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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. EVOLUŢIA POPULAŢIEI OCUPATE  

 

Populaţia totală la nivel naţional în perioada 2007-2013 s-a înscris pe un trend 

descendent, consecinţă a sporului natural negativ, cât şi a migraţiei internaţionale (de la 

21,537 milioane de locuitori în 2007 la 21,267 mil. locuitori în 2013), tendinţa fiind şi pe 

viitor aceiaşi. Conform datelor de la Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor 2011 populaţia 

României a scăzut de la 21,681 mil. locuitori în 2002 la 20,122 mil. locuitori în 2011; având o 

structură preponderent feminină (în jur de 51,35% din total). 

În aceiaşi perioadă populaţia Regiunii de Sud-Est scade, de la 2,83 mil. loc. în anul 

2007, la 2,77 mil. loc. în 2013. (vezi tabelul 1.1)  

 

Tabelul 1.1 Evoluţia populaţiei la nivel naţional şi pe Regiunea Sud Est  

mii persoane 

Indicator/Anul 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

R
om

ân
ia

 

Populaţia totală 21537,6 21504,4 21470,0 21431,3 21354,4 21316,4 21267,2 

Sporul natural  -37,2 -31,3 -34,8 -47,5 -55,2 -54,4 -51,1 
Persoane 0-14 
ani 3288,4 3265,5 3245,8 3241,3 3213,3 3192,1 3161,2 
Persoane 15-59 
ani 14065,0 14034,3 13949,5 13837,5 13724,8 13648,9 13557,9 
Persoane 60 ani 
şi peste 4184,1 4204,7 4274,6 4352,5 4416,2 4475,5 4548,0 

R
eg

iu
ne

a 
Su

d-
E

st
 Populaţia totală 2830,4 2819,6 2812,8 2806,2 2794,3 2784,5 2770,4 

Sporul natural  -4,5 -4,6 -5,1 -7,1 -9,2 -9,3 -9,2 
Persoane 0-14 
ani 426,4 423,4 420,3 418,8 414,0 410,0 404,0 
Persoane 15-59 
ani 1862,5 1855,2 1839,3 1820,9 1804,0 1789,0 1770,0 
Persoane 60 ani 
şi peste 541,5 541,0 553,2 566,5 576,0 586,0 596,0 
Sursa: INS, TEMPO https://statistici.insse.ro/shop/ 

 

Structura populaţiei pe grupe mari de vârstă ne arată o îmbătrânire a populaţiei, astfel 

populaţia de 60 de ani şi peste se majorează constant în detrimentul, în special, al populaţiei 

tinere de până la 14 ani. Şi populaţia de 15-59 ani, potenţial activă este în scădere agravând 

indicatorii economico-sociali, cum ar fi:  majorarea raportului de dependenţă economică. 
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Populaţia activă la nivel naţional s-a diminuat în perioada crizei economico-financiare, 

manifestate începând cu semestrul al IV-lea al anului 2008, trendul fiind urmat şi la nivel de 

regiune. Ratele de activitate înregistrate în regiunea Sud Est sunt sub nivelul naţional (cu 2-3 

puncte procentuale). 

În anul 2012 se observă o creştere a numărului populaţiei civile active la 9.063,4 pers. 

ca urmare a creşterii populaţiei civile ocupate şi a vârstei de pensionare, coroborat cu ieşirea 

din inactivitate a unei părţi a populaţiei ca efect al manifestării crizei economice şi reducerii 

veniturilor celor deja ocupaţi. 

 

Tabelul 1.2 Evoluţia populaţiei ocupate şi şomajului la nivel naţional şi  

pe Regiunea Sud Est  

mii persoane 

Indicator/ Anul  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Populaţia activă 
civilă România 9093,7 9150,4 9120,1 8998,3 8826,5 9063,4 9042,9 
(mii pers.) Regiunea SE 1105 1109 1104 1083 1051 1081 1076 
Populaţia civilă 
ocupată România 8726 8747 8411 8371 8366 8569,6 8530,6 
(mii pers.) Regiunea SE 1057 1058 1011 994,9 986,2 1011 1003,9 
Şomeri ANOFM România 368 403 709 627 461 494 512,33 
(mii pers.) Regiunea SE 48 52 93 88 64 70 72,038 
Salariaţi România 4885 5086 4774 4376 4349 4443 4444 
(mii pers.) Regiunea SE 575 591 557 503 489 499 499 
Rata de 
activitate România 63 62,9 63,1 63,6 63,3 64,2 64,6 
(%) Regiunea SE 60,1 59,8 60 61 60,1 60,3 59,9 
Rata de ocupare 
AMIGO România 58,8 59 58,6 58,8 58,5 59,5 59,7 
(%) Regiunea SE 54,7 55,3 55,4 55,5 53,9 53,9 53,8 
Rata şomajului 
ANOFM România 4 4,4 7,8 7 5,2 5,4 5,7 
(%) Regiunea SE 4,4 4,7 8,4 8,1 6,1 6,4 6,7 

