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Actuala ediție a raportului este împărțită în două 
părți principale. O imagine de ansamblu a pieței de 
muncă, concentrată pe categorii de muncă            
principale și tendințele observate de OLX în 2019 
și, adițional, o analiză în detaliu a noii ere a locurilor 
de muncă, ce include cele mai noi și in vogă „meserii”. 
Valoarea unică a acestui raport vine din interviurile 
detaliate cu cei care practică astfel de meserii, 
discuții ce aduc la suprafață elementele definitorii 
ale acestui nou segment de piață.

Întreaga echipă OLX vă urează o lectură plăcută în 
paginile ce urmează și speră ca această analiză 
inedită să fie temeiul unei și mai bune înțelegeri a 
tendințelor din piața muncii, care ne vor impacta în 
noul deceniu.

Noile aplicații de ride-sharing, social media, livrări 
la domiciliu și altele și-au făcut simțită prezența pe 
piața locală, în particular în București, construind 
pe bazele unei societăți cunoscătoare și avide de 
noile tehnologii și aplicații disponibile.

Ce facem cu toții prin aceste aplicații? Câștigăm 
timp. O cursă de ride-sharing înseamnă mai puțin 
timp petrecut găsind locul perfect de parcare, o 
livrare de mâncare înseamnă mai multe ore                
petrecute acasă în locul celor din supermarket, iar 
urmărirea în social-media a personalităților             
preferate înseamnă accesul instant la cele mai noi 
tendințe din domeniile de interes ale fiecăruia.

Înseamnă accesul la noi surse de venit pentru cei 
care reușesc să îmbine flexibilitatea acestor locuri 
de muncă cu sursele stabile, full-time, de venit. 

Pe de altă parte, ele aduc o presiune nouă pe piața 
muncii, așa cum o cunoaștem. Oportunitățile de 
venit prin noile locuri de muncă pot fi semnificative 
și, de multe ori, pot să depășească nivelul mediu 
salarial din anumite domenii.  Astfel, angajatorii 
tradiționali au un nou tip de competiție pentru 
forța de muncă, o competiție care trebuie 
susținută prin abordarea subiectelor de interes 
pentru angajați: nivelul salarial, flexibilitatea           
sau independența.

În ultimii ani, România a văzut o adopție puternică
a revoluției digitale a locurilor de muncă
observată în alte țări.

Ce înseamnă aceste aplicații pentru 
piața muncii prin ofertele lor proprii 
de muncă? Înseamnă deblocarea unui 
nou stil de viață, un stil de viață bazat 
pe flexibilitate și independență, 
atribute căutate din ce în ce mai mult 
de fiecare om.

Paul Neagoe, Business Manager OLX România
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Anul 2019 a continuat să fie un an cu o 
cerere semnificativă de candidați pe 
piața muncii, iar numărul de salariați a 
crescut cu circa 40.000 de persoane, 
arată datele oficiale ale Institutului 
Național de Statistică. 

2019, un an efervescent 
pentru candidați
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Anul 2019 a continuat să fie un an cu o 
cerere semnificativă de candidați pe 
piața muncii, iar numărul de salariați a 
crescut cu circa 40.000 de persoane, 
arată datele oficiale ale Institutului 
Național de Statistică. 

2019, un an efervescent 
pentru candidați

Deși în economie s-au făcut mai puține angajări 
decât în alți ani, interesul celor aflați în căutarea 
unui loc de muncă a fost mult mai mare, arată 
datele noastre.

Cea de-a 4-a ediție a Indexului locurilor de muncă 
realizat de OLX arată că, deși numărul de anunțuri 
de angajare din 2019 a rămas la un nivel relativ 
similar cu cel din 2018, candidații au fost mult mai 
mobili; numărul de candidați, dar și numărul de 
aplicații la joburile disponibile pe OLX, au crescut în 
2019 cu 25%, respectiv cu 20% față de anul 2018.

O altă statistică din care rezultă o efervescență mai 
mare în rândul candidaților este cea a timpului 
mediu de ocupare a unui loc de muncă: în medie, 
un angajator a găsit un candidat potrivit în 20 de 
zile de la publicarea anunțului de angajare pe OLX 
în 2019, cu 3 zile mai repede decât în 2018. 

Prin urmare, 2019 poate fi considerat anul în care 
piața muncii a rămas o piață a candidaților, însă cei 
aflați în căutarea unui loc de muncă au început 
să-și ajusteze așteptările: aplică la mai multe 
joburi și iau o decizie de angajare mai rapid decât 
în anii anteriori.
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Peste 40.000 de anunțuri de joburi noi în fiecare lună

Evoluția lunară a numărului de anunțuri active publicate pe OLX Locuri de muncă în anii 2018 și 2019
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trendul fiind similar cu cel din 2018.

În medie, companiile au publicat aproximativ 40.000 de 
anunțuri de locuri de muncă noi în fiecare lună din anul 
2019. Comparativ cu anul 2018, în 2019 cea mai                
mare creștere a numărului de anunțuri de angajare                        
publicate pe OLX a fost înregistrată în luna martie (+20%), 
iar cea mai mare scădere a putut fi observată în luna 
noiembrie (-22%).

Peste 480.000 de anunțuri de locuri de muncă au fost 
publicate de către angajatori în secțiunea OLX Locuri de 
muncă pe parcursul anului 2019, numărul acestora fiind în 
ușoară creștere prin comparație cu cel înregistrat în 2018. 
Distribuția pe luni a anunțurilor din anul 2019 arată că 
cele mai multe anunțuri de locuri de muncă publicate s-au 
înregistrat în luna iunie, când angajatorii au adăugat pe 
OLX peste 47.000 de locuri de muncă vacante, iar cele 
mai puține în luna decembrie (sub 25.000 de anunțuri), 



Total anunțuri toate categoriile481.814  | +1%

479.250
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Topul domeniilor cu cele mai multe
oferte de locuri de muncă

trendul fiind similar cu cel din 2018.

