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Rezumat: Sectorul energetic reprezintă un 
sector strategic pentru România, conferindu-i-
se importanța cuvenită de către specialistii 
din domeniu prin studiile întreprinse in acest 
sens.  La nivel regional, Sud-Vest Oltenia este 
considerată a fi un pol de dezvoltare în acest 
sector, aici sunt concentrate unităţile de 
producere de energie din România, aici se va 
găsi noua companie de energie, mult 
controversatul Complex Energetic Oltenia. 
Ne-am propus în această lucrare să analizăm 
rolul industriei energetice în dezvoltarea 
economică a României cu aplicabilitate în 
Sud-Vestul Olteniei. Vom folosi datele 
statistice furnizate de Institutul Naţional de 
Statistică din România, dar şi un arsenal de 
metodologii statistice, pentru a oferi 
aplicabilitate teoretiei care stă la baza acestei 
analize. La prima vedere, sectorul energetic 
din România se confruntă cu riscuri enorme, 
în perioada de criză economică, dar în acelaşi 
timp poate beneficia de oportunităţi 
remarcabile, rezultate, care depind în mare 
măsură de politica publică. 
Cuvinte cheie: energie, apa, aer 

Abstract: Energetic sector represents a 
strategic sector for Romania, giving it the 
importance by the specialists in the field 
through studies undertaken in this way. 
Regionally, the South West Oltenia is 
considered to be a pole of development in this 
sector, here is most concentrated energy 
production units in Romania, here will be new 
energy company located much disputed 
Oltenia Energy Complex. We intend in this 
paper to analyze the role of the energetic 
industry in the economic development of 
Romania and applicability in the South West 
Oltenia. We will use the statistic data 
provided by the National Institute of Statistics 
of Romania but also an arsenal of statistical 
methodology, to provide theoretical 
applicability underlying this analysis. At first 
sight, Romania's energy sector faces 
enormous risks both with the times of 
economic crisis, but also could have 
remarkable opportunities results that largely 
depend on the public policy. 
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1. INTRODUCERE  
 
Ca oricare alt sector de activitate considerat 
strategic pentru economia natională, sectorul 
energetic are ca obiectiv 
conform Strategiei energetice a României 
pentru perioada 2011-2020, satisfacerea 
necesarului de energie pe termen scurt, mediu 
şi lung, la un preţ cât mai scăzut, adecvat unei 
economii moderne de piaţă şi unui standard de 
viaţă civilizat, în condiţii de calitate, siguranţă 
în alimentare, cu respectarea principiilor 
dezvoltării durabile şi în condiţii de eficienţă 
economică. 
Chiar dacă privatizarea acestui sector este un 
subiect de actualitate, în prezent funcţionarea 
sistemului energetic se realizează sub 
supravegherea statului având în vedere rolul 
energiei pentru societate precum şi pentru 
toate ramurile economice. Capacitatea 
României de a produce energie este 
determinată de resursele de care dispune, care 
cu toate că sunt diversificate, referindu-ne la 
resursele de energie primară fosile şi minerale, 
acestea sunt reduse din punct de vedere  
cantitativ. Nu trebuie să neglijăm însă 
potenţialul însemnat al României de a produce 
energie prin valorificarea de resurse 
regenerabile. Apar şi aici unele restricţii de 
utilizare conferite de limitările tehnologice, 
eficienţa economică şi restricţiile de mediu.  
 
2. STAREA ACTUALĂ A INDUSTRIEI 
DE PRODUCERE ŞI FURNIZARE A 
ENERGIEI ELECTRICE ŞI TERMICE, 
GAZE, APĂ CALDĂ ŞI AER 
CONDIŢIONAT IN ROMÂNIA 
 
Din studii întreprinse de către specialişti 
reiese faptul că în România se înregistrează la 
fel ca şi în ţările dezvoltate după primul şoc 
petrolier, începerea fenomenului de decuplare 
a creşterii consumului de energie primară 
fiind puternic influenţat de dezvoltarea 
economică, structura economică şi măsurile 
de eficienţă energetică.  
Dat fiind faptul că în România resursele 

1. INTRODUCTION 
 
Like every other sector considered strategic 
for the national economy, the energy sector 
aims according to Energy Strategy of 
Romania for the period 2011-2020, the 
satisfying of energy needs in the short 
medium and long-term, at a price as low 
proper economy modern market and a decent 
standard of living, in terms of quality, food 
safety, respecting the principles of sustainable 
development in terms of economic efficiency. 
 
Even if privatization of this sector is a topical 
issue at present energy changes, system 
operation is done under the supervision of the 
state energy given the role for society and all 
economic sectors. 
Romania's ability to produces energy is 
determined by the resources available that 
although they are diversified, referring to 
primary fossil energy resources and minerals, 
they are reduced in quantitative terms. 
 