Sursa: INS, TEMPO https://statistici.insse.ro/shop/ 

 

După o creştere continuă înregistrată în perioada 2005-2008, din anul 2009 populaţia 

ocupată civilă a început să scadă continuu, ajungând în anul 2011 la 8.366 mii persoane, 

pentru ca în 2012 să crească cu circa 200.000 de persoane, în 2013 reluând trendul 

descrescător. Dacă observăm că numărul de salariaţi din regiune a rămas constant în anul 
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Astfel, asocierea în agricultură rămâne limitată, producătorii confruntându-se încă cu 

probleme de informare, mentalitate, dar şi de supra-fiscalizare şi management. În perioada 

2000 - 2010, se remarcă o tendinţă de creştere a numărului asociaţiilor agricole, totuşi 

ponderea acestora rămâne redusă, cu o variabilitate regională. Aproximativ 150 de 

cooperative agricole sunt înregistrate la nivel naţional, active mai ales în partea de Sud Est 

(20,4%)1 

Prin tradiţie Regiunea Sud-Est este o zonă agricolă. Condiţiile pedoclimatice din 

regiune favorizează cultivarea porumbului (mai ales în zona de nord), a grâului (în zona de 

centru a regiunii), a orzului, a plantelor industriale, a florii soarelui.2 

La nivelul anului 2011, Regiunea Sud-Est deține 15,86% din suprafața agricolă a țării, 

producția agricolă reprezentând 15,76% din producția naţională. Conform Eurostat România a 

înregistrat în ultimii 3 ani o evoluție relativ constantă la producția de cereale, poziţionându-se 

în anul 2012 pe locul 5 în UE.3 

O mențiune specială merită sectorul viticol: Regiunea Sud-Est se situează pe primul loc 

în țară, în ceea ce privește suprafața viilor roditoare, deținând 40,3% din suprafața viticolă a 

țării în mare parte localizată în județul Vrancea. 

Sectorul zootehnic este bine dezvoltat –în special creșterea de caprine, porcine și păsări 

–producția animală reprezentând 14,88% din totalul producției agricole a țării la nivelul 

anului 2011. 

Disparitățile între judeţe sunt importante: în judeţul Constanta, structura proprietății, 

mai orientată către exploatări de mari dimensiuni, sugerează o agricultură mai modernă, în 

timp ce în județele Buzău și Vrancea sectorul agricol, caracterizat printr-o pulverizare extremă 

a proprietății, rămâne încă legat de metodele tradiționale.4 

Suprafaţa agricolă reprezintă peste 65% din totalul suprafeţei regiunii, iar suprafaţa 

arabilă reprezintă 78,58% din totalul suprafeţei agricole. 

                                                             
1  Cooperaţia agricolă, condiţie fundamentală pentru dezvoltarea agriculturii româneşti, lucrare 
prezentată la Şcoala de studii post‐doctorale pentru Biodiversitate şi Biotehnologii Alimentare, 2010, Dr. Ing. 
Alexandru Lăpuşan, citat de Autoritatea de Management pentru PNDR  în Analiza socio-economică a dezvoltării 
rurale în România, http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/programare-2014-2020/analiza-dezvoltarii-rurale-
agricultura-iulie-2013.pdf 
2 http://www.adrse.ro/Documente/Planificare/PDR/2014/2.9_Agricultura.pdf 
3 idem 
4 ibidem 
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La aceasta au contribuit şi lucrările de îmbunătăţiri funciare executate în Balta Brăilei, 

în special asanări, ce au permis reintroducerea în circuitul producţiei agricole a unei suprafeţe 

importante de soluri aluvionare.  

