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STUDIU DE DINAMICĂ A PIEȚEI MUNCII ÎN JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
SUMAR EXECUTIV
Profilul demografic al judeţului Călărași arată că în perioada 2000-2014 populaţia
regiunii a avut un trend descendent. Această tendinţă de scădere s-a menţinut inclusiv pe sexe,
mai accentuat în cazul populației de sex masculin. Bărbaţii reprezentau 49,4% din totalul
populaţiei judeţene în anul 2000, după care ponderea lor în populaţia judeţului a început să
scadă uşor în 2005 (49,2%) şi în 2014 (49,1%). Analiza populaţiei pe medii de rezidenţă arată
că populația din mediul urbana fost în scădere. Din punct de vedere al trendului, sporul natural
a înregistrat o scădere în perioada 2000-2002, urmată de creștere între 2002-2006. În perioada
2006-2009 sporul natural a avut o evoluție caracterizată de stabilitate, după care a fost în
scădere până în 2013. Durata medie de viaţă a crescut în anul 2013 faţă de anul 2000 cu 3,6
ani. Dinamica populaţiei pe grupe de vârste în perioada 2000-2014, în judeţul Călărași, indică
tendinţa de îmbătrânire demografică, caracterizată prin reduceri ale ponderii efectivelor din
grupa 0-14 ani în total populaţie de la nivelul judeţului (scădere cu 3,9 pp), creşteri ale ponderii
populaţiei cu vârsta de 65 de ani şi peste (cu 1,2 pp), dar şi creșteri ale ponderii populaţiei cu
vârste cuprinse între 15-64 de ani (cu 2,7 pp) în total populație la nivelul județului.
Populaţia şcolară din judeţul Călărași reprezenta în anul 2013, 9,6% din populația
școlară a regiunii, respectiv 46.849 elevi, comparativ cu 9,2% în anul 2000, respectiv 57.095
elevi. În perioada 2000-2013, populaţia şcolară a înregistrat un trend descendent. Populaţia
şcolară de sex masculin a depăşit numeric populaţia școlară de sex feminin. Populația şcolară
din mediul urban a depăşit numeric populaţia din mediul rural, cu excepția anului 2006, când
populația școlară din mediul rural a fost mai mare decât cea din mediul urban. Majoritatea
nivelelor de pregătire au suferit o scădere a numărului de elevi înmatriculaţi in perioada 20002013. S-au înregistrat creşteri în anul 2013 față de anul 2000 în învățământul liceal, cel
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postliceal și învățământul superior (creșteri de 32,8%, 10,8%, respectiv 16,8%). În 2013,
numărul de elevi pe fiecare dintre nivelelor de pregătire precizate anterior a ajuns la 9.661
persoane, 618 persoane și respectiv 382 persoane. Județul se caracterizează printr-un grad mic
de școlarizare în învățământul superior. O scădere majoră a suferit învățământul profesional
(reducere de 86,2% în anul 2013 comparativ cu anul 2000) și învățământul gimnazial (reducere
de 39,6%).
Din punct de vedere economic, de-a lungul perioadei analizate (2000-2012), evoluţia
PIB a fost ascendentă. Evoluţia numărului de firme a fost ascendentă pentru intervalul 20002008, urmată de o perioadă de scădere, pe fondul crizei economice. Începând cu anul 2012
numărul firmelor a început să crească uşor, ajungând la nivelul din 2006. Majoritatea firmelor,
indiferent de mărime, activau în perioada 2008-2013 în Comerţ. Anumite schimbări apar în ceea
ce priveşte ponderea firmelor din Agricultură, silvicultură şi pescuit care a crescut în anii 2010 şi
2013. 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 (87,6% în anul 2013). Evoluţia cifrei de afaceri la nivelul
unităţilor locale din judeţul Călărași a urmat o evoluţie similară PIB-ului. Structura cifrei de
afaceri pe activități economice arată că cea mai importanta contribuție la cifra de afaceri de la
nivelul județului au avut-o activitățile din Industria prelucrătoare și Comerț (2008-2013). În
perioada 2008-2013 investiţiile brute s-au redus în toate domeniile de activitate economică, cu
excepţia activităților Distribuţia apei, salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de
decontaminare și Alte activități ale economiei.
Analiza pieţei muncii de la nivel judeţean pune în evidenţă o scădere a populației
active de 16,3% (21 mii de persoane) în perioada 2000-2013. Populaţia activă de sex masculin
a depăşit numeric populaţia de sex feminin în perioada 2000-2013. Anul 2010 a marcat
reducerea distanței dintre ponderea populației de sex feminin și ponderea populației de sex
masculin la 2,4 pp. În anul 2013, resursele de muncă din judeţul Călărași reprezentau 9,42%
2

Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară:AP4 "Modernizarea serviciului public de ocupare"
Domeniul major de intervenţie: 4.1. „Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare”
Titlul proiectului: Sistem partenerial de analiză şi prognoză pentru piaţa muncii adaptat continuu la dinamica
economică
POSDRU/180/4.1/S/155259

(194,8 mii de persoane) din resursele de muncă totale din regiunea Sud-Muntenia, la nivel
aproximativ egal cu resursele de muncă din anul 2000 (9,44%, respectiv 189 mii de persoane).
