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Cuvânt înainte 

 

Această analiză a pieţei muncii din Regiunea de Sud-Est este realizată în cadrul 

proiectului: Întreprinderea simulată: O punte între şcoală şi piaţa muncii”, ID POSDRU 

161/G/2.1/134465, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional 

Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni!. 

Proiectul este implementat de către Universitatea Spiru Haret prin Facultatea de 

Management Financiar Contabil Constanţa în parteneriat cu Institutul pentru Dezvoltarea 

Resurselor Umane. 

Scopul acestui studiu se constituie în oferirea unei analize dinamice documentate şi 

obiective a volumului şi structurii resursei de muncă şi ocupării populaţiei pe profilul său 

specific din Regiunea Sud-Est, regiune unde este implementat proiectul. 

Prezentul document se doreşte a fi un instrument util atât consilierilor în activitatea 

derulată în cadrul proiectului cu grupul ţintă, cât şi oricărei alte persoane interesate să se 

informeze cu privire la posibilităţile oferite de piaţa muncii regionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3 

 

 

Cuprins 

 

1. Evoluţia ratei ocupării forţei de muncă în raport cu evoluţia demografică…….  4 

2.  Măsuri de creştere a gradului de ocupare la nivel naţional………………….....  8 

3. Evoluţia ratei şomajului……………………….................................................... 13 

4. Specializările solicitate pe piaţa muncii…………………………………………... 15 

5. Situaţia locurilor de muncă vacante…………………………………..……..…… 18 

6. Câştigul salarial mediu în ianuarie 2015………………………………………….. 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4 

 

 

1. EVOLUŢIA RATEI OCUPĂRII FORŢEI DE MUNCĂ ÎN RAPORT CU 

EVOLUŢIA DEMOGRAFICĂ.  

  

 Rata ocupării este puternic influenţată de evoluţia demografică. La rândul său, 

dinamica demografică, conform teoriilor existente şi evidenţelor empirice, este corelată direct 

cu gradul de dezvoltare economică. Astfel, se poate afirma că evoluţia populaţiei unei ţări este 

influenţată pe termen lung, atât de fenomenele demografice propriu-zise, cât şi de evoluţia 

activităţii economice. 

Populaţia Europei îmbătrâneşte, acesta este un fapt real şi îngrijorător, dar, există şi un 

aspect pozitiv: acest lucru arată ca a crescut speranţa medie de viaţă. 

Per ansamblu, populaţia a scăzut în 9 din statele membre ale Uniunii Europene (UE) şi 

s-a majorat în 18 dintre acestea. (vezi tabelul 1.1) 

În ceea ce priveşte ţara noastră, în perioada 2002 – 2011 s-a înregistrat cea mai 

drastica scădere a populaţiei din toată Uniunea Europeană, depăşind de 4 ori media UE, de la 

21.680.974 de locuitori în 2002 până la 19.042.936 de persoane în 2011 (12,17 p.p.).  

 Pe locul doi se situează Lituania, cu o scădere a populaţiei de 7 p.p. (de la 3.475.586 

de lituanieni în 2002 şi 3.244.601 în 2011), urmată de Bulgaria cu o scădere de 5 p.p.. 

Balanţa evoluţiei demografice s-a înclinat în favoarea statelor din vestul continentului 

în timp ce estul Europei a pierdut din populaţiei, acest fapt fiind generat nu doar de o evoluţie 

a sporului natural ci mai ales ca o consecinţă a fluxurilor de migraţie generate de nivelul de 

dezvoltare economică al statelor gazdă/ de destinaţie superior nivelului din statele de  origine, 

deşi nu este singura teorie privind migraţia în plan internaţional.1 

Dintre statele puternice ale Europei, doar Germania şi-a diminuat numeric populaţia cu 

688.707 de persoane în perioada 2002- 2011, cu circa 1 p.p.  

 

 

 

 

                                                             
1 Vezi, Constantinescu M., Teorii ale migraţiei internaţionale, Sociologie Românească, 3-4 / 2002, pp. 93 -114, 
URL: http://bp-soroca.md/pdf/teorii%20ale%20migratiei%20internation.pdf, Iacob (Patache) Laura, Piaţa 
muncii şi ocuparea în zona Dobrogei, Ed. Economică, Bucureşti, 2010, pp. 30-42 
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Tabel 1.1. Topul statelor europene după evoluţia populaţiei, în perioada 2002-2011 
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Prognoza sociologilor este că România va avea în 2050 o populaţie de doar 16 

milioane de locuitori. 

La ultimul Recensământ al populaţiei şi al locuinţelor din 20112, populaţia stabilă a 

României era de 20.121.641 de persoane, în scădere cu 1.559.300 de persoane faţă de situaţia 

existentă la recensământul anterior (2002). 

În România, reducerea în ultimul deceniu a populaţiei active a influenţat în mod 

negativ dinamica ocupării, exprimată în raport cu populaţia în vârstă de muncă.  

Scăderea ratei de ocupare a resurselor de muncă, determinată de reducerea ratei de 

activitate şi, în corelaţie cu majorarea ratei de pensionare, conduce la creşterea gradului de 

dependenţă economică a populaţiei. În cazul României, rata de participare şi rata de ocupare 

diferă în funcţie de mediul de rezidenţă şi de sex. 

La nivel naţional, observăm o creştere a populaţiei în vârstă de muncă de la 14,229 

mil. persoane în 2002 la 14,892 mil. în 2011, pentru ca în ultimii ani să se reducă treptat. (vezi 

tabelul 1.2) 

În plan regional, trendul este similar celui naţional, Regiunea Sud-Est având la nivelul 

anului 2014 1,915 mil. persoane în vârstă de muncă din 2,892 mil. locuitori.  