În pofida potenţialului agricol ridicat, capacitatea de prelucrare a produselor agricole nu 

este foarte ridicată. Fragmentarea suprafeţelor arabile în porţiuni mici este un alt obstacol în 

calea dezvoltării agriculturii. Potenţialul economic scăzut al micilor ferme şi managementul 

ineficient al exploatărilor agricole au determinat subdezvoltarea sectorului de prelucrare a 

produselor agricole.5 

Conform Balanţei forţei de muncă la 1 ianuarie 2014 situaţia resursei de muncă la nivel 

regional indică un procent semnificativ de circa 1,9% de persoane în vârstă de muncă dar cu 

incapacitate permanentă de muncă, judeţul Buzău remarcându-se în această privinţă cu 10.400 

de persoane (3,5% din total populaţie în vârstă de muncă). (tabelul 1.3) 

Toate judeţele regiunii cu excepţia Constanţei au un sold migratoriu interjudeţean 

negativ. 

Din punct de vedere al ocupării populaţiei pe sectoare de activitate cea mai mare parte a 

populaţiei Constanţei este ocupată în sectorul terţiar (peste jumătate din populaţia ocupată, 

consecinţă şi a preponderenţei mediului urban la nivel judeţean – peste 70%) în timp ce 

Vrancea şi Buzău se remarcă prin ocuparea preponderentă în sectorul primar (peste 40% din 

populaţia civilă ocupată). 

Brăila se evidenţiază prin o ocupare în sectorul secundar de 31,7% din total populaţie 

ocupată, cea mai mare valoare la nivel regional, la polul opus situându-se Vrancea cu 24,3%. 

În judeţul Buzău şomerii reprezintă 5,6% din resursa de muncă, cea mai mare pondere 

la nivel de regiune, Constanţa situată cel mai bine din punct de vedere a majorităţii 

indicatorilor forţei de muncă înregistrează cea mai mică pondere a şomajului; doar 2,7% din 

resursa de muncă fiind reprezentată de şomeri. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
5 idem 
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Tabelul 1.3 Evoluţia resursei umane şi şomajului pe judeţe 

mii pers. 

Judeţul 
Regiunea 

SE Brăila Buzău Constanţa Galaţi Tulcea Vrancea 
Resurse de muncă 1842,6 230,2 296,8 491,1 411,8 162,5 250,2 

Populaţia în vârstă de 
muncă, din care: 1825,3 228,3 298,4 483,3 406,1 160,6 248,6 

Pensionari în vârstă de 
muncă ce nu lucrează 16,1 2,3 1,7 5,3 3,2 1,9 1,7 
Persoane în vârstă de 
muncă cu incapacitate 
permanentă de muncă 34,2 4,2 10,4 6,7 5,3 2 5,6 
Salariaţi sub şi peste 
vârsta de muncă 1,6 0,2 0,3 0,4 0,4 0,1 0,2 
Alte persoane sub şi 
peste vârsta de muncă 
aflate în activitate 74,5 9,9 13,5 18,7 15,7 6,4 10,3 
Soldul mişcării 
interjudeţene -8,5 -1,7 -3,3 0,7 -1,9 -0,7 -1,6 
Populaţia ocupată civilă, 
din care: 1003,9 122,3 175,4 295,1 186,3 82,9 141,9 
Rata ocupării raportată 
la resursa de muncă (%) 54,5% 53,1% 59,1% 60,1% 45,2% 51,0% 56,7% 

Sector primar 323,9 38,1 72,4 62,7 58,7 29,9 62,1 
Rată ocupare sector 
primar % 32,3% 31,2% 41,3% 21,2% 31,5% 36,1% 43,8% 

Sector secundar 272,7 38,8 44,2 83,9 50,1 21,2 34,5 
Rată ocupare sector 
secundar % 27,2% 31,7% 25,2% 28,4% 26,9% 25,6% 24,3% 

Sector terţiar 407,3 45,4 58,8 148,5 77,5 31,8 45,3 
Rată ocupare sector 
terţiar % 40,6% 37,1% 33,5% 50,3% 41,6% 38,4% 31,9% 

Şomeri 72,1 9,2 16,5 13,5 18,8 5,2 8,9 
Rata şomerilor în 
resursa de muncă % 3,9% 4,0% 5,6% 2,7% 4,6% 3,2% 3,6% 

Sursa: INS, Balanţa forţei de muncă la 1 ianuarie 2014 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

10 

 

 

2. PERSPECTIVELE PIEŢEI MUNCII ŞI OCUPĂRII LA NIVEL NAŢIONAL 

 

Criza economică a avut efecte grave pe piaţa forţei de muncă în ţările UE, dar de la o 

ţară la alta din cauza diferenţelor de şocuri şi importanţei politicilor în domeniul pieţei forţei 

de muncă, modificările ratelor şomajului şi a ocupării forţei de muncă variază considerabil. 

