 8740 6927 12364 16952 14777 21339 45206 48410 53529 45425 419.7% 

Hoteluri 
apartament 

0 272 1859 2610 3615 3667 32717 7128 2345 1843 577.6% 

Moteluri 9285 9814 8294 9095 6585 7157 9477 4782 7249 5229 -43.7% 

Hanuri 16 0 0 0 0 0 0 233 514 0 -100.0% 

Vile turistice 23571 18633 9957 15951 16768 13812 19977 28321 30371 34361 45.8% 

Cabane 
turistice 

2153 616 1135 1190 1736 2043 961 8127 8648 8797 308.6% 

Bungalouri 0 0 0 152 0 0 0 0 0 0 -100.0% 

Campinguri 5481 0 3933 3322 2235 3406 3381 3213 2763 2029 -63.0% 

Popasuri 
turistice 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1529 0.0% 



Tabere de 
elevi si 

prescolari 
10320 11816 4340 4339 4067 3769 2815 3250 5046 4261 -58.7% 

Pensiuni 
turistice 

5208 6457 4345 5245 9242 9249 17369 31533 44795 46392 790.8% 

Pensiuni 
agroturistice 

10809 17287 32106 44689 65623 57219 85425 127094 173487 160762 1387.3% 

Bihor Total 100 -11.5% -11.3% 13.4% 2.5% -7.5% 7.5% -6.7% 17.6% 1.6% 3.5% 

Național 
Total 

100 -16.4% -7.4% 12.0% 6.6% 1.0% 16.0% 6.5% 5.7% 5.0% 3.8% 

Sursa datelor: INS 
*Calcularea evoluției s-a realizat prin raportarea valorilor din anul 2019, la valorile din anul 2008 (ultimul 
an înaintea crizei economice). În cazul în care pentru acest an nu există valori, valorile din anul 2019 au 
fost raportate la cele din primul an după 2008 pentru care există o altă valoare decât 0 în perioada 
acoperită.  
** Evoluția totală la nivelul județilui și al nivelului național a fost calculată ca și rată a creșterii înnregistrată 

în fiecare an, comparativ cu anul de bază 2008. Ultima coloană prezintă media acestor rate de creștere.  

În ceea ce privește evoluția totală a înnoptărilor de la nivelul județului, cele mai mari scăderi, de peste 

11% raportat la anul de bază, au avut loc în anii 2009 și 2010, respectiv după criza economică. Acestă 

perioadă este urmată de fluctuații, cea mai mare creștere fiind înregistrată în anul 2018. Cu toate că 

creșterea medie de la nivelul județului este apropiată de cea de la nivel național, la nivel național se 

remarcă faptul că după anul 2010 nu au mai fost întregistrate valori negative ale acestui indicator.  

Gradul de ocupare al structurilor de cazare turistică 

Gradul de ocupare al structurilor măsoară nivelul de eficiență al structurilor de cazare turistică. Indicatorul 

se măsoară prin raportarea numărului de înnoptări la capacitatea de cazare turistică în funcțiune. Astfel, 

cu cât gradul de ocupare este mai mare (mai apropiat de 100%), cu atât unitățile de cazare sunt folosite 

mai eficient, respectiv potrivit destinației acestora. 

Se remarcă faptul că evoluția acestui indicator la nivelul unităților administrativ teritoriale din județ este 

diferită de evoluția celorlalți indicatori. Astfel, cu toate că au existat localități care au înregistrat creșteri 

spectaculoase ale numărului de înnoptări și a capacității de cazare turistică în funcțiune (e.g. orașul Nucet, 

Hidișelu de Sus, Nojorid, Pietroasa), aceste creșteri nu s-au tradus într-o creștere substanțială a eficienței 

structurilor de cazare turistică.  

Atât la nivel urban, cât și la nivel rural evoluția acestui indicator este pozitivă. Totuși, în medie comunitățile 

rurale au înregistrat creștreri procentuale mai mari (19.3%), comparativ cu cele din mediul urban (14.2%). 

La nivel urban cea mai mare creștere a fost înregistrată la nivelul municipiului reședință de județ, în timp 

ce la nivel rural cea mai mare creștere a fost înregistrată de comuna  Sânmartin, care a înregistrat creșteri 

la nivelul tuturor structurilor de cazare existente la nivelul comunei.  