 

Tabel 1.2. Evoluţia populaţiei în vârstă de muncă pe regiuni de dezvoltare, în perioada 2002-2014 
persoane 

Regiunea/ Anul 2002 2011 2012 2013 2014 

TOTAL 14229333 14891757 14822032 14752445 14686387 

Regiunea Nord-Vest 1816763 1897771 1890078 1881862 1874605 

Regiunea Centru 1700076 1768834 1758499 1747831 1737797 

Regiunea Nord-Est 2355619 2508005 2505213 2511647 2526934 

Regiunea Sud-Est 1877422 1951442 1938740 1928062 1915076 

Regiunea Sud-Muntenia 2099464 2169866 2156309 2141040 2125882 

Regiunea Bucuresti-Ilfov 1618808 1724236 1718009 1706091 1689459 

Regiunea Sud-Vest Oltenia 1444269 1491189 1482878 1472470 1462252 

Regiunea Vest 1316912 1380414 1372306 1363442 1354382 
Sursa: Institutul Naţional de Statistică, baza de date TEMPO, http://statistici.insse.ro 

Evoluţia ratei de ocupare pe regiuni de dezvoltare poziţionează pe ultimul loc 

Regiunea de Sud-Est în anul 2002, pentru ca în 2013 doar Regiunea Centru să aibă o rată de 

ocupare mai mică decât cea a regiunii. Nivelul de 53,8 p.p. înregistrat în anul 2013 la nivelul 

                                                             
2 Vezi http://www.recensamantromania.ro/ 
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Regiunii de Sud-Est este cu circa 6 p.p. sub media naţională şi mult sub nivelul fixat de UE 

pentru anul 2020. (vezi tabelul 1.3) 

Tabel 1.3. Evoluţia ratei de ocupare pe regiuni de dezvoltare pentru populaţia între 15-64 ani, în perioada 

2002-2013           (%) 

Regiunea/ Anul 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

TOTAL 58 57,8 57,9 57,7 58,8 58,8 59 58,6 58,8 58,5 59,5 59,7 
Regiunea Nord-Vest 57,8 57,2 56,1 56 57,1 57 56,4 55,2 57,7 58,8 61,6 62,8 

Regiunea Centru 55,9 55,2 53,9 54,2 56 55,1 56,6 55,1 53,5 52,3 53,4 53,6 

Regiunea Nord-Est 60,1 59,9 62,4 61,5 60,1 61,3 60,5 60,6 62 63,7 64,9 65,8 

Regiunea Sud-Est 55,3 55,8 54,7 54,7 56,4 54,7 55,3 55,4 55,5 53,9 53,9 53,8 
Regiunea Sud-

Muntenia 58,2 58,1 58,1 58,1 59,7 60,5 61,1 60,1 59,7 55,3 57,1 58,5 
Regiunea Bucuresti-

Ilfov 56,9 56,5 59,7 59,4 62,9 62,4 63,3 63,8 64,3 64,7 64,5 63 

Regiunea Sud-Vest 
Oltenia 61,8 62 59,9 60,1 60,1 59,3 60 59,9 59,2 60,3 60,9 58,8 

Regiunea Vest 57,6 57,1 56,9 56,6 58,7 59,6 59,3 58,6 57,9 58,4 58,9 59,2 
Sursa: Institutul Naţional de Statistică, baza de date TEMPO, http://statistici.insse.ro 

Cu o rată de ocupare a forţei de muncă de 62,8% în 2011 şi cu probleme grave pe piaţa 

de muncă în ultimii ani, România este încă departe de atingerea obiectivului UE „Europa 

2020” stabilit de Programul naţional de reformă care menţionează o rată de ocupare a forţei de 

muncă de 70% până în 2020, deşi la nivel european ţinta este de 75% grad de ocupare pentru 

populaţia în vârstă de 20-64 de ani.  

În contextul unor discrepanţe tot mai mari faţă de media UE şi date fiind tendinţele 

actuale din ocuparea forţei de muncă, este puţin probabil ca obiectivul naţional pentru 2020 să 

fie atins, dacă performanţa economică şi politicile naţionale nu se îmbunătăţesc considerabil. 
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2. MĂSURI DE CREŞTERE A GRADULUI DE OCUPARE LA NIVEL 

NAŢIONAL  

O problemă prioritară în cadrul Uniunii Europene, dar şi în cazul României, o reprezintă 

creşterea ocupării în rândul tinerilor, a reducerii şomajului pentru această grupă de populaţie, 

ştiut fiind că rata şomajului în cazul lor este peste medie. 

Printre acţiunile pe termen scurt şi mediu care pot stimula creşterea ocupării în cazul 

tinerilor se numără: 

� sprijinirea pentru obţinerea primului loc de muncă şi începerea unei cariere prin 

aplicarea unor măsuri de stimulare a angajatorilor în vederea încadrării în muncă a 

absolvenţilor de învăţământ; 

� promovarea uceniciei la locul de muncă pentru tinerii cu un nivel scăzut de instruire şi 

fără calificare;  

�  acordarea de stimulente fiscale pentru întreprinderile care utilizează contracte cu 

durată nedeterminată sau pentru convertirea contractelor temporare în contracte cu 

durată nedeterminată; 

� promovarea serviciilor de informare, orientare şi consiliere profesională; 

� consolidarea cursurilor de formare profesională, consultanţă pentru înfiinţarea de mici 

afaceri; 

� acordarea de sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi de către tineri 

urmărindu-se consolidarea antreprenoriatului în rândul tinerilor; 

� promovarea acţiunilor pentru integrarea pe piaţa muncii a tinerilor şi a şomerilor tineri, 

care vor fi finanţate şi din Fondul Social European;  

� promovarea unor stagii de calitate în cadrul programelor de educaţie şi formare 

profesională şi/sau a programelor de ocupare a forţei de muncă;  

�  promovarea de oportunităţi profesionale şi de formare profesională pentru tineri 

dincolo de frontierele naţionale, inclusiv familiarizarea de timpuriu a tinerilor cu 

mediul de muncă. 
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Creșterea participării pe piața muncii a persoanelor în vârstă se constituie într-un alt 

obiectiv prioritar al Strategiei Naţională Pentru ocuparea forţei de muncă 2014-20203. 

