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de ani de muncă
Perspective 1989-2019-2049

Anul acesta în decembrie se împlinesc 30 de
ani de la debutul Revoluției Române.
Această aniversare ne dă posibilitatea să
punem lucrurile în perspectivă, dar ne face
datori să găsim răspunsul la o serie de
întrebări despre ce am realizat ca națiune în
aceste trei decade.
Natura business-ului Adecco ne trasează să
privim lucrurile din perspectiva muncii și a
domeniilor conexe. În același timp anul 2019
a fost un an plin de transformări în care au
început să se simtă tot mai mult efectele
globalizării și impactul celor 30 de ani de
schimbări din piața muncii.
Pe baza statisticilor actuale vom face o serie
de predicții pentru anul 2020, dar și un
exercițiu de imaginație pentru 2049.
Vă invităm să parcurgeți studiul și să trageți
propriile concluzii despre ce au însemnat
acești 30 de ani de muncă.

Florin Godean
CLUSTER MANAGER ADECCO
ROMÂNIA & UNGARIA

adecco.ro

Adecco Romania, cea mai extinsă acoperire geografică pentru
servicii HR 360 de grade.
15 sedii locale, 13 orașe, 5 proiecte onsite, o echipă incredibilă

Branch ADECCO
Onsite / Echipe de proiect
Punct de lucru
adecco.ro

TREI ORIZONTURI DE TIMP
1989 – 2019 – 2049
Am decis să începem cu cei trei ani așezați în blocstart.
Perioada cuprinsă între ei este de peste jumătate de
secol iar ritmul schimbărilor dintre ei este uluitor.
Decembrie 2019 este un moment de reflecție când ne
putem uita cu ușurință spre trecut și cu optimism către
viitor.

I

POPULAȚIA ROMÂNIEI. EVOLUȚII ȘI ESTIMĂRI
Dacă se păstrează actualul ritm de evoluție
populația României va ajunge la 15.3 mil. în
anul 2049.

Acest fenomen a fost cauzat de scaderea bruscă
a natalității și accelerată de emigrația în țări
membre UE și nu numai.

Începând cu anul 1989 populația totală a
României se află într-o continuă descreștere.

România are o șansă să inverseze acest trend
doar dacă aplică politici de pro natalitate
atractive și atragere de imigranți.

POPULAȚIA ROMÂNIEI
*sursa - Institutul Național de Statistică și www.populationpyramid.net
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POPULAȚIA OCUPATĂ CIVILĂ PE ACTIVITĂȚI ALE ECONOMIEI
NAȚIONALE
În decurs de 60 de ani
două activități ale
economiei naționale își vor
înjumătății efectivele, una
aproape va dispărea
complet iar trei își vor
dubla numărul de
angajați.
Agricultura și
industria au suferit
și vor suferi cele mai
mari transformări
din cauza
automatizării și
digitalizării.
Reducerea
impactului în mediu,
reciclarea și
îmbunătățirea
calitățiilor
materialelor de
lucru si-au adus
deja aportul asupra
industriei extractive.
În anul 2049 vor
activa foarte puține
persoane în acest
sector. Sănatatea,
HORECA și
Comerțul vor ajunge
la valori duble în
2049 față de 1992.

*sursa - Institutul Național de Statistică
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EMISII DE CO2

SPERANȚĂ DE VIAȚĂ

(exprimare in tone metrice / cap de
locuitor)

(exprimare în ani)

Există o dovadă clară a faptului că reducerea
emisiilor de CO2 în atmosferă influențează
speranța de viață.

Încetinirea activității industriale poluante
începând cu anul 1989, corelată cu creșterea
eficineței serviciilor medicale a stimulat
creșterea speranței de viață.
Acest ritm se etimează să se accelereze în
următorii 30 de ani.
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SPERANȚĂ DE VIAȚĂ

EMISII DE CO2

1,2
4,1
9,2

69,5

75,8
1989
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2049

*sursa Institutul Național de Statistică / The World Bank - Romania
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STRUCTURA VÂRSTELOR POPULAȚIEI
(anul 1989, 2018, 2049)

Românii de acum 30 de ani arătau diferit
față de cei de azi. Peste 30 de ani vor arata și
mai diferit.
Nu vestimentația va face diferența ci vârsta
medie. Populația României se află într-un
process de îmbătrânire constantă.