În medie, companiile au publicat aproximativ 40.000 de 
anunțuri de locuri de muncă noi în fiecare lună din anul 
2019. Comparativ cu anul 2018, în 2019 cea mai                
mare creștere a numărului de anunțuri de angajare                        
publicate pe OLX a fost înregistrată în luna martie (+20%), 
iar cea mai mare scădere a putut fi observată în luna 
noiembrie (-22%).

Șoferii, cei mai căutați candidați
anul trecut: peste 86.500 de anunțuri de angajare de șoferi 
au fost active pe parcursul întregului an 2019. Numărul de 
locuri de muncă scoase la concurs pentru șoferi a fost în 
ușoară scădere (-3%) față de cel înregistrat în 2018.

„Șoferi - Servicii auto - Curierat” a rămas în 2019 categoria 
cu cele mai multe locuri de muncă disponibile în secțiunea 
OLX Locuri de muncă. Deficitul acut de șoferi s-a reflectat 
în cantitatea de anunțuri de angajare publicate de angajatori 

Top 10 domenii cu cele mai multe anunțuri de angajare în 2019 și evoluția față de 2018

Șoferi - Servicii auto - Curierat86.536  | -3%

89.104

Total anunțuri TOP 10 Categorii416.150  | -1%

421.938

Ingineri - Meseriași - Constructori74.915  | +18%

63.411

Alte locuri de muncă52.441  | -29%

74.084

Lucrători producție - Depozit - Logistică39.953  | +78%

22.386

Personal hotelier - Restaurant38.176  | -10%

42.294

Casieri - Lucrători comerciali36.122  | -1%

36.365

Bone - Menajere28.085  | +19%

23.551

Agenți - Consultanți vânzări24.233  | -7%

26.003

Muncă în străinătate23.428  | -32%

34.450

Cosmeticieni - Frizeri - Saloane12.251  | +19%

10.290

2018

2019
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fost la mare căutare în 2019, cu peste 38.000 de anunțuri 
de angajare publicate în 2019, numărul acestora fiind 
totuși în scădere față de anul anterior.

În top zece categorii cu cele mai multe anunțuri de               
angajare publicate în 2019 se mai află: „Casieri - Lucrători 
comerciali”, „Bone - Menajere”, „Agenți - Consultanți 
vânzări”, „Muncă în străinătate” și „Cosmeticieni - Frizeri - 
Saloane”.

În total, cele zece categorii care au avut cele mai multe 
anunțuri de angajare în anul 2019 au însumat peste 
416.000 de anunțuri de locuri de muncă, reprezentând 
86% din totalul anunțurilor noi publicate în intervalul 
analizat.

Cea mai mare scădere a numărului de anunțuri noi de 
angajare în 2019 față de  2018 a fost înregistrată la                  
categoria „Muncă în străinătate” (-32%), în timp ce la          
categoria „Lucrători producție - Depozit - Logistică” a 
existat o creștere de 78%.

Pe locul doi în top s-au aflat cei din categoria „Ingineri - 
Meseriași - Constructori”, pentru care companiile au scos 
la concurs aproape 75.000 de locuri de muncă în 2019, în 
creștere cu 18% față de anul 2018.

Locul al treilea în clasamentul cu cele mai multe locuri de 
muncă disponibile în 2019 a fost ocupat de categoria „Alte 
locuri de muncă”, care include, în mare parte, anunțuri de 
angajare pentru muncitori calificați și necalificați                
(electricieni, sudori, stivuitoriști, manipulanți marfă,            
operatori producție, ambalatori, sortatori colete etc.). 
Peste 52.000 de anunțuri de angajare au fost publicate în 
2019 în această secțiune, în scădere cu 29% față de 2018.

Pe următorul loc în topul celor mai căutați candidați s-au 
aflat cei din categoria „Lucrători producție - Depozit - 
Logistică”, pentru care angajatorii au publicat aproape 
40.000 de anunțuri de angajare în 2019, o creștere          
spectaculoasă (+78%) față de anul 2018.

De asemenea, categoria „Personal hotelier - Restaurant” a 

În medie, un anunț de angajare de pe OLX
strânge câte 35 de candidați

numărul de anunțuri de locuri de muncă disponibile rezultă 
faptul că, în medie, fiecare anunț de angajare de pe OLX a 
avut 35 de aplicații diferite de la candidați.

Domeniul cu cele mai multe locuri de muncă disponibile - 
„Șoferi - Servicii auto - Curierat” - este totodată și domeniul 

Cei care și-au căutat un loc de muncă pe OLX în 2019 au 
efectuat în total 16,9 milioane de contactări la anunțurile 
scoase pe piață de către angajatori, numărul fiind cu 20% 
mai mare decât în anul 2018.

Raportând numărul total de contactări ale candidaților la 

Topul domeniilor cu cei mai multe
contactări din partea candidaților
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fost la mare căutare în 2019, cu peste 38.000 de anunțuri 
de angajare publicate în 2019, numărul acestora fiind 
totuși în scădere față de anul anterior.

În top zece categorii cu cele mai multe anunțuri de               
angajare publicate în 2019 se mai află: „Casieri - Lucrători 
comerciali”, „Bone - Menajere”, „Agenți - Consultanți 
vânzări”, „Muncă în străinătate” și „Cosmeticieni - Frizeri - 
Saloane”.