Fără participarea lucrătorilor vârstnici la viața activă va apărea un deficit de resurse 

umane şi profesionale. Măsurile propuse de strategie pentru susținerea prelungirii vieții active 

sunt esențiale pentru generarea schimbării practicilor privind munca și pensionarea în 

România, vizând aplicarea unor scheme de ocupare a persoanelor în vârstă, dezvoltarea unor 

iniţiative de transfer a cunoștinţelor şi a expertizei în muncă din partea lucrătorilor în vârstă 

către angajaţii tineri (programe de mentorat, de tip coaching), studiile demonstrând că un 

model organizaţional de succes este cel de tip multi-generaţii, bazat pe o integrare la locul de 

muncă a competenţelor diferitelor generații. O viață profesională productivă este o bază 

importantă pentru o îmbătrânire activă şi pentru reducerea riscului de excluziune socială, 

astfel că facilitarea accesului persoanelor vârstnice la forme flexibile de organizare a muncii 

prin promovarea acestora, modificarea Codului Muncii și încurajarea prelungirii vieţii active 

inclusiv prin măsuri fiscale sunt inițiative care susțin potențialul lucrătorilor în vârstă de 

generare a creșterii economice incluzive. Mobilizarea lucrătorilor în direcția prelungirii vieții 

active nu va comporta doar avantaje financiare, graţie creşterii veniturilor şi viitoarelor 

drepturi de pensie, ci şi alte avantaje, mai puţin cuantificabile, dar de ordin calitativ precum 

ameliorarea bunăstării individuale dar şi a stimei de sine a indivizilor, încurajarea 

schimburilor între generaţii, promovarea diversităţii de vârstă în ocupare etc. 

Îmbunătățirea structurii ocupaționale și participării pe piața muncii în rândul 

femeilor și persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile, cuprinzând următoarele direcții de 

acțiune4: 

- reducerea ocupării în agricultura de subzistență și facilitarea relocării acestei resurse 

umane către activități non-agricole. 

- creșterea participării femeilor pe piața muncii, inclusiv prin măsuri suport de reconciliere 

a vieții profesionale cu cea de familie. 

- creșterea participării persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile pe piața muncii prin 

dezvoltarea de măsuri care să combine suportul social cu activarea. 

Dezvoltarea unei resurse umane cu un nivel înalt de calificare și competenţe adaptate 

la cerințele pieței muncii5, cuprinzând următoarele direcții de acțiune: 
                                                             
3 Vezi http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Munca/2014-DOES/2014-01-
31_Anexa1_Strategia_de_Ocupare.pdf 
4 idem 
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- sprijinirea adaptabilităţii şi dezvoltării permanente a forţei de muncă corelate 

cu schimbările structurale ale pieței muncii. 

- îmbunătăţirea nivelului de competenţe al persoanelor șomere și inactive apte de  

muncă pentru a facilita reintegrarea acestora pe piața muncii. 

Consolidarea colaborării autorităţilor publice locale cu structurile teritoriale pentru 

ocuparea forţei de muncă este importantă pentru evoluţia favorabilă a pieţei muncii locale/ 

regionale. În această direcţie susţinem: 

• Îmbunătăţirea mecanismelor de colaborare între APL autorităţile publice locale şi 

agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, în special, în ceea ce priveşte 

utilizarea cât mai largă a serviciilor prestate de agenţiile date pentru necesităţile 

localităţilor rurale; 

• Promovarea imaginii agenţiilor teritoriale de ocupare a forţei de muncă, în scopul 

creşterii credibilităţii populaţiei economic active din mediul rural în aceste instituţii; 

• Stimularea colaborării dintre noii agenţi economici din localităţile rurale cu agenţiile 

teritoriale de ocupare a forţei de muncă; 

• Implicarea agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă şi a autorităţilor publice 

locale în vederea elaborării şi coordonării programelor de instruire în domeniul afacerilor 

a persoanelor care doresc să iniţieze o afacere. 

• Elaborarea unui mecanism viabil în ceea ce priveşte colaborarea dintre autorităţile 

publice locale şi agenţiile teritoriale de ocupare a forţei de muncă privind organizarea 

lucrărilor publice remunerate orientate spre acoperirea necesităţilor localităţilor rurale, 

dar finanţate din fondul de şomaj sau din două surse – fondul de şomaj şi bugetele locale. 

Susţinerea de către autorităţile publice a iniţiativelor private şi de dezvoltare a 

spiritului antreprenorial este o altă categorie de măsuri direcţionate spre: 

• Identificarea posibilităţilor de acordare a facilităţilor şi stimulentelor pentru 

persoanele care şi-au iniţiat propria afacere şi au creat noi locuri de muncă;. 

                                                                                                                                                                                              
5 ibidem 
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• Sprijinirea deschiderii centrelor de consultanţă şi asistenţă în domeniul activităţii de 

antreprenoriat, precum şi în agronomie şi zootehnie; 

• Crearea centrelor de colectare a producţiei agricole; 

• Susţinerea IMM-lor din localităţile rurale, care se ocupă de prelucrarea producţiei 

agricole; 

• Promovarea revitalizării unor activităţi economice tradiţionale în zonele rurale cu 

valoare adăugată; 

• Facilitarea creării clusterelor şi a încheierii unor contracte pe perioade îndelungate 

de timp între producătorii agricoli şi întreprinderile de prelucrare a producţiei agricole; 

• Asigurarea continuă a activităţilor de informare, instruire şi consultanţă pentru 

dezvoltarea spiritului antreprenorial; 

• Promovarea spiritului antreprenorial şi a persoanelor care se ocupă cu micul 

business  

• Instruirea economică şi antreprenorială a persoanelor tinere din mediul rural, în 

vederea iniţierii şi dezvoltării propriilor afaceri; 

• Dezvoltarea învăţământului liceal agricol ce ar permite tinerilor să însuşească 

anumite cunoştinţe şi abilităţi, iar după absolvirea acestuia să se poată încadra  nemijlocit în 

activitatea profesională; 

• Acordarea unor facilităţi suplimentare persoanelor tinere care, după însuşirea unei 

meserii sau profesiuni, revin în mediul rural pentru a desfăşura activitatea, mai ales pentru 

acele meserii. 