*sursa - www.populationpyramid.net

adecco.ro

SOLUȚII DE OUTSOURCING
Vrei să te concentrezi pe obiectul principal
al business-ului tău? Vrei să fii eliberat de
problemele de procedură care îți
mănâncă din timp și să te concentrezi pe
dezvoltarea companiei?
Suntem alături de tine! Lasă totul în
seama noastră! Adecco oferă servicii
gestionate companiilor care au nevoie de
externalizare totală sau parțială pentru
proiecte interne sau departamente.
Outsourcing reprezintă soluția completă
pentru management de proiect.
Adecco se ocupă de recrutarea, instruirea
și managementul personalului selectat în
mod integral. Stabilim împreună
obiectivele proiectului și ne asigurăm de
atingerea acestora în mod profesionist
Suntem responsabili de organizarea
logistică și administrativă a proiectului,
raportând în mod permanent progresul
acestuia

adecco.ro

ANII 1990 -> 2018
Perioada cuprinsă între cei doi ani a fost una cu multe
transformări pentru societatea românească. Începutul
anilor 90 nu ne-a oferit multe date statistice, unele
evidențe fiind continuate din perioada comunistă, altele
începând de la 0 cu anul 1991, 1992.
Anul 2008 a fost un nou an de referință pentru statistici.
Concomitent cu aderarea la Uniunea Europeană s-au
modificat formule de calcul, s-a renunțat la indicatori vechi
și s-au adăugat indicatori noi.

II

POPULAȚIA ROMÂNIEI. EVOLUȚII ÎN FUNCȚIE DE NATALITATE ȘI MORTALITATE
Populația României a scăzut cu 3.5 mil. de
locuitori față de momentul anului 1989.

Principalul motiv îl constituie migrația forței de
muncă și un declin demografic major.
Diferența în cifre absolute între rata natalității
și mortalității este de 1.02 mil. de locuitori.

*sursa - Institutul Național de Statistică
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EVOLUȚIA SPERANȚEI DE VIAȚĂ ȘI VOLUMUL EMISIILOR DE CO2
Românii trăiesc în medie cu 6.3 ani mai mult
în prezent decât în 1989.
Acest fapt poate fi corelat cu doi factori:

Speranța de viată
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

• dezvoltarea programelor de prevenție
pentru maladii împreună cu progresul
științelor medicale.

Emisii de CO2
69,50
69,56
69,76
69,78
69,52
69,48
69,40
69,05
68,95
69,24
69,74
70,53
71,19
71,18
71,01
71,32
71,76
72,22
72,61
73,47
73,76
73,90
74,20
74,69
75,15
75,41
75,35
75,50
75,73
75,88

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

50,00

• emisiile de CO2 în atmosferă s-au diminuat
constant de la 9.1 tone metrice pe cap de
locuitor, la 4.2.

56,20

62,40

9,2
7,5
6,1
5,6
5,5
5,2
5,5
5,5
4,9
4,4
3,9
4,4
4,3
4,4
4,6
4,5
4,5
4,8
4,8
4,6
4,0
4,2
4,2
4,1
3,5
3,9
3,9
3,9
4,1
4,1
68,60

74,80

81,00

*sursa - Institutul Național de Statistică și The World Bank - Romania
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POPULAȚIA OCUPATĂ CIVILĂ PE ACTIVITĂȚI ALE ECONOMIEI NAȚIONALE.
EVOLUȚII
Numărul românilor ocupați în administrația publică și apărare aproape s-a dublat în 30 de ani, în
timp ce numărul celor din agricultură a scăzut aproape la jumătate.

