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Rezumat: În această lucrare se prezintă analiza diagnostic a județului Vrancea în perioada 2010-

2020. Obiectivul lucrării îl reprezintă evidențierea trendului pentru principalii indicatori aferenți 

dimensiunii socio-economice din județul Vrancea, cu scopul stabilirii punctelor tari, slabe, 

oportunităților și amenințărilor pentru această regiune. 
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Abstract: This paper presents the diagnostic analysis of Vrancea County during 2010-2020. The 

objective of the paper is to highlight the trend for the main indicators related to the socio-economic 

dimension of Vrancea County, in order to establish strengths, weaknesses, opportunities and 

threats for this region. 
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Introducere 

Lucrarea este structurată în mai multe secțiuni – revizuirea literaturii de specialitate 

aferentă domeniului analizei diagnostic/SWOT (Pike et al., 2006), metodologie, date, 

rezultate și discuții – în această secțiune se analizează un set de indicatori ce caracterizează 

județul Vrancea (Gennaioli et al., 2013) și se realizează analiza SWOT pentru județul 

Vrancea, ultima secțiune fiind dedicată concluziilor. 

 

 

1. Literature review 

În cadrul acestei secțiuni s-a realizat analiza bibliometrică aferentă domeniului analizei 

SWOT. Astfel, au fost analizate 2000 de documente preluate din cadrul bazei de date 

Scopus. Pentru realizarea analizei bibliometrice s-a utilizat soft-ul VOSViewer. În 

continuare, se prezintă analiza relațiilor de colaborare dintre state. 
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Figura 1 Analiza relațiilor de colaborare dintre state 

Sursa conceptualizare proprie 

Potrivit graficului, statul care are cele mai multe documente publicate referitoare la analiza 

SWOT este China cu 124 documente publicate și 7 legături de colaborare. Pe locul doi se 

află Indonezia cu 77 documente științiifice și 5 legături de colaborare. În figura 2 se 

prezintă analiza cuvintelor cheie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Analiza cuvintelor cheie 

Sursa conceptualizare proprie 

Cel mai des utilizat cuvânt în lucrările științifice care fac referire la analiza SWOT este 

SWOT cu 729 apariții, urmat de planificare strategică cu 61 apariții și strategie cu 37 

apariții. 

 

 

2. Metodologie, date, rezultate și discuții 

2.1 Populație 

În această secțiune se analizează un set de indicatori specifici dimensiunii socio-economice 

prin care se urmărește caracterizarea județului Vrancea. 
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Tabelul 1. Evoluția populației județului Vrancea în perioada 2016-2021 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Populație      

(Număr 

persoane) 

329.602 326.345 322.690      

319.251      316.042      378.247      

Sursa: conceptualizare proprie pe baza datelor de pe site-ul Institutului Național de 

Statistică 

 

 

Se observă faptul că în perioada analizată, populația din județul Vrancea a cunoscut un 

trend ascendent, respectiv o creștere de aproximativ 14,7%. În județul Vrancea, s-a format 

comunitatea Rescue 4x4 – acolo unde Moș Crăciun nu ajunge, ajungem noi! Această 

comunitate sprijină copii defavorizați din județul Vrancea, iar în perioada sărbătorilor de 

iarnă le oferă darurile mult visate. O altă comunitate din județul Vrancea este Comunitatea 

Nistorești- unde oamenii care au nevoie de orice fel de ajutor pot lua legătura mai ușor cu 

vecinii lor pentru rezolvarea anumitor situații. 

 

 

2.2 Economia locală 

În tabelul de mai jos se prezintă evoluția populației active din județul Vrancea în perioada 

2010-2020. 

Tabelul 2. Evoluția populației active din județul Vrancea în perioada 2010-2020 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Populație 

(Mii 

persoane) 

154 
 

150,8 

 

146,6 

 

142,3 

 

138,9 

 

137,3 

 

135,9 

 

136,4 

 

136,4 

                                               Sursa: conceptualizare proprie  

 

După cum se poate observa, populația activă din județul Vrancea a înregistrat un trend 

descendent în perioada analizată. Astfel, cea mai ridicată valoare s-a înregistrat în anul 

2012, 154.000 persoane active, iar cea mai scăzută valoare s-a înregistrat în 2018, 135.900 

persoane active. În continuare se prezintă evoluția structurii populației active din județul 

Vrancea, pe sectoare de activitate, în perioada 2010-2020. 

