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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. 
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1. OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ  

Strategia națională pentru ocuparea forței de muncă 2014-20201 menționa următoarele 

tendințe demografice cu impact major asupra ocupării: scăderea continuă a populaţiei totale a 

României; spor natural negativ; creșterea vârstei mediane a populației; creșterea speranței de 

viață la naștere; creșterea numărului de migranți temporari pentru muncă după aderarea țării 

noastre la Uniunea Europeană (UE). 

În perioada 2000 – 2012 populaţia totală a României a scăzut cu peste un milion de 

persoane ceea ce reprezintă o pierdere de 5,0 puncte procentuale. Ritmul anual de scădere al 

populaţiei s-a diminuat în a doua jumătate a perioadei analizate dar tendinţa de scădere s-a 

menţinut. Această tendinţă este contrară cu cea a Uniunii Europene în ansamblu, care în 

perioada 2005 – 2012 a înregistrat o creştere absolută de populaţie de 12,8 milioane persoane. 

Ponderea populaţiei totale a României în populaţia totală UE 27 era în anul 2012 de 4,2%, 

înregistrându-se o scădere a acesteia cu 0,2% faţă de anul 2005. 

Sporul natural anual înregistrat a fost negativ pentru toată perioada 2000 – 2012. 

Uşoara tendinţă de redresare a nivelului sporului natural din perioada 2005 – 2009 (de la -

1,9‰ la -1,6‰), a fost întreruptă în anul 2010, valoarea înregistrată fiind de -2,2‰ ceea ce 

reprezintă o cădere abruptă cu 0,6 puncte procentuale. În anul 2011 sporul natural a fost de -

2.6‰. În UE 27 sporul natural anual a înregistrat permanent o tendinţă pozitivă, iar începând 

cu anul 2006 acesta s-a menţinut stabil în jurul nivelului de 1‰.  

În ultima decadă s-a înregistrat o tendinţă continuă de creştere a vârstei mediane a 

populaţiei României de la 34,4 ani în 2000 la 36,4 ani în 2005, ajungând la 38,3 ani în 2010 şi 

38,9 la 1 ianuarie 2012. Ponderea populaţiei în vârstă de muncă în total populaţie, a înregistrat 

o tendinţă evidentă de creştere, pe fondul scăderii populaţiei tinere. Astfel, ponderea 

populaţiei în vârstă de muncă (15 – 64 de ani) în total populaţie, a crescut pentru România, de 

la 68,2% în anul 2000 la 70% în anul 2012, iar pentru media UE 27 a scăzut de la 67,2% în 

anul 2000 la 66,9% în anul 2011. Scăderea ponderii populaţiei tinere în total populaţie, este 

mai accentuată în a doua parte a perioadei analizate. Cea mai mare scădere este înregistrată 

pentru grupa de vârstă 0 – 19 ani, de 3.5%, de la 23,9% în anul 2005 la 20.4% în anul 2012, 

ceea ce va avea consecinţe viitoare atât pentru creşterea ocupării, cât şi pentru politicile de 

                                                           
1 http://www.emplonet.ro/wp-content/uploads/2014/07/Strategie_Lb.-Romana.pdf 
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asigurări şi asistenţă socială. Ca urmare a schimbării structurii pe vârste a populaţiei, rata de 

dependenţă de vârstă în România înregistrează tendinţe divergente faţă de UE 27 în ansamblul 

său (pentru UE 27 această rata creşte de la 48,9% în 2000 la 49,2% în 2010, iar pentru 

România scade de la 46,4% în 2000 la 43,0% în 2012. Aceste diferenţe şi tendinţe contrare se 

datorează în principal scăderii mai accentuate în România a ratei de dependenţă pentru tineri 

faţă de media UE 27 şi a sensului diferit de variaţie a ratei de dependenţă a vârstnicilor în 

România faţă de media europeană. 

Pentru perioada 2005 – 2011 s-a înregistrat o tendinţă generală de creştere a speranţei 

de viaţă la naştere atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei, în concordanţă cu tendinţa 

generală UE 27. Analiza indicatorilor pune în evidenţă faptul că, în a două jumătate a 

perioadei menţionate, s-a înregistrat o tendinţă de reducere a decalajelor dintre România şi UE 

27, mai accentuată pentru femei (media de creştere anuală a speranţei de viaţă pentru femei în 

România este de 0,34 ani, aproape dublă faţă de media UE 27 de 0,18 ani la aceeaşi 

categorie.)  

Creşterea explozivă a numărului de migranţi pentru muncă după aderarea la Uniunea 

Europeană. Estimările efectuate la nivel european arată că un număr de aproximativ 2,1 

milioane de români lucrează în alte state membre ale Uniunii Europene (principalele state de 

destinaţie fiind Italia - 890.000, Spania - 825.000 şi Germania - 110.000). Această migraţie 

masivă a forţei de muncă activă petrecută într-un interval de timp foarte scurt a dezechilibrat 

piaţa muncii, fenomenul fiind greu de gestionat, astfel încât să poată fi elaborate politici 

adecvate de echilibrare a concordanţei dintre cerere şi ofertă. Astfel că, dacă la începutul 

perioadei analizate, piaţa internă a funcţionat cu excedente mai mari de ofertă, după a doua 

jumătate a anilor 2000, odată cu modificările structurale ale economiei, piaţa a funcţionat cu 

deficite mari în anumite sectoare şi ramuri economice. Şomajul redus nu a reprezentat în sine 

un indicator real de eficienţă, atâta timp cât multe ramuri economice nu au putut angaja 

personal suficient şi de calitatea dorită. Este evident că mărimea neconcordanţelor dintre 

cerere şi ofertă a sporit riscul pierderii de productivitate, sistemul de formare profesională 

continuă a adulţilor, pârghia cea mai importantă de contracarare a fenomenului, funcţionând 

cu destul de multe deficienţe. Un alt efect extrem de important al acestei migraţii masive 

pentru muncă a avut loc în planul sustenabilităţii sistemului de protecţie socială al pieţei 

muncii din România şi din UE 27, condiţionat de integrarea activă şi participarea efectivă prin 
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contribuţii la aceste sisteme pentru lucrătorii români care lucrează pe teritoriul altor state 

membre UE. 

În plan teritorial observăm că deși Regiunea de nord-est este codașă la majoritatea 

indicatorilor economici (astfel, în 2011, PIB-ul pe cap de locuitor a fost de cel puțin 11 ori 

mai mare în Inner London decât în regiunea de nord-est a României2), din punctul de vedere 

al ratei ocupării se situează pe primul loc pe parcursul înregii perioade de analiză (tabelul 1.1). 

Rata mare de ocupare comparativ cu rezultatele economice înregistrate de regiune ne 

îndreptățește să afirmăm că ocuparea în regiune este precară. 

Rata de ocupare în regiunea de sud-est este sub media regională, cu mai mult de 10 p.p. 

mai scăzută decât rata de ocupare în regiunea de nord est.  