În vederea îndeplinirii obiectivelor legate de ocupare şi creşterea capitalului uman, la 

nivel naţional s-au identificat o serie de măsuri care pot fi implementate în perioada 

următoare. Dintre acestea menţionăm: 

• reforma cadrului legal privind stimularea ocupării forţei de muncă şi formarea 

profesională continuă; 

• investiţii în formarea profesională continuă, incluzând printre altele 

operaţionalizarea comitetelor sectoriale, formarea profesională a angajaţilor, cu 

accent special pe aceea a persoanelor din grupuri vulnerabile (zonele rurale şi 

persoanele inactive), realizarea de studii privind corelarea cererii cu oferta pe 

piaţa muncii şi estimarea necesarului de calificări; 

• măsuri de susţinere a tranziţiei din şomaj sau inactivitate în starea de ocupare; 
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• îmbunătăţirea cadrului legislativ şi a stimulării prelungirii vieţii active 

• consolidarea dialogului social; 

• flexibilizarea cadrului legal privind relaţiile de muncă în contextul 

implementării principiului flexisecurităţii; 

• măsuri în domeniul migraţiei forţei de muncă; 

• creşterea operativităţii şi eficienţei în corelarea mai bună a sistemului de 

asistenţă socială cu cel de ocupare; 

• modernizarea sectorului agricol şi extinderea activităţilor economice în mediul 

rural (serviciile şi mica industrie). 

• Aşa cum am mai menţionat anterior, o problemă prioritară în cadrul Uniunii 

Europene, dar şi în cazul României, o reprezintă creşterea ocupării în rândul 

tinerilor, a reducerii şomajului pentru această grupă de populaţie. Printre 

acţiunile pe termen scurt şi mediu care pot stimula creşterea ocupării în cazul 

tinerilor se numără: sprijinirea pentru obţinerea primului loc de muncă şi 

începerea unei cariere prin aplicarea unor măsuri de stimulare a angajatorilor în 

vederea încadrării în muncă a absolvenţilor de învăţământ; promovarea 

uceniciei la locul de muncă pentru tinerii cu un nivel scăzut de instruire şi fără 

calificare. 

 De asemenea, se pot lua măsuri de ordin fiscal constituite în acordarea de stimulente 

fiscale pentru întreprinderile care utilizează contracte cu durată nedeterminată sau pentru 

convertirea contractelor temporare în contracte cu durată nedeterminată. 

In viziunea Strategiei Europa 2020 se consideră  că un impact semnificativ l-ar avea 

lansarea unor programe de investiţii (minim 2% din PIB) pentru dezvoltarea de sisteme 

educaţionale şi de formare moderne care să asigure competenţe cheie şi de excelenţă pentru 

economia şi societatea bazată pe cunoaştere. 
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3. EVOLUŢIA RATEI ŞOMAJULUI  

 

Rata şomajului înregistrat la sfârşitul lunii decembrie 20146, la nivel naţional, a fost 

de 5,29%, mai mare cu 0,11 p.p. faţă de cea din luna noiembrie a anului 2014 şi mai mică cu 

0,36 pp faţă de cea din luna decembrie a anului 2013. 

În ceea ce priveşte numărul total al şomerilor înregistraţi în evidenţele agenţiilor 

judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, la finele lunii decembrie 2014 acesta era mai mare 

cu 9.489 de persoane faţă de finele lunii precedente, ajungând la 478.338 de persoane. 

Rata şomajului înregistrat pe sexe: în luna decembrie, comparativ cu luna noiembrie, a 

crescut rata şomajului masculin de la 5,57% la 5,78%, iar rata şomajului feminin a scăzut de 

la 4,74% la 4,73%. 

Pe grupe de vârstă, structura şomajului la sfârşitul lunii decembrie 2014 se prezenta 

astfel: 78.185 şomeri aveau sub 25 de ani, 39.024 aveau vârsta cuprinsă între 25 şi 29 de ani, 

102.188 erau şomeri cu vârsta între 30 şi 39 de ani, 129.554 şomeri aveau între 40 şi 49 de 

ani, 60.679 şomeri aveau între 50 şi 55 de ani şi 68.708 şomeri aveau vârsta peste 55 de ani. 

Referitor la structura şomajului după nivelul de instruire, şomerii fără studii şi cei cu 

nivel de instruire primar, gimnazial şi profesional au ponderea cea mai mare în totalul 

şomerilor înregistraţi în evidenţele agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă (74,71 

%). Şomerii cu nivel de instruire liceal şi postliceal reprezintă 19,24% din totalul şomerilor 

înregistraţi, iar cei cu studii universitare 6,05%. 

Cele mai ridicate niveluri ale ratei şomajului au fost atinse în judeţele: Vaslui 

(11,15%), Teleorman (10,92 %), Mehedinţi (9.75 %), Buzău (9,56 %), Galaţi (9,39%), Dolj 

(9,20 %), Olt (8,11%), Ialomiţa (8,02%), urmate de judeţele Călăraşi (7,99 %) şi Dâmboviţa 

(7,70%). 

Din totalul şomerilor înregistraţi, 140.955 au fost şomeri indemnizaţi şi 337.383 

neindemnizaţi. Numărul şomerilor indemnizaţi a crescut cu 10.909 persoane, iar numărul 

şomerilor neindemnizaţi a scăzut cu 1.420 persoane faţă de luna precedentă. 

                                                             
6 http://www.anofm.ro/files/Comunicat%20de%20presa%20somaj%20decembrie.pdf 
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La sfârşitul lunii ianuarie 2015, rata şomajului la nivel naţional a fost de 5,46% în 

creştere cu 0,17 p.p. comparativ cu luna anterioară şi mai scăzută cu 0,39 p.p. decât în 

ianuarie 2014.7 

Din totalul de 493.415 şomeri înregistraţi, 140.263 au fost indemnizaţi, mai puţin cu 

692 de persoane comparativ cu luna decembrie 2014. 

Cei mai mulţi şomeri provin din mediul rural (328.680 pers.). 

