
PIAȚA MUNCII DIN ROMÂNIA, ÎN PUNCT DE INFLEXIUNE 
POLICY MAKING PENTRU ECONOMIA REALĂ 



ÎN LOC DE INTRODUCERE, O RADIOGRAFIE 

Sursa: INS, Tempo online, 

anul 2015 dacă nu se 

specifică altfel 

• Populaţia activă este în 

scădere dar rata de 

ocupare este în creştere; 

• 27% dintre „descurajaţi” au 

între 25-34 ani iar 21% au 

între 15-24 ani; 

• Şomajul pe termen lung 

(un an şi peste) este 

aprox. 41% şi afectează 

persoanele cu studii medii 

şi scăzute. 

 



PROBLEME ”LA FIRUL IERBII” 

(Potențiali) Angajatori 

• Salarii prea mari (faţă de productivitate); 

• Lipsă de competenţe necesare locului de 

muncă; 

• Costuri mari cu formarea personalului; 

• Dificultăți de reținere a angajaților pe post; 

• Lipsă opțiuni flexibile de angajare; 

• Lipsă de seriozitate din partea angajatului; 

 

Plus:  

 

• Birocrație; 

• Modificări frecvente de legislație 

 

(Potențiali) Angajaţi 

• Salarii prea mici (cel puţin pentru entry-level); 

• Lipsă de locuri de muncă potrivite pregătirii; 

• Lipsa oportunităților de învățare (formală sau 

non-formală) 

• Contracte “la negru”; 

 

Plus:  

• Birocrație 

 



EXPLICAȚII: REMUNERAREA MUNCII 

Repartiţia venitului se face net în favoarea 

capitalului. Munca este sub-valorizată.  

Repartizare 

venit 

Muncă 

Teorie 60-65% 

Franța 62,5% 

Ungaria 52% 

Polonia 44% 

România 39,7% 

Sursa: Florin Georgescu, dec. 2015, date 

2014 

 lei13.32  
 lei14.15   lei14.43  

 lei14.93  
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 lei17.46  
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Costul mediu orar al fortei de muncă pe salariat 

Sursa: INS, Tempo online 



SALARII 

Sursa: Comisia Națională de 

Prognoză,  Prognoza de Primăvară 

2016 

 

 Profunde inechități și 

inegalități în interiorul 

sectoarelor bugetare 

 Mari diferențe între 

sectoarele concurențiale  

 

 



SARCINA FISCALĂ 

Sursa: INS, Tempo online 
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COSTURI ȘI SALARII (SECTOARE SELECTATE) 
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% cheltuielilor cu remun. in CA (eșantion 50%) 

Sursa: ONRC, calcule proprii, date 2014 

Unele sectoare se află la limita 

competitivității prin costul scăzut al 

forței de muncă   

Domeniu 
Salariu mediu 

brut (lei) 
10.Industria alimentară 1.541 

14.Îmbrăcăminte 1.505 

15. Pielărie 1.534 

16.Prelucrarea 

lemnului  
1.463 

31.Fabricarea de 

mobilă 
1.535 

I. Hoteluri și 

restaurante 
1.300 

RED FLAGS! 



LOCURI DE MUNCĂ 

VACANTE 

CERERE REALĂ: Locurile de 

muncă disponibile sunt distribuite 

neuniform, către zonele mai 

dezvoltate (TM,  AR, CJ, AG, IS, BI) 

 

OFERTĂ POTENȚIALĂ: Unele 

județe sunt vulnerabile (VN, VS, CL, 

GJ, BZ, CS)  

 



SERVICII DE OCUPARE 

Medierea muncii 630.226 

Informare și consiliere (persoane nou 

înregistrate) 
506.185 

Formare profesională 43.402 

Stimularea ocupării șomerilor din grupuri 

dezavantajate (45+ și unici întreținători ai 

familiilor monoparentale) 