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 2014, România, cu o rată de ocupare de 61,8% - se situa printre ţările cu valori sub 

media UE28 (pentru care valoarea indicatorului a fost de 64,5%). Valorile cele mai mari ale 

ratei de ocupare, în 2011 s-au înregistrat în: Olanda (76,3%), Danemarca (74,1%), Suedia 

(72,9%), Austria (71,4%) şi Germania (71,0%). În majoritatea Statele Membre UE28, rata de 

ocupare în 2014 a fost în creştere cu excepţia a 4 State Membre în cazul cărora s-au înregistrat 

scăderi uşoare (între 0,1 si 0,4 puncte procentuale): Portugalia, Lituania, Luxembourg şi 

Belgia. Creşterea ocupării în 2014 faţă de perioadele precedente s-a produs pe fondul 

deplasării spre agricultură, fenomen vizibil din: • reducerea ponderii salariaţilor; • creşterea 

ponderii non-salariaţilor din agricultură. În 2014, rata de ocupare a populaţiei în vârstă de 

muncă a fost de 60,5%; în creştere cu +0,2 p.p. faţă de sfârşitul anului 2013. Privit prin prisma 

distribuţiei pe regiuni de dezvoltare, cea mai mică rată de ocupare s-a înregistrat în regiunea 

Centru (53,2%) iar cea mai mare în regiunea Nord Est (65,3%). Rate de ocupare mai mari 

decât media pe ţară (60,1%) s-au înregistrat numai în două regiuni unde sectorul agricol este 

                                                           
2 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/GDP_at_regional_level/ro#PIB_regional_pe_cap_ 

de_locuitor 
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semnifi cativ - Nord Est (65,3%) şi Sud Muntenia (63,2%), precum şi în Bucureşti Ilfov 

(62,8%) unde forţa de muncă este absorbită de sectorul serviciilor.3 

 
Tabel 1.1. Evoluţia ratei de ocupare pe regiuni de dezvoltare pentru populaţia între 15-64 ani, în 

perioada 2004-2013          (%) 

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

Rata 

ocupării 

(total) 

TOTAL 59,2 59,4 61,2 61,6  62,6   61,4   60,2   59,3   60,2   60,1  

Regiunea 

Nord-

Vest 58,1 58,4 60,3 61,4 62,2 59,9 59,8 60,1 62,3 62,9 

Regiunea 

Centru 54,8 55,8 58,1 57,9 59,2 56,9 54,1 52,8 53,6 54,2 

Regiunea 

Nord-Est 65,3 65,4 65.7 67,8 67,7 66,5 64,6 64,9 65,7 65,9 

Regiunea 

Sud-Est 56,3 57,0 59,1 57,6 58,6 58,2 57,1 55,2 55,9 54,9 

Regiunea 

Sud-

Muntenia 59,0 59,2 61,1 62,5 63,7 62,0 61,0 56,4 58,1 59,4 

Regiunea 

Bucuresti

-Ilfov 59,7 59,4 63,0 62,2 63,4 63,9 64,1 64,4 63,8 62,6 

Regiunea 

Sud-Vest 

Oltenia 60,9 61,2 61,6 61,3 63,2 62,8 60,8 61,6 62,3 60,2 

Regiunea 

Vest 57,3 57,1 58,8 60,0 60,6 59,7 58,3 58,1 58,4 58,6 

Rata 

ocupării 

(masculi

n) 

TOTAL 65,7 66,7 68,4 69,1  70,9   69,4   67,9   66,3   67,6   67,6  

Regiunea 

Nord-

Vest 64,6 64,7 66,7 68,3 69,8 67,4 66,2 65,9 68,7 69,6 

Regiunea 

Centru 61,7 64,3 66,2 65,9 68,1 64,9 62,4 59,8 61,7 62,3 

Regiunea 

Nord-Est 69,6 69,5 69.9 72,6 73,9 72,5 70,5 69,8 70,2 70,7 

Regiunea 

Sud-Est 65,3 67,2 69,2 68,2 70,2 69,5 67,8 64,4 65,8 65,1 

Regiunea 

Sud-

Muntenia 65,7 67,6 69,6 70,7 73,3 71,4 70,3 64,4 65,9 67,4 

Regiunea 

Bucuresti

-Ilfov 66,0 66,0 69,6 69,5 71,3 71,2 70,8 71,3 70,6 68,9 

Regiunea 

Sud-Vest 

Oltenia 67,0 67,7 67,5 68,2 70,4 69,5 67,4 68,1 68,9 67,4 

Regiunea 

Vest 64,1 65,0 67,0 67,8 68,2 67,1 66,1 66,9 69,1 68,6 

                                                           
3 Anghelache C., Manole A., Anghel M.G., Sacală C. (2015), Evoluții macroeconomice în România la sfârșitul 

anului 2014, Revista de statistică, suplimentul 2, p.44 
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Regiunea/ Anul 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Rata 

ocupării 

(feminin) 

TOTAL 52,8 52,3 54,1 54,2  54,3   53,4   52,5   52,3   52,8   52,6  

Regiunea 

Nord-

Vest 51,7 52,2 54,1 54,6 54,7 52,4 53,5 54,3 56,0 56,1 

Regiunea 

Centru 48,0 47,3 50,1 49,9 50,3 48,8 45,7 45,9 45,5 46,1 

Regiunea 

Nord-Est 61,0 61,2 61.5 62,9 61,3 60,2 58,5 59,8 61,1 61,0 

Regiunea 

Sud-Est 47,3 46,8 48,9 47,0 46,9 46,8 46,2 45,9 45,9 44,6 

Regiunea 

Sud-

Muntenia 52,2 50,7 52,7 54,2 54,0 52,4 51,6 48,1 50,1 51,2 

Regiunea 

Bucuresti

-Ilfov 53,9 53,4 57,0 55,6 56,2 57,2 57,9 58,1 57,6 56,9 

Regiunea 

Sud-Vest 

Oltenia 54,7 54,8 55,7 54,3 56,0 56,0 54,1 55,0 55,5 52,6 

Regiunea 

Vest 50,6 49,5 50,8 52,5 53,3 52,4 50,6 49,4 47,9 48,6 

  

           *Datele pentru perioada 2004-2013 au fost recalculate în funcție de populația rezidentă reestimată în condiții de 

comparabilitate cu rezultatele Recensământului Populației și Locuințelor din anul 2011 

 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, baza de date TEMPO, http://statistici.insse.ro 

 

Rata de ocupare după structura pe gen, ne indică valori mai ridicate pentru persoanele 

de gen masculin, regiunea de sud-est înregistrând cele mai scăzute valori pe parcursul întregii 

perioade analizate la rata ocupării pentru femei doar 44,6 % în anul 2013 comparativ cu 

65,1% la bărbați. 

Conform datelor din tabelul 1.2, ponderea persoanelor adulte cu nivel superior de 

educație din țara noastră este de 15,6% din total, în creștere cu 5 p.p comparativ cu anul 2004, 

dar sub nivelul mediu al UE. 

În medie în Uniunea Europeană, 31 din totalul adulţilor au terminat cel puţin şcoală 

primară sau gimnazială, 46% nivelul liceal şi 23% au studii universitare.4 

Regiunea București Ilfov are cel mai crescut nivel de educație și datorită faptului că 

populația regiuni este preponderent urbană, iar capitala se constituie într-un pol de atracție din 

punt de vedere ocupațional, aici nivelul de salarizare (figura 1.1) și condițiile de muncă fiind, 

în medie, cele mai bune la nivel național. 

                                                           
4 Șerban A.C., Implicaţii ale nivelului de educaţie asupra pieţei muncii, Economie teoretică și aplicată, vol XIX 

(2012), nr. 3(568), p. 127 

http://statistici.insse.ro/
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Figura 1.1. Distribuția geografică salariilor nete în anul 2012 

Sursa: Syndex, Situația salariaților în România, 2013, disponibilă la adresa 

http://www.syndex.ro/wp-content/uploads/2013/05/Studiu-Situatia-salariatilor-din-

Romania.pdf, p.22 

 

Regiunea Nord-Est este cea mai săracă din punct de vedere al nivelului salarial net, reflectând 

nivelul slab de dezvoltare (1.155 RON), urmată de Regiunea Nord-Vest cu un salariu mediu de 1.201 

RON. Aceasta confirmă faptul că salariile cele mai mici se înregistrează în nordul ţării, în judeţe 

precum Suceava (1.056 RON), Harghita (1.068 RON) sau Botoșani (1.068 RON). Situaţia prezentată 

apare ca fiind corelată în mare măsură cu şomajul şi cu preponderenţa activităţilor rurale, precum şi cu 

incapacitatea de atragere a investiţiilor străine directe. Regiunea Nord-Est este marcată atât de 

dependenţa sa de agricultură, cât şi de apropierea de graniţa cu Moldova şi cu Ucraina.5 

 

 

 

 

                                                           
5 Syndex, op.cit., p.23 

http://www.syndex.ro/wp-content/uploads/2013/05/Studiu-Situatia-salariatilor-din-Romania.pdf
http://www.syndex.ro/wp-content/uploads/2013/05/Studiu-Situatia-salariatilor-din-Romania.pdf
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Tabel 1.2. Nivelul de instruire al persoanelor adulte (25-64 ani) 