But we should not neglect the potential of 
Romania meant to produce electricity by 
harnessing the renewable resources. There 
appear some usage restrictions conferred by 
technological limitations, economic efficiency 
and environmental restrictions. 
 
 
2. THE CURRENT STATE OF THE 
INDUSTRY FOR THE PRODUCTION 
AND SUPPLY OF ELECTRICITY AND 
HEAT, GAS, STEAM AND AIR 
CONDITIONING IN ROMANIA  
 
From studies undertaken by experts showed 
that in Romania is recorded just as developed 
countries after the first oil shock, start 
phenomenon of decoupling start primary 
energy consumption growth is strongly 
influenced by economic development, 
economic structure and energy efficiency 
measures. 
Given that in Romania the internal resources 
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interne de combustibili fosili sunt limitate şi 
se înregistrează scăderi ale producţiei interne, 
se poate constata creşterea dependenţei ţării 
de importurile de energie primară. Consumul 
de energie primară a crescut în perioada 1999 
- 2008 cu 8,2%, procent inferior celui de 
creştere a produsului intern brut în acelaşi 
interval de timp (23,9%). În România 
producţia de energie electrică este obţinută în 
principal de unităţi precum: S.N. 
Nuclearelectrica S.A., S.C. Complexul 
Energetic Rovinari S.A., S.C. Complexul 
Energetic Turceni S.A., S.C. Complexul 
Energetic Craiova S.A., S.C. Electrocentrale 
Bucuresti S.A., S.C. Electrocentrale Deva 
S.A., S.C. Electrocentrale Paroşeni S.A., S.C. 
Hidroelectrica S.A.. Este de precizat faptul că 
circa 80% din grupurile termoenergetice din 
România au fost instalate în perioada 1970 - 
1980, în prezent depăşindu-şi practic durata de 
viaţă normată. 
 

of fossil fuels are limited and record domestic 
production decreases, it can be seen increasing 
the country's dependence on imported primary 
energy. 
Primary energy consumption increased in the 
period 1999-2008 with 8.2%, a percentage 
lower than the rate of growth of gross 
domestic product in the same time frame 
(23.9%). In Romania the production of 
electricity is obtained mainly by units such as: 
SN Nuclearelectrica SA, SC Rovinari Energy 
Complex SA, SC Turceni Energy Complex 
SA, SC Craiova Energy Complex SA, SC 
Electrocentrale Bucuresti SA, SC 
Electrocentrale Deva SA, SC Electrocentrale 
Paroşeni SA, SC Hidroelectrica S.A and 
others. 
It is important to note that in Romania about 
80% of the power stations groups were 
installed in the period 1970-1980,  now passed 
their life span. 

Tabel 1. Unităţile locale active, pe domenii de activitate şi clase de mărime 
Table 1. Active enterprises, by activity of national economy and by size class 

 
Source: I.N.S., Anuarul Statistic al Romaniei, 2011/Source: N.S.I. Statistical Yearbook, 2011 

 
Din datele prezentate în tabelul nr. 1, cea mai 
mare parte a întreprinderilor active care 
funcţionează în domeniul producţiei şi 
furnizării de energie electrică şi termică, gaze, 
apă caldă şi aer condiţionat din România fac 
parte din categoria unităţilor mici (0-9 
angajati) care au cunoscut o creştere cu 1,5% 
în anul 2010 faţă de 2009. 
De altfel, surprinzător, întreprinderile active 
din domeniul energetic au înregistrat creşteri 
în condiţiile în care pe total întreprinderi se 
constată scăderi drastice. In anul 2010 
singurele care înregistrează scăderi în 
industria energetică sunt întreprinderile mari 

 From the data presented in Table. 1, 
the most active enterprises that operate in the 
production and supply of electricity, gas, 
steam and air conditioning in Romania are 
part of small units (0-9 employees) who have 
grown 1,5% in 2010 year compared to 2009 
year. 
Otherwise, surprisingly, active companies in 
the energy sector have been growing in 
conditions where the total business is found 
dramatic decreases. In 2010 year, the only 
recorded decreases in the energy industry are 
large companies that have been reduced by 3 
units from 2009. 
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care au fost reduse cu 3 unitati faţă de 2009. 
Pentru a analiza starea în care se află industria 
energetică în România vom avea în vedere 
mai multi indicatori economici, considerati de 
noi ca fiind reprezentativi. In primul rând vom 
prezenta situaţia populaţiei active în acest 
sector în perioada 2008-2010, când criza 
economică şi-a făcut simţită prezenţa în mai 
toate sectoarele economiei naţionale. 

 
To analyze the state of  the energy industry in 
Romania we will consider several economic 
indicators considered by us to be 
representative. First, we present the situation 
of the active population in this area in 2008-
2010 period, when the economic crisis has 
made its presence felt in all sectors of the 
national economy. 