În total, cele zece categorii care au avut cele mai multe 
anunțuri de angajare în anul 2019 au însumat peste 
416.000 de anunțuri de locuri de muncă, reprezentând 
86% din totalul anunțurilor noi publicate în intervalul 
analizat.

Cea mai mare scădere a numărului de anunțuri noi de 
angajare în 2019 față de  2018 a fost înregistrată la                  
categoria „Muncă în străinătate” (-32%), în timp ce la          
categoria „Lucrători producție - Depozit - Logistică” a 
existat o creștere de 78%.

locuri de muncă” (pentru care s-au înregistrat 1,7 milioane 
aplicații, în scădere cu 11% față de anul 2018), „Muncă în 
străinătate” (1,6 milioane de aplicații în 2019, număr 
similar cu cel din 2019), „Personal hotelier - Restaurant” 
(1,47 milioane de aplicații în 2019, în creștere cu 26% față 
de 2018) și „Ingineri - Meseriași - Constructori” (1,39 
milioane de aplicații în 2019, +41% față de anul 2018).

care a atras cei mai mulți candidați în anul 2019, arată 
datele OLX. Astfel, aproape 3,7 milioane de CV-uri sau 
aplicații au adunat anunțurile pentru posturile de șoferi în 
2019, în creștere cu 18% față de anul 2018.

În topul domeniilor pentru care angajatorii au primit cele 
mai multe contactări în 2019 se mai află categoriile „Alte 

Cei care și-au căutat un loc de muncă pe OLX în 2019 au 
efectuat în total 16,9 milioane de contactări la anunțurile 
scoase pe piață de către angajatori, numărul fiind cu 20% 
mai mare decât în anul 2018.

Raportând numărul total de contactări ale candidaților la 

Evoluția numărului de contactări (aplicații la job) pe top 10 categorii în 2019 față de 2018

Șoferi - Servicii auto - Curierat3.698.323  | +18%

3.132.959

Total aplicații la locurile de muncă disponibile pe OLX16.930.723  | +20%

14.056.359

Alte locuri de muncă1.687.672  | -11%

1.895.663

Muncă în străinătate1.647.311  | -1%

1.668.756

Personal hotelier - Restaurant1.476.679  | +26%

1.170.660

Ingineri - Meseriași - Constructori1.398.069  | +41%

993.597

Casieri - Lucrători comerciali1.202.132  | +30%

923.709

Bone - Menajere1.146.941  | +41%

814.907

Lucrători producție - Depozit - Logistică952.656  | +68%

567.242

Agenți - Consultanți vânzări660.757  | +19%

554.119

Pază și protecție400.519  | +20%

332.793

2018

2019



Indexul locurilor
de muncă

Topul domeniilor cu
cei mai mulți candidați

1,2 milioane de români vor să se angajeze prin OLX
aceasta fiind, de altfel, și cea mai populară categorie din 
secțiunea OLX Locuri de muncă și din punctul de vedere al 
numărului de anunțuri publicate de angajatori. 

Numărul de candidați pentru o poziție de șofer a cunoscut 
o creștere semnificativă în 2019 față de 2018, de 28%.

Peste 1,2 milioane de români și-au căutat în 2019 un loc 
de muncă pe OLX, numărul acestora fiind cu 25% mai 
mare față de anul 2018. 

Cei mai mulți candidați - aproape 360.000 - au fost    
înregistrați în categoria „Șoferi - Servicii auto - Curierat”, 

Top 10 categorii cu cei mai mulți candidați (unici) în 2019 și evoluția față de 2018

Șoferi - Servicii auto - Curierat 359.184  | +28%

281.135

Total candidați 1.266.678  | +25%

1.010.148

Alte locuri de muncă 322.563  | +8%

299.780

Personal hotelier - Restaurant 204.988  | +33%

153.812

Casieri - Lucrători comerciali 197.865  | +34%

147.233

Muncă în străinătate 186.983  | +12%

166.426

Ingineri - Meseriași - Constructori 178.349  | +57%

113.736

Lucrători producție - Depozit - Logistică 169.421  | +71%

99.366

Agenți - Consultanți vânzări 143.325  | +27%

112.733

Bone - Menajere 139.074  | +53%

90.871

68.724  | +57%

43.639

Personal administrativ - Secretariat

2018

2019
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În topul categoriilor cu cei mai mulți candidați în 2019 se 
mai află secțiunile „Alte locuri de muncă” (cu peste 
320.000 de candidați în 2019, în creștere cu 8% față            
de 2018), „Personal hotelier - Restaurant” (cu aproape 

Peste 1,2 milioane de români și-au căutat în 2019 un loc 
de muncă pe OLX, numărul acestora fiind cu 25% mai 
mare față de anul 2018. 

Cei mai mulți candidați - aproape 360.000 - au fost    
înregistrați în categoria „Șoferi - Servicii auto - Curierat”, 

Top 5 județe cu cele mai multe anunțuri
publicate pe OLX în 2019

Top 5 județe cu cele mai puține anunțuri
publicate pe OLX în 2019

Topul județelor în funcție de numărul
de anunțuri de angajare în 2019

Capitala concentrează un sfert din totalul anunțurilor
de recrutare

2019, angajatorii din Capitală au primit câte 33 de aplicații.

Cele mai puține locuri de muncă disponibile pe platforma 
OLX au fost înregistrate în 2019, la fel ca în 2018,                   
în zonele cu investiții puține și cu economii mai slab 
dezvoltate. Cele mai puține anunțuri de angajare au fost 
publicate în Harghita în 2019, unde angajatorii au scos la 
concurs pe tot parcursul anului doar 702 anunțuri de 
angajare. Și în Covasna, Ialomița, Tulcea și Călărași            
companiile au publicat câte mai puțin de 2.000 de anunțuri 
de locuri de muncă în 2019.