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

P
o

n
d

er
ea

 p
er

so
an

el
o

r 
cu

 n
iv

el
 s

u
p

er
io

r 
 

d
e 

ed
u
ca

ti
e 

TOTAL 10.5 11.1 11.8 12.1 13 13.3 13.6 14.6 15.3 15.6 

Regiunea Nord-Vest 9.3 9.2 9.7 10.7 11.7 11.8 12.6 13 13.7 14.2 

Regiunea Centru 9.3 9.8 11 11.3 11.4 11.7 11.3 12.5 13.1 14.3 

Regiunea Nord-Est 
8.4 9.3 10.2 10.9 11.4 11.2 11.6 12.2 12.6 11.9 

Regiunea Sud-Est 7.6 8.7 9.3 9 9.8 10.1 10.3 11.4 12.3 12.4 

Regiunea Sud-

Muntenia 7.6 7.8 8.5 8.6 8.6 9.1 9.9 10.7 11.2 11.4 

Regiunea Bucuresti-

Ilfov 23.8 25 26.1 25.5 27.3 27.5 28.3 31 31.9 33.1 

Regiunea Sud-Vest 

Oltenia 9.6 10.1 10.5 11.2 12.8 12.6 12.6 13.1 13.6 14.3 

Regiunea Vest 10.8 10.6 10.9 11.4 13.1 14.8 14 14.5 15.1 14.2 

P
o
n
d
er

ea
 p

er
so

an
el

o
r 

cu
 n

iv
el

 m
ed

iu
 d

e 

ed
u
ca

ti
e 

TOTAL 60.1 61 61.5 61.9 61.5 60.9 60.2 59.9 60.1 60.1 

Regiunea Nord-Vest 60.5 61.5 62 62.2 61.9 61.6 61.7 61.8 61.2 60.6 

Regiunea Centru 
63.8 65.6 65.7 65.6 66.5 65.1 64.5 64 64.4 63.8 

Regiunea Nord-Est 
59 59.9 59.6 59.6 58.8 57.8 56.6 56.9 57.6 59.2 

Regiunea Sud-Est 59.6 59 59 60.2 59.8 59.9 59.5 57.9 57.7 58.1 

Regiunea Sud-

Muntenia 59.7 61.1 62 62.1 62.6 61.5 60.2 60 60.9 61.3 

Regiunea Bucuresti-

Ilfov 59.2 59.3 59.3 60.8 59.7 59.3 58.4 57.1 56.5 55.3 

Regiunea Sud-Vest 

Oltenia 60.1 60.6 61.9 62.1 60.2 60.6 59.7 59.3 61 60.8 

Regiunea Vest 59.5 61.8 63.3 63.6 63.7 62.1 62.9 63.6 63.3 63.2 

P
o

n
d

er
ea

 p
er

so
an

el
o

r 
cu

 n
iv

el
 

sc
az

u
t 

d
e 

ed
u
ca

ti
e 

TOTAL 29.4 27.9 26.7 26 25.5 25.8 26.2 25.5 24.6 24.3 

Regiunea Nord-Vest 30.2 29.3 28.3 27.1 26.4 26.6 25.7 25.2 25.1 25.2 

Regiunea Centru 26.9 24.6 23.3 23.1 22.1 23.2 24.2 23.5 22.5 21.9 

Regiunea Nord-Est 
32.6 30.8 30.2 29.5 29.8 31 31.8 30.9 29.8 28.9 

Regiunea Sud-Est 32.8 32.3 31.7 30.8 30.4 30 30.2 30.7 30 29.5 

Regiunea Sud-

Muntenia 32.7 31.1 29.5 29.3 28.8 29.4 29.9 29.3 27.9 27.3 

Regiunea Bucuresti-

Ilfov 17 15.7 14.6 13.7 13 13.2 13.3 11.9 11.6 11.6 

Regiunea Sud-Vest 

Oltenia 30.3 29.3 27.6 26.7 27 26.8 27.7 27.6 25.4 24.9 

Regiunea Vest 29.7 27.6 25.8 25 23.2 23.1 23.1 21.9 21.6 22.6 

            *Datele pentru perioada 2004-2013 au fost recalculate în funcție de populația rezidentă reestimată în condiții 

de comparabilitate cu rezultatele Recensământului Populației și Locuințelor din anul 2011 

 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, baza de date TEMPO, http://statistici.insse.ro 

http://statistici.insse.ro/
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Săracii care muncesc sunt preponderent în mediul rural (71% la nivel național şi 70% în RD 

Sud‐Est). Mediul urban nu formează o categorie omogenă. Riscul de a fi sărac care munceşte descreşte 

proporțional cu mărimea localității urbane. Bărbații se confruntă cu un risc mult mai ridicat de sărăcie 

din muncă decât femeile. Ponderea săracilor care muncesc printre bărbați era dublă decât printre femei 

(68% la nivel național şi 65% în regiunea Sud‐Est pentru bărbați, față de 32%, respectiv 35% pentru 

femei).6 

Creşterea ponderii populaţiei cu nivel terţiar de instruire în România s-a realizat în cea 

mai mare măsură pe seama populaţiei tinere cu vârste de 25-34 ani sau 35-44 ani. Ponderea 

populaţiei cu nivel terţiar de instruire în totalul populaţiei cu vârste de peste 45 ani a rămas 

aceeaşi în perioada 2004- 2010 în România, spre deosebire de Uniunea Europeană, unde 

nivelul terțiar de instruire a crescut pe baza tuturor grupelor de vârstă.7 

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. 

Repartiţia populaţiei ocupate pe activităţi ale economiei naţionale în anul 2012 arată că 

29,0% din totalul persoanelor ocupate erau concentrate în sectorul agricol, 28,6% în industrie 

şi construcţii, iar 42,4% în servicii. În activităţile neagricole erau ocupate 6.580.466 persoane, 

ponderi semnificative în rândul acestora fiind deţinute de cele care îşi desfăşurau activitatea în 

industria prelucrătoare (25,6%), comerţ (18,3%) şi construcţii (10,6%). Comparativ cu anul 

2010, a scăzut semnificativ numărul persoanelor care şiau desfăşurat activitatea în agricultură, 

silvicultură şi pescuit (- 98 mii persoane), dar şi al celor care au lucrat în sănătate şi asistentă 

socială (- 17 mii persoane), în producţia şi furnizarea de energie (- 16 mii persoane), în 

industria extractivă (-14 mii persoane), transport şi depozitare (- 11 mii persoane). Dacă în 

cazul industriei, ponderea ocupării este apropiată de media europeană, discrepanţele majore 

sunt în cazul agriculturii şi respectiv al serviciilor.  

Agricultura este supradimensionată în cazul României în privinţa populaţiei ocupate 

pe care o deţine, în detrimentul altor sectoare economice. Aceasta, în condiţiile în care, într-o 

economie modernă, agricultura îşi restrânge considerabil proporţia populaţiei ocupate în 

raport cu celelalte ramuri.8  

                                                           
6 Stănescu S.M., Cace S. (coord.), Alt fel de ocupare: cererea de economie socială în regiunile de dezvoltare 

București‐Ilfov și sud‐est, Ed. Expert, București, 2011, p.128 
7 Șerban A.C., op.cit., p.128 
8  Guvernul României, Ministerul Muncii Familiei Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice,  Strategia 

Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020, disponibilă la adresa 
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Scăderea masivă a numărului de persoane ocupate în agricultură cu 1932,2 mii 

persoane (de la 4614.5 mii persoane în anul 2000 la 2682.3 mii persoane în anul 2012), 

reprezintă o mutaţie majoră a structurii ocupaţionale a ocupării forţei de muncă. Aproape 

integral această populaţie ocupată pierdută din agricultură avea statutul ocupaţional de 

lucrător pe cont propriu (inclusiv lucrător familial neremunerat).9 

Realocarea pe ramuri şi sectoare a lucrătorilor pe cont propriu a înregistrat o deplasare 

către sectorul de construcţii, ceea ce reflectă o precarizare a muncii în acest sector cu tendinţe 

de creştere a segmentării pieţei şi a dezvoltării dimensiunii muncii la negru.  