2.3 Agricultură 

În perioada analizată, structura fondului funciar din județul Vrancea a rămas aproximativ 

constantă, anul 2014 fiind ultimul an în care au fost disponibile datele pentru analiză. 

Astfel, cea mai ridicată pondere în totalul fondului funciar îl reprezintă terenurile agricole, 

52,5% în anul 2014. Pe locul doi se află suprafața arabilă cu 30,6%, păsunile 9%, fânețele 

6,8%, viile și pepinierele viticole 5,4% și livezile 0,7%. În continuare, se prezintă evoluția 

suprafeței cultivate cu principalele culturi în perioada 2010-2020. 
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Figura 3. Evoluția suprafeței cultivate cu principalele culturi în perioada 2010-2020  

                                                      Sursa conceptualizare proprie pe baza datelor de pe site-ul INS 

 

  

Se observă faptul că cea mai cultivată cultură la nivelul anului 2020 este cea de porumb, 

aproximativ 55.533 ha, grâu 24.848 ha, floarea soarelui 6.841 ha, legume 4.666 ha, livezi 

2.747 ha, cartofi 1.601 ha și leguminoase 689 ha. În perioada analizată, suprafața cultivată 

cu grâu a scăzut cu aproximativ 20%, suprafața cultivată cu porumb a crescut cu 

aproximativ 33,8%, cea cultivată cu leguminoase s-a dublat, suprafața cultivată cu floarea 

soarelui a crescut cu 11,9%, suprafața cultivată cu cartofi a scăzut cu 20%, iar suprafața 

ocupată cu livezi a scăzut cu aproximativ 6%. În figura 4 se prezintă evoluția efectivelor de 

animale din județul Vrancea în perioada 2010-2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Figura. 4 Evoluția efectivelor de animale din județul Vrancea în perioada 2010-2020 

                                              Sursa conceptualizare proprie pe baza datelor de pe site-ul INS 
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Potrivit graficului, se poate observa faptul că efectivele de animale au oscilat în perioada 

analizată. Astfel, la nivelul anului 2020, cele mai ridicate efective de animale din Vrancea 

erau ovinele, 151.107 animale, porcinele 92.657 capete, bovine 39.137 capete, caprine 37.683 

capete.  

 

2.4 Comerț 

În figura de mai jos se prezintă evoluția Cifrei de afaceri din principalele sectoare de 

activitate din județul Vrancea, în perioada 2010-2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura.5 Evoluția Cifrei de afaceri din principalele sectoare de activitate din județul 

Vrancea, în perioada 2010-2020 

Sursa conceptualizare proprie pe baza datelor de pe site-ul INS 

 

Potrivit Figurii 5, principalele sectoare de activitate din județul Vrancea sunt Comerțul, 

cu cea mai ridicată cifră de afaceri, 5.062 milioane lei în 2020, Industria prelucrătoare, 

2.305 milioane lei în 2020, Construcții cu 816 milioane lei cifră de afaceri în 2020, 

Servicii, 96 milioane lei în 2020 și Industria extractivă cu 36 milioane lei în 2020. Se 

observă un trend crescător al cifrei de afaceri pentru majoritatea sectoarelor economice 

analizate. În ceea ce privește sectorul de procesare, în județul Vrancea se află 

întreprinderea Vincon, care se ocupă de producerea vinului (procesarea strugurilor) și 

Ana are mere – firmă care produce suc de mere și alte fructe cultivate local.  