București, Cluj, Brașov, Iași și Constanța sunt zonele cu 
cele mai multe anunțuri de angajare publicate pe OLX în 
2019, acestea fiind în topul regiunilor cu cea mai mare 
cerere de forță de muncă și în 2018. În toate cele cinci 
județe, angajatorii au publicat câte peste 20.000 de locuri 
de muncă anul trecut.

În București-Ilfov, angajatorii au publicat aproape 120.000 
de anunțuri de recrutare în 2019, reprezentând un sfert din 
totalul anunțurilor publicate anul trecut pe OLX. În medie, 
pentru fiecare anunț de loc de muncă vacant publicat în 

București-Ilfov 119.437

Cluj 27.150

Brașov 26.884

Iași 23.082

Constanța 22.706

Călărași1.989

Tulcea1.872

Ialomița1.799

Covasna1.120

Harghita702

205.000 de candidați în 2019, +33% față de 2018), 
„Casieri - Lucrători comerciali” (cu 198.000 de candidați în 
2019, +34% față de 2018) și „Muncă în străinătate” 
(187.000 de candidați în 2019, +12% față de 2018).
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Topul județelor în funcție de
numărul de candidați în 2019

În București și în Cluj sunt cei mai activi candidați

de muncă. Un volum de candidați mare - cuprins între 
90.000 și 100.000 de persoane - au avut în 2019 și județele 
Iași, Constanța și Brașov, arată datele centralizate de noi.

Pe de altă parte, în patru județe numărul de candidați 
pentru un loc de muncă publicat pe OLX anul trecut a fost 
mai redus de 10.000 de persoane, acestea fiind Covasna, 
Harghita, Ialomița și Tulcea.

Regiunea București-Ilfov este „campioana” pieței muncii în 
2019 și în ceea ce privește numărul de candidați pentru 
locurile de muncă scoase la concurs pe OLX. Cu aproape 
325.000 de candidați în 2019, Capitala concentrează mai 
bine de un sfert (26%) din totalul candidaților pentru un loc 
de muncă în 2019. Pe următorul loc în topul județelor cu 
cei mai mulți candidați se află Clujul, cu peste 100.000 de 
persoane dornice să își schimbe sau să își găsească un loc 

Top 5 județe cu cele mai multe anunțuri
publicate pe OLX în 2019

Top 5 județe cu cele mai puține anunțuri
publicate pe OLX în 2019

București-Ilfov 324.740

Cluj 106.866

Iași 98.630

Constanța 94.413

Brașov 93.931

Călărași10.834

Tulcea9.896

Ialomița9.781

Harghita6.720

Covasna5.372
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Topul județelor cu cele mai multe
contactări primite de angajatori
de la candidați

Angajatorii din Argeș primesc câte 49 de contactări
pentru  fiecare loc de muncă publicat

le-am centralizat arată că piața muncii a fost foarte  
dinamică anul trecut, având în vedere că, în medie, fiecare 
anunț de angajare publicat pe OLX a avut câte 35 de 
aplicații.

Un număr de 1,26 milioane de români a generat                    
16,9 milioane de contactări pentru cele aproape 480.000 
de locuri de muncă vacante disponibile în secțiunea OLX 
Locuri de muncă pe parcursul anului 2019. Datele pe care 

Topul județelor după numărul mediu de contactări primite de un angajator pentru un loc de muncă pe OLX

Argeș 49

Arad 45

Bihor 43

Constanța 42

Iași 42

Prahova 42

Gorj 41

Sibiu 41

Vâlcea 40

Alba 39

Dolj 38

Sălaj 38

Bacău 37

Caraș-Severin 37

Cluj 37

Mehedinți 37

Olt 37

Bistrița-Năsăud 36

Brăila 36

Dâmbovița 36

Galați35

Hunedoara35

Satu Mare35

Suceava35

Brașov34

Mureș34

București-Ilfov33

Buzău33

Maramureș32

Neamț32

Timiș32

Teleorman31

Botoșani30

Giurgiu29

Harghita29

Vrancea29

Călărași28

Vaslui28

Ialomița25

Tulcea25

Covasna18
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Dinamica pieței muncii în regim teritorial
(candidați/joburi la nivel de județ)

12.609

620.292
49

ARGEȘ
Anunțuri  |

Contactări  |

Candidați/job  |

119.437

3.915.320
33

BUCUREȘTI-ILFOV
Anunțuri  |

Contactări  |

Candidați/job  |

17.443

752.747
43

BIHOR
Anunțuri  |

Contactări  |

Candidați/job  |

27.150

1.000.439
37

CLUJ
Anunțuri  |

Contactări  |

Candidați/job  |

18.644

598.076
32

TIMIȘ
Anunțuri  |

Contactări  |

Candidați/job  |

13.418

550.842
37

SIBIU
Anunțuri  |

Contactări  |

Candidați/job  |

26.884

908.120
34

BRAȘOV
Anunțuri  |

Contactări  |

Candidați/job  |
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Dinamica pieței muncii în regim teritorial
(candidați/joburi la nivel de județ)

3.915.320
22.706

943.150
42

CONSTANȚA
Anunțuri  |

Contactări  |

Candidați/job  |

23.082

977.450
42

IAȘI
Anunțuri  |

Contactări  |

Candidați/job  |

La nivel național -

481.814
Nr. anunțuri de angajare

16.930.723

Nr. de contactări
din partea aplicanților

35

Nr. de aplicații din partea
candidaților raportate la

nr. de anunțuri



Preferințele candidaților,
pe domenii de activitate

Cine vrea să fie șofer aplică la 10 joburi
această categorie în 2019, „Bone - Menajere” și                
„Ingineri - Meseriași - Constructori” (pentru care un       
candidat a aplicat la câte 8 joburi din aceste secțiuni).

