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OLX lansează, începând din această vară, Indexul locurilor de muncă,
o analiză care va oferi un diagnostic, în timp real, al dinamicii pieței muncii
din România.
Cercetarea este realizată pe baza informațiilor extrase din baza de date a OLX 
din secțiunea “Locuri de muncă”, în care angajatorii din România publică peste 
400.000 de anunțuri de oferte de joburi pe an.

Câte anunțuri au publicat angajatorii pe OLX în prima jumătate a anului, care 
sunt cele mai dinamice sectoare și ce așteptări au candidații - acestea sunt doar 
o parte din informațiile care vor fi disponibile în această analiză.
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1. Evoluția numărului de anunțuri de locuri
de muncă disponibile pe OLX

Peste 30.000 de anunțuri noi de locuri de muncă 
disponibile lunar pe OLX în fiecare lună
Peste 200.000 de anunțuri de locuri de muncă au fost publicate de către angajatori în 
secțiunea OLX Locuri de muncă în prima jumătate a anului 2018.

Secțiunea OLX Locuri de muncă a fost relansată la începutul anului 2017, iar distribuția 
pe luni a anunțurilor arată că cele mai multe locuri de muncă disponibile se înregistrează 
în luna ianuarie (peste 52.600 de anunțuri postate în ianuarie 2017), iar cele mai puține 
în luna decembrie (cca. 18.000 de anunțuri în decembrie 2017).

În total, în 2017, primul an de la relansarea divizei OLX Locuri de muncă, pe platformă au 
fost publicate un număr de 438.606 de anunțuri de locuri de muncă, iar previziunile 
anunță o creștere de peste 20% a ofertelor până la finalul lui 2018.

În ceea ce privește informațiile pentru primele șase luni din 2018, datele centralizate de 
OLX Locuri de muncă arată că cele mai multe anunțuri din această secțiune (35.824) au 
fost publicate în luna ianuarie, iar cele mai puține (29.542) în luna februarie, în timp ce în 
următoarele luni trendul a fost mixt, menținându-se totuși un număr de anunțuri lunare 
noi de peste 30.000.

Evoluția pe luni (sezonalitate) a numărului de anunțuri de pe
OLX Locuri de muncă în primele 6 luni din 2017 și 2018
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2. Topul domeniilor cu cele mai multe anunțuri
de locuri de muncă disponibile pe OLX

“Șoferi – servicii auto- curierat” este categoria cu cele mai multe locuri de muncă 
disponibile la secțiunea OLX Locuri de muncă. Nevoia mare de personal în acest 
domeniu a fost constantă în ultimul an și jumătate, având în vedere că în aproape toate 
lunile această categorie a adunat cele mai multe anunțuri de angajare de pe OLX (cu 
excepția lunii ianuarie 2017, când cele mai multe joburi vacante erau la categoria “muncă 
în străinătate”).

În prima jumătate din 2018, pe locul doi în topul celor mai “populare” categorii de locuri 
de muncă scoase la concurs de către angajatori pe OLX s-a aflat “ingineri - meseriași - 
constructori”, aceasta fiind în top 3 secțiuni cu cele mai multe anunțuri și în 2017.
“Munca în străinătate” și “personal hotelier – restaurant” sunt alte două categorii cu un 
număr semnificativ de anunțuri, urmate de secțiunile “bone - menajere” și “casieri - 
lucrători comerciali”.

De altfel, statisticile OLX Locuri de muncă reflectă situația de pe piața muncii din 
România - cel puțin în ceea ce privește categoria blue collars, iar cererea de personal 
pentru aceste categorii de joburi se explică și prin numărul mare de angajați din aceste 
domenii.

Mai mult decât atât, datele centralizate de OLX Locuri de muncă sunt în oglindă, în mare 
măsură, cu rezultatele unui studiu recent al pieței muncii lansat de PIAROM – 
Patronatul Investitorilor Autohtoni. Potrivit datelor PIAROM, în topul ocupațiilor cu 
cele mai multe contracte de muncă (în octombrie 2017) se află următoarele categorii: 
șofer autocamion/mașină de mare tonaj (151.934 de contracte de muncă la 
1 octombrie 2017 la nivel național), lucrător comercial (143.157 de contracte), vânzător 
(142.696 de contracte), șofer de autoturisme și camionete (105.226 de contracte) și 
muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor (96.299 de contracte).