În plan teritorial, numărul şomerilor a crescut în 32 de judeţe, cel mai afectate fiind 

Alba, Mureş, Prahova, Constanţa (cu 1024 persoane), Vâlcea, Vaslui, Dolj, Bihor şi Gorj. În 9 

judeţe şi municipiul Bucureşti numărul de şomeri a scăzut, din Regiunea Sud-Est în Galaţi 

fiind înregistrate mai puţin cu 84 de persoane, judeţ care se remarcă însă printr-o pondere 

crescută în total a numărului de şomeri neindemnizaţi (80,83%). Ponderi ridicate ale 

şomerilor neindemnizaţi sunt şi în judeţele Buzău (81,86%) şi Brăila (80,45%). 

Pe grupe de vârstă, şomerii la nivel naţional provin în proporţie de 27,81% din grupa 

de vârstă 40-49 ani, persoane vulnerabile de multe ori provenind din familii cu copii în 

întreţinere. (figura 3.1) 

 

Figura 3.1 Distribuţia şomerilor pe grupe de vârstă la 31.01.2015 

Din totalul şomerilor înregistraţi doar 5,83% sunt absolvenţi de studii universitare. 

Ocupaţiile care au înregistrat cel mai mare număr de şomeri la sfârşitul lunii ianuarie 

sunt muncitori necalificaţi în agricultură, muncitori necalificaţi în ambalarea produselor solide 

şi semisolide, muncitori necalificaţi la întreţinerea de drumuri, şosele, poduri, baraje, 

muncitori necalificaţi la demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie etc., lăcătuş mecanic, 

                                                             
7 http://www.anofm.ro/files/situatie%20somaj%20ianuarie%202015%20.PDF 
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manipulant mărfuri etc., majoritatea activităţi necalificate şi în domenii afectate direct de 

condiţiile meteorologice specifice iernii. 

 

4. SPECIALIZĂRILE SOLICITATE PE PIAŢA MUNCII 

 
Atât la nivelul României cât şi al Europei, şomajul este cauzat şi de lipsa de calificare 

adecvată posturilor disponibile, existând o discrepanţă considerabilă între nivelul de pregătire, 

seriozitatea asumării responsabilităţilor şi pretenţiile justificate ale angajatorilor pentru a 

atinge performanţa, indiferent de nivelul ierarhic. 

 
 

 
 

Figura 4.1. Specializările solicitate pe piaţa muncii în funcţie de domeniul de activitate 
 
 

În funcţie de categoria de produse şi servicii prestate se constată ca  că specialiştii cu 

nivel superior de calificare sunt solicitaţi în mare măsură de întreprinderile ce prestează 

servicii financiare, imobiliare, asigurări (80%) şi cele din industria prelucrătoare nealimentară 

(39%). (tabelul 4.1) 
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Tabelul 4.1 Domeniile în care este solicitată calificarea candidaţilor la posturile de muncă vacante 

 Total 
(N) 

Vânzări şi 
marketing 

Tehnologii 
informaţio

nale 

Contabilitate 
şi finanţe 

Cercetare 
şi 

dezvoltare 

Manag
ement 

TOTAL (pe eşantion) 424 26,4% 8,0% 15,9% 7,8% 9,6% 
Tipul 
locali
tăţii 

Rural 58 27,6% 6,8% 13,8% 10,3% 6,9% 
Urban 

366 26,2% 8,2% 16,2% 7,4% 10,1% 

M
ăr

im
e

a în
tr

ep
ri

nd
er

ii
 

Până la 9 angajaţi 308 28,9% 7,8% 15,2% 8,2% 10,0% 
De la 10 până la 49 
angajaţi 83 20,5% 7,2% 14,4% 6,0% 6,0% 

50 şi mai mulţi angajaţi 33 18,2% 12,1% 24,3% 9,1% 15,2% 

St
ru

ct
ur

a 
de

 
pr

op
ri

et
at

e Publică  29 24,1% 17,2% 17,1% 10,3% 3,4% 
Privată 373 27,1% 7,0% 15,5% 6,9% 9,7% 
Mixtă, fără capital străin 16 6,3% 6,3% 12,5% 25,1% 12,6% 
Străină (100% capital 
străin) 

6 50,0% 33,4% 33,3%  33,4% 

Se
ct

or
ul

 d
e 

ac
ti

vi
ta

te
 

Industrie 42 19,0% 7,1% 19,0% 9,5% 16,7% 
Construcţii 13 23,1% 15,4% 30,8% 15,4% 23,1% 

Transport 12 8,3%  33,3%  16,6% 

Comerţ 176 37,5% 6,2% 15,9% 7,4% 8,4% 
Alimentaţia publica 19 42,1% 10,5% 5,3% 10,5% 10,5% 
Tehnologii de calculator 11 27,3% 63,7% 9,1% 9,1% 9,1% 
Servicii de afaceri 12 25,0% 16,7% 16,7% 16,7% 25,0% 
Servicii medicale 24 29,2% 4,2%   4,2% 
Servicii tehnice  18 33,3%  16,7% 22,2% 11,2% 
Deservirea populaţiei 25 4,0%  16,0% 4,0%  
Sector 
agricol/forestier/piscicol 

25 4,0% 8,0% 16,0% 8,0% 8,0% 

Alte sectoare 47 10,6% 8,6% 17,0% 4,2% 6,3% 

C
at

eg
or

ia
 d

e 
pr

od
u

se
 ş

i 
se

rv
ic

ii
 

Industrie prelucrătoare 
nealimentară 115 27,0% 5,2% 12,2% 5,2% 6,9% 

Industrie prelucrătoare 
alimentară 99 48,5% 7,1% 18,2% 10,1% 10,1% 

Transporturi, comunicaţii 
şi tehnologii 
informaţionale  

47 23,4% 21,2% 17,0% 6,4% 10,6% 

Lucrări de construcţie 35 25,7% 8,6% 25,8% 11,4% 25,8% 
Agricultură, vânat şi 
silvicultură 32 15,6% 9,4% 18,7% 9,4% 9,4% 

Finanţe, imobil, asigurări 24 16,7% 4,2% 8,4% 8,3% 12,5% 
Alte servicii 72 5,6% 5,6% 13,9% 7,0% 4,2% 
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Tabelul 4.2 Ce trebuie să ofere agenţii economici pentru atragerea forţei de muncă calificată şi a preveni 
fluctuaţia acesteia                                                                                                                       