Tabel 61 Gradul de ocupare al structurilor de cazare turistică în unitățile administrativ teritoriale din județul Bihor în perioada 
2008-2019 

Localități 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Medie 

perioadă 

Municipiul 
Oradea 

35.4% 27.3% 26.8% 27.0% 24.9% 24.8% 32.2% 35.3% 37.2% 35.8% 42.2% 43.1% 32.7% 



Municipiul 
Beiuş 

13.1% 0.0% 0.0% 6.8% 1.8% 3.8% 0.0% 11.0% 26.2% 25.0% 12.0% 14.3% 9.5% 

Municipiul 
Marghita 

23.2% 21.1% 18.1% 16.8% 19.4% 21.8% 15.6% 17.2% 13.5% 18.4% 22.7% 21.3% 19.1% 

Municipiul 
Salonta 

0.0% 12.4% 10.7% 9.0% 11.2% 8.9% 5.5% 31.7% 32.9% 34.4% 27.0% 17.4% 16.8% 

Oraş  Aleșd 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 16.8% 5.3% 6.8% 5.8% 8.1% 3.6% 

Oraş  
Nucet 

2.6% 7.0% 13.4% 23.1% 19.6% 18.2% 8.0% 13.5% 13.8% 17.9% 23.9% 26.4% 15.6% 

Oraş  
Săcueni 

45.3% 25.2% 2.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 28.6% 36.2% 11.5% 

Oraş  Ştei 28.0% 22.7% 7.5% 6.6% 0.0% 0.0% 0.0% 7.5% 6.1% 5.7% 0.0% 0.0% 7.0% 

Oraş  
Valea Lui 

Mihai 
27.4% 27.1% 13.5% 11.0% 10.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 30.8% 11.7% 

Biharia 0.0% 11.7% 6.9% 9.1% 5.6% 14.9% 9.1% 7.6% 7.6% 14.4% 10.7% 18.0% 9.6% 

Borş 19.7% 18.6% 15.5% 20.0% 20.8% 19.2% 17.9% 20.5% 22.6% 24.4% 36.0% 42.9% 23.2% 

Bratca 23.5% 62.1% 25.0% 15.9% 9.8% 4.0% 6.0% 7.2% 7.4% 6.9% 12.2% 12.2% 16.0% 

Budureasa 23.0% 13.1% 14.5% 16.1% 16.7% 14.3% 10.1% 14.6% 16.0% 14.8% 23.0% 19.8% 16.3% 

Bulz 6.8% 45.0% 11.6% 23.2% 18.0% 11.4% 18.9% 25.0% 22.7% 23.6% 21.6% 20.0% 20.6% 

Curatele 0.0% 0.0% 9.8% 8.0% 7.8% 11.2% 4.9% 12.1% 15.0% 10.7% 17.0% 16.6% 9.4% 

Hidiselu 
De Sus 

8.4% 0.0% 10.0% 19.4% 17.2% 16.0% 39.0% 19.6% 25.6% 18.4% 23.9% 27.1% 18.7% 

Madaras 34.4% 34.2% 27.6% 31.1% 23.6% 21.6% 18.7% 0.0% 0.0% 12.9% 13.1% 11.8% 19.1% 

Nojorid 0.0% 0.0% 0.0% 8.3% 17.1% 9.5% 29.1% 12.4% 13.7% 13.6% 14.4% 13.7% 11.0% 

Osorhei 10.9% 8.7% 13.9% 1.9% 11.7% 10.4% 15.9% 25.6% 21.5% 4.9% 4.2% 6.2% 11.3% 

Pietroasa 0.0% 9.9% 10.9% 11.0% 19.0% 15.9% 14.6% 20.9% 9.6% 23.2% 25.7% 17.7% 14.9% 

Pocola 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 22.5% 42.0% 26.4% 0.0% 0.0% 12.6% 0.0% 0.0% 8.6% 

Remetea 37.9% 29.0% 18.0% 14.7% 11.9% 20.4% 12.9% 34.2% 18.4% 12.9% 44.7% 15.6% 22.6% 

Rosia 3.3% 23.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 46.1% 25.9% 37.6% 44.4% 27.0% 29.6% 19.8% 

Sanmartin 52.2% 53.4% 46.5% 49.2% 47.5% 46.2% 52.4% 47.6% 52.9% 45.7% 51.9% 52.3% 49.8% 

Santandrei 0.0% 0.0% 0.0% 7.2% 5.4% 8.2% 0.0% 9.0% 64.8% 2.8% 14.4% 0.0% 9.3% 

Sarbi 0.0% 0.0% 36.2% 53.3% 52.4% 52.4% 72.8% 46.1% 51.1% 64.4% 68.9% 73.2% 47.6% 

Soimi 66.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.6% 

Suncuius 25.6% 42.5% 10.3% 17.2% 15.1% 11.6% 8.8% 13.8% 13.3% 10.1% 12.7% 14.1% 16.3% 

Tinca 36.2% 42.8% 62.9% 83.4% 67.0% 57.8% 48.2% 45.5% 34.7% 29.4% 0.0% 0.0% 42.3% 

Vadu 
Crisului 

13.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.3% 8.9% 8.8% 23.0% 17.9% 18.0% 32.2% 26.4% 12.9% 



Sursa datelor: INS 
*Calcularea evoluției s-a realizat prin raportarea valorilor din anul 2019, la valorile din anul 2008 (ultimul 
an înaintea crizei economice). În cazul în care pentru acest an nu există valori, valorile din anul 2019 au 
fost raportate la cele din primul an după 2008 pentru care există o altă valoare decât 0 în perioada 
acoperită.  