În ceea ce privește domeniile cu cele mai multe contactări 
primite de către angajatorii care au publicat în 2019 anunțuri 
de angajare pe OLX, pe primele locuri se află „Muncă în 
străinătate” (pentru care angajatorii au primit un număr 
mediu de 70 de aplicații pentru un job scos la concurs), „Pază 
și protecție” (58 de aplicații), „Șoferi - Servicii auto - Curierat” 
(43 de aplicații) și „Bone - Menajere” (41 de aplicații).

Un candidat care și-a căutat un loc de muncă de șofer prin 
intermediul OLX a aplicat, în medie, la 10 joburi din 
această categorie, arată datele centralizate de OLX pentru 
anul 2019. La rândul lor, angajatorii care au publicat locuri 
de muncă vacante la secțiunea „Șoferi - Servicii auto - 
Curierat” au primit, în medie, câte 43 de CV-uri pentru 
fiecare anunț publicat pe OLX.

Pe lângă această categorie, în topul secțiunilor preferate 
de candidați se mai află secțiunile „Muncă în străinătate”, 
pentru care un candidat a aplicat, în medie, la 9 joburi din 

Topul domeniilor în funcție de preferințele candidaților în 2019; numărul de aplicații primite de angajatori
pentru fiecare job scos la concurs în 2019

Șoferi - Servicii auto - Curierat

Nr. mediu de joburi la care aplică un candidat Nr. mediu de aplicații primite de angajator per job

4310 ||

Muncă în străinătate 709 ||

Bone - Menajere 418 ||

Ingineri - Meseriași - Constructori 198 ||

Pază și protecție 587 ||

Personal hotelier - Restaurant 397 ||

Casieri - Lucrători comerciali 336 ||

Agricultură - Zootehnie 286 ||

Lucrători producție - Depozit - Logistică 246 ||

Agenți - Consultanți vânzări 275 ||

Indexul locurilor
de muncă
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această categorie în 2019, „Bone - Menajere” și                
„Ingineri - Meseriași - Constructori” (pentru care un       
candidat a aplicat la câte 8 joburi din aceste secțiuni).

În ceea ce privește domeniile cu cele mai multe contactări 
primite de către angajatorii care au publicat în 2019 anunțuri 
de angajare pe OLX, pe primele locuri se află „Muncă în 
străinătate” (pentru care angajatorii au primit un număr 
mediu de 70 de aplicații pentru un job scos la concurs), „Pază 
și protecție” (58 de aplicații), „Șoferi - Servicii auto - Curierat” 
(43 de aplicații) și „Bone - Menajere” (41 de aplicații).

Timpul mediu de ocupare a locurilor de muncă,
în funcție de categorie, în 2019 și în 2018

Nr. zile
2019

Nr. zile
2018

Agenți - Consultanți vânzări 21|

Call center - Suport clienți 21|

Casieri - Lucrători comerciali 22|

Confecții - Croitori 22|

Cosmeticieni - Frizeri - Saloane 23|

IT - Telecomunicații 24|

Ingineri - Meseriași - Constructori 24|

Personal medical 25|

Lucrători producție - Depozit - Logistică 25|

Personal hotelier - Restaurant 25|

26

25

27

29

28

22

29

21

31

28

Internship - Muncă temporară - sezonieră 18|

Muncă în străinătate 18|

Agricultură - Zootehnie 18|

Evenimente și divertisment 19|

Pază și protecție 19|

Șoferi - Servicii auto - Curierat 20|

Marketing - PR - Media 20|

Educație - Training 20|

Finanțe - Contabilitate 20|

Personal administrativ - Secretariat 20|

19

20

23

26

Bone - Menajere 14|

Resurse umane 16|

Alte locuri de muncă 17|

16

17

18

23

24

21

23

22

20

Timpul mediu de ocupare a locurilor
de muncă, în funcție de categorie

O menajeră se recrutează
în 14 zile

Durata medie a închiderii unui anunț de angajare publicat 
în secțiunea OLX Locuri de muncă a fost de 20 de zile în 
2019, angajatorii reușind să atragă anul trecut angajații 
mai rapid prin comparație cu 2018, când închiderea unui 
anunț se făcea după 23 de zile.

Astfel, în 2019, timpul mediu de ocupare a locurilor de 
muncă scoase la concurs pe OLX a variat între 14 și 25 de 
zile, în funcție de tipul de job și de domeniu.

Angajatorii au găsit cel mai rapid candidați pentru 
următoarele ocupații: „Bone - Menajere” (unde timpul 
mediu de închidere a unui anunț a fost de 14 zile), 
„Resurse umane” (16 zile), „Alte locuri de muncă” (17 zile), 
„Internship - Muncă temporară - Sezonieră” (18 zile) și 
„Muncă în străinătate” (unde timpul mediu de închidere a 
unui anunț este de 18 zile).

Pe de altă parte, cel mai greu de găsit sunt candidații 
pentru joburile disponibile la secțiunile „Personal hotelier 
- Restaurant”, „Lucrători producție - Depozit - Logistică” și 
„Personal medical”, unde timpul mediu de închidere a unui 
anunț a fost de 25 de zile în 2019.

Comparativ cu anul 2018, în 2019 cel mai mult s-a scurtat 
durata de închidere a unui anunț de angajare pentru categoriile 
„Evenimente și divertisment” (cu 7 zile, de la 26 de zile în 
2018 la 19 zile în 2019), „Confecții - Croitori” (cu 7 zile) și 
„Lucrători producție - Depozit - Logistică” (cu 6 zile). 



