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1. Introducere 
 

Prezentul studiu are drept punct de plecare analizele realizate de PIAROM în anii 

2015, 2016 și 2017, cu scopul de a evidenția principalele particularități ale pieței muncii din 

România și de a identifica domeniile pe care se poate sprijini dezvoltarea durabilă a țării 

noastre în domeniul angajării și competitivității forței de muncă. Astfel, în ultimii 4 ani, 

Patronatul a urmărit îndeaproape tendințele generale privind structura și dinamica forței de 

muncă la nivel național, dar în egală măsură și evoluția pieței muncii în sectoarele economice 

reprezentând direcțiile de politică industrială a României, conform Strategiei Naționale de 

Competitivitate. Concluziile rezultate în urma acestei analize comprehensive au fost 

transpuse în cadrul prezentului material, care utilizează drept fundament informații cu 

caracter statistic monitorizate îndeaproape pe întreaga perioadă de analiză, pentru a reflecta 

cât mai fidel dinamica principalilor parametri ai pieței muncii din România.  

Spre deosebire de cercetările anterioare, prezentul studiu aduce în atenția opiniei 

publice două perspective noi ale analizei. În primul rând, cu scopul de a evidenția tendințele 

generale privind evoluția pieței muncii pe termen mediu și lung, analiza dinamicii 

contractelor de muncă a fost realizată la nivel multi-anual, având la bază datele extrase din 

aplicația REVISAL la data de 1 octombrie a fiecărui an din perioada 2015-2018. De asemenea, 

studiul include, în premieră, o secțiune distinctă de analiză a pieței forței de muncă pentru 

cele 11 sectoare economice prioritare identificate de Strategia Națională de Competitivitate a 

României, preponderent la nivelul industriilor cu rol economic important și cu influență 

asupra ocupării, respectiv a celor din sfera dinamicii competitive.  

Din punct de vedere al structurii generale a Studiului, acesta este divizat în 2 secțiuni 

principale. Prima secțiune abordează tendințele generale privind evoluția forței de muncă 

în perioada 2015-2018, care pe de o parte scot în evidență modificările structurale 

intervenite în funcționarea pieței muncii față de datele disponibile în anii anteriori, iar pe de 

altă parte subliniază, utilizând un fundament statistic detaliat, perspectivele de dezvoltare 

sustenabilă a pieței muncii din România. În cea de-a doua secțiune, sunt vizate structura și 

dinamica forței de muncă la nivelul direcțiilor de politică industrială din România, fiind 

analizate aspecte specifice ocupării în cadrul sectoarelor incluse în Strategia Națională de 

Competitivitate, cu un accent deosebit asupra industriilor care sunt subsumate conceptului de 

dinamică competitivă (industria auto și componente, tehnologia informațiilor și 

comunicațiilor, procesarea alimentelor și a băuturilor) și a industriilor care la nivel european 

înregistrează un nivel ridicat de valoare adăugată (inovarea și dezvoltarea tehnologică, 

bioeconomia, biofarmaceutica și biotehnologiile etc.). Cele 2 secțiuni menționate mai sus 

sunt prezentate în cadrul studiului atât din punct de vedere structural, cât și din punct de 

vedere dinamic, urmărindu-se în final crearea cadrului pentru un model de previziune a 

dinamicii pieței forței de muncă, având ca origine tendințele înregistrate în prezent. 

Studiul se încheie cu o secțiune de concluzii în care sunt reluate cele mai 

semnificative aspecte rezultate în urma interpretărilor statistice și care pot constitui 

subiectul unor analize aprofundate în cadrul următoarelor studii și analize publicate sub 

egida PIAROM. Toate datele și informațiile prezentate în cadrul studiului au la bază 

prelucrări statistice de detaliu, care sunt anexate materialului, pentru a servi atât ca sursă 

bibliografică pentru interpretările din cadrul studiului, cât mai ales ca bază de date din care 

pot fi extrase și comparate numeroase alte informații decât cele asupra cărora s-a insistat în 

Studiu.  
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2. Metodologia cercetării 

 

Întrucât scopul prezentului studiu a fost acela de a reflecta situația existentă la 

nivelul pieței muncii cu un nivel de acuratețe cât mai ridicat, metodologia utilizată pentru 

obținerea, culegerea, prelucrarea, sistematizarea și interpretarea datelor a fost una 

deosebit de laborioasă, datorită volumului mare de date și inconsistenței acestora. 

Sursele de informații utilizate pentru elaborarea analizelor prezentate în cadrul 

studiului de față reprezintă surse oficiale, ce includ, fără a se limita la: 

 datele și informațiile furnizate de către Inspectoratele Teritoriale de Muncă cu 

privire la numărul de salariați, numărul de contracte de muncă cu normă întreagă, 

principalele industrii angajatoare și principalele ocupații întâlnite la nivelul 

fiecărei regiuni și la nivelul fiecărui județ; datele au vizat în principal înregistrările 

din aplicația națională REVISAL, fiind solicitate în data de 1 octombrie a fiecăruia 

dintre anii 2015-2018, pentru a li se asigura comparabilitatea și pentru a elimina 

influența sezonalității; cu această ocazie,  a fost constată încă existența unor 

variații semnificative ale variabilelor analizate, generate de sezonalitate, dovedind 

astfel că piața muncii este încă volatilă și impredictibilă. 

 datele și informațiile publice puse la dispoziție de către Institutul Național de 

Statistică, sub forma seriilor de timp ce caracterizează dinamica pieței muncii și a 

nivelului de ocupare; 

 datele și informațiile raportate de către România către Comisia Europeană, în 

calitate de stat membru al Uniunii Europene, și care sunt disponibile în bazele de 

date publice ale Institutului European de Statistică EUROSTAT. 

Prelucrarea datelor s-a realizat având în vedere asigurarea comparabilității 

datelor, fiind utilizată o aplicație informatică de calcul tabelar. 

Eforturile colectivului de elaborare a Studiului de a valida informațiile culese în 

primă instanță de la Inspectoratele Teritoriale de Muncă prin accesarea altor surse de 

informații au fost îngreunate de lipsa unor date de intrare consistente, complete, și/sau 

convergente cu privire la ocuparea forței de muncă, rezultând concluzia că nivelul cel mai 

ridicat de veridicitate, de completitudine și de acuratețe, îl prezintă datele extrase din 

aplicația informatică REVISAL. Cu toate acestea, în cadrul metodologiei utilizată la 

elaborarea Studiului au fost luate în considerare și o serie de limitări ale cercetării, 

generate în principal tocmai de lipsa unor surse de date alternative față de aplicația 

REVISAL, care să estompeze punctele slabe ale acesteia. Dintre vulnerabilitățile 

metodologiei utilizate amintim: 

 statisticile privind forța de muncă la nivelul județelor și al Municipiului București 

asociază locul de desfășurare a activității salariatului cu sediul social sau punctele 

de lucru ale angajatorului; astfel, informația este relativ deformată, întrucât, spre 

exemplu, există numeroase firme cu sediul în țară, dar care au puncte de lucru 

fără personalitate juridică în marile orașe și municipii, iar contractele de muncă cu 
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angajații figurează înregistrate în evidențele Inspectoratului de Muncă Județean de 

care aparține sediul social al societății; 

 locul în care angajatul își desfășoară activitatea, sau chiar locul în care acesta 

locuiește nu corespunde cu domiciliul din documentele de identitate, fapt ce face 

ca indicatori la nivel regional sau județean precum raportul dintre numărul de 

contracte individuale de muncă și populația ocupată să fie distorsionați statistic; 

 metodologia aplicată nu dispune de modele de cuantificare a măsurii în care 

dinamica unor indicatori se datorează evoluțiilor macroeconomice sau se datorează 

unor factori conjuncturali și/sau subiectivi (modificări ale legislației muncii, 

reîncadrări ale unor profesii liberale ca activități salarizate, facilități fiscale pentru 

angajații din anumite sectoare de activitate), aceștia din urmă alterând relevanța 

statistică a datelor; 

 statisticile forței de muncă raportate la codurile CAEN pot fi afectate de faptul că 

contractele individuale de muncă sunt înregistrate ca aparținând codului CAEN 

principal al angajatorului, existând însă numeroși angajatori care derulează 

activitatea comercială curentă pe alte coduri CAEN autorizate, independente de 

codul CAEN principal declarat în actele constitutive ale societăților sau la Oficiul 

Registrului Comerțului; 

 datele și informațiile existente, fiind fundamentate în mod cvasi-exclusiv pe 

înregistrările din REVISAL, nu permit realizarea unei analize corelative între nivelul 

de studii al angajatului, calificarea pe care acesta o deține și încadrarea sa în 

muncă; 

 statisticile cu privire la munca la negru sau la munca desfășurată în afara cadrului 

legal sunt foarte puțin dezvoltate, motiv pentru care o parte importantă din 

populația activă și aptă de muncă este exclusă din selecții; 

 aplicația REVISAL nu oferă informații complete cu privire la nivelurile de salarizare 

ale angajaților, în condițiile în care, pe fondul intensificării activității companiilor 

multinaționale s-a instituit din ce în ce mai frecvent sistemul de bonusare a 

angajaților în funcție de performanță; deși din punct de vedere fiscal, aplicarea 

unor sisteme de bonusare nu ridică probleme, din punct de vedere al statisticii 

forței de muncă, aplicarea unor astfel de sisteme face ca valorile medii ale 

salariilor în anumite industrii să scadă, fapt ce nu concordă cu realitatea; 

 nomenclatorul COR este neactualizat în sensul că: 

o există  numeroase ocupații apărute în ultimii ani, ca  urmare a progreselor 

înregistrate în industriile emergente, și care nu își găsesc echivalentul în 

nomenclator, fapt ce a condus la încadrarea eronată a contractelor de 

muncă aferente angajaților care practică astfel de ocupații; 

o există numeroase ocupații care deși se regăsesc în COR, înregistrează un 

număr foarte mic (1-10) de contracte de muncă la nivel național, ceea ce le 

face, în mare măsură, irelevante pentru analiză; 

o există ocupații, care pe fondul expansiunii accelerate a unor sectoare (ex: 

transporturi, construcții), nu sunt categorisite în mod corespunzător (cum 
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este, spre exemplu cazul șoferilor de TIR, ai celor de autoutilitare, ai celor 

de camioane etc, care sunt regrupați generic în categoria șoferi de mare 

tonaj). 

PIAROM manifestă o preocupare constantă în direcția corectării aspectelor sus-

menționate, propunând atât reorganizări la nivelul nomenclatorului COR, cât și o serie de 

optimizări ale REVISAL, toate aceste fiind comunicate autorităților competente în 

domeniu. 
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3. Concluzii 

 

Prezentul studiu reprezintă o analiză aprofundată a dinamicii pieței muncii din 

România, la nivelul perioadei 2015-2018, care scoate în evidență deopotrivă, atât o 

tendință generală de creștere a pieței muncii, ca dinamică, diversitate și complexitate, 

însă în egală măsură și permanentizarea unor amenințări în ceea ce privește perspectivele 

de evoluție ale pieței muncii din România: polarizarea forței de muncă active în jurul 

marilor orașe, existența unor decalaje semnificative de competitivitate între regiuni, 

tendința de specializare în industrii cu valoare adăugată scăzută și nivel de productivitate 

redus, etc. 

Cele mai importante rezultate ale analizei întreprinsă de echipa PIAROM sunt 

prezentate în continuare într-o formă sintetică, argumentele fiind prezentate pe larg în 

cadrul studiului.  Principalii parametri care definesc structura generală a forței de muncă 

din România în anul 2018 relevă o dinamică importantă a pieței forței de muncă, 

concomitent cu o evoluție diferențiată la nivel regional, după cum rezultă din principalele 

concluzii extrase din prezentul studiu. 

 

A. Structura generală a forței de muncă 

1. În ceea ce privește structura generală a forței de muncă, se remarcă faptul că 

Regiunea București-Ilfov înregistrează cel mai ridicat nivel de dezvoltare a pieței 

forței de muncă cu aproape 1,5 milioane contracte de muncă, reprezentând 27,61% 

din totalul contractelor de muncă cu normă întreagă existente la nivel național. De 

altfel, regiunea București-Ilfov se caracterizează, în mod categoric, prin cea mai 

semnificativă dinamică a numărului de contracte individuale de muncă cu normă 

întreagă (CIM), atât din punct de vedere procentual (+15,99%), cât și cantitativ 

(+206.077 CIM), generând aproape 40% din locurile de muncă nou-create în 

perioada 2015-2018. 

2. Niciuna din regiunile de dezvoltare ale României nu a înregistrat o scădere a 

numărului de CIM în perioada 2015-2018. Cu toate acestea, ritmurile de creștere au 

fost semnificativ diferite. Astfel, regiunile Sud-Est și Sud-Vest Oltenia au înregistrat 

ritmuri de creștere mult mai reduse (+3,22%, respectiv +5,12%) prin raportare la 

media de 10,64% înregistrată la nivel național. 

3. Cea mai spectaculoasă dinamică a numărului de CIM a înregistrat-o tot municipiul 

București, care în perioada 2015-2018 a câștigat un număr de 162.495 locuri de 

muncă (+14,33% în raport cu nivelul înregistrat în anul 2015), ceea ce reprezintă 

31,20% din totalul contractelor de muncă noi din România, la nivelul perioadei 

analizate.  

4. Sub aspectul dinamicii procentuale a numărului de CIM, municipiul București se află 

însă abia pe locul 9 la nivel național, cele mai importante creșteri fiind înregistrate 
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în județele Ilfov (+28,06%), Iași (+19,06%), Giurgiu (+17,24%), Suceava (+17,16%), 

Argeș (+15,89%) și Cluj (+14,92%). 

5. Pe de altă parte, o dinamică negativă a forței de muncă în perioada 2015-2018 s-a 

înregistrat doar în județele: Hunedoara (-2,25%, -2.002 CIM), Constanța (-1,83%, -

3.133 CIM), Teleorman (-0,86%, -359 CIM) și Călărași (-0,29%, -144 CIM). 

6. Continuă trendul pozitiv de creștere moderată a ponderii specaliștilor în total forță 

de muncă (după scăderea abruptă înregistrată în anul 2015), pe fondul dezvoltării 

rapide a sectoarelor de activitate din sectorul tehnologic (în principal IT și 

comunicații). 

7. Se constată atenuarea trendului de creștere a numărului de muncitori necalificați, 

pe fondul majorărilor repetate ale salariului minim și reducerii numărului de 

salariați necalificați din industriile textilă, pielărie și din cea a prelucării lemnului. 

8. Cu toate acestea, ponderea muncitorilor necalificați în total forță de muncă 

rămâne peste nivelul înregistrat în anul 2015 (15,08% față de 14,12%), în timp ce 

numărul de muncitori calificați continuă trendul de reducere (12,55% în 2018 față 

de 14,00% în 2017). 

9. Nu în ultimul rând, având drept cauză principală dezvoltarea comerțului dar și a 

sectorului de logistică, ponderea numărului de lucrători în domeniul serviciilor 

continuă tendința de creștere, depășind procentul de 16% la 01.10.2018. 

10. Chiar dacă, per ansamblu economie națională, numărul de CIM a crescut cu cca. 

10% în ultimii 4 ani, această creștere a fost susținută în principal de câteva 

sectoare economice cu dinamică ridicată. Astfel, peste 50% din locurile de muncă 

nou-create au fost generate de 3 sectoare economice, respectiv de comerț 

(+17,58% față de anul 2015, +137.990 CIM),  transporturi și depozitare (+18,38% 

față de anul 2015, +61.554 CIM) și activități de servicii administrative și activități 

de servicii suport (+19,80% față de anul 2015, +50.260 CIM). 

11. Încă 30% din creșterea numărului de CIM la nivelul perioadei 2015-2018 au fost 

asigurate de alte 3 sectoare cu dinamică medie sau ridicată: hoteluri și restaurante 

(+30,94%, +44.167 CIM), industria prelucrătoare (+3,67%, +43.509 CIM), respectiv 

informații și comunicații (+25,79%, +39.574 CIM). 

12. Pe de altă parte, 3 sectoare economice au înregistrat scăderi importante ale 

numărului de CIM, respectiv: învățământul (-11,14%, - 43.549 CIM), industria 

extractivă (-23,87%, -16.514 CIM) și sectorul producției și furnizării de energie (-

7,66%, - 4.761 CIM). 

 

B. Specializarea forței de muncă 

13. În ceea ce privește specializarea forței de muncă din România, se constată că 

primele 25 de sectoare economice angajatoare cumulează cca. 42% din forța de 

muncă a României, fiind totodată responsabile pentru crearea a peste 200 mii de 

locuri de muncă noi în perioada 2015-2018. 
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14. Trei dintre primele 5 sectoare economice angajatoare aparțin sectorului privat 

(sectorul retail, construcțiile și transporturile), în timp ce celelalte două sunt 

specifice, preponderent, sectorului public (sănătatea și învățământul). 

15. Activitatea economică cu cel mai mare număr de CIM rămâne comerțul cu 

amănuntul, cu 209.469 angajați, în creștere cu 13,10% față de anul 2017. 

16. Cu toate că principalul domeniu major de activitate (secțiune CAEN) angajator din 

România este industria prelucrătoare, constatăm că între primele 8 activități 

angajatoare nu se regăsește niciuna din industria prelucrătoare. Primul sector 

angajator din industria prelucrătoare, respectiv fabricarea altor articole de 

îmbrăcăminte, se situează abia pe locul 9, cu cca. jumătate din numărul de CIM 

înregistrate la nivelul locului 5 din clasament (sectorul transporturilor); 

17. De asemenea, dintre activitățile economice definite în Strategia de competitivitate 

a României ca având un rol economic important și influență asupra ocupării (turism 

și ecoturism, textile și pielărie, lemn și mobilă și industrii creative), doar 2 coduri 

CAEN (1412 și 3109) se regăsesc între primele 25 de sectoare angajatoare, ceea ce 

reflectă o anumită contradicție între rolul strategic atribuit acestor industrii și 

realitatea de fapt. 

18. Nu în ultimul rând, dintre primele 25 coduri CAEN analizate, un număr de 12 au 

cunoscut reduceri ale numărului de CIM în perioada 2017-2018, ceea ce indică, spre 

deosebire de anii anteriori, o dinamică mult mai accentuată a pieței muncii, în 

sensul în care o parte din sectoarele economice importante (transporturi, 

construcții, comerț, ramuri industriale bazate pe tehnologice) au câștigat locuri de 

muncă, în timp ce altele (învățământul, industria textilă, industria lemnului, 

serviciile de pază și protecție) au înregistrat pierderi ale numărului de CIM. 

19. Sub aspectul locului ocupat între primele 25 de sectoare angajatoare din România, 

cele mai importante creșteri în perioada 2015-2018 le-au înregistrat activitățile de 

realizare a soft-ului la comandă (locul 19 în 2015 / locul 12 în 2018), sectorul 

restaurantelor (11/8) și cel al construcțiilor (4/2), o creștere importantă fiind 

înregistrată, de asemenea, la nivelul activităților de contractare, pe baze 

temporare, a personalului (25/22).  

20. Cea mai importantă scădere s-a înregistrat la nivelul învățământului: învățământul 

secundar general, care în anul 2015 era principalul sector angajator din România, a 

ajuns pe locul 4 între principalele sectoare angajatoare, în timp ce învățământul 

superior universitar a ajuns pe locul 18, după ce în anul 2015 se afla pe locul 10; 

21. Cele mai importante creșteri ale numărului de CIM, în perioada 2015-2018, s-au 

înregistrat la nivelul sectoarelor: transporturi rutiere de marfuri (+3.9543 CIM, 

+32,61%),  servicii  de administrație publică generală (+29.660 CIM, +28,07%), 

restaurante (+29.276 CIM, +44,02%), activități de contractare, pe baze temporare, 

a personalului (+29.026 CIM, +175,90%) și activități de realizare a soft-ului la 

comanda  (+24.465 CIM, +54,31%). 

22. Sub aspect calitativ, cea mai importantă dinamică, în perioada 2015-2018, s-a 

înregistrat în sectoarele: activități de contractare, pe baze temporare, a 
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personalului (+175,90%), activități de realizare a soft-ului la comandă (+54,31%) și 

transporturi rutiere de mărfuri (+44,02%). 

23. Pe de altă parte, cele mai semnificative reduceri au fost semnalate în cazul 

sectoarelor: învățământ superior universitar (-21.691 CIM, -31%), fabricarea altor 

articole de imbracaminte (-18.467 CIM, -17,41%) și învățamânt secundar general (-

17.224 CIM, -8,97%). 

24. În ceea ce privește structura forței de muncă pe grupe de ocupații, la data de 

01.10.2018, primele 4 ocupații angajatoare includeau 2 ocupații din sectorul 

transporturilor (șofer autocamion/maşină de mare tonaj și șofer de autoturisme şi 

camionete), respectiv 2 ocupații din sectorul comercial (lucrător comercial și 

vânzător), totalizând peste 550 mii de contracte de muncă, respectiv 10,29% din 

total. 

25. Primele 25 de ocupații angajatoare cumulează cca. 35% din forța de muncă a 

României, fiind totodată responsabile de crearea a peste 250 mii de locuri de 

muncă în perioada 2015-2018. 

26. Dintre primele 25 de ocupații angajatoare, doar 4 au cunoscut reduceri ale 

numărului de salariați în perioada 2015-2018, dintre care doar două (lăcătuș 

mecanic și muncitor necalificat în industria confecțiilor) sunt specifice sectorului 

privat.  

27. Sub aspectul locului ocupat între primele 25 de ocupații angajatoare din România, 

cele mai importante creșteri în perioada 2015-2018 le-au înregistrat directorii de 

societate comerială (locul 22 în 2015, locul 18 în 2018), montatorii de subansamble 

(23/19), șoferii de autoturisme și camionete (7/4), respectiv muncitorii necalificați 

din sectorul construcțiilor (11/8).  

28. Pe de altă parte, cele mai semnificative reduceri s-au înregistrat la nivelul 

ocupațiilor: profesor în învățământul liceal, postliceal (locul 14 în 2015, locul 21 în 

2018), muncitor necalificat în industria confecțiilor (5/10), muncitor necalificat la 

ambalarea produselor solide şi semisolide (16/20), profesor în învăţământul 

gimnazial (10/14) și ambalator manual (20/23). 

29. Referitor la ocupațiile specifice industriei prelucrătoare (cel mai important sector 

angajator din România) se constată că între primele 10 ocupații se regăsesc  doar 3 

din sectorul productiv, toate acestea provenind din zona de muncă necalificată: 

muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor (96.204 CIM), muncitor 

necalificat în industria confecțiilor (85.655 CIM) și muncitor necalificat în sectorul 

construcțiilor (92.181 CIM). 

30. Cele mai importante creșteri ale numărului de CIM, în perioada 2015-2018, s-au 

înregistrat la nivelul următoarelor ocupații specifice sectorului privat: lucrător 

comercial (+30.838 CIM, +25,83%), șofer autocamion/maşină de mare tonaj 

(+28.791 CIM, +22,57%), muncitor necalificat în sectorul construcțiilor (+27.404 

CIM, +42,31%), șofer de autoturisme şi camionete (+24.417 CIM, +27,46%) și 

muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor (+24.062 CIM, 33,35%). 
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31. Sub aspect calitativ, în perioada 2015-2018, cea mai importantă dinamică a forței 

de muncă a fost identificată la nivelul următoarelor ocupațiilor specifice sectorului 

privat: muncitor în necalificat sectorul construcțiilor (+42,31%), operator 

introducere, prelucrare și validare date (+38,07%), montator subansamble 

(+37,69%), director societate comercială (+33,55%) și muncitor necalificat la 

asamblarea și montarea piederlor (+33,35%). 

32. Pe de altă parte, la nivelul ocupațiilor de mai jos, specifice sectorului privat, în 

perioada 2015-2018 s-au înregistrat fie reduceri, fie stagnări ale numărului de CIM: 

muncitor necalificat în industria confecţiilor (-11.533 CIM, -11,87%), lăcătuş 

mecanic (-5.573 CIM, -8,98%), muncitor necalificat la ambalarea produselor solide 

şi semisolide (451 CIM, 1%) și agent de securitate (597 CIM, 0,64%). Așadar, se 

poate observa că reducerile cele mai importante la nivel de ocupație, sunt pe de o 

parte corelate cu cele la nivel de industrie (în principal cea textilă), iar pe de altă 

parte se referă la ocupații cu niveluri de salarizare mai scăzute, afectate de 

creșterile repetate din ultimii ani ale nivelului salariului minim pe economie. 

 

C. Salarizarea 

33. Analiza distribuției forței de muncă pe sectoare (diviziuni CAEN) și intervale 

salariale, arată că 35 dintre cele 88 de sectoare economice analizate prezintă o 

pondere a CIM la nivelul salariului minim de peste 40%, cele mai scăzute niveluri de 

salarizare fiind înregistrate în sectoarele: activități de investigație și protecție 

(89,19% dintre CIM la nivelul salariului minim),  restaurante și alte activități de 

servicii de alimentație (74,98% dintre CIM la nivelul salariului minim) și construcții 

de clădiri (69,40% dintre CIM la nivelul salariului minim). 

34. Dacă luăm considerare și numărul de salariați aflați în zona salariului minim (sub 

450 euro brut la data de 01.10.2018), constatăm că în 51 din cele 88 de sectoare 

ponderea acestor salariați depășește 40%. Cea mai îngrijorătoare situație se 

înregistrează în sectorul activităților de investigație și protecție, unde peste 90% 

dintre salariați înregistrează salarii mici sau foarte mici. 

35. Cea mai mare cocentrare a salariaților aflați în zona de salarizare medie (niveluri 

de salarizare între 550 și 800 de euro brut, la data de 01.10.2018), se înregistrează 

la nivelul industriei extractive și a celei automotive, în sectoarele: extracția 

cărbunelui superior și inferior (50,86%), producția și furnizarea de energie electrică 

si termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (42,04%), fabricarea de mașini, 

utilaje și echipamente n.c.a. (34,71%), extracția minereurilor metalifere (34,60%) 

și fabricarea altor mijloace de transport (34,35%). 

36. În ceea ce privește nivelurile ridicate de salarizare (salariul brut de încadrare de 

peste 1.000 euro la data de 01.10.2018), se constată că un singur sector de 

activitate prezintă o pondere a acestor salariați de peste 60%, un alt sector o 

pondere între 50 și 60%, în timp ce  în doar 4 sectoare de activitate se 

întregistrează o pondere a acestor salariați între 40 și 50%; așadar, doar 6 dintre 

cele 88 de sectoare economice analizate prezentau, la data de 01.10.2018, o 

pondere a CIM de peste 1.000 euro mai mare de 40%. 
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37. Cele mai mari niveluri ale salariilor medii brute de încadrare sunt înregistrate în 

sectoarele IT, fabricarea produselor din tutun, extracția petrolului brut și a gazelor 

naturale, dar și în sănătate, învățământ și transporturi aeriene. 

38. La data de 01.10.2018, la nivel național, 39,10% dintre contractele de muncă cu 

normă întreagă erau încheiate la nivelul salariului minim, în creștere față de anul 

2017 (36,94%), însă sub nivelul înregistrat în anul 2016 (41,54%). 

39. Cele mai reduse niveluri de salarizare se înregistrează, după cum s-a arătat, la 

nivelul activităților de investigații și protecție, în sectorul restaurantelor, în 

construcții, dar și în industriile prelucrării lemnului și textilă. 

40. O evoluție importantă se constată la nivelul sectorului fabricării articolelor de 

îmbrăcăminte, unde perioada 2017-2018 a adus o reducere importantă a ponderii 

salariaților aflați în zona de minim, ceea ce înseamnă că reducerile de personal de 

la nivelul acestei industrii a vizat mai ales zona de muncă necalificată, 

caracterizată prin niveluri reduse de salarizare. O situație similară, însă cu o 

reducere mai moderată, se constată și în industria prelucrării lemnului. 

41. La nivelul României există doar 4 grupe de ocupații în care mai mult de jumătate de 

contractele de muncă înregistrate sunt remunerate cu niveluri salariale peste valoarea 

de 1.000 de euro, respectiv: specialiștii în tehnologia informației și comunicațiilor 

(79,12%), conducătorii în domeniul administrativ și comercial (54,73%), specialiștii în 

domeniul sănătății (52,43%) și specialiștii în învățământ (52,09%).  

42. La polul opus, există 5 grupe de ocupații în care ponderea contractelor de muncă 

salarizate cu niveluri de peste 1,000 de euro este sub 0,3% din total (personal de 

îngrijire; personal casnic și de serviciu; lucrători calificați în silvicultură, pescuit și 

vânătoare; muncitori în salubritate și alți lucrători necalificați; ajutori de bucătari) și 

alte 7 grupe de ocupații în care ponderea contractelor de muncă salarizate cu niveluri 

de peste 1.000 de euro nu depășește 1,0% din total. La nivel național, numai 15,38% 

dintre  contractele de muncă corespund unor salarii brute de încadrare de peste 1.000 

de euro. 

43. Se mai poate observa faptul că cel mai puternic impact economico-social al acestor 

dezechilibre salariale se manifestă la nivelul a 3 grupe de ocupații care înglobează 

peste 1,3 milioane CIM: muncitorii necalificați din sectorul construcțiilor (546.814 

CIM, dintre care 428.601 în zona salariului minim, lucrătorii în domeniul vânzărilor 

(365.535 CIM, dintre care 278.523 în zona salariului minim) și conducătorii de 

vehicule și operatorii la instalații și utilaje mobile (393.792 CIM, dintre care 

250.456 în zona salariului minim pe economie). 

44. Județul Maramureș înregistrează cea mai ridicată pondere a contractelor 

individuale de muncă încadrate în zona salariului minim pe economie (65,86% din 

total), urmat de Județele Suceava (64,74%) și Harghita (63,09); municipiul 

București înregistrează cea mai scăzută pondere a contractelor individuale de 

muncă încadrate în zona salariului minim pe economie (37,62% din total), urmat de 

Județele Sibiu (38,77%) și Brașov (39,32%). 
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45. De asemenea, municipiul București înregistrează cea mai ridicată pondere a 

contractelor individuale de muncă salarizate cu peste 1.000 euro lunar (24,44% din 

total), urmat de Județele Cluj (20,61%) și Timiș (18,11%). Pe de altă parte, județul 

Maramureș înregistrează cea mai scăzută pondere a contractelor individuale de 

muncă salarizate cu peste 1.000 euro lunar (8,06% din total), urmat de Județele 

Bistrița-Năsăud (8,67%) și Satu Mare (8,74%). 

 

D. Structura și dinamica forței de muncă la nivel de industrie – Sectoare cu rol 

economic important și cu influență asupra ocupării 

Referitor la structura și dinamica forței de muncă la nivelul sectoarelor economice 

definite în strategia de competitivitate a României ca având un rol economic important și 

cu influență asupra ocupării, analiza PIAROM a evidențiat următoarele concluzii: 

D.1. În sectorul turism și ecoturism 

46. Sectorul turistic a avut o dezvoltare semnificativă în ultimii ani, însă cu toate 

acestea numărul angajaților din sector s-a menținut relativ constant, în condițiile 

creșterii gradului de utilizare a site-urilor de rezervări hoteliere, fiind semnalată 

doar o creștere moderată la nivelul unor ocupații specifice. Astfel, în perioada 

2015-2018, numărul de agenți de turism a crescut cu 5,82%, iar numărul de 

manageri în activitatea de turism cu 10,90%. O situație similară se constată și în 

ceea ce privește sectorul hotelier, care în anul 2018 îngloba 39.609 CIM, cu doar 11 

CIM mai puțin decât în anul 2015. 

47. Pe de altă parte, tot la nivelul ramurii turism și ecoturism, cea mai importantă 

creștere dintre toate sectoarele analizate (+8,48% în perioada 2017-2018, respectiv 

+19,17% în perioada 2016-2017) s-a înregistrat la nivelul industriei restaurantelor și 

a altor activități de alimentație. 

48. Pe industrii, în perioada 2015-2018, numărul de contracte de muncă din sectorul 

restaurante a crescut cu 44,02%, ajungând la cca. 98 mii, numărul de contracte de 

muncă din sectorul barurilor și altor activități de servire a băuturilor a crescut  cu 

42,69%, ajungând la cca. 28,3 mii, în timp ce numărul de contracte de muncă din 

sectorul serviciilor de catering a crescut cu 107,34%, ajungând la 5,3 mii. 

49. Salariile medii brute de încadrare din sectorul turistic sunt mult mai reduse decât 

media înregistrată la nivel național. Astfel, la data de 01.10.2018, ponderea 

salariaților cu salariul brut de încadrare aflat în zona salariului minim pe economie, 

era de 80,95% în cazul sectorului restaurantelor, 62,86% în cazul industriei 

hoteliere, respectiv 51,62% în cazul sectorului agențiilor de turism. 