Referitor la gradul de ocupare al structurilor de cazare pe tipurile de structuri (Tabel 10) se remarcă faptul 

că cele mai eficiente structuri sunt cele de tipul hotelurilor, urmate de hosteluri și viile turistice. Este 

importatnt de menționat că deși pensiunile agroturistice au înregistrat cele mai însemnate creșteri, atât 

în ceea ce privește capaciatate de cazare, cât și a înnoptărilor, media gradului de ocupare este sub cea a 

altor tipuri de structuri de cazare.  

Tabel 62 Gradul de ocupare al structurilor de cazare turistică pe tipuri de structuri la nivelul județului Bihor în perioada 2008-
2019 

Structuri 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Medie 

Hoteluri 47.9% 47.6% 42.1% 44.7% 43.5% 42.4% 46.8% 44.7% 49.0% 43.8% 52.3% 54.1% 46.6% 

Hosteluri 41.9% 33.3% 20.9% 20.7% 16.8% 22.3% 23.4% 30.4% 25.1% 23.0% 24.3% 21.2% 25.3% 

Hoteluri 
apartament 

0.0% 8.2% 12.9% 16.1% 23.3% 23.6% 29.9% 52.7% 55.6% 37.7% 19.9% 15.8% 24.7% 

Moteluri 14.3% 17.1% 14.7% 6.8% 14.8% 16.7% 14.8% 15.8% 26.7% 9.7% 12.6% 14.6% 14.9% 

Hanuri 1.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.1% 7.4% 0.0% 1.0% 

Vile turistice 32.9% 27.3% 21.1% 24.3% 25.0% 17.8% 18.5% 20.4% 23.6% 24.4% 23.3% 30.3% 24.1% 

Cabane 
turistice 

38.6% 7.0% 10.0% 21.3% 15.4% 22.5% 9.4% 10.7% 22.7% 21.8% 21.6% 21.1% 18.5% 

Bungalouri 0.0% 0.0% 0.0% 8.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.7% 

Campinguri 7.8% 0.0% 18.4% 14.5% 9.9% 15.9% 14.0% 15.7% 14.1% 19.8% 17.1% 9.4% 13.1% 

Popasuri 
turistice 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 22.7% 1.9% 

Tabere de 
elevi si 

prescolari 
24.9% 51.6% 14.6% 24.7% 19.9% 10.4% 8.1% 15.4% 11.4% 8.6% 16.0% 16.4% 18.5% 

Pensiuni 
turistice 

21.3% 15.4% 16.0% 16.3% 21.3% 38.8% 28.6% 22.8% 16.8% 25.3% 28.4% 29.9% 23.4% 

Pensiuni 
agroturistice 

31.3% 19.0% 18.8% 20.3% 21.1% 18.2% 22.3% 22.8% 24.1% 25.0% 29.4% 27.3% 23.3% 

Bihor Total 44.5% 44.1% 37.6% 38.4% 38.1% 36.7% 40.1% 38.9% 41.5% 37.2% 43.0% 44.2% 40.4% 

Național 
Total 

35.0% 28.4% 25.2% 26.3% 25.9% 25.1% 26.1% 28.7% 30.5% 30.9% 32.2% 33.9% 29.0% 

Sursa datelor: INS 
*Calcularea evoluției s-a realizat prin raportarea valorilor din anul 2019, la valorile din anul 2008 (ultimul 
an înaintea crizei economice). În cazul în care pentru acest an nu există valori, valorile din anul 2019 au 
fost raportate la cele din primul an după 2008 pentru care există o altă valoare decât 0 în perioada 
acoperită.  
** Evoluția totală la nivelul județilui și al nivelului național a fost calculată ca și rată a creșterii înnregistrată 

în fiecare an, comparativ cu anul de bază 2008. Ultima coloană prezintă media acestor rate de creștere.  

La nivelul total al județului gradul de ocupare, anual și ca medie a perioadei, este peste cel înregistrat la 

nivel național, diferențele fiind considerabile. Astfel, gradul de ocupare mediu de la nivelul județului este 

de 40.4%, în timp ce la nivelul național acesta ajunge la 29%.  



