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COMUNICAT DE PRESĂ 

 

 

Patronatul Investitorilor Autohtoni (PIAROM) înţelege raţiunea eliminării 

plafonării la 5 salarii a CAS şi CASS, însă remarcă că şi în actuala guvernare antreprenorii 

trebuie să facă faţă unor politici publice lipsite de predictibilitate. Solicităm ca ideile 

valoroase legate de susţinerea mediului de afaceri, cum ar fi viitoarea lege a prevenţiei, 

utilizarea diferenţiată a ajutoarelor de stat, precum şi alte măsuri prevăzute expres în 

programul de guvernare să fie elaborate şi promovate printr-o consultare autentică cu 

mediul de afaceri. 

PIAROM, cu sprijinul Inspecţiei Muncii, a analizat impactul macro al măsurii de 

eliminare a plafonării CAS şi CASS, pe baza datelor existente în sistemul REVISAL în 

luna octombrie 2016, corelate cu valoarea salariului mediu brut pe economie la nivelul 

aceleiaşi perioade calendaristice. 

Aşa cum arată datele de mai jos, constatăm că cifrele vehiculate public sunt sensibil 

diferite de realităţile din economie. 

Astfel, în luna octombrie 2016, în registrul de evidenţă al salariaţilor figurau 23.478 

de contracte de muncă cu valoarea cel puţin egală cu 5 salarii medii brute pe economie. 

Dintre acestea, cca. 43% sunt concentrate la nivelul a 10 ocupaţii, respectiv: 

 

Ocupaţie (conform clasificării COR) 

Nr. contracte  

de muncă 

Manager proiect informatic 1659 

Director general societate comercială 1601 

Manager 1343 

Director/Director Adjunct, Inspector-Şef 1050 

Manager proiect 804 

Director executiv bancă / Director / Director adjunct 800 

Programator 756 

Director vânzări 749 

Director societate comercială 717 

Director economic 538 
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 Dintre cele 23.478 contracte de muncă, 3.633 reprezintă specialiști în tehnologia 

informațiilor și comunicațiilor, defalcați după cum urmează:  

Ocupaţie (conform clasificării COR) 

Nr. contracte 

de muncă 

Manager proiect informatic 1659 

Programator 756 

Analist 268 

Inginer de sistem software 267 

Proiectant sisteme informatice 241 

Inginer de sistem în informatică 197 

Programator de sistem informatic 146 

Alte categorii de specialiști IT 97 

 

În ceea ce privește repartizarea  acestor salariați pe industrii, în funcție de codul 

CAEN principal, principalele 5 industrii sunt urmatoarele: 

Coad CAEN 

Nr. contracte 

de muncă 

Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) 2077 

Alte activități de intermedieri monetare 1872 

Activități de consultanță pentru afaceri și management 1156 

Activități de consultanță în tehnologia informației 898 

Activități de editare a altor produse software 638 

  

 PIAROM apreciază că efortul de analiză a datelor publice, reprezintă o dovadă a 

dorinței de colaborare transparentă și concretă decidenții politici, în scopul promovării 

de mmăsuri legale care să sprijine mediul de afaceri, ca premisă a unor venituri bugetare 

tot mai consistente. 
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