La nivel european, ponderea cea mai semnificativă a lucrătorilor pe cont propriu se 

înregistrează în sectorul de afaceri şi servicii financiare, administraţie publică şi servicii 

comunitare/ activităţi gospodăreşti, tendinţă neînregistrată în România.  

Tendinţa de reducere a ocupării nesalariale a fost însoţită de o creştere a numărului de 

salariaţi, cu 444 mii persoane (în anul 2012 faţă de anul 2000). Comparativ cu anul 2010, 

numărul de salariaţi a crescut în 2012 cu 167,9 mii persoane. Sectoarele cu dinamica cea mai 

mare în ceea ce priveşte creşterea numărului de salariaţi sunt: comerţul cu 66,8 mii persoane, 

agricultura cu 47,9 mii persoane, industria prelucrătoare cu 42,5 mii persoane, construcţiile cu 

26,1 mii persoane şi informaţii şi comunicaţii cu 17,7 mii persoane.  

În acest context se poate afirma că, deşi ca nivel absolut, ocuparea s-a diminuat în 

România, structura acesteia s-a ameliorat, apropiindu-se de cea europeană, ceea ce creează 

premisele unei creşteri sănătoase în viitor. În ceea ce priveşte structura populaţiei ocupate 

după statutul profesional9 , în anul 2012, 67,3% din persoanele ocupate aveau statutul de 

salariat (65,6% în 2010), 18,9% lucrător pe cont propriu şi membru al unei societăţi agricole 

sau al unei cooperative (20,4% în 2010), 12,6% lucrător familial neremunerat (12,7 în 2010) 

şi 1,2% patron (1,3% în 2010).  

Pe sexe, structura populaţiei ocupate după statutul profesional evidenţiază un nivel 

aproximativ egal pentru statutul de salariat (67,1% bărbaţi şi 67,4% pentru femei), diferenţe 

semnificative se înregistrează pentru celelalte statute ocupaţionale, lucrător pe cont propriu şi 

membru al unei societăţi agricole sau al unei cooperative (24,3% bărbaţi şi 12,3% femei), 

lucrător familial neremunerat (7,0% bărbaţi şi 19,5% femei) şi patron (1,6% bărbaţi şi 0,8% 

femei).  

                                                                                                                                                                                     
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Munca/2014-DOES/2014-01-

31_Anexa1_Strategia_de_Ocupare.pdf, pp.13-14 
9 Idem, p.15 
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Nivelul ridicat al femeilor cu statutul de lucrător familial neremunerat evidenţiază 

situaţie destul de precară pe piaţa muncii. Pe medii de rezidenţă, structura populaţiei ocupate 

după statutul profesional este diferită în urban: 91,4% din persoanele ocupate aveau statutul 

de salariat, celelalte categorii având ponderi reduse 6,0% lucrător pe cont propriu şi membru 

al unei societăţi agricole sau al unei cooperative, 0,9% lucrător familial neremunerat şi 1,7% 

patron, iar în rural salariaţii reprezentau doar puţin peste o treime din forţa de muncă ocupată 

38,0%, lucrătorii pe cont propriu şi membrii ai unei societăţi agricole sau ai unei cooperative 

erau 34,6%, lucrătorii familiali neremuneraţii 26,8% şi 0,6% patroni. Identificarea şi 

promovarea de măsuri eficiente de ocupare şi numai pentru a determina numărul ridicat de 

persoane din mediu rural care au statutul de lucrător familiar neremunerat să îşi modifice 

statutul şi să facă tranziţia de la agricultura de subzistenţă şi informalitate către alte sectoare 

economice şi munca formală reprezintă o provocare pe termen mediu a politicilor publice ce 

vor fi dezvoltate.10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Idem, p.16 și urm. 
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2. EVOLUȚIA ȘOMAJULUI 

După ce, în perioada 2003-2008, rata șomajului a scăzut cu peste 2 puncte procentuale, 

criza financiară și economică a provocat o gravă deteriorare a situației. Între 2008 (cifra 

anuală) și al doilea trimestru din 2013 (ajustată în funcție de variațiile sezoniere), rata 

șomajului în UE-28 a crescut de la 7,1% la 10,9%. Cu câteva excepții, evoluțiile înregistrate 

de-a lungul timpului au fost mai mult sau mai puțin similare pentru diferite grupuri de pe piața 

forței de muncă. În primul rând, șomajul în rândurilor tinerilor este, după cât se pare, mai 

sensibil la conjunctura economică în general. În al doilea rând, odată cu declanșarea crizei, a 

existat o creștere mai rapidă a șomajului în rândul bărbaților decât în rândul femeilor, în 

principal deoarece „sectoarele dominate de bărbați” au fost cele mai afectate. Acest lucru 

reiese din creșterea observată între anii 2008 și 2009 pentru rata totală a șomajului, mai mare 

decât pentru șomajul înregistrat în rândul femeilor. În ceea ce privește diferențele structurale, 

tinerii, muncitorii slab calificați și resortisanții din țările terțe2 sunt afectați de niveluri mai 

ridicate ale șomajului.11 

De la începutul anului 2013, rata șomajului s-a menținut la un nivel relativ stabil. În 

septembrie 2013 numărul total de șomeri se ridica la aproape 26,9 milioane (cifră ajustată în 

funcție de variațiile sezoniere). 

Rata corespunzătoare a fost de 11%, nemodificată pentru cea de a șasea lună 

consecutivă. Privind în perspectivă, este încă prea devreme pentru a aprecia dacă acesta este 

sau nu începutul unei inversări a tendințelor, ele nefiind similare la nivelul UE. Comparativ cu 

septembrie 2012, șomajul a crescut în 16 state membre (cel mai mult în EL, CY, IT și NL) și 

a scăzut în 12 țări (cel mai puternic în statele baltice, IE și HU) Aceste diferențe corespund 

mai mult sau mai puțin evoluțiilor PIB-ului din statele membre. Șomajul de lungă durată este 

încă în creștere, din cauza perioadei lungi de criză. La finalul celui de al doilea trimestru din 

2013, șomajul de lungă durată a atins un record absolut de 12,5 milioane în UE-28, ceea ce 

reprezintă 5% din populația activă. Din 2008, șomajul de lungă durată aproape s-a dublat, cu 

creșteri în aproape toate statele membre, cu excepția DE (unde rata a scăzut de la 4% la 2.5% 

între 2008 și 2012) și LU (unde rata s-a menținut stabilă la 1,5% în această perioadă). De-a 

lungul anului până la cel de al doilea trimestru din 2013, șomajul de lungă durată ca procent 

                                                           
11 http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/2014/jer2014_ro.pdf 
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din șomajul total a crescut de la 45% la 47,1% în UE-28 (47,0% și 49,5% pentru ZE-17). 

Există diferențe considerabile și din ce în ce mai accentuate între ratele șomajului din diferite 

state membre, în special în zona euro. De la începutul crizei, șomajul a înregistrat o creștere 

puternică în statele situate în partea de sud a zonei euro și la marginea acesteia și o creștere 

mult mai scăzută în alte state membre. În august 2013, rata șomajului a variat de la 4,9% în 

AT, 5,2% în DE și 5,9% în LU la 26,6% în ES și 27,6% în EL3 . Ratele șomajului sunt 

disproporționat de mari în EL și ES, iar în PT, HR și CY, unde se înregistrează rate de peste 

16%, șomajul este cu mult peste media UE-28. În ceea ce privește modificările ratelor 

șomajului, cea mai mare creștere de la an la an (între septembrie 2012 și septembrie 2013) a 

fost înregistrată în CY (+ 4.4 pp). Tendința este, de asemenea, relativ negativă în NL și în IT 

(pornind însă de la un nivel scăzut) și, într-o măsură mai mică, în BE, BG, HR, LU și SI. 