Numărul de angajați, cifra de afaceri și profitul net  în domeniul Hoteluri și alte facilități de cazare  

Pentru a completa analiza turismului la nivelul județului Bihor, au fost analizate și evoluția numărului de 

angajați, cifrei de afaceri și profitului net în domeniul Hotelurilor și alte facilități de cazare. Evoluția 

acestora relevă măsura în care acest domeniu a crescut ca și importanță pentru economia locală a 

unităților administrativ teritoriale din județ, precum și pentru economia generală a județului. Analiza 

acestor indicatori s-a realizat la nivelul acelorași unități administrativ teritoriale anterioare.  

La nivelul total al județului evoluția numărului mediu de angajați în domeniul Hoteluri și alte facilități de 

cazare este una pozitivă. Astfel, numărul anagaților în acest domeniu a crescut cu 18.3% în anul 2018, 

comparativ cu anul 2008. Numărul angajaților a scăzut în anul 2009, cel mai probabil pe fondul crizei 

economice, însă ulterior a înregistrat o creștere relativ constantă.  

Deși la nivel general evoluția este una pozitivă, la nivelul unităților administrativ teritoriale se remarcă un 

număr ridicat de comunități care au înregistrat o evoluție negativă. La nivelul mediului urban, cea mai 

mare creștere procentuală a fost înregistrată de orașul Nucet și Ștei (500%) fiind urmate de municipiul 

Salonta (144%) și municipiul Beiuș (136%). La polul opus, cele mai mari scăderi au fost înregistrate la 

nivelul orașelor Săuceni și Aleșd, precum și în cazul municipiului Marghita. Se remarcă faptul că în 

municipiul Oradea s-a înregistrat o scădere în anul 2018 comparativ cu anul 2008, cu toate că anterior 

numărul mediu de angajați a avut un trend crescător. La nivelul comunelor din județ cele mai mari creșteri 

procentuale au fost înregistrate în comunele Sârbi (300%) Şuncuiuş (200%), iar cea mai mare creștere în 

cifre absolute a fost înregistrată de comuna Sânmartin (298 persoane).  

Tabel 63 Evoluția numărului mediu de angajați în domeniul Hoteluri și alte facilități de cazare turistică în unitățile administrativ 
teritoriale din județul Bihor în perioada 2008-2018 

Localități 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Creștere/ 

descreștere 
2008 - 2018 

Municipiul Beiuş 11 17 21 21 19 14 17 11 16 16 26 136.4% 

Municipiul Marghita 23 20 27 22 29 29 26 23 17 24 16 -30.4% 

Municipiul Oradea 570 514 553 647 662 650 615 702 629 665 519 -8.9% 

Municipiul Salonta 9 3 3 7 26 22 19 34 31 36 22 144.4% 

Oraş Aleșd 29 29 31 28 6 15 18 14 14 14 12 -58.6% 

Oraş Nucet 1 2 15 10 14 4 4 4 6 5 6 500.0% 

Oraş Săcueni 0 1 1 1 2 2 1 1 0 0 0 -100.0% 

Oraş 
Ştei 

0 3 2 3 3 4 3 2 3 4 18 500.0% 

Oraş Valea Lui Mihai 0 0 0 0 0 0 14 15 20 16 15 7.1% 

Comuna Biharia 2 3 3 10 8 7 8 8 4 4 3 50.0% 

Comuna Borş 34 37 32 33 34 30 32 35 35 37 45 32.4% 

Comuna Bratca 1 1 0 2 4 2 2 2 3 2 1 0.0% 

Comuna Budureasa 4 3 3 22 22 7 4 2 1 1 1 -75.0% 

Comuna Bulz 1 0 0 4 7 8 7 10 15 28 0 -100.0% 

Comuna Curăţele 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0.0% 

Comuna Hidişelu De 
Sus 

7 9 7 4 4 3 3 3 4 4 3 -57.1% 

Comuna Mădăras 15 12 13 4 16 16 15 11 8 11 9 -40.0% 

Comuna Nojorid 44 39 28 50 53 58 66 57 75 76 84 90.9% 

Comuna Oşorhei 15 15 14 12 13 13 14 15 13 15 11 -26.7% 

Comuna Pietroasa 6 4 2 5 3 4 2 3 3 4 3 -50.0% 



Comuna Pocola 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 -100.0% 

Comuna Remetea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 100.0% 

Comuna Roşia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0% 

Comuna Sânmartin 980 948 964 925 832 886 870 1004 1287 1246 1271 29.7% 

Comuna Sântandrei 0 0 0 1 1 0 1 0 0 5 0 -100.0% 

Comuna Sârbi 1 1 1 1 1 1 1 4 3 4 4 300.0% 

Comuna Şuncuiuş 5 4 5 4 6 6 8 16 16 16 15 200.0% 

Comuna Tinca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0% 

Comuna Vadu Crişului 25 22 16 28 26 26 21 19 21 17 21 -16.0% 

Total 1784 1687 1741 1845 1792 1808 1772 2000 2229 2252 2111 18.3% 

Sursa datelor: INS 
*Calcularea evoluției s-a realizat prin raportarea valorilor din anul 2018, la valorile din anul 2008 (ultimul 
an înaintea crizei economice). În cazul în care pentru acest an nu există valori, valorile din anul 2018 au 
fost raportate la cele din primul an după 2008 pentru care există o altă valoare decât 0 în perioada 
acoperită.  

