
Încredere în piata muncii



Schimbările legislative în materie de salarizare, impozitare și 
contribuții anunțate pentru începutul anului viitor îi fac pe  
majoritatea angajaților români să nu mai fie la fel de optimiști în 
privința viitorului lor pe piața muncii.

Împreună cu elemente percepute a fi negative, specifice 
companiilor pentru care lucrează, aceste schimbări îi împing pe 
angajați să se aștepte la un an cu mai multă muncă depusă, mai 
mult stres și mai puțini bani.



Consideri că în prezent 
găsești mai multe 

oportunități de angajare?

Mai multe oportunități

Mai puține oportunități

La fel de multe oportunități

37.86%

44.80%

17.34%
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Nu știu

Nu

Da

21.64%

18.31%

60.05%

Consideri că vei primi o 
creștere salarială la 

actualul loc de muncă în 
următoarele 6 luni?
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Te aștepți la un bonus 
mai mare pentru acest 

an față de cel precedent?

Un bonus mai mare

Un bonus mai mic

16.78%

52.85%

30.37%

Similar cu anul precedent 
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15,53%

69.07%

15,40%

Nu știuNuDa

În urmatoarele 6 luni, te 
aștepti la modificări 
legislative care să-ți 

afecteze negativ venitul 
salarial?
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Te temi că îți poți pierde 
locul de muncă în 

următoarele 6 luni?
15%

0%

30%

45%

60%Da

Nu

Nu știu

30.93% 48.27% 20.80%
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40.92% 44.52%

14.56%

Nu știuNuDa

Ești mai dispus în prezent 
la relocarea în alt 

oraș/țară pentru a munci 
decât ai fost până acum?
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Plănuiești să pleci în 
mai multe vacanțe în 

următorul an?

32.04% 55.34%12.62%

La fel
de multe

Nu

Da
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Consideri că volumul 
de muncă a crescut 

în compania ta în 
ultimele 6 luni?

64.08%
A crescut 

10.40%
A scăzut

25.52%
A rămas la fel
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Îți dorești să îți schimbi 
locul de muncă în 

următoarele 6 luni?

Da, îmi doresc Nu îmi doresc Nu știu

60.06%

18.72%
21.22%
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Consideri că 
managementul și 

colegii te sprijină în 
activitatea ta?

Da, peste medie

Nu, deloc sau 
aproape deloc 

În limite normale13.9%51.32%

34.81%

13.87%
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Consideri că s-a 
îmbunătățit mediul de 

lucru (condiții de muncă, 
proceduri, eficiență) în 

compania ta în ultimul an?

S-a îmbunătățit

S-a înrăutățit

A rămas la fel

16.50%

41.89%

41.61%
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Consideri că nivelul de 
stres la actualul loc de 

muncă a crescut în 
ultimul an?

A rămas la felA scăzutA crescut

30.24%

5.27%

64.49%
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Consideri că ai evoluat 
din punct de vedere 

profesional în ultimul an?

Da Nu La același 
nivel profesional

20.11%

56.73%

23.16%
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Consideri că ai mai 
multe oportunități de 
avansare, la actualul 
loc de muncă, decât 

în ultimul an?

18.17% 43%38.83%

Au rămas
la fel 

Mai
puține

Mai
multe
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Ai încredere, pe termen 
lung, în viitorul companiei 

în care lucrezi?

Nu știu
Nu
Da13.9%31,07%

40.36%

28.57%
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Comparativ cu anul 
anterior, ești mai dispus 
în prezent să te înscrii la 
cursuri de specializare?

La fel
de dispus

NuDa

26.77%

11.37%
61.86%

www.undelucram.ro 18



Lorem ipsum
Perspectivele și așteptările profesionale se vor regăsi 
periodic în Indicele UNDELUCRAM de încredere în 
piața muncii din România. Pentru următoarele 3 luni, 
acest indice înregistrează o valoare de 37.60, potrivit 
părerilor angajaților  care au participat la sondaj în 
luna noiembrie a acestui an.

O valoare sub 50, care reprezintă zona neutră, 
sugerează o perspectivă mai degrabă pesimistă a 
angajaților asupra condițiilor generale de pe piața 
muncii, dar și din interiorul companiilor pentru care 
lucrează.