Indexul locurilor
de muncă

Concluzii

Numărul de anunțuri
de angajare
Peste 480.000 de anunțuri de locuri de muncă au fost 
publicate de către angajatori în secțiunea OLX Locuri de 
muncă în anul 2019, în ușoară creștere față de 2018. În 
medie, companiile au publicat câte aproximativ 40.000 de 
anunțuri de locuri de muncă noi în fiecare lună din anul 
2019.

Anunțuri de angajare
pe domenii
„Șoferi - Servicii auto - Curierat” a fost în 2019 categoria 
cu cele mai multe locuri de muncă disponibile, cu peste 
86.500 de anunțuri de angajare de șoferi. Alte domenii cu 
cerere mare au fost „Ingineri - Meseriași - Constructori” 
(aproape 75.000 de anunțuri de locuri de muncă în 2019) 
și „Alte locuri de muncă” (peste 52.000 de anunțuri de 
angajare în 2019).

Domeniile cu cele mai multe contactări
atras cei mai mulți candidați în anul 2019: aproape 3,7 
milioane de contactări în 2019. În top se mai află categoriile 
„Alte locuri de muncă”, „Munca în străinătate” și „Personal 
hotelier - Restaurant”.

Candidații au realizat 16,9 milioane de contactări la joburile 
de pe OLX în 2019, numărul de contactări din partea 
candidaților fiind cu 20% mai mare decât în anul 2018.
„Șoferi - Servicii auto - Curierat” este categoria care a 

Domeniile cu cei mai mulți candidați
„Personal hotelier - Restaurant” (205.000 de candidați), 
„Casieri - Lucrători comerciali” (198.000 de candidați). 
Numărul de candidați pentru categoria „Lucrători 
producție - Depozit - Logistică” a crescut cu 71% în 2019 
față de 2018, marcând cea mai mare creștere.

Un număr de 1,2 milioane de candidați și-au căutat în 
2019 un loc de muncă pe OLX, în creștere cu 25% mai 
mare față de anul 2018. Cei mai mulți candidați au fost 
înregistrați la categoria „Șoferi - Servicii auto - Curierat”: 
aproape 360.000. În top se mai află secțiunile „Alte locuri 
de muncă” (peste 320.000 de candidați în 2019),                

„Șoferi - Servicii auto - Curierat” a fost în 2019 categoria cu
cele mai multe locuri de muncă disponibile
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Distribuția pe județe a anunțurilor de angajare
muncă în 2019. București-Ilfov e lider, cu aproape 120.000 
de anunțuri de recrutare în 2019, reprezentând un sfert din 
totalul anunțurilor publicate anul trecut pe OLX. 

București, Cluj, Brașov, Iași și Constanța sunt zonele cu cele 
mai multe anunțuri de angajare publicate pe OLX în 2019. 
Aici, angajatorii au publicat câte peste 20.000 de locuri de 

Județele cu cei mai mulți
candidați
Regiunea București-Ilfov a avut aproape 325.000 de 
candidați în 2019 și concentrează mai bine de un sfert 
(26%) din totalul candidaților pentru un loc de muncă în 
2019. În top mai sunt Cluj, Iași, Constanța și Brașov.

Competiția pe joburile
scoase la concurs pe OLX
În județul Argeș s-a înregistrat cea mai mare concurență pe 
joburile scoase la concurs: 49 de aplicații pentru fiecare 
post scos la concurs. La polul opus se află Covasna, cu doar 
18 contactări ale candidaților pentru fiecare job vacant.
La nivel național, competiția medie în 2019 a fost de 35 de 
aplicații pentru fiecare job vacant de pe OLX.

Durata medie de închidere a unui anunț de angajare
găsit candidații pentru joburile disponibile la secțiunile 
„Personal hotelier - Restaurant”, „Lucrători producție - 
Depozit - Logistică” și „Personal medical”, unde timpul 
mediu de închidere a unui anunț a fost de 25 de zile.

Durata medie a închiderii unui anunț de angajare a fost de 
20 de zile în 2019, în scădere față de 23 de zile în 2018. 
Angajatorii au găsit cel mai rapid candidați pentru               
categoria „Bone - Menajere” (unde timpul mediu de           
închidere a unui anunț a fost de14 zile). Cel mai greu s-au 

În județul Argeș s-a înregistrat cea mai mare concurență
pe joburile scoase la concurs: 49 de aplicații pentru
fiecare post scos la concurs.
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doar 3 anunțuri de recrutare pentru livratorii Glovo 
(la care au aplicat 95 de candidați), în 2019 
numărul de anunțuri a crescut la 474, iar cel al 
candidaților a depășit 8.700 de persoane. Pentru 
jobul de barista, în 2014 exista doar un anunț de 
angajare pe OLX fără niciun candidat, iar în 2018 
numărul de anunțuri de angajare pentru barista a 
ajuns la 590, iar cel al aplicanților a depășit 6.800 
de persoane.

În paginile următoare veți găsi mai multe detalii 
despre profesiile noi apărute pe piața muncii în 
ultimii ani. Cum s-a dezvoltat piața cafenelelor și 
ce trebuie să știe un barista, care sunt ingredientele 
de care ai nevoie pentru a face bani din vlogging, 
care sunt perspectivele profesiei de personal 
shopper, ce îi motivează pe șoferii de ride-sharing 
sau pe livratori și ce crede un fotograf profesionist 
despre avântul luat de industria în care activează 
sunt o parte din informațiile pe care le veți putea 
citi în continuare.