În cazul cifrei de afaceri, valorile au fost actualizate cu rata inflației/indicele prețurilor de consum, anul de 

bază fiind 2008. La nivelul județului cifra de afaceri reală  în domeniul Hoteluri și alte facilități de cazare a 

crescut cu 53% în anul 2018, comparativ cu anul 2008. În cazul mediului urban evoluția este în general 

una pozitivă, cele mai mari creșteri procentuale fiind înregistrate în cazul Orașului Ștei (39705%) și a 

municipiilor Salonta (509%) și Beiuș (325%). Se remarcă faptul că la nivelul municipiului Oradea evoluția 

este una pozitivă, cu toate că numărul de angjați a scăzut, ceea ce sugerează o creștere a productivităii 

angajaților din acest domeniu.  

La nivelul comunelor din județ evoluția este de asemenea, în general pozitivă. Cele mai mari creșteri 

procentuale ale cifrei de afaceri au fost înregistrate de comunele Ținca (2452%), Șuncuiuș (525%), Sârbi 

(412%) și Comuna Hidişelu De Sus (203%). Totuși, cea mai mare creștere în termini absoluți  a fost 

înregistrată  de comuna Sânmartin.  

Tabel 64 Evoluția ciferi de afaceri în domeniul Hoteluri și alte facilități de cazare turistică în unitățile administrativ teritoriale din 
județul Bihor în perioada 2008-2018 

Localități 2008 2009 2010 2011 2012 2015 2017 2018 
Creștere/ 

descreștere 
2008 - 2019 

Municipiul Beiuş 367707 726100 632713 623435 804914 690563 1200138 1563020 325.1% 

Municipiul 
Marghita 

1281201 813842 859224 1017939 1198159 808620 1210948 953126 -25.6% 

Municipiul Oradea 34263450 28511797 34802455 56622933 54063965 57457421 50129962 43702931 27.5% 

Municipiul Salonta 260985 35880 12724 121047 1145371 1379715 2426651 1588700 508.7% 

Oraş Aleşd 1814827 3752013 6124967 2513147 3019524 636559 534579 584571 -67.8% 

Oraş Nucet 104097 72760 1620170 282722 1174719 199138 351706 322866 210.2% 

Oraş Săcueni 0 90249 179119 43299 42784 19107 0 272880 202.4% 

Oraş Ştei 14961 106542 89826 96689 62309 85678 121727 608959 3970.3% 

Oraş Valea Lui 
Mihai 

0 0 0 0 0 276196 609395 382795 85.5% 

Comuna Biharia 0 368256 339764 385927 582405 1116512 690119 524836 42.5% 

Comuna Borş 1800488 2692966 1392800 1243310 1282215 1347238 1814209 2480890 37.8% 

Comuna Bratca 174695 91644 0 0 112522 13342 45886 37270 -78.7% 



Comuna 
Budureasa 

231660 518989 1136836 1658037 1549367 150385 18803 17979 -92.2% 

Comuna Bulz 0 0 0 98967 346736 496632 1380533 0 -100.0% 

Comuna Curăţele 55854 0 0 344625 204934 0 74999 62706 12.3% 

Comuna Hidişelu 
De Sus 

145270 294789 266653 125508 447488 228120 223166 439423 202.5% 

Comuna Mădăras 654517 591299 415362 168918 447653 764733 444177 536862 -18.0% 

Comuna Nojorid 4502089 3753451 2998681 4814670 6176878 6389645 9045384 8891822 97.5% 

Comuna Oşorhei 337948 253827 231218 274314 249730 485572 797628 801261 137.1% 

Comuna Pietroasa 355005 165003 482469 730106 111000 46733 51094 129571 -63.5% 

Comuna Pocola 0 0 0 0 0 146883 0 0 -100.0% 

Comuna Remetea 0 0 0 0 0 0 19241 53793 179.6% 

Comuna Roşia 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 

Comuna Sânmartin 66707265 57444624 49400647 53833808 47750257 63464347 88789732 108347006 62.4% 

Comuna 
Sântandrei 

0 0 0 0 0 0 445709 2246 -64.3% 

Comuna Sârbi 0 0 0 0 44468 235573 170678 227826 412.3% 

Comuna Şuncuiuş 178395 200914 310413 353357 777041 1020535 1370872 1115149 525.1% 