Șoferul, cea mai populară ocupație
căutată de angajatori



Evoluția lunară a principalelor 5 categorii de joburi
cu cele mai multe anunțuri de angajare publicate

pe OLX în S1 2017 și S1 2018

2. Topul domeniilor cu cele mai multe anunțuri
de joburi disponibile pe OLX
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3. Topul domeniilor cu cei mai mulți aplicanți

Oferta generoasă de locuri de muncă din categoria “șoferi – servicii auto – curierat” se 
reflectă și în numărul mare de aplicanți pentru această secțiune, acesta fiind domeniul cu 
cei mai mulți candidați aplicanți atât în prima jumătate a anului 2017, cât și în primul 
semestru din 2018,  arată datele centralizate de OLX. În medie, pentru o poziție de șofer 
au aplicat 7 candidați în primele șase luni din 2018.

Locurile de muncă din străinătate se află, în continuare, în topul preferințelor 
utilizatorilor OLX care aplică la posturile scoase la concurs pe platformă. Totuși, dacă în 
primele patru luni ale acestui an joburile din altă țară se aflau pe locul doi în clasamentul 
domeniilor cu cei mai mulți aplicanți, în lunile mai și iunie a existat o preponderență mai 
mare a aplicanților în sectorul “personal hotelier – restaurant”, o explicație fiind dorința 
candidaților de a se angaja sezonier.

Printre categoriile de joburi cu cei mai mulți candidați care aplică pe OLX se mai află 
“casieri – lucrători comerciali” și “agenți – consultanți vânzări”.

Top 5 sectoare cu cele mai multe interacțiuni
angajatori - candidați în 2018 

Joburile de șofer,
în topul preferințelor
candidaților

Numărul de interacțuni lunare dintre angajatori și angajați
a crescut cu 24% în 2018 versus aceeași perioadă a anului 2017.
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Topul joburilor cu cei mai mulți aplicanți
în S1 2017 și S1 2018

