STUDIU DE DINAMICĂ A PIEȚEI MUNCII ÎN JUDEȚUL PRAHOVA
SUMAR EXECUTIV
Profilul demografic al judeţului Prahova evidenţiază un trend descendent al populaţiei în
perioada 2000-2014, tendinţă care s-a menţinut inclusiv pe sexe, cu o scădere mai accentuată în
cazul bărbaţilor care reprezentau în 2014 48,5%. La nivelul judeţului ponderea femeilor o depăşea
pe cea a bărbaţilor. Pe medii de rezidenţă, populaţia din mediul urban este mai numeroasă decât
cea din mediul rural. Pentru mediul urban s-a înregistrat un trend descrescător. Pentru mediul rural
trendul a fost descrescător pe perioada 2000–2004, urmată de o perioadă de stagnare în perioada
2004–2011 şi apoi o nouă perioadă de descreştere. Sporul natural a avut o evoluţie fluctuantă, în
care perioadele de scădere şi creştere au alternat cu cele de stagnare. În primii trei ani ai perioadei
de observaţie a înregistrat o scădere importantă, urmată de o creştere aproape la fel de mare în
următorii doi ani. După o perioadă de stagnare de cinci ani, valoarea sporului natural a început din
nou să scadă. Durata medie de viaţă a crescut în anul 2013 faţă de anul 2000 cu 4 ani. Dinamica
populaţiei pe grupe de vârste în perioada 2000-2014, indică tendinţa de îmbătrânire demografică
caracterizată prin reduceri ale ponderii efectivelor din grupa 0-14 ani în total populaţie de la nivelul
judeţului (cu -3,5 pp), creşterii populaţiei cu vârste cuprinse între 15-64 ani (cu 1 pp) precum şi a
grupei de vârstă 65 ani şi peste (cu 2,6 pp).
Populaţia şcolară din judeţul Prahova reprezenta în anul 2013, 25,4% din populaţia
şcolară a regiunii Sud-Muntenia, respectiv 123.518 elevi, comparativ cu 23,9% în anul 2000,
respectiv 148.776 elevi. În perioada 2000-2013 populaţia şcolară a judeţului a înregistrat un trend
descendent. În perioada analizată populaţia şcolară de sex masculin din judeţul Prahova a depăşit
numeric populaţia de sex feminin, iar populaţia şcolară din mediul urban a depăşit numeric
populaţia din mediul rural. Dinamica populaţiei şcolare 2000-2013 arată o scădere a elevilor din
mediul urban de 17%, iar în mediul rural scăderea a fost de 17%. În perioada 2000-2013 unele
nivele de pregătire au suferit o scădere a numărului de elevi înmatriculaţi (cazul învăţământului
primar, gimnazial, profesional). O creştere semnificativă a avut învăţământul postliceal (41,8%),
urmat de cel liceal (22,3%). O scădere majoră a efectivului de elevi a suferit învăţământul
profesional (90,9%), urmat de cel gimnazial (41,1%). O descreştere mai mică a avut-o învăţământul
primar – 8,1%. Creştere mai mică au avut învăţământul preşcolar (1,3%) şi cel superior (6,3%). În
ultimii trei ani ponderea învăţământului profesional a ajuns la 0,7% din totalul populaţiei şcolare din
judeţ.
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 2000-2008,
urmată de o perioadă de scădere pe fondul crizei economice. După anul 2011, ca o consecinţă a
revigorării economiei în ansamblu, numărul firmelor a început din nou să crească. Majoritatea
firmelor, indiferent de mărime, activau în perioada 2008-2013 în activităţi precum Comerţ,
Construcţii şi Industria prelucrătoare. Analiza firmelor pe clase de mărime, pune în evidenţă
ponderea ridicată a firmele mici (sub 9 salariaţi) în totalul firmelor înregistrate la nivelul judeţului

(86,6% în anul 2013). Evoluţia cifrei de afaceri la nivelul unităţilor locale ce activau în sectoarele
de activitate industrie, construcţie, comerţ şi alte servicii a urmat o evoluţie ascendentă. Structura
cifrei de afaceri pe activităţi economice arată că cea mai importantă contribuţie la valoarea totală a
cifrei de afaceri de la nivelul judeţului au avut-o activităţile din Industria prelucrătoare şi Comerţ,
indiferent de anul de analiză (2008-2013). În perioada 2008-2013 investiţiile brute s-au redus în
toate domeniile de activitate economică, cu excepţia activităţilor Producţia şi furnizarea de energie
electrică şi termică, gaze, Distribuţia apei, salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de
decontaminare, Transport şi depozitare, Informaţii şi comunicaţii, Învăţământ.