Tabel 2. Populaţia ocupată civilă, în profil teritorial şi activităţi ale economiei (sfârşit de an) 
Table 2. Civil employment, by activity of national economy (end of year) 

 
Sursa: I.N.S., Anuarul Statistic al Romaniei, 2011/Source: N.S.I. Statistical Yearbook, 2011 

 
Se poate constata că populaţia civilă ocupată 
în economia natională pe ansamblu a 
înregistrat scăderi semnificative de la un an la 
altul, în 2010 fiind cu 376 mii persoane mai 
puţin decât în 2008. Se poate observa ca în 
2010 faţă de 2009 scăderea s-a atenuat fiind 
considerat unul dintre ultimii ani ai crizei. 
Aceiaşi tendinţă se constată şi în industrie. In 
sectorul energetic, numărul populaţiei civile 
ocupate reprezintă, în 2010, doar 0,87% din 
totalul populaţiei ocupate civile şi 4,21% din 
cea ocupată în industrie, ponderi care se 
menţin constante în perioada analizată. 
Situaţia angajatilor în acest sector este 
prezentată în tabelul 3. 

It can be seen that the civil employment in the 
national economy has recorded significant 
decreases from one year to the next in 2010 
being with 376 thousand persons less than in 
2008. It can be seen that in 2010 over 2009 
decrease was lower was considered one of the 
last years of the crisis. The same trend is 
noticed in the industry. In the energy sector, 
the number of Civil employment is occupied 
in 2010 only 0,87% of the total population of 
Civil employment and 4.21% employed in the 
industry, the weights that are constants in the 
period under review. The situation of 
employees in this sector is shown in table 3. 
 

Tabel 3. Numărul mediu al salariaţilor, pe activităţi industriale şi sex 
Table 3. Average number of employees, by activity of national economy ad by sex 

 
Sursa: I.N.S., Anuarul Statistic al Romaniei, 2011/Source: N.S.I. Statistical Yearbook, 2011 

 
 
 

În sectorul vizat de această analiză se observă In the sector of this analysis it is observed that 
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că sunt angajate 73 mii persoane în anul 2010, 
cu 5 mii mai puţini decât în 2009, fiind un 
sector în care predomină activitatea 
desfăşurată de bărbaţi în proportie de 76%, 
doar 24% fiind femei. 
Relevant în analiza noastră, am considerat a fi 
analizarea producţiei de energie electrică pe 
care o prezentăm în table nr 4. 

are employed 73 thousand persons in 2010, 
with 5 thousand persons fewer than in 2009, 
being a sector in which prevails the work done 
by men in proportion of 76%, only 24% being 
women. Relevant in our analysis, we 
considered to be the presentation of the 
production of electricity which we present in 
table no. 4. 

Tabel 4. Producţia de energie primară 
Table 4. Primary energy production 

mii tone /thou tonnes of oil equivalent 

 
Sursa: I.N.S., Anuarul Statistic al Romaniei, 2011/Source: N.S.I. Statistical Yearbook, 2011 

Se poate observa că producţia de energie 
primară a evoluat asccendent până în anul 
2008, după care se înregistrează un declin, 
producţia fiind cu 5% mai mică în anul 2010 
faţă de 2008. De remarcat este faptul că şi 
producţia de energie primară obţinută doar din 
cărbune, ţiţei sau gaz natural urmează trendul 
producţiei totale, adică o evoluţie pozitivă 
până în anul 2008 şi apoi în scădere continua. 
În cazul energiei produse de unităţile 
hidroelectrice şi nuclearo-electrice, evoluţia 
este ascendentă pe toată perioada analizată. 
De asemenea, se poate spune că se pune foarte 
mare accent pe producţia de energie electrică 
din resurse regenerabile, fiind întreprinse în 
acest sens diverse acţiunii de conştientizare a 
avantajelor oferite de acest gen de energie atât 
pentru consumatorul final, dar mai ales pentru 
mediul înconjurător, fiind în tandem cu 
principiile dezvoltării sănătoase, durabile. 
Un rol determinat în stabilirea stadiului în care 
se află industria energetică îl are şi 
prezentarea evoluţiei consumului de energie în 
România. 