MII PERSOANE

adecco.ro

*sursa - Institutul Național de Statistică

POPULAȚIA OCUPATĂ CIVILĂ PE ACTIVITĂȚI ALE ECONOMIEI NAȚIONALE.
EVOLUȚII
Piața muncii din România a suferit modificări notabile ultimele 3 decenii. Agricultura, industria și industria
extractivă au suferit "depopulări" masive în timp ce comerțul, sănătatea sau construcțiile au înregistrat
creșteri notabile.

MII PERSOANE

adecco.ro

*sursa - Institutul Național de Statistică

SALARIILE MEDII NETE ÎN 30
DE ANI

În 1991 un român câștiga în
medie 100 de USD. Treizeci de
ani mai târziu de 6 ori mai
mult.
Pe parcursul celor 30 de ani
salariul mediu net al
românilor a suferit din cauza
inflației, a crizelor economice
însă a înregistrat o creștere
constantă și accelerată mai
ales în ultimii ani.

*sursa - Institutul Național de Statistică și The World Bank
- Romania
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SOLUȚII DE TRAINING ȘI DEZVOLTARE ORGANIZAȚIONALĂ
Adecco Training și Dezvoltare organizațională
facilitează dezvoltarea culturii organizaționale
prin oferirea de modele noi de training și
consultanță strategică create pentru a
recunoaște, interpreta și crește potențialul
angajațiilor și companiilor.

PRINCIPALELE DIRECȚII:

•
•
•
•
•

CONSULTANȚĂ ȘI STUDII
TRAININGURI
CURSURI DESCHISE
AC/DC + LEARNING LABS
TEAMBUILDING

adecco.ro

ANII 2019 -> 2020
Anul curent s-a dovedit a fi provocator pentru piața
muncii. A fost declarat "un an al angajatului" în care, deși
salariile medii nete au crescut (în medie) cu peste 10% și
deși numărul salariaților a fost mai mare ca anul trecut, sau încheiat mai puține contracte noi de muncă în 2019
decât în anul precedent.
Anul 2020 are toate șansele să semene mult ca evoluție cu
anul curent. Estimările pentru PIB sunt de scădere sub
valori de 3.5%, noul Guvern a anunțat că va estompa
creșterile de salarii în sectorul de stat, iar șomajul este
estimat să scadă și mai mult.

III

SALARIUL MEDIU NET. EVOLUȚII 2019 ȘI PREVIZIUNI PENTRU 2020
Cele mai mari creșteri salariale din 2019 s-au înregistrat în domeniul construcțiilor. Acestea au
fost cu 30% mai mari ca în anul precedent. (Pentru că anul curent nu este încheiat perioada de
referința este de 12 luni de la ultima lună raportată: octombrie 2019 – septembrie 2018)

Lei RON

adecco.ro

*sursa - Institutul Național de Statistică și The World Bank - Romania

SALARIUL MEDIU NET. EVOLUȚII 2019 ȘI PREVIZIUNI PENTRU 2020
Alte domenii cu creșteri notabile au fost învățamântul, transporturile și sănătatea. În 2020 estimăm o
scădere a ritmului de creștere mai ales în sectorul de stat (nu estimăm creșteri mai mari de 10% indiferent
de activitate). Estimările evoluției PIB sunt în scădere lucru care va avea impact în evoluția salariilor din
mediul privat.

Lei RON

adecco.ro

*sursa - Institutul Național de Statistică și The World Bank - Romania

RATA ȘOMAJULUI. EVOLUȚII 2019 ȘI PREVIZIUNI PENTRU 2020
Evoluția lunară a șomajului a urmărit sezonalitatea
activităților din economia românească. Pentru 2020
estimăm ca media anuală să se păstreze în jurul valorii
de 3% fiind mai mare în lunile ianuarie-martie.

Mai 2019 a fost prima lună
cand rata șomajului a scăzut
sub 3%.

