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STUDIU DE DINAMICĂ A PIEȚEI MUNCII ÎN ILFOV
SUMAR EXECUTIV
Profilul demografic al judeţului Ilfov arată că în perioada 2000-2014 populaţia judeţului a
avut un trend puternic crescător, tendinţă care s-a înregistrat inclusiv pe sexe, fiind mai accentuată
în cazul femeilor. Bărbaţii reprezentau 48,8% din totalul populaţiei judeţene în anul 2000, după care
ponderea lor în populaţia judeţului a început să scadă ușor, ajungând în anul 2014 la 48,6%. Pe
medii de rezidenţă, populaţia cea mai numeroasă este din mediul rural. Trendul sporului natural a
fost crescător şi negativ între 2000 și 2007, ca din 2008 să devină pozitiv. Pentru perioada analizată
durata medie de viaţă a crescut cu 4,4 ani. Pe grupe de vârstă, dinamica populaţiei în perioada
2000-2014, în judeţul Ilfov, indică tendinţa de îmbătrânire demografică, caracterizată prin reduceri
ale ponderii efectivelor din grupa 0-14 ani în total populaţie de la nivelul judeţului (cu 2 pp.) şi
creşteri ale populaţiei cu vârsta de 65 de ani şi peste (cu 1,4 pp.). Populaţia cu vârsta de 15-64 de
ani a crescut cu 71.894 persoane.
Populaţia şcolară din judeţul Ilfov era în anul 2013 de 47.581 elevi şi reprezenta 10,9% din
populaţia şcolară totală a regiunii București-Ilfov, comparativ cu 7,9% în anul 2000, respectiv
42.064 elevi. În perioada 2000-2014, populaţia şcolară a înregistrat un trend de creştere, manifestat
după 2007. În anul 2013 faţă de 2000, populaţia şcolară a crescut cu 13,1% (5.517 elevi), iar în
anul 2013 faţă de anul 2005, creşterea a fost de 18,6% (7.460 elevi). În perioada 2000-2013
nivelele de pregătire care au suferit scăderea numărului de elevi înmatriculaţi, au fost: învăţământul
gimnazial (cu 4.120 elevi mai puţini decât în 2000), profesional (cu 1314 elevi mai puţini ca în 2000)
şi postliceal (cu 229 elevi mai puţini ca în anul 2000). Creşteri ale efectivelor s-au înregistrat în
învăţământul preşcolar (creştere cu 82,2%, respectiv 4.679 elevi), urmat de cel primar (cu 25,9%,
respectiv 3.415 elevi) şi liceal (cu 56,1%, respectiv cu 2.926 elevi).
Din punct de vedere economic, de-a lungul perioadei analizate 2000-2012, evoluţia PIB a
fost una ascendentă. Evoluţia numărului de firme a fost în creştere în perioada 2000-2008, urmată
de o scădere abruptă pe fondul crizei economice. În anul 2013, cea mai mare pondere a firmelor
înregistrate activau în: Comerţ (40,1%, în creștere de la 39,4% în 2008), transporturi și depozitare
(11,9% în ușoară scădere de la 12% în 2008) și construcții (9,6% în scădere de la 11,9% în 2008).
Dacă analizăm evoluţia numărului de firme pe clase de mărime, de-a lungul întregii perioade
analizate (2000-2013) firmele mici (sub 9 salariaţi) au reprezentat majoritatea în totalul firmelor
înregistrate la nivelul judeţului. În anul 2013 firmele cu 0-9 salariaţi reprezentau 86,7%, în scădere
cu 0,4 pp faţă de anul 2000.
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Evoluţia cifrei de afaceri la nivelul unităţilor locale din judeţul Ilfov a fost una crescătoare în
perioada 2003-2013, cu scădere în 2009 și reluare a creșterii. În 2013, comparativ cu anul 2008,
firmele care au înregistrat creşteri ale cifrei de afaceri activau în sectoarele: Industria prelucrătoare
(2.748 mil. lei, respectiv 28,9%) Transport, depozitare şi comunicaţii (1.815 mil. lei, respectiv
42,7%), Tranzacţii imobiliare şi alte servicii (925 mil. lei, respectiv 51,5%), Tranzacţii imobiliare (925
mil. lei, respectiv 37,6%). Dinamica pentru perioada 2013-2010, pune evidenţă scăderi ale cifrei de
afaceri pentru activitatea din Distribuţai apei, salubritate, gestionarea deşeurilor, decontaminare
(120 mil. lei, respectiv 25%).