Șomajul în rândul tinerilor se menține la niveluri foarte ridicate. În septembrie 2013, în UE-

28, șomajul în rândul tinerilor a depășit 23,5%, în creștere cu 0,4 puncte procentuale față de 

anul anterior, dar a fost stabil în ultimele șase luni. Există diferențe notabile între statele 

membre, cifrele din septembrie 2013 variind de la 7,7% în DE și 8,7% în AT la 56,5% în ES 

și 57,3% în EL. În ultimele luni, diferențele nu s-au mai accentuat, dar rămân foarte mari. 

Proporția tinerilor neîncadrați profesional, care nu urmează niciun program educațional sau de 

formare profesională (NEET) a continuat să crească. În perioada 2008-2011, rata tinerilor cu 

vârste cuprinse între 15 și 24 de ani neîncadrați profesional și care nu urmează niciun program 

educațional sau de formare a crescut cu 2 puncte procentuale, atingând cota de 12,9 % 

(graficul 2). În 2012, a existat o nouă creștere a ratei NEET la nivelul UE, dar mai mică decât 

în anii anteriori și nu în toate statele membre (s-au înregistrat descreșteri în AT, UK, LT, LV, 

RO și BG). Nivelurile rămân ridicate în marea majoritate a statelor membre (LT, MT, PL, FR, 

BE, EE, SK, UK, PT, HU, LV, CY, HR, RO, IE, ES, EL, IT și BG) în timp ce tendințele cele 

mai recente (2011-12) din EL și SI, și într-o măsură ceva mai mică din IT și HU sunt deosebit 

de îngrijorătoare. Ratele NEET sunt ceva mai ridicate pentru femei decât pentru bărbați: în 

2012, ratele au fost de 13,4% și respectiv 12,9% (total 13,1%). Fenomenul tinerilor care nu 

sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare este 

cauzat în principal de creșterea șomajului în rândul tinerilor și nu neapărat de faptul că 

inactivitatea este legată de lipsa studiilor. 

Fenomenul părăsirii timpurii a școlii se află pe o pantă progresiv descendentă. 

Părăsirea timpurie a școlii a atins un nivel de 12,7% în 2012, în scădere față de 13,4% cu un 
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an mai devreme. Acest fenomen rămâne o problemă serioasă, deoarece afectează aproximativ 

5,5 milioane de oameni, dintre care peste 40% sunt șomeri. În anul 2012, în 12 state membre, 

rata de părăsire timpurie a școlii s-a situat sub cota de 10 % vizată de obiectivele Strategiei 

Europa 2020. Cele mai mari niveluri, de peste 20%, s-au înregistrat în ES, PT și MT. Europa 

face progrese mari către obiectivul unei rate de absolvenți ai învățământului terțiar de cel 

puțin 40% până în 2020. În 2012, absolvenții de învățământ terțiar reprezentau 35,7%. 

Rata scăzută a şomajului, de sub 7% (ianuarie 20159, plasează România pe o poziţie 

favorabilă în Uniunea Europeană, având în vedere că indicatorul semnalează o piaţă a muncii 

mai „sănătoasă“ decât cea din Spania (unde şomajul e de aproape 24%) sau faţă de cea din 

Italia (cu şomaj de 13%). Cu toate acestea, specialiştii spun că modul în care este măsurat 

şomajul în România nu include totalul populaţiei care ar putea intra în categoria şomerilor.  

„Sunt mai multe aspecte care pun sub semnul întrebării rata scăzută a şomajului din 

România. În primul rând, nu ştim sigur dacă fenomenul migraţiei este prins în statistici, pentru 

că în prezent nici numărul total al emigranţilor români nu îl ştim cu certitudine. În al doilea 

rând, există foarte multă muncă la negru, iar acest lucru este un element important în stabilirea 

ratei şomajului, dar care nu poate fi de asemenea măsurat. De aceea, o analiză onestă a 

şomajului nu se poate face dacă nu luăm în considerare toate aceste anomalii“, a explicat 

profesorul universitar Mircea Coşea. 

Institutul de Statistică a comunicat pentru luna ianuarie o rată a şomajului de 6,5%, și 

un număr de şomeri de 607.000 de persoane, conform calculelor după metodologia Biroului 

Internaţional al Muncii (BIM). Datele INS se bazează pe o cercetare făcută trimestrial în 

gospodării (AMIGO), iar şomeri în sens BIM sunt considerate persoanele cu vârste cuprinse 

între 15 şi 74 de ani care îndeplinesc simultan trei condiţii: nu au loc de muncă, pot să înceapă 

lucrul în următoarele două săptămâni şi şi-au căutat activ un loc de muncă în ultima lună. Rata 

şomajului BIM este calculată ca pondere a şomerilor BIM în totalul populaţiei active, adică 

numărul total de persoane apte de muncă, care în România reprezintă circa 9,4 milioane de 

locuitori. Prin urmare, economia românească se bazează pe o structură de piramidă inversată: 

într-o ţară cu o populaţie de 20 de milioane de persoane din care aproape jumătate (9,4 mili-

oane) sunt apte de muncă, numărul de salariaţi care lucrează legal este de 4,5 milioane, circa 

1,5 milioane sunt angajaţi „la negru“ şi doar 600.000 sunt şomeri.12 

                                                           
12 Ziarul Financiar din data de 03.03.2015, http://www.zf.ro/zf-news/paradoxul-pietei-muncii-cum-reuseste-

romania-sa-aiba-una-dintre-cele-mai-mici-rate-ale-somajului-din-europa-cu-atat-de-putini-angajati-13920372 

http://www.zf.ro/zf-news/paradoxul-pietei-muncii-cum-reuseste-romania-sa-aiba-una-dintre-cele-mai-mici-rate-ale-somajului-din-europa-cu-atat-de-putini-angajati-13920372
http://www.zf.ro/zf-news/paradoxul-pietei-muncii-cum-reuseste-romania-sa-aiba-una-dintre-cele-mai-mici-rate-ale-somajului-din-europa-cu-atat-de-putini-angajati-13920372
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Pe baza datelor publicate de Eurostat, la finalul anului trecut, România se clasează pe 

locul opt în clasamentul statelor UE cu cele mai scăzute rate ale şomajului, alături de țări 

precum Danemarca (cu şomaj de 6,6%), Marea Britanie (5,9%) sau chiar Germania (4,8%). 

La polul opus stau state precum Grecia (unde şomajul e aproape de 26%), Spania (24%), 

Croaţia (16%) sau Portugalia (13%). 

Paradoxal însă, în România un sfert din populaţia ţării are statut de salariat, iar 

şomajul este foarte scăzut, în timp ce în Spania gradul de ocupare este mai mare (o treime din 

populaţia ţării lucrează), în ciuda faptului că şomajul din Spania este de aproape patru ori mai 

mare ca în România. 13 

 „Cred că rata reală a şomajului în România este undeva în jurul valorii de 8-10%, 

pentru că doar dacă analizăm situaţia şomajului în rândul tinerilor prin comparaţie cu 

populaţia tânără aptă de muncă ne dăm seama de anomalii. În plus, este greu de crezut că în 

unele localităţi din România, cum sunt cele din nordul Moldovei, unde mai bine de jumătate 

din populaţie a emigrat,  statistica privind şomajul reflectă realitatea“, a mai spus profesorul 

Mircea Coşea. În plus, în România mai există o rată a şomajului, publicată de Agenţia 

Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, indicator care este calculat exclusiv pe baza 

declaraţiilor făcute de şomeri la agenţiile pentru ocupare. În ianuarie, rata şomajului ANOFM 

a fost de 5,4% dar aceasta cumulează doar persoanele în căutarea unui loc de muncă care s-au 

adresat agențiilor de ocupare a forței de muncă pentru a beneficia de sprijinul acestora sau/și a 

încasa ajutorul de șomaj. 

La sfârşitul lunii iunie 2015, rata şomajului înregistrat la nivel naţional a fost de 

4,94%, mai mare cu 0,01 pp decât cea din luna mai a anului 2015 şi mai mare cu 0,06 pp 

decât cea din luna iunie a anului 2014. Numărul total de şomeri la finele lunii iunie, de 

446.703 persoane, a crescut cu 1.209 persoane faţă de cel de la finele lunii anterioare. Din 

totalul şomerilor înregistraţi, 363.865 au fost şomeri neindemnizaţi şi 82.838 indemnizaţi. 

