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Newsletter 24
Noutăţi de pe piaţa muncii din România
în industria de informatică şi telecomunicaţii (IT & C)
Institutul Naţional de Statistică, pe baza datelor furnizate de Registrul Comerţului şi ale
raportului IT & C Talent Map 2015, realizat de compania de recrutare Brainspotting, a reuşit să
redea o “fotografie” a noutăţilor de pe piaţa muncii din România în acest domeniu, pe care le
redăm şi noi pentru folosul cursanţilor de la Proiectul "FPC – Formare pentru competitivitate”
(mai ales de la cursul de “Operator introducere date”).
•

•

•

98.000 de persoane lucrau în industria de informatică şi telecomunicaţii (IT & C), în luna
mai a acesui an. Dintre acestea, în jur de 52.600 în IT şi aproximativ 45.500 în cea de
telecomunicaţii, conform Institutului Naţional de Statistică;
Peste 90% dintre specialiştii IT vorbesc engleza, iar circa 27,4% vorbesc franceza. Pe
locurile următoare se aflau: spaniola, germana, italiana şi limba maghiară. Germana este
una dintre cele mai cerute limbi străine de pe piaţă, în jur de 180 de joburi care solicită
limba germana fiind libere în orice moment;
Java este cea mai dorită specializare de pe piaţă, cu un numar record de locuri de muncă
disponibile. In jur de 40-50% dintre locurile de muncă libere (aproximativ 3.000) cer
cunoştinţe de Java. Pe locul al doilea se află tehnologia .Net.
3.000 de locuri de muncă sunt libere în orice moment

•
•

•
•
•

Peste 50 dintre cele mai mari companii de IT & C la nivel global au operaţiuni în România
şi vor să se extindă în următorii doi ani;
IT & C este singurul sector fără şomaj din Romania, ca urmare a specialiştilor bine pregătiţi
in domeniu, extinderii de companii mari, dar şi înfiinţării a numeroase start-up-uri
antreprenoriale;
Candidaţii sunt mai interesaţi să lucreze în companii mici şi start-up-uri decât erau in urmă
cu câţiva ani;
Lucrul de acasă sau din alt loc în afara biroului devine un lucru tot mai cerut de candidaţi;
Cele mai mari centre IT sunt Bucureşti (25.000 de specialişti), Cluj (in jur de 6.000 de
persoane), Iaşi (4.000), Timişoara (3.000 – 3.500) şi Sibiu (2000 – 2.200 de persoane).
Acestea sunt urmate de cele din Braşov (1.800 – 2.000 de persoane), Piteşti (300 – 350 de
persoane), Târgu-Mureş (350 – 400 de persoane), Craiova (600 de persoane) şi Galaţi (200
– 250 de persoane).
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Noi oraşe, precum Craiova, Târgu Mures, Galaţi, încep să atragă companii IT.
•
•

Companiile se concentrează tot mai mult pe recrutarea de proaspăt absolvenţi şi de
pregătirea lor;
Sistemul educaţional include 5 universităţi de tip politehnic şi 59 de universităţi care includ
domeniul tehnic în programa universitară. Anual sunt în jur de 7.000 de absolvenţi termină
specializari IT & C, iar circa 5.700 dintre ei sunt in Bucureşti.

Cei mai mari angajatori din IT sunt Oracle, IBM, HP, Endava, Ubisoft şi Gameloft
•
•
•

•

Cei mai mari angajatori din telecomunicaţii sunt RCS & RDS, Telekom Romania
Communication (fostul Romtelecom), Vodafone şi Orange;
Cele mai mari companii IT, după cifra de afaceri, sunt Oracle, Bitdefender şi SIVECO;
Operatorii telecom cu cele mai mari cifre de afaceri au fost anul trecut Orange, Vodafone
şi Telekom Romania Communication (fostul Romtelecom), RCS & RDS şi Telekom
Romania Mobile Communication (fostul Cosmote);
Profesioniştii IT îşi doresc să obţină certificări internaţionale precum: Linux, Cisco,
Microsoft, Oracle, SUN, ISTQB, PMP, CBAP
Un manager de IT câştigă între 2.000 – 3.000 de euro, net, pe lună

•

•

•

Salariile din IT & C sunt printre cele mai mari din economia românească. Astfel,
specialiştii în servicii informatice şi tehnologia informaticii aveau un salariu mediu net de
4.376 de lei în luna mai a acestui an, conform Institului Naţional de Statistică (Alţi
specialişti mai bine plătiţi sunt cei din domeniul extracţiei de petrol brut şi gaze, cu 6.523
de lei, din servicii anexe extracţiei cu 4.653 de lei, din domeniul fabricării produselor de
cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului, cu 5.505, potrivit INS);
Venituri similare cu cele din IT le au specialiştii în intermedieri financiare (cu excepţia
activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), aceştia având un salariu mediu net de
4.325 de lei în luna mai 2015.
Conform tabelului de mai jos, salariile în domeniul IT & C încep de la 500 de euro pe lună
pentru juniorii fără experienţă în domeniul software şi administrare de reţea. Angajaţii
începători (entry-level) care se angajează ca dezvoltatori de software au un salariu de
pornire care începe de la 750 de euro;
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•

In domeniul software cel mai bine câştigă seniorii, categorie pentru care remuneraţiile urcă
până la 3.000 de euro pe lună;

•

Pe lângă poziţiile clasice din domeniul IT, cele mai recente şi mai căutate specializări
sunt aşa-numitele tehnologii mobile şi Big Data. Astfel, un dezvoltator junior de soft
pentru tablete şi smartphone-uri care rulează pe sistemul de operare iOs sau Android
poate câştiga între 500 şi 700 de euro, în timp ce remuneraţia unui senior urcă până la
3.000 de euro.

Pentru alte detalii, a se vedea site-ul din Internet: http://www.wall-street.ro.
Follow us: @WallStreetRo on Twitter | WallStreetRo on Facebook
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