3. Topul domeniilor cu cei mai mulți aplicanți
Ia

nu
ar

ie
20

18
20

17 Șoferi - Servicii
auto - Curierat

Personal hotelier
– restaurant

Ingineri - Meseriași -
Constructori

Muncă în
străinatate

Agenti -
consultanti vanzari

Casieri - Lucrători
comerciali

Șoferi - Servicii
auto - Curierat

Muncă în
străinatate

Ingineri - Meseriași -
Constructori

Personal hotelier
– restaurant

Fe
br

ua
rie

20
18

20
17 Șoferi - Servicii

auto - Curierat
Personal hotelier

– restaurant
Ingineri - Meseriași -

Constructori
Muncă în

străinatate
Agenti -

consultanti vanzari

Casieri - Lucrători
comerciali

Șoferi - Servicii
auto - Curierat

Muncă în
străinatate

Agenti -
consultanti vanzari

Personal hotelier
– restaurant

M
ar

tie
20

18
20

17 Șoferi - Servicii
auto - Curierat

Personal hotelier
– restaurant

Ingineri - Meseriași -
Constructori

Muncă în
străinatate

Agenti -
consultanti vanzari

Casieri - Lucrători
comerciali

Șoferi - Servicii
auto - Curierat

Muncă în
străinatate

Ingineri - Meseriași -
Constructori

Personal hotelier
– restaurant

A
pr

ili
e

20
18

20
17 Șoferi - Servicii

auto - Curierat
Agenti -

consultanti vanzari
Ingineri - Meseriași -

Constructori
Muncă în

străinatate
Personal hotelier

– restaurant

Personal hotelier
– restaurant

Șoferi - Servicii
auto - Curierat

Muncă în
străinatate

Ingineri - Meseriași -
Constructori

Casieri - Lucrători
comerciali

M
ai

20
18

20
17 Șoferi - Servicii

auto - Curierat
Agenti -

consultanti vanzari
Casieri - Lucrători

comerciali
Muncă în

străinatate
Personal hotelier

– restaurant

Casieri - Lucrători
comerciali

Șoferi - Servicii
auto - Curierat

Personal hotelier
– restaurant

Agenti -
consultanti vanzari

Muncă în
străinatate

Iu
ni

e
20

18
20

17 Șoferi - Servicii
auto - Curierat

Casieri - Lucrători
comerciali

Agenti -
consultanti vanzari

Personal hotelier
– restaurant

Muncă în
străinatate

Casieri - Lucrători
comerciali

Șoferi - Servicii
auto - Curierat

Personal hotelier
– restaurant

Agenti -
consultanti vanzari

Muncă în
străinatate



Angajatorii din Capitală,
cei mai activi

Topul județelor cu cele mai multe anunțuri
adăugate lunar în S1 2017 și S1 2018

Regiunea București-Ilfov se remarcă prin cea mai mare ofertă de locuri de muncă 
disponibile pe platforma OLX. Numărul mare de investitori din această zonă și șomajul 
scăzut din București (de numai 1,5% în luna mai a acestui an, față de media națională de 
3,5%) au făcut ca cererea de personal din regiune să fie constantă, indiferent de perioada 
anului.

Angajatorii din Cluj, Constanța, Iași, dar și din județele din regiunea Transilvaniei în 
general au publicat cele mai multe anunțuri de angajare în prima jumătate a anului 2018, 
tendință care s-a menținut din 2017 încoace.

4. Topul județelor cu cele mai multe anunțuri
adăugate lunar
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Timpul mediu de închidere
a unui anunț din secțiunea

OLX Locuri de muncă

Un șofer se recrutează, în 
medie, în 21 de zile
Durata medie a închiderii unui anunț de 
angajare publicat în secțiunea OLX Locuri de 
muncă variază între 12 și 52 de zile, în funcție 
de tipul de job și de domeniul de activitate.

Astfel, angajatorii găsesc cel mai rapid candidați 
pentru următoarele ocupații: bone - menajere 
(unde timpul mediu de închidere a unui anunț 
este de 12 zile), casieri - lucrători comerciali 
(15 zile), evenimente și divertisment (16 zile) și 
personal administrativ - secretariat 
(17 zile).

În ceea ce privește categoria “șoferi – servicii 
auto - curierat”, domeniul cu cele mai multe 
anunțuri de angajare scose la concurs prin OLX, 
datele arată că durata medie a închiderii unui 
anunț este de 
21 de zile.

Pe de altă parte, cel mai greu de găsit sunt 
candidații pentru joburile disponibile la 
secțiunea “IT – Telecomunicații”, unde timpul 
mediu de închidere a unui anunț ajunge la 52 
de zile. Deficitul mare de personal din acest 
sector, dar și pachetele salariale generoase 
oferite de angajatori fac dificilă recrutarea de 
candidați, ceea ce se reflectă și într-o prelungire 
a procesului de recrutare.

De asemenea, angajatorii găsesc cu un grad de 
dificultate ridicat și candidați pentru domeniile 
“lucrători producție – depozit – logistică” 
(unde durata medie de închidere a unui anunț 
este de 46 de zile), marketing -PR- media
(40 de zile) și cosmeticieni – frizeri- saloane 
(40 de zile).

5. Timpul mediu de închidere a unui anunț
de angajare

Categorie Nr. zile

Bone – Menajere 12

Casieri - Lucratori comerciali 15

Evenimente si divertisment 16

Personal administrativ – secretariat 17

Munca in strainatate 20

Paza si protectie 20

Resurse Umane 20

Call center - Suport clienti 21

Soferi - Servicii auto – Curierat 21

Confectii – Croitori 22

Educatie – Training 22

Finante – contabilitate 23

Agenti - consultanti vanzari 25

Personal hotelier – restaurant 25

Ingineri - Meseriasi – Constructori 27

Personal medical 30

Agricultura – Zootehnie 33

Internship - Munca temporara – sezoniera 39

Cosmeticieni - Frizeri – Saloane 40

Marketing - PR – Media 40

Lucratori productie - depozit – logistica 46

IT – Telecomunicatii 52



De ce vrei să îți schimbi locul de muncă?

Creșterea salariului, cea mai importantă motivație 
pentru schimbarea jobului
Aproape patru din zece (38%) din totalul celor 2.279 de utilizatori care au răspuns la 
întrebarea “De ce vrei să îți schimbi locul de muncă?” au spus că principala motivație 
pentru a-și schimba angajatorul este obținerea unui salariu mai mare.