Numărul şomerilor indemnizaţi a scăzut cu 4.568 persoane, iar numărul şomerilor 

neindemnizaţi a crescut cu 5.777 persoane faţă de luna precedentă. Ponderea şomerilor 

neindemnizaţi în numărul total al şomerilor (81,46%) creşte faţă de luna precedentă cu 1,08 

pp. Referitor la şomajul înregistrat pe sexe, în luna iunie 2015, comparativ cu luna precedentă, 

rata şomajului masculin a scăzut de la 5,35 % în luna mai la 5,32%, iar rata şomajului feminin 

a crescut de la 4,44 % în luna mai la 4,50 %. Numărul şomerilor femei la 30 iunie 2015 era de 

                                                           
13 idem 
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190.157 persoane, în timp ce numărul şomerilor bărbaţi era de 256.546 persoane. Pe medii de 

rezidenţă numărul şomerilor la finele lunii iunie 2015 se prezintă astfel: 142.350 şomeri 

provin din mediul urban şi 304.353 şomeri provin din mediul rural. 

Numărul de şomeri a scăzut în 21 de judeţe şi în municipiul Bucureşti, cele mai mari 

scăderi înregistrându-se în judeţele: Alba cu 1079 persoane, Bihor cu 987 persoane, Vaslui cu 

535 persoane, Constanţa cu 506 persoane şi Argeş cu 470 persoane. În municipiul Bucureşti 

numărul de şomeri a scăzut cu 4 persoane. Numărul de şomeri a crescut în 20 de judeţe, cele 

mai mari creşteri înregistrându-se în judeţele: Galaţi cu 1.220 şomeri înregistraţi, Buzău cu 

1.113 şomeri înregistraţi, Gorj cu 863 şomeri înregistraţi, Maramureş cu 676 şomeri 

înregistraţi şi Suceava cu 514 şomeri înregistraţi. Rata şomajului a scăzut în 21 de judeţe, cele 

mai mari scăderi înregistrându-se în judeţele: Alba cu 0,60 pp, Bihor cu 0,35 pp, Vaslui cu 

0,34 pp, Bistriţa cu 0,19 pp, Argeş cu 0,18 pp şi Constanţa cu 0,16 pp. În municipiul 

Bucureşti rata şomajului şi-a păstrat valoarea din luna anterioara(1,92%). Rata şomajului a 

crescut în 20 de judeţe, cele mai mari creşteri înregistrându-se în judeţele: Galaţi cu 0,60 pp, 

Gorj şi Buzău cu 0,58 pp, Covasna cu 0,49 pp, Maramureş cu 0,32pp şi Giurgiu cu 0,27 pp. 

Judeţele cu cea mai mare pondere a şomerilor neindemnizaţi în numărul total al şomerilor 

sunt: Mureş (90,69%), Vaslui (90,43%), Galaţi (89,15%), Teleorman (88,38%), Călăraşi 

(86,83%), Satu Mare (88,17%) şi Vrancea (87,54 %). 

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 Agenţiei (79,17 %). Şomerii cu nivel de instruire liceal şi 

post-liceal reprezintă 16,02% din totalul şomerilor înregistraţi, iar cei cu studii universitare 

4,81 %. 

În ceea ce priveşte şomajul de lungă durată, la finele lunii iunie se aflau înregistraţi în 

evidenţele Agenţiei 19.042 tineri sub 25 de ani aflaţi în şomaj de peste 6 luni (ceea ce 

reprezintă 34,45% din totalul şomerilor sub 25 de ani) şi 150.121 adulţi aflaţi în şomaj de 

peste 12 luni, ponderea şomerilor de lungă durată în numărul total de şomeri fiind de 38,35 

%.14 

 

 

 

                                                           
14 http://www.anofm.ro/files/Situatie%20somaj%20iunie%202015.pdf 
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3. ANTREPRENORIATUL ÎN VIZIUNEA ANTREPRENORULUI ROMÂN 

Ernst&Young (EY) România a realizat un studiu bazat pe: răspunsurile la un 

chestionar online a 369 de antreprenori, analiza unor indicatori economici și sociali 

cantitativi, concluziile unor mese rotunde organizate cu antreprenorii și analiza a peste 100 de 

bune practici și inițiative guvernamentale din țările G20 și România.15 

Studiul EY conturează imaginea de ansamblu a segmentului întreprinderilor mici și 

mijlocii (IMM) din economia românească. Astfel, din numărul total de firme active la 31 

martie 2015, peste 64% sunt societăți cu răspundere limitată (SRL) care au, în medie, un 

asociat. În marea lor majoritate (91,6%), societățile cu răspundere limitată fac parte din 

categoria microîntreprinderilor, având în medie doi salariați, un capital social mediu de 

11.000 euro, o cifră de afaceri medie anuală de 47.000 euro. Cele mai multe societăți cu 

răspundere limitată au sediul social în municipiul București și județul Cluj. 

IMM-urile reprezintă 99,6% din numărul total de companii active în România, 

comparativ cu 99,8% la nivelul Uniunii Europene. Ele creează 44% din valoarea totală 

adăugată brută la nivelul întregii economii românești față de 59% în UE. În același timp, 

66,2% din totalul angajaților la scară națională se află în IMM-uri, față de 66,9% la nivelul 

UE. 

În ceea ce privește profilul antreprenorului român, studiul identifică bărbați în vârstă 

de 40-49 de ani din mediul urban, activi mai ales în domeniile comerțului, construcțiilor și 

transporturilor. În ceea ce privește profilul IMM-urilor din țara noastră, 70% din valoarea 

totală adăugată brută se realizează în producție, comerț, construcții, activități profesionale și 

transport. Trei sectoare concentrează peste 60% din angajații IMM-urilor, respectiv comerțul, 

producția și construcțiile. 

Dintre cei cinci piloni care sprijină dezvoltarea antreprenoriatului (ajutor coordonat, 

acces la finanțare, reglementare și fiscalizare, cultură antreprenorială, educație și formare), 

educația și formarea antreprenorială este singurul cu evoluție majoritar pozitivă: 62% dintre 

antreprenori sunt de părere că acest factor s-a îmbunătățit în România în ultimul an. 

Antreprenorii consideră, însă, în proporție de 42% că, în anul precedent, cultura 

                                                           
15 Ernst&Young România, Antreprenorii vorbesc. Barometrul antreprenoriatului românesc, ediția a treia, mai 

2015, disponibil la adresa http://www.eyromania.ro/sites/default/files/attachments/ ESO%202015.pdf 
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antreprenorială s-a îmbunătățit, în timp ce 37% cred că ajutorul oferit de organizațiile 

specializate în dezvoltarea antreprenoriatului a cunoscut o evoluție pozitivă, iar 30%, că 

accesul la finanțare s-a îmbunătățit, la rândul lui. Doar 20% dintre respondenți apreciază că 

reglementarea și fiscalizarea au cunoscut o evoluție pozitivă în 2014. 

Dintre toate considerentele exprimate de respondenți, cele mai importante vizează 

obstacolele cu care se confruntă atunci când încep și dezvoltă o afacere, precaritatea surselor 

de finanțare și progresele insuficiente în materie de cultură antreprenorială. 

Obstacolele există pentru a fi depășite. 49% dintre participanții la investigația 

sociologică a EY consideră că principalul obstacol vizează impredictibilitatea fiscală, sistemul 

greoi de fiscalizare și reglementare, nivelul taxelor. Pe locul al doilea se situează accesul la 

finanțare (18%). Urmează: deficitul în materie de educație antreprenorială și de cultură 

specifică (14%), instabilitatea politică și de viziune strategică (7%), starea economiei 

naționale și decalajele de dezvoltare (6%), corupția (4%). 