Investiţiile brute au crescut în perioada 2000-2008, după care au înregistrat evoluţii
oscilante, alternând perioadele de scădere cu cele de creştere. Pe activităţi economice, între 20082013, investiţiile brute au crescut în: Construcţii (cu 1.945 mil. lei, respectiv 13,3%), Energie
electrică, termică, gaze şi apă (cu 1.542 mil. lei şi 49%) şi Industrie extractivă (cu 471 mil. lei,
respectiv 165,8%). Activităţile economice în care volumul investiţiilor brute s-a redus între 20082013 sunt: Tranzacţii imobiliare, inchirieri (3.998 mil. lei, respectiv 36,7%), Comerţ (cu 3.810 mil. lei,
respectiv 42,6%), Industrie prelucrătoare (3.078 mil. lei, respectiv 55,3%), Transport şi depozitare
(cu 2.588 mil. lei, respectiv 27,3%). Între 2010-2013, s-au produs modificări semnificative de
tendinţă în sensul creşterii investiţiilor pentru activităţile: Construcţii (cu 7.790 mil. lei, respectiv
88,9%), Transport şi depozitare (cu 1.612 mil. lei, respectiv 30,6%). În schimb, reduceri ale
investiţiilor brute între 2010 şi 2013 s-au produs în sectorare precum: Comerţ (cu 2.088 mil. lei,
28,9%), Tranzacţii imobiliare (cu 678 mil. lei, 9%) şi Industrie prelucrătoare (cu 484 mil. lei, 16,3%).
Analiza pieţei muncii de la nivel judeţean pune în evidenţă o creștere a populaţiei active
civile în perioada 2000-2013 (cu 50,7%, respectiv cu 56,9 mii persoane). Populaţia activă de sex
masculin a depăşit numeric populaţia de sex feminin de-a lungul întregii perioade analizate. În anul
2013 resursele de muncă din judeţul Bucureşti reprezentau 16.4% (în valoare nominală 251.2 mii
persoane) din resursele de muncă totale din regiunea Bucureşti-Ilfov, comparativ cu 11,6%
(respectiv 161.9 mii persoane) în anul 2000.
În anul 2013, rata de activitate a resurselor de muncă din judeţul Ilfov a fost de 67,3%, mai mică
cu 16,5 pp decât rata de activitate de la nivelul întregii regiuni. La începutul perioadei 2000-2013,
rata de activitate a resurselor de muncă a fost de 69,3%, cu 2 pp mai mare. Evoluţia ratei de
activitate a resurselor de muncă a fost marcată de fluctuaţii majore, dar pe o tendinţă de scădere în
special după 2008. Analiza dinamicii ratei de activitate pune în evidenţă o scădere a valorii acestui
indicator în anul 2013 faţă de 2000 de 2,9% (2 pp), faţă de 2005 reducerea fiind cu mult mai mică,
respectiv de 5,5% (3,9 pp).
Evoluţia numărului de şomeri din judeţul Ilfov reflectă situaţia macroeconomică: în
perioada premergătoare crizei economice numărul şomerilor a scăzut semnificativ, după care a
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crescut brusc în anul 2009, dar a revenit la valori apropiate celor din 2008, cu tendinţă de scădere.
În anul 2013, rata şomajului a fost de 1,9%, mai mică cu 0.1 pp decât cea de la nivelul regiunii
Bucureşti-Ilfov. În anul 2000, rata şomajului în judeţul Ilfov era de 6.2%, cu 0.4 pp peste rata
şomajului de la nivelul regiunii. Anul 2008 reprezintă anul cu cel mai mic nivel al ratei şomajului
(1,3%), iar 2000 anul cu cea mai mare valoare a ratei şomajului (6.2%).
În anul 2013, populaţia ocupată civilă din judeţul Ilfov însuma 165,9 mii persoane şi
reprezenta 13,2% din populaţia ocupată în regiunea Bucureşti-Ilfov. De-a lungul perioadei 20052013 evoluţia populaţiei ocupate a fost fluctuantă perioadele de creştere, alternând cu cele de
reducere a numărului de persoane ocupate. În 2013, populaţia ocupată civilă din judeţul Ilfov a
înregistrat o creştere cu 35,7 mii persoane faţă de 2005, respectiv cu 27,4%, fiind peste nivelul din
anul 2008. În anul 2013, rata ocupării resurselor de muncă în judeţul Ilfov a fost de 66%, mai
mică decât cea de la nivelul regiunii Bucureşti-Ilfov cu 16,1 pp. În anul 2005, rata ocupării în judeţul
Ilfov era de 69,8%, la o diferenţă de 1,5 pp faţă de rata ocupării de la nivelul regiunii. Anii 20122013 au înregistrat cele mai mici valori ale ratei ocupării. Dinamica indicatorului arată o scădere cu
5,4% faţă de anul 2005 (de 3,8 pp), respectiv cu 15,3% (scădere de 11,9 pp) în anul 2013 faţă de
2008. În perioada 2008-2013, activităţile care au înregistrat scăderi semnificative ale efectivului
populaţiei ocupate au fost: Industria prelucrătoare (cu 2,2 mii persoane, respectiv 6,3%),
Administraţie publică (cu 1,6 mii persoane, respectiv 40%), Distribuţia apei, salubritate, gestionarea
deşeurilor, activităţi de decontaminare (cu 1,2 mii persoane, respectiv 26,1%), Sănătate şi asistenţă
socială (cu 0,7 mii persoane, respectiv 15,6%) şi Construcţii (cu 0,6 mii persoane, respectiv 7,1%).