Număr șomeri / Rata șomajului (%)

OCT'18

290.179

NOI'18

289.576

DEC'18

288.896

IAN'19

289.582
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3,32
3,31

278.147

3,19

261.909

APR'19

3,00

254.631

MAI'19

2,93

257.583

IUN'19

2,95

262.044

IUL'19

3,10

264.402

AUG'19

3,30

260.635

SEP'19

220000

236000

3,00
252000

268000

284000

300000
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*sursa - Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă

adecco.ro

LOCURILE DE MUNCĂ VACANTE. EVOLUȚII 2019 ȘI PREVIZIUNI PENTRU 2020
În 2019, jumătate din activitățile economice din România au declarat mai puține locuri de muncă
vacante ca în 2018.
Domeniile în care s-au declarant mai multe locuri vacante ca anul trecut au fost comerțul, construcțiile și
HORECA. Domeniile în care s-au declarat mai puține locuri vacante ca anul 2018 au fost: industria
prelucătoare, industria, învățământulși sănătatea.
Pentru anul 2020, dacă se păstrează tendințele actuale (rata șomajului, scăderea ritmului de creștere a
salariilor și evoluția pozițiilor vacante) vom vedea tot mai multe proiecte punctuale gestionate cu muncitori
străini.

*sursa - Institutul Național de Statistică

adecco.ro

EVOLUȚIA CONTRACTELOR INDIVIDUALE
DE MUNCĂ ȘI TEMPORARE (NOI)
ÎNCHEIATE ÎN ROMÂNIA.
În ultimii 3 ani s-au înregistrat din ce în
ce mai puține contracte noi de muncă
chiar dacă numărul angajaților se află în
continuă creștere.

Acești indicatori sunt validați de toate tendințele
menționate în evoluțiile anterioare: șomaj în
scădere, locuri de muncă vacante mai puține,
migrație masivă.

*sursa - Institutul Național de Statistică și Inspecția Muncii

Angajatorii au preferat să își restructureze pozițiile actuale, să angajeze mai puține persoane, iar pe cei
aflați în condiții de muncă temporară să îi interiorizeze pentru consolidarea retenției (scăderea în acest tip
de contracte fiind mare - 22% în anul curent față de anul trecut).
Toate aceste tendințe vor determina însă tot mai multe proiecte punctuale gestionate cu muncitori străini.
Treptat dar sigur în 2020 numărul salariațiilor din economie va depăsi 5 mil. de persoane.

adecco.ro

SERVICIILE ADECCO
Într-o piață a forței de muncă atât de
competitivă, companiile din toate industriile
sunt în căutare de talente.
Din acest motiv este mai important ca
niciodată să lucrați cu o agenție de recrutare
care îi cunoaște pe oamenii de care aveți
nevoie și care are abilitatea de a vă oferi
personalul potrivit.

• ADECCO ONSITE
• ADMINISTRARE PERSONAL
• ANGAJARE CETĂȚENI STRĂINI
• CALCUL SALARIAL
• CENTRU DE EVALUARE
• CONSULTANȚĂ LEGISLAȚIA MUNCII
• DETAȘARE CETĂȚENI ROMÂNI ÎN
STRĂINATATE
• TRAINING ȘI DEZVOLTARE
• MUNCĂ TEMPORARĂ
• OUTPLACEMENT
• OUTSOURCING
• RECRUTARE ȘI SELECȚIE
• STUDII DE PIAȚĂ
• FIELD MARKETING

adecco.ro

ANUL 2049
Dacă privim în urmă la ultimii 30 de ani, realizăm cât de
greu este să aproximăm cum vor fi următorii. Nu avem un
glob de cristal, dar suntem înconjurați de destule semne
care ne ajută să ne imaginăm o schiță a viitorului.
Un lucru este cert deja: dacă nu schimbăm ceva în modul în
care tratăm mediul, relațiile sociale și de muncă, noi și
generațiile următoare vom avea mult de suferit. Scenariul
pe care l-am pregătit în acest capitol pornește de la
premisele prezentului și încheie întreg studiul cu 10 joburi
"verzi" care ne pun în față un viitor optimist.

IV

POPULAȚIA ROMÂNIEI
PESTE 30 DE ANI

Pe un parcurs de 60 de ani, România
va pierde 33% din populație.
Aceasta previziune va sta în
picioare doar dacă tendințele
actuale se păstrează.
România are una dintre cele mai
atrăgătoare legislații pentru
încurajarea natalității din lume
(subvenții pentru mame și
perioadă pentru concediu
maternal).