Comuna Tinca 0 0 0 0 0 0 783 19991 2451.7% 

Comuna Vadu 
Crişului 

1649550 940779 537885 691831 757590 792736 1485077 2170933 31.6% 

Total 114899964 101425727 101833928 126044592 122352030 138251984 163453195 175839413 53.0% 

Sursa datelor: INS 
*Calcularea evoluției s-a realizat prin raportarea valorilor din anul 2018, la valorile din anul 2008 (ultimul 
an înaintea crizei economice). În cazul în care pentru acest an nu există valori, valorile din anul 2018 au 
fost raportate la cele din primul an după 2008 pentru care există o altă valoare decât 0 în perioada 
acoperită.  

Profitul net în domeniul Hotelurilor și a altor facilități de cazare a fost de asemenea, actualizat cu rata 

inflației/indicele prețurilor de consum, anul de bază fiind 2008. Se remarcă faptul că evoluția profitului 

net este diferită de cea a cifrei de afaceri, creșterea fiind mai mare atât la nivelul județului, cât și la nivelul 

unităților administrativ teritoriale. Cu alte cuvinte, sectorul turismului a devenit, în general, mai profitabil.  

La nivelul județului profitul net real a fost cu 63% mai mare în anul 2018, comparativ cu anul 2008. La 

nivelul mediului urban, cele mai mari creșteri procentuale au fost înregistrate de municipiul Slonta 

(8660%), municipiul Beiuș (5963%), orașul Nucet (968%) și orașul Ștei (641%). La nivelul mediului rural 

evoluția nu este la fel de pozitivă. Astfel cu toate că unele comune au întregistrat creșteri surprinzătoare 

(Şuncuiuş, Bratca, Oşorhei, Remetea), au existat comune care nu au înregistrat profit la finalul perioadei 

analizate, deși au avut creșteri ale cifrei de afaceri (e.g. Sântandrei, Ținca, Vadu Crișului).  

Tabel 65 Evoluția profitului net în domeniul Hoteluri și alte facilități de cazare turistică în unitățile 

Localități 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 2017 2018 
Creștere/ 

descreștere 
2008 - 2018 

Municipiul Beiuş 0 282 16901 3813 13622 75433 143843 94499 17112 5963.3% 

Municipiul 
Marghita 

295872 91708 133006 123911 43026 121780 30252 65879 69197 -76.6% 



Municipiul Oradea 2745168 2095680 1858803 2795559 1099570 1211202 3497243 5161030 6598928 140.4% 

Municipiul Salonta 2557 0 0 8194 40937 22092 83577 610181 223984 8659.7% 

Oraş Aleşd 33568 81674 49061 106506 107136 580 84422 11840 60744 81.0% 

Oraş Nucet 7450 0 6149 809 229944 0 33181 66782 79599 968.4% 

Oraş Săcueni 0 0 0 0 0 0 0 0 58214 0.0% 

Oraş Ştei 8796 273 570 2143 4968 61377 46334 144654 65189 641.1% 

Oraş Valea Lui 
Mihai 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 

Comuna Biharia 0 131271 0 15116 94343 34311 69132 221765 261210 99.0% 

Comuna Borş 0 7957 73891 0 3608 1410 9166 82025 73399 822.4% 

Comuna Bratca 1018 4732 0 0 0 0 0 15504 29450 2793.0% 

Comuna 
Budureasa 

119118 338318 62970 629851 50510 1731 58967 0 0 -100.0% 

Comuna Bulz 0 24328 0 0 32762 164968 8491 550412 0 -100.0% 

Comuna Curăţele 0 0 0 304614 184735 11978 0 61304 328884 8.0% 

Comuna Hidişelu 
De Sus 

43958 1235 2721 0 70381 9014 74779 50915 135038 207.2% 

Comuna Mădăras 0 19748 86694 3700 0 23896 76932 658 34693 75.7% 

Comuna Nojorid 166222 258709 126626 58482 118459 94341 485286 1771946 1383426 732.3% 

Comuna Oşorhei 7460 0 26582 9360 0 0 17780 69801 69115 826.5% 

Comuna Pietroasa 6092 10322 9786 9081 33911 8371 10213 2578 41345 578.7% 

Comuna Pocola 0 0 0 0 0 0 27345 0 0 -100.0% 

Comuna Remetea 0 0 0 0 0 0 0 2469 19968 708.6% 

Comuna Roşia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100.0% 

Comuna Sânmartin 10029588 7548334 4682222 6920801 2881772 3747685 4869748 5542405 12399806 23.6% 