50. La nivel regional, principalele județe în care sunt concentrați angajații din 

sectoarele turism, hoteluri și restaurante sunt: municipiul București (peste 25% din 

total forță de muncă), Constanța, Cluj, Brașov, Timiș, în timp ce la polul opus, se 

situează 5 județe cu mai puțin de 1.200 CIM, respectiv Caraș-Severin, Giurgiu, 

Ialomița, Teleorman,  și Satu-Mare. La nivelul perioadei 2018-2018, cea mai 

importantă dinamică a forței de muncă a fost înregistrată în București (+31,08%), 

Cluj (+40,23%), Brașov (+34,61%) și Ilfov (+72,19%). 
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D.2. În industria textilă și cea de pielărie 

51. În anul 2018, industria textilă a continuat, însă de o manieră mai accelerată, 

trendul descendent  înregistrat în anii anteriori, pierderea cumulată de locuri de 

muncă la nivelul perioadei 2015-2018 fiind de aproape 22 mii CIM, respectiv de 

13,23% prin raportare la nivelul înregistrat în anul 2015. 

52. În perioada 2017-2018, cele mai importante reduceri au fost înregistrate la nivelul 

industriilor: fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (-9.937 CIM, -10,19%), 

fabricarea prin tricotare sau croșetare a altor articole de îmbrăcăminte (-1.069 

CIM, -12,34%) și fabricarea de articole de lenjerie de corp (-713 CIM, -5,18%). 

53. Reducerile de personal din industria textilă au vizat, cu precădere, zona de muncă 

necalificată. Astfel, numărul de muncitori necalificați în industria confecțiilor s-a 

redus cu 9,41%, de la 99.556 la 85.655 CIM. Alte reduceri au vizat însă și zona de 

operatori și muncitori calificați,  după cum urmează: confecționerii-asamblori 

articole din textile   (-6,99%), operatori confecționerii industriali îmbrăcăminte din 

țesături, tricotaje, materiale sintetice (-9,45%), respectiv croitorii-confecționeri 

îmbrăcăminte (-3,68%). 

54. Reducerea numărului de locuri de muncă din industria textilă a afectat în primul 

rând județele în care această industrie are un rol critic în structura economică, mai 

precis un grup de 9 județe în care fabricarea articolelor de îmbrăcăminte este fie 

principalul sector angajator (Botoșani, Buzău, Covasna, Harghita  și Vrancea), fie 

cel de-al doilea sector angajator (Prahova, Olt, Brăila și Călărași). 

55. De asemenea, dintre primele 10 județe angajatoare din industria textilă, doar 3 

(București, Botoșani și Mureș) au reușit să își mențină sau să își crească ușor forța 

de muncă din industrie, pentru toate celelalte fiind înregistrate scăderi 

semnificative în perioada 2015-2018, mai ales în Prahova (-27,16%, -3.516 CIM), 

Vrancea (-10,48%, -941 CIM), respectiv în județul Timiș (-11,04%, -698 CIM). 

56. În ceea ce privește industria pielăriei, aceasta a cunoscut un trend de scădere 

chiar mai accelerat decât cel înregistrat la nivelul industriei textile, în sensul în 

care, în perioada 2017-2018, numărul de CIM s-a redus cu 7,40%, de la 54,7 mii la 

50,7 CIM, confirmând astfel tendința înregistrată în anii anteriori. Per total, în 

perioada 2015-2018, industria pielăriei a înregistrat o reducere cu 13,92%, 

respectiv cu cca. 8,2 mii CIM. La fel ca și în cazul industriei textile, un factor 

decisiv care a influențat reducerea numărului de locuri de muncă a fost 

reprezentat de creșterea semnificativă a costurilor cu forța de muncă, îndeosebi a 

celor cu forța de muncă necalificată sau cu nivel redus de calificare. 

57. Șapte din cele 10 județe care reprezintă principalele regiunii angajatoare din 

industria pielăriei, au cunoscut reduceri ale numărului de contracte de muncă în 

perioada 2015-2018, cele mai importante pierderi fiind de departe cele înregistrate 

în Județele Bihor (-29,4%, -4.354 CIM) și Timiș (-26,28%, -1.686 CIM). 

58. În ceea ce privește salarizarea, cele mai mici niveluri de salarizare sunt 

înregistrate, în mod categoric, la nivelul sectorului fabricării produselor de 

îmbrăcăminte, unde ponderea CIM cu salariul minim sau în zona salariului minim 
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(82,72%) este cu 60% mai mare decât media înregistrată la nivel național.  

D.3. În industria mobilei și a prelucrării lemnului 

59. Industria lemnului și a prelucrării mobilei reprezintă cel de-al treilea sector 

economic identificat în Strategia de competitivitate a României, ca având un rol 

economic important și cu influență asupra ocupării. Anul 2018 a adus scăderi 

importante ale numărului de contracte de muncă, atât în ceea ce privește industria 

prelucrării lemnului (-2,23%, respectiv -1.167 CIM), cât și la nivelul industriei 

fabricării de mobilă (-2,59%, respectiv -1.648 CIM), confirmând astfel trendul 

negativ început în anul 2016. 

60. Industria mobilei este concentrată în proporție de aprox. 85% la nivelul codului 

CAEN 3109 – Fabricarea de mobilă n.c.a., care a înregistrat în perioada 2018-2019 o 

scădere importantă (-3,92%) a numărului de salariați, ajungând la cca. 51 mii 

contracte de muncă. Pe de altă parte, în corelare cu dezvoltarea comerțului și a 

industriei de logistică-depozitare, se remarcă o continuare a trendului de creștere 

(+2,00%) la nivelul companiilor înregistrate din sectorul fabricării de mobilă pentru 

birouri și magazine, ajungând la cca. 7,2 mii CIM. 

61. La nivel de grupe de ocupații, se remarcă drept tendință principală a perioadei 

2017-2018, reducerea cu 3,95%, de la 36,1 mii la 34,7 mii contracte de muncă CIM, 

a numărului de muncitori calificați în tratarea lemnului și asimilați, această 

reducere fiind dublată însă și de alte scăderi la nivelul zonei de muncă calificată: 

tâmplar universal (-3,03%), operator la mașini unelte cu comandă numerică în 

prelucrarea lemnului (-5,71%) sau tâmplar manual/artizanal (-11,70%). 

62. În plan regional, industria prelucrării lemnului este concentrată cu precădere în 

județele Maramureș, Suceava, Harghita Mureș și Bihor, în timp ce la polul opus se 

află 5 județe cu mai puțin de 400 CIM la nivel de industrie, respectiv Tulcea, 

Giurgiu, Caraș-Severin, Tulcea, Teleorman și Olt. Județul Maramureș este, de 

departe, principalul reprezentant al industriei prelucrării lemnului din România. 

63. Analiza salarizării relevă faptul că, atât sectorul prelucrării lemnului, cât și 

sectorul fabricării de mobilă prezintă niveluri salariale mult mai scăzute decât 

mediile naționale, înregistrând o pondere a contractelor de muncă cu salariul 

minim de 64,71%, respectiv de 52,38%, precum și o pondere a contractelor de 

muncă în zona salariului minim (sub 450 de euro), de 11,06%, respectiv de 15,98%. 

D.4. În sectorul construcțiilor 

64. În perioada 2017-2018, sectorul construcțiilor a înregistrat o creștere importantă a 

numărului de contracte de muncă (+2,55%), ajungând la peste 375,8 mii CIM. 

Această dinamică a fost susținută preponderent de sectorul construcțiilor de clădiri 

(+5,5% reprezentând 10.294 CIM) și de cel al lucrărilor speciale de construcții 

(+3,13% reprezentând 3.595 CIM).  

65. Pe de altă parte, forța de muncă din sectorul lucrărilor de geniu civil a scăzut cu 

7,04%, respectiv cu 4.537 CIM. De altfel, acest sub-sector continuă trendul 

descendent după ce în anii anteriori a cunoscut o reducere chiar mai drastică. Per 

total, în perioada 2015-2018, sectorul lucrărilor de geniu civil a pierdut 13,6 CIM, 



 

Studiu privind dinamica pieței muncii în perioada 2015-2018 la nivelul 
sectoarelor economice reprezentând direcțiile de politică industrială a României 

 

22 

 

respectiv 18,55% din forța de muncă înregistrată în anul 2015. 

66. Zona de muncă necalificată din sectorul construcțiilor înregistrează un ritm de 

creștere spectaculos, dublu față de ritmul înregistrat la nivel de sector, respectiv 

de 11,67% în perioada 2016-2017 și 11,35% în perioada 2017-2018, depășind 152.000 

de contracte de muncă la data de 01.10.2018. Astfel, ponderea muncii necalificate 

în totalul forței de muncă din sectorul construcțiilor a  ajuns la 40,53%, cele mai 

importante creșteri fiind înregistrate în cazul muncitorilor necalificați la demolarea 

clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet (+13,13%), 

respectiv al muncitorilor necalificați la spargerea și tăierea materialelor de 

construcții (+16,30%). 

67. Referitor la salarizare, conform datelor analizate de PIAROM, cele mai reduse 

niveluri de salarizare sunt în sectorul construcțiilor de clădiri (69,40% dintre 

contractele de muncă încheiate cu salariul minim pe economie), în condițiile în 

care muncitorii necalificați dețin o pondere majoritară din forța de muncă. 

68. De asemenea, niveluri scăzute de salarizare se înregistrează și în sectorul lucrărilor 

speciale de construcții, unde ponderea CIM cu salariul minim în total forță de 

muncă este de 56,85%, iar ponderea CIM în sona salariului minim este de 8,07%. În 

cazul sectorului lucrărilor de geniu civil, ponderea salariilor mici este similară 

mediei înregistrate la nivel național, cu precizarea că importanța acestui sector 

tinde să scadă pe măsura reducerilor de personal din ultimii ani. 

69. Distribuția regională a forței de muncă din sectorul construcțiilor relevă o 

concentrare importantă în Municipiul București (80.507 CIM, reprezentând 21,4% 

din total CIM la nivelul sectorului de activitate), urmat de județele  Cluj, Ilfov, 

Timiș și Prahova. La polul opus se află o serie de județe în care numărul de CIM 

este mai mic de 2.500, respectiv Covasna, Mehedinți, Tulcea, Teleorman și 

Ialomița. 

70. În dinamică, fiecare dintre primele 10 județe angajatoare a înregistrat creșteri ale 

forței de muncă din sectorul construcțiilor în perioada 2015-2018, în principal la 

nivelul municipiului București (+9,2%, +6.781 CIM) și județelor Ilfov (+45,28%, +4740 

CIM), Cluj (+17,27%, +2994 CIM) și  Iași (+21,39%, +2489 CIM). Sub aspectul rolului 

ocupat de sectorul construcțiilor în contextul dezvoltării regionale, Sectorul 

lucrărilor de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale (CAEN 4120) este 

principalul sector angajator din Județul Giurgiu, fiind totodată cel de-al doilea 

sector angajator din județele Bistrița-Năsăud, Brașov, Dâmbovița, Iași, Ilfov, 

Maramureș și Satu-Mare. 

D.5. Industrii creative 

71. Analiza evoluției contractelor de muncă din sectorul industriilor creative a avut la 

bază consolidarea numărului de CIM înregistrate la nivelul a 60 de coduri CAEN. 

Industriile analizate au generat, în perioada 2017-2018, o creștere globală a 

numărului de CIM cu 6,25%, respectiv cu cca. 13 mii, ajungând astfel la 221,5 mii 

de contracte de muncă, ceea ce corespunde unei creșteri globale cu 17,36% față de 

anul 2015. 
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72. În perioada 2017-2018, cea mai importantă dinamică pozitivă a locurilor de muncă 

a fost înregistrată în cazul activităților agențiilor de publicitate (+1.494 CIM, 

+7,75%), activităților de arhitectură (+1.180 CIM, + 14,71%),  altor activități 

recreative și distractive (+1.080 CIM, +18,04%), activităților fotografice (+814 CIM, 

+ 45,12%), respectiv activităților de design specializat (+776 CIM, + 31.96%). Pe de 

altă parte, cele mai importante reduceri au fost semnalate la nivelul activităților 

de editare a ziarelor (-280 CIM, -3,71%) și activităților bibliotecilor și arhivelor (-

174 CIM, -3,71%). 

73. În ceea ce privește distribuția forței de muncă din sectorul industriilor creative, se 

observă o polarizare puternică a salariaților în municipiul București (39,90%), urmat 

la foarte mare distanță de județele  Cluj (4,75%), Iași (4,04%), Timiș (4,03%), Dolj 

(3,50%) și Prahova (3,09%). La polul opus, se află 5 județe în care ponderea 

salariaților din industriile creative în totalul la nivel național, nu depășește 0,5%: 

Ialomița (0,33%), Giurgiu (0,40%), Călărași (0,42%), Tulcea (0,46%) și Teleorman 

(0,47%). Industriile creative nu dețin deocamdată o pondere majoritară în forța de 

muncă a niciunui județ din România, context în care niciun cod CAEN aparținând 

industriilor creative nu se regăsește între primele sectoare angajatoare la nivel de 

județ. 

 

E. Structura și dinamica forței de muncă la nivel de industrie – Dinamică competitivă 

Referitor la structura și dinamica forței de muncă la nivelul sectoarelor economice 

incluse în strategia de competitivitate a României în categoria dinamică competitivă, 

analiza PIAROM a relevat următoarele aspecte semnificative: 

E.1. Industria auto și componente 

74. Sectorul industriei auto și componentelor reprezintă unul dintre cele mai dinamice 

sectoare economice ale României din ultimii ani. Cu toate acestea, în perioada 

2017-2018, industria fabricării autovehiculelor a cunoscut o ușoară reducere a 

numărului de CIM, după ce în anul 2017 generase un plus de 7,9 mii locuri de 

muncă noi, în creștere cu 4,33% față de anul 2016, reconfirmând trendul ascendent 

înregistrat în perioada 2015-2016, atunci când numărul de CIM din industria auto 

crescuse cu 13,81%, respectiv cu 22 mii de contracte de muncă. 

75. Trendul aferent perioadei 2017-2018 este caracterizat, pe de o parte, de creșteri 

la nivelul codurilor CAEN 2932 (+3,13%), 2910 (+5,76%) și 2910 (+4,9%), dublate însă 

de o reducere importantă în sectorul fabricării de echipamente electrice și 

electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule – Cod CAEN 

2931 (-6,17%, -5.645 CIM). Nu în ultimul rând, dezvoltarea din ultimii ani a 

companiilor înregistrate sub codurile CAEN de mai sus, a propagat efecte similare și 

la nivelul forței de muncă din sectoare economice interdependente, cum ar fi: 

fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de 

transmise (+8,13%), întreținerea și repararea autovehiculelor (+14,04%), comerț cu 

autoturisme și autovehicule ușoare (+7,76%) și comerț cu amănuntul piese și 

accesorii pentru autovehicule (+4,60%). 
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76. Pe grupe de ocupații specifice industriei, analiza relevă că numărul de montatori 

subansamble a crescut cu +5,63%, ajungând la 46,5 mii, numărul de operatori la 

mașini-unelte semiautomate și automate a crescut cu 6,69%, ajungând la 24,4 mii, 

în timp ce numărul de montatori electromecanici a crescut cu 13,58%, ajungând la 

3,6 mii. 

77. Nivelurile de salarizare sunt semnificativ mai ridicate în cazul fiecăruia din cele 3 

sectoare specifice industriei automotive, în condițiile în care în niciunul dintre 

sectoare ponderea contractelor de muncă încheiate la nivelul salariului minim nu 

depășește 16%, prin comparație cu media de 39,10% înregistrată la nivel național. 

78. Cele mai ridicate niveluri salariale sunt înregistrate chiar în sectorul fabricării 

autovehiculelelor de transport rutier unde, la data de 01.10.2018, 76,08% dintre 

contractele de muncă corespundeau unor salarii medii brute de peste 700 de euro, 

de aproape 3 ori mai mult decât media națională. De asemenea, peste 42% dintre 

salariații încadrați în acest sector aveau un salariul mediu brut de încadrare situat 

între 700 și 800 de euro. 

79. Distribuția forței de muncă din sectorul fabricării autovehiculelor de transport 

rutier, reflectă o polarizare la nivelul a 10 județe principale, dintre care județele 

lider sunt Argeș, Arad, Timiș, Sibiu și Brașov. De altfel, în România există 10 județe 

în care principalul sector angajator, aparține industriei automotive: județul Argeș 

(fabricarea autovehiculelor de transport), județele Brașov, Sibiu și Arad (fabricarea 

altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule), 

județele Prahova, Bistrița-Năsăud, Caraș-Severin și SAtu-Mare (fabricarea de 

echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de 

autovehicule), județul Hunedoara (fabricarea articolelor din fire metalice; 

fabricarea de lanțuri și arcuri), respectiv județul Alba (fabricarea lagărelor, 

angrenajelor, cutiilor de viteza și a elementelor mecanice de transmisie). 

80. În ceea ce privește dinamica locurilor de muncă la nivelul sectorului de activitate, 

se constată că 9 din cele 10 județe analizate au înregistrat creșteri ale numărului 

de contracte de muncă în perioada 2015-2018, cele mai importante evoluții fiind 

semnalate în județele Argeș (+22,17%), Prahova (+90,04%), Sibiu (+21,24%) și Dolj 

(+75,67%). 

E.2. Tehnologia informațiilor și comunicațiilor 

81. La data de 01.10.2018, în cadrul firmelor înregistrate în Secțiunea J a Codului 

CAEN – ”Informații și comunicații”, își desfășurau activitatea cca. 193 mii de 

salariați cu normă întreagă, în creștere cu 9,49% față de aceeași dată a anului 

2017. Aproximativ jumătate din această forță de muncă (96,2 mii contracte de 

muncă) este concentrată în Grupa 62 CAEN – Activități de servicii în tehnologia 

informației, cu o dinamică de +14,29% față de anul 2017.  

82. Per ansamblu, sectorul activităților de servicii în tehnologia informației s-a situat 

pe locul 2 în anul 2018 ca dinamică a numărului locurilor de muncă (+12 mii), după 

sectorul comerțului cu amănuntul, responsabil pentru un număr de 18,9 mii 

contracte de muncă  noi. De altfel, în perioada 2017-2018, absolut toate Grupele 

CAEN aparținând sectorului IT&C au avut o dinamică semnificativ ascendentă. 
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83. Sectorul IT&C cuprinde 104,8 mii specialiști angajați cu CIM cu normă întreagă,  

concentrați preponderent la nivelul municipiului București (48,55%) și al județelor 

Cluj (13,41%), Timiș (10,34%), Iași (5,42%) și Brașov (3,11). Prin raportare la 

numărul de salariați înregistrat la data de 01.10.2015,cea mai importantă dinamică 

au înregistrat-o municipiul București (+54,88%, +18,3 mii), precum și județele Cluj 

(+61,82%, +5,5 mii), Timiș (+45,87%, +3,5 mii) și  Iași (+97,54%, +2,9 mii), acest 

ultim județ reușind practic să își dubleze, în ultimii 4 ani, numărul de specialiști 

IT&C.   

84. Distribuția regională a specialiștilor IT&C relevă dezechilibre importante, în 

condițiile în care aproape 93% din numărul de salariați cu normă întreagă sunt 

concentrați în municipiul București și în alte 6 județe. 

85. Pe categorii de specialiști IT&C, dinamica forței de muncă a fost una ascendentă la 

nivelul fiecărui an din intervalul 2015-2018, pentru fiecare din ocupațiile analizate. 

Per total, cele mai importante creșteri procentuale, depășind cu peste 80% 

nivelurile aferente anului 2015, au fost înregistrate la nivelul ocupațiilor analist 

(+80,19%, +7,5 mii CIM) și manager proiect informatic (+84,68%, + 4,9 mii CIM). 

86. Structura personalului din sectorul IT&C pe clase salariale relevă o distribuție 

prioritară în clasele salariale 1.500-2.000 euro (18,49%), 1.000-1.500 euro (17,34%), 

respectiv peste 2.000 de euro (16,07%). Practic, ponderea angajaților cu salarii 

brute de încadrare situate peste 2.000 de euro lunar este de cca. 8 ori mai mare în 

Sectorul IT&C decât media națională, iar cea a angajaților încadrați în clasa 

salarială 1.500-2.000 euro este de peste 4 ori mai mare decât la nivelul economiei 

naționale. 

87. Per ansamblu, peste jumătate dintre salariații care activează în sectorul IT&C au 

salarii brute de încadrare de peste 1.000 de euro.  La nivelul principalelor 2 

industrii care formează sectorul IT, se remarcă o distribuție diferențiată a 

nivelurilor salariale, în sensul în care mediile salariale sunt sensibil mai ridicate în 

sectorul activităților de servicii în tehnologia informației, prin raportare la sectorul 

telecomunicațiilor, această diferență fiind datorată, în principal, nivelului mult 

mai ridicat de specializare al personalului. În mod paradoxal, analizând prin prisma 

ponderii CIM cu salariul brute de încadrare de peste 1.000 de euro,  municipiul 

București se situează abia pe locul 5 la nivel național, lider în acest clasament fiind 

județul Cluj. Cele mai mari salarii de încadrare sunt înregistrate în industria de 

dezvoltare software. Pe de altă parte, cele reduse medii salariale sunt în 

sectoarele cinematografie și editare. 

88. Cca. 67% dintre specialiștii IT&C din București au salarii brute de încadrare de 

peste 1.500 de euro, cu cca. 15% peste media națională. De asemenea, pe ocupații, 

cele mai ridicate salarii de încadrare le au managerii de proiect informatic, 

inginerii de sistem software și programatorii. Aproape două treimi dintre managerii 

de proiect informatic au salarii brute de încadrare de peste 2.000 euro. 

89. În ceea ce privește distribuția specialiștilor IT&C pe grupe de vârstă, aceasta relevă 

o structură complet diferită față de cea a forței de muncă la nivelul economiei. 

Astfel, ponderea salariaților încadrați în segmentele de vârstă 20-30 ani și 30-40 ani 
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este practic dublă în cazul specialiștilor IT&C față de media națională. Mai puțin de 

5% din specialiștii IT&C au peste 50 de ani, spre deosebire de procentul de 23,68% 

înregistrat la nivel național. 

90. De altfel, specialiștii IT&C se află pe primul loc între cele 40 de subgrupe majore 

COR în cea ce privește ponderea salariaților încadrați în grupa de vârstă 20-30 ani, 

precum și a celor încadrați în grupa de vârstă 30-40 ani. Totodată, subgrupa COR 

25 – “Specialiști în tehnologia informațiilor și comunicațiilor” înregistrează cea mai 

redusă pondere a angajaților încadrați în grupele de vârstă 40-50 ani, 50-60 ani și 

peste 60 de ani, dintre toate subgrupele COR. 

E.3. Procesarea alimentelor și fabricarea băuturilor 

91. Atât industria alimentară, cât și cea a fabricării băuturilor, au înregistrat o 

dinamică ascendentă a contractelor de muncă în perioada 2015-2018, cu o ușoară 

scădere la nivelul anului 2018 în cazul celui de-al doilea sector de activitate. 

92. În perioada 2017-2018, cele mai multe locuri de muncă noi au fost create în 

industria fabricării pâinii, industria fabricării biscuiților și pișcoturilor și industria 

prelucrării și conservării fructelor și legumelor.  La polul opus, cele mai 

semnificative reduceri s-au înregistrat în industriile: fabricarea produselor de 

morărit, prelucrarea și conservarea cărnii și fabricarea produselor din cacao și a 

ciocolatei. 

93. În ceea ce privește sectorul băuturilor, în perioada 2017-2018 se constată o 

creștere moderată la nivelul principalelor 2 sectoare angajatoare, respectiv 

producția de băuturi răcoritoare nealcoolice (+2,29%) și fabricarea berii (+2,33%), 

dublată însă de o reducere mult mai abruptă a numărului de CIM la nivelul 

sectoarelor fabricării vinului din struguri (-22,62%) și distilarea, rafinarea și 

mixarea băuturilor alcoolice (-9,55%). 

94. Nivelurile de salarizare sunt mult mai reduse în cazul industriei alimentare, prin 

comparație cu cea a fabricării băuturilor, în condițiile în care ponderea 

contractelor de muncă cu salariul minim sau în zona salariului minim este practic 

dublă, situație cauzată de diferențele de productivitate.  Cu toate acestea, în 

cazul ambelor sectoare analizate, principalul interval salarial rămâne tot cel 

aferent salariului minim pe economie (53,10% din numărul de CIM în cazul 

industriei alimentare, respectiv 23,97% din totalul CIM în cazul industriei fabricării 

băuturilor). 

95. La nivelul perioadei 2015-2018, doar 2 dintre principalele 10 județe angajatoare 

din sector au înregistrat o reducere a numărului de CIM, respectiv Argeș (-2,79%) și 

Timiș (-2,23%). Cele mai importante creșteri s-au înregistrat în municipiul București 

(+19,27%) și în județele Cluj (+19,83%) și Bacău (+20,63%). 

96. De asemenea, analizând forța de muncă din industria alimentară și din sectorul 

fabricării băuturilor sub forma ponderii în total forță de muncă la nivel de județ, 

constatăm că există 5 județe pentru care acest procent depășește 20%: Mehedinți 

(22,72%), București (21,80%), Gorj (20,89%), Teleorman (20,07%) și Sălaj (20,04%). 

În același timp, există 5 județe în care dependența forței de muncă față de acest 
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sector este mult mai redusă: Timiș (11,29%), Cluj (11,64%), Suceava(11,69%), 

Bistrița-Năsăud (11,70%) și Argeș (11,78%). 

F. Structura și dinamica forței de muncă la nivel de industrie – Inovare, dezvoltare 

tehnologică și valoare adăugată 

Referitor la structura și dinamica forței de muncă la nivelul sectoarelor economice 

incluse în strategia de competitivitate a României în categoria inovare, dezvoltare 

tehnologică și valoare adăugată, analiza PIAROM a scos în evidență următoarele concluzii 

relevante: 

F.1. Sănătate și produse farmaceutice 

97. Sectorul de sănătate din România a câștigat, în perioada 2017-2018, un număr de 

peste 6,1 mii de contracte de muncă cu normă întreagă (+2,26%), încetinind însă 

ritmul de creștere aferent perioadei 2016-2017 (7,58%, de la 253,3 mii la 272,5 mii 

CIM). 

98. În plan regional, Municipiul București înglobează cea mai mare parte a forței de 

muncă din sectorul de sănătate, respectiv cca. 23%. De asemenea, între primele 

județe ca număr de salariați din sectorul de sănătate se află și Iași, Cluj, Timiș și 

Dolj, în timp ce la polul opus se află județele Tulcea, Ialomița, Caraș-Severin, 

Giurgiu și Ilfov. 

99. La nivelul principalelor 10 județe angajatoare: cu excepția unui singur județ (Dolj, 

care a înregistrat o scădere a numărului de CIM cu 4,95%), toate celelalte 9 județe 

au cunoscut creșteri ale numărului de contracte de muncă în perioada 2015-2018, 

în principal municipiul București (+11,92%, +6,8 mii) și județele Iași (+14,82%, +2 

mii), Timiș (+15,33%, +1,701 mii) și Cluj (+10,54%, +1,4 mii). De altfel, în județele 

Iași și Mureș, principalul sector angajator îl reprezintă activitățile de asistență 

spitalicească (CAEN 8610). 

100. În ceea ce privește salarizarea, se observă că peste 62% din salariații din sectorul 

de sănătate sunt grupați în 3 intervale salariale principale: 1.000-1.500 euro 

(30,85%), 450-550 euro (15,83%), respectiv 15,82% (salariul minim pe economie).  

101. Specialiștii în domeniul sănătății se află pe locul 3 între grupele de ocupații cu cea 

mai mare pondere a contractelor de muncă cu valoarea de peste 1.000 euro, cu 

52,43%, după specialiștii în tehnologia informației și comunicațiilor (79,12%) și 

conducătorii în domeniul administrativ și comercial (54,73%). 

F.2. Energie și management de mediu 

102. Sectorul producției de energie se află printre puținele sectoare economice care în 

anul 2018 au continuat tendința de scădere a numărului de contracte de muncă, 

ajungând la 57,4 mii la data de 01.10.2018. Per ansamblu, sectorul producției și 

furnizării de energie a pierdut în perioada 2015-2018 un număr de 4,8 mii 

contracte de muncă, reprezentând 7,66% din nivelul înregistrat la 01.10.2015. 

103. Pe industrii, se constată o scădere mai accentuată la nivelul sectorului producției 

de energie electrică, care în perioada 2015-2018 a pierdut 4,3 mii contracte de  
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muncă, respectiv 18,70% cifra de personal existentă în anul 2015. Pe de altă parte, 

singura activitate economică din sectorul energetic, care în perioada 2015-2018 a 

înregistrat o creștere a numărului de locuri de muncă a fost distribuția 

combustibililor gazoși, prin conducte (+37,55%, +2,3 mii CIM). 

104. La nivel regional, se observă o concentrare a forței de muncă din sectorul 

producției și furnizării de energie, preponderent în municipiul București și în 

județele Mureș, Constanța, Dolj și Gorj, la polul opus existând o serie de județe 

(Călărași, Brăila, Teleorman, Olt, Ialomița) unde acest sector este practic 

inexistent. 

105. În perioada 2015-2018, 8 din principalele 10 județe angajatoare din sectorul de 

energie au înregistrat reduceri ale numărului de contracte de muncă, cele mai 

abrupte scăderi fiind înregistrate în județele Constanța (-17,96%, -913 CIM), 

Hunedoara (-32,94%, -911 CIM) și Dolj (-15,88%, -706 CIM). Pe de altă parte, 

creșteri importante ale numărului de CIM s-au înregistrat în municipiul București 

(+8,01%, +1.073 CIM) și mai ales în județul Mures (+98,35%, +2.440 CIM), pe fondul 

dezvoltării industriei distribuției combusitibilor gazoși. 

106. Nivelurile de salarizare din sectorul energetic sunt net superioare mediilor 

înregistrate la nivel național, în principal la nivelul intervalelor 550-700 euro 

(24,91% față de 11,31%), 700-800 euro (17,13% față de 5,52%) și 800-1.000 euro 

(13,93% față de 5,52%). 

G. Structura și dinamica forței de muncă la nivel de industrie – Bioeconomie, 

biofarmaceutică și biotehnologii 

107. Referitor la sectorul economic “Bioeconomie (silvicultură, pescuit și acvacultură), 

biofarmaceutică și biotehnologii”, asumat prin Strategia de competitivitate a 

României drept sector cu potențial de specializare inteligentă, este important de 

precizat că la ora actuală, nici nomenclatorul CAEN și nici nomenclatorul COR nu 

oferă posibilitatea unei cuantificări obiective a forței de muncă, ceea ce reprezintă 

o limitare a prezentei cercetări. Din acest motiv, analiza sectorului bioeconomiei s-

a realizat la nivelul întregii Secțiuni A – Agricultură, silvicultură și pescuit, din 

cadrul CAEN, care în perioada 2017-2018, a înregistrat o creștere cu 1,34% a 

numărului de locuri de muncă, de la 157,2 mii la 159,3 mii de contracte de muncă. 

108. Cea mai importantă dinamică o înregistrează sectoarele cultivării cerealelor, 

plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase (+634 

CIM, +1,27%), cultivării strugurilor (+596 CIM, +17,39%) și creșterii păsărilor (+442 

CIM, +3,43%).  

109. În plan regional, cei mai mulți angajați în sectorul agricultură se înregistrează în 

municipiul București și în județele Timiș, Constanța, Brăila și Călărași. Pe de altă 

parte, județele Gorj, Mehedinți, Satu-Mare și Dâmbovița, înregistrează fiecare mai 

puțin de 2.000 contracte de muncă la nivelul Secțiunii A din Cadrul CAEN – 

Agricultură, silvicultură și pescuit. 

110. Cel mai mare pondere a forței de muncă încadrate în sectorul agricultură în total 

salariați se înregistrează în județele Caraș-Severin (15,43%), Ialomița (14,54%), 
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Teleorman (11,58%), Tulcea (11,15%), Brăila (10,73%), Vrancea (7,95%) și Giurgiu 

(7,01%), în timp ce în municipiul București și în alte 6 județe (Cluj, Ilfov, Sibiu, 

Argeș, Brașov și Gorj), acest sector deține o pondere nesemnificativă. 