Analiza pieţei muncii de la nivel judeţean pune în evidenţă o scădere a populaţiei active
civile în perioada 2000-2013 (reducere de 8,6%, respectiv 29 mii persoane). Populaţia activă de sex
masculin a depăşit numeric populaţia activă civilă de sex feminin de-a lungul întregii perioade
analizate. În anul 2013, resursele de muncă din judeţul Prahova reprezentau 25,3% (542,2 mii de
persoane) din resursele de muncă totale din regiunea Sud-Muntenia, comparativ cu 25,6% (513,1
mii persoane) în anul 2000. Resursele de muncă de sex masculin le-au depăşit numeric pe cele de
sex feminin de-a lungul întregii perioade analizate. Evoluţia ratei de activitate a fost fluctuantă: până
în anul 2004 rata de activitate a fost în scădere, după care a fost urmată de o perioadă de creştere
până în anul 2009. Începând cu anul 2010, trendul a fost descendent.
Evoluţia numărului de şomeri din judeţul Prahova reflectă situaţia macroeconomică: în
perioada premergătoare crizei economice numărul şomerilor a scăzut, după care a crescut brusc în
anul 2009. Începând cu anul 2010, numărul şomerilor a început din nou să scadă. Dinamica
structurii pe sexe pune în evidenţă ponderea semnificativ mai mare a bărbaţilor în totalul şomerilor
înregistraţi la nivelul judeţului Prahova, comparativ cu cea a femeilor, cu excepţia anului 2008. În
anul 2013, rata şomajului în judeţul Prahova a fost de 5,8%, mai mică cu 1,7 pp decât cea de la
nivelul regiunii Sud-Muntenia. În anul 2000, rata şomajului în judeţul Prahova era de 13,5%, la o
diferenţă de 3,1 pp faţă de rata şomajului de la nivelul regiunii. 2007 reprezintă anul cu cel mai mic
nivel al ratei şomajului, iar 2000 anul cu cea mai mare valoare a ratei şomajului. Anii care au urmat
crizei s-au caracterizat prin valori în scădere ale ratei şomajului. De-a lungul perioadei 2005-2013
evoluţia populaţiei ocupate a fost fluctuantă, perioadele de creştere, alternând cu cele de reducere
a numărului de persoane ocupate. Populaţia ocupată a crescut în intervalul 2005-2008, după care,
pe fondul reducerii activităţii economice determinate de criză, populaţia ocupată s-a redus continuu
până în anul 2011. Anul 2012 a fost marcat de o revigorare a ocupării la nivelul judeţului. Populaţia
ocupată sex masculin a fost superioară numeric celei de sex feminin în toată perioada 2005-2013.
Structura populaţiei ocupate pe activităţi economice în perioada 2008-2013 pune în evidenţă o
concentrare în activităţile agricole şi relaţionate, Industria prelucrătoare şi Comerţ.
În anul 2013, efectivul de salariaţi din judeţul Prahova reprezenta 30,8% din numărul total
al salariaţilor din regiune, iar în anul 2005 reprezenta 30,8%. Intervalul 2005-2013 este marcat de
trei perioade: o perioadă de creştere (2005-2008), urmată de scădere până în anul 2010, continuată
cu o revigorare a numărului de salariaţi la nivel judeţean (2011-2013). Faţă de anul 2005 scăderea
efectivului de salariaţi a fost de 10.469 persoane (scădere de 5,7%), iar faţă de anul 2008
reducerea a fost de 20.058 persoane (scădere de 10,4%). Faţă de anul 2000 reducerea a fost de
4,2% (7.551 persoane). Ponderea salariaţilor de sex masculin este mai mare decât cea a
salariaţilor de sex feminin pentru perioada 2000-2013. Structura salariaţilor pe activităţi economice
arată o concentrare în Industrie prelucrătoare, Comerţ, Construcţii (2008). Pentru următorii ani
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structura salariaţilor pune în evidenţă o concentrare a efectivelor în Industria prelucrătoare şi
Comerţ.
1.2% dintre locurile de muncă existente sunt vacante. Astfel, la nivelul judeţului Prahova
rata locurilor de muncă vacante se situează semnificativ atât sub media naţională, cât şi sub cea
regională. Cele mai multe locuri de muncă vacante sunt generate de sectorul industrie (mai mult de
jumătate dintre locurile de muncă vacante înregistrate la nivel judeţean – 58.1%), urmat de sectorul
servicii (26.4% dintre locurile de muncă vacante înregistrate în baza de date pentru judeţul
Prahova). Cele mai multe dintre locurile de muncă vacante sunt generate pentru GO 7 (muncitori
calificaţi) – 47.4%, urmată de GO 8 (operatori la maşini şi instalaţii) – 25.1 % şi GO 3 (tehnicieni) –
9.6 %. Trebuie menţionat că cererea pentru persoane cu nivel de educaţie ridicat este
semnificativă, mai ales în context regional – 14.5% dintre locurile de muncă sunt specifice grupelor
ocupaţionale GO 2 (specialişti cu ocupaţii intelectuale) şi GO 3 (tehnicieni).
Creşterea nivelul de educaţie al salariaţilor scade şi importanţa acordată de angajatori
competenţelor teoretice şi practice deţinute de proprii salariaţi.
În ce privește fluctuația numărului de personal sectorul de construcţii prezintă evoluţia
cea mai puţin favorabilă la nivel local, în vreme ce sectorul industrial pare a fi cele mai dinamic şi cu
potenţial de creştere.
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