Sectoarele dominate de bărbaţi, cum ar fi industria prelucrătoare şi constructivă, au fost grav 

afectate, astfel, criza a avut efecte negative mult mai severe printre bărbaţi decât printre femei. 

Pe de altă parte, cu excepţia efectului de gen, ţările diferă semnificativ în funcţie de grupurile 

care au fost cele mai afectate până acum. Luând în calcul media UE, lucrătorii tineri şi în 

floarea vârstei au fost mai afectaţi decât lucrătorii mai în vârstă şi acelaşi lucru este valabil şi 

pentru lucrătorii migratori, multe ţări europene impunând restricţii pe piaţa muncii pentru 

migranţi în vederea protejării propriei forţe de muncă (Spania, Franţa, Italia etc.).  

Pe parcursul crizei economice, angajările part-time au crescut în continuare, în 

conformitate cu tendinţa din ultimul deceniu. Însă, în ceea ce priveşte ocuparea forţei de 

muncă part-time, a existat o inversare de trend. 

Lucrătorii pe durată determinată şi în special lucrătorii temporari au fost, în multe ţări, 

primii care şi-au pierdut locurile de muncă. În anumite ţări, au fost implementate o serie de 

măsuri pe piaţa muncii pentru a acoperi în mod explicit lucrătorii part-time şi temporari sau 

aceste măsuri au fost făcute mai accesibile pentru aceste grupuri de muncitori.6 

În ţara noastră, angajaţii românii au început să se mulţumească cu faptul că „au un loc 

de muncă”, nemaifiind prioritare negocierea timpului liber, salarizării sau altor facilităţi legate 

de pachetul salarial. 

Mare parte din ţările UE au luat măsuri pentru a consolida şi extinde politicile pasive şi 

active în domeniul pieţei forţei de muncă şi, de asemenea, măsuri de susţinere a ocupării forţei 

de muncă pe perioada crizei. Cu toate acestea, accentul şi domeniul de aplicare al măsurilor 

luate au fost foarte diferite – unele ţări axându-se pe susţinerea ocupării forţei de muncă şi alte 

ţări pe sprijinirea şomerilor sau oferirea de pregătire profesională. În majoritatea cazurilor, ca 

urmare a variaţiei tradiţionale dintre ţări în privinţa importanţei unor politici pasive şi active 

în domeniul pieţei forţei de muncă în ceea ce privește cheltuielile, ţările diferă considerabil în 
                                                             
6 Chenic (Creţu) Alina Ştefania, O analiză de actualitate a evoluţiilor şi structurilor pe piaţa muncii în Uniunea 
Europeană în corelaţie cu cerinţele flexsecurităţii pieţei muncii, Economie teoretică şi aplicată, vol. XIX (2012), 
nr. 3 (568), pag.76 
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măsura în care acestea sunt pregătite pentru a amortiza rezultatele crizei economice pe piaţa 

muncii. În câteva domenii, criza economică a determinat „bune practici de învăţare” – care 

sunt printre obiectivele Strategiei Europene de Ocupare a Forţei de Muncă – un exemplu în 

acest sens fiind plăţile pentru munci prestate pe o durată scurtă care au fost introduse recent în 

mai multe ţări, în special în noile state membre. 

Potrivit unui Raport al Comisiei Europene (CE), 19% dintre angajaţii din România nu 

câştigă un salariu suficient pentru a-şi asigura traiul, cel mai ridicat procentaj din Uniunea 

Europeană, cauzat în principal de deficienţe structurale care persistă dinainte de criză. 