111. Toate cele 10 principale județe angajatoare din sector au înregistrat creșteri ale 

numărului de contracte de muncă în perioada 2015-2018, cele mai semnificative 

evoluții fiind înregistrate în municipiul București (+27,53%, +1.590 CIM), dar și în 

județele Dolj (+28,73%, +1.216 CIM), Constanța (15,71%, 860 CIM) și Iași (14,65%, 

691 CIM). 
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4. Tendințe generale privind evoluția forței de muncă în 

perioada 2015-2018 

 

Prezenta secțiune reflectă situația de ansamblu a pieței forței de muncă din 

România, evidențiind o serie de particularități ce individualizează țara noastră în 

contextul macroeconomic european. Spre deosebire de studiile lansate de PIAROM  în anii 

precedenți, care analizează tendințele generale privind evoluția forței de muncă prin 

raportare la anul anterior celui în care au fost culese și prelucrate datele, prezenta 

lucrare își propune o analiză mult mai complexă, multianuală (2015-2018), cu scopul de a 

identifica și analiza principalele tendințe pe termen mediu și lung care caracterizează 

piața forței de muncă din România. Nu în ultimul rând, rezultatele analizei aferente 

perioadei 2015-2018 au fost proiectate și în plan geografic, prin defalcarea indicatorilor 

studiați la nivel de județ, respectiv la nivel de regiune de dezvoltare, oferind astfel și o 

perspectivă regională a pieței forței de muncă. 

 

4.1 Structura generală a forței de muncă 

 

În studiile prezentate de PIAROM în anii anteriori s-a arătat că piața muncii din 

România se se află sub imperiul unor provocări majore, care tind să se acutizeze și pot 

deveni în timp amenințări la sustenabilitatea dezvoltării macroeconomice. Între acestea, 

menționăm: migrația forței de muncă calificată, intensificată odată cu liberalizarea 

pieței muncii la nivel european și amplificată de diferențele salariale semnificative în 

anumite sectoare de activitate între România și majoritatea statelor membre ale Uniunii 

Europene;  valoarea adăugată scăzută a unor sectoare economice incluse în Strategia 

Națională de Competitivitate, generată de faptul că unele sectoare identificate ca 

prioritare în Strategia Națională de Competitivitate (Textile și Pielărie, Prelucrarea 

lemnului), dincolo de faptul că implică forța de muncă ieftină, nici nu sunt în măsură să 

producă marje de rentabilitate satisfăcătoare; dispariția industriei și a specialiștilor în 

diferite meserii, amplificată de criza puternică de identitate a învățământului național și 

de cvasi-inexistența unui învățământ tehnic și profesional (licee tehnice, școli 

profesionale) performant și atractiv; persistența unui grad de urbanizare redus (unul 

dintre cele mai mici din Uniunea Europeană), care corespunde unui număr ridicat al 

populației rurale, angrenată în agricultura de subzistență, nemecanizată și lipsită de 

performanță, sau în diferite forme de muncă nesalarizată, care expun populația rurală la 

riscuri privind sănătatea și securitatea în muncă, protecția și asigurările sociale, etc. 

Abordând într-o manieră comparativă principalele particularități ale pieței forței de 

muncă pentru fiecare din cele 8 regiuni de dezvoltare ale României, prezentul capitol relevă 

o serie de aspecte relevante la nivel național privind gradul de ocupare și structura 

angajaților. Astfel, la data de 01.10.2018, în România erau înregistrate cca. 5,42 milioane 

de contracte de muncă cu normă întreagă. În plan regional, evoluțiile sunt corelate cu 

profilul de dezvoltare economică dar și cu demografia fiecăriu județ, influențând direct 
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ponderile deținute de regiuni în totalul contractelor de muncă înregistrate la nivel 

național, după cum rezultă din dinamica numărului de CIM la nivelul perioadei 2015-2018 

(Tabelul nr. 1). 

Tabelul nr. 1 Ponderea deținută de fiecare regiune de dezvoltare în totalul contractelor de muncă 

la nivel național: analiză comparativă (2015-2018) 

Regiunea de 
dezvoltare 

2015 2016 2017 2018 
Dinamică 2015-

2018 

Nr. CIM 
Pondere 

(%) 
Nr. CIM 

Pondere 
(%) 

Nr. CIM 
Pondere 

(%) 
Nr. CIM 

Pondere 
(%) 

Nr. CIM % 

București-Ilfov 1.288.979 26,33% 1.340.806 26,68% 1.433.309 27,16% 1.495.056 27,61% 206.077 15,99% 

Nord-Vest 635.996 12,99% 667.972 13,29% 692.995 13,13% 712.734 13,16% 76.738 12,07% 

Centru 614.378 12,55% 623.608 12,41% 646.942 12,26% 654.673 12,09% 40.295 6,56% 

Sud Muntenia 536.521 10,96% 555.088 11,05% 586.359 11,11% 594.100 10,97% 57.579 10,73% 

Nord-Est 505.274 10,32% 524.287 10,43% 547.981 10,39% 572.782 10,58% 67.508 13,36% 

Vest 479.721 9,80% 495.476 9,86% 509.044 9,65% 518.896 9,58% 39.175 8,17% 

Sud-Est 487.389 9,96% 476.851 9,49% 493.419 9,35% 503.070 9,29% 15.681 3,22% 

Sud-Vest Oltenia 346.412 7,08% 340.972 6,79% 366.428 6,94% 364.158 6,72% 17.746 5,12% 

Total 
4.894.67

0 
100,00% 

5.025.06
0 

100,00% 
5.276.47

7 
100,00% 

5.415.46
9 

100,00% 520.799 10,64% 

 

 

Din informațiile prezentate în tabelul de mai sus, se poate concluziona faptul că 

regiunea București-Ilfov înregistrează cel mai ridicat nivel de dezvoltare a pieței forței de 

muncă cu aproape 1,5 milioane contracte de muncă, reprezentând 27,61% din totalul 

contractelor de muncă încheiate la nivel național. De altfel, regiunea București-Ilfov se 

caracterizează, în mod categoric, prin cea mai semnificativă dinamică a CIM, atât din punct 

de vedere procentual (+15,99%), cât și cantitativ (206.077 CIM), generând practic 38,71% din 

locurile de muncă nou create în perioada 2015-2018. 

Cea de-a doua regiune ca dinamică a forței de muncă este Nord-Est (+13,36%, +67.508 

CIM), urmată de regiunile Nord-Vest (+12,07%, +67.378 CIM) și Sud Muntenia (+10,73%, + 

57.579 CIM). Jumătate dintre regiunile de dezvoltare au reușit creșteri ale numărului de CIM 

cu cel puțin 10% în ultimii 4 ani. De asemenea, niciuna dintre regiunile de dezvoltare ale 

României nu a întregistrat o scădere a numărului de CIM în perioada 2015-2018. Cu toate 

acestea, regiunile Sud-Est și Sud-Vest Oltenia au înregistrat ritmuri de creștere mult mai 

reduse (+3,22%, respectiv +5,12%) prin rapoartare la media de 10,64% înregistrată la nivel 

național. 

Situația distribuției forței de muncă din România, prezentată anterior, confirmă două 

direcții majore de dezvoltare economico-socială la nivelul țării, identificate în studiile 

anterioare lansate de PIAROM: 

 statutul de metropolă în devenire a Municipiului București, respectiv de zonă 

metropolitană a Județului Ilfov, în care sunt concentrate majoritatea resurselor 

la nivel național; această tendință a determinat proiectarea politicilor publice 

macroeconomice în direcția încurajării unui echilibru în ceea ce privește 

dezvoltarea teritorială și regională;  
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 polarizarea pieței muncii în funcție de nivelul de dezvoltare economică a 

regiunilor, prin prisma faptului că două dintre cele trei regiuni de dezvoltare 

învecinate cu capitala (respectiv Regiunea Sud-Vest și Regiunea Sud-Est) ocupă 

ultimele două locuri din punct de vedere al numărului de contracte de muncă, 

fiind totodată și regiunile cu cea mai slabă dinamică a forței de muncă la nivelul 

perioadei 2015-2018; o posibilă explicație a acestui fapt poate fi reprezentată de 

distanța mică față de metropolă, care permite atât relocarea facilă, cât și 

mobilitatea forței de muncă intra-regionale. 

În ceea ce privește distribuția numărului de contracte individuale de muncă la data 

de 01.10.2018, la nivel de județ, aceasta confirmă faptul că în Municipiul București sunt 

înregistrate mai multe contracte de muncă decât în următoarele 7 județe din 

clasament, în timp ce Județul Cluj (al doilea, după numărul contractelor de muncă 

înregistrate) are mai multe contracte de muncă decât ultimele 5 județe din clasament 

(Covasna, Caraș-Severin, Ialomița, Giurgiu și Mehedinți), după cum rezultă din Figura nr. 

1, respectiv din Tabelul nr. 2. 

 

Figura nr. 1 Distribuția numărului de contracte de muncă pe unități administrativ-teritoriale de 

nivel I 

Referitor la dinamica generală a forței de muncă în perioada 2015-2018, se constată 

că doar 4 (Călărași, Teleorman, Hunedoara și Constanța) din cele 42 de județe au 

înregistrat o scădere a numărului de contracte de muncă, la nivelul celorlalte fiind 

înregistrate creșteri cu procente între 0,89 (județul Brăila) și 28,6% (județul Ilfov). 

Tabelul nr. 2 Dinamica contractelor individuale de muncă în perioada 2015-2018, la nivel de județ 

Județ 
Număr contracte individuale de muncă Dinamică 2015-2018 

2015 2016 2017 2018 Nr. CIM % 

Alba 80.524 81.359 85.545 86.429 5.905 7,33% 

Arad 117.282 122.313 124.645 127.194 9.912 8,45% 

Argeș 157.634 166.902 182.386 182.676 25.042 15,89% 

Bacău 100.487 105.179 109.746 112.306 11.819 11,76% 

Bihor 143.502 148.982 153.722 157.543 14.041 9,78% 
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Județ 
Număr contracte individuale de muncă Dinamică 2015-2018 

2015 2016 2017 2018 Nr. CIM % 

Bistrița-Năsăud 55.521 61.661 63.114 62.555 7.034 12,67% 

Botoșani 44.872 47.972 49.980 51.441 6.569 14,64% 

Brăila 55.222 53.521 55.370 55.716 494 0,89% 

Brașov 180.075 180.331 189.371 187.385 7.310 4,06% 

București 1.133.655 1.169.513 1.250.595 1.296.150 162.495 14,33% 

Buzău 71.395 73.192 75.944 76.434 5.039 7,06% 

Caraș-Severin 36.208 36.174 37.323 37.861 1.653 4,57% 

Călărași 49.169 48.527 49.503 49.025 -144 -0,29% 

Cluj 228.127 238.722 249.783 262.161 34.034 14,92% 

Constanța 171.038 158.718 163.845 167.905 -3.133 -1,83% 

Covasna 38.944 40.333 40.700 40.941 1.997 5,13% 

Dâmbovița 63.661 66.808 70.245 72.894 9.233 14,50% 

Dolj 130.243 128.283 141.312 136.721 6.478 4,97% 

Galați 102.366 102.658 105.185 107.616 5.250 5,13% 

Giurgiu 28.883 30.091 32.444 33.861 4.978 17,24% 

Gorj 62.150 59.219 62.082 63.758 1.608 2,59% 

Harghita 65.318 67.364 69.601 71.171 5.853 8,96% 

Hunedoara 88.952 88.431 89.570 86.950 -2.002 -2,25% 

Ialomița 35.657 36.079 37.952 37.592 1.935 5,43% 

Iași 146.597 152.527 161.907 174.535 27.938 19,06% 

Ilfov 155.324 171.293 182.714 198.906 43.582 28,06% 

Maramureș 92.325 97.883 101.390 104.117 11.792 12,77% 

Mehedinți 31.644 29.723 31.647 32.062 418 1,32% 

Mureș 119.474 119.861 122.997 127.779 8.305 6,95% 

Neamț 72.484 71.925 72.990 74.296 1.812 2,50% 

Olt 58.470 58.676 63.848 62.852 4.382 7,49% 

Prahova 172.875 177.561 184.395 187.972 15.097 8,73% 

Sălaj 39.691 41.398 42.392 43.682 3.991 10,06% 

Satu-Mare 76.830 79.326 82.594 82.676 5.846 7,61% 

Sibiu 7130.043 134.360 138.728 140.968 10.925 8,40% 

Suceava 93.199 98.322 103.881 109.188 15.989 17,16% 

Teleorman 41.603 41.473 41.614 41.244 -359 -0,86% 

Timiș 224.318 236.205 245.326 255.727 31.409 14,00% 

Tulcea 39.656 38.327 41.070 42.237 2.581 6,51% 

Vaslui 63.905 65.071 67.539 68.765 4.860 7,61% 

Vâlcea 47.635 48.362 49.477 51.016 3.381 7,10% 

Vrancea 47.712 50.435 52.005 53.162 5.450 11,42% 

Total 4.894.670 5.025.060 5.276.477 5.415.469 520.799 10,64% 
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Cea mai spectaculoasă dinamică a numărului de CIM a înregistrat-o municipiul 

București, care în perioada 2015-2018 a câștigat un număr de 162.495 CIM, reprezentând 

un plus de 14,33% în raport cu nivelul înregistrat în anul 2015, respectiv 31,20% din totalul 

contractelor de muncă noi din România la nivelul perioadei analizate. Totuși, sub aspectul 

dinamicii procentuale a numărului de CIM, municipiul București se află abia pe locul 9 

la nivel național, fiind devansat de județele: 

 Ilfov (+28,06%, +43.582 CIM); 

 Iași (+19,06%, +27.938 CIM); 

 Giurgiu (+17,24%, +4.978 CIM); 

 Suceava (+17,16%, +15.989 CIM); 

 Argeș (+15,89%, +25.042 CIM); 

 Cluj (+14,92%, +34.034 CIM); 

 Botoșani (+14,64%, +6.569 CIM); 

 Dâmbovița (+14,5%, +9.233 CIM). 

Pe de altă parte, cea mai lentă dinamică a forței de muncă în perioada 2015-2018 

s-a înregistrat în județele: 

 Hunedoara (-2,25%, -2.002 CIM); 

 Constanța (-1,83%, -3.133 CIM); 

 Teleorman (-0,86%, -359 CIM); 

 Călărași (-0,29%, -144 CIM); 

 Brăila (+0,89%, +494 CIM); 

 Mehedinți (+1,32%, +418 CIM); 

 Neamț (+2,5%, +1.812 CIM); 

 Gorj (+2,59%, +1.608 CIM). 

Un alt indicator important al structurii generale a forței de muncă este ponderea 

contractelor de muncă din regiunile analizate în total contracte de muncă la nivel 

național, pe grupe majore COR. Acest indicator a fost analizat la nivel multianual (2015-

2018), cu scopul de a identifica tendințele majore privind dinamica forței de muncă pe 

termen mediu și lung (Tabelul nr. 3). 

 

Tabelul nr. 3 Evoluția structurii forței de muncă în perioada 2015-2018, pe grupe majore COR 

Grupă 
majoră COR 

Descriere Grupă majoră COR 
Pondere în total contracte de muncă (%) 

2015 2016 2017 2018 

1 
Membri ai corpului legislativ, ai executivului, 
înalți conducători din adm. publică 

8,00% 7,84% 7,97% 8,23% 

2 Specialiști în diverse domenii de activitate 21,78% 18,98% 18,97% 19,22% 

3 
Tehnicieni și alți specialiști din domeniul 
tehnic 

9,32% 10,30% 10,19% 10,47% 
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4 Funcționari administrativi 6,38% 6,40% 6,34% 6,42% 

5 Lucrători în domeniul serviciilor 14,67% 15,45% 15,87% 16,01% 

6 
Lucrători calificați în agricultură, silvicultură și 
pescuit 

0,38% 0,37% 0,37% 0,36% 

7 Muncitori calificați și asimilați 14,00% 13,76% 13,25% 12,55% 

8 
Operatori la instalații și mașini; asamblori de 
mașini și echipamente 

11,36% 11,78% 11,85% 11,66% 

9 Muncitori necalificați 14,12% 15,10% 15,20% 15,08% 

 

Analiza datelor de mai sus reflectă următoarele modificări de structură ale pieței 

forței de muncă din România: 

 continuarea trendului de creștere moderată a ponderii specaliștilor în total 

forță de muncă, după scăderea abruptă înregistrată în anul 2015, pe fondul 

dezvoltării rapide a unor industrii din sectorul tehnologic (în principal IT și 

comunicații); 

 atenuarea trendului de creștere a numărului de muncitori necalificați, pe 

fondul majorărilor repetate ale salariului minim și reducerii numărului de 

salariați necalificați din industriile textilă, pielărie și din cea a prelucării 

lemnului;  

 cu toate acestea, ponderea muncitorilor necalificați în total forță de muncă 

rămâne peste nivelul înregistrat în anul 2015 (15,08% față de 14,12%), în timp 

ce numărul de muncitori calificați continuă trendul descendent (12,55% în 2018 

față de 14,00% în 2017); 

 nu în ultimul rând, având drept cauză principală dezvoltarea comerțului dar și a 

sectorului de transport-logistică, ponderea numărului de lucrători în domeniul 

serviciilor a continuat să crească, depășind procentul de 16% la 01.10.2018. 

Sub aspectul dinamicii și structurii forței de muncă a României pe sectoare economice 

angajatoare (secțiuni CAEN), datele statistice (Tabelul nr. 4) relevă discrepanțe 

semnificative în funcție de domeniul de activitate. 

 

Tabelul nr. 4 Dinamica și structura forței de muncă a României în perioada 2015-2018, pe secțiuni 

CAEN 

Secțiune CAEN1 
2015 2016 2017 2018 Dinamică 2015-2018 

Nr. CIM Pondere (%) Nr. CIM Pondere (%) Nr. CIM Pondere (%) Nr. CIM Pondere (%) Nr. CIM % 

A. Agricultură, 
silvicultură și pescuit 

146.334 2,99% 148.491 2,98% 157.178 2,98% 159.284 2,96% 12.950 8,85% 

B. Industria extractivă 69.180 1,41% 54.958 1,10% 54.972 1,04% 52.666 0,98% -16.514 -23,87% 

C. Industria 
prelucrătoare 

1.185.617 24,22% 1.215.496 24,38% 1.235.321 23,41% 1.229.126 22,87% 43.509 3,67% 

D. Producția și 
furnizarea de energie 
electrică și termică, 
gaze, apă caldă și aer 
condiționat 

62.140 1,27% 58.315 1,17% 57.428 1,09% 57.379 1,07% -4.761 -7,66% 

                                                           
1 Limită a cercetării: din statistica prezentată lipsesc 38.593 CIM la nivelul anului 2016, respectiv 40.775 CIM la 
nivelul anului 2018, reprezentând înregistrări REVISAL care nu aveau alocat codul CAEN aferent. 
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Secțiune CAEN1 
2015 2016 2017 2018 Dinamică 2015-2018 

Nr. CIM Pondere (%) Nr. CIM Pondere (%) Nr. CIM Pondere (%) Nr. CIM Pondere (%) Nr. CIM % 

E. Distribuția apei; 
salubritate; gestionarea 
deșeurilor; activități de 
decontaminare 

98.262 2,01% 95.596 1,92% 105.972 2,01% 100.447 1,87% 2.185 2,22% 

F. Construcții 346.999 7,09% 348.347 6,99% 366.509 6,95% 375.861 6,99% 28.862 8,32% 

G. Comerț cu ridicata și 
amănuntul; repararea 
autovehiculelor și 
motocicletelor 

784.960 16,04% 828.410 16,61% 889.415 16,86% 922.950 17,17% 137.990 17,58% 

H. Transport și 
depozitare 

334.962 6,84% 354.316 7,11% 381.082 7,22% 396.516 7,38% 61.554 18,38% 

I. Hoteluri și 
restaurante 

142.738 2,92% 150.801 3,02% 175.221 3,32% 186.905 3,48% 44.167 30,94% 

J. Informații și 
comunicații 

153.473 3,14% 164.238 3,29% 176.307 3,34% 193.047 3,59% 39.574 25,79% 

K. Intermedieri 
financiare și asigurări 

104.597 2,14% 99.375 1,99% 100.293 1,90% 100.667 1,87% -3.930 -3,76% 

L. Tranzacții imobiliare 32.650 0,67% 33.486 0,67% 35.703 0,68% 37.807 0,70% 5.157 15,79% 

M. Activități 
profesionale, științifice 
și tehnice 

192.236 3,93% 193.152 3,87% 208.358 3,95% 222.357 4,14% 30.121 15,67% 

N. Activități de servicii 
administrative și 
activități de servicii 
suport 

253.809 5,19% 294.502 5,91% 301.762 5,72% 304.069 5,66% 50.260 19,80% 

O. Administrație 
publică și apărare; 
asigurări sociale din 
sistemul public 

128.133 2,62% 139.655 2,80% 160.146 3,04% 162.695 3,03% 34.562 26,97% 

P. Învățământ 390.892 7,99% 337.194 6,76% 362.969 6,88% 347.343 6,46% -43.549 -11,14% 

Q. Sănătate și asistență 
socială 

318.187 6,50% 324.684 6,51% 348.381 6,60% 355.713 6,62% 37.526 11,79% 

R. Activități de 
spectacole, culturale și 
recreative 

63.914 1,31% 66.121 1,33% 70.894 1,34% 74.828 1,39% 10.914 17,08% 

S. Alte activități de 
servicii 

84.377 1,72% 78.451 1,57% 87.575 1,66% 93.996 1,75% 9.619 11,40% 

T. Activități ale 
gospodăriilor private în 
calitate de angajator 
de personal casnic; 
activități ale 
gospodăriilor private 

588 0,01% 465 0,01% 525 0,01% 606 0,01% 18 3,06% 

U. Activități ale 
organizațiilor și 
organismelor 
extrateritoriale 

574 0,01% 414 0,01% 465 0,01% 432 0,01% -142 -24,74% 

Total 4.894.622 100,00% 4.986.467 100,00% 5.276.476 100,00% 5.374.694 100,00% 480.072 9,81% 

 Așadar, chiar dacă per ansamblul economiei naționale, numărul de contracte de 

muncă a crescut cu cca. 10% în ultimii 4 ani, remarcăm că această creștere a fost 

susținută în principal de câteva sectoare economice cu dinamică ridicată. Astfel, peste 

50% dintre locurile de muncă nou create în perioada 2015-2018 au fost generate la nivelul 

următoarelor 3 sectoare economice: 

 comerț (+17,58% față de anul 2015, +137.990 CIM), reprezentând 28,74% din total 

creștere; 

 transport și depozitare (+18,38% față de anul 2015, +61.554 CIM), reprezentând 

12,82% din total creștere; 
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 activități de servicii administrative și activități de servicii suport (+19,80% față de 

anul 2015, +50.260 CIM), reprezentând 10,47% din total creștere. 

Alte 30% din creșterea numărului de CIM la nivelul perioadei 2015-2018 au fost 

asigurate de încă 3 sectoare economice cu dinamică medie sau ridicată, respectiv: 

hoteluri și restaurante (+30,94%, +44.167 CIM), industria prelucrătoare (+3,67%, +43.509 

CIM) și informații și comunicații (+25,79%, +39.574 CIM). Prin urmare, observăm că 80% din 

creșterea numărului de locuri de muncă în perioada 2015-2018 a fost asigurată de 6 

sectoare economice, după cum rezultă din Figura nr. 2.  

 

 

Figura nr. 2 Distribuția pe Secțiuni CAEN a locurilor de muncă nou create în perioada 2015-2018 

 

Pe de altă parte, 3 sectoare economice au înregistrat scăderi importante ale 

numărului de contracte de muncă, respectiv: învățământul (-11,14%, - 43.549 CIM), 

industria extractivă (-23,87%, -16.514 CIM) și sectorul producției și furnizării de energie (-

7,66%, - 4.761 CIM). 

În secțiunea următoare a studiului este prezentată o detaliere a structurii generale 

a forței de muncă în raport cu specializarea și dinamica acesteia, la nivel de activitate 

economică (cod CAEN) și ocupație (cod COR). 

 

4.2 Specializarea forței de muncă 

 

La data de 01.10.2018, structura forței de muncă la nivelul primelor 25 de domenii 

angajatoare, respectiv activitățile economice cu cel mai mare număr de contracte de 

muncă cu normă întreagă, prin comparație cu situația existentă la nivelul fiecărui an din 

perioada 2015-2017, era cea prezentată în Tabelul nr. 5. 
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Tabelul nr. 5 Sectoarele economice (coduri CAEN) cu cel mai mare număr de angajați la 01.10.2018 

și dinamica acestora în perioada 2015-2018 

Sector de activitate (Cod CAEN) 
Nr. CIM cu normă întreagă 

Dinamică 2015-
2018 

2015 2016 2017 2018 Nr. CIM % 

Comerț cu amănuntul în magazine 
nespecializate, cu vânzare predominantă de 
produse alimentare, băuturi și tutun (4711) 

185.206 192.806 204.168 209.469 24.263 13,10% 

Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și 
nerezidențiale (4120) 

166.203 167.601 181.368 190.400 24.197 14,56% 

Activități de asistență spitalicească (8610) 174.721 176.755 186.276 187.980 13.259 7,59% 

Învățământ secundar general (8531) 192.024 172.333 185.669 174.800 -17.224 -8,97% 

Transporturi rutiere de mărfuri (4941) 121.275 139.599 152.318 160.818 39.543 32,61% 

Servicii de administrație publică generală (8411) 105.654 116.163 135.472 135.314 29.660 28,07% 

Activități de protecție și gardă (8010) 118.589 119.613 118.913 115.411 -3.178 -2,68% 

Restaurante (5610) 66.507 73.679 87.622 95.783 29.276 44,02% 

Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte 
(exclusiv lenjeria de corp) (1413) 

106.092 103.573 97.562 87.625 -18.467 -17,41% 

Fabricarea de echipamente electrice și 
electronice pentru autovehicule și pentru 
motoare de autovehicule (2931) 

76.980 88.480 89.806 84.261 7.281 9,46% 

Fabricarea altor piese și accesorii pentru 
autovehicule și pentru motoare de autovehicule 
(2932) 

64.032 74.990 79.964 82.470 18.438 28,79% 

Activități de realizare a soft-ului la comandă 
(software orientat client) (6201) 

45.050 52.270 60.087 69.515 24.465 54,31% 

Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a 
produselor proaspete de patiserie (1071) 

53.757 56.493 59.103 60.348 6.591 12,26% 

Alte activități de intermedieri monetare (6419) 61.507 57.443 56.424 56.275 -5.232 -8,51% 

Învățământ secundar, tehnic sau profesional 
(8532) 

58.792 52.517 55.240 53.076 -5.716 -9,72% 

Fabricarea de mobilă n.c.a. (3109) 51.152 53.567 53.220 51.132 -20 -0,04% 

Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor 
leguminoase și a plantelor producătoare de 
semințe oleaginoase (0111) 

45.541 46.166 49.826 50.460 4.919 10,80% 

Învățământ superior universitar (8542) 69.960 47.912 48.653 48.269 -21.691 -31,00% 

Captarea, tratarea și distribuția apei (3600) 49.913 46.603 54.129 47.844 -2.069 -4,15% 

Activități de inginerie și consultanță tehnică 
legate de acestea (7112) 

42.648 42.006 44.111 47.489 4.841 11,35% 
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Sector de activitate (Cod CAEN) 
Nr. CIM cu normă întreagă 

Dinamică 2015-
2018 

2015 2016 2017 2018 Nr. CIM % 

Întreținerea și repararea autovehiculelor (4520) 35.370 37.708 43.003 45.816 10.446 29,53% 

Activități de contractare, pe baze temporare, a 
personalului (7820) 

16.501 48.454 46.563 45.527 29.026 175,90% 

Activități de consultanță pentru afaceri și 
management (7022) 

41.633 38.399 40.989 43.990 2.357 5,66% 

Alte activități de asistență socială, cu cazare 
n.c.a. (8790) 

39.020 40.818 43.505 43.097 4.077 10,45% 

Comerț cu amănuntul al produselor 
farmaceutice, în magazine specializate (4773) 

39.088 39.834 41.514 42.301 3.213 8,22% 

Total primele 25 sectoare economice 2.027.215 2.085.782 2.215.505 2.229.470 202.255 9,98% 

 

Analiza datelor de mai sus reflectă următoarele aspecte relevante: 

 cele 25 de sectoare economice principale cumulează 41,48% din forța de 

muncă a României, fiind totodată responsabile pentru crearea a peste 200 

mii de locuri de muncă noi în perioada 2015-2018; 

 3 dintre primele 5 sectoare economice angajatoare aparțin sectorului 

privat (sectorul retail, construcțiile și transporturile), în timp ce celelalte 

două sunt specifice, preponderent, sectorului public (sănătatea și 

învățământul); 

 activitatea economică cu cel mai mare număr de contracte de muncă 

rămâne comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare 

predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun – Cod CAEN 4711, 

respectiv sectorul retail, cu 209.469 angajați, în creștere cu 13,10% față de 

anul 2017; 

 cu toate că principalul domeniu major de activitate (secțiune CAEN) 

angajator din România este industria prelucrătoare, între primele 8 

activități angajatoare nu se regăsește niciuna din industria prelucrătoare; 

primul sector angajator din industria prelucrătoare, respectiv fabricarea altor 

articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp) – Cod CAEN 1412 se 

situează abia pe locul 9, cu cca. jumătate din numărul contractelor de muncă 

înregistrate la nivelul locului 5 din clasament (sectorul transporturilor); 

 dintre activitățile economice definite în Strategia de competitivitate a 

României ca având rol economic important și influență asupra ocupării 

(turism și ecoturism, textile și pielărie, lemn și mobilă și industrii creative), 

doar 2 coduri CAEN (1412 și 3109) se regăsesc între primele 25 de 

sectoare angajatoare, ceea ce reflectă o anumită contradicție între rolul 

strategic atribuit acestor industrii și realitatea de fapt; 

 dintre primele 25 coduri CAEN analizate, un număr de 12 au cunoscut 
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reduceri ale numărului de CIM în perioada 2017-2018, ceea ce indică, spre 

deosebire de anii anteriori, o dinamică mult mai accentuată a pieței muncii, 

în sensul în care o parte din sectoarele economice importante (transporturi, 

construcții, comerț, anumite industrii din sectorul tehnologic) au câștigat 

locuri de muncă, în timp ce altele (învățământul, industria textilă, industria 

lemnului, serviciile de pază și protecție) au înregistrat pierderi ale numărului 

de CIM. 

 sub aspectul locului ocupat între primele 25 de sectoare angajatoare din 

România, cele mai importante creșteri în perioada 2015-2018 le-au 

înregistrat activitățile de realizare a soft-ului la comandă (locul 19 în 2015 / 

locul 12 în 2018), sectorul restaurantelor (11/8) și cel al construcțiilor (4/2), 

o creștere importantă fiind înregistrată, de asemenea, la nivelul activităților 

de contractare, pe baze temporare, a personalului (25/22); pe de altă parte, 

cea mai importantă scădere s-a înregistrat la nivelul învățământului: 

învățământul secundar general, care în anul 2015 era principalul sector 

angajator din România, a ajuns pe locul 4 între principalele sectoare 

angajatoare, în timp ce învățământul superior universitar a ajuns pe locul 18 

în clasament, după ce în anul 2015 se afla pe locul 10; 

 cele mai importante creșteri ale numărului de contracte de muncă, în 

perioada 2015-2018, s-au înregistrat la nivelul sectoarelor: 

o transporturi rutiere de mărfuri (+3.9543 CIM, +32,61%); 

o servicii  de administrație publică generală (+29.660 CIM, +28,07%); 

o restaurante (+29.276 CIM, +44,02%); 

o activități de contractare, pe baze temporare, a personalului (+29.026 

CIM, +175,90%); 

o activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) 

(+24.465 CIM, +54,31%); 

 sub aspect calitativ, în perioada 2015-2018, cea mai accentuată dinamică a 

forței de muncă s-a înregistrat în sectoarele: activități de contractare, pe 

baze temporare, a personalului (+175,90%), activități de realizare a soft-ului 

la comandă (+54,31%) și transporturi rutiere de mărfuri (+44,02%); 

 pe de altă parte, cele mai semnificative reduceri s-au înregistrat în cazul 

următoarelor coduri CAEN: 

o învațământ superior universitar (-21.691 CIM, -31%); 

o fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)            

(-18.467 CIM, -17,41%); 

o învațământ secundar general (-17.224 CIM, -8,97%); 

o învațământ secundar, tehnic sau profesional (-5.716 CIM, -9,72%); 

o alte activități de intermedieri monetare (-5.232 CIM, -8,51%). 

 după învățământ, cea mai importantă scădere procentuală a fost înregistrată 
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în sectorul fabricării articolelor de îmbrăcăminte, care în perioada 2015-2018 

a pierdut 17,41% din locurile de muncă. 

Strict pe baza evoluției aferente perioadei 2017-2018, au fost identificate și alte 

sectoare economice cu o dinamică importantă a numărului de contracte de muncă 

(Tabelul nr. 6). Astfel, în primul rând se observă creșteri importante la nivelul a 3 

sectoare (restaurante, coafură și alte servicii de înfrumusețare, respectiv transporturi cu 

taxiuri), evoluție despre care apreciem că se datorează doar parțial dezvoltării industriilor 

analizate, ci mai degrabă convertirii unor număr de CIM cu durată parțială în CIM cu normă 

întreagă, în contextul Ordonanței Guvernului nr. 4/2017 pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. 