Întâi s-a resimțit nevoia de flexibilizare a programului 
de lucru, pentru că puțini mai sunt cei care vor să 
lucreze cu program fix de la 9 la 5. Ulterior, 
contractele de muncă tradiționale au fost înlocuite 
cu alte tipuri de colaborări, iar așa-numitul            
„freelancer” poartă astăzi și numele de „contractor”, 
„colaborator” sau ”partener”.

Pe OLX, primul anunț de recrutare pentru poziția 
de șofer-partener al companiei de ride-sharing 
Uber datează din anul 2012, perioadă în care 
niciun candidat nu și-a manifestat interesul pentru 
un astfel de job. În 2019, pe OLX au fost                    
înregistrate aproape 2.000 de anunțuri de                        
recrutare pentru poziția de șofer-partener al Uber, 
anunțuri care au generat peste 20.000 de 
candidați, potrivit datelor noastre. O situație 
similară am întâlnit și în cadrul livratorilor Glovo, 
aplicație care le permite utilizatorilor de               
smartphone-uri să comande orice produs doresc: 
dacă în 2017 erau înregistrate pe platforma OLX 

Ultimii ani au adus
transformări radicale pe
piața muncii din România



A
na

liz
ă

Indexul locurilor
de muncă

Noile meserii care au 
acaparat mii de români
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Noile meserii care au 
acaparat mii de români

servicii care au devenit foarte populare într-un 
timp foarte scurt. De ce? Pentru că oferă              
posibilitatea de a obține un venit suplimentar cu 
program flexibil. Odată cu dezvoltarea noilor 
modele de afaceri și cu clarificarea modelului  
legislativ, au apărut firme acreditate care                    
angajează cu contract de muncă ori de colaborare, 
cu sau fără mijloc propriu de transport, șoferi, 
respectiv curieri-livratori.

Sunt destul de multe oferte de locuri de muncă de 
acest tip, în mai multe orașe ale țării. Spre exemplu, 
Glovo solicită un comision de 1 leu/săptămână, iar 
veniturile livratorilor variază în funcție de cât 
livrează fiecare. Glovo mai oferă un bonus la un 
anumit număr de comenzi livrate sau în funcție de 
nivelul de satisfacție oferit de client.

A devenit mai interesant din punct de vedere 
financiar să fii șofer de Uber sau Bolt decât să fii 
șofer de taxi, admite un consultant în recrutare. 
Noile locuri de muncă din așa-numita „gig economy” 
formează deja o piață care a depășit valoarea de      
1 miliard de dolari și continuă să crească. 

Curier de mâncare și de produse non-alimentare, 
șofer de ride-sharing, fotograf de eveniment, barista, 
vlogger și personal shopper sunt doar câteva 
exemple de meserii care au apărut în ultimii cinci- 
șase ani în România. Chiar dacă unele dintre ele 
și-au creat deja o piață, iar altele încă își creionează 
conturul, toate se dezvoltă pe zi ce trece. 

Transportul alternativ de tip ride-sharing sau  
serviciile de livrare de produse precum Glovo sunt 

Livrator, șofer de ride-sharing,
barista, vlogger, personal
shopper sau fotograf
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Sunt șoferi din provincie care
vin în weekend în București
ca să-și crească veniturile

în management și resurse umane BPI.

Un studiu realizat la jumătatea anului 2019 de compania de 
audit și consultanță fiscală PwC arată că numărul de şoferi 
de ride-sharing din România este de aproximativ 20.000, 
adică 21% din numărul total de şoferi de transport urban 
privat, iar numărul şoferilor de taxi care folosesc aplicaţii de 
mobilitate urbană (spre exemplu Free Now - fostul Clever) 
reprezintă aproximativ 22.000, circa 23% din total. Potrivit 
datelor ZF, piața de ride-sharing din România este evaluată 
la circa 1 miliard de dolari, orașele în care serviciile sunt 
disponibile fiind București, Cluj, Timișoara, Brașov.

„Companiile preiau riscul acreditării și riscul angajărilor,   
eventual furnizează mașinile și încasează comision de la 
șoferi, fără să conducă vreun kilometru. Așadar, serviciul este 
disponibil doar în orașele mari din România, iar șoferii/curierii 
sunt de două tipuri. Cei care caută un venit complementar și 
care folosesc aplicația atunci când au timp liber (al 2-lea job) 
și cei care caută un job full-time, eventual cu statut de              
angajat și sunt dispuși să plătească un comision mult mai 
mare respectivei firme intermediare. Din prima categorie,       
am întâlnit chiar șoferi din provincie care «ies pe stradă»              
în București în timpul weekendului”, a spus Raluca Pârvu, 
business manager în cadrul companiei de consultanță           

vedere al businessului, consider că este o piață în creștere. 
Multe companii își stabilesc planurile anuale de marketing 
ținând cont de tendințele din această zonă”, spune Claudiu 
Ilioiu, reprezentant al casei de discuri Global Records care 
are sub umbrelă și un număr mare de vloggeri. 

El spune că un influencer care are 150.000 de abonați 
poate câștiga de la 5.000 de euro pe an până la 100.000 de 
euro pe an, luând în calcul inclusiv campaniile de imagine.

Legat de meseria de personal shopper - consultant 
specializat în styling vestimentar, tendințe și oferte 
actuale în materie de vestimentație, încălțăminte și          
accesorii care te însoțește la cumpărături -, aceasta este 
încă la început și are nevoie ca antreprenorii și persoanele 
care activează în domeniu să educe publicul în privința 
avantajelor aduse de acest serviciu. 
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Un influencer poate
ajunge la venituri de
100.000 de euro
pe an

intermediul social media, generând reacții imediate, care pot 
fi măsurate cu ușurință. Cu siguranță, în 2020 vorbim despre 
calitatea conținutului. Vom vedea creatori de conținut care 
nu vor mai fi relevanți, dar în același timp generația nouă va 
crește și vor apărea noi trenduri și noi nișe care vor fi de 
interes pentru public și pentru branduri. Din punctul de 

Referitor la vlogging, Raluca Pârvu spune că este o industrie 
care se maturizează de la an la an, fiind deja comparabilă 
cu mediile tradiționale de comunicare - tv, radio și presă. 