 Total 
(N) 

Asigurarea 
unor 

condiţii 
optime de 

lucru 

Salarii 
corespunzătoare 

Pregătirea 
specialiştilor la 
locul de muncă, 

cursuri de 
perfecţionare… 

Standarde 
ridicate 
de lucru 

TOTAL (pe eşantion) 424 37,5% 55,0% 6,3% 8,1% 
Tipul 
localităţii 

Rural 58 36,2% 51,8% 6,8% 6,8% 
Urban 366 37,7% 55,4% 6,3% 8,2% 

Mărimea 
întreprinderii 

Până la 9 angajaţi 308 37,1% 55,2% 6,8% 7,8% 
De la 10 până la 49 
angajaţi 83 38,6% 51,8% 6,0% 7,2% 

50 şi mai mulţi angajaţi 33 39,4% 60,5% 3,0% 12,1% 

Structura de 
proprietate 

Publică  29 41,4% 37,9% 3,4% 13,7% 
Privată 373 37,0% 56,3% 5,9% 7,5% 
Mixtă, fără capital 
străin 

16 31,3% 43,8% 12,6% 12,5% 

Străină (100% capital 
străin) 

6 66,7% 83,4% 33,4%  

Sectorul de 
activitate 

Industrie 42 40,5% 61,9% 2,4% 7,2% 
Construcţii 13 23,1% 46,2%  7,7% 

Transport 12 50,0% 50,0% 8,3% 16,6% 

Comerţ 176 40,9% 58,0% 7,4% 5,7% 
Alimentaţia publica 19 31,6% 68,4% 5,3% 5,3% 
Tehnologii de calculator 11 36,4% 54,6%   
Servicii de afaceri 12 50,0% 66,6% 16,6%  
Servicii medicale 24 45,9% 45,8%  8,4% 
Servicii tehnice  18 22,3% 61,1% 11,1% 5,6% 
Deservirea populaţiei 25 44,0% 40,0% 8,0% 12,0% 
Sector 
agricol/forestier/piscicol 

25 24,0% 44,0% 4,0% 16,0% 

Alte sectoare 47 27,7% 48,9% 8,5% 14,9% 

Categoria de 
produse şi 
servicii 

Industrie prelucrătoare 
nealimentară 115 36,5% 51,3% 5,3% 8,7% 

Industrie prelucrătoare 
alimentară 99 40,4% 57,5% 5,0% 6,0% 

Transporturi, 
comunicaţii şi 
tehnologii 
informaţionale  

47 40,4% 63,8% 2,1% 10,6% 

Lucrări de construcţie 35 40,0% 57,1% 5,8% 5,7% 
Agricultură, vânat şi 
silvicultură 32 37,5% 62,6% 9,3% 6,2% 

Finanţe, imobil, 
asigurări 24 25,0% 66,6% 16,7% 16,7% 

Alte servicii 72 36,1% 43,1% 8,3% 7,0% 

 
 

Cerinţele înaintate de agenţii economici faţă de angajaţi pot fi grupate în trei categorii, în 

funcţie de ponderea/importanţa acestora, după cum urmează: 

� cerinţe principale 
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• profesionalism (48%) 

• disciplină (34%) 

� cerinţe secundare 

• responsabilitate (23%) 

• onestitate (23%) 

• abilităţi de comunicare (21%) 

� cerinţe terţiare 

• dorinţa de a munci (17%) 

• experienţă în domeniu (16%) 

• studii de specialitate (15%). (tabelul 4.2) 

Factorul principal care generează fluctuaţia forţei de muncă îl constituie salariile mici 

care nu satisfac necesităţile primare a angajaţilor. Ca urmare, angajaţii se orientează fie spre 

căutarea unui loc de muncă mai bine plătit, fie spre migrarea la lucru peste hotare, unde, chiar 

dacă condiţiile de muncă sunt mai dificile şi poziţia socială este mai inferioară, salariile 

oferite sunt superioare celor din ţara de origine. 

Un factor secundar, ce contribuie la fenomenul fluctuaţiei cadrelor, este incapacitatea 

patronilor de a asigura angajaţii cu lucru permanent şi salarii stabile, care, la rândul său, este 

determinat de capacitatea redusă de a realiza produsul sau serviciul prestat (în special în cazul 

întreprinderilor ce activează în domeniul agricol).  

  

5. SITUAŢIA LOCURILOR DE MUNCĂ VACANTE 

ianuarie 2015 

 Problemele pe piaţa muncii sunt determinate de un şir de factori ce se influenţează 

reciproc, cum ar fi dezvoltarea economică a  ţării, sărăcia, salariile mici etc., care la rândul lor 

alimentează migraţia excesivă a forţei de muncă peste hotare percepută de populaţie drept singura 

opţiune de menţinere a unui trai decent, iar, uneori, şi de supravieţuire.  

Atât la nivelul României cât şi al Europei, şomajul este cauzat si de lipsa de calificare 

adecvata posturilor disponibile, existând o discrepanta considerabila intre nivelul de pregătire, 

seriozitatea asumării responsabilităţilor şi pretenţiile justificate ale angajatorilor pentru a atinge 

performanta, indiferent de nivelul ierarhic. 
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Modalităţile principale de recrutare a personalului folosite de angajatori în proporţie 

de 90 la sută sunt anunţurile plasate în mass-media (în special ziarele) şi locuri publice, 

precum ţi recomandările din partea cunoscuţilor. 

Plasarea anunţurilor de angajare în Internet este, de asemenea,  practicată, numărul 

site-urilor de recrutare al forţei de munca crescând considerabil in ultima perioadă.   

În general, numărul de aplicaţii pentru un loc de muncă, indiferent de sursă, este destul 

de mare. Multe aplicaţii nu sunt luate in considerare si ne întrebam de ce se întâmplă acest 

lucru. 

Atunci când există mai multe aplicaţii care îndeplinesc criteriile de selecţie, vor fi 

luate în considerare într-o primă etapa cele care se apropie cel mai mult de criteriile urmărite 

de către angajator. Aceste criterii pot fi legate de numărul de ani de experienţă, de domeniu  

sau de alte criterii considerate a fi importante. 