It can be seen that the primary energy 
production has evolved asccendent up in 
2008, after registering a decline, the 
production being less than 5% in 2010 
compared to 2008. It should be noted that the 
production of primary energy produced only 
from coal, oil or natural gas follows the trend 
of total production, i.e. a positive evolution up 
in 2008 and then falling still. In the case of 
energy produced by hydroelectric and nuclear- 
electric units,  evolution is ascending 
throughout the period under review. Also, it 
can be said that it put very great emphasis on 
electricity production from renewable 
resources, in this sense taken different action 
awareness of the advantages offered by this 
kind of energy both for the final consumer, 
but especially for the environment, in tandem 
with healthy, sustainable development 
principles.  
A determined role in the establishment of the 
stage in which the energy industry has the 
presentation of energy consumption in 
Romania. 
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Tabel 5. Consumul de energie primară 
Table 5. Energy consumption 

 
  
În perioada analizată se observă o diferenţă 
mare între consum şi producţia internă de 
energie, aspect ce ne determină să observăm 
dependenţa României de importul de energie. 
Astfel consumul de energie este aproximativ 
constant în anii 2006, 2007 şi 2008, după care 
instabilitatea economică îşi spune cuvântul şi 
în aceasta categorie de consum, ca de altfel în 
toate celelalte, înregistrându-se scăderi 
importante în 2009. In 2010 se înregistează o 
creştere susţinută a consumului de energie 
electrică, produse petroliere şi gaze naturale. 
În ceea ce priveste cosumul final de energie, 
cea mai mare parte este atribuită industriei şi 
construcţiilor, urmate de consumul populaţiei 
şi consumul serviciilor de transport. 
 
 
3. INDUSTRIA ENERGETICĂ IN PLAN 
REGIONAL 
 
Pentru a detalia modul în care acţionează un 
domeniu extrem de important în situaţii de 
instabilitate economică vom prezenta şi 
evoluţia sa în plan regional în dorinţa de a 
stabili regiunea cu cele mai bune performanţe. 
Vom analiza în acest sens indicatori statistici 
consideraţi relevanţi precum: numărul 
unităţilor locale active în profil teritorial,  pe 
clase de mărime în industria de producţie şi 
furnizare de energie electrică şi termică, gaze, 
apă caldă şi aer condiţionat, cifra de afaceri a 
unităţilor locale active, investiţiile brute şi 
nete ale acestora, populaţia activă şi numărul 

In the period under review is observed a big 
difference between consumption and domestic 
production of energy, something that leads us 
to see Romania's dependence on imported 
energy. Thus energy consumption is 
approximately constant in 2006, 2007 and 
2008 years, after which the economic 
instability puts its word and in this consumer 
category, as in all others, with significant 
decreases recorded in 2009. In 2010 there has 
been a sustained growth in consumption of 
electricity, petroleum products and natural 
gas. In terms of final energy consumption, 
most of it is attributed to industry and 
construction, followed by consumption of 
population and consumption of transport 
services. 
 
3. ENERGY INDUSTRY AT THE 
REGIONAL LEVEL 
 
To detail how an extremely important field in 
situations of economic instability and its 
evolution we will present and its evolution in 
regionally with desire to establish the best 
performing region. 
We will analyze this sense the statistical 
indicators considered relevant, such as: 
number of local active units in territorial, 
industry size class in the production and 
supply of electricity, gas, steam and air 
conditioning, the turnover of active local 
units, their gross and net investment, labour 
force and employment, but also GDP in each 
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de salariaţi, dar si PIB în fiecare regiune. 
Considerăm important să arătăm care regiune 
a României este mai dezvoltată luând în 
discuţie produsul intern brut obţinut în 
industrie şi evoluţia acestuia în anii de 
instabilitate economică. Se poate constata că 
în cadrul industriei extractive; industriei 
prelucratoare; producţiei şi furnizării de 
energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi 
aer condiţionat; distributiei apei; salubritate, 
gestionarea deseurilor, activitaţi de 
decontaminare, PIB-ul a evoluat pozitiv spre 
deosebire de alte sectoare precum agricultura 
şi sectorul terţiar. Se observă că în anul 2009 
PIB-ul total în industrie era de 120.637 
milioane lei faţă de 118.239 milioane lei în 
2008. 
Acest spor pozitiv a fost susţinut de regiunile 
Centru, Bucuresti Ilfov, Sud Muntenia si 
regiunea Vest, în cazul cărora se pot observă 
creşteri semnificative comparativ cu 
celelelalte regiuni care au o stagnare sau chiar 
scăderi precum în cazul regiunii Sud-Est. 

region. 
 
We consider significant to show that the 
region of Romania is more developed taking 
into discussing gross domestic product 
achieved in the industry and its evolution in 
the years of economic instability. It can be 
seen that the extractive industry; processing 
industry; production and supply of electricity 
and heat, gas, steam and air conditioning; 
distribution of water; sanitation, waste 
administration, decontamination activities, 
GDP has evolved positively as opposed to 
other sectors such as agriculture and the 
tertiary sector. It is noted that in 2009 year the 
total GDP in industry was 120.637 million lei 
compared to 118.239 million lei in 2008. This 
positive growth was supported by the regions 
Center, Ilfov Bucharest, Muntenia and 
Southern region, where you can observe 
significant increases compared with other 
regions that have a stagnate or even fall 
percum in the case of the South-Eastern 
region. 