De asemenea, aproximativ unu din zece respondenți a spus că și-ar schimba locul de 
muncă pentru un program de lucru mai lejer/mai flexibil sau pentru un job cu mai multe 
oportunități de dezvoltare profesională.

Pachetele de beneficii mai atractive sau proximitatea locului de muncă față de domiciliu 
sunt motive care ar determina doar 6% dintre respondenți să își schimbe angajatorul.
În ceea ce privește varianta “Alt răspuns” la întrebarea privind motivația pentru 
schimbarea locului de muncă, utilizatorii au indicat răspunsuri precum: “nu am un loc de 
muncă, îmi caut”, “caut un loc de muncă pe perioada verii”, “sunt elev și vreau să lucrez 
pe timp de vară”, “sunt pensionar/ pensionară și am venituri mici”, “sunt șomer/ă”, “am 
nevoie venituri suplimentare”, “caut un job part time”, “sunt la primul job”, “îmi doresc 
un loc de muncă unde să fiu apreciat/ă”, “am fost concediat/ă”, “m-am întors din 
străinătate”, “vreau să mă mut în alt oraș din România” etc.

În perioada iunie-iulie 2018, OLX a realizat un sondaj pentru a măsura dinamica pieței 
muncii din perspectiva utilizatorilor care urmăresc anunțurile de locuri de muncă vacante 
publicate pe platformă. În urma centralizării rezultatelor chestionarului, aproximativ 
2.300 de respondenți au spus care sunt motivele pentru care își schimbă locul de muncă, 
ce beneficii își doresc să primească de la un angajator și care este frecvența cu care 
aplică la un loc de muncă.

6. Rezultatele sondajului “Indexul
locurilor de muncă”

Eșantion: 2.279 de respondenți. Sursa: Sondaj OLX - Locuri de muncă realizat în perioada iunie - iulie 2018
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Care sunt beneficiile pe care ți le dorești de la un angajator?
(răspuns multiplu)

6. Rezultatele sondajului “OLX Indexul
locurilor de muncă”

Programul de lucru flexibil, cel mai dorit beneficiu
Aproape jumătate (49%) din totalul celor 2.229 de respondenți care au răspuns la 
întrebarea “Care sunt beneficiile pe care ți le dorești de la un angajator?” au indicat 
programul de lucru flexibil drept cel mai important beneficiu pe care și l-ar dori de la 
compania pentru care lucrează.

Printre cele mai dorite beneficii în rândul utilizatorilor OLX se mai află bonurile de masă 
(cca. 40% dintre respondenți), munca peste program plătită mai bine (34%), transportul 
asigurat la locul de muncă (34%), precum și mai multe zile libere plătite (19%).

În schimb, pensia privată este dorită ca beneficiu de doar 8% dintre respondenți, deși 
utilizatorii aveau posibilitatea de a bifa mai multe variante de răspuns la această 
întrebare.

În ceea ce privește răspunsurile indicate la varianta “Alt beneficiu. Care?”, respondenții 
(6% din total) au oferit răspunsuri precum: “salariu decent”, “respect”, “cazare”, “masa 
asigurată”, “plata la timp”, “prime/ bonusuri de vacanță”, “munca de acasă”, “sâmbătă 
și duminică liber”, “bonus de performanță”.

Eșantion: 2.229 de respondenți. Sursa: Sondaj OLX - Locuri de muncă realizat în perioada iunie - iulie 2018
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La câte joburi ai aplicat în ultimele 3 luni?

6. Rezultatele sondajului ”OLX Indexul
locurilor de muncă”

Candidații se uită după joburi,
dar aproape jumătate nu aplică
Întrebați la câte joburi vacante au aplicat în ultimele trei luni, cei mai mulți respondenți – 
45% dintr-un total de 2.254 – au spus că nu au aplicat la niciun loc de muncă în această 
perioadă, deși aceștia sunt interesați de oferta de joburi a angajatorilor de pe platforma 
OLX.

Rezultatele sondajului mai arată că 29% dintre respondenți au aplicat în ultimele trei 
luni la un număr cuprins între 1 și 5 joburi, 14% dintre ei și-au depus CV-ul la mai mult 
de zece joburi disponibile, în timp ce 9% au încercat să obțină un interviu la 5 – 10 
angajatori.