15,33MIL.
*sursa - Institutul Național de Statistică
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Structura vârstelor populației
Pentru stimularea natalității această
legislație trebuie să fie complementară cu un
sistem medical performant, acces facil la
educație de calitate preșcolară și școlară.
Responsabilitatea pentru acest fenomen
cade atât pe sistemul de stat, cât și pe cel
privat.
O altă metodă de combatere a declinului
demografic este atragerea de imigranți
competenți și complementari cu nevoile
economiei românești din anii ce urmează.

*sursa - www.populationpyramid.net

adecco.ro

FIG.14C

POPULAȚIA OCUPATĂ CIVILĂ PE ACTIVITĂȚI ALE ECONOMIEI NAȚIONALE.

În 2049, 3% din populația activă va lucra în
locuri de muncă "verzi"și 2% - în locuri de
muncă pe care nu există încă.
“Înverzirea” locurilor de muncă existente se va
întâmpla pe măsură ce procesele corporative de
producție și operație devin mai eficiente și mai
sustenabile din punct de vedere ecologic.

România are un potențial energetic considerabil, o
economie dinamică în curs de dezvoltare și o șansă
să creeze multe locuri de muncă verzi aliniate la
nevoile viitorului. Ingineri de mașini electrice,
energeticieni eolieni și marini sau specialiști
forestieri sunt câteva din locurile de muncă care vor
crește și apărea în România în următorii 5-10 ani.

*sursa - Institutul Național de Statistică
și Inovantage no.4 - Sustainable Workforce: Driving Eco-friendly growth
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SPERANȚA DE VIAȚĂ
În 2049, în România, speranța
de viață va ajunge la 86 de
ani.
Tendința de creștere a speranței de viață este
generală în întreaga Uniune Europeană.
Descoperirile medicale și creșterea standardului
de viață vor avea un impact major în acest

EMISII CO2
2049 este un an de referință pentru o
Europa neutră din punctul de vedere al
emisiilor de CO2.

86ani

Noua legislație a Uniunii Europene
privind consumul de combustibil și
emisiile de CO2 a intrat în vigoare în
2019. Aceasta va genera o mai mare
transparență și responsabilitate și, în
cele din urmă, soluții de transport mai
eficiente din punct de vedere al
consumului de combustibil fosil.
România a înregistrat scăderi
semnificative începând cu 1989, iar
estimările ne duc spre o valoare de 1.2
tone metrice de CO2 per cap de
locuitor în 2049.

1,2tone
*sursa - The World Bank - Romania
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10 POVEȘTI DE JOBURI VERZI DIN ROMÂNIA 2049
La nivel global, 18 milioane de locuri noi de
muncă (aprox. cât populația actuală a
României) vor fi generate de economia verde
până în 2030. Cea mai mare creștere se
observă în meseriile solare, urmate de locurile
de muncă din zona biomasei și a energiei
eoliene.
În încheierea acestui studiu ne-am imaginat
10 români din anul 2049 care lucrează în
economia verde.

• Fermier urban

Mulți dintre ei s-au născut deja, alți urmând
să li se alăture într-un viitor pe care trebuie să
îl construim cât mai sustenabil.

• Inginer mașini electrice

• Specialist conservare mediu
• Crescător carne eco
• Tehnician carburant bio
• Arhitect eco
• Peisagist eco
• Tehnician biolog
• Inginer panouri solare
• Specialist energie cădere apă

adecco.ro

FERMIER URBAN
Adrian, 32 de ani. București
Este antreprenor și administreaza 7 grădini urbane
amplasate pe acoperișurile a 4 blocuri și 3 centre
comerciale din capitală.
A studiat Plătește o chirie modică pentru suprafețele
închiriate și are în responsabilitate mentenanța
acoperișurilor unde își desfășoara activitatea.
Cu ajutorul unor sere create special pentru fiecare tip
de cultură, asigură tot timpul anului legume
proaspete pentru 2 restaurante din București.