Tabel 6. Produsul intern brut (PIB) regional - preturi curente, CAEN Rev.2 
Table 6. Regional Gross domestic product (GDP) - current prices, CAEN Rev.2 

 
 
Continuăm analiza prezentând numărul 
unităţilor locative active ce funcţionau în 
cadrul industriei energetice în anul 2009 şi 
2010, ultimii ani pentru care există date 
oficiale, repartizate în funcţie de numărul de 
angajaţi pentru care am calulat modificările 
absolute. Pe total unităţi locative s-a 
înregistrat în anul 2010 faţă de 2009 un spor 
cu 235 unităţi active, spor determinat în 
principal de creşterea numărului de 
întreprinderile cu mai puţin de 9 angajaţi cu 
234 unităţii, şi a celor cu 10-49 angajaţi cu 13 

 
We continue the analysis showing the number 
of active housing units were active in the 
energy industry in 2009 and 2010, the last 
years for which official data are available, 
distributed according to the number of 
employees for which we calculate absolute 
changes. Total housing units was recorded in 
2010 compared with 2009 a spore with 235 
active units, spore determined mainly by the 
increasing number of enterprises with more 
than 9 employees with 234 unit, and those 
with 10-49 employees with 13 units, in the 
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unităţi,  în cazul întreprinderilor marii 
înregistrându-se scăderi. 
 

case of large enterprises recorded decreases. 

Tabel 7. Unităţile locale active în industria de producere şi furnizare a energiei electrice şi 
termice, gaze, apă caldă şi aer condiţionat în profil teritorial şi pe clase de mărime  

Table 7. Active local units at territorial level, size class in electricity, gas, steam and air 
conditioning production and supply 

 
  
Din punct de vedere regional, creşterea 
numărului de unităţi în anul 2010 este suţinută 
puternic de  regiunea Nord-Vest cu o creştere 
de 61 unităţi, regiunea Bucuresti - Ilfov cu un 
spor de 64 unităţi şi Regiunea Sud-Est cu 54 
de unităţi. Surprinzătoare este situaţia din 
Regiunea SV Oltenia unde se înregistrează un 
spor negativ, în sensul reducerii numărului de 
unităţi cu 18 în 2010 faţă de 2009, aceste 
unităţi fiind din toate categoriile, mici, 
mijlocii şi mari. In multe situaţii prezentarea 
numărul de unităţi din domeniul analizat nu 
are nici o relevanţă fară sprijinul altor 
indicatori, ceea ce ne îndeamnă să prezentăm 
şi cifra de afaceri realizată de către acestea. 
Urmărind datele din tabelul de mai jos 
constatăm că regiuni care au înregistrat o 
creştere a numărului de unităţi înregistrează 
scăderi în ceea ce priveşte cifra de afaceri. 
Este cazul regiunii Centru unde deşi sunt cu 
18 unităţi mai mult în 2010 faţă de 2009, 
acestea provenind din creşterea numărului de 
întreprinderi mici pe fondul diminuării 
întreprinderilor mari, se înregistrează o 
scădere a cifrei de afaceri cu 21 de milioane 
lei. Cele 54 de unităţi active în plus in 2010 
faţă de 2009 în regiunea SV nu au contribuit 
cu nimic la sporirea cifrei de afaceri, ci 
dimpotrivă s-a înregistrat un minus de 570 
milioane lei, minus determinat de diminuarea 
cifrei de afaceri a întreprinderilor mari. 

From the regional point of view, increasing 
the number of units in 2010 year is strongly 
supported by the North-West with 
an increase of 61 units, the region 
Bucharest - Ilfov with an increase of 64 units 
and 
Southeast region with 54 units. 
Surprising is the case of SW Oltenia region 
where there is a negative spore, in the sense of 
reducing the number of units with 18 in 2010 
compared to 2009, these units were in all 
categories, small, medium and large. In many 
situations the presentation number of units 
from the reviewed field has no relevance 
without the support of other indicators, which 
urges us to present and the turnover achieved 
by them. Watching the data in the table below 
we find that regions that have recorded an 
increase they registered decreases in terms of 
turnover. Tis is the case of the Centre region 
where although with 18 more units in 2010 
compared to 2009, these coming from the 
increase in the number of small businesses 
amid a reduction of large enterprises, 
registering a decrease of turnover with 21 
million lei. The 54 units active in addition in 
2010 compared to 2009 in the SV have not 
contributed anything to increase turnover, but 
on the contrary has registered a minus of 570 
million lei, less determined by reducing the 
turnover of large enterprises. 
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Tabel 8. Cifra de afaceri a unităţilor locale active din industria de producere şi furnizare a energiei electrice şi 

termice, gaze, apă caldă şi aer condiţionat în profil teritorial şi pe clase de mărime 
Table 8. Turnover of active local units from industry of electricity, gas, steam and air conditioning production and 

supply at territorial level and by size class 

 
  
Regiunea in care se inregistrează cea mai  
mare scădere a cifrei de afaceri realizată de  
unităţile active este Sud Vest, iar cea care 
susţine de fapt creşterea cifrei de afaceri in 
domeniul analizat este regiunea Bucuresti 
Ilfov cu un spor de 4482 milioane lei.  
Alăturat acestor date prezentăm în completare 
şi personalul unităţilor locale active din 
industria de producţie şi furnizare de energie 
electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer 
condiţionat în profil teritorial, pe clase de 
mărime. 