Răspunsurile indicate la categoria “Alt răspuns. Care?” arată că majoritatea celor care au 
bifat această categorie fie nu au mai aplicat în ultimele trei luni la un job și acum încep 
să facă acest lucru, fie au aplicat la mai mult de 10 posturi vacante.

Eșantion: 2.254 de respondenți. Sursa: Sondaj OLX - Locuri de muncă realizat în perioada iunie - iulie 2018
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7. Concluzii

Angajatorii au publicat peste  200.000 de anunțuri de locuri de muncă în secțiunea OLX 
Locuri de muncă în prima jumătate a anului 2018; cele mai multe anunțuri (35.824) au 
fost publicate în luna ianuarie, iar cele mai puține (29.542) în luna februarie.

Număr de anunțuri de angajare: 

Regiunea București-Ilfov are cea mai mare ofertă de locuri de muncă disponibile pe 
platforma OLX. De asemenea, angajatorii din Cluj, Constanța, Iași, dar și din județele din 
regiunea Transilvaniei în general au publicat cele mai multe anunțuri de angajare în prima 
jumătate a anului 2018.

Anunțuri pe județe: 

Durata medie a închiderii unui anunț de angajare publicat în secțiunea OLX Locuri de 
muncă variază între 12 zile (pentru bone-menajere) și se apropie de 2 luni (în IT- 
Telecomunicații timpul mediu de închidere a unui anunț este de 52 de zile).

Timpul mediu de închidere a unui anunț:

“Șoferi – servicii auto – curierat” este domeniul cu cei mai mulți candidați aplicanți atât 
în prima jumătate a anului 2017, cât și în primul semestru din 2018. Un număr mare de 
aplicanți există și pentru categoriile “locuri de muncă în străinătate” și “personal 
hotelier – restaurante”.

Domenii cu cei mai mulți aplicanți: 

“Șoferi - servicii auto - curierat” este categoria cu cele mai multe locuri de muncă 
disponibile la secțiunea OLX Locuri de muncă; în aproape toate lunile din ultimul an și 
jumătate această categorie a adunat cele mai multe anunțuri de angajare de pe OLX. 
În 2018, în topul celor mai populare categorii de locuri de muncă scoase la concurs de 
către angajatori s-au mai aflat “ingineri - meseriași - constructori”, “muncă în 
străinătate” și “personal hotelier – restaurante”.

Joburi pe domenii: 



7. Concluzii

Aproape patru din zece (38%)  români vor să își schimbe angajatorul pentru a obține un 
salariu mai mare, arată rezultatele unui sondaj realizat pe circa 2.300 de utilizatori ai 
OLX; aproximativ unu din zece respondenți a spus că și-ar schimba locul de muncă 
pentru un program de lucru mai lejer/mai flexibil sau pentru un job cu mai multe 
oportunități de dezvoltare profesională.

Motive pentru schimbarea jobului:

45% dintre respondenții sondajului OLX au spus că nu au aplicat la niciun loc de muncă 
în ultimele trei luni, în timp ce 29% dintre respondenți au aplicat în ultimele trei luni la 
un număr cuprins între 1 și 5 joburi, 14% dintre ei și-au depus CV-ul la mai mult de zece 
joburi disponibile, în timp ce 9% au încercat să obțină un interviu de angajare la 5 – 10 
angajatori.

Frecvența cu care aplică la un job: 

Aproape jumătate (49%) dintre respondenții sondajului OLX au indicat programul de 
lucru flexibil drept cel mai important beneficiu pe care și l-ar dori de la compania pentru 
care lucrează. În topul celor mai dorite beneficii se mai află bonurile de masă (cca. 40% 
dintre respondenți), munca peste program plătită mai bine (34%), transportul asigurat 
la locul de muncă (34%), precum și mai multe zile libere plătite (19%).

Beneficii dorite de candidați: 



OLX Locuri de muncă, secțiune relansată în anul 2017, are în prezent
peste 42.000 anunțuri active în fiecare lună și peste 7.000 de
oameni care aplică în fiecare zi.

OLX în România

Cea mai dinamică comunitate de
blue collars din România

Peste 30 milioane vizite lunare

Peste 9 milioane de vizitatori unici

Peste 1,9 milioane de utilizatori
folosesc aplicația lunar

Peste 200.000 de angajatori în ultimul an

Peste 25.000 de companii care angajează lunar prin OLX

Peste 1,2 milioane de contactări între angajatori și candidați