Solicitarea asistenţei din partea organelor de stat abilitate cu gestionarea forţei de 

muncă (Oficiile locale de ocupare a forţei de muncă) este totuşi  redusă. La serviciile oficiilor 

forţei de muncă apelează mai des agenţii economici din mediul urban şi întreprinderile medii 

şi mari. 

Pe site-ul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Constanța 

(www.constanta.anofm.ro) se publică oferta de locuri de muncă din județ. 

 Astfel conform datelor prezentate de către AJOFM Constanţa în 17 ianuarie 

2015 situaţia locurilor de muncă se prezintă astfel: 304 joburi disponibile, de la 

60 de agenți economici din diverse domenii. Din care  (32), ingineri nave,(19), 

electricieni nave (19), tubulatori navali.  

 În timp ce la aceeaşi data în toată țara sunt disponibile 12.712 locuri de muncă, 

din care cele mai multe sunt la Bucureşti (2.501), Cluj (1.762), Arad (1.035), 

Argeș (713), Timiș (570), Harghita (493), Iași (481), Ilfov (453), Vâlcea (411) 

și Constanța (304).  

 La nivel naţional, pentru persoanele cu studii superioare sunt oferite 1.217 

locuri de muncă, după cum urmează: 145 analist servicii client; 104 

programator; 44 inginer nave;40 inginer mecanic; 27 

consilier/expert/inspector/referent/economist în economie generală; 25 inginer 

producţie; 25 manager proiect; 23 inginer de sistem în informatică; 23 inginer 

de sistem software;18 şef departament mărfuri alimentare/nealimentare. 
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 În 19 ianuarie sunt anunţate 326  joburi disponibile,  iar la nivel naţional în 

evidenţele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) în 

data de 19 ianuarie 2015 sunt înregistrate 13.253 locuri de muncă. 

 In aceiaşi data (19 ianuarie) la nivel naţional, pentru persoanele cu studii 

superioare sunt oferite 1.214 locuri de muncă, după cum urmează: 146 analist 

servicii client; 104 programator; 44 inginer nave; 39 inginer mecanic; 24 

inginer producţie; 24 manager proiect; 23 consilier/expert/inspector/referent/ 

economist în economie generală; 23 inginer de sistem în informatică; 22 

inginer de sistem software; 19 inginer construcţii civile, industriale şi agricole. 

 Potrivit datelor rezultate din declaraţiile agenţilor economici privind locurile de 

muncă vacante, în evidenţele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de 

Muncă (ANOFM) sunt înregistrate 15.292 locuri de muncă, în data de 23 

ianuarie 2015. 

 Situaţia locurilor de muncă vacante, în fiecare judeţ: 2286 Bucureşti; 1959 

Cluj; 1083 Arad; 1049 Prahova; 797 Argeş; 596 Timiş; 527 Iaşi; 489 Harghita; 

443 Ilfov; 429 Bistriţa-Năsăud; 428 Vâlcea; 353 Neamţ; 331 Constanţa; 304 

Sibiu; 300 Bihor; 298 Mureş; 285 Braşov; 271 Alba; 252 Satu-Mare; 242 

Maramureş; 235 Hunedoara; 217olt; 201teleorman; 195 Dolj; 189 Vaslui; 179 

Dâmboviţa; 149 Botoşani; 134 Giurgiu; 124 Galaţi; 113 Covasna; 111 

Vrancea; 110 Buzău; 105 Tulcea; 104 Caraş-Severin; 89 Brăila; 79 Călăraşi; 

64 Suceava; 48 Ialomiţa; 47 Gorj; 36 Sălaj; 34 Mehedinţi; 7 Bacău. 

 La nivel naţional, pentru persoanele cu studii superioare sunt oferite 1.444 

locuri de muncă, după cum urmează: 143 analist servicii client; 119 

programator; 58 inginer mecanic; 44 inginer nave; 31 analist; 30 

consilier/expert/inspector/referent/economist în economie generală; 26 inginer 

de sistem în informatică; 26 inginer producţie; 26 medic specialist; 25 inginer 

de sistem software. 

 Pentru persoanele cu studii medii, profesionale şi lucrători necalificaţi sunt 

disponibile 13.848 locuri de muncă, dintre care:1452 confecţioner-asamblor 

articole din textile; 1131 muncitor necalificat în industria confecţiilor; 644 

muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor; 569 lucrător comercial; 
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440 operator confecţioner industrial îmbrăcăminte din ţesături, tricotaje, 

materiale sintetice; 435 vânzător; 392 agent de securitate; 387 şofer 

autocamion/maşină de mare tonaj; 262 muncitor necalificat la ambalarea 

produselor solide şi semisolide; 255 casier. 

 În 26 ianuarie 2015 sunt anunţate 233 joburi disponibile,  iar la nivel naţional 

în evidenţele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) 

în data de 19 ianuarie 2015 sunt înregistrate 14.655 locuri de muncă. 

 La nivel naţional, în data de 26 ianuarie, pentru persoanele cu studii superioare 

sunt oferite 1.443 locuri de muncă, după cum urmează: 143 analist servicii 

client; 120 programator; 59 inginer mecanic; 44 inginer nave; 29 

consilier/expert/inspector/referent/economist in economie generala; 26 inginer 

de sistem in informatica; 26 inginer producţie; 25 analist; 25 inginer de sistem 

software; 25 medic specialist. 

 În 31 ianuarie 2015 sunt anunţate 314 de joburi disponibile, de la 85 de agenți 

economici din diverse domenii. Este vorba de mai multe posturi pentru ingineri 

mecanici, agenți de securitate, casieri, vânzători, femei de serviciu, 

programatori, contabili șefi, agenți de vânzări, frizeri, manechiurişti, referenți, 

muncitori necalificaţi faianță, gresie și parchet. În timp ce la aceeaşi data în 

toată țara sunt disponibile 10.493 de locuri de muncă.  