The region in which register the highest 
decrease of turnover performed by active units 
is South West, and the fact that sustains the 
growth of turnover in analyzed field is the 
Bucharest - Ilfov region with a spore of 4482 
million lei.   
Joined by these data, we present in addition  
and the staff of local active units in the 
production and supply of electricity and heat, 
gas, steam and air conditioning in territorial, 
class size. 

Tabel 9. Personalul unităţilor locale active din industria de producţie şi furnizare de energie electrică şi termică, 
gaze, apă caldă şi aer condiţionat în profil teritorial şi pe clase de mărime 

Table 9. Staff of active local units from electricity, gas, steam and air conditioning production and supply industry 
at territorial level, by size class 

 
  
Aşa cum de altfel s-a întâmplat în majoritatea 
sectoarelor economiei naţionale, personalul 
din acest domeniu a suferit reduceri 
importante. Per total se înregistrează o scădere 
de 4.739 persoane, scădere distribuită în 
special în regiunea de Centru unde se constata 
o scădere de 1.077 persoane şi regiunea Sud-
Vest Oltenia cu o scădere de 1.184 persoane. 

Just as has happened in most sectors of the 
national economy, the staff in this area has 
suffered major reductions.  
Overall there is a decrease of 4,739 people, 
decrease  distributed mostly at the Centre 
where there is a decrease of 1,077 people and 
the South West Oltenia Region with a drop of 
1,184 people.  
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Plusul de personal din regiunea Sud-Est de 
150 persoane provine de la întreprinderile noi 
apărute în 2010, dar nu se reflectă şi în cifra 
de afaceri obţinută de unităţile localizate aici 
care după cum s-a observat este negativă.  
Un alt indicator relevant pentru a crea o 
imagine de ansamblu asupra industriei de 
producţie şi furnizare de energie electrică 
termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat este 
şi cel referitor la investiţiile brute şi nete ale 
unităţilor active prezentat în tabelul 10. Cu 
toate că este o perioadă dificilă, procesul de 
investiţii nu a fost întrerupt fiind mai mare per 
total în 2010 faţă de 2009. Cele mai mari 
investitii brute au fost realizate în cadrul 
regiunilor Sud-Est şi Bucureşti- Ilfov. 

The added personal Southeast region of 150 
people is coming from emerging businesses in 
2010, but not reflected in turnover from units 
located here which as noted is negative. 
 
Another relevant indicator to create an 
overview of the industry's production and 
supply of electricity heating, gas, hot water 
and air conditioning and is related to gross 
and net investments of assets presented in 
table 10. Although it is a difficult time, the 
investment process has not been interrupted as 
higher overall in 2010 compared to 2009. The 
biggest gross investments were made in the 
South-Eastern regions and Bucharest-Ilfov. 
 

Tabel 10. Investiţiile brute şi nete ale unităţilor locale active din industria de producţie şi furnizare de energie 
electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat în profil teritorial şi pe clase de mărime 

Table 10. Gross and net investments of active local units from electricity industry, gas, steam and air conditioning 
production and supply, at territorial level, by size class 

 
 
Compararea nivelului de dezvoltare a acestui 
sector industrial în profil teritorial, la nivelul 
celor 8 regiuni de dezvoltare ale Romaniei 
implică însă utilizarea unei metode de 
ierarhizare multicriteriale.  Una dintre 
metodele care ne permite atât clasificarea 
regiunilor, dar şi măsurarea decalajelor între 
acestea este metoda rangurilor reale. Pentru 
determinarea rangurilor reale am considerat 
indicatorii specifici acestui sector, analizaţi 
anterior, indicatori pentru care există 
disponibile date la nivel regional şi pentru 
care s-au determinat, pentru fiecare regiune, 
ponderile acestora în nivelul totalizator.  
Ulterior, pentru fiecare regiune şi pentru 
fiecare indicator s-a stabilit un rang real 
parţial utilizând formule diferite în funcţie de 