Comuna 
Sântandrei 

0 0 0 0 0 0 0 42499 0 -100.0% 

Comuna Sârbi 0 0 0 0 0 0 46625 0 22075 195.2% 

Comuna Şuncuiuş 0 5703 22552 35969 61578 108566 173689 255196 165739 2806.1% 

Comuna Tinca 0 0 0 0 0 0 0 515 0 -100.0% 

Comuna Vadu 
Crişului 

205886 0 0 1749 489 0 315884 109067 108436 -47.3% 

Total 13672753 10620275 7158534 11029658 5071752 5698733 10162888 14933926 22245550 62.7% 

Sursa datelor: INS 
*Calcularea evoluției s-a realizat prin raportarea valorilor din anul 2018, la valorile din anul 2008 (ultimul 
an înaintea crizei economice). În cazul în care pentru acest an nu există valori, valorile din anul 2018 au 
fost raportate la cele din primul an după 2008 pentru care există o altă valoare decât 0 în perioada 
acoperită.  

Observații 



Principalele concluzii care rezultă din analiza turismului la nivelul general județul Bihor și la nivelul 

unităților administrativ teritoriale din județ sunt: 

- Evoluția capacității de cazare turistică existentă a fost una pozitivă. La nivelul mediului urban, 

municipiul Oradea, municipiul Beiuș și orașul Săcueni au înregistrat o creștere de peste 100% 

a acestui indicator. Această creștere este explicată în principal de o creștere a capacității de 

cazare în hoteluri și în pensiunile turistice. La nivelul comunităților rurale trendul pozitiv 

înregistrat a fost în principal datorat evoluției pozitive a capacității turistice în pensiuni 

agroturistice.  

- La nivel general, evoluția capacității de cazare în funcțiune a cunoscut de asemenea, un trend 

pozitiv, deși la nivelul unităților administrativ teritoriale evoluția este diferită față de cea a 

indicatorului precedent. Orașul Nucet a înregistrat cea mai mare creștere, urmat de orașul 

Aleșd și municipiul Oradea. Aceste creșteri fiind generate de structurile de tipul hotelurilor și 

hoestelurilor, structurile de tipul pensiunilor agroturistice și a pensiunilor turistice. La nivelul 

mediului rural, unele comune au înregistrat creșteri considerabile, în timp ce o mare parte au 

înregistrat scăderi semnificative. Trendul pozitiv este dat de o creștere subtanțială a 

capacității în structurile de tipul pensiunilor agroturistice, în timp ce scăderile sunt explicate 

de dispariția structurilor de tipul bungalourilor și a celor de tip han și o scădere a tructurilor 

de tipul motelurilor și a taberelor de elevi si prescolari.  

- Evoluția sosirilor turiștilor la reflectă evoluția capacității de cazare turistică. Astfel, la nivelul 

zonei urbane evoluția sosirilor este, în general, una pozitivă, în timp ce la nivelul zonei rurale, 

evoluția sosirilor turiștilor nu este una uniformă. Asttfel, un număr redus al comunelor din 

județ au înregistrat creșteri considerabile, datorate exclusiv structurilor de tipul pensiunilor 

agroturistice, în timp ce un număr redus al comunelor se remarcă prin lipsa sosirilor turiștilor 

la sfărșitul perioadei analizate.  

- Evoluția înregistrată în cazul înnoptărilor în structurile de primire turistică este similară cu 

evoluția celorlați indicatori prezentați. În comunitățile de la nivel urban, evoluția este, în 

general, una pozitivă, cu toate că există diferențe considerabile între creșterile procentuale 

înregistrate de către municipiile și orașele din județ. La nivelul comunităților rurale se remarcă 

diferențe considerabile între comune. Cu toate unele comune au înregistrat creșteri 

spectaculoase, în special în stucturile de tipul pensiunilor agrituristice, o parte a comunelor 

au înregistrat scăderi considerabile.  

- Măsurând nivelul de eficiență al structurilor de cazare turistică, se remarcă faptul că creșterile 

în cazul indicatorilor precedenți aceste creșteri nu s-au tradus într-o creștere substanțială a 

eficienței structurilor de cazare turistică. În mod surprinzător,  comunitățile rurale au 

înregistrat creștreri procentuale mai mari (19.3%), comparativ cu cele din mediul urban 

(14.2%). 

- În privința numărului de salariați, cifrei de afaceri și profitului net în domeniul Hoteluri şi alte 

facilităţi de cazare se remarcă diferențe semnificative între unitățile administrativ teritoriale 

din județ. Astfel, cu toate că o serie de municipii, orașe și comune au avut un tred pozitiv (e.g. 