CRESCĂTOR CARNE ECO
Bogdan, 29 de ani. Sibiu
Lucrează ca preparator carne in vitro la
primul laborator de acest tip din România.
Labortorul a fost dechis la Sibiu în 2042 din
fonduri norvegiene și produce zilnic 500kg de
carne de porc, vita și oaie crescută in vitro în
laborator.
Bogdan nu este la primul job în acest
domeniu. Se află încă în programul de
induction și are în plan să își deschidă primul
restaurant fast-food cu carne crescută in vitro
din Sibiu.

adecco.ro

INGINER MAȘINI ELECTRICE
Ștefania, 44 de ani. Pitești
Este inginer șef în cadrul unui producător
multinațional de automobile electrice.
A fost absolventă a primei promoții de ingineri
auto (mașini electrice) din cadrul Politehnicii
din Timișoara.
Până în prezent a refuzat 3 oferte de muncă
în cadrul unor fabrici ale companiei din
Nigeria și Camerun.

TEHNICIAN CARBURANT BIO
Marian, 19 ani. Oradea
Este student în cadrul Facultății de Protecția
mediului din Universitatea Oradea.
Lucrează par-time la un procesator de
carburant bio folosit de mașinile agricole.
Nu este foarte mulțumi de salariul primit
(2.200 EURO net/ lună) dar se bucură de
oportunitatea de a lucra într-un domeniu
conex obiectului de studiu de la facultate.

adecco.ro

ARHITECT ECO
Pavel, 31 de ani. Timișoara
Este absolvent de arhitectură și de curând
antreprenor.
După facultate a lucrat câțiva ani în birouri de
arhitectură dar de curând și-a găsit pasiunea
pentru construcția de case ecologice.
Folosește în procesul de construcție cărămizi
din plastic reciclat, lemn și un material mix din
lut și resturi ceramice.
Casele pe care le construiește sunt eficiente
din punct de vedere termic și la jumătate din
prețul pieței.

PEISAGIST ECO
Anca, 38 de ani. Cluj-Napoca
Este angajat în echipa de peisagiști a
primăriei Cluj-Napoca ca designer eco.
Este responsabil de studiul materialelor
necesare consolidarii dealurilor din oras și
calcularea reglajelor termice realizate de
proiectele imobiliare.

adecco.ro

TEHNICIAN BIOLOG
Rares, 47 de ani. Constanța
Lucrează ca tehnician biolog marin pentru o
companie care procesează midii din Marea
Neagra.
A lucrat 15 ani ca scafandru pompier ISU si in
prezent conduce echipele de scafandri care
măsoară aciditatea apei din jurul
crescătoriilor de midii.
În ultimii 25 de ani creșterea acidității apei din
Marea Neagra dar și din Dunăre a început să
provoace dezechilibre în flora și fauna
Dobrogei.

INGINER PANOURI SOLARE
Maria, 35 de ani. Ploiești
Este antreprenor dar de formație inginer
panouri solare. Locuiește în Poliești dar este
originară din Câmpina.
Aici împreună cu părinții și-a deschis o firmă
de montare panouri solare în gospodării și pe
acoperișurile caselor.
Curentul produs transformă gospodăriile
autonome energetic iar surplusul este
intermediat pentru vindere în circuitul public.
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SPECIALIST ENERGIE CĂDERE APĂ
David, 42 de ani. Piatra Neamț
Este sef de echipă al unei firme deținute de
Consiliul Județean Neamț.
Firma montează pe cursul râurilor din județ
vâltori cu cădere de apă în spirală pentru
producerea curentului electric.
În 2044 județul Neamț a demarat un amplu
proces de obținere energie verde din surse
alternative.
Vâltorile pe cursul de apa s-au dovedit cele
mai eficiente.