România alături de Grecia (15%), Italia şi Spania (câte 12%) înregistrează cele mai ridicate 

procentaje de adulţi care au un loc de muncă, dar trăiesc la limita sărăciei, faţă de 9% la 

nivelul UE, potrivit raportului pregătit de Directoratul pentru ocuparea forţei de muncă, 

afaceri sociale şi incluziune din cadrul CE. În timp ce în Italia şi Spania situaţia s-a agravat în 

special în urma crizei financiare globale din 2008 şi a crizei datoriilor de stat, în România şi 

Grecia fenomenul are natură structurală, numărul angajaţilor care câştigă insuficient fiind 

relativ ridicat şi înaintea turbulenţelor economice care au afectat Europa. Astfel, în România, 

ponderea celor cu venituri insuficiente în numărul total de angajaţi a crescut cu două puncte 

procentuale în perioada 2008-2012, în timp ce, Italia a înregistrat o creştere de trei puncte 

procentuale.  

Printre factorii care generează această situaţie se numără oferta scăzută de locuri de 

muncă, care determină multe persoane să accepte contracte part-time, salariile scăzute sau 

structura familială.  

Ponderea angajaţilor cu jumătate de normă (part-time) este mai mare în rândul celor cu 

venituri insuficiente decât în restul bazei de angajaţi. Persoanele care câştigă sub necesităţi 

lucrează de asemenea, în medie, mai puţine ore.  

Productivitatea şi costul forţei de muncă pentru angajator influenţează şi ele angajările 

şi nivelul salariilor. Astfel, multe dintre statele membre UE care au aderat după 2004, spre 

exemplu România, Ungaria şi Estonia, au înregistrat creşteri rapide, probabil nesustenabile, 

ale costului forţei de muncă, notează CE. În aceste ţări, creşterea costului muncii a fost 

determinată în principal de majorarea salariilor, însoţită de o evoluţie foarte slabă a 

productivităţii, chiar negativă în România şi Ungaria, se arată în Raport. Totodată, 

consolidarea fiscală - măsurile de austeritate – a/au afectat negativ angajările, în special în 

economiile mai puţin dezvoltate din sudul Europei.  
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Angajaţii cu salarii insuficiente reprezintă mai mult de jumătate din populaţia săracă a 

României. România înregistrează totodată, la nivelul UE, cel mai scăzut număr de persoane 

care trăiesc în gospodării sub pragul sărăciei unde niciun membru nu are loc de muncă. 

Veniturile din muncă acoperă aproximativ 80% din necesităţile angajaţilor cu salarii 

insuficiente, diferenţa fiind completată din transferuri sociale şi pensiile părinţilor.  

Salariile reduse şi povara fiscală ridicată încurajează munca la negru, care reprezintă cea 

mai mare parte din economia subterană. România are cea mai extinsă economie subterană din 

UE raportat la mărimea economiei, reprezentând 28,4% din PIB, potrivit datelor CE.  

Una dintre problemele existente pe piaţa forţei de muncă este polarizarea joburilor
7, 

fenomen care poate fi depăşit printr-o flexibilitate mai mare a angajaţilor şi prin dobândirea 

de noi competenţe, ceea ce presupune o specializare multiplă. 

Adâncirea crizei din Europa şi revenirea economiei din Statele Unite ale Americii 

distrag atenţia de la o problemă importantă care persistă de multa vreme, şi anume cea a 

locurilor de muncă. 

Piaţa actuală a forţei de muncă din România este caracterizată de o serie de discrepanţe:  

- salariile de top management cresc continuu, cele ale persoanelor necalificate se menţin 

la acelaşi nivel, în timp ce câştigurile persoanelor aflate la mijlocul acestui interval 

continuă să descrească; 

- creşterea poverii statului în găsirea resurselor financiare necesare acoperirii 

cheltuielilor cu alocaţiile, pensiile, venitul minim garantat, cheltuielile cu salariile 

sectorului neproductiv, altfel spus legate de gestionarea  transferurilor sociale şi 

incapacitatea acestuia de a găsi soluţii viabile în echilibrarea balanţei; 

- necesitatea cumulării veniturilor obţinute de către persoanele ocupate pentru a-şi 

asigura lor şi persoanelor dependente economic de ele un trai decent, 2 sau mai multe 

locuri de muncă/surse de venit, care afectează pe termen lung echilibru natural timp de 

lucru – timp de odihnă; 

- munca prestată pe piaţa gri sau neagră care are efecte negative atât asupra bugetului de 

stat (reducerea veniturilor încasate) cât şi asupra prestatorilor (imposibilitatea de 

protecţie legală împotriva abuzurilor angajatorilor, blocare accesului la finanţare prin 

credit etc.) 