15.779 

Stimularea ocupării șomerilor care mai au 3/5 

ani până la îndeplinirea condițiilor de 

pensionare 

328 

Stimularea ocupării persoanelor șomere 

înainte de expirarea perioadei de acordare a 

indemnizație de șomaj 

16.923 

Stimularea ocupării persoanelor cu 

handicap 
142 

Stimularea ocupării absolvenților 5.923 

Stimularea ocupării tinerilor supuși 

riscului de marginalizare socială 
516 

Prime de încadrare absolvenți 3.627 

Stimularea mobilității în scop de 

muncă 
1.291 

Ocupați prin prevederile Legii 72/2007 2.070 

Subvenționarea stagiului pentru 

absolvenții de învățământ superior 
49 

Sursa: ANOFM, date 2015 

Rezultat net - 354.029 persoane încadrate în muncă 

în 2015, prin ANOFM  



ÎNTRE OFERTĂ ȘI CERERE 

 Presiunea salarială în sectorul concurențial va crește 

 Unele sectoare nu vor putea face față (se reinventează sau 

mor) 

 Unele zone vor deveni foarte vulnerabile 

 Sectoarele cu valoare adăugată mare și zonele dezvoltate 

”se vor lupta” pentru angajați bine pregătiți 

 

 

 Mobilitatea rămâne foarte scăzută 

 Bazinul de selecție se restrânge, din cauza lipsei de 

competențe 

 

 



SOLUȚII & PRIORITĂȚI 
5 MĂSURI DE POLICY ÎN 2016 



1. ACTIVARE (NEETS) 

NEETs – Not in education, training or 

employment 

 

Proiecte pilot tineri:  

 Care părăsesc sistemul 

instituţionalizat; 

 Care nu au promovat BAC-ul 

Pregătire pentru piaţa 

muncii / inserţie  
Competenţ

e practice 

Aproximativ 440.000 tineri NEET în România 

1 din 3 tineri inactivi nici nu este interesat să muncească 



2. SIGURANŢĂ (ZILIERI) 
Premise 

 În 2015, s-au înregistrat 778.722 

contracte în Registrul Zilierilor, cu 18,9 

milioane zile. 

 Munca la negru rămâne un fenomen 

îngrijorător (estim. 1,5 mil de persoane 

lucrează fără forme legale)  

 

Implementare 

 Vouchere pentru zilieri  

 

 

 

Sursa: Inspecţia Muncii 

2016 



3. UCENICIE 

Premise:  

• Schema legală în vigoare nu este atractivă 

pentru angajatori  

• Este complementară cu învăţământul dual 

• Presupune învăţare individuală, nu „de masă” 

 

Implementare: 

• Necesitatea unui plan strategic pe ucenicie 

• Pachete financiare mai atractive pentru micii 

întreprinzători 

• Condiţionări mai stricte pentru ucenici (retenţie) 

 

 

 

 

Legătură strânsă, între ucenic şi 

mentor 



4. MOBILITATE 

Premise: 

 Mobilitatea internă a forţei de 

muncă este scăzută dar 

mobilitatea externă este foarte 

ridicată –lipseşte motivaţia 

pentru relocare internă! 

 Lipsa de forţă de muncă bine 

pregătită devine acută în tot mai 

multe sectoare (de la IT, la 

textile) 

 Cererea de forţă de muncă este 

distribuită inegal în teritoriu  

 

Implementare: 

 Primă de instalare mai 

atractivă; 

 Transport; 

 Remuneraţie partener; 

 Locuire – locuinţă şi facilităţi 

pentru familie, de ex. 

grădiniţă 

Relocarea lucrătorului 

înseamnă relocarea 

familiei! 



5. EFICIENŢĂ ŞI EFICACITATE 

Premise 

 Serviciile de ocupare pot corecta 
dezechilibrele dintre cerere şi ofertă pe 
piaţa muncii  

 Este nevoie de o evaluare pe latura 
cererii și ulterior de o abordare 
personalizată, centrată pe beneficiar. 

 Performanţa SPO se situează încă 
sub optim. 

Implementare 

- Management de caz; 

- Servicii pentru angajatori; 

- Principii de management corporativ; 

- Debirocratizare; 

- Interoperabilitate sisteme; 

- Parteneriat cu furnizori privaţi de 
servicii de ocupare. 

 



VĂ MULȚUMESC! 