Tabelul nr. 6 Sectoarele economice (coduri CAEN) cu cea mai mare dinamică a numărului de 
contracte individuale de muncă în anul 2018 

Nr. 

crt. 
Cod 

CAEN 
Denumire CAEN 

Total 

salariați 

2017 

Total 

salariați 2018 

Evoluție 

cantitativă 

Evoluție 

procentuală, 

% 

1 6201 
Activități de realizare a soft-ului la comandă 

(software orientat client) 
60.087 69.515 9.428 15,69 

2 4120 
Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale 

și nerezidențiale 
181.368 190.400 9.032 4,98 

3 4941 Transporturi rutiere de mărfuri 152.318 160.818 8.500 5,58 

4 5610 Restaurante 87.622 95.783 8.161 9,31 

5 4711 

Comerț cu amănuntul în magazine 

nespecializate, cu vânzare predominantă de 

produse alimentare,  băuturi și tutun 

204.168 209.469 5.301 2,6 

6 9602 Coafură și alte activități de înfrumusețare 16.700 21.380 4.680 28,02 

7 7112 
Activități de inginerie și consultanță tehnică 

legate de acestea 
44.111 47.489 3.378 7,66 

8 4690 Comerț cu ridicata nespecializat 35.336 38.545 3.209 9,08 

9 4932 Transporturi cu taxiuri 13.143 16.319 3.176 24,16 

10 7022 
Activități de consultanță pentru afaceri și 

management 
40.989 43.990 3.001 7,32 

  

Cel mai dinamic sector economic în anul 2018 a fost tot sectorul IT, în condițiile 

în care activitățile de realizare a soft-ului la comandă (Cod CAEN 6201) au înregistrat o 

creștere cu 15,69% a numărului de CIM (+9.428). De asemenea, un alt aspect pozitiv este 

dinamica  locurilor de muncă din sectorul activităților de inginerie și consultanță 

tehnică legate de acestea, care în anul 2018  a creat 3.378 locuri de muncă noi (+7,66%). 

Suprinde totuși prezența, între primele 10 sectoare analizate, a sectorului de consultanță 

pentru afaceri și management, care în anul 2018 a creat peste 3.000 de locuri de muncă, 

mai mult decât alte industrii importante ale economiei naționale, cum ar fi: fabricarea de 

piese și accesorii pentru autovehicule (+2.506 CIM), activități de telecomunicații (+1.894 

CIM) sau fabricarea lagărelor, angrenajelor și cutiilor de viteze (+1.332 CIM). 

 



 

Studiu privind dinamica pieței muncii în perioada 2015-2018 la nivelul 
sectoarelor economice reprezentând direcțiile de politică industrială a României 

 

42 

 

 La nivel de ocupație, a fost analizată, de asemenea, structura primelor 25 de 

ocupații angajatoare (coduri COR), precum și dinamica acestora în perioada 2015-2018 

(Tabelul nr. 7). Astfel, la data de 01.10.2018, primele 4 ocupații angajatoare includeau 2 

ocupații din sectorul transporturilor (Șofer autocamion/maşină de mare tonaj și Șofer de 

autoturisme şi camionete), respectiv 2 ocupații din sectorul comercial (Lucrător comercial 

și Vânzător), totalizând peste 550 mii de contracte de muncă, respectiv 10,29% din total. 

Tabelul nr. 7 Ocupațiile (coduri COR) cu cel mai mare număr de angajați la 01.10.2018 și dinamica 

acestora în perioada 2015-2018 

Sector de activitate (Cod CAEN) 
Nr. CIM cu normă întreagă Dinamică 2015-2018 

2015 2016 2017 2018 Nr. CIM % 

Şofer autocamion/maşină de mare tonaj 
(833201) 

127.563 144.814 151.934 156.354 28.791 22,57% 

Lucrător comercial (522303) 119.385 136.019 143.157 150.223 30.838 25,83% 

Vânzător (522101) 125.018 133.641 142.696 149.016 23.998 19,20% 

Şofer de autoturisme şi camionete (832201) 88.919 93.478 105.226 113.336 24.417 27,46% 

Asistent medical generalist (222101) 101.751 100.151 94.224 97.599 -4.152 -4,08% 

Muncitor necalificat la asamblarea, montarea 
pieselor (932906) 

72.142 93.824 96.299 96.204 24.062 33,35% 

Agent de securitate (541401) 93.031 95.202 95.151 93.628 597 0,64% 

Muncitor necalificat la demolarea clădirilor, 
căptuşeli zidărie, plăci mozaic, faianţă, 
gresie, parchet (931301) 

64.777 70.618 81.482 92.181 27.404 42,31% 

Manipulant mărfuri (933303) 71.108 80.931 85.416 89.567 18.459 25,96% 

Muncitor necalificat în industria confecţiilor 
(932905) 

97.188 99.472 94.556 85.655 -11.533 -11,87% 

Asistent personal al persoanei cu handicap 
grav (532203) 

43.262 52.882 64.914 69.775 26.513 61,28% 

Agent de vânzări (332203) 53.033 58.341 62.564 65.626 12.593 23,75% 

Lăcătuş mecanic (721410) 62.057 58.660 58.437 56.484 -5.573 -8,98% 

Profesor în învăţământul gimnazial (233002) 65.835 52.040 53.331 53.517 -12.318 -18,71% 

Femeie de serviciu (911201) 43.347 45.945 47.776 51.330 7.983 18,42% 

Casier (523003) 45.677 46.259 47.583 51.037 5.360 11,73% 

Îngrijitor clădiri (515301) 42.322 44.769 45.531 48.911 6.589 15,57% 

Director societate comercială (112004) 36.178 38.719 42.681 48.317 12.139 33,55% 

Montator subansamble (821103) 33.737 39.461 43.976 46.452 12.715 37,69% 

Muncitor necalificat la ambalarea produselor 
solide şi semisolide (932904) 

44.935 46.983 46.391 45.386 451 1,00% 

Profesor în învăţământul liceal, postliceal 
(233001) 

50.305 42.343 46.154 43.196 -7.109 -14,13% 

Profesor în învăţământul primar (234101) 36.655 37.382 40.293 43.110 6.455 17,61% 
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Sector de activitate (Cod CAEN) 
Nr. CIM cu normă întreagă Dinamică 2015-2018 

2015 2016 2017 2018 Nr. CIM % 

Ambalator manual (932101) 37.101 41.477 41.890 41.627 4.526 12,20% 

Infirmier/infirmieră (532103) 32.172 35.815 38.104 39.165 6.993 21,74% 

Operator introducere, validare şi prelucrare 
date (413201) 

28.364 32.820 34.982 39.161 10.797 38,07% 

Total primele 25  de ocupații 
1.615.86

2 
1.722.04

6 
1.804.74

8 
1.866.85

7 250.995 15,53% 

Analiza datelor de mai sus reflectă următoarele aspecte relevante: 

 cele 25 de ocupații analizate cumulează 34,73% din forța de muncă a României, 

fiind totodată responsabile pentru crearea a peste 250 mii de locuri de muncă în 

perioada 2015-2018; 

 dintre primele 25 ocupații analizate, doar 4 au cunoscut reduceri ale numărului 

de salariați în perioada 2015-2018, dintre care doar două (Lăcătuș mecanic și 

Muncitor necalificat în industria confecțiilor) sunt specifice sectorului privat; 

 sub aspectul locului ocupat între primele 25 de ocupații angajatoare din România, 

cele mai importante creșteri în perioada 2015-2018 le-au înregistrat directorii 

de societate comerială (locul 22 în 2015, locul 18 în 2018), montatorii de 

subansamble (23/19), șoferii de autoturisme și camionete (7/4), respectiv 

muncitorii necalificați din sectorul construcțiilor (11/8);  

 pe de altă parte, cele mai semnificative reduceri s-au înregistrat la nivelul 

ocupațiilor: profesor în învățământul liceal, postliceal (locul 14 în 2015, locul 21 în 

2018), muncitor necalificat în industria confecțiilor (5/10), muncitor necalificat la 

ambalarea produselor solide şi semisolide (16/20), profesor în învăţământul 

gimnazial (10/14) și ambalator manual (20/23). 

 referitor la ocupațiile specifice industriei prelucrătoare (cel mai important sector 

angajator din România) se constată că între primele 10 ocupații se regăsesc  un 

număr de 3 din sectorul productiv, însă toate din zona de muncă necalificată: 

muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – cod COR 932906 (96.204 

CIM), muncitor necalificat în industria confecțiilor – cod COR 932905 (85.655 CIM) și 

muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, 

faianță, gresie, parchet – cod COR 931301 (92.181 CIM); 

 cele mai importante creșteri ale numărului de CIM, în perioada 2015-2018, s-au 

înregistrat în cazul următoarelor ocupații specifice sectorului privat: 

o lucrător comercial (+30.838 CIM, +25,83%); 

o șofer autocamion/maşină de mare tonaj (+28.791 CIM, +22,57%); 

o muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci 

mozaic, faianţă, gresie, parchet (+27.404 CIM, +42,31%); 

o șofer de autoturisme şi camionete (+24.417 CIM, +27,46%); 

o muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor (+24.062 CIM, 

33,35%). 
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 sub aspect calitativ, cea mai importantă dinamică în perioada 2015-2018 a fost 

semnalată la nivelul următoarelor ocupații specifice sectorului privat: muncitor 

necalificat în sectorul construcțiilor (+42,31%), operator introducere, prelucrare și 

validare date (+38,07%), montator subansamble (+37,69%), director societate 

comercială (+33,55%) și muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor 

(+33,35%). 

 pe de altă parte, la nivelul ocupațiilor de mai jos, specifice sectorului privat, s-au 

înregistrat fie reduceri, fie stagnări ale numărului de CIM: 

o muncitor necalificat în industria confecţiilor (-11.533 CIM, -11,87%); 

o lăcătuş mecanic (-5.573 CIM, -8,98%); 

o muncitor necalificat la ambalarea produselor solide şi semisolide (451 

CIM, 1%); 

o agent de securitate (597 CIM, 0,64%). 

 așadar, se poate constata că reducerile cele mai importante la nivel de ocupație, 

sunt pe de o parte corelate cu cele la nivel de industrie (în principal cea textilă), 

iar pe de altă parte se referă la ocupații cu niveluri de salarizare mai scăzute, 

afectate de creșterile repetate din ultimii ani ale nivelului salariului minim pe 

economie. 

Analizând strict datele aferente perioadei 2017-2018, pe clase de ocupații (grupe 

minore COR), se constată oarecum surprinzător (Tabelul nr. 8), că dinamica cea mai 

importantă a fost înregistrată de categoria Directori generali, directori executivi si 

asimilati (+10,59% față de anul 2017, respectiv +18.133 CIM). Apreciem că această situație 

are un caracter exceptional, fiind datorată, în principal, modificărilor fiscale aplicabile 

începând cu 01.01.20172. 

 

Tabelul nr. 8 Grupele de ocupații (grupe minore COR) cu cea mai mare dinamică a numărului de 

contracte individuale de muncă în anul 2018 

Nr. 

crt. 

Grupa 

minoră 

COR 

Descriere grupa minoră COR 

Total 

salariați 

2016 

Total 

salariați 

2017 

Evoluție 

cantitativă 

Evoluție 

procentuală, % 

1 112 
Directori generali, directori executivi 

și asimilați 
171.184 189.317 18.133 10,59 

2 931 
Muncitori necalificați în industria 

extractive și construcții 
136.839 152.364 15.525 11,35 

3 522 Vânzători în magazine 288.998 302.564 13.566 4,69 

4 242 Specialiști în domeniul administrativ 70.362 81.194 10.832 15,39 

5 251 
Analiști programatori în domeniul 

software 
88.544 97.612 9.068 10,24 

                                                           
2 Cu privire la cotele de impozitare aplicabile în cazul societăților comerciale cu cifră de afaceri 
sub 500 mii de euro, fiind prevăzută aplicarea unei cote de 1% în situația firmelor cu cel puțin un 
angajat cu normă întreagă. 
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Nr. 

crt. 

Grupa 

minoră 

COR 

Descriere grupa minoră COR 

Total 

salariați 

2016 

Total 

salariați 

2017 

Evoluție 

cantitativă 

Evoluție 

procentuală, % 

6 325 
Alți specialiști în domeniul sănătății, 

asimilați 
33.944 42.605 8.661 25,52 

7 832 Conducători autovehicule 1087.09 116.685 7.976 7,34 

8 532 
Personal de îngrijire în domeniul 

sănătății 
126.510 133.663 7.153 5,65 

9 515 Supraveghetori clădiri și gospodării 77.744 84.192 6.448 8,29 

10 332 
Agenți și brokeri în vânzări și 

aprovizionare 
114.587 120.148 5.561 4,85 

11 941 Ajutori de bucătari 35.164 40.706 5.542 15,76 

12 234 
Profesori în învățământul primar și 

preșcolar 
67.682 72.959 5.277 7,8 

13 334 Secretari administrativi și specializați 37.564 42.769 5.205 13,86 

14 333 Agenți de servicii comerciale 47.520 52.615 5.095 10,72 

15 514 Coafori, cosmeticieni și asimilați 16.469 21.518 5.049 30,66 

Evoluțiile prezentate mai sus confirmă o serie de tendințe expuse în secțiunile 

anterioare ale studiului, respectiv dezvoltarea accelerată a sectoarelor: construcții 

(numărul de muncitori necalificați în industria extractivă și construcții a crescut în 2018 cu 

11,35%, respectiv cu 15.525 CIM), comerț (numărul de vânzători în magazine a crescut cu 

4,69%, ajungând la 302.564 CIM) și transporturi (numărul de conducători de autovehicule a 

crescut cu 7,34%, ajungând la 116.685 CIM). O evoluție excepțională, având drept cauză 

transformarea unui număr important de CIM cu durată parțială în CIM cu normă întreagă3, 

este creșterea accelerată a numărului de CIM din Grupa minoră COR 514 – Coafori, 

cosmeticieni și asimilați (+30,66% în anul 2018, respectiv +5.059 CIM). 

 

4.3 Salarizarea 
 

Studiul PIAROM include și o analiză a situației salarizării pe piața forței de muncă 

din România, cu particularizare la nivel de județ, industrie și ocupație. Analiza are la baza 

datele furnizate de ITM privind nivelurile salariilor brute de încadrare pe categorii, fără 

însă a include primele, bonusurile, sporurile și alte categorii de venituri în afara salariului 

de încadrare. 

Ipotezele utilizate în studiul realizat de PIAROM pornesc de la o serie de realități 

care caracterizează situația salarizării forței de muncă din România, identificate și 

prezentate în analizele anterioare, respectiv: 

 poziționarea pe penultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește 

costul mediu al forței de muncă (6,33 euro/oră, prin raportare la media de 

                                                           
3 Pe fondul Ordonanței Guvernului nr. 4/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal. 
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26,76 euro/oră înregistrată la nivelul Uniunii Europene4); 

 cu toate acestea, România înregistrează actualmente cel mai ridicat ritm 

de creștere al costului cu forța de muncă din întreaga Uniune Europeană5, 

respectiv de 13,1% la nivelul trimestrului IV al anului 2018, fiind urmată în 

acest clasament de Letonia (+11.8%), Portugalia (+10.3%), și Lituania 

(+10.2%); 

 specializarea economiei românești pe sectoare de activitate cu valoare 

adăugată redusă și productivitate a muncii scăzută, care continuă să oferă 

imaginea unor probleme structurale de competitivitate și productivitate și 

implicit niveluri reduse de salarizare; conform Eurostat6, România se află pe 

penultimul loc în Europa în ceea ce privește productivitatea muncii, cu un 

nivel de 65,2% din media de productivitate a UE per angajat, respectiv de 

58,8% din media de productivitate a UE per oră lucrată; 

 nu în ultimul rând, o altă tendință principală este aceea a creșterii 

continue a ponderii contractelor de muncă aflate în zona salariului minim. 

 

Potrivit datelor Eurostat, la nivelul României, procentul acestor salariați s-a 

triplat în perioada 2010-2014, fără a depăși însă nivelul de 15%. La nivelul 

anului 2016 însă, ponderea CIM la valoarea salariului minim ajunsese la 

41,54% din totalul contractelor de muncă, ceea ce corespundea unui număr 

de 2,07 milioane CIM. În anul 2017, valoarea acestui indicator s-a îmbunătățit 

(36,95%), însă în anul 2018 a crescut din nou, apropiindu-se de nivelul de 40% 

(39,10%). Această creștere accelerată din ultimii an, s-a datorat majorărilor 

succesive ale salariului minim, care au condus practic la o tendință de 

egalizare a salariilor de încadrare în zona de minim, generând astfel 

provocări pentru mediul de afaceri, inclusiv în ceea ce privește politicile de 

management al resurselor umane, mai ales în cazul sectoarelor caracterizate 

printr-o productivitate redusă a muncii. Situația cea mai îngrijorătoare este 

înregistrată la nivelul sectoarelor: activități de investigație și protecție 

(89,19% dintre CIM la nivelul salariului minim),  restaurante și alte activități 

de servicii de alimentație (74,98% dintre CIM la nivelul salariului minim) și 

construcții de clădiri (69,40% dintre CIM la nivelul salariului minim). 

                                                           
4 Costuri cu forța de muncă la nivelul anului 2017 (https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/ Hourly_labour_costs, accesat la data 20.03.2019) 
5 Comunicat Eurostat nr. 52/19.03.2019. 
6 Productivitatea muncii la nivelul anului 2017 (https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-
datasets/ product? code=tesem160, accesat la data 20.03.2019). 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/%20Hourly_labour_costs
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/%20Hourly_labour_costs
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Figura nr. 3 Dinamica contractelor individuale de muncă situate în zona salariului minim pe 

economie (2017-2018) 

Pe industrii, se constată dezechilibre majore ale salarizării între sectoarele de 

activitate. Astfel, la data de 01.10.2018, cele mai mari niveluri de salarizare erau 

înregistrate, în ordine, de următoarele secțiuni CAEN: Informații și comunicații (J), 

Intermedieri financiare și asigurări (K), Învățământ (P), Industria extractivă (B) și 

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat 

(D). Pe de altă parte, cele mai mici niveluri ale salariilor brute de încadrare se înregistrau 

în domeniile: Hoteluri și restaurante (I), Construcții (F), Agricultură, silvicultură și pescuit 

(A), Transport și depozitare (H), Activități de servicii administrative și activități de servicii 

suport (N) și Alte activități de servicii (S). Analiza PIAROM a relevat că aceste dezechilibre 

sunt accentuate și în cadrul fiecărei industrii, în funcție de obiectul de activitate, 

respectiv de codul CAEN principal (Tabelul nr. 9). 

Tabelul nr. 9 Distribuția contractelor de muncă pe diviziuni CAEN și intervale salariale la 

01.10.2018 

Diviziune 

CAEN 
Descriere diviziune CAEN 

Salariul brut la data de 01.10.2018 – pondere în total forță de muncă 

Sal. 

Minim 

(1.900 

lei) 

Sub 

450 

euro 

450-

550 

euro 

550-

700 

euro 

700-

800 

euro 

800-

1000 

euro 

1.000-

1.500 

euro 

1.500-

2.000 

euro 

Peste 

2.000 

euro 

1 
Agricultură, vânătoare și servicii 

anexe 
49,97 9,41 11,83 11,72 5,62 5,00 3,88 1,99 0,59 

2 
Silvicultură și exploatare 

forestieră 
47,87 9,33 21,24 10,13 5,39 3,88 1,75 0,35 0,06 

3 Pescuit și acvacultură 69,30 8,35 7,68 6,54 2,91 2,56 1,95 0,50 0,21 

5 
Extracția cărbunelui superior și 

inferior 
7,89 9,04 25,15 43,27 7,59 4,51 2,27 0,21 0,07 

6 
Extracția petrolului brut și a 

gazelor naturale 
2,18 0,14 0,29 1,50 18,59 30,59 26,06 14,69 5,96 

7 Extracția minereurilor metalifere 11,47 18,60 21,78 30,12 4,48 4,43 5,16 2,65 1,30 

8 Alte activități extractive 45,94 8,99 14,17 14,47 4,30 5,88 3,62 2,11 0,53 
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Diviziune 

CAEN 
Descriere diviziune CAEN 

Salariul brut la data de 01.10.2018 – pondere în total forță de muncă 

Sal. 

Minim 

(1.900 

lei) 

Sub 

450 

euro 

450-

550 

euro 

550-

700 

euro 

700-

800 

euro 

800-

1000 

euro 

1.000-

1.500 

euro 

1.500-

2.000 

euro 

Peste 

2.000 

euro 

9 
Activități de servicii anexe 

extracției 
8,88 10,45 12,32 13,51 9,56 9,81 16,48 12,90 6,10 

10 Industrie alimentară 53,10 11,16 13,77 10,06 3,44 3,65 2,58 1,44 0,80 

11 Fabricarea băuturilor 23,97 13,32 14,69 19,32 8,69 5,68 6,94 4,69 2,71 

12 Fabricarea produselor din tutun 4,72 0,88 3,15 15,56 6,11 19,91 30,42 12,59 6,67 

13 Fabricarea produselor textile 37,96 20,03 16,14 13,15 5,84 2,90 2,30 1,15 0,52 

14 
Fabricarea articolelor de 

îmbracăminte 
63,32 19,40 7,93 4,47 1,44 1,55 1,18 0,53 0,19 

15 

Tăbăcirea și finisarea pieilor, 

fabricarea articolelor de voiaj și 

marochinărie 

39,62 20,68 18,60 12,37 3,19 2,38 2,04 0,82 0,29 

16 

Prelucrarea lemnului, fabricarea 

produselor din lemn și plută, cu 

excepția mobilei; fabricarea 

arlicolelor din paie și din alte 

materiale vegetale împletite 

64,71 11,06 8,68 7,30 2,86 2,39 1,64 0,89 0,47 

17 
Fabricarea hârtiei și a produselor 

din hârtie 
32,41 11,18 17,88 16,33 6,58 6,48 5,29 2,63 1,23 

18 
Tipărire și reproducerea pe 

suporți a înregistrarilor 
37,34 10,03 12,01 14,29 7,02 7,98 7,22 3,02 1,08 

19 

Fabricarea produselor de 

cocserie și a produselor obținute 

din prelucrarea țițeiului 

16,36 3,64 11,47 6,58 2,77 29,57 20,29 6,46 2,86 

20 
Fabricarea substanțelor și a 

produselor chimice 
19,42 8,00 18,21 21,56 8,73 9,37 8,38 4,03 2,30 

21 

Fabricarea produselor 

farmaceutice de bază și a 

preparatelor farmaceutice 

11,15 7,78 16,30 20,23 8,68 11,64 14,94 6,67 2,61 

22 
Fabricarea produselor din 

cauciuc și mase plastice 
28,90 12,90 16,92 18,47 5,92 6,96 5,90 2,71 1,33 

23 
Fabricarea altor produse din 

minerale nemetalice 
35,21 10,95 15,49 14,52 6,81 6,59 5,73 3,15 1,56 

24 Industria metalurgică 8,79 11,11 27,08 24,47 8,75 8,37 6,81 2,93 1,69 

25 

Industria construcțiilor metalice 

și a produselor din metal, 

exclusiv mașini, utilaje și 

instalații 

27,22 14,59 17,67 17,39 7,15 7,42 5,46 2,27 0,82 

26 
Fabricarea calculatoarelor și a 

produselor electronice și optice 
15,07 11,36 19,97 18,14 9,42 8,09 8,86 5,99 3,10 

27 
Fabricarea echipamentelor 

electrice 
17,56 16,48 27,23 18,62 4,77 5,11 5,63 3,13 1,47 

28 
Fabricarea de mașini, utilaje și 

echipamente n.c.a. 
9,73 8,76 20,36 24,58 10,13 10,93 9,78 4,20 1,53 

29 
Fabricarea autovehiculelor de 

transport rutier și a remorcilor 
12,28 16,92 23,44 18,37 8,61 7,10 6,73 4,53 2,03 

30 
Fabricarea altor mijloace de 

transport 
14,99 5,86 9,66 19,08 15,27 16,70 13,05 4,27 1,12 
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Diviziune 

CAEN 
Descriere diviziune CAEN 

Salariul brut la data de 01.10.2018 – pondere în total forță de muncă 

Sal. 

Minim 

(1.900 

lei) 

Sub 

450 

euro 

450-

550 

euro 

550-

700 

euro 

700-

800 

euro 

800-

1000 

euro 

1.000-

1.500 

euro 

1.500-

2.000 

euro 

Peste 

2.000 

euro 

31 Fabricarea de mobilă 52,38 15,98 14,06 8,73 3,03 2,52 2,02 0,86 0,41 

32 
Alte activități industriale n.c.a. 

53,23 12,15 13,02 9,45 3,80 3,62 2,92 1,36 0,44 

33 

Repararea, întreținerea și 

instalarea masinilor și 

echipamentelor 

29,10 9,49 18,08 16,43 6,36 8,06 6,55 4,28 1,65 

35 

Producția și furnizarea de 

energie electrică si termică, 

gaze, apă caldă și aer 

condiționat 

6,20 5,15 13,80 24,91 17,13 13,93 12,06 5,21 1,60 

36 
Captarea, tratarea și distribuția 

apei 
9,82 12,27 19,16 18,32 9,21 18,07 10,72 2,23 0,22 

37 
Colectarea și epurarea apelor 

uzate 
40,36 6,68 7,96 8,47 12,73 9,68 8,40 3,82 1,91 

38 

Colectarea, tratarea și 

eliminarea deșeurilor; activități 

de recuperare a materialelor 

reciclabile 

46,56 10,62 13,96 13,16 5,45 5,06 3,17 1,48 0,55 

39 
Activități și servicii de 

decontaminare 
34,97 6,94 18,64 15,32 9,83 5,78 5,49 2,02 1,01 

41 Construcții de clădiri 69,40 6,50 6,78 6,08 2,76 3,20 2,92 1,76 0,61 

42 Lucrări de geniu civil 38,72 11,01 12,72 15,13 6,10 6,08 5,80 3,29 1,16 

43 Lucrări speciale de construcții 56,83 8,07 8,42 9,37 4,72 5,09 4,64 2,23 0,64 

45 

Comerț cu ridicata și cu 

amănuntul, întreținerea și 

repararea autovehiculelor și 

motocicletelor 

56,54 7,07 8,78 9,65 4,92 5,80 4,65 1,87 0,73 

46 

Comerț cu ridicata cu excepția 

comerțului cu autovehicule și 

motociclete 

38,04 8,67 10,99 12,90 6,23 7,21 7,73 5,35 2,88 

47 

Comert cu amănuntul, cu 

excepția autovehiculelor și 

motocicletelor 

58,51 8,15 10,42 9,96 4,14 3,82 3,00 1,38 0,61 

49 
Transporturi terestre și 

transporturi prin conducte 
61,26 7,60 10,03 10,03 4,52 3,14 2,35 0,85 0,22 

50 Transporturi pe apă 33,68 13,26 7,79 13,30 6,75 8,43 9,87 5,59 1,32 

51 Transporturi aeriene 8,78 0,71 18,32 12,03 11,97 13,40 13,24 11,26 10,30 

52 
Depozitare și activități pentru 

transporturi 
20,70 12,85 16,04 18,73 7,48 9,80 8,11 3,88 2,42 

53 Activități de poștă și de curier 26,23 23,32 17,45 18,79 4,23 5,38 2,96 1,26 0,39 

55 
Hoteluri și alte facilități de 

cazare 
53,46 9,40 12,23 12,76 4,08 3,56 2,81 1,23 0,46 

56 
Restaurante și alte activități de 

servicii de alimentație 
74,98 5,97 7,26 5,45 1,99 2,21 1,48 0,49 0,18 

58 Activități de editare 18,73 3,63 3,91 7,25 4,65 6,49 13,44 19,90 22,01 

59 
Activități de producție 

cinematografică, video și de 
54,76 5,67 5,45 10,04 4,93 4,93 6,94 5,01 2,27 
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Diviziune 

CAEN 
Descriere diviziune CAEN 

Salariul brut la data de 01.10.2018 – pondere în total forță de muncă 

Sal. 

Minim 

(1.900 

lei) 

Sub 

450 

euro 

450-

550 

euro 

550-

700 

euro 

700-

800 

euro 

800-

1000 

euro 

1.000-

1.500 

euro 

1.500-

2.000 

euro 

Peste 

2.000 

euro 

programe de televiziune; 

inregistrări audio și activități de 

editare muzicală 

60 
Activități de difuzare și 

transmitere de programe 
14,31 3,62 4,21 10,53 11,12 21,77 21,14 9,22 4,08 

61 Telecomunicații 18,45 3,68 8,16 12,50 9,03 15,12 16,87 11,24 4,96 

62 
Activități de servicii în 

tehnologia informației 
10,41 2,25 2,60 6,04 4,00 8,07 18,50 24,50 23,64 

63 Activități de servicii informatice 21,90 4,08 7,75 16,63 5,63 9,73 16,77 11,00 6,52 

64 

Intermedieri financiare, cu 

excepția activităților de 

asigurări și ale fondurilor de 

pensii 

7,66 2,17 6,43 13,93 9,98 14,20 19,97 16,12 9,54 

65 

Activități de asigurări, 

reasigurări și ale fondurilor de 

pensii 

5,53 5,41 8,04 11,58 10,27 17,71 18,69 14,46 8,30 

66 
Activități auxiliare pentru 

intermedieri financiare 
45,72 8,97 6,64 10,09 5,09 5,78 9,23 5,46 3,02 

68 Tranzacții imobiliare 49,65 9,12 9,06 11,19 5,04 5,78 5,63 3,09 1,44 

69 
Activități juridice și de 

contabilitate 
40,33 7,80 7,32 8,72 6,67 8,09 11,17 6,44 3,46 

70 

Activități ale direcțiilor 

(centralelor), birourilor 

administrative centralizate; 

activități de management și de 

consultanță în management 

33,75 6,29 7,17 7,67 4,67 7,44 13,96 10,86 8,17 

71 

Activități de arhitectură și 

inginerie; activități de testări și 

analiză tehnică 

31,76 5,74 7,04 10,84 6,43 10,15 15,24 9,77 3,05 

72 Cercetare-dezvoltare 9,74 4,73 14,28 15,86 9,05 14,77 16,13 10,37 5,07 

73 
Publicitate și activități de 

studere a pieței 
40,57 6,63 6,13 10,81 6,02 7,39 9,46 8,38 4,61 

74 
Alte activități profesionale, 

stiintifice și tehnice 
56,35 6,42 9,38 7,88 4,04 4,82 5,86 3,58 1,67 

75 Activități veterinare 65,83 6,91 6,54 6,04 3,44 4,91 4,26 1,80 0,27 

77 Activități de închiriere și leasing 50,18 5,83 6,24 9,36 5,26 7,11 8,68 4,88 2,47 

78 
Activități de servicii privind forța 

de muncă 
32,25 14,81 18,77 10,07 4,76 6,11 7,83 4,21 1,18 

79 
Activități ale agențiilor turistice 

și ale turoperatorilor 
46,04 5,58 6,28 10,05 6,77 9,48 11,06 3,86 0,88 

80 
Activități de investigații și 

protecție 
89,19 2,79 3,10 1,82 1,12 0,83 0,70 0,33 0,12 

81 
Activități de peisagistică și 

servicii pentru clădiri 
66,64 8,92 8,60 7,42 2,71 2,73 1,83 0,93 0,23 

82 

Activități de secretariat, servicii 

suport și alte activități de 

servicii prestate în principal 

întreprinderilor 

21,86 10,97 11,73 13,32 7,31 10,47 14,62 6,55 3,16 
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Diviziune 

CAEN 
Descriere diviziune CAEN 

Salariul brut la data de 01.10.2018 – pondere în total forță de muncă 

Sal. 