                                                             
7 Vezi şi Grădinaru Daniela, Angajatul viitorului - deschis specializarilor multiple, revista Business 24, 20 mai 
2012 
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În ţările dezvoltate, joburile bine plătite care se încadrează în clasa medie de câştiguri 

salariale înregistrează un declin din punct de vedere salarial, pe fondul automatizării.  

Previziunea Netă de Angajare, este un indicator al pieţei muncii care se obţine, conform 

ManpowerGroup, făcând diferenţa dintre procentul de angajatori care anticipează o creştere a 

volumului total de angajări şi procentul de angajatori care prevăd o scădere a angajărilor în 

locaţia lor, în trimestrul următor.  

Pentru ţările care au acumulat date cel puţin 17 trimestre consecutiv, printre care şi 

România, cifrele citate au fost supuse ajustării sezoniere, cu excepţia cazului în care se 

specifică altfel.  

La nivel global, Studiul Manpower privind Perspectivele Angajării de Forţă de Muncă
8 

arată o extindere incrementală a marjelor de creștere a optimismului angajatorilor, care atinge 

cel mai ridicat nivel din ultimii aproximativ șase ani. Aprecierea este valabilă şi pentru ţara 

noastră în anul 2014, comparativ cu anul anterior. (figura 2.1) 

 

Figura 2.1. Evoluţia Previziunii Nete de Angajare în ţările Est Europene 

în perioada 2010-2014 

Sursa: http://manpowergroupsolutions.com/DataExplorer/ 

 

În 38 din cele 42 de țări cuprinse în studiu, angajatorii se așteaptă să-și suplimenteze 

numărul total de angajați, comparativ cu doar 35 în trim. I/2014. Optimismul este ceva mai 

pronunțat și pe continentul european, unde angajatorii din 20 din 24 de ţări au intenții pozitive 

de angajare, remarcându-se mai ales Irlanda și Spania, unde prognozele sunt pozitive pentru 

                                                             
8http://www.manpowergroup.com 
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prima dată din 2008 și până acum. În topul celor mai optimiste cinci țări europene se numără 

și Bulgaria.  

 

3. SITUAŢIA LOCURILOR DE MUNCĂ VACANTE  

 

Conform Comunicatului de presă furnizat de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei 

de Muncă (ANOFM) în 7 noiembrie 2014, sunt înregistrate la 17.107 locuri de muncă 

vacante la nivel naţional. 

Cele mai multe posturi sunt disponibile în Bucureşti (2.435) şi judeţele Cluj (1.711), 

Prahova (1.276), Arad (990), Ilfov (832), Iaşi (805), Argeş (735), Timiş (701) şi Hunedoara 

(607). 

Judeţele în care se înregistrează cele mai puţine locuri de muncă sunt: Suceava (18), 

Mehedinţi (21), Bacău (49), Sălaj (52), Ialomiţa (62), Gorj (71), Galaţi (78) şi Vrancea (92). 

La nivel naţional, pentru persoanele cu studii superioare sunt înregistrate 1.352 de 

locuri de muncă (circa 8%), cele mai multe pentru: analist servicii client (86), programator 

(83), inginer mecanic (54), cercetător în fizică (40), contabil (31), şef departament mărfuri 

alimentare şi nealimentare (29) şi inginer de sistem în informatică (23). 

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

15.755 de locuri de muncă, cele mai multe pentru: confecţioner-asamblor articole din textile 

(1.342), muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor (1.011), muncitor necalificat în 

industria confecţiilor (1.002), lucrător comercial (699), manipulant mărfuri (487), operator 

confecţioner industrial îmbrăcăminte din ţesături, tricotaje, materiale sintetice (473), casier 

(395) şi vânzător (364). 

Numărul de locuri de muncă vacante la nivel regional a crescut în anul în curs 

comparativ cu anii anteriori atât pe total cât şi pe fiecare grupă majoră de ocupaţii, un uşor 

regres se observă la grupa muncitori necalificaţi. (figura 3.1) 
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Tabelul 3.1 Evoluţia numărului de locuri de muncă vacante în Regiunea Sud-Est pe grupe 

majore de ocupaţii 

număr locuri de muncă vacante 

Grupe majore de 
ocupatii  

(ISCO-08) 