Este interesant de consemnat că studiul redă și viziunea studenților în privința 

obstacolelor întâlnite în începerea și dezvoltarea unei afaceri. Ponderea cea mai mare (38%) o 

are lipsa capitalului de început. În continuare, sunt menționate teama de eșec (16%), situația 

economică incertă (15%), birocrația excesivă (9%), lipsa unei idei de afaceri (8%), deficitul 

de cunoștințe economice (6%), lipsa de sfaturi/informații (5%), lipsa de fonduri publice/suport 

public (3%). 

În nemijlocită legătură cu semnalarea acestor obstacole se află evaluările 

respondenților privind măsurile guvernamentale cu cel mai mare impact pe termen scurt. În 

viziunea antreprenorilor români, top șase măsuri care ar susține dezvoltarea afacerilor pe 

termen scurt sunt: reducerea poverii fiscale și acordarea de facilități fiscale (45%), reducerea 

birocrației și simplificarea legislației și a Codului fiscal (15%), oferirea de credite garantate de 

stat, mai ales pentru start-up-uri (8%), îmbunătățirea colaborării și comunicării între mediul 

public și cel privat (7%), asigurarea stabilității mediului fiscal (5%), îmbunătățirea nivelului 

de educație antreprenorială și profesională (3%). 

Accesul la finanțare – principala vulnerabilitate. Îmbunătățirea accesului la finanțare 

reprezintă aria de acțiune care ar avea – în viziunea participanților la G20 Entrepreneurship 

Barometer 2013 – cel mai mare impact în dezvoltarea afacerilor antreprenoriale. În România, 

la ediția din 2014 a chestionarului, aproape 50% dintre antreprenorii respondenți considerau 

că accesul la finanțare s-a deteriorat. În 2015, răspunsurile antreprenorilor s-au echilibrat. 
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Astfel, 32% dintre ei consideră că accesul la finanțare s-a deteriorat în ultimul an în România, 

30% cred că s-a îmbunătățit, în timp ce alți 30% apreciază că nu s-au modificat condițiile de 

obținere a finanțărilor. Această echilibrare a răspunsurilor indică, de fapt, o îmbunătățire a 

percepției privind accesul la finanțare: dacă în 2014 doar 16% dintre respondenți considerau 

că accesul la finanțare s-a îmbunătățit, în 2015 ponderea celor care exprimă acest punct de 

vedere aproape s-a dublat, ajungând la 30%. 

Îmbunătățirea accesului la finanțare transpare și din segmentarea pe vârste a 

răspunsurilor. Pentru prima dată în cei trei ani de când EY România realizează Barometrul, 

unii respondenți consideră că accesul la finanțare pentru antreprenorii sub 40 de ani este 

foarte facil (4% dintre respondenți). În total, 16% consideră că accesul la finanțare este facil 

sau foarte facil pentru această categorie de antreprenori. Însă, pentru marea majoritate a 

antreprenorilor tineri (76%), accesul la finanțare rămâne dificil sau foarte dificil, chiar dacă 

tendința este de scădere față de anul trecut, când ponderea acestora se ridica la 90%. 

Capitalizarea precară este o problemă nu doar pentru antreprenori, ci și pentru cei care 

se gândesc să înceapă o afacere. Bunăoară, lipsa capitalului este percepută de studenți ca 

principalul obstacol în începerea propriei afaceri, conform Barometrului educației și culturii 

antreprenoriale în rândul studenților, publicat de EY România în decembrie 2014. 

Față de ediția 2014 a studiului, în acest an a avut loc o schimbare de perspectivă. Dacă 

anul trecut pentru antreprenorii tineri era mai dificil să acceseze sursele de finanțare (90%) de 

pe piața locală, față de antreprenori în general (88%), în acest an pentru antreprenorii tineri 

este mai ușor să obțină fonduri pentru afacerea lor (16%). 

În perspectiva antreprenorilor, creditele bancare și fondurile europene sunt sursele de 

finanțare care vor avea cel mai mare impact în dezvoltarea afacerilor, urmate de surse și 

instrumente precum microfinanțarea, capitalul de risc, parteneriatul public-privat, bursa de 

valori și sistemele alternative de tranzacționare, precum și fondurile de tip private equity. În 

condițiile în care creditele bancare și fondurile europene au cumulat 45% dintre răspunsuri, 

bursa de valori și sistemele alternative de tranzacționare au reprezentat 6% dintre opțiuni, în 

timp ce ajutoarele de stat nerambursabile, 4%. 

În privința ariilor de acțiune ale guvernului, antreprenorii consideră că următoarele 

măsuri sunt cele mai potrivite pentru a se îmbunătăți accesul la finanțare al companiilor 

antreprenoriale: facilitățile fiscale pentru investițiile în companii mici (26%); oferirea de 

garanții pentru credite (20%); impozitarea redusă a câștigurilor de capital (18%). 
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În context, au fost luate în considerare și investițiile străine directe (ISD). În țara 

noastră, ele au intrat în 2014 pe tendință negativă, după ce în 2012 și 2013 reveniseră pe 

creștere. Nivelul ISD s-a situat, conform Băncii Naționale a României, la 2,43 miliarde euro 

în 2014, cu 11% mai puțin față de 2013 și mult sub nivelul record din 2008, de 9,5 miliarde 

euro. 

În același timp, cu 24 de IMM-uri la mia de locuitori, România se află pe penultimul 

loc în Uniunea Europeană, mult sub media comunitară de 40 de IMM-uri și mult chiar sub 

media din țări precum Ungaria (57 IMM-uri la mia de locuitori) și Bulgaria (41). Tendința nu 

este una pozitivă, numărul de companii nou înființate în 2014 fiind de 101.000, cu aproape 

19% mai mic decât în 2013, ceea ce reprezintă cel mai mic număr de companii create în 

ultimii șapte ani în țara noastră. 

În aceste circumstanțe, facilitățile fiscale pentru investiții, ca și impozitarea redusă a 

câștigurilor de capital ar îmbunătăți atractivitatea economiei românești nu doar pentru 

investitorii autohtoni, ci și pentru cei străini. Scutirea de impozit a profitului reinvestit este 

una dintre facilitățile fiscale aplicabile până la 31 decembrie 2016. Această măsură poate 

genera un avantaj în privința fluxului de numerar. 

În legislația actuală, facilități fiscale sunt prevăzute, de asemenea, pentru stimularea 

activităților de cercetare-dezvoltare, prin acordarea unor deduceri suplimentare la calculul 

profitului impozabil în proporție de 50% din cheltuielile eligibile. 

În vederea încurajării înființării și dezvoltării de parcuri industriale și tehnologice, 

companiile care își desfășoară activitatea în incinta acestora se bucură de scutiri de taxe 

locale, impozite reduse asupra activelor corporale și necorporale, scutiri ale impozitului pe 

terenuri, programe de dezvoltare pentru infrastructură, donații și fonduri pentru dezvoltare. 

În privința garanțiilor pentru credite, Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru 

Întreprinderile Mici şi Mijlocii asigură garantarea anumitor împrumuturi care se încadrează în 

programe guvernamentale și facilitează accesarea de fonduri europene prin garantarea 

creditelor destinate finanțării proiectelor cofinanțate din fondurile UE nerambursabile. 

Cultura antreprenorială – evaluări și direcții de acțiune. 51% dintre respondenți 

consideră că mentalitățile și valorile românești susțin antreprenoriatul, față de 46% care nu 

sunt de acord cu această afirmație. 

Comparativ cu răspunsurile înregistrate la ediția anterioară a chestionarului, tendința 

răspunsurilor s-a schimbat. Dacă în 2014 majoritatea participanților la Barometru (59%) 
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considera că antreprenoriatul nu este susținut ca alegere de carieră de societatea românească, 

în acest an cei mai mulți cred că antreprenorii sunt percepuți pozitiv în societate. Schimbarea 

de percepție în rândul oamenilor de afaceri poate fi pusă pe seama creșterii exponențiale a 

vizibilității antreprenorilor în mass-media, prin expunerea poveștilor lor de succes, precum și 

a relatărilor celor care au renunțat la o carieră ca angajat pentru a începe propria afacere. La 

acestea se adaugă numeroasele povești de succes ale start-up-urilor în tehnologie. În același 

timp, inițiativele de sprijinire a antreprenoriatului s-au înmulțit, de la evenimente dedicate 

acestora până la hub-uri și spații comune de lucru pentru start-up-uri, programe de mentorat, 

training-uri și ateliere de antreprenoriat. 