Minim 

(1.900 

lei) 

Sub 

450 

euro 

450-

550 

euro 

550-

700 

euro 

700-

800 

euro 

800-

1000 

euro 

1.000-

1.500 

euro 

1.500-

2.000 

euro 

Peste 

2.000 

euro 

84 

Administrație publică și apărare; 

asigurări sociale din sistemul 

public 

24,18 8,21 21,43 13,71 7,60 8,26 9,97 4,86 1,78 

85 Învățământ 13,84 2,79 14,73 6,18 6,40 16,39 30,97 7,94 0,77 

86 
Activități referitoare la 

sănătatea umană 
15,82 9,01 15,83 8,10 3,55 7,79 30,86 3,35 5,68 

87 

Servicii combinate de îngrijire 

medicală și asistență socială, cu 

cazare 

11,32 10,16 27,42 19,80 8,48 9,24 11,35 1,51 0,72 

88 
Activități de asistență socială, 

fără cazare 
14,42 11,54 39,37 10,62 5,34 6,15 10,14 1,33 1,09 

90 
Activități de creație și 

interpretare artistică 
18,59 3,17 7,34 15,30 7,30 10,93 22,08 14,61 0,68 

91 

Activități ale bibliotecilor, 

arhivelor, muzeelor și alte 

activități culturale 

10,12 9,87 13,23 17,99 9,68 17,94 17,89 3,08 0,20 

92 
Activități de jocuri de noroc și 

pariuri 
37,52 15,28 28,63 6,97 2,73 3,18 3,78 1,38 0,53 

93 
Activități sportive, recreative și 

distractive 
57,21 4,85 10,26 9,17 5,33 5,43 4,42 2,22 1,12 

94 Activități asociative diverse 41,18 4,42 7,99 13,51 7,00 11,77 9,44 3,59 1,10 

95 

Reparații de calculatoare, de 

articole personale și de uz 

gospodaresc 

55,92 10,21 8,69 10,60 4,47 4,67 3,39 1,45 0,60 

96 Alte activități de servicii 85,52 3,51 3,17 2,90 1,80 1,33 1,14 0,43 0,19 

97 

Activități ale gospodăriilor 

private în calitate de angajator 

de personal casnic 

77,17 3,75 8,52 6,81 1,87 0,85 0,85 0,17 0,00 

98 

Activități ale gospodăriilor 

private de producere de bunuri 

și servicii destinate consumului 

propriu 

84,21 5,26 0,00 10,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

99 
Activități ale organizațiilor și 

organsmelor extrateritoriale 
26,85 7,18 3,94 9,26 9,72 10,19 15,05 12,27 5,56 

Medie 39,10 8,95 12,78 11,31 5,52 6,96 9,24 4,02 2,12 

Analiza datelor sus menționate reflectă următoarele aspecte relevante privind 

salarizarea la nivel de sector de activitate: 

 În 35 dintre cele 88 de sectoare economice analizate, ponderea CIM la nivelul 

salariului minim depășește 40%, cele mai scăzute niveluri de salarizare fiind 

înregistrate în sectoarele: activități de investigație și protecție (89,19% dintre CIM 

la nivelul salariului minim),  restaurante și alte activități de servicii de alimentație 

(74,98% dintre CIM la nivelul salariului minim) și construcții de clădiri (69,40% 

dintre CIM la nivelul salariului minim); 

 dacă luăm considerare și numărul de salariați aflați în zona salariului minim (sub 

450 euro brut la data de 01.10.2018), constatăm că în 51 din cele 88 de sectoare 

ponderea acestor salariați depășește 40%; cea mai îngrijorătoare situație se 
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înregistrează în sectorul activităților de investigație și protecție, unde peste 90% 

dintre salariați înregistrează salarii mici sau foarte mici; 

 cea mai mare concentrare a salariaților aflați în zona de salarizare medie 

(niveluri de salarizare între 550 și 800 de euro brut, la data de 01.10.2018), se 

înregistrează la nivelul industriilor extractivă și automotive, în sectoarele: 

extracția cărbunelui superior și inferior (50,86%), producția și furnizarea de energie 

electrică si termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (42,04%), fabricarea de 

mașini, utilaje și echipamente n.c.a. (34,71%), extracția minereurilor metalifere 

(34,60%) și fabricarea altor mijloace de transport (34,35%). 

 în ceea ce privește nivelurile ridicate de salarizare (salariul brut de încadrare de 

peste 1.000 euro la data de 01.10.2018), se constată că un singur sector de 

activitate prezintă o pondere a acestor salariați de peste 60%, un alt sector o 

pondere între 50 și 60%, în timp ce doar 4 sectoare de activitate înregistrează o 

pondere a acestora salariați între 40 și 50%; așadar, doar 6 dintre cele 88 de 

sectoare economice analizate prezentau, la data de 01.10.2018, o pondere a 

contractelor de muncă mai mari de peste 1.000 euro care depășea 40% (Figura nr. 

4). 

 cele mai mari niveluri ale salariilor medii brute de încadrare sunt înregistrate în 

sectoarele IT, fabricarea produselor din tutun, extracția petrolului brut și a gazelor 

naturale, dar și în sănătate, învățământ și transporturi aeriene. 

 

 

Figura nr. 4 Sectoarele de activitate (diviziuni CAEN) cu cea mai ridicată pondere a contractelor 

individuale de muncă cu salariul brut de peste 1.000 euro la data de 01.10.2018 
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Pe de altă parte, în România există un număr mare de sectoare economice 

caracterizate prin niveluri de salarizare mici sau foarte mici, după cum rezultă din Figura 

nr. 5, care surprinde ponderea CIM aflate în zona salariului minim și dinamica acestui 

indicator în perioada 2016-2018, putând fi constatate următoarele aspecte relevante: 

 la data de 01.10.2018, 39,10% dintre contractele de muncă existente la nivel 

național erau încheiate la nivelul salariului minim, în creștere față de anul 2017 

(36,94%), însă sub nivelul înregistrat în anul 2016 (41,54%); 

 cele mai reduse niveluri de salarizare se înregistrează, după cum s-a arătat, la 

nivelul activităților de investigații și protecție, în sectorul restaurantelor, în 

construcții, dar și în industriile prelucrării lemnului și textilă; 

 o evoluție importantă se constată la nivelul sectorului fabricării articolelor de 

îmbrăcăminte, unde perioada 2017-2018 a adus o reducere importantă a ponderii 

salariaților aflați în zona de minim, ceea ce înseamnă că reducerile de personal de 

la nivelul acestei industrii a vizat mai ales zona de muncă necalificată, 

caracterizată prin niveluri reduse de salarizare; o situație similară, însă cu o 

reducere mai moderată, se constată și în industria prelucrării lemnului. 

 

Figura nr. 5 Sectoarele de activitate (diviziuni CAEN) cu cea mai ridicată pondere a contractelor 

individuale de muncă la nivelul salariului minim si dinamica acestora la nivelul perioadei 2016-2018 

În ceea ce privește situația nivelurilor salariale pe ocupații, Tabelul nr. 10 cuprinde 

distribuția contractelor de muncă pe subgrupe majore COR și intervale salariale la 

01.10.2018. 
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Tabelul nr. 10 Distribuția contractelor individuale de muncă pe subgrupe majore COR și intervale 

salariale (01.10.2018) 

Subgrupa 

majoră 

COR 

Descriere subgrupa majoră COR 

Salariul brut la data de 01.10.2018 – pondere în total forță de muncă 

Sal. 

Minim 

(1.900 

lei) 

Sub 

450 

euro 

450-

550 

euro 

550-

700 

euro 

700-

800 

euro 

800-

1000 

euro 

1.000-

1.500 

euro 

1.500-

2.000 

euro 

Peste 

2.000 

euro 

11 

Legislatori, membri ai 

executivului și înalți conducători 

ai administrației publice 

36,23 5,53 5,57 6,25 4,67 6,56 10,91 12,71 11,56 

12 
Conducători în domeniul 

administrativ și comercial 
15,22 3,07 3,97 6,51 5,71 10,80 20,73 20,84 13,16 

13 
Conducători de unități din 

industrie și servicii 
21,43 3,66 7,36 12,07 7,37 12,37 19,61 10,30 5,84 

14 

Conducători de unități din 

industria hotelieră, comerț și 

alte servicii 

22,72 4,43 8,62 12,71 8,70 10,83 15,65 11,96 4,37 

21 
Specialiști în domeniul științei și 

ingineriei 
15,90 3,33 5,28 11,04 9,49 16,61 23,82 11,98 2,54 

22 Specialiști în domeniul sănătății  17,67 3,53 4,75 7,17 5,11 9,35 39,50 4,92 8,01 

23 Specialiști în învățământ  9,60 1,38 2,72 6,15 7,63 20,42 40,94 10,45 0,70 

24 
Specialiști în domeniul 

administrativ-comercial 
13,02 2,41 3,85 9,14 8,39 15,39 26,14 16,33 5,32 

25 
Specialiști în tehnologia 

informației și comunicațiilor 
4,58 1,07 1,27 3,64 2,77 7,56 20,57 29,81 28,74 

26 
Specialiști în domeniul juridic, 

social și cultural 
19,45 3,72 5,87 12,77 10,19 18,83 19,75 7,78 1,65 

31 
Specialiști asimilați în știință și 

inginerie 
16,80 6,98 18,13 19,73 11,58 13,47 9,48 2,61 1,23 

32 
Tehnicieni și asimilați în 

domeniul sănătății  
25,67 7,58 16,90 10,25 4,28 7,10 26,26 1,38 0,58 

33 
Specialiști în servicii 

administrative și asimilați 
32,96 7,46 10,64 16,99 8,97 10,53 8,99 3,03 0,44 

34 
Alți specialiști în domeniul 

juridic, social și cultural 
28,81 4,13 7,01 13,08 8,74 14,70 21,08 2,11 0,34 

35 
Tehnicieni în informatică și 

comunicații 
24,73 4,69 8,76 13,88 9,45 14,49 14,15 6,68 3,18 

41 

Funcționari cu atribuții generale, 

inclusiv operatori la mașini de 

scris/calcul 

39,95 7,94 11,65 16,88 7,80 8,70 5,81 1,11 0,18 

42 
Funcționari în serviciul cu 

publicul 
33,20 9,67 18,93 19,41 7,09 6,49 4,52 0,64 0,04 

43 
Funcționari în serviciile de 

evidență contabilă și financiară 
33,01 9,60 16,31 20,00 7,46 8,07 4,62 0,86 0,07 

44 
Alți lucrători în servicii-suport în 

domeniul administrativ 
16,18 30,97 19,59 21,01 5,27 5,11 1,75 0,10 0,02 

51 
Lucrători în domeniul serviciilor 

personale 
65,86 7,21 14,34 6,85 2,34 1,93 1,07 0,30 0,09 

52 Lucrători în domeniul vânzărilor 66,67 9,45 12,16 8,40 1,92 1,04 0,32 0,03 0,00 

53 Personal de îngrijire 27,15 20,28 47,02 3,93 0,99 0,53 0,08 0,00 0,01 

54 Lucrători în servicii de protecție 81,19 4,76 5,70 4,43 1,67 1,32 0,75 0,16 0,02 

61 Muncitori calificați în agricultură 43,64 15,00 16,36 13,77 6,58 3,71 0,71 0,16 0,07 

62 
Lucrători calificați în 

silvicultură, pescuit și vânătoare 
65,74 12,17 14,29 5,08 1,82 0,71 0,16 0,03 0,00 
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Subgrupa 

majoră 

COR 

Descriere subgrupa majoră COR 

Salariul brut la data de 01.10.2018 – pondere în total forță de muncă 

Sal. 

Minim 

(1.900 

lei) 

Sub 

450 

euro 

450-

550 

euro 

550-

700 

euro 

700-

800 

euro 

800-

1000 

euro 

1.000-

1.500 

euro 

1.500-

2.000 

euro 

Peste 

2.000 

euro 

63 

Fermieri, pescari și vânători a 

căror producție este destinată 

consumului propriu (inclusiv 

culegători de produse agricole 

din flora spontană) 

80,65 3,23 0,00 3,23 0,00 9,68 3,23 0,00 0,00 

71 
Muncitori constructori și 

asimilați, exclusiv electricieni 
47,38 12,06 13,74 13,42 6,49 5,05 1,51 0,31 0,02 

72 

Muncitori calificați în 

metalurgie, construcții de mașini 

și asimilați 

26,84 10,76 20,72 21,46 9,09 7,60 2,97 0,53 0,02 

73 

Muncitori calificați în domeniul 

produselor manufacturiere și 

muncitori tipografi 

37,31 16,82 18,07 17,84 4,10 3,50 2,12 0,22 0,01 

74 
Tehnicieni la echipamente 

electrice și electronice 
22,28 18,57 20,53 19,32 9,74 6,87 2,24 0,39 0,05 

75 

Muncitori calificați în industria 

alimentară, prelucrarea 

lemnului, confecții și alți 

lucrători asimilați 

46,45 15,14 17,01 12,71 4,57 2,71 1,18 0,21 0,02 

81 Operatori la mașini și instalații 26,01 17,09 23,67 17,94 6,82 6,23 1,92 0,30 0,02 

82 Asamblori 30,53 18,89 26,73 17,93 3,94 1,62 0,31 0,05 0,01 

83 

Conducători de vehicule și 

operatori la instalații și utilaje 

mobile 

55,30 8,30 12,70 12,37 5,82 3,69 1,62 0,17 0,03 

91 Personal casnic și de serviciu 60,04 11,45 20,43 5,85 1,15 0,94 0,12 0,01 0,01 

92 

Muncitori necalificați în 

agricultură, silvicultură și 

pescuit 

71,15 9,99 8,62 6,21 2,14 0,90 0,89 0,07 0,02 

93 

Muncitori necalificați în industria 

extractivă, construcții, industria 

prelucrătoare și transporturi 

64,32 14,06 11,73 7,19 1,40 0,86 0,26 0,15 0,02 

94 Ajutori de bucătari 75,30 6,49 8,33 6,89 1,33 1,43 0,19 0,03 0,01 

95 

Vânzători ambulanți și alți 

prestatori de servicii "la minut" 

pentru populație 

78,16 9,20 10,23 0,75 0,18 0,99 0,36 0,07 0,07 

96 
Muncitori în salubritate și alți 

Lucrători necalificați 
58,47 12,24 15,94 9,04 2,70 1,43 0,15 0,03 0,01 

Medie 39,10 8,95 12,78 11,31 5,52 6,96 9,24 4,02 2,12 

 

Datele de mai sus arată că, la nivelul României, există doar 4 grupe de ocupații în 

care mai mult de jumătate de contractele de muncă înregistrate sunt remunerate cu 

niveluri salariale peste valoarea de 1.000 de euro (Figura nr. 6), respectiv: specialiștii în 

tehnologia informației și comunicațiilor (79,12%), conducătorii în domeniul administrativ și 

comercial (54,73%), specialiștii în domeniul sănătății (52,43%) și specialiștii în învățământ 

(52,09%). La polul opus, există 5 grupe de ocupații în care ponderea contractelor de muncă 

salarizate cu niveluri de peste 1.000 de euro este sub 0,3% din total (personal de îngrijire; 

personal casnic și de serviciu; lucrători calificați în silvicultură, pescuit și vânătoare; muncitori 

în salubritate și alți lucrători necalificați; ajutori de bucătari) și alte 7 grupe de ocupații în 
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care ponderea contractelor de muncă salarizate cu niveluri de peste 1.000 de euro nu 

depășește 1,0% din total. La nivel național, doar 15,38% dintre  contractele de muncă sunt 

salarizate cu niveluri salariale de peste 1.000 de euro. 

 

Figura nr. 6 Grupele de salariați (subgrupe majore COR) cu cea mai ridicată pondere a contractelor 

individuale de muncă cu salariul brut de peste 1.000 de euro 

În ceea ce privește ocupațiile cu cele mai mici niveluri ale salariilor de încadrare 

(Figura nr. 7), la data de 01.10.2018, în România existau 8 grupe de ocupații (subgrupe 

majore COR), pentru care peste 60% din angajați se aflau în zona salariului minim pe 

economie. Pe de altă parte, dinamica salarizării la nivelul acestor grupe de ocupații 

indică totuși o tendință de reducere a valorii acestui indicator la nivelul perioadei 2016-

2018, mai ales în cazul ocupațiilor: muncitori necalificați în agricultură, silvicultură și 

pescuit (de la 79,70% la 71,15%), muncitori în salubritate și alți muncitori necalificați (de 

la 72,90% la 58,47%) și muncitori necalificați în industria extractivă, construcții, industria 

prelucrătoare și transporturi (de la 72,70% la 64,32%). 
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Figura nr. 7 Grupele de salariați (subgrupe majore COR) cu cea mai ridicată pondere a contractelor 

individuale de muncă la nivelul salariului minim si dinamica acestora la nivelul perioadei 2016-2018 

Se mai poate observa că cel mai puternic impact economico-social al acestor 

dezechilibre salariale se manifestă la nivelul a 3 grupe de ocupații care înglobează 

peste 1,3 milioane CIM: muncitorii necalificați în industria extractivă, construcții, 

industria prelucrătoare și transporturi (546.814 CIM, din care 428.601 în zona salariului 

minim), lucrătorii în domeniul vânzărilor (365.535 CIM, din care 278.523 în zona salariului 

minim), respectiv conducătorii de vehicule și operatori la instalații și utilaje mobile 

(393.792 CIM, din care 250.456 în zona salariului minim pe economie). 

Referitor la nivelurile de salarizare specifice fiecărui județ, se constată, de 

asemenea dezechilibre importante (Figura nr. 12). 
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Tabelul nr. 11 Distribuția contractelor de muncă pe intervale salariale la data de 01.10.2018 – 

analiză comparată la nivel de județ 

Județ 
Sal. Minim 

(1.900 lei) 

Sub 450 

euro 

450-550 

euro 

550-700 

euro 

700-800 

euro 

800-1000 

euro 

1.000-

1.500 

euro 

1.500-

2.000 

euro 

Peste 

2.000 

euro 

Alba 37,39% 12,11% 16,99% 12,47% 5,20% 5,15% 7,74% 2,07% 0,88% 

Arad 36,09% 9,94% 17,29% 16,14% 4,62% 5,89% 6,40% 2,52% 1,11% 

Argeș 40,28% 10,19% 14,37% 9,48% 9,08% 6,69% 7,14% 2,06% 0,71% 

Bacău 41,86% 9,17% 13,15% 13,69% 5,91% 6,01% 7,69% 1,87% 0,66% 

Bihor 44,65% 11,32% 14,08% 9,94% 4,26% 5,47% 7,37% 2,11% 0,80% 

Bistrița-Năsăud 44,26% 17,46% 10,42% 9,22% 4,51% 5,47% 6,51% 1,55% 0,61% 

Botoșani 46,58% 13,83% 11,62% 7,44% 3,43% 5,08% 9,00% 2,09% 0,93% 

Brăila 50,31% 8,79% 12,66% 8,68% 4,12% 5,14% 7,92% 1,70% 0,67% 

Brașov 30,22% 9,18% 15,37% 16,30% 6,77% 8,16% 8,90% 3,64% 1,45% 

București 30,51% 7,12% 10,33% 11,77% 6,75% 9,08% 11,85% 7,78% 4,81% 

Buzău 50,71% 8,53% 12,89% 9,65% 4,16% 4,96% 6,67% 1,87% 0,56% 

Caraș-Severin 48,44% 9,88% 11,54% 8,50% 4,36% 6,35% 8,38% 1,91% 0,63% 

Călărași 44,02% 17,77% 13,86% 8,22% 2,89% 3,99% 6,92% 1,69% 0,66% 

Cluj 34,42% 8,18% 11,21% 11,49% 5,87% 8,22% 11,60% 5,40% 3,61% 

Constanța 46,21% 7,43% 11,81% 9,84% 5,75% 7,13% 8,07% 2,76% 1,00% 

Covasna 39,89% 12,76% 15,58% 11,21% 4,53% 5,83% 7,42% 2,15% 0,63% 

Dâmbovița 48,37% 10,99% 13,21% 9,56% 3,40% 4,68% 7,47% 1,67% 0,65% 

Dolj 41,98% 7,97% 14,62% 12,19% 4,82% 6,15% 9,16% 2,12% 0,99% 

Galați 42,48% 8,80% 15,71% 10,69% 4,84% 6,40% 8,14% 2,16% 0,78% 

Giurgiu 53,99% 6,41% 10,93% 9,36% 3,64% 5,00% 7,27% 2,54% 0,86% 

Gorj 45,09% 7,01% 15,06% 14,51% 4,31% 4,72% 7,51% 1,21% 0,59% 

Harghita 51,48% 11,61% 11,35% 8,18% 3,87% 4,74% 6,70% 1,55% 0,53% 

Hunedoara 42,21% 13,29% 17,53% 9,79% 3,34% 4,34% 7,22% 1,46% 0,82% 

Ialomița 51,56% 8,50% 12,28% 8,97% 3,68% 5,17% 7,14% 2,12% 0,59% 

Iași 40,61% 7,50% 12,79% 10,42% 4,85% 7,08% 11,13% 3,70% 1,93% 

Ilfov 40,37% 7,08% 10,82% 11,41% 5,94% 8,06% 8,76% 5,02% 2,54% 

Maramureș 57,24% 8,62% 10,68% 7,84% 3,36% 4,21% 6,00% 1,54% 0,52% 

Mehedinți 53,01% 5,65% 11,52% 8,59% 3,87% 5,03% 9,56% 1,92% 0,84% 

Mureș 39,27% 9,63% 13,30% 11,55% 6,47% 7,23% 9,06% 2,48% 0,99% 

Neamț 45,54% 13,74% 12,98% 8,57% 4,13% 4,88% 7,92% 1,64% 0,59% 
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Județ 
Sal. Minim 

(1.900 lei) 

Sub 450 

euro 

450-550 

euro 

550-700 

euro 

700-800 

euro 

800-1000 

euro 

1.000-

1.500 

euro 

1.500-

2.000 

euro 

Peste 

2.000 

euro 

Olt 49,77% 6,18% 11,19% 12,23% 4,42% 5,06% 8,58% 1,59% 0,97% 

Prahova 37,39% 11,48% 14,73% 12,51% 5,76% 6,37% 7,68% 2,84% 1,24% 

Sălaj 48,79% 10,29% 15,00% 7,72% 3,37% 4,65% 7,62% 1,84% 0,73% 

Satu-Mare 42,19% 12,16% 17,57% 9,50% 4,21% 5,62% 6,36% 1,78% 0,60% 

Sibiu 29,76% 9,01% 15,55% 15,31% 5,71% 7,81% 10,39% 4,60% 1,86% 

Suceava 55,96% 8,78% 10,95% 7,15% 3,34% 4,87% 6,86% 1,60% 0,50% 

Teleorman 48,16% 8,92% 14,11% 9,24% 3,61% 4,59% 8,55% 2,09% 0,74% 

Timiș 32,32% 7,61% 13,62% 14,28% 6,33% 7,74% 10,26% 5,37% 2,48% 

Tulcea 46,72% 7,16% 11,16% 9,49% 5,17% 7,82% 9,65% 2,24% 0,59% 

Vaslui 44,85% 9,47% 17,13% 10,48% 4,20% 4,58% 7,09% 1,54% 0,65% 

Vâlcea 50,68% 12,37% 11,84% 6,27% 3,26% 4,82% 8,51% 1,69% 0,56% 

Vrancea 54,66% 8,11% 11,89% 7,89% 3,12% 4,81% 7,19% 1,84% 0,49% 

 

 Astfel, în ceea ce privește județele cu cele mai scăzute niveluri salariale din 

România, se pot observa următoarele (Figura nr. 8): 

 județul Maramureș înregistrează cea mai ridicată pondere a contractelor 

individuale de muncă încadrate în zona salariului minim pe economie (65,86% 

din total), urmat de județele Suceava (64,74%) și Harghita (63,09); 

 municipiul București înregistrează cea mai scăzută pondere a contractelor 

individuale de muncă încadrate în zona salariului minim pe economie (37,62% 

din total), urmat de județele Sibiu (38,77%) și Brașov (39,32%). 

 

Figura nr. 8 Ponderea numărului de CIM aflate în zona salariului minim pe economie în total forță 

de muncă – primele 5 și ultimele 5 județe (01.10.2018) 
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În ceea ce privește județele cu cele mai ridicate niveluri salariale din România, 

se observă următoarele (Figura nr. 9): 

 municipiul București înregistrează cea mai ridicată pondere a contractelor 

individuale de muncă salarizate cu peste 1.000 euro lunar (24,44% din total), urmat 

de județele Cluj (20,61%) și Timiș (18,11%). 

 județul Maramureș înregistrează cea mai scăzută pondere a contractelor 

individuale de muncă salarizate cu peste 1.000 euro lunar (8,06% din total), urmat 

de județele Bistrița Năsăud (8,67%) și Satu Mare (8,74%). 

 

 

Figura nr. 9 Ponderea numărului de contractelor individuale de muncă cu salariul brut de peste 

1.000 euro în total forță de muncă – primele 5 și ultimele 5 județe (01.10.2018) 
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5. Structura și dinamica forței de muncă la nivelul celor 10 

sectoare economice reprezentând direcțiile de politică 

industrială a României 

 

5.1 Rol economic important și cu influență asupra ocupării 

5.1.1 Turism și ecoturism 

La nivelul domeniului Turism, analiza PIAROM a fost focalizat atât pe structura 

forței de muncă încadrată în agenții turistice, cât și la nivelul salariaților încadrați în 

sectoare de activitate integrate cu sectorul Turism, respectiv industria hotelieră și cea a 

restaurantelor. Toate cele 3 sectoare analizate au cunoscut creșteri importante în anul 

2018 față de anul 2017 și mai ales, față de anul 2016 (Figura nr. 10), creșteri susținute 

atât de factori obiectivi care țin de dezvoltarea acestor industrii, cât și de factori 

subiectivi, cum ar fi transformarea unui număr important de CIM cu durată parțială în CIM 

cu normă întreagă, în anul 2017, pe fondul Ordonanței Guvernului nr. 4/2017 pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. 

 

Figura nr. 10 Dinamica forței de muncă în sectoarele turism, hoteluri și restaurante în perioada 

2015-2018 
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 Astfel, sectorul agențiilor turistice a marcat în anul 2018 o creștere cu 1,64% a 

numărului de contracte de muncă, de la 10.526 la 11.085, creștere susținută în principal 

de firmele din domeniile 7911 – Activități ale agențiilor turistice (+3,12%) și 7912 – 

Activități ale tur-operatorilor (+2,78%) (Tabelul nr. 12). Cu toate că sectorul turistic a avut 

o creștere semnificativă în ultimii ani, analiza perioadei 2015-2018 arată că numărul de 

angajați din sectorul agențiilor turistice s-a menținut relativ constant, drept rezultat al 

creșterii gradului de utilizare a site-urilor de rezervări hoteliere. 

 

Tabelul nr. 12 Dinamica forței de muncă pe coduri CAEN aparținând sectorului “Activități ale 

agențiilor turistice și ale tur-operatorilor” în perioada 2015-2018 

Cod 

CAEN 
Denumire CAEN 

Total salariați 

2015 

Total salariați 

2016 

Total salariați 

2017 

Total salariați 

2018 

7911 
Activități ale agențiilor 

turistice 
4.860 4559 (-6,19%) 4971 (+9,04%) 5126 (+3,12%) 

7912 Activități ale tur-operatorilor 4.169 3849 (-7,68%) 4133 (+7,38%) 4248 (+2,78%) 

7990 
Alte servicii de rezervare 

turistică 
2.073 2118 (+2,17%) 1802 (-14,92%) 1711 (-5,05%) 

 

În același timp, la nivel de ocupație specifică sectorului turistic, principalele 

evoluții în perioada 2017 se referă la: creșterea moderată a numărului de agenți de turism  

- cod COR 422102 (+5,82%, ajungând la 2.928), respectiv creșterea numărului de manageri 

în activitatea de turism – cod COR 143908 (+10,90%, ajungând la 1.089). 

 Sectorul hotelier a înregistrat de asemenea o creștere semnificativă a numărului de 

CIM, de la 50.187 la 51.262 (+2,14%). Aceeași creștere s-a resimțit la nivelul tuturor 

codurilor CAEN din industrie (Tabelul nr. 13) și confirmă trendul general de creștere la 

nivelului sectorului de activitate (+6,88% în perioada 2015-2018). 

 

Tabelul nr. 13 Dinamica forței de muncă pe coduri CAEN aparținând sectorului  “Hoteluri și alte 

facilități de cazare” în perioada 2015-2018 

Cod 

CAEN 
Denumire CAEN 

Total salariați 

2015 

Total salariați 

2016 

Total salariați 

2017 

Total salariați 

2018 

5510 
Hoteluri și alte facilități de cazare 

similare 
39.620 36389 (-8,15%) 39257 (+7,88%) 39609 (+0,9%) 

5590 Alte servicii de cazare 4.715 5121 (+8,61%) 5561 (+8,59%) 5901 (+6,11%) 

5520 
Facilități de cazare pentru vacanțe și 

perioade de scurtă durată 
3.376 4124 (+22,16%) 5049 (+22,43%) 5464 (+8,22%) 

 

  

Pe ocupații, la nivelul perioadei 2017-2018, au fost înregistrate următoarele evoluții 

semnificative: 

 numărul cameristelor de hotel (Cod COR 516201) a crescut cu 6,12%, 

ajungând la 7.097; 
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 numărul recepționerilor de hotel (Cod COR 422401) a crescut cu 1,76%, 

ajungând la 6.081 CIM; 

 numărul îngrijitorilor de spații hoteliere (Cod COR 911201) a crescut cu 

7,04%, ajungând la 3.345; 

 numărul directorilor de hotel (Cod COR 141105) a crescut cu 6,77%, ajungând 

la 631 CIM, în timp ce numărul administratorilor de hotel (Cod COR 141104) a 

scăzut cu 1,68%, ajungând la 293; 

 numărul de administratori pensiuni turistică (Cod COR 515203) a crescut cu 

+4,92%, ajungând la 618 CIM); în paralel, numărul de lucrători pensiune 

turistică (Cod COR 516909)  a crescut cu +14,09%, ajungând la 582). 

Sectorul restaurantelor și altor activități de alimentație a cunoscut cea mai 

spectaculoasă creșteri dintre toate sectoarele analizate (+8,48% în perioada 2017-2018, 

respectiv +19,17% în perioada 2016-2017), creștere susținută la nivelul tuturor codurilor 

CAEN componente (Tabelul nr. 14).  

 

Tabelul nr. 14 Dinamica forței de muncă pe coduri CAEN aparținând sectorului  “Restaurante și alte 

activități de alimentație” în perioada 2015-2018 

Cod 

CAEN 
Denumire CAEN 

Total salariați 

2015 

Total salariați 

2016 

Total salariați 

2017 

Total salariați 

2018 

5610 Restaurante 66507 73679 (+10,78%) 87622 (+18,92%) 95783 (+9,31%) 

5630 
Baruri și alte activități de servire a 

băuturilor 
20561 22295 (+8,43%) 26828 (+20,33%) 28339 (+5,63%) 

5629 Alte servicii de alimentație n.c.a. 5164 5640 (+9,22%) 6422 (+13,87%) 6224 (-3,08%) 

5621 
Activități de alimentație (catering) 

pentru evenimente 
2545 3305 (+29,86%) 4162 (+25,93%) 5277 (+26,79%) 

  

Pe grupe de ocupații, grupa minoră COR 513 (Chelneri și barmani) a înregistrat în 

perioada 2016-2017 o dinamică de +4,35%, de la 46.625 la 48.652 CIM. În același timp, 

numărul șefilor de sală restaurant a crescut cu  6,68%, ajungând la 2.123 CIM, numărul 

șefilor de restaurante a scăzut cu 0,16%, ajungând la 1.262 CIM, iar numărul directorilor 

de restaurante a crescut cu 16,69%, ajungând la 248. 

În ceea ce privește salarizarea din sectorul turistic, distribuția contractelor 

individuale de muncă pe intervale salariale, în funcție de valoarea salariului mediu brut de 

încadrare, la data de 01.10.2018, prin raportare la media națională, este prezentată în 

Figura nr. 11. 
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Figura nr. 11 Distribuția pe intervale salariale a contractelor de muncă din sectorul turistic, 

conform salariului mediu brut de încadrare la data de 01.10.2018 

  

Analiza salarizării relevă faptul că salariile medii brute de încadrare din sectorul 

turistic sunt cu mult mai reduse decât mediile înregistrate la nivel național. Astfel, 

conform datelor REVISAL la data de 01.10.2018, ponderea salariaților cu salariul brut de 

încadrare aflat în zona salariului minim pe economie, era de: 

 80,95% în cazul sectorului restaurantelor (74,98% cu salariul minim, respectiv 

5,97% cu salariul mediu brut sub 450 de euro); 

 62,86% în cazul industriei hoteliere (53,46% cu salariul minim, respectiv 9,40% cu 

salariul mediu brut sub 450 de euro); 

 51,62% în cazul sectorului agențiilor de turism (46,04% cu salariul minim, 

respectiv 5,58% cu salariul mediu brut sub 450 de euro). 

De altfel analiza comparată a salarizării din sectorul turistic la nivelul anilor 2017 și 

2018 indică o creștere a ponderii contractelor de muncă cu salariul minim în total forță de 

muncă de la 65,90% la 67,79%. 

La nivel regional, principalele județe în care sunt concentrați angajații din 

sectoarele turism, hoteluri și restaurante sunt: municipiul București (peste 25% din total 

forță de muncă) și județele Constanța, Cluj, Brașov, Timiș (Figura nr. 12). La polul opus, 

se situează 5 județe cu mai puțin de 1.200 CIM, respectiv Caraș-Severin, Giurgiu, Ialomița, 

Teleorman,  și Satu-Mare. 

