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ÎNTREBARE PARLAMENTARĂ 
 

 
Adresată: Doamnei Victoria Violeta ALEXANDRU, ministrul Muncii și 

Protecției Sociale 

Domnului Tudorel ANDREI, președinte al Institutului Național de Statistică 

De către: Deputat Constantin CODREANU, preşedinte al Comisiei pentru 

comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

Data: 15/07/2020 
Obiectul întrebării: Numărul angajaților pe piața muncii din România în 
perioada aprilie 2018 – iunie 2020. 
 
 
Stimată doamnă ministru, 
Stimate domnule președinte, 
 

 
Institutul Național de Statistică (INS) desfășoară trimestrial o anchetă 
distinctă pentru identificarea locurilor de muncă vacante, în condițiile în 
care piața muncii din România este una dinamică, înregistrând intrări și 
ieșiri permanente. Rezultatele acestor anchete de identificare a posturilor 
de muncă vacante (exceptând funcțiile ocupate de cadrele militare și 
personalul asimilat) sunt publicate pe pagina de internet a INS. Cu toate 
acestea, nu sunt disponibile informații cu privire la numărul total de angajați 
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din țara noastră și, astfel, este imposibil să avem o imagine exactă și 
completă a situației la zi și să o comparăm cu situațiile anterioare în 
vederea stabilirii tendințelor de evoluție (prognoză) și a dinamicii resurselor 
de muncă utilizate.  
 
Anterior, răspunzând unei Întrebări parlamentare1, ne-ați pus la dispoziție 
date oficiale la zi privind numărul de angajați pe piața muncii din România 
din perioada ianuarie 2016 – aprilie 2018, fapt pentru care ținem să vă 
mulțumim. 
 
În această situație, vă rugăm respectuos să ne transmiteți: 
 

 
1. Numărul total de angajați (locuri de muncă ocupate) în România, 

defalcat pe luni, în perioada aprilie 2018 – iunie 2020. 
 

2. Numărul total de cetățeni străini angajați în câmpul muncii din 
România. 

 
3. Cum se prezintă acești indicatori în dinamică în raport cu cei din 

perioadele statistice anterioare (scădere, stagnare sau creștere). 
          

Orice alte informații tangente cu acest subiect sunt binevenite. 
 

Vă rugăm să transmiteți răspunsul dumneavoastră, în scris, Comisiei 
pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării.  
În atenţia: Deputat Constantin CODREANU, Preşedinte al Comisiei pentru 
comunităţile de români din afara graniţelor ţării. 
 
Cu respect, 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Deputat Constantin CODREANU 

 

                                  
1 http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=53279&idl=1  