 
Comparison of the level of development of 
this industrial sector in territorial, at the level 
of the 8 development regions of Romania, 
however, involves the use of a method of 
multiobjective ranking.  One of the methods 
that allows us both to the classification of the 
regions, but also measuring the gaps between 
these is rank method. To determine the actual 
ranks we considered the specific indicators of 
this sector, analyze earlier, indicators for 
which there is available data at the regional 
level and for which were determined, for each 
region, the shares in the total level. 
Subsequently, for each region and for each 
indicator has established a real ranking partly 
using different formulas depending on the 
nature of the indicator, as it  gives a much 
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natura indicatorului, după cum acesta exprimă 
o situaţie cu atât mai bună cu cât valorile sale 
sunt mai mari sau din contră mai mici. 
S-au avut în vedere, comparativ, situaţiile 
referitoare la 2009 şi 2010 cu scopul de a 
identifica mutaţiile la nivel regional 
determinate de anul în care la nivel naţional s-
au resimţit elemente de revenire din criză. 

better situation with how its values are higher 
or lower contrast. 
Have had in mind situations relating to the 
comparative 2009 and 2010 in order to 
identify mutations at the regional level of the 
year at the national level were felt elements of 
recovery from the crisis. 

Tabel 11. Ierarhizarea regiunilor de dezvoltare utilizând metoda rangurilor reale şi indicatori ai activităţii din 
industria de producţie şi furnizare de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, şi mutaţii în 

2010 faţă de 2009 
Table 11. The hierarchy of the romanian development regions using real ranks methond and indicators of industry 
on electricity, gas, steam and air conditioning production and supply, and performance changes in 2010 from 2009 

 
  
Se constată că, în timp ce Bucureşti-Ilfov şi-a 
menţinut poziţia de leader şi regiunea Centru 
poziţia 4 în ierarhie, regiunile Sud-Vest, Sud-
Muntenia şi Nord-Vest au coborât câte o 
poziţie fiind devansate respectiv de regiunile 
Sud-Est, Nord-Est şi Vest care au urcat câte o 
poziţie în ierarhie. Aceste mutaţii au fost 
determinate în special de investiţiile făcute la 
nivelul anului 2010. 
De asemenea, analizând  nivelurile rangurilor 
finale, dar şi a celor parţiale putem spune că 
există dispariţăţi semnificative între regiunile 
de dezvoltare, Bucureşti-Ilfov, detaşându-se 
vizibil de celelalte regiuni. 
Utilizând o altă metoda de clasificare, metoda 
cluster, am construit dendograma luând în 
calcul aceiaşi indicatori ce descriu regiunile 
de dezvoltare şi am construit dendogramele 

It is found that, while the Bucharest-Ilfov has 
maintained the position of leader and the 
Centre region had 4 position in the hierarchy, 
South-West, South-Muntenia and North-West 
Regions have descended one position each of 
them, being defeated by the South-East, 
North-East and West which climbed one 
position in the hierarchy. These mutations 
were determined in particular by the 
investments made in the 2010 year. 
Also, analyzing the final rank levels, but those 
partial we can say that there is significant 
disparities between the development regions, 
Bucharest-Ilfov, detaching it from the other 
regions. 
Using another method of classification, 
clustering method, we built dendogram taking 
into account same indicators that describe the 
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relativ la cei doi ani consideraţi, dendograme 
care, vizual, confirmă concluziile anterior 
formulate. Regiunile diferă semnificativ între 
ele.  
 

development regions and we built te 
dendograms relative to the two years 
considered, dendograms which visually 
confirms previous conclusions drawn. 
Regions differ significantly between them. 

   
Figura 1.  Clasificarea regiunilor după nivelul indicatorilor in 2009 şi 2010 

Figure 1.  Region Classify by indicators level from 2009 and 2010 
  
Bucureşti-Ilfov este fără discuţie cea mai 
performantă regiune atât în 2009 cât şi în 
2010, neprezentând similitudini cu nici o altă 
regiune.  
În 2009, regiunile Sud-Vest Oltenia şi Centru 
formează cel de-al doilea cluster, existând 
diferenţe semnificative faţă de Bucureşti-
Ilfov, în timp ce celelate 5 regiuni mult mai 
omogene, cu diferenţe foarte mici între ele 
formează cel de-al treilea cluster. În 2010,  
Bucureşti-Ilfov se menţine pe aceeaşi poziţie, 
în timp ce regiunea Sud-Vest Oltenia chiar 
dacă îşi adânceşte distanţă faţă de leader 
formează cu regiunea Sud-Est cel de-al doilea 
cluster.  Regiunea Sud-Est s-a desprins din cel 
mai neperformant cluster prin investiţiile 
făcute în sectorul analizat la nivelul anului 
2010, respectiv 27,18% din investiţiile brute 
la nivel naţional şi 36,60% din investiţiile 
nete. Din cel de-al treilea cluster care cuprinde 
toate celelate 5 regiuni cu performanţe mult 
mai mici în acest domeniu se detaşează 
regiunea Centru pe fondul adâncirii distanţei 
dintre performanţele celorlalte regiuni faţă de 
Bucureşti-Ilfov, dar şi a reducerii distanţei 
sale faţă de cel de-al doilea cluster. 
 