Dintre județele sus-menționate, cea mai importantă dinamică la nivelul perioadei 

2018-2018 a fost înregistrată în municipiul București (+31,08%, -12.315 CIM) și în județele 

Cluj (40,23%, -3.082 CIM), Brasov (+34,61%, -2502 CIM) și Ilfov (+72,19%, -2.230 CIM). 
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Figura nr. 12 Distribuția regională a forței de muncă în sectoarele turism, hoteluri și restaurante – 

primele 10 județe angajatoare (dinamică 2015-2018) 
 

5.1.2 Textile și pielărie 

Numărul de locuri de muncă din industria textilă a înregistrat, în perioada 2017-

2018, o scădere cu 3,53%, ca urmare a reducerii ușoare a numărului de CIM din sectorul 

fabricării produselor textile de la 41.860 CIM la 41.806 CIM (-0,12%), dublată însă de 

reducerea abruptă, cu aproape 9%, respectiv de la 136.770 la 124.465 CIM, a numărului de 

CIM din industria fabricării articolelor de îmbrăcăminte (Figura nr. 13).  

 

Figura nr. 13 Dinamica forței de muncă în industria textilă în perioada 2015-2018 
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Astfel, industria textilă continuă, însă de o manieră mult mai accelerată, trendul 

descedent  înregistrat în anii anteriori, pierderea cumulată de locuri de muncă la nivelul 

perioadei 2015-2018 fiind de 21.989 CIM, respectiv de 13,23%, prin raportare la nivelul 

înregistrat în anul 2015. 

Evoluțiile sus-menționate se află în contradicție atât cu trendul general al 

celorlalte industrii analizate în prezentul studiu, cât și cu rolul strategic atribuit sectorului 

analizat, în cadrul Strategiei naționale de competitivitate.  

Evoluțiile de mai sus sunt justificate în contextul creșterilor repetate a salariului 

minim din ultimii ani, care au generat creșterea costurilor cu forța de muncă, conducând 

fie la restructurarea unor companii din domeniu, fie la închiderea altora, având drept 

rezultat reducerea cifrelor de personal, îndeosebi la nivelul forței de muncă necalificate 

sau cu nivel redus de calificare. 

 Pe domenii de activitate (coduri CAEN), evoluția locurilor de muncă din industria 

textilă este detaliată în Tabelul nr. 15. Cele mai importante reduceri sunt înregistrate la 

nivelul industriilor: fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp) – 

CAEN 1413 (-9.937 CIM, -10,19%), fabricarea prin tricotare sau croșetare a altor articole de 

îmbrăcăminte – CAEN 1439 (-1.069 CIM, -12,34%) și fabricarea de articole de lenjerie de 

corp – CAEN 1414 (-713 CIM, -5,18%). 

Tabelul nr. 15 Dinamica forței de muncă la nivelul primelor 10 coduri CAEN din industria textilă în 

perioada 2015-2018 

Cod 
CAEN 

Denumire CAEN 
Total salariați 

2015 
Total salariați 

2016 
Total salariați 

2017 
Total salariați 

2018 

1413 
Fabricarea altor articole de 
îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp) 

106.092 103573 (-2,37%) 97562 (-5,8%) 87625 (-10,19%) 

1392 
Fabricarea de articole confecționate din 
textile (cu excepția îmbrăcămintei și 
lenjeriei de corp) 

23.236 23894 (+2,83%) 24623 (+3,05%) 24532 (-0,37%) 

1414 
Fabricarea de articole de lenjerie de 
corp 

15.681 14252 (-9,11%) 13768 (-3,4%) 13055 (-5,18%) 

1419 
Fabricarea altor articole de 
îmbrăcăminte și accesorii n.c.a. 

10.199 10006 (-1,89%) 9898 (-1,08%) 9643 (-2,58%) 

1439 
Fabricarea prin tricotare sau croșetare a 
altor articole de îmbrăcăminte 

9.394 9217 (-1,88%) 8666 (-5,98%) 7597 (-12,34%) 

1310 
Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor 
textile 

5.210 5520 (+5,95%) 5579 (+1,07%) 5614 (+0,63%) 

1412 
Fabricarea de articole de îmbrăcăminte 
pentru lucru 

4.757 4316 (-9,27%) 4361 (+1,04%) 4623 (+6,01%) 

1330 Finisarea materialelor textile 2.805 3311 (+18,04%) 3152 (-4,8%) 3055 (-3,08%) 

1320 Producția de țesături 2.961 2920 (-1,38%) 2993 (+2,5%) 3037 (+1,47%) 

1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a. 2.706 2482 (-8,28%) 2480 (-0,08%) 2451 (-1,17%) 

 Pe ocupații, se constată că reducerile de personal au vizat, cu precădere, sectorul 

de muncă necalificată. Astfel, numărul de muncitori necalificați în industria confecțiilor 

(Cod COR 932905) s-a redus cu 8.901 CIM (-9,41%), de la 99.556 CIM la 85.655 CIM. Alte 

reduceri au vizat însă și zona de operatori și muncitori calificați,  după cum urmează: 
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 numărul de confecționeri-asamblori articole din textile (Cod COR 821908) a 

scăzut cu 6,99%, ajungând la 33.431 CIM; 

 numărul de operatori confecționeri industriali îmbrăcăminte din țesături, 

tricotaje, materiale sintetice (Cod COR 815301) a scăzut cu 9,45%, ajungând la 

19387; 

 numărul de croitori-confecționeri îmbrăcăminte, după comandă (Cod COR 

753201) a scăzut cu 3,68%, ajungând la 5.187 CIM. 

Reducerea numărului de locuri de muncă din industria textilă a afectat în primul 

rând județele în care această industrie are un rol critic în structura economică. Figura nr. 

14 reflectă distribuția regională a forței de muncă din industria textilă, în corelare cu 

dinamica numărului de CIM în perioada 2015-2018. 

Prin corelarea distribuției regionale a forței de muncă din industria textilă cu 

profilul economic al fiecărui județ, au rezultat o serie de județe a căror structură a pieței 

forței de muncă a fost sensibil influențată de evoluția industriei textile. Astfel, în 5 județe 

(Botoșani, Buzău, Covasna, Harghita  și Vrancea) principalul sector angajator este 

fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp) (CAEN 1413). De 

asemenea, la nivelul a 4 județe, același cod CAEN reprezintă cel de-al doilea sector 

angajator: Prahova, Olt, Brăila și Călărași.  

 

Figura nr. 14 Distribuția regională a forței de muncă în industria textilă – primele 10 județe 

angajatoare (dinamică 2015-2018) 

Dintre primele 10 județe angajatoare din industria textilă, doar 3 (București, 

Botoșani și Mureș) au reușit să își mențină sau să își crească ușor forța de muncă din 

industrie, pentru toate celelalte fiind înregistrate scăderi importante, mai ales în cazul 

județelor Prahova (-27,16%, 3.516 CIM), Vrancea (-10,48%, -941 CIM) și Timiș(-11,04%, -698 

CIM). Pe ocupații, la nivelul a 9 județe, cei mai mulți angajați sunt asimilați unei ocupații 

din industria textilă, după cum urmează: muncitor necalificat în industria confecțiilor (COR 

932905 – județele Bihor, Sibiu, Vrancea, Buzău, Olt, Brăila și Sălaj),  operator confecționer 

industrial îmbrăcăminte din țesături, tricotaje, materiale sintetice (COR 815301 – Județul 

Botoșani) și confecționer-asamblor articole din textile (COR 821908 – județul Covasna). 
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În ceea ce privește industria pielăriei, aceasta a cunoscut un trend de scădere chiar 

mai accelerat decât cel înregistrat la nivelul industriei textile, în sensul în care, în 

perioada 2017-2018, numărul de CIM s-a redus cu 7,40%, de la 54.749 CIM la 50.695 CIM, 

confirmând astfel tendința de scădere înregistrată în anii anteriori. Per total, în perioada 

2015-2018, industria pielăriei a înregistrat o reducere cu 13,92%, respectiv cu 8.198 CIM. 

La fel ca și în cazul industriei textile, un factor decisiv care a influențat reducerea 

numărului de locuri de muncă a fost reprezentat de creșterea semnificativă a costurilor cu 

forța de muncă, îndeosebi a celor cu forța de muncă calificată sau cu nivel redus de 

calificare. 

 

Figura nr. 15 Dinamica forței de muncă în industria pielăriei, articolelor de voiaj și marochinăriei, 

în perioada 2015-2018 

 Pe diviziuni CAEN (Tabelul nr. 16), se constată că cel mai afectat sector a fost cel 

al fabricării încălțămintei (Cod CAEN 1520), care a pierdut 4.347 CIM, urmare a unei 

reduceri a locurilor de muncă care a depășit 9,6%. 

La fel ca și în cazul industriei textile, cele mai afectate de reduceri au fost 

județele în care sectorul pielăriei, în general, și industria fabricării încălțămintei, în 

particular, dețin o pondere majoritară în structura economică. 

  

Tabelul nr. 16 Dinamica forței de muncă pe coduri CAEN din sectorul  “Tăbăcirea și finisarea 

pieilor, fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie” în perioada 2015-2018 

Cod 

CAEN 
Denumire CAEN 

Total 

salariați 

2015 

Total salariați 

2016 

Total salariați 

2017 

Total salariați 

2018 

1520 Fabricarea încălțămintei 49.780 47069 (-5,45%) 45146 (-4,09%) 40799 (-9,63%) 

1512 
Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie 

și a articolelor de harnașament 
8.472 9013 (+6,39%) 9111 (+1,09%) 9439 (+3,6%) 

1511 
Tăbăcirea și finisarea pieilor; prepararea și 

vopsirea blănurilor 
621 547 (-11,92%) 492 (-10,05%) 477 (-3,05%) 

 

 Astfel, principalele județe angajatoare din industria pielăriei (Figura nr. 16) sunt 

Bihor, Sibiu, Satu-Mare, Brașov și Municipiul București, în timp ce la polul opus se află o 

serie de județe (Mureș, Ilfov, Caraș-Severin, Tulcea, Olt, etc.) unde industria pielăriei este 

cvasi-inexistentă.  
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Figura nr. 16 Distribuția regională a forței de muncă în industria pielăriei – primele 10 județe 

angajatoare (dinamică 2015-2018) 

 

 Șapte dintre cele 10 județe care reprezintă principalele regiunii angajatoare din 

industria pielăriei, au cunoscut reduceri ale numărului de CIM în perioada 2015-2018, cele 

mai importante fiind de departe cele înregistrate în Județele Bihor (-29,4%, -4.354 CIM) și 

Timiș (-26,28%, -1.686 CIM). 

În ceea ce privește salarizarea din sectorul industriei textile, respectiv din cel al 

pielăriei, distribuția contractelor individuale de muncă pe intervale salariale, în funcție de 

valoarea salariului mediu brut de încadrare, la data de 01.10.2018, prin raportare la 

media națională, este prezentată în Figura nr. 17. 

 

 

Figura nr. 17 Distribuția pe intervale salariale a contractelor de muncă din sectorul industriei 

textile și din cel al pielăriei, conform salariului mediu brut de încadrare la data de 01.10.2018  
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Analiza salarizării relevă următoarele aspecte semnificative: 

 cele mai mici niveluri de salarizare sunt înregistrate la nivelul sectorului 

fabricării produselor de îmbrăcăminte, unde ponderea contractelor de muncă cu 

salariul minim sau în zona salariului minim (în total 82,72%) este practic cu 60% 

mai mare decât ponderea medie a CIM în zona de minim, înregistrată la nivelul 

economiei naționale; 

 în cazul industriei fabricării produselor textile și industriei pielăriei, ponderea 

CIM su salariul minim este aproape de media națioanlă de 39,10%. 

 

5.1.3 Lemn și mobilă 

Industria lemnului și a prelucrării mobilei reprezintă cel de-al treilea sector 

economic identificat în Strategia de competitivitate a României, ca având un rol economic 

important și cu influență asupra ocupării. După cum se observă în Figura nr. 12, anul 2018 

a adus scăderi importante ale numărului de contracte de muncă, atât în ceea ce privește 

industria prelucrării lemnului (-2,23%, respectiv -1.167 CIM), cât și la nivelul industriei 

mobilei (-2,59%, respectiv -1.648 CIM), confirmând astfel trendul negativ început în anul 

2016. 

 

Figura nr. 18 Dinamica forței de muncă în industriile prelucrării lemnului și fabricării de mobilă  în 

perioada 2015-2018 

 

 Pe domenii de activitate (Coduri CAEN) din sectorul prelucrării lemnului, dinamica 

numărului de CIM în perioada 2017-2018 este prezentată în Tabelul nr. 17, în timp ce 

evoluția aceluiași indicator la nivelul industriei mobilei este descrisă în Tabelul nr. 18. 
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Tabelul nr. 17 Dinamica forței de muncă pe coduri CAEN aparținând sectorului “Prelucrarea 

lemnului” în perioada 2015-2018 

Cod 

CAEN 
Denumire CAEN 

Total 

salariați 

2015 

Total salariați 

2016 

Total salariați 

2017 

Total salariați 

2018 

1610 Tăierea și rindeluirea lemnului 29.765 28.615  (-3,86%) 28.502 (-0,39%) 275.99 (-3,17%) 

1623 
Fabricarea altor elemente de dulgherie și 

tâmplărie, pentru construcții 
9.649 9.125  (-5,43%) 9..435 (+3,4%) 9.281 (-1,63%) 

1621 
Fabricarea de furnire și a panourilor din 

lemn 
6.941 696 (+0,35%) 7036 (+1,02%) 6.880 (-2,22%) 

1629 

Fabricarea altor produse din lemn; 

fabricarea articolelor din plută, paie și din 

alte materiale vegetale împletite 

5.137 4803 (-6,5%) 4.718 (-1,77%) 4.945 (+4,81%) 

1624 Fabricarea ambalajelor din lemn 1.944 2.059 (+5,92%) 2.151 (+4,47%) 1.974 (-8,23%) 

 

 Datele de mai sus reflectă scăderi la nivelul tuturor sectoarelor analizate, cu 

excepția sectorului fabricării altor produse din lemn (Cod CAEN 1629).  

Industria mobilei este concentrată în proporție de aprox. 85% la nivelul codului 

CAEN 3109 – Fabricarea de mobilă n.c.a., care a înregistrat în perioada 2018-2019 o 

reducere masivă (-3,92%) a numărului de contracte de muncă, ajungând la 51.132. Pe de 

altă parte, în corelare cu dezvoltarea comerțului și a industriei de logistică-depozitare, se 

remarcă o continuare a trendului de creștere (+2,00%) la nivelul companiilor din sectorul 

fabricării de mobilă pentru birouri și magazine (CAEN 3101), de la 7.048 la 7.189 contracte 

de muncă. 

 

Tabelul nr. 18 Dinamica forței de muncă pe coduri CAEN aparținând sectorului  “Fabricarea de 

mobilă” în perioada 2015-2018 

Cod 

CAEN 
Denumire CAEN 

Total salariați 

2015 

Total salariați 

2016 

Total salariați 

2017 

Total salariați 

2018 

3109 Fabricarea de mobilă n.c.a. 51.152 53.567 (+4,72%) 53..220 (-0,65%) 51.132 (-3,92%) 

3101 
Fabricarea de mobilă pentru birouri 

și magazine 
5.749 6.728 (+17,03%) 7048 (+4,76%) 7.189 (+2,00%) 

3103 Fabricarea de saltele și somiere 2.068 2.205 (+6,62%) 2.117 (-3,99%) 2.272 (+7,32%) 

3102 
Fabricarea de mobilă pentru 

bucătării 
1.036 1.141 (+10,14%) 1.200 (+5,17%) 1.344 (+12%) 

 

 Pe grupe de ocupații, se remarcă drept tendință principală reducerea cu 3,95%, de 

la 36.147 la 34.720 contracte de muncă, a numărului de muncitori calificați în tratarea 

lemnului și asimilați (Grupa minoră COR 752). Pe ocupații principale, această evoluție este 

detaliată după cum urmează: 

 tâmplar universal (Cod COR 752201) – reducere cu 3,03% a numărului de CIM, 

ajungând la 24.702 contracte de muncă; 

 operator la mașini unelte cu comandă numerică în prelucrarea lemnului (Cod 
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COR 752328) – reducere cu 5,71% a numărului de CIM, ajungând la 1.305 

contracte de muncă; 

 tâmplar manual/artizanal (Cod COR 752203) – reducere cu 11,7% a numărului 

de CIM, ajungând la 974 contracte de muncă. 

 

Figura nr. 19 evidențiază distribuția contractelor individuale de muncă din sectorul 

industriei lemnului și producției de mobilă, pe intervale salariale, în funcție de valoarea 

salariului mediu brut de încadrare, la data de 01.10.2018, prin raportare la media 

națională. 

 

 

Figura nr. 19 Distribuția pe intervale salariale a contractelor de muncă din industria prelucrării 

lemnului și a fabricării de mobilă, conform salariului mediu brut de încadrare la data de 01.10.2018 

 Analiza salarizării relevă faptul că, atât sectorul prelucrării lemnului, cât și 

sectorul fabricării de mobilă, se caracterizează prin niveluri salariale mult mai scăzute 

decât media națională. Astfel, la nivelul industriei analizate, ponderea CIM la nivelul 

salariului minim este de 64,71%, respectiv de 52,38%, în timp ce ponderea CIM în zona 

salariului minim (sub 450 de euro) este de 11,06%, respectiv de 15,98%.  

La nivel regional (Figura nr. 20), industria prelucrării lemnului este concentrată cu 

precădere în județele Maramureș, Suceava, Harghita Mureș și Bihor, în timp ce la polul 

opus se află 5 județe cu mai puțin de 400 contracte de muncă la nivel de industrie, 

respectiv Tulcea, Giurgiu, Caraș-Severin, Tulcea, Teleorman și Olt.  
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Figura nr. 20 Distribuția regională a forței de muncă în industriile prelucrării lemnului și fabricării 

de mobilă – primele 10 județe angajatoare (dinamică 2015-2018) 

Se remarcă faptul că județul Maramureș este principalul reprezentant al industriei 

prelucrării lemnului din România. De altfel, în perioada 2015-2018, cea mai importantă 

creștere a numărului de salariați s-a înregistrat în județul Maramureș (+8,32%, +1.219 

CIM), în timp ce reducerile cele mai semnificative s-au înregistrat în Satu-Mare (-15,79%, -

845 CIM), Arad (-11,61%, -503 CIM) și Harghita (-3,34%, -228 CIM). 

 

5.1.4 Construcții 
 

Sectorul construcțiilor a înregistrat în anul 2018 o creștere importantă a numărului 

de contracte de muncă (+2,55%), ajungând la peste 375,8 mii (Figura nr. 21). Aceasta 

dinamică a fost susținută preponderent de sectorul construcțiilor de clădiri (+5,5% 

reprezentând 10.294 CIM) și de cel al lucrărilor speciale de construcții (+3,13% 

reprezentând 3.595 CIM). Pe de altă parte, forța de muncă înregistrată la puncte de lucru 

autorizate cu coduri CAEN aparținând diviziunii 42 (Lucrări de geniu civil), a scăzut cu 

7,04%, respectiv cu 4.537 CIM. De altfel, acest sub-sector continuă trendul descendent 

după ce în anii anteriori a cunoscut o reducere chiar mai drastică. Per total, în perioada 

2015-2018, sectorul lucrărilor de geniu civil a pierdut 13.641 CIM, respectiv 18,55% din 

forța de muncă înregistrată în anul 2015.  

 

Figura nr. 21 Dinamica forței de muncă în sectorul construcțiilor  (Secțiunea F CAEN) în perioada 

2015-2018 

2015 2016 2017 2017

F.Construcții 346,999 348,347 366,509 375,861
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Cu toate acestea, după cum se va arăta în paragrafele următoare, creșterile de CIM 

au vizat mai degrabă munca necalificată, existând în același și o serie de domenii de 

muncă specializată în care numărul de locuri  de muncă se află pe un îngrijorător trend 

descendent.  

Tabelul nr. 19 Dinamica forței de muncă în industriile din sectorul construcțiilor în perioada 2015-

2018 

Cod 

diviziune 

CAEN 

Diviziune CAEN 

Total 

salariați 

2015 

Total salariați 

2016 

Total salariați 

2017 

Total salariați 

2018 

41 Construcții de clădiri 170.462 172.254 (+1,05%) 187.095 (+8,62%) 197.389 (+5,5%) 

42 Lucrări de geniu civil 73.548 68.086 (-7,43%) 64.444 (-5,35%) 59.907 (-7,04%) 

43 Lucrări speciale de construcții 102.989 108.007 (+4,87%) 114.970 (+6,45%) 118.565 (+3,13%) 

 Analiza datelor REVISAL relevă un ritm de creștere spectaculos în zona de muncă 

necalificată din sectorul construcțiilor, dublu față de ritmul de creștere la nivel de sector, 

respectiv cu 11,35%, de la 136.839 CIM în anul 2017 la 152.364 CIM în anul 2018, după ce 

în anul 2017 acest indicator înregistrase o creștere cu 11,67% prin raportare la anul 2016. 

Astfel, ponderea muncii necalificate în totalul forței de muncă din sectorul construcțiilor a  

ajuns la 40,53%. Cele mai importante creșteri au fost înregistrate la nivelul următoarelor 

ocupații: 

 muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, 

faianță, gresie, parchet - Cod COR 931301   (+13,13%, respectiv +10.699 CIM, 

ajungând la 92.181 CIM); 

 muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții – Cod 

COR 931302 (+16,30%, respectiv 4.457 CIM, ajungând la 31.802 CIM). 

Pe de altă parte, cea mai importantă scădere din zona de muncă necalificată s-a 

înregistrat în cazul ocupației muncitor necalificat la întreținerea de drumuri, șosele, 

poduri, baraje – Cod COR 931203 (-1,21%, respectiv -203 CIM, ajungând la 16.515 CIM). 

În ceea ce privește munca calificată, evoluția numărului de CIM a cunoscut o 

scădere moderată. Astfel, numărul de muncitori constructori și asimilați (Grupa majoră 

COR 711) a scăzut în perioada 2017-2018 cu 1,29%, ajungând la 62.657 CIM, în timp ce 

numărul de muncitori constructori la lucrări de finisare și asimilați (Grupa majoră COR 

712) a crescut ușor cu 1,12%, ajungând la 43.223%. La data de 01.10.2018, în funcție de 

criteriul numărului de CIM, cele mai importante categorii de muncitori din sectorul 

construcțiilor, erau următoarele: 

 dulgher (exclusiv restaurator) – 14.582 CIM (-3,15%); 

 zidar roșar-tencuitor – 11.889 CIM (+1,07%); 

 instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze – 10.877 CIM (+1,87%); 

 instalator apă, canal – 8.366 (-0,05%); 

 fierar betonist – 6.793 CIM (+10,15%). 

Sub aspectul dinamicii aferente perioadei 2017-2018, cele mai importante creșteri 

ale numărului de CIM aferente muncitorilor calificați în construcții au fost înregistrate 
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pentru următoarele ocupații: 

 zidar pietrar (+215 CIM, +4,12%); 

 instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze (+200 CIM, +11,87%); 

 montator sisteme tâmplărie termoizolantă (+183 CIM, +17,66%) 

 zidar roșar-tencuitor (+126 CIM, +1,07%). 

La nivelul ocupațiilor care necesită studii superioare, se remarcă de asemenea 

creșteri moderate ale numărului de CIM. Astfel: numărul de ingineri construcții civile, 

industriale și agricole a crescut cu 3,23%, ajungând la 8.829 CIM; numărul de ingineri 

instalații pentru construcții a crescut cu 7,91%, ajungând la 3.685 CIM; numărul de 

proiectanți ingineri construcții a crescut cu 10,55%, ajungând la 2.589. 

În ceea ce privește salarizarea din sectorul construcțiilor, distribuția contractelor 

individuale de muncă pe intervale salariale, în funcție de valoarea salariului mediu brut de 

încadrare, la data de 01.10.2018, prin raportare la media națională, este prezentată în 

Figura nr. 22. 

 

Figura nr. 22 Distribuția pe intervale salariale a contractelor de muncă din industria de construcții, 

conform salariului mediu brut de încadrare la data de 01.10.2018  

Analiza salarizării din industrie relevă următoarele aspecte semnificative: 

 cele mai reduse niveluri de salarizare sunt în sectorul construcțiilor de clădiri 

(69,40% de CIM încheiate cu salariul minim pe economie), având în vedere 

ponderea ridicată a muncitorilor necalificați din acest sector; 

 niveluri scăzute de salarizare se înregistrează și în sectorul lucrărilor speciale de 

construcții, unde ponderea CIM cu salariul minim în total forță de muncă este de 

56,85%, iar ponderea CIM în sona salariului minim este de 8,07%; 

 în cazul sectorului lucrărilor de geniu civil, ponderea salariilor mici este similară 

mediei înregistrate la nivel național, cu precizarea că importanța acestui sector 

tinde să scadă pe măsura reducerilor de personal din ultimii ani. 
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 Distribuția regională a numărului de CIM înregistrate în companii din sectorul 

construcțiilor (Figura nr. 23) relevă o concentrare importantă a forței de muncă în 

municipiul București (80.507 CIM, reprezentând 21,4% din total CIM la nivelul sectorului de 

activitate), urmat de județele  Cluj, Ilfov, Timiș și Prahova. La polul opus se află o serie 

de județe în care numărul de CIM este mai mic de 2.500, respectiv Covasna, Mehedinți, 

Tulcea, Teleorman și Ialomița. 

 

 

Figura nr. 23 Distribuția regională a forței de muncă în sectorul construcțiilor (Secțiunea F CAEN) – 

primele 10 județe angajatoare (dinamică 2015-2018) 

 

În dinamică, absolut toate cele 10 județe analizate au cunoscut creșteri ale forței 

de muncă din sectorul construcțiilor în perioada 2015-2018, în principal la nivelul 

municipiului București (+9,2%, +6.781 CIM) și al județelor Ilfov (+45,28%, +4740 CIM), Cluj 

(+17,27%, +2994 CIM) și  Iasi (+21,39%, +2.489 CIM). Sub aspectul rolului ocupat de sectorul 

construcțiilor în contextul dezvoltării regionale, sectorul lucrărilor de construcții a 

clădirilor rezidențiale și nerezidențiale (CAEN 4120) este principalul sector angajator din 

Județul Giurgiu, fiind totodată cel de-al doilea sector angajator din județele Bistrița-

Năsăud, Brașov, Dâmbovița, Iași, Ilfov, Maramureș și Satu-Mare.  

 

5.1.5 Industrii creative 

 

Analiza evoluției CIM la nivelul industriilor creative s-a realizat prin consolidarea 

numărului de contracte de muncă cu normă întreagă înregistrate la nivelul a 60 de coduri 

CAEN (Tabelul nr. 20). Industriile analizate au generat, în perioada 2017-2018, o creștere 

cu 6,25%, respectiv cu 13.033 contracte de muncă, ajungând astfel la 221.492 CIM, ceea 

ce corespunde unei creșteri globale cu 17,36% față de anul 2015.  
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Tabelul nr. 20 Dinamica forței de muncă pe coduri CAEN aparținând sectoarelor economice 

asimilate industriilor creative în perioada 2015-2018 

Cod 
CAEN 

Denumire CAEN 
Total salariați 

2015 
Total salariați 

2016 
Total salariați 

2017 
Total salariați 

2018 

1811 Tipărirea ziarelor 1.053 924 (-12,25%) 762 (-17,53%) 711 (-6,69%) 

1812 Alte activități de tipărire n.c.a. 12.133 12733 (+4,95%) 13070 (+2,65%) 13443 (+2,85%) 

1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire 609 627 (+2,96%) 576 (-8,13%) 542 (-5,9%) 

1814 Legatorie și servicii conexe 729 729 (0%) 764 (+4,8%) 769 (+0,65%) 

1820 Reproducerea  înregistrărilor 256 275 (+7,42%) 295 (+7,27%) 243 (-17,63%) 

2680 
Fabricarea suporților magnetici și optici 
destinați înregistrărilor 

5 6 (+20%) 2 (-66,67%) 2 (0%) 

3220 Fabricarea instrumentelor muzicale 773 734 (-5,05%) 740 (+0,82%) 735 (-0,68%) 

4761 
Comerț cu amănuntul al cartilor, în 
magazine specializate 

2.187 2173 (-0,64%) 2383 (+9,66%) 2418 (+1,47%) 

4762 

Comerț cu amănuntul al ziarelor și 
articolelor de papetărie, în magazine 
specializate 

3.362 3604 (+7,2%) 3361 (-6,74%) 3344 (-0,51%) 

4763 

Comerț cu amănuntul al discurilor și 
benzilor magnetice cu sau fără 
înregistrări audio/video, în magazine 
specializate 

95 103 (+8,42%) 111 (+7,77%) 126 (+13,51%) 

5811 Activități de editare a cărților 2.998 2897 (-3,37%) 2820 (-2,66%) 2791 (-1,03%) 

5812 
Activități de editarea de ghiduri, 
compendii, liste de adrese și similare 

76 70 (-7,89%) 67 (-4,29%) 90 (+34,33%) 

5813 Activități de editare a ziarelor 2.569 2492 (-3%) 2329 (-6,54%) 2049 (-12,02%) 

5814 
Activități de editare a revistelor și 
periodicelor 

1.676 1518 (-9,43%) 1625 (+7,05%) 1629 (+0,25%) 

5819 Alte activități de editare 544 639 (+17,46%) 553 (-13,46%) 675 (+22,06%) 

5821 
Activități de editare a jocurilor de 
calculator 

628 575 (-8,44%) 651 (+13,22%) 759 (+16,59%) 

5911 
Activități de producție cinematografica, 
video și de programe de televiziune 

2.478 2327 (-6,09%) 2413 (+3,7%) 2740 (+13,55%) 

5912 
Activități post-producție cinematografica, 
video și de programe de televiziune 

95 115 (+21,05%) 139 (+20,87%) 184 (+32,37%) 

5913 
Activități de distribuție a filmelor 
cinematografice, video și a programelor 
de televiziune 

158 139 (-12,03%) 133 (-4,32%) 143 (+7,52%) 

5914 Proiecția de filme cinematografice 609 594 (-2,46%) 565 (-4,88%) 578 (+2,3%) 

5920 
Activități de realizare a înregistrărilor 
audio și activități de editare muzicala 

352 329 (-6,53%) 349 (+6,08%) 449 (+28,65%) 

6010 
Activități de difuzare a programelor de 
radio 

3.238 2955 (-8,74%) 3036 (+2,74%) 3176 (+4,61%) 

6020 
Activități de difuzare a programelor de 
televiziune 

7.370 7068 (-4,1%) 7281 (+3,01%) 7241 (-0,55%) 

6209 
Alte activități de servicii privind 
tehnologia informației 

6.160 6074 (-1,4%) 6229 (+2,55%) 6930 (+11,25%) 

6311 
Prelucrarea datelor, administrarea 
paginilor web și activități conexe 

9.485 10098 (+6,46%) 10671 (+5,67%) 10969 (+2,79%) 
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Cod 
CAEN 

Denumire CAEN 
Total salariați 

2015 
Total salariați 

2016 
Total salariați 

2017 
Total salariați 

2018 

6312 Activități ale portalurilor web 721 983 (+36,34%) 1204 (+22,48%) 1377 (+14,37%) 

6391 Activități ale agențiilor de știri 665 627 (-5,71%) 565 (-9,89%) 546 (-3,36%) 

6399 
Alte activități de servicii informaționale 
n.c.a 

2.773 3324 (+19,87%) 3564 (+7,22%) 4066 (+14,09%) 

7111 Activități de arhitectura 6.815 7063 (+3,64%) 8021 (+13,56%) 9201 (+14,71%) 

7120 Activități de testări și analize tehnice 12.349 
14118 

(+14,33%) 
15024 (+6,42%) 16441 (+9,43%) 

7311 Activități ale agențiilor de publicitate 17.003 16963 (-0,24%) 
19271 

(+13,61%) 
20765 (+7,75%) 

7312 Servicii de reprezentare media 1.903 1518 (-20,23%) 1650 (+8,7%) 1761 (+6,73%) 

7320 
Activități de studiere a pietei și de 
sondare a opiniei publice 

4.338 4970 (+14,57%) 5345 (+7,55%) 5321 (-0,45%) 

7410 Activități de design specializat 1.759 2162 (+22,91%) 2428 (+12,3%) 3204 (+31,96%) 

7420 Activități fotografice 1.400 1539 (+9,93%) 1804 (+17,22%) 2618 (+45,12%) 

7430 
Activități de traducere scrisa și orala 
(interpreți) 

1.207 1264 (+4,72%) 1475 (+16,69%) 1640 (+11,19%) 

7490 
Alte activități profesionale, științifice și 
tehnice n.c.a. 

6.764 7449 (+10,13%) 8106 (+8,82%) 8544 (+5,4%) 