Perioade 

Anul 
2011 

Anul 
2012 

Anul 
2013 

Trim. 
I  

2013 

Trim. 
II  

2013 

Trim. 
III  

2013 

Trim. 
IV  

2013 

Trim 
I  

2014 

Trim
II 

2014 

Tri
m. 
III 

2014 
Total 1562 1873 1695 1943 1643 1753 1442 2275 2057 2315 

Membri ai corpului 
legislativ, ai executivului, 

înalți conducători ai 
administrației publice, 

conducători si funcționari 
superiori 60 75 80 73 83 81 85 128 96 176 

Specialiști in diverse 
domenii de activitate 292 542 389 460 407 324 367 643 561 599 

Tehnicieni si alți 
specialiști din domeniul 

tehnic 122 125 182 152 169 229 175 214 170 223 
Funcționari administrativi 67 91 106 147 74 127 76 100 107 115 

Lucrători în domeniul 
serviciilor 152 218 250 283 256 286 174 322 290 351 

Lucrători calificați in 
agricultura, silvicultura si 

pescuit : 3 3 : : 1 9 1 : 9 
Muncitori calificați si 

asimilați 152 180 183 217 162 224 131 180 243 257 
Operatori la instalații si 

mașini; asamblori de 
mașini si echipamente 467 364 232 257 222 229 221 304 333 380 
Muncitori necalificați 250 275 270 354 270 252 204 383 257 205 

Sursa: INS, TEMPO https://statistici.insse.ro/shop/ 

 

Ce putem observa, subliniind încă o dată problema sectorului primar, cererea de forţă de 

muncă calificată în acest sector de activitate este nesemnificativă. 

Pentru a releva mai explicit necesarul de forţă de muncă în plan regional vom apela la 

indicatorul rata locurilor de muncă vacante. 

Rata locurilor de muncă vacante reprezintă raportul dintre numărul locurilor de muncă 

vacante şi numărul total al locurilor de muncă (ocupate şi vacante, exclusiv cele blocate sau 

destinate numai promovării în interiorul întreprinderii sau instituţiei), exprimat procentual. 
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Tabelul 3.2 Evoluţia ratei locurilor de muncă vacante în Regiunea Sud-Est pe grupe majore 

de ocupaţii 

% 

Grupe majore de 
ocupații (ISCO-08) 

Perioade 

Anul 
2011 

Anul 
2012 

Anul 
2013 

Trim. 
I  

2013 

Trim. 
II  

2013 

Trim. 
III  

2013 

Trim. 
IV  

2013 

Trim 
I  

2014 

Trim
II 

2014 

Trim. 
III 

2014 
Total 0,34 0,42 0,38 0,43 0,36 0,39 0,33 0,52 0,46 0,51 

Membri ai corpului 
legislativ, ai 

executivului, înalți 
conducători ai 

administrației publice, 
conducători si 

funcționari superiori 0,21 0,26 0,27 0,25 0,28 0,28 0,3 0,45 0,34 0,62 

Specialiști in diverse 
domenii de activitate 0,35 0,61 0,45 0,53 0,47 0,38 0,43 0,74 0,64 0,7 

Tehnicieni si alți 
specialiști din domeniul 

tehnic 0,29 0,3 0,45 0,38 0,42 0,56 0,44 0,55 0,43 0,58 
Funcționari 

administrativi 0,22 0,31 0,35 0,48 0,24 0,42 0,26 0,34 0,36 0,38 
Lucrători în domeniul 

serviciilor 0,22 0,34 0,38 0,42 0,38 0,43 0,27 0,48 0,42 0,46 
Lucrători calificați in 

agricultura, silvicultura 
si pescuit : 0,12 0,1 : : 0,03 0,31 0,04 : 0,33 

Muncitori calificați si 
asimilați 0,19 0,23 0,24 0,28 0,21 0,29 0,17 0,24 0,32 0,33 

Operatori la instalații si 
mașini; asamblori de 

mașini si echipamente 0,77 0,61 0,4 0,45 0,38 0,4 0,39 0,55 0,59 0,67 
Muncitori necalificați 0,42 0,48 0,46 0,61 0,44 0,42 0,36 0,72 0,45 0,34 

Sursa: INS, TEMPO https://statistici.insse.ro/shop/ 

 

Cea mai mare rată a locurilor de muncă vacante este în rândul operatorilor la instalaţii şi 

maşini şi asamblorilor de maşini şi echipamente (0,67%), urmată de membrii corpului 

legislativ (cu 0,62%). (tabelul 3.2) 

 