Beiuș, Salonta, Nucet), o parte a acestora au cunoscut pierderi considerabile (e.g. Marghita, 

Budureasa, Bulz). În ciuda acestui fapt, la nivelul total al județului evoluția acestor indicatori 



este una pozitivă. De asemenea, se remarcă o creștere mai mare a profitului net comparativ 

cu cea a cifrei de afaceri, atât la nivelul județului, cât și la nivelul unităților administrativ 

teritoriale. Fapt ce sugerează că sectorul turismului a devenit, în general, mai profitabil. 

 

Concluzii și Perspective strategice: 

Rata de creștere a PIB județean este cea mai redusă la nivelul regiunii de NV, fenomenul de reducere a 

decalajelor față de alte județe este lent. 

O tendință de terțializare timidă e observabilă odată cu creșterea importanței serviciilor publice și 

culturale (administrație, învățământ, sănătate, cultură și recreere), dar și a ponderii celorlaltor servicii în 

VAB, în dauna sectoarelor construcțiilor (a căror VAB a scăzut la jumătate) și agricultură. 

Restructurare a economiei locale: aport suplimentar al societăților comerciale din sectoarele: transport 

și depozitare, construcții, tranzacții imobiliare, comerț și agricultură în volumul total al investițiilor, în 

contextul în care industria (care deține încă cel mai important volum, 35% din total) și-a diminuat 

valoarea investițiilor cu 10%. 

Resursele de muncă ale comunității au un ritm de scădere mai lent decât alte județe, rata de ocupare 

este superioară medie naționale.  Structura populației ocupată pe sectoare, arată o distribuție relativ 

echilibrată: peste 40% din populația ocupată activează în sectoare terțiare, iar populația ocupată în 

industrie este mai ridicată decât cea ocupată în agricultură. 

Media câștigurilor salariale nete plasează județul în rândul celor cu cele mai mici venituri, poziția 37 la 

nivel național în anul 2018. Ratele de creștere a veniturilor nete ale majorității sectoarelor sunt mai 

ridicate decât cele de la nivel național, dar diferențele nu sunt importante, ceea ce face dificil procesul 

de recuperare a decalajelor. 

Se poate vorbi încă de competitivitate a economiei locale prin costuri – activitatea economică este 

concentrată în arii cu venituri salariale scăzute (industrie prelucrătoare, comerț), dar ponderea acestora 

scade în timp. 

În termeni reali (actualizat cu inflația) activitatea economică a depășit cifrele de afaceri de dinaintea 

crizei din 2008; firmele locale sunt mai profitabile, numărul de angajați și numărul de firme e mai ridicat.  

Economia este relativ diversificată, iar firmele mici și mijlocii generează peste jumătate din cifra de 

afaceri locală și peste 70% din profituri. Sectorul industrial se află într-un proces de reașezare 

structurală, dar industria low și medium-low tech are de patru ori mai mulți angajați decât cea high și 

medium high-tech ( raportul în cazul cifrei de afaceri este 1,5/1). Sectorul serviciilor este în dezvoltare, 

pe baza creșterilor semnificative din transporturi și depozitare.  

Baza de creștere (și zona de avantaj competitiv) a economiei locale e reprezentată de domenii ce 

concentrează 40% din forța de muncă județeană precum transporturi, fabricarea calculatoarelor, 

fabricarea mobilei etc. 

Un sfert din angajații locali sunt angrenați în domenii aflate în declin, cea mai mare parte a acestora în 

activități comerciale și industria alimentară. 



Sectoarele aflate în transformare (comerț, fabricarea încălțămintei, confecții / textile) pot genera efecte 

negative semnificative în economia locală, în cazul în care spirala declinului continuă pe o perioadă 

îndelungată. Prelungirea trendului de lipsă de competitivitate conduce în final la pierderea poziției de 

specializare și alunecarea acestora în categoria sectoarelor în declin și transmisia de șocuri în sistemul 

economic local. Evoluțiile din domeniile fabricării încălțămintei, industriei confecțiilor și textilă urmează 

un pattern așteptat de reducere a activității și mobilitate către zone cu raport cost/eficacitate mai bun. 

Economia locală se reconstruiește pe alte baze, odată cu creșterea nivelului de trai / veniturilor salariale. 

Zona Metropolitană Oradea crește organic  - evoluția indicatorilor economici relevă o relocare a unor 

activității economice dinspre municipiul Oradea, înspre comunele din zona de influență / o bună parte 

din sectoarele și domeniile aflate în declin în municipiul Oradea sunt în creștere și au devenit 

competitive în comunele din zona de influență. Comunele cele mai mari și cele mai dezvoltate economic 

(Borș, Sântandrei,  Biharia, Sânmartin și Nojorid) sunt mai specializate și competitive într-un număr tot 

mai mare de sectoare și domenii. Mediul urban, cu câteva excepții, are evoluții problematice. 

 

 