Dintre activităţile economice care au înregistrat cele mai importante creşteri ale populaţiei ocupate
în perioada 2008-2013 au fost: Comerţ (cu 3,9 mii persoane, respectiv 12,3%), Activităţi de servicii
administrative şi activităţi de servicii suport (cu 3,9 mii persoane, repectiv 69,6%), Transport,
depozitare (2,6 mii persoane, respectiv 23%), Informaţii şi comunicaţii (1,4 mii persoane, respectiv
70%), Alte activităţi de servicii (cu 1,1 mii persoane, respectiv 183,3%).
În anul 2013, efectivul de salariaţi din judeţul Ilfov reprezenta 11,3% din numărul total al
salariaţilor din regiune, faţă de 9,3% în anul 2005, respectiv cu 2 puncte procentuale mai puţin.
Intervalul 2005-2013 este marcat de trei perioade: o perioadă de creştere (2005-2008), urmată de
scădere până în anul 2010, continuată cu o uşoară revigorare a numărului de salariaţi la nivel
judeţean între 2011 şi 2012, dar urmată de o menţinere a valorii în 2013. Faţă de anul 2005
creşterea efectivului de salariaţi în 2013 a fost de 32.777 (cu 39,8%), iar faţă de anul 2008
creşterea a fost de 3.020 persoane (cu 2,7%). Cea mai mare parte a salariaţilor lucrau în perioada
2000-2007 în unităţi economice din Industrie (extractivă şi prelucrătoare), Comerţ şi Tranzacţii
imobiliare.
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3.4% dintre locurile de muncă existente sunt vacante. Astfel, la nivelul judeţului Ilfov rata
locurilor de muncă vacante se situează la nivelul mediei naţionale, şi uşor peste cea regională. În
fapt, dinamica întregii regiunii Bucureşti-Ilfov este dată de Municipiul Bucureşti, cererea la nivelul
judeţului Ilfov având un caracter mai degrabă marginal. Cele mai multe locuri de muncă vacante
sunt generate de sectorul servicii (cca. două treimi dintre locurile de muncă vacante înregistrate la
nivel local – 61.7%). Pe clase de mărime, ponderea cea mai ridicată de locuri de muncă vacante o
au firmele mici (10 -49 salariaţi) – 66.9% dintre locurile de muncă vacante. Cele mai multe dintre
locurile de muncă vacante sunt generate pentru GO 5 (lucrători în servicii) – 42.1%, urmată de GO
2 (specialişti cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice) – 22.6% şi GO 9 (ocupaţii elementare) - 13.0%. T
Din numărul de locuri de muncă analizate la nivelul judeţului Ilfov, o majoritate de 55.6% sunt
deschise pentru persoane fără studii medii. Trebuie subliniat faptul că cererea pentru persoane cu
nivel de educaţie ridicat este foarte ridicată.
Pentru o majoritate a locurilor de muncă vacante (64.8%), angajatorii solicită la recrutare
experienţă anterioară în muncă, ceea ce reprezintă pe de o parte un obstacol pentru tinerii
absolvenţi la intrarea pe piaţa muncii, dar pe de altă parte arată şi o posibilă cauză pentru
neprezentarea diferiţilor candidaţi la concurs. La recrutare angajatorii acordă importanţă cu
precădere competenţelor practice şi teoretice specifice exercitării unei anumite ocupaţii, acestea
fiind secondate de trăsăturile de caracter/personalitate. Competenţele comune şi transferabile nu
sunt nici acestea neglijabile ca importanţă în recrutarea de personal pentru ocuparea locurilor de
muncă vacante, mai ales la recrutarea celor cu sau fără studii medii.
În judeţul Ilfov se remarcă o incidenţă inferioară a firmelor care au recrutat absolvenţi
(12,7%). Cu privire la numărul mediu de absolvenţi angajaţi de aceste firme, indicatorul
înregistrează valori uşor diferite la nivel naţional şi regional, respectiv 5,6 şi 4,9 absolvenţi.
În condiţiile unei fluctuaţii importante a personalului şi a unei creşteri uşoare a numărului de
salariaţi, judeţul Ilfov se caracterizează printr-o piaţă de muncă locală dinamică cu potenţial pentru
creşterea ocupării.
Evoluțiile fluxurilor de salariați indică faptul că sectorul terţiar prezintă evoluţia cea mai
puţin favorabilă la nivel local, în vreme ce sectorul agricol pare a fi cel mai dinamic şi cu potenţial de
creştere.
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