 

Figura 2.1. IMM-urile din România în cifre 

Sursa:  Ernst&Young România, op.cit., p.9 
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3. SITUAŢIA LOCURILOR DE MUNCĂ VACANTE 

În trimestrul I 2015, cele mai mari rate ale locurilor de muncă  vacante s‐au înregistrat 

în administrația publică (3,13%) şi în alte activități de servicii (2,55). În industria 

prelucrătoare s‐au concentrat aproape 27% din numărul total al locurilor de muncă vacante 

(12,0 mii locuri vacante), iar rata a luat valoarea de 1,10%.   Sectorul bugetar a însumat peste 

o treime din numărul total al locurilor de muncă  vacante. Astfel, 7,8 mii locuri vacante se 

regăsesc în administrația publică, 5,5 mii locuri vacante în sănătate  şi asistență  socială, 

respectiv 2,2 mii locuri vacante în învățământ.16  

La polul opus, cele mai mici valori ale ratei locurilor de muncă  vacante s‐au regăsit în 

producția  şi furnizarea de energie electrică  şi termică, gaze, apă  caldă  şi aer condiționat 

(0,15%), respectiv în industria extractivă (0,26%).   Cele mai puține locuri de muncă  vacante 

s‐au regăsit în producția  şi furnizarea de energie electrică  şi termică, gaze, apă  caldă  şi aer 

condiționat, tranzacții imobiliare  şi industria extractivă (0,1 mii locuri vacante pentru fiecare 

în parte). Trimestrul I 2015 comparativ cu perioadele precedente Prin comparație cu trimestrul 

precedent, în majoritatea activităților economice s‐au înregistrat creşteri ale ratei locurilor de 

muncă  vacante, cele mai semnificative fiind în cele de informații  şi comunicații (+0,41 

puncte procentuale), respectiv în activități profesionale, ştiințifice şi tehnice (+0,35 puncte 

procentuale).   Acelaşi trend ascedent s‐a observat şi în ceea ce priveşte numărul locurilor de 

muncă  vacante, cele mai importante creşteri regăsindu‐se în activitățile din industria 

prelucrătoare (+1,4 mii locuri vacante), respectiv construcții (+0,8 mii locuri vacante). Uşoare 

diminuări atât în ceea ce priveşte rata cât  şi numărul locurilor de muncă  vacante s‐au 

observat în învățământ (‐0,07 puncte procentuale, respectiv  ‐0,2 mii locuri vacante), urmate 

de intermedieri financiare  şi asigurări    (‐0,02 puncte procentuale, respectiv  ‐0,01 mii locuri 

vacante).  

Față de acelaşi trimestru al anului anterior, rata locurilor de muncă vacante a 

înregistrat creşteri importante în activități de spectacole, culturale şi recreative (+0,67 puncte 

procentuale), respectiv în transport  şi depozitare (+0,61 puncte procentuale), iar diminuarea 

cea mai relevantă a fost observată în industria extractivă  (‐0,21 puncte 

procentuale).   Numărul locurilor de muncă vacante a crescut în administrația publică (+1,7 

                                                           
16 http://www.insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/com_trim/Loc_munca_vacante/a15/lmvac_trimIr15.pdf 
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mii locuri vacante), respectiv în transport  şi depozitare (+1,5 mii locuri vacante), iar în 

învățământ (‐0,3 mii locuri vacante) s‐a observat cea mai relevantă  scădere. 

Cea mai mare cerere de forță  de muncă  salariată  exprimată  de angajatori atât prin 

intermediul ratei cât  şi a locurilor de muncă  vacante a fost pentru ocupațiile de specialişti în 

diverse domenii de activitate  ‐  grupa majoră  2 (1,40%, respectiv 13,6 mii locuri vacante), iar 

cele mai mici valori au fost înregistrate în rândul ocupațiilor de lucrători calificați în 

agricultură, silvicultură  şi pescuit  ‐  grupa majoră  6 (0,51 puncte procentuale, respectiv 0,1 

mii locuri vacante).17 

În data de 22 iunie 2015 conform comunicatului Agenției Naționale pentru Ocuparea 

Forței de Muncă (ANOFM) erau 22.202 locuri de muncă vacante dintre care: 219 Tulcea; 215 

Brăila; 161 Buzău; 147 Constanţa; 142 Vrancea. 

La nivel naţional, pentru persoanele cu studii superioare sunt oferite 1352 locuri de 

muncă, dintre care: 70 inginer mecanic; 53 programator; 51 cercetător în fizică; 50 asistent de 

cercetare în fizică; 41 proiectant inginer mecanic; 36 consilier/ expert/inspector/ 

referent/economist în economie generală; 34 inginer electronist transporturi, telecomunicaţii; 

23 inginer construcţii civile, industriale şi agricole; 22 contabil; 20 consilier juridic.  

Pentru persoanele cu studii medii, profesionale şi lucrători necalificaţi sunt disponibile 

20.850 locuri de muncă, dintre care: 70 inginer mecanic; 53 programator; 51 cercetător în 

fizică; 50 asistent de cercetare în fizică; 41 proiectant inginer mecanic; 36 consilier/expert/ 

inspector/referent/ economist în economie generală; 34 inginer electronist transporturi, 

telecomunicaţii; 23 inginer construcţii civile, industriale şi agricole; 22 contabil; 20 consilier 

juridic. 

Potrivit datelor rezultate din declaraţiile agenţilor economici privind locurile de muncă 

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

înregistrate 21.677 locuri de muncă, în data de 17 iulie 2015. 

Situaţia locurilor de muncă vacante, în fiecare judeţ: 3.229 Cluj; 2.811 Bucureşti; 

1.536 Arad; 1.100 Prahova; 899 Dolj; 879 Iaşi; 809 Ilfov; 808 Argeş; 758 Timiş; 694 

Hunedoara; 683 Satu-Mare; 643 Bistriţa-Năsăud; 628 Alba; 518 Harghita; 494 Neamţ; 485 

Braşov; 482 Vâlcea; 422 Mureş; 417 Sibiu; 341 Maramureş; 258 Brăila; 244 Olt; 243 Galaţi; 

231 Tulcea; 216 Călăraşi; 206 Constanţa; 196 Dâmboviţa; 175 Covasna; 166 Vaslui; 152 

                                                           
17 idem 
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Ialomiţa; 140 Vrancea; 138 Bihor; 108 Teleorman; 105 Bacău; 98 Botoşani; 97 Giurgiu; 73 

Gorj; 64 Sălaj; 62 Buzău; 29 Suceava; 23 Mehedinţi; 17 Caraş-Severin. 

La nivel naţional, pentru persoanele cu studii superioare sunt oferite 1.242 locuri de 

muncă, dintre care: 60 programator; 55 inginer mecanic; 50 asistent de cercetare în fizică; 43 

cercetător în fizică; 39 inginer electronist transporturi, telecomunicații; 29 inginer de sistem în 

informatică; 23 consilier juridic; 22 inginer construcții civile, industriale şi agricole; 22 

inginer producție; 20 consilier/expert/inspector/referent/economist în economie generală. 

Pentru persoanele cu studii medii, profesionale şi lucrători necalificaţi sunt disponibile 

20.435 locuri de muncă, dintre care: 1.562 muncitor necalificat la asamblarea, montarea 

pieselor; 1.216 confecționer-asamblor articole din textile; 951 muncitor necalificat în industria 

confecțiilor; 811 confecționer cablaje auto; 732 lucrător comercial; 519 manipulant mărfuri; 

480 operator confecționer industrial îmbrăcăminte din ţesături, tricotaje, materiale sintetice; 

479 agent de securitate; 449 șofer autocamion/mașină de mare tonaj ; 436 vânzător. 
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