7722 
Închirierea de casete video și discuri (cd-
uri, dvd-uri) 

14 10 (-28,57%) 13 (+30%) 15 (+15,38%) 

8551 
Învățământ  în domeniul sportiv și 
recreațional 

1.430 1436 (+0,42%) 1581 (+10,1%) 1671 (+5,69%) 

8552 
Învățământ  în domeniul cultural (limbi 
străine, muzica, teatru, dans, arte 
plastice, alte domenii) 

3.152 3331 (+5,68%) 3950 (+18,58%) 3951 (+0,03%) 

8553 Scoli de conducere (pilotaj) 3.918 4608 (+17,61%) 6081 (+31,97%) 6832 (+12,35%) 

8559 Alte forme de învățământ  n.c.a. 16.681 13322 (-20,14%) 13818 (+3,72%) 14237 (+3,03%) 

8560 
Activități de servicii suport pentru 
învățământ  

2.108 1593 (-24,43%) 1766 (+10,86%) 1962 (+11,1%) 

8710 
Activități ale centrelor de îngrijire 
medicala 

1.874 2107 (+12,43%) 2250 (+6,79%) 2263 (+0,58%) 

8720 

Activități ale centrelor de recuperare 
psihică și de dezintoxicare, exclusiv 
spitale 

465 244 (-47,53%) 247 (+1,23%) 256 (+3,64%) 

8730 

Activități ale căminelor de bătrâni și ale 
căminelor pentru persoane aflate în 
incapacitate de a se îngriji singure 

5.063 5522 (+9,07%) 6667 (+20,74%) 7064 (+5,95%) 

9001 
Activități de interpretare artistica 
(spectacole) 

9.763 10031 (+2,75%) 10602 (+5,69%) 10767 (+1,56%) 

9002 
Activități suport pentru interpretarea 
artistica (spectacole) 

838 892 (+6,44%) 1149 (+28,81%) 1568 (+36,47%) 

9003 Activități de creație artistica 2.168 2398 (+10,61%) 2617 (+9,13%) 2717 (+3,82%) 

9004 
Activități de gestionare a sălilor de 
spectacole 

325 319 (-1,85%) 343 (+7,52%) 350 (+2,04%) 

9101 Activități ale bibliotecilor și arhivelor 4.266 4511 (+5,74%) 4690 (+3,97%) 4516 (-3,71%) 
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Cod 
CAEN 

Denumire CAEN 
Total salariați 

2015 
Total salariați 

2016 
Total salariați 

2017 
Total salariați 

2018 

9102 Activități ale muzeelor 5.254 5487 (+4,43%) 5633 (+2,66%) 5614 (-0,34%) 

9103 

Gestionarea monumentelor, clădirilor 
istorice și a altor obiective de interes 
turistic 

773 628 (-18,76%) 606 (-3,5%) 723 (+19,31%) 

9104 
Activități ale grădinilor zoologice, 
botanice și ale  rezervațiilor naturale 

170 169 (-0,59%) 147 (-13,02%) 145 (-1,36%) 

9311 Activități ale bazelor sportive 1.855 1864 (+0,49%) 2111 (+13,25%) 2086 (-1,18%) 

9312 Activități ale cluburilor sportive 3.084 3528 (+14,4%) 3673 (+4,11%) 3730 (+1,55%) 

9313 Activități ale centrelor de fitness 975 1215 (+24,62%) 1518 (+24,94%) 2056 (+35,44%) 

9319 Alte activități sportive 3.117 2996 (-3,88%) 3208 (+7,08%) 3217 (+0,28%) 

9321 Bâlciuri și parcuri de distracții 325 296 (-8,92%) 420 (+41,89%) 465 (+10,71%) 

9329 
Alte activități recreative și distractive 
n.c.a. 

3.769 4826 (+28,04%) 5987 (+24,06%) 7067 (+18,04%) 

 
TOTAL 188.722 

193111 
(+2,33%) 

208459 
(+7,95%) 

221492 
(+6,25%) 

 

 Cea mai importantă dinamică pozitivă a locurilor de muncă a fost înregistrată în 

cazul următoarelor industrii creative: activități ale agențiilor de publicitate – Cod CAEN 

7311 (+1.494 CIM, +7,75%), activități de arhitectură – Cod CAEN 7111 (+1.180 CIM, + 

14,71%),  alte activități recreative și distractive n.c.a. – Cod CAEN 9329 (+1.080 CIM, 

+18,04%), activități fotografice – Cod CAEN 7420 (+814 CIM, + 45,12%) și activități de 

design specializat - Cod CAEN 7410 (+776 CIM, + 31.96%). Pe de altă parte, cele mai 

importante reduceri ale numărului de contracte de muncă au fost semnalate la nivelul 

următoarelor industrii: activități de editare a ziarelor – Cod CAEN 5813 (-280 CIM, -3,71%) 

și activități ale bibliotecilor și arhivelor – Cod CAEN 9101 (-174 CIM, -3,71%), 

 La nivel de ocupație, în perioada 2017-2018, se constată, de asemenea, o serie de 

creșteri semnificative ale numărului de CIM la nivelul unor coduri COR specifice sectorului 

industriilor creative. Astfel: 

 numărul de artiști creatori și actori (Grupa minoră 265 COR) a crescut cu 700 

CIM (5,88%), de la 11.907 la 12.607; 

 numărul de alți specialiști în domeniul artistic cultural și culinar (Grupa minoră 

343) a crescut cu 1.168 CIM (10,54%), de la 10.987 la 12.145; 

 numărul de arhitecți clădiri a crescut cu 565 CIM (+19,28%), de la  2.930 la 

3.495; 

 numărul de proiectanți arhitecți a crescut cu 180 CIM (+18,79%), de la 958 la 

1.138; 

 numărul de designeri grafică (studii superioare) a crescut cu 175 CIM (+13,57%), 

de la 1.290 la 1.465; 

 numărul de designeri grafică (studii medii) a crescut cu 275 CIM (+24,62%), de la 

1.117 la 1.392. 
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Distribuția pe județe a forței de muncă din sectorul industriilor creative este 

reflectată în Figura nr. 24.  

 

Figura nr. 24  Distribuția regională a forței de muncă din sectorul industriilor creative 

Se constată o polarizare puternică a salariaților în municipiul București (39,90% , 

88.375 CIM), urmat la mare distanță de județele  Cluj (4,75%, 10.520 CIM), Iași (4,04%, 

8.948 CIM), Timiș (4,03%, 8.926 CIM), Dolj (3,50%, 7.752 CIM) și Prahova (3,09%; 6.844 

CIM). La polul opus, se află 5 județe în care ponderea salariaților din industrii creative în 

totalul la nivel național, nu depășește 0,5%: Ialomița (0,33%), Giurgiu (0,40%), Călărași 

(0,42%), Tulcea (0,46%) și Teleorman (0,47%). 

Industriile creative nu dețin deocamdată o pondere majoritară în forța de muncă a 

niciunui județ din România, context în care niciun cod CAEN aparținând industriilor 

creative nu se regăsește între primele sectoare angajatoare la nivel de județ. 
 

 

5.2 Dinamică competitivă 
 

5.2.1 Industria auto și componente 

Sectorul industriei auto și componentelor reprezintă unul dintre cele mai dinamice 

sectoare economice ale României din ultimii ani. Cu toate acestea, în perioada 2017-2018, 

sectorul fabricării autovehiculelor a cunoscut o ușoară reducere a numărului de contracte 

de muncă, după ce în anul 2017 generase un plus de 7.921 locuri de muncă noi, în creștere 
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cu 4,33% față de anul 2016 (Figura nr. 25), reconfirmând trendul ascendent înregistrat în 

perioada 2015-2016, atunci când numărul de CIM din industria auto a crescut cu 13,81% 

(+22.176 CIM).  

 
 

Figura nr. 25 Dinamica forței de muncă în sectorul fabricării autovehiculelor de transport rutier și a 

remorcilor, în perioada 2015-2018 
 

Pe sectoare specifice industriei (Tabelul nr. 21), se remarcă faptul că trendul 

aferent perioadei 2017-2018 a fost generat, pe de o parte, de creșteri la nivelul codurilor 

CAEN 2932 (+3,13%), 2910 (+5,76%) și 2910 (+4,9%), dublate însă de o reducere importantă 

în sectorul fabricării de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru 

motoare de autovehicule – Cod CAEN 2931 (-6,17%, -5.645 CIM). 

Tabelul nr. 21 Dinamica forței de muncă pe coduri CAEN aparținând sectorului “Fabricarea 

autovehiculelor de transport rutier și a remorcilor” în perioada 2015-2018 

Cod 

CAEN 
Denumire CAEN 

Total 

salariați 

2015 

Total 

salariați 

2016 

Total 

salariați 

2017 

Total 

salariați 

2018 

2931 

Fabricarea de echipamente electrice și 

electronice pentru autovehicule și pentru motoare 

de autovehicule 

76.980 
88480 

(+14,94%) 

89806 

(+1,5%) 

84261 (-

6,17%) 

2932 
Fabricarea altor piese și accesorii pentru 

autovehicule și pentru motoare de autovehicule 
64.032 

74990 

(+17,11%) 

79964 

(+6,63%) 

82470 

(+3,13%) 

2910 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier 17.520 
17165 (-

2,03%) 

18675 

(+8,8%) 

19751 

(+5,76%) 

2920 
Producția de caroserii pentru autovehicule; 

fabricarea de remorci și semiremorci 
2.022 

2095 

(+3,61%) 
2206 (+5,3%) 2314 (+4,9%) 

 

 Nu în ultimul rând, dezvoltarea din ultimii ani a companiilor înregistrate sub 

codurile CAEN de mai sus, a propagat efecte similare și la nivelul forței de muncă din 

sectoare economice interdependente, cum ar fi: 

 creșterea cu 8,13%, de la 16.376 la 17.708, a numărului de CIM în cadrul 

firmelor din industria fabricării lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a 

elementelor mecanice de transmise (CAEN 2815), continuând astfel trendul de 



 

Studiu privind dinamica pieței muncii în perioada 2015-2018 la nivelul 
sectoarelor economice reprezentând direcțiile de politică industrială a României 

 

82 

 

creștere înregistrat în perioada 2016-2017 (15,37%, de la 14.194 la 16.376 CIM); 

 creșterea cu 6,54%, de la 43.003 la 45.816, a numărului de CIM din sectorul 

întreținerii și reparării autovehiculelor (Cod CAEN 4520), continuând astfel 

trendul de creștere înregistrat în perioada 2016-2017 (14,04%, de la 37.708 la 

43.003 CIM); 

 creșteri la nivelul sectorului de comerț autovehicule și piese: comerț cu 

ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule - Cod CAEN 4531 (+2,17%, 

respectiv +413 CIM, după o creștere cu 8,25% la nivelul perioadei 2016-2017); 

comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare – Cod CAEN 4511 (+5,6%, 

respectiv +893 CIM, după o creștere cu 7,76% la nivelul perioadei 2016-2017); 

comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule – Cod CAEN 

4532 (+4,6%, respectiv +682 CIM, după o creștere cu 10,15% la nivelul perioadei 

2016-2017). 

Cele mai importante creșteri la nivelul categoriilor de salariați din industria auto 

vizează următoarele ocupații: 

 montator subansamble – Cod COR 821103 (+5,63%, ajungând la 46.452 CIM, 

după o creștere cu 11,44% în perioada 2016-2017); 

 operator la mașini-unelte semiautomate și automate – Cod COR 722312 (+6,69% 

ajungând la 24.387, după o creștere cu 5,25% în perioada 2016-2017); 

 inginer mecanic – Cod COR 214401 (+1,3%, ajungând la 18.461 CIM, după o 

creștere cu 1,73% în perioada 2016-2017); 

 tinichigiu carosier – Cod COR 721303 (+0,35%, ajungând la 3.962 CIM, după o 

creștere cu 2,36% în perioada 2016-2017); 

 montator electromecanic – Cod COR 821222 (+13,58%, ajungând la 3.572 CIM, 

după o creștere cu 22,71% în perioada 2016-2017). 

Pe de altă parte, există și o serie de ocupații specifice sectorului de activitate, 

care în perioada 2017-2018, au înregistrat reduceri ale numărului de contracte de muncă 

cu normă întreagă: 

 muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – Cod COR 932906 (-

0,1%, respectiv -95 CIM, după o creștere cu 2.64% la nivelul perioadei 2016-

2017); 

 lăcătuș mecanic – Cod COR 721410 (-3,34%, respectiv -1.953 CIM,  după o 

reducere cu 0,38% la nivelul perioadei 2016-2017); 

 confecționer cablaje auto – Cod COR 741214 (-16,64%, respectiv -4.965 CIM, 

după o reducere cu 2,64% la nivelul perioadei 2016-2017); 

 inginer electronist, transporturi, comunicații – Cod COR 215204 (-1,44%, 

respectiv -73 CIM, după o reducere cu 1,44% la nivelul perioadei 2016-2017); 

 confecționer îmbrăcare volane în piele – Cod COR 731842 (-15,96%, respectiv -

615 CIM, după o reducere cu 14,87% la nivelul perioadei 2016-2017). 
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Distribuția contractelor individuale de muncă pe intervale salariale, la nivelul 

industriei fabricării autovehiculelor de transport rutier, în funcție de valoarea salariului 

mediu brut de încadrare la data de 01.10.2018, prin raportare la media națională, este 

prezentată în Figura nr. 26. 

 

 

Figura nr. 26 Distribuția pe intervale salariale a contractelor de muncă din industria fabricării 

autovehiculelor de transport rutier, conform salariului mediu brut de încadrare la data de 

01.10.2018 

 

 Analiza cifrelor de mai sus reflectă următoarele aspecte semnificative: 

 nivelurile de salarizare sunt semnificativ mai ridicate în cazul fiecăruia din cele 

3 sectoare specifice industriei, în condițiile în care în niciunul dintre sectoare 

ponderea CIM cu salariul minim nu depășește 16%, prin comparație cu media de 

39,10% înregistrată la nivel național; 

 cele mai ridicate niveluri salariale sunt înregistrate chiar în sectorul fabricării 

autovehiculelor de transport rutier unde, la data de 01.10.2018, 76,08% dintre 

CIM corespundeau unor salarii medii brute de peste 700 de euro, de aproape 3 

ori mai mult decât media națională; peste 42% dintre salariații încadrați în acest 

sector aveau un salariul mediu brut de încadrare situat între 700 și 800 de euro. 

Distribuția forței de muncă din sectorul fabricării autovehiculelor de transport 

rutier, reflectă o polarizare la nivelul a 10 județe principale (Figura nr. 27), dintre care 

județele lider sunt Argeș, Arad, Timiș, Sibiu și Brașov. De altfel, tot la nivelul a 10 județe, 

principalul sector (Cod CAEN) angajator aparține industriei auto: 

 județele Brașov, Sibiu și Arad - fabricarea altor piese și accesorii pentru 

autovehicule și pentru motoare de autovehicule (CAEN 2932); 

 județul Argeș - fabricarea autovehiculelor de transport rutier (CAEN 2910); 

 județele Prahova, Bistrița-Năsăud, Caraș-Severin și Satu-Mare - fabricarea de 

echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare 
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de autovehicule (CAEN 2931). 

 județul Hunedoara - fabricarea articolelor din fire metalice, fabricarea de 

lanțuri și arcuri (CAEN 2593); 

 județul Alba - fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteza și a 

elementelor mecanice de transmisie (CAEN 2815). 

 

 

Figura nr. 27 Distribuția regională a forței de muncă din sectorul  “Fabricarea autovehiculelor de 

transport rutier și a remorcilor” - primele 10 județe angajatoare (dinamică 2015-2018) 

 

În ceea ce privește dinamica locurilor de muncă la nivelul sectorului de activitate, 

se constată că 9 din cele 10 județe analizate au înregistrat creșteri ale numărului de 

contracte de muncă în perioada 2015-2018, cele mai importante evoluții fiind semnalate 

în județele Argeș (+22,17%, +6676 CIM), Prahova (+90,04%, +5.777 CIM), Sibiu (+21,24%, 

+3.435 CIM) și Dolj (+75,67%, +2.320 CIM). 

 Există de asemenea și 6 județe în care principala ocupație angajatoare aparține 

sectorului auto. Astfel ocupația muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor 

(COR 932906), se află pe primul loc în județele Brașov, Arad și Bistrița-Năsăud, în timp ce 

ocupația confecționer cablaje auto (COR 741214) conduce în clasamentul ocupațiilor 

angajatoare în județele Caraș-Severin și Hunedoara. 

 De altfel, există 8 județe în care ocupația cu cea mai mare dinamică a locurilor de 

muncă, din ultimii 2 ani, a aparținut industriei auto sau unor industrii integrate cu sectorul 

auto: 

 județele Alba, Gorj și Mehedinți - muncitor necalificat la asamblarea, 

montarea pieselor – COR 932906; 

 județele Arad, Satu-Mare și Sibiu  - montator subansamble - COR 821103; 

 județule Hunedoara și Prahova - confecționer cablaje auto – COR 741214. 
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5.2.2 Tehnologia informațiilor și comunicațiilor 

 

În contextul în care industria IT reprezintă unul din vectorii principali de politică 

industrială a României, fiind totodată și un domeniu de specializare inteligentă inclus în 

Strategia CDI 2014-2010, în elaborarea prezentului studiu a fost acordată o atenție 

deosebită analizei particularităților, structurii, dinamicii și tendințelor de dezvoltare a 

forței de muncă din sectorul IT. 

La data de 01.10.2018, în cadrul firmelor înregistrate în Secțiunea J a Codului 

CAEN – ”Informații și comunicații”, își desfășurau activitatea cca. 193.000 de salariați cu 

normă întreagă, în creștere cu 9,49% față de aceeași dată a anului 2017.  

Aproximativ jumătate din această forță de muncă (96.226 salariați) este 

concentrată în Grupa 62 CAEN – ”Activități de servicii în tehnologia informației”, cu o 

dinamică de +14,29% față de anul 2017. Per ansamblu, sectorul activităților de servicii în 

tehnologia informația s-a situat pe locul 2 în anul 2018 sub aspectul dinamicii locurilor de 

muncă (+12.035 CIM), după sectorul comerțului cu amănuntul, responsabil pentru un 

număr de 18.883 CIM noi. De altfel, în intervalul 2017-2018, absolut toate Grupele CAEN 

aparținând sectorului IT&C au avut o dinamică ascendentă.  

La nivelul perioadei 2017-2018, principalele 5 coduri CAEN angajatoare din sectorul 

IT au fost: 

 activități de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client) (Cod 

CAEN 6201) – 69.515 salariați (+15,69% față de anul 2017); 

 activități de telecomunicații prin rețele cu cablu (Cod CAEN 6110) – 27.042 

salariați (+3,8% față de anul 2017); 

 activități de consultanță în tehnologia informației (Cod CAEN 6202) – 18.605 

salariați (+9,8% față de anul 2017); 

 activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit) (Cod 

CAEN 6120) – 13.765 salariați (+15,95% față de anul 2017); 

 activități de editare a altor produse software (Cod CAEN 5829) – 12.096 

salariați (+3,29% față de anul 2017). 

În ceea ce privește distribuția regională, cca. 60% din forța de muncă din Sectorul 

IT&C este concentrată în Municipiul București, după cum rezultă din tabelul de mai jos, 

conținând primele 5 și ultimele 5 județe prin prisma numărului de salariați cu normă 

întreagă înregistrați la nivelul Secțiunii J a Codului CAEN – ”Informații și comunicații”. 
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Tabelul nr. 22 Primele și ultimele 5 județe angajatoare din sectorul IT&C 

Județ Nr. salariați cu normă întreagă 
Pondere în total forță de muncă 

din Sectorul IT (Secțiune J Cod CAEN) 

București 113.665 58,88% 

Cluj 21.354 11,06% 

Timiș 11.797 6,11% 

Iași 9.086 4,71% 

Brașov 4.640 2,40% 

… … … 

Călărași 213 0,11% 

Ialomița 186 0,10% 

Tulcea 166 0,09% 

Giurgiu 121 0,06% 

Mehedinți 119 0,06% 

 

Analiza cifrelor de mai sus relevă dezechilibre semnificative în ceea ce privește 

distribuția salariaților din sectorul IT&C la nivel regional, în condițiile în care ultimele 32 

de județe din clasament cumulează mai puțin de 9% din forța de muncă specializată. 

În ceea ce privește structura, dinamica și distribuția forței de muncă pe ocupații 

specifice sectorului IT&C (coduri COR), analiza PIAROM s-a concentrat pe cei cca. 104.795 

de salariați înregistrați în Subgrupa majoră COR 25 – ”Specialiști în tehnologia informațiilor 

și comunicațiilor”, care în anul 2018 s-a situat pe locul 11 între cele 40 de subgrupe din 

nomenclatorul COR în ceea ce privește dinamica forței de muncă (+9.460 contracte de 

muncă noi cu normă întreagă, respectiv + 9,92%). Per total, în perioada 2015-2018, 

creșterea cumulată la nivelul acestei grupe de angajați, a fost de 44,79%, reprezentând 

echivalentul a 33.041 CIM noi.  

Cei 104.795 de specialiști IT sunt concentrați preponderent la nivelul municipiului 

București (48,55%) și județelor Cluj (13,41%), Timiș (10,34%), Iași (5,42%) și Brașov (3,11). 

Prin raportare la numărul de salariați înregistrat la data de 01.10.2015, cea mai 

importantă dinamică a fost înregistrată în municipiul București (+54,88%, +18.374 CIM), 

precum și în județele Cluj (+61,82%, +5.513 CIM), Timiș (+45,87%, +3.473 CIM) și  Iași 

(+97,54%, +2.856 CIM), acest ultim județ reușind practic să își dubleze, în ultimii 4 ani, 

numărul de specialiști IT&C.  (Figura nr. 28). 
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Figura nr. 28 Dinamica regională a specialiștilor în tehnologia informațiilor și comunicațiilor (2015-

2018) 

Pe categorii de specialiști IT, dinamica forței de muncă a fost una ascendentă la 

nivelul fiecărui an din intervalul 2015-2018, după cum rezultă din Tabelul nr. 23. Per 

total, cele mai importante creșteri procentuale, depășind cu peste 80% nivelurile aferente 

anului 2015, au fost înregistrate la nivelul ocupațiilor analist (+80,19%, +7.511 CIM) și 

manager proiect informatic (+84,68%, + 4.917). 

Tabelul nr. 23 Dinamica principalelor 5 ocupații specializate din Sectorul IT (2015-2018) 

Ocupație (Cod COR) 
Total salariați 

2015 

Total salariați 

2016 

Total salariați 

2017 

Total salariați 

2018 

Programator (251202) 
24.725 28495 (+15,25%) 

31475 

(+10,46%) 
34508 (+9,64%) 

Analist (251201) 
9.366 12782 (+36,47%) 

14934 

(+16,84%) 

16877 

(+13,01%) 

Inginer de sistem în informatică 

(251203) 
8.864 10109 (+14,05%) 

11438 

(+13,15%) 
12276 (+7,33%) 

Manager proiect informatic (251206) 
5.806 8003 (+37,84%) 9411 (+17,59%) 

10723 

(+13,94%) 

Inginer de sistem software (251205) 
6.140 7730 (+25,9%) 9084 (+17,52%) 

10034 

(+10,46%) 

 

În ceea ce privește distribuția regională a specialiștilor IT la nivelul celor 5 ocupații 

de mai sus, analiza a relevat, din nou, prezența unor dezechilibre importante (Tabelul nr. 

24). Astfel, se constată discrepanțe majore, în primul rând între cele județele analizate și 

restul țării, în condițiile în care primele 7 județe cumulează aproape 93% din numărul de 

salariați cu normă întreagă. 

De asemenea, analizând structura forței de muncă în cele 7 județe din Tabelul nr. 

24, se observă diferențe semnificative mai ales în ceea ce privește numărul de analiști, de 

manageri de proiect și de ingineri de sistem în informatică, ocupații dominate categoric de 

municipiul București. 
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Tabelul nr. 24 Distribuția specialiștilor IT la nivel regional – primele 10 județe angajatoare 

Ocupație 

Nr. CIM / Pondere în total țară 

Analist (251201) 
Programator 

(251202) 

Inginer de sistem 

în informatică 

(251203) 

Inginer de 

sistem software 

(251205) 

Manager proiect 

informatic 

(251206) 

București 11.468 (67,95%) 13.029 (37,76%) 7.254 (59,09%) 4.545 (45,3%) 5.422 (50,56%) 

Cluj 1585 (9,39%) 7.204 (20,88%) 1015 (8,27%) 1.668 (16,62%) 1.547 (14,43%) 

Timiș 986 (5,84%) 3.640 (10,55%) 950 (7,74%) 1.474 (14,69%) 1.463 (13,64%) 

Iași 429 (2,54%) 3.162 (9,16%) 537 (4,37%) 486 (4,84%) 600 (5,6%) 

Brașov 296 (1,75%) 1.657 (4,8%) 229 (1,87%) 112 (1,12%) 362 (3,38%) 

Sibiu 221 (1,31%) 774 (2,24%) 280 (2,28%) 931 (9,28%) 414 (3,86%) 

Ilfov 483 (2,86%) 1021 (2,96%) 112 (0,91%) 93 (0,93%) 259 (2,42%) 

Dolj 138 (0,82%) 582 (1,69%) 192 (1,56%) 129 (1,29%) 148 (1,38%) 

Mureș 128 (0,76%) 525 (1,52%) 116 (0,94%) 30 (0,3%) 60 (0,56%) 

Argeș 161 (0,95%) 311 (0,9%) 99 (0,81%) 80 (0,8%) 85 (0,79%) 

Total primele 10 județe 15.895 (94,18%) 31.905 (92,46%) 10.784 (87,85%) 9.548 (95,16%) 10.360 (96,61%) 

Total țară 16.877 (100%) 34.508 (100%) 12.276 (100%) 10.034 (100%) 10.723 (100%) 

 

Analiza salarizării din sectorul IT&C s-a bazat strict pe salariile brute de încadrare 

ale angajaților din sector, înregistrate în aplicația REVISAL. Media salarială a celor cca. 

193.000 de salariați care activează în firmele înregistrate în Secțiunea J a Codului CAEN – 

”Informații și comunicații” este cea mai ridicată dintre toate Secțiunile CAEN, peste 

mediile salariale înregistrate la nivelul secțiunilor K – ”Intermedieri financiare și 

asigurări”, D – ” Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și 

aer condiționat” și B – ”Industria extractivă”, situate pe următoarele poziții în clasament. 

Structura personalului din sectorul IT&C (Secțiunea J CAEN) pe clase salariale 

relevă o distribuție prioritară a salariilor medii brute de încadrare în intervalele 1.500-

2.000 euro (18,49%), 1.000-1.500 euro (17,34%), respectiv peste 2.000 de euro (16,07%), 

după cum rezultă din Figura nr. 29. 

Practic, ponderea angajaților cu salarii brute de încadrare situate peste 2.000 de 

euro lunar este de cca. 8 ori mai mare în Sectorul IT&C decât media națională, iar a 

angajaților încadrați în clasa salarială 1.500-2.000 euro de peste 4 ori mai mare decât la 

nivelul economiei naționale. 
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Figura nr. 29 Distribuția salariaților din Sectorul IT&C pe clase salariale (salarii brute de încadrare) 

la data de 01.10.2018 

Per ansamblu, peste jumătate dintre salariații care activează în sectorul IT&C au 

salarii brute de încadrare de peste 1.000 de euro.  La nivelul principalelor 2 industrii care 

formează sectorul IT, se remarcă o distribuție diferențiată a nivelurilor salariale, în sensul 

în care salariile medii brute de încadrare sunt sensibil mai ridicate în sectorul activităților 

de servicii în tehnologia informației, prin raportare la sectorul telecomunicațiilor (Figura 

nr. 29), această diferență fiind datorată, în primul rând, nivelului mult mai ridicat de 

specializare al personalului. În mod paradoxal, analizând prin prisma ponderii CIM cu 

salariul brute de încadrare de peste 1.000 de euro, în total salariați,  municipiul București 

se situează abia pe locul 5 la nivel național, lider în acest clasament fiind județul Cluj, 

după cum rezultă din Figura nr. 30. 

 

Figura nr. 30 Ponderea angajaților cu salariul brut mai mare de 1.000 euro în sectorul IT&C – 

primele 8 județe 

Totodată, codurile CAEN aparținând Secțiuni J – ”Informații și comunicații”, în care 

se înregistrează cele mai mari, respectiv cele mai mici ponderi ale numărului de angajați 

cu salariul de încadrare peste 1.000 de euro, sunt prezentate în Figura nr. 31. Astfel, cele 
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mai mari salarii de încadrare sunt înregistrate în industria de dezvoltare software, în timp 

ce cele reduse medii salariale sunt în sectoarele cinematografie și editare. 

 

Figura nr. 31 Ponderea angajaților cu salariul brut mai mare de 1.000 euro în sectorul IT&C – 

primele 5 și ultimele 5 coduri CAEN din industrie 

Pe de altă parte, municipiul București se situează pe primul loc în ceea ce privește 

mediile salariale la nivelul forței de muncă specializată, cuprinzând salariații încadrați în 

subgrupa majoră COR 25 – ”Specialiști în tehnologia informațiilor și comunicațiilor”. 

Cca. 67% dintre specialiștii IT din București au salarii brute de încadrare de peste 

1.500 euro, cu cca.15% peste media națională. Distribuția pe clase salariale a specialiștilor 

IT la nivelul principalelor județe angajatoare este prezentată în Tabelul nr. 25. 

Tabelul nr. 25 Distribuția specialiștilor IT pe clase salariale – primele 7 județe 

Județ 

Clase salariale - Salariul brut de încadrare (euro)  

Sal. 

Minim 

(1.900 

lei) 

Sub 450 

euro 

450-550 

euro 

550-700 

euro 

700-800 

euro 

800-1000 

euro 

1.000-

1.500 

euro 

1.500-

2.000 

euro 

Peste 

2.000 

euro 

București 2,81% 0,49% 0,69% 2,85% 2,15% 5,91% 18,39% 31,94% 34,77% 

Cluj 3,76% 1,51% 1,27% 2,53% 2,54% 6,59% 18,36% 28,20% 35,25% 

Timiș 1,73% 0,34% 0,54% 3,98% 1,92% 6,89% 23,96% 36,62% 24,02% 

Iași 4,74% 1,12% 1,16% 3,99% 3,03% 8,77% 25,61% 29,82% 21,77% 

Brașov 5,03% 1,45% 1,78% 3,47% 2,92% 7,78% 23,61% 34,04% 19,93% 

Sibiu 2,21% 0,66% 0,86% 1,88% 1,88% 9,30% 26,62% 34,87% 21,71% 

Ilfov 4,59% 0,88% 0,81% 2,53% 1,73% 7,01% 23,21% 27,80% 31,44% 

Dolj 12,07% 1,85% 3,41% 7,46% 4,55% 13,99% 23,44% 19,89% 13,35% 
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Județ 

Clase salariale - Salariul brut de încadrare (euro)  

Sal. 

Minim 

(1.900 

lei) 

Sub 450 

euro 

450-550 

euro 

550-700 

euro 

700-800 

euro 

800-1000 

euro 

1.000-

1.500 

euro 

1.500-

2.000 

euro 

Peste 

2.000 

euro 

Mureș 10,54% 2,68% 3,66% 7,32% 6,96% 14,02% 24,20% 19,20% 11,43% 

Argeș 12,00% 2,25% 3,66% 4,59% 3,66% 13,87% 32,61% 21,74% 5,62% 

Medie națională 

Subgrupa 25 COR – 

Specialiști IT&C 

4,58% 1,07% 1,27% 3,64% 2,77% 7,56% 20,57% 29,81% 28,74% 

 

Pe ocupații, cele mai ridicate salarii de încadrare le au managerii de proiect 

informatic, inginerii de sistem software și programatorii, după cum rezultă din Tabelul nr. 

5. Aproape două treimi dintre managerii de proiect informatic au salarii brute de peste 

2.000 euro. 