 

 

2.6 Servicii pentru populaţie şi infrastructuri medico-sociale 

Unitățile de învățământ din județul Vrancea au înregistrat un trend descendent în 

perioada analizată, respectiv o scădere de 10%. Cele mai multe unități de învățământ 

sunt din categoria Școli din învățământul primar și gimnazial. Cu toate acestea, 

numărul școlilor din învățământul primar și gimnazial a scăzut cu 12% în perioada 

2010-2020. Cea mai ridicată valoare în ceea ce privește acest tip de unități de 

învățământ s-a înregistrat în anul 2010 și 2011, iar cel mai scăzut număr în perioada 
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2016-2020, când a rămas constant la 80 de unități. Numărul grădinițelor de copii a 

oscilat, în anul 2020 fiind doar 14 grădinițe în județul Vrancea. În ceea ce privește 

liceele, acestea au scăzut cu 9% în perioada analizată, iar la nivelul anului 2020 în 

Vrancea existau 22 de licee. În Figura 6 se prezintă evoluția numărului de unități 

sanitare din județul Vrancea în perioada 2010-2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura.6 Evoluția numărului de unități sanitare din județul Vrancea în perioada 2010-

2020. 

Sursa conceptualizare proprie pe baza datelor de pe site-ul INS 

 

Potrivit graficului, cele mai numeroase unități sanitare sunt cabinetele medicale de familie, 

care, în perioada analizată, au înregistrat un trend descendent, respectiv o scădere de 

aproximativ 12%. În ceea ce privește numărul farmaciilor din județul Vrancea, acesta a 

scăzut cu 19%. Numărul spitalelor a scăzut în perioada 2010-2011 cu o unitate, urmând ca 

în perioada 2011-2020 să rămână constant, respectiv 7 spitale. 

 

 

2.7 Analiza SWOT a județului Vrancea 

Puncte tari 

 creșterea suprafeței cultivate cu porumb cu 33,8% în perioada analizată 

 dublarea suprafeței cultivate cu legume 

 creșterea suprafeței cultivate cu floarea soarelui cu 11,9% 

 creșterea efectivelor de ovine cu 12% în perioada 2010-2020 

 creșterea efectivelor de caprine cu 17% în perioada analizată 

Puncte slabe 

 scăderea suprafeței cultivate cu grâu și cartofi cu 20% în perioada 2010-2020 

 scăderea suprafeței cultivate cu viță-de-vie cu 6% în perioada analizată 

 scaderea efectivelor de porcine cu 37% în perioada analizată 
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 scaderea efectivelor de bovine cu 12% în perioada 2010-2020 

Oportunități 

 potențial economic/ creșterea competitivității sectorului agricol/vitivinicol 

 potențial turistic 

 dezvoltarea infrastructurii de bază 

 sprijinirea populației în procesul de educație/formare profesională 

 creșterea numărului de locuri de muncă din sectorul servicii 

 stimularea creării de IMM-uri prin oferirea unor beneficii fiscale/ în acordarea 

creditelor/fonduri nerambursabile 

 creșterea eficienței energetice și utilizarea energiei regenerabile 

Amenințări 

 scăderea numărului de unități de învățământ cu aproximativ 10% în perioada 2010-

2020 

 scăderea numărului de spitale cu 13%; a numărului de cabinete medicale de familie cu 

12% și a farmaciilor cu 19% în perioada 2010-2020 

 scăderea populației active din județul Vrancea cu 12% în perioada 2010-2020 

 migrarea populației către zone mai bine dezvoltate din punct de vedere al accesului la 

infrastructura/servicii de baza/locuri de muncă mai bine plătite 

 

Concluzii 

În această lucrare s-a prezentat analiza diagnostic a județului Vrancea în perioada 2010-

2020. Obiectivul lucrării  reprezintând evidențierea trendului pentru principalii indicatori 

aferenți dimensiunii socio-economice din județul Vrancea, cu scopul stabilirii punctelor 

tari, slabe, oportunităților și amenințărilor pentru această regiune – a fost atins. Județul 

Vrancea este caracterizat prin numeroase puncte tari în ceea ce privește toate cele 3 

dimensiuni ale dezvoltării durabile: economică, socială și de mediu, dar prezintă și un set 

de oportunități care, odată implementate, ar conduce la creșterea economică a județului 

analizat. 
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