Resursele de muncă de sex masculin le-au depăşit numeric pe cele de sex feminin de-a lungul
întregii perioade analizate. În perioada 2005-2013, resursele de muncă de sex masculin au
crescut cu 1,4 mii persoane (creștere de 1,4%), iar resursele de muncă de sex feminin au
scăzut cu 0,3 mii persoane. Evoluţia ratei de activitate a resurselor de muncă a fost în scădere
în perioada 2000-2004, după care s-a menținut în jurul valorii atinse în anul 2004 până în anul
2013.
Evoluţia numărului de şomeri din judeţul Călărași reflectă situaţia macroeconomică: în
perioada premergătoare crizei economice numărul şomerilor a scăzut, după care a început să
crească începând cu anul 2008, timp de doi ani. Numărul șomerilor a început din nou să scadă
între 2011-2013.
Rata şomajului în rândul persoanelor de sex masculin a depăşit rata şomajului în rândul
femeilor.
În perioada 2005-2008 populația ocupată civilă a avut o evoluție relativ constantă, cu o
scădere bruscă în anul 2009. Începând cu anul 2010 și până la finalul perioadei evoluția a fost
fluctuantă. Populaţia ocupată din județ a fost repartizată echilibrat între femei și bărbați de-a
lungul perioadei 2005-2010. Pentru restul intervalului de timp analizat (2010-2013), populația
ocupată de sex masculin a fost superioară ca număr celei de sex feminin. Structura populației
ocupate pe activități economice în perioada 2008-2013, arată o concentrare în activitățile
agricole și relaționate. La mare distanță se situează populația ocupată în Industria
prelucrătoare.
În anul 2013 efectivul de salariaţi din judeţul Călărași reprezenta 7,7% din numărul total
al salariaţilor din regiune, iar în anul 2000 reprezenta 7,3%. În perioada 2000-2002 efectivul
salariaților a fost în scădere. Intervalul 2005-2013 este marcat de o perioadă de creștere de trei
ani, până în anul 2008, urmată de o scădere care a atins minimul în 2010. Faţă de anul 2005,
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scăderea efectivului de salariaţi a fost de 3.247 persoane (o scădere de 7%), iar faţă de anul
2013 reducerea a fost de 5.131 persoane (scădere de 10,6%). Față de anul 2000, scăderea a
fost de 4,7% (2.155 salariați). Dinamica structurii pe sexe arată că ponderea salariaţilor de sex
masculin este mai mare decât cea a femeilor pentru întreaga perioadă 2005-2013. Cea mai
mare parte a salariaților din județ era ocupată în activități din Industria prelucrătoare și Comerț,
iar această repartiție s-a menținut în perioada 2008-2013.
5.6% dintre locurile de muncă existente sunt vacante. Astfel, la nivelul județului
Călărași rata locurilor de muncă vacante se situează semnificativ atât peste media națională,
cât și peste cea regională. Sectorul industrie generează mai mult de jumătate dintre locurile de
muncă vacante înregistrate la nivel județean (67.4%), urmat de sectorul servicii (22.5% dintre
locurile de muncă vacante analizate la nivelul județului). Majoritatea locurilor de muncă vacante
sunt generate de întreprinderile mici (10-49 salariați) – 87.2%. Cele mai multe dintre locurile de
muncă vacante sunt generate pentru GO 7 (muncitori calificați) – 54.2 %, urmată de GO 9
(muncitori necalificați) – 14.3%. 82.7% sunt deschise pentru absolvenți de învățământ
profesional, gimnazial, primar sau fără școală (fără studii medii) și doar o minoritate de 1.5 %
pentru absolvenți de studii superioare
Analizând structura ocupațională a absolvenților angajați, constatăm că, la nivelul
județului Călărași, aceștia și-au găsit locuri de muncă în special în ocupații de specialiști în
diverse domenii și muncitori necalificați
La recrutare angajatorii acordă importanță cu precădere competențelor practice
specifice exercitării unei anumite ocupații, precum și trăsăturilor de caracter/personalitate.
În privința fluctuației de personal, sectorul de construcții prezintă evoluția cea mai puțin
favorabilă la nivel local, în vreme ce sectoarele industrial și de servicii par a fi cele mai dinamice
și cu potențial de creștere.
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