Tabelul nr. 26 Distribuția specialiștilor IT pe clase salariale – principalele 10 ocupații 

Ocupația 

Clase salariale - Salariul brut de încadrare (euro)  

Sal. Minim 

(1.900 lei) 
Sub 450 

euro 
450-550 

euro 
550-700 

euro 
700-800 

euro 
800-1000 

euro 
1.000-1.500 

euro 
1.500-2.000 

euro 
Peste 2.000 

euro 

Manager proiect 

informatic (251206) 
2,54% 0,66% 0,56% 0,97% 0,69% 1,91% 6,33% 21,68% 64,66% 

Inginer de sistem 

software (251205) 
2,74% 0,44% 0,51% 2,14% 1,49% 6,41% 22,89% 34,93% 28,44% 

Programator (251202) 5,17% 1,34% 1,41% 3,03% 2,29% 5,62% 18,37% 32,17% 30,58% 

Proiectant sisteme 

informatice (251101) 
5,05% 1,41% 1,44% 2,07% 1,44% 6,70% 20,41% 28,04% 33,42% 

Programator de sistem 

informatic (251204) 
6,48% 1,38% 0,99% 3,14% 2,25% 6,37% 18,45% 31,62% 29,31% 

Inginer de sistem în 

informatică (251203) 
3,95% 0,96% 1,30% 5,28% 4,02% 9,95% 23,84% 29,64% 21,07% 

Analist (251201) 1,97% 0,40% 1,14% 4,50% 3,54% 11,00% 26,85% 32,16% 18,43% 

Consultant în 

informatică (251901) 
11,02% 2,38% 2,75% 4,82% 3,68% 8,61% 21,28% 29,34% 16,12% 

Administrator baze de 

date (252101) 
6,47% 1,92% 2,33% 7,78% 6,32% 15,04% 25,86% 21,92% 12,37% 

Administrator de reţea 

de calculatoare 

(252301) 

9,44% 1,65% 2,60% 8,92% 6,69% 16,21% 31,45% 16,69% 6,35% 

Specialist în domeniul 

proiectării asistate pe 

calculator (251401) 

14,61% 3,29% 1,65% 3,50% 2,26% 11,52% 43,62% 13,79% 5,76% 
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În ceea ce privește distribuția specialiștilor IT&C pe grupe de vârstă, aceasta relevă 

o structură complet diferită față de cea a forței de muncă la nivelul economiei. Astfel, 

ponderea salariaților încadrați în segmentele de vârstă 20-30 ani și 30-40 ani este dublă în 

cazul specialiștilor IT&C față de media națională. Mai puțin de 5% din specialiștii IT&C au 

peste 50 de ani, spre deosebire de procentul de 23,68% înregistrat la nivel național. 

De altfel, specialiștii IT&C se află pe primul loc între cele 40 de subgrupe majore 

COR în cea ce privește ponderea salariaților încadrați în grupa de vârstă 20-30 ani, precum 

și a celor încadrați în grupa de vârstă 30-40 ani. Totodată, subgrupa COR 25 – “Specialiști 

în tehnologia informațiilor și comunicațiilor” înregistrează cea mai redusă pondere a 

angajaților încadrați în grupele de vârstă 40-50 ani, 50-60 ani și peste 60 de ani, dintre 

toate subgrupele COR. 

 

5.2.3 Procesarea alimentelor și a băuturilor 
 

Sectoarele ”10.Industria alimentară” și ”11.Fabricarea Băuturilor” au înregistrat de 

asemenea o dinamică ascendentă în perioada 2015-2018 (Figura nr. 32), cu o ușoară 

scădere în anul 2018 la nivelul celui de-al doilea sector analizat. 

 

 

Figura nr. 32 Dinamica forței de muncă în sectoarele “Industria alimentară” și “Fabricarea 

băuturilor” în perioada 2015-2018 
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La nivelul industriei alimentare, dinamica forței de muncă este evidențiată prin 

evoluția numărului de CIM în principalele 10 sub-sectoare de activitate (Tabelul nr. 27). 

Astfel, în perioada 2017-2018, cele mai multe locuri de muncă noi au fost create în 

industria fabricării pâinii  (+1.245 CIM), industria fabricării biscuiților și pișcoturilor (+464 

CIM) și industria prelucrării și conservării fructelor și legumelor (+426 CIM).  

La polul opus, cele mai semnificative reduceri au fost semnalate în industriile: 

fabricarea produselor de morărit (-732 CIM), prelucrarea și conservarea cărnii (-633 CIM 

CIM) și fabricarea produselor din cacao și a ciocolatei (-40 CIM). 

 

Tabelul nr. 27 Dinamica forței de muncă din industria alimentară în perioada 2015-2018 

Cod 

CAEN 
Denumire CAEN 

Total 

salariați 

2015 

Total salariați 

2016 

Total salariați 

2017 

Total salariați 

2018 

1071 

Fabricarea pâinii; fabricarea 

prăjiturilor și a produselor proaspete 

de patiserie 

53.757 56493 (+5,09%) 59103 (+4,62%) 60348 (+2,11%) 

1013 
Fabricarea produselor din carne 

(inclusiv din carne de pasare) 
19.748 20467 (+3,64%) 20301 (-0,81%) 20650 (+1,72%) 

1011 Prelucrarea și conservarea cărnii 18.105 16954 (-6,36%) 16816 (-0,81%) 16183 (-3,76%) 

1051 
Fabricarea produselor lactate și a 

brânzeturilor 
10.777 10376 (-3,72%) 10802 (+4,11%) 10961 (+1,47%) 

1061 Fabricarea produselor de morărit 10.275 10751 (+4,63%) 10298 (-4,21%) 9566 (-7,11%) 

1072 

Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; 

fabricarea prăjiturilor și a  produselor 

conservate de patiserie 

7.026 8214 (+16,91%) 9059 (+10,29%) 9523 (+5,12%) 

1012 
Prelucrarea și conservarea cărnii de 

pasare 
5.053 5671 (+12,23%) 5756 (+1,5%) 6116 (+6,25%) 

1082 
Fabricarea produselor din cacao, a 

ciocolatei  și a produselor zaharoase 
5.943 5772 (-2,88%) 5564 (-3,6%) 5524 (-0,72%) 

1089 
Fabricarea altor produse alimentare 

n.c.a. 
4.343 4388 (+1,04%) 4465 (+1,75%) 4595 (+2,91%) 

1039 
Prelucrarea și conservarea fructelor și 

legumelor n.c.a. 
3.066 3311 (+7,99%) 3384 (+2,2%) 3757 (+11,02%) 

 

În ceea ce privește sectorul băuturilor, în perioada 2017-2018 se constată o 

creștere moderată la nivelul principalelor 2 sectoare angajatoare, respectiv producția de 

băuturi răcoritoare nealcoolice (+2,29%) și fabricarea berii (+2,33%), dublată însă de o 

reducere mult mai consistentă a numărului de CIM la nivelul sectoarelor fabricării vinului 

din struguri (-22,62%) și distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice (-9,55%) 

(Tabelul nr. 28). 
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Tabelul nr. 28 Dinamica forței de muncă din industria fabricării băuturilor în perioada 2015-2018 

Cod 

CAEN 
Denumire CAEN 

Total 

salariați 

2015 

Total salariați 

2016 

Total salariați 

2017 

Total salariați 

2018 

1107 

Producția de băuturi răcoritoare 

nealcoolice; producția de ape minerale și 

alte ape îmbuteliate 

10.639 10425 (-2,01%) 10933 (+4,87%) 11183 (+2,29%) 

1105 Fabricarea berii 5.011 5300 (+5,77%) 5496 (+3,7%) 5624 (+2,33%) 

1102 Fabricarea vinurilor din struguri 2.747 2884 (+4,99%) 3249 (+12,66%) 2514 (-22,62%) 

1101 
Distilarea, rafinarea și mixarea 

băuturilor alcoolice 
1.334 1294 (-3%) 1372 (+6,03%) 1241 (-9,55%) 

 

Distribuția contractelor individuale de muncă pe intervale salariale, la nivelul 

sectorului industriei alimentare și fabricării băuturilor, în funcție de valoarea salariului 

mediu brut de încadrare la data de 01.10.2018, prin raportare la media națională, este 

prezentată în Figura nr. 33. 

 

 

Figura nr. 33 Distribuția pe intervale salariale a contractelor de muncă din sectorul industriei 

alimentare și fabricării băuturilor, conform salariilor medii brute de încadrare la data de 

01.10.2018 

 Analiza salarizării relevă următoarele aspecte semnificative: 

 nivelurile de salarizare sunt în mod semnificativ mai mici în cazul industriei 

alimentare decât în cea a fabricării băuturilor, în condițiile în care ponderea CIM 

cu salariul minim sau în zona salariului minim este dublă față de sectorul 

băuturilor, această situație fiind explicată, în primul rând, prin diferențele de 

productivitate; 

 cu toate acestea, în cazul ambelor sectoare analizate, principalul interval 

salarial rămâne tot cel aferent salariului minim pe economie (53,10% din 
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numărul de CIM în cazul industriei alimentare, respetiv 23,97% din totalul CIM în 

cazul industriei fabricării băuturilor). 

Distribuția regională a locurilor de muncă din sectoarele ”10.Industria alimentară” 

și ”Fabricarea Băuturilor” relevă o concentrare a forței de muncă preponderent în 

regiunea București-Ilfov, precum și în județele Prahova, Cluj și Timiș (Figura nr. 34). 

 La nivelul perioadei 2015-2018, doar 2 dintre cele 10 județe analizate au 

înregistrat o reducere a numărului de contracte de muncă cu normă întreagă, respectiv 

Argeș (-2,79%, -181 CIM) și Timiș (-2,23%, -158 CIM). Cele mai importante creșteri s-au 

înregistrat în municipiul București (+19,27%, +4021 CIM) și în județele Cluj (+19,83%, +1265 

CIM) și Bacău (+20,63%, +1100 CIM). 

 

 

Figura nr. 34 Distribuția regională a forței de muncă din sectoarele “Industria alimentară” și 

“Fabricarea băuturilor” – primele 10 județe angajatoare (2015-2018) 

 

 De asemenea, analizând forța de muncă din industria alimentară și din sectorul 

fabricării băuturilor din perspectiva ponderii în total forță de muncă la nivel de județ, 

constatăm că există 5 județe pentru care acest procent depășește 20%: Mehedinți 

(22,72%), București (21,80%), Gorj (20,89%), Teleorman (20,07%) și Sălaj (20,04%). În 

același timp însă, există 5 județe pentru care acest procent este mai mic de 12%: Timiș 

(11,29%), Cluj (11,64%), Suceava(11,69%), Bistrița-Năsăud (11,70%) și Argeș (11,78%). 

 

5.3 Inovare, dezvoltare tehnologică și valoare adăugată 
 

5.3.1 Sănătate și produse farmaceutice 
 

Sectorul de sănătate din România a câștigat, în perioada 2017-2018, un număr de 

aproape peste 6.100 CIM cu normă întreagă, înregistrând o creștere cu 2,26%, încetinind însă 

ritmul de creștere aferent perioadei 2016-2017 (7,58%, de la 253.283 la 272.492 CIM) (Figura 

nr. 35).  
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Figura nr. 35 Dinamica forței de muncă în sectorul de sănătate în perioada 2015-2018 

În perioada 2017-2018, absolut toate codurile CAEN subsumate diviziunii 

86.Activități referitoare la sănătatea umană au înregistrat creșteri moderate ale 

numărului de angajați, după cum urmează: 

 activități de asistență spitalicească (Cod CAEN 8610) – 187.980 CIM la 

01.10.2017, în creștere cu 0,91% față de anul 2017; 

 activități de asistență medicală specializată (Cod CAEN 8622) – 33.741 CIM la 

01.10.2018, în creștere cu 0,14% față de anul 2017; 

 alte activități referitoare la sănătatea umană (Cod CAEN 8690) – 27.869 CIM la 

01.10.2018, în creștere cu 4,66% față de anul 2017; 

 activități de asistență medicală generală (Cod CAEN 8621) – 14.390 CIM la 

01.10.2018, în creștere cu 2,2% față de anul 2017; 

 activități de asistență stomatologică (Cod CAEN 8623) – 14659 CIM la 

01.10.2018, în creștere cu 24,08% față de anul 2017. 

În ceea ce privește distribuția pe ocupații a personalului din sectorul medical, cele 

mai importante ponderi revin următoarelor coduri COR: 

 asistent medical generalist (Cod COR 222101) – 97.599 CIM, în creștere cu 

3,58% față de anul 2017; 

 medic specialist (Cod COR 221201) – 12.157 CIM, în creștere cu 9,34% față de 

anul 2017; 

 medic primar (Cod COR 221107) – 11.989 CIM, în creștere cu 3,3% față de anul 

2017; 

 medic rezident (Cod COR 221102) – 11.985 CIM, în creștere cu 3,87% față de 

anul 2017; 

 medic veterinar (Cod COR 225002) – 4.208 CIM, în creștere cu 9,98% față de 

anul 2017; 

 medic medicină generală (Cod COR 221101) – 1.784 CIM, în creștere cu 10,33% 

față de anul 2017. 
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Se poate observa că toate ocupații sus-menționate au înregistrat creșteri ale 

numărului de contracte de muncă în perioada 2018-2018, cu procente situate între 3 și 

11%. În plan regional, distribuția teritorială a personalului din sectorul medical este redată 

în Figura nr. 36. Municipiul București înglobează marea parte din forța de muncă din 

sectorul de sănătate, respectiv cca. 23% din total. Între primele județe ca număr de 

salariați din sectorul de sănătate se află și Iași, Cluj, Timiș și Dolj, în timp ce la polul opus 

se află județele Tulcea, Ialomița, Caraș-Severin, Giurgiu și Ilfov.  

 

 

Figura nr. 36 Distribuția regională a forței de muncă din sectorul de sănătate – primele 10 

angajatoare (2015-2018) 

 

Cu excepția unui singur județ (Dolj, care a înregistrat o scădere cu 4,95% a 

numărului de CIM), toate celelalte 9 județe analizate au cunoscut creșteri ale numărului 

de contracte de muncă în perioada 2015-2018, în principal municipiul București (+11,92%, 

+6755 CIM) și județele Iași (+14,82%, +2036 CIM), Timiș (+15,33%, +1701 CIM) și Cluj 

(+10,54%, +1376 CIM).  

În județele Iași și Mureș, activitățile de asistență spitalicească (CAEN 8610) 

reprezintă principalul sector angajator. 

Referitor la salarizarea specifică din sectorul de sănătate, distribuția contractelor 

individuale de muncă pe intervale salariale, în funcție de valoarea salariului mediu brut de 

încadrare, la data de 01.10.2018, prin raportare la media națională, este prezentată în 

Figura nr. 37. 

Se observă că, la data de 01.10.2018, peste 62% din salariații din sectorul de 

sănătate erau grupați în 3 intervale salariale principale, în funcție de salariul brut de 

încadrare:  

 1.000-1.500 euro (30,85%); 

 450-550 euro (15,83%);  

 Salariul minim pe economie (15,82%). 
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Figura nr. 37 Distribuția pe intervale salariale a contractelor de muncă din sectorul de sănătate, 

conform salariului mediu brut de încadrare la data de 01.10.2018 

În ceea ce privește sectorul farma, acesta a cunoscut, de asemenea, creșteri 

importante  numărului de CIM, făcând excepție însă sectorul fabricării produselor și 

preparatelor farmaceutice, care a înregistrat un ușor regres (-1,7%) (Figura nr. 38). 

 

Figura nr. 38 Dinamica forței de muncă în sectorul farmaceutic în perioada 2015-2018 
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 La nivel de ocupație, se observă, de asemenea, creșteri importante la nivelul 

principalelor coduri COR. Astfel, numărul farmaciștilor (Cod COR 226201) a ajuns la 8.873 

(+4,24% față de anul 2017), în timp ce numărul farmaciștilor diriginte (Cod COR 134206) a 

crescut cu 5,00% față de anul 2017, ajungând la 6.170 CIM. Referitor la fabricarea 

produselor și preparatelor farmaceutice, se remarcă o stagnare (+0,07%) a numărului de 

operatori chimiști la produsele farmaceutice și chimice pure (Cod COR 813138), 

reprezentând echivalentul a 1.465 CIM. 

 

5.3.2 Energie și management de mediu 

Sectorul producției de energie se află printre puținele sectoare economice care în 

anul 2018 au continuat tendința de scădere a numărului de CIM, de la 57.428 în 2017, la 

57.379 în 2018 (Figura nr. 39), cu toate că în ultimul an ritmul de scădere a fost mult mai 

puțin accelerat. Per ansamblu, sectorul producției și furnizării de energie a pierdut, în 

perioada 2015-2018, un număr de 4.761 contracte de muncă, reprezentând 7,66% din 

nivelul înregistrat la 01.10.2015. 

 

Figura nr. 39 Dinamica forței de muncă în sectorul producției și furnizării de energie, în perioada 

2016-2017 

Pe industrii (Tabelul nr. 29), se constată în primul rând o scădere mai accentuată 

la nivelul producției de energie electrică (Cod CAEN 3511), care în perioada 2015-2018 a 

pierdut 4.247 CIM, respectiv 18,70% din cifra de personal existentă în anul 2015. Pe de 

altă parte, singura activitate economică din sectorul energetic, care în perioada 2015-

2018 a înregistrat o creștere a numărului de locuri de muncă a fost distribuția 

combustibililor gazoși, prin conducte – Cod CAEN 3522 (+37,55%, +2.248 CIM). 

Tabelul nr. 29 Dinamica forței de muncă din sectorul producției și furnizării de energie în perioada 

2015-2018 

Cod 

CAEN 
Denumire CAEN 

Total salariați 

2015 

Total salariați 

2016 

Total salariați 

2017 

Total salariați 

2018 

3511 Producția de energie electrica 22.706 19024 (-16,22%) 18884 (-0,74%) 18459 (-2,25%) 

3530 Furnizarea de abur și aer condiționat 13.862 12845 (-7,34%) 12133 (-5,54%) 12706 (+4,72%) 

3513 Distribuția energiei electrice 12.459 11867 (-4,75%) 11505 (-3,05%) 11697 (+1,67%) 

3522 Distribuția combustibililor gazoși, 5.987 7698 (+28,58%) 8028 (+4,29%) 8235 (+2,58%) 



 

Studiu privind dinamica pieței muncii în perioada 2015-2018 la nivelul 
sectoarelor economice reprezentând direcțiile de politică industrială a României 

 

100 

 

prin conducte 

Pe ocupații, este de remarcat în primul rând faptul că în anul 2017, ca urmare a 

inițiativei Universității Politehnica din București, susținută de Federația Asociațiilor 

Companiilor de Utilități din Energie, a fost derulat un proiect care a condus la actualizarea 

COR prin includerea a 18 noi ocupații în domeniul energetic și prin redenumirea altor 5 

deja existente în COR. Având în vedere că această modificare a generat fluctuații la nivel 

de Cod COR, analiza dinamicii la nivel de ocupații s-a realizat la nivel de grupă minoră 

COR. Astfel: 

 la nivelul grupei minore 215 – ingineri în electrotehnologie: numărul de CIM a 

înregistrat o creștere moderată în perioada 2017-2018, de la 35.338 la 36.012 

CIM (-+1,91%); 

 la nivelul grupei minore 741 – montatori de echipamente electrice: numărul 

de CIM a scăzut cu 5,64%, de la 104.753 la 98.842 CIM.  

 Pe județe, se constată (Figura nr. 40) o concentrare a forței de muncă din sectorul 

producției și furnizării de energie, preponderent în județele București, Mureș, Constanța, 

Dolj și Gorj, la polul opus existând o serie de județe (Călărași, Brăila, Teleorman, Olt, 

Ialomița) unde acest sector este aproape inexistent. 

 

Figura nr. 40 Distribuția regională și dinamica forței de muncă din sectorul producției și furnizării 

de energie  - primele 10 angajatoare (2015-2018) 

 

În perioada 2015-2018, 8 din cele 10 județe analizate au înregistrat scăderi ale 

numărului de CIM la nivelul sectorului energetic,cele mai importante reduceri fiind 

înregistrate în județele Constanța (-17,96%, -913 CIM), Hunedoara (-32,94%, -911 CIM) și 

Dolj (-15,88%, -706 CIM). Pe de altă parte, creșteri importante ale numărului de CIM s-au 

înregistrat în municipiul București (+8,01%, +1.073 CIM) și mai ales în județul Mures 

(+98,35%, +2.440 CIM), pe fondul dezvoltării industriei distribuției combusitibilor gazoși.  

Distribuția contractelor individuale de muncă din sectorul energetic pe intervale 

salariale, în funcție de valoarea salariului mediu brut de încadrare la data de 01.10.2018, 

prin raportare la media națională, este prezentată în Figura nr. 41. 
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Figura nr. 41 Distribuția pe intervale salariale a contractelor de muncă din sectorul producției și 

distribuției de energie, conform salariului mediu brut de încadrare la data de 01.10.2018 

Se poate constată că nivelurile de salarizare din industrie sunt net superioare 

mediilor înregistrate la nivel național, în principal la nivelul segmentelor 550-700 euro 

(24,91% față de 11,31%), 700-800 euro (17,13% față de 5,52%) și 800-1.000 euro (13,93% 

față de 5,52%). 

 

5.4 Bioeconomie, biofarmaceutică și biotehnologii 

 

Referitor la sectorul economic “Bioeconomie (silvicultură, pescuit și acvacultură), 

biofarmaceutică și biotehnologii”, asumat prin Strategia de competitivitate a României 

drept sector cu potențial de specializare inteligentă, este important de precizat că la ora 

actuală, nici nomenclatorul CAEN și nici nomenclatorul COR nu oferă posibilitatea unei 

cuantificări obiective a forței de muncă, ceea ce reprezintă o limitare a cercetării. Din 

acest motiv, analiza sectorului bioeconomiei s-a realizat la nivelul întregii Secțiuni A – 

Agricultură, silvicultură și pescuit, din cadrul CAEN, care în perioada 2017-2018 (Tabelul 

nr. 30), a înregistrat o creștere cu 1,34% a numărului de locuri de muncă, de la 157.178 

CIM la 159.284 CIM. 

 

Tabelul nr. 30 Dinamica forței de muncă din sectorul ”Agricultură, silvicultură și pescuit”, în 

perioada 2015-2018 

Cod 
CAEN 

Denumire CAEN 
Total 

salariați 
2015 

Total 
salariați 

2016 

Total 
salariați 

2017 

Total 
salariați 

2018 

111 

Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor 

leguminoase și a plantelor producătoare de semințe 

oleaginoase 

45.541 
46166 

(+1,37%) 

49826 

(+7,93%) 

50460 

(+1,27%) 
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Cod 
CAEN 

Denumire CAEN 
Total 

salariați 
2015 

Total 
salariați 

2016 

Total 
salariați 

2017 

Total 
salariați 

2018 

210 Silvicultura și alte activități forestiere 28.554 
28694 

(+0,49%) 

29105 

(+1,43%) 

29155 

(+0,17%) 

220 Exploatarea forestieră 13.704 
15039 

(+9,74%) 

16366 

(+8,82%) 

16464 

(+0,6%) 

147 Creșterea pasărilor 12.860 
12451 (-

3,18%) 

12895 

(+3,57%) 

13337 

(+3,43%) 

161 Activități auxiliare pentru producția vegetală 9.388 
9073 (-

3,36%) 

9667 

(+6,55%) 

9257 (-

4,24%) 

150 
Activități în ferme mixte (cultură vegetală combinată 

cu creșterea animalelor) 
7.746 

8344 

(+7,72%) 

8560 

(+2,59%) 

8714 

(+1,8%) 

146 Creșterea porcinelor 5.462 
5562 

(+1,83%) 

5764 

(+3,63%) 

5728 (-

0,62%) 

141 Creșterea bovinelor de lapte 3.614 
3443 (-

4,73%) 

3590 

(+4,27%) 

4023 

(+12,06%) 

113 
Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și 

tuberculilor 
3.451 

3269 (-

5,27%) 

3567 

(+9,12%) 

3833 

(+7,46%) 

121 Cultivarea strugurilor 3.118 
3154 

(+1,15%) 

3427 

(+8,66%) 

3566 

(+4,06%) 

322 Acvacultura în ape dulci 2.097 
2267 

(+8,11%) 

2351 

(+3,71%) 

2293 (-

2,47%) 

119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente 1.558 
1508 (-

3,21%) 

1814 

(+20,29%) 

1692 (-

6,73%) 

170 
Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului și 

activități de servicii anexe vânătorii 
1.100 

1167 

(+6,09%) 

1184 

(+1,46%) 

1289 

(+8,87%) 

130 Cultivarea plantelor pentru înmulțire 1.009 
1051 

(+4,16%) 

1106 

(+5,23%) 

1210 

(+9,4%) 

149 Creșterea altor animale 923 
1027 

(+11,27%) 

1036 

(+0,88%) 

1057 

(+2,03%) 

125 
Cultivarea fructelor arbuștilor fructiferi, căpșunilor, 

nuciferilor și a altor pomi fructiferi 
881 866 (-1,7%) 

1022 

(+18,01%) 

1049 

(+2,64%) 

145 Creșterea ovinelor și caprinelor 778 
900 

(+15,68%) 

966 

(+7,33%) 

1015 

(+5,07%) 

142 Creșterea altor bovine 749 
799 

(+6,68%) 

879 

(+10,01%) 

985 

(+12,06%) 

162 Activități auxiliare pentru creșterea animalelor 813 792 (-2,58%) 
866 

(+9,34%) 
855 (-1,27%) 

124 Cultivarea fructelor sămânțoase și sâmburoase 711 686 (-3,52%) 
805 

(+17,35%) 
793 (-1,49%) 

240 Activități de servicii anexe silviculturii 525 
455 (-

13,33%) 

483 

(+6,15%) 

532 

(+10,14%) 

312 Pescuitul în ape dulci 414 401 (-3,14%) 
406 

(+1,25%) 

531 

(+30,79%) 

230 
Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora 

spontana 
298 

342 

(+14,77%) 

377 

(+10,23%) 

381 

(+1,06%) 

164 Pregătirea semințelor 184 
213 

(+15,76%) 

228 

(+7,04%) 
145 (-36,4%) 
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Cod 
CAEN 

Denumire CAEN 
Total 

salariați 
2015 

Total 
salariați 

2016 

Total 
salariați 

2017 

Total 
salariați 

2018 

112 Cultivarea orezului 281 
187 (-

33,45%) 
164 (-12,3%) 

136 (-

17,07%) 

128 
Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, 

medicinale și a plantelor de uz farmaceutic 
108 105 (-2,78%) 

142 

(+35,24%) 
128 (-9,86%) 

163 Activități după recoltare 108 102 (-5,56%) 
121 

(+18,63%) 

124 

(+2,48%) 

311 Pescuitul maritim 84 69 (-17,86%) 
102 

(+47,83%) 

120 

(+17,65%) 

129 Cultivarea altor plante permanente 56 
89 

(+58,93%) 

101 

(+13,48%) 

115 

(+13,86%) 

115 Cultivarea tutunului 53 
63 

(+18,87%) 

73 

(+15,87%) 

86 

(+17,81%) 

143 Creșterea cailor și a altor cabaline 78 78 (0%) 72 (-7,69%) 
82 

(+13,89%) 

127 Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor 32 60 (+87,5%) 59 (-1,67%) 
74 

(+25,42%) 

116 Cultivarea plantelor pentru fibre textile 32 40 (+25%) 38 (-5%) 35 (-7,89%) 

321 Acvacultura  maritima 23 
27 

(+17,39%) 
14 (-48,15%) 

20 

(+42,86%) 

126 Cultivarea fructelor oleaginoase 1 2 (+100%) 2 (0%) 0 (-100%) 

Total 146.334 
148.491 

(+1,47%) 

157.178 

(+5,85%) 

159.284 

(+1,34%) 

  

Cea mai importantă dinamică o înregistrează codurile CAEN 0111 - Cultivarea 

cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe 

oleaginoase (+634 CIM, +1,27%), 0121 – Cultivarea strugurilor (+596 CIM, +17,39%) și 0147 – 

Creșterea păsărilor (+442 CIM, +3,43%).  

 Pe județe, cei mai mulți angajați în sectorul agricultură se înregistrează în 

județele municipiul București și în județele Timiș, Constanța, Brăila și Călărași (Figura nr. 

42). Pe de altă parte, județele Gorj, Mehedinți, Satu-Mare și Dâmbovița, înregistrează 

fiecare mai puțin de 2.000 contracte de muncă la nivelul Secțiunii A din Cadrul CAEN – 

Agricultură, silvicultură și pescuit. 

 Cel mai mare pondere a forței de muncă încadrate în sectorul agricultură în total 

salariați se înregistrează în județele Caraș-Severin (15,43%), Ialomița (14,54%), Teleorman 

(11,58%), Tulcea (11,15%), Brăila (10,73%), Vrancea (7,95%) și Giurgiu (7,01%), în timp ce 

în municipiul București și în alte 6 județe (Cluj, Ilfov, Sibiu, Argeș, Brașov și Gorj) acest 

sector deține o pondere nesemnificativă. 
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Figura nr. 42 Distribuția regională și dinamica forței de muncă din sectorul Agricultură, silvicultură 

și pescuit - primele 10 angajatoare (2015-2018) 

  

Toate cele 10 județe analizate au înregistrat creșteri ale numărului de CIM în 

perioada 2015-2018, cele mai semnificative evoluții fiind înregistrate în municipiul 

București (+27,53%, +1.590 CIM), dar și în județele Dolj (+28,73%, +1.216 CIM), Constanța 

(15,71%, 860 CIM) și Iasi (14,65%, 691 CIM). 

 În ceea ce privește sub-sectoarele biofarmaceutică și biotehnologii, după cum s-a 

precizat, lipsa de agregare a datelor nu a permis realizarea unei analize obiective, cu 

excepția câtorva evoluții la nivelul sectorului de cercetare (Cercetare-dezvoltare în 

biotehnologie – Cod CAEN 7211) sau la nivelul unor ocupații tot din sfera cercetării (biolog, 

biochimist, cercetător în biologie, prezentate pe larg în cadrul unei secțiuni distincte în 

cadrul lucrării ”Studiu privind dinamica pieței muncii la nivelul principalelor industrii 

angajatoare din România în perioada 2016-2017” publicat de PIAROM în anul 2017. 
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Prin analizele realizate în cadrul prezentului studiu, Patronatul Investitorilor 

Autohtoni și-a propus să aducă în atenția companiilor cu capital autohton, a opiniei 

publice, dar și a autorităților, o serie de indicatori mai puțin cunoscuți privind structura 

forței de muncă din România, despre care apreciem că sunt necesar a fi luați în 

considerare în proiectarea și implementarea oricărei politici publice cu impact asupra 

mediului de afaceri și dezvoltării regionale. Astfel, prezentul studiu include o analiză de 

profunzime de pieței muncii din România, punând accentul pe tendințele de evoluție la 

nivelul diferitelor industrii/sectoare de activitate din România. Studiul relevă în egală 

măsură o serie de aspecte pozitive în ceea ce privește dinamica pieței autohtone a muncii 

(creșterea numărului de contracte individuale de muncă, dezvoltarea anumitor sectoare 

emergente, competitive și cu potențial de a genera valoare adăugată la nivel național), 

dar și o serie de vulnerabilități, care tind să persiste de mai mulți ani pe piața muncii și 

să se permanentizeze (accentuarea disparităților în ceea ce privește gradul și 

oportunitățile de angajare între marile centre urbane și restul teritoriului, menținerea 

unui nivel scăzut al salarizării, specializarea economiei pe sectoare cu valoare adăugată 

scăzută, existența unei ponderi ridicate a personalului necalificat sau a celui cu slabă 

calificare, etc.). 

Ca element principal de noutate, studiul realizează în premieră în România o 

analiză asupra nivelului de ocupare în domeniile incluse în Strategia Națională de 

Competitivitate, care se presupune că ar trebui să reprezinte o componentă strategică a 

dezvoltării economice echilibrate a economiei naționale. Analiza este completată de o 

retrospectivă asupra sectoarelor care intră în sfera noțiunii de dinamică competitivă și 

care sunt susceptibile să genereze creștere economică. De asemenea,  cu scopul de a 

evidenția tendințele generale privind evoluția pieței muncii pe termen mediu și lung, 

analiza dinamicii contractelor de muncă a fost realizată la nivel multi-anual, având la 

baza datele extrase din aplicația REVISAL la data de 1 octombrie a fiecărui an din 

intervalul 2015-2018. Informațiile prezentate în studiu, reprezentând date statistice 

prelucrate și agregate cu privire la evoluția, structura și dinamica forței de muncă pot 

constitui un nomenclator complex și bine fundamentat pentru întreprinderea anumitor 

analize de detaliu, la nivel regional, la nivel județean, sau chiar la nivelul unei anumite 

ocupații, unui anumit cod COR sau unui anumit cod CAEN, însă în egală măsură, pot 

reprezenta fundamentul unei analize comparative, atât cu date istorice din domeniu, cât 

mai ales cu date viitoare, în scopul identificării acelor elemente de ciclicitate, 

sezonalitate, sau specificitate ale pieței muncii (fie abordată ca întreg, la nivel național, 

fie fracționat, la diferite niveluri de detaliere). 

Colectivul de elaborare a studiului a utilizat experiența și expertiza dobândită 

anterior în cadrul analizei realizată în anii anterior, pentru a sublinia acele nuanțe cu 

impact strategic asupra dezvoltării pieței forței de muncă, evidențiind în egală măsură 

atât punctele forte cât și punctele slabe ale contextului actual și sugerând soluții, acolo 

unde acest lucru a fost posibil. 
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