SPECIALIST CONSERVARE MEDIU
Lucia, 28 de ani. Reșița
Este voluntară în cadrul unui ONG care se
ocupă cu reintroducerea unor specii de
animale dispărute din Carpații românești.
După succesul reintruducerii în sălbăticie a
zimbrilor de la începutul anilor 2020, România
a demarat un program multi anual de
redobândire a faunei dispărute.
Lucia lucrează la studiul de impact în mediu a
reintroducerii Antilopei Saiga (Saiga tatarica)
subiect pe care l-a abordat și în lucrarea de
masterat.
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DICȚIONAR DE TERMENI
Populația ocupată civilă

Populatia ocupata civila cuprinde, potrivit metodologiei balantei
fortei de munca, toate persoanele care au o ocupatie aducatoare
de venit, pe care o exercita in mod obisnuit in una din activitatile
economiei nationale, fiind incadrate intr-o activitate economica
sau sociala, in baza unui contract de munca sau in mod
independent (pe cont propriu) in scopul obtinerii unor venituri sub
forma de salarii, plata in natura etc.
Categoriile de persoane incluse sunt:
• salariati care lucreaza in una din activitatile economiei nationale
in unitati din sectorul public (integral de stat si public de interes
national), mixt, privat, cooperatist, obstesc;
• patroni - conducatori de unitati private - care utilizeaza pentru
realizarea activitatii forta de munca salariata;
• lucratori pe cont propriu;
• lucratori familiali neremunerati.
Populatia ocupata civila nu cuprinde cadrele militare si persoanele
asimilate acestora (personalul MApN, MAI, SRI, militari in termen),
detinutii si salariatii organizatiilor politice si obstesti.

Emisii de CO2

Emisiile de carbon sau emisii de CO2, reprezintă gazele din
atmosferă care absorb și emit radiatii infraroșii.
Existenta unui echilibru între radiatiile infraroșii absorbite si cele
emise este un element de importantă majoră pentru climă și
mediul global.
Procesul emiterii necontrolate a gazelor cu efect de seră reprezintă
cauza fundamentală a controversatului efect de seră din
atmosferă, ce generează fenomenul de încălzire globală.

Speranța de viață
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Durata medie a vietii reprezinta numarul mediu de ani pe care ii
are de trait un nou nascut, daca ar trai tot restul vietii in conditiile
mortalitatii pe varste din perioada de referinta.

DICȚIONAR DE TERMENI
Salariul mediu net lunar

Numarul locurilor de munca vacante include numarul posturilor
platite, nou create, neocupate, sau care vor deveni vacante, pentru
care:
1.Perioada 2005-2008:
i. angajatorul intreprinde actiuni concrete spre a gasi un candidat
potrivit pentru ocuparea postului respectiv (exemple de actiuni
concrete intreprise de angajator: anuntarea existentei locului
vacant prin serviciile de ocupare a fortei de munca, publicitate prin
ziare, media, Internet, contactare directa a posibililor candidati
etc.);
ii. angajatorul doreste sa il ocupe imediat sau in viitorul apropiat
(maxim 3 luni dupa luna de referinta).
2.Incepand cu anul 2009:
i. angajatorul intreprinde actiuni concrete spre a gasi un candidat
potrivit pentru ocuparea postului respectiv (exemple de actiuni
concrete intreprinse de angajator: anuntarea existentei locului
vacant prin servciile de ocupare a fortei de munca, publicitate prin
ziare, media, internet, contactare directa a posibililor candidati
etc);
ii. angajatorul doreste ocuparea imediata sau intr-o perioada
specifica de timp stabilita de angajator.

Contract de muncă

Contractul in temeiul caruia o persoana fizica, denumita salariat,
se obliga sa presteze munca pentru si sub autoritatea unui
angajator, persoana fizica sau juridica, in schimbul unei remuneratii
denumite salariu.
Clauzele contractului individual de munca nu pot contine prevederi
contrare sau drepturi sub nivelul minim stabilit prin acte normative
ori prin contracte colective de munca.

Contract de muncă temporară
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Contractul de munca temporara este un contract individual de
munca ce se incheie in scris intre agentul de munca temporara si
salariatul temporar, pe durata unei misiuni.
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