 
 
 
 
 

Bucharest-Ilfov is without question the most 
powerful region both in 2009 and in 2010, no 
showing similarities with any other region. 
In 2009, the South-West Oltenia and the 
Centre Regions forms the second cluster, with 
significant differences as against Bucharest-
Ilfov County, while the other 5 regions much 
more homogeneous, with very small 
differences between them forms the third 
cluster. In 2010, Bucharest-Ilfov remains on 
the same position, while the South-West 
Oltenia region even though its deepens away 
from the leader forms with the South-East 
region the second cluster. 
South-East region was split off from the most 
unsatisfying cluster through the investments 
made in the analyzed sector to the 2010 year, 
respectively 27,18% of gross investment at 
national level and 36,60% of net investments. 
In the third cluster which comprises all other 5 
regions with much lower performance in this 
area detaches Center region amid deepened 
between the performance of other regions to 
the Bucharest-Ilfov and reducing its distance 
from the second cluster. 
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4. CONCLUZII 
 
Din cele prezentate anterior reiese ca o prima 
concluzie că la nivel național producţia si 
consumului de energie este puternic influenţat 
de dezvoltarea economică, structura 
economică şi măsurile de eficienţă energetică 
ale României.  
Am constatat că întreprinderile active în 
domeniul energetic au înregistrat creșteri în 
condițiile în care pe total întreprinderi se 
constată scăderi drastice. In sectorul energetic, 
numărul populaţiei civile ocupate reprezintă 
0,87% in 2010 din populaţia ocupată civilă si 
4,2% din cea ocupată în industrie, ponderi 
care se menţin constante în perioada analizată. 
Producţia de energie primară a evoluat 
ascendent până în anul 2008, după care se 
înregistrează un declin, producţia fiind cu 5% 
mai mică în anul 2010 faţă de 2008. 
Consumul de energie este aproximativ 
constant in anii 2006, 2007 si 2008, după care 
instabilitatea economică îşi spune cuvântul şi 
în această categorie de consum ca de altfel în 
toate celelalte, înregistrându-se scăderi 
importante în 2009.  
În plan regional din analizele realizate dar şi 
prin aplicarea unei metode de ierarhizare 
multicriteriale am constatat că sectorul 
energetic în regiunea  Bucureşti-Ilfov şi-a 
menţinut poziţia de leader iar regiunea Centru 
poziţia 4 în ierarhie. Interesantă este şi 
evoluția  regiunilor Sud-Vest, Sud-Muntenia 
şi Nord-Vest care au coborât câte o poziţie 
fiind devansate de regiunile Sud-Est, Nord-Est 
şi Vest care au urcat câte o poziţie în ierarhie. 
Aceste mutaţii au fost determinate în special 
de investiţiile făcute la nivelul anului 2010. 
De asemenea, analizând nivelurile rangurilor 
finale, dar şi a celor parţiale putem spune că 
există dispariţăţi semnificative între regiunile 
de dezvoltare, Bucureşti-Ilfov, detaşându-se 
vizibil de celelalte regiuni. 
 
 
 

4. CONCLUSION 
 
From the above it appears as a first conclusion 
that at national level the production and 
consumption of energy is heavily influenced 
by economic development, economic structure 
and the energy efficiency measures of 
Romania. 
We have found that the active companies in 
the energy sector have been growing in 
conditions where the total enterprise shows 
drastic decreases. In the energy sector, the 
number of civil employment represents 0,87% 
of the civil employment in 2010 and 4.2% of 
the civil employment in industry, shares 
which remain constants in the period under 
review. Primary energy production has 
evolved the ascendant until 2008, after 
registering a decline, production being less 
than 5% in 2010 compared to 2008. Energy 
consumption is approximately constant in the 
years 2006, 2007 and 2008, after which the 
economic instability says its word in this 
category of consumption as well as in all 
others, with significant declines in 2009. At 
regional level from the analyses carried out 
and using a method of multiobjective ranking 
I have found that the energy sector in 
Bucharest-Ilfov region has maintained the 
position of leader and the Centre region 4 
position in the hierarchy. Interesting is the 
development of South-Western, South-
Muntenia and North-West regions that have 
descended one position being taken to South-
East, North-East and West regions who have 
climbed one position in the hierarchy. These 
mutations were determined in particular by 
the investments made in the year 2010. 
Also, analyzing the final based ranking levels, 
and partial but we can say that there are 
significant disparities between development 
regions, Bucharest-Ilfov detaching visible to 
other regions. 
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