Persoanele interesate în ocuparea unui  un loc de muncă se adresează agenţiilor 

teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă prin accesarea adresei de internet 

http://www.semm.ro/LMV/home.seam, unde pot vizualiza locurile de muncă vacante oferite 

în fiecare judeţ, pe meserii, precum şi persoanele de contact cărora le pot solicita informaţii 

suplimentare. 

În luna ianuarie 2015 pe site-urile cele mai cunoscute de căutare a locurilor de muncă 

pentru studii superioare economice în zona de sud-est s-au înregistrat următoarele locuri de 

muncă: 

Bestjobs  : 115 locuri de muncă. 

Dintre acestea menţionăm: 

– Gestionar depozit -Geraico; 
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– Area Sales Manager- Misomirum Trade; 

– Referent –Marketing – Mborg SRL; 

– Consultant financiar – PFA; 

– Manager zona – EuroVial Lighting; 

– Aget asigurari – ING; 

– Agent colectare credite/debite-Cicle European SRl 

Ejobs.ro: 107 locuri de muncă; 

www.telegrafonline.ro: 41 locuri de munca; 

www.ziua constanta.ro 23 locuri de munca; 

www.detoate pentru toti.ro: 4 locuri de munca în marketing; 

posturi gov.ro: 6 locuri de muncă în administraţia publică. 

februarie 2015 

Potrivit datelor rezultate din declaraţiile agenţilor economici privind locurile de muncă 

vacante, în evidenţele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) sunt 

înregistrate 17.530 locuri de muncă, în data de 27 Februarie 2015. 

Situaţia locurilor de muncă vacante, în fiecare judeţ: 2290 Bucureşti; 2121 Cluj; 1296 

Arad; 1101 Prahova; 810 Argeş; 758 Timiş; 625 Harghita; 558 Iaşi; 543 Bistriţa-Năsăud; 512 

Satu-Mare; 468 Hunedoara; 456 Vâlcea; 379 Ilfov; 377 Sibiu; 371 Neamţ; 367 Braşov; 346 

Mureş; 336 Maramureş; 303 Alba; 302 Bihor; 300 Dolj; 276 Galaţi; 262 Olt; 242 Dâmboviţa; 

229 Teleorman; 194 Vaslui; 187 Tulcea; 183 Giurgiu; 153 Călăraşi; 151 Botoşani; 145 Caraş-

Severin; 123 Brăila; 117 Constanţa; 112 Buzău; 110 Gorj; 87 Suceava; 84 Covasna; 77 

Vrancea; 66 Ialomiţa; 56 Sălaj; 43 Mehedinţi; 14 Bacău. 

La nivel naţional, pentru persoanele cu studii superioare sunt oferite 1593 de locuri de 

muncă, dintre care: 181 analist servicii client; 83 programator; 63 inginer mecanic; 36 

manager proiect;35 inginer de sistem in informatică; 34 inginer construcţii civile, industriale 

şi agricole; 33 tehnician-operator la roboţi industriali; 31 consilier/expert/inspector/referent/ 

economist în economie generală; 29 asistent de cercetare în fizică; 29 cercetător în fizică. 
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Pentru persoanele cu studii medii, profesionale şi lucrători necalificaţi sunt disponibile 

15.937 locuri de muncă, dintre care: 1658 confecţioner-asamblor articole din textile; 927 

muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor; 924 muncitor necalificat în industria 

confecţiilor; 549 lucrător comercial; 448 operator confecţioner industrial îmbrăcăminte din 

ţesături, tricotaje, materiale sintetice; 421 şofer autocamion/maşină de mare tonaj; 407 agent 

de securitate; 369 vânzător; 340 manipulant mărfuri; 317 montator subansamble. 

6. CÂŞTIGUL SALARIAL MEDIU ÎN IANUARIE 2015 

 Câştigul salarial este un factor important de motivare a forţei de muncă şi un factor 

care determina migraţia forţei de muncă la nivel global. 

Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în luna ianuarie 2015, câştigul salarial mediu 

nominal brut a fost de 4260,6 lei, înregistrând o creştere cu 12,8% faţă de luna ianuarie 2014. 

(tabelul 6.1) 

În sfera bugetară câştigul salarial mediu a constituit în luna ianuarie curent 3982,9 lei 

(+17,8% faţă de ianuarie 2014). În sectorul economic (real) câştigul salarial a înregistrat 

4379,4 lei (+10,9% faţă de ianuarie 2014). 

Indicele câştigului salarial real pentru luna ianuarie 2015 faţă de luna ianuarie 2014 

(calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal brut şi indicele preţurilor de 

consum) a fost de 107,7%. 
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Tabelul 6.1 Câştigul salarial mediu nominal brut în ianuarie 2015 pe activităţi economice 

Activităţi economice 
ianuarie 2015, 

lei 
În % faţă de luna 

respectivă a anului 2014 

Total economie 4260,6 112,8 

Agricultură, silvicultură şi pescuit 2602,0 110,9 

Industrie total 4514,4 110,8 

Industria extractivă 3442,4 102,7 

Industria prelucrătoare 4085,4 110,6 

Producţia şi furnizarea de energie 
electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer 
condiţionat 7215,1 111,2 

Distribuţia apei; salubritate, gestionarea 
deşeurilor, activităţi de decontaminare 4447,5 112,1 

Construcţii 3950,8 100,3 

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; 
întreţinerea şi repararea autovehiculelor 
şi a motocicletelor 3552,4 108,2 

Transport şi depozitare 4130,6 112,8 

Activităţi de cazare şi alimentaţie publică 2827,6 107,7 

Informaţii şi comunicaţii 8533,6 111,7 

Activităţi financiare şi de asigurări 7683,3 109,1 

Tranzacţii imobiliare 4014,8 110,6 

Activităţi profesionale, ştiinţifice şi 
tehnice 5735,9 109,8 

Activităţi de servicii administrative şi 
activităţi de servicii suport 3634,2 120,4 

Administraţie publică şi apărare; 
asigurări sociale obligatorii 5460,4 111,2 

Învăţământ 3579,9 121,1 

Sănătate şi asistenţă socială 4149,9 119,9 

Artă, activităţi de recreere şi de agrement 3086,1 120,2 

Alte activităţi de servicii 5647,1 105,0 

 

 

 