„Putem spune chiar că există situații în care informația 
ajunge mult mai repede la grupuri mari de oameni prin            

În 2012, pe OLX era
un singur anunț cu „Uber” în titlu

„În ciuda anunțurilor bombastice de pe site-uri, care promit 
între 1.000 de lei și 4.000 lei în mână/lună, totul depinde de 
câte curse efectuezi. Există un «plan» de îndeplinit, anumite 
sisteme de bonusare după nivelul de satisfacție al clienților, 
sunt taxe către stat și comisioane de plătit. Cel mai probabil, 
a devenit mai interesant să fii șofer de Uber/Bolt/Yango decât 
de taxi obișnuit”, a menționat Raluca Pârvu.

Potrivit datelor de pe platforma de anunțuri OLX, la 
începutul anului 2012 era un singur anunț cu termenul 
„Uber” în titlu. În 2019, pe platforma OLX s-au înregistrat 
circa 1.900 de anunțuri pentru șoferii de Uber și peste 
20.800 de aplicații din partea candidaților.

vedere al businessului, consider că este o piață în creștere. 
Multe companii își stabilesc planurile anuale de marketing 
ținând cont de tendințele din această zonă”, spune Claudiu 
Ilioiu, reprezentant al casei de discuri Global Records care 
are sub umbrelă și un număr mare de vloggeri. 

El spune că un influencer care are 150.000 de abonați 
poate câștiga de la 5.000 de euro pe an până la 100.000 de 
euro pe an, luând în calcul inclusiv campaniile de imagine.

Legat de meseria de personal shopper - consultant 
specializat în styling vestimentar, tendințe și oferte 
actuale în materie de vestimentație, încălțăminte și          
accesorii care te însoțește la cumpărături -, aceasta este 
încă la început și are nevoie ca antreprenorii și persoanele 
care activează în domeniu să educe publicul în privința 
avantajelor aduse de acest serviciu. 
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„Beneficiile principale ale consultanței de acest gen sunt 
organizarea garderobei în mod strategic, sporirea încrederii 
de sine prin elevarea imaginii afișate, gestionarea bugetului            
investit în vestimentație prin achiziționarea de piese 
relevante profilului clientului”, a explicat Lucia Faur, o tânără 
româncă, care profesează ca stilist vestimentar de cinci 
ani pe piața locală, job care include și activitatea de 
personal shopper. 

Ea a spus că, în general, oamenii care apelează la ea pentru 
serviciul de personal shopper dedică suma de 1.000 de 
euro pentru o sesiune de cumpărături. 

„Cel mai frecvent buget pe care o mare parte dintre clienții 
mei îl dedică cumpărăturilor de acest gen este de 1.000 de 
euro. Independent de costurile serviciilor de personal            
shopping. Este ceva cu această sumă”, a spus Lucia Faur. 

vedere al businessului, consider că este o piață în creștere. 
Multe companii își stabilesc planurile anuale de marketing 
ținând cont de tendințele din această zonă”, spune Claudiu 
Ilioiu, reprezentant al casei de discuri Global Records care 
are sub umbrelă și un număr mare de vloggeri. 

El spune că un influencer care are 150.000 de abonați 
poate câștiga de la 5.000 de euro pe an până la 100.000 de 
euro pe an, luând în calcul inclusiv campaniile de imagine.

Legat de meseria de personal shopper - consultant 
specializat în styling vestimentar, tendințe și oferte 
actuale în materie de vestimentație, încălțăminte și          
accesorii care te însoțește la cumpărături -, aceasta este 
încă la început și are nevoie ca antreprenorii și persoanele 
care activează în domeniu să educe publicul în privința 
avantajelor aduse de acest serviciu. 

Meseria de personal shopper este
încă la început și publicul trebuie
educat în privința avantajelor
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„Beneficiile principale ale consultanței de acest gen sunt 
organizarea garderobei în mod strategic, sporirea încrederii 
de sine prin elevarea imaginii afișate, gestionarea bugetului            
investit în vestimentație prin achiziționarea de piese 
relevante profilului clientului”, a explicat Lucia Faur, o tânără 
româncă, care profesează ca stilist vestimentar de cinci 
ani pe piața locală, job care include și activitatea de 
personal shopper. 

Ea a spus că, în general, oamenii care apelează la ea pentru 
serviciul de personal shopper dedică suma de 1.000 de 
euro pentru o sesiune de cumpărături. 

„Cel mai frecvent buget pe care o mare parte dintre clienții 
mei îl dedică cumpărăturilor de acest gen este de 1.000 de 
euro. Independent de costurile serviciilor de personal            
shopping. Este ceva cu această sumă”, a spus Lucia Faur. 

vedere al businessului, consider că este o piață în creștere. 
Multe companii își stabilesc planurile anuale de marketing 
ținând cont de tendințele din această zonă”, spune Claudiu 
Ilioiu, reprezentant al casei de discuri Global Records care 
are sub umbrelă și un număr mare de vloggeri. 

El spune că un influencer care are 150.000 de abonați 
poate câștiga de la 5.000 de euro pe an până la 100.000 de 
euro pe an, luând în calcul inclusiv campaniile de imagine.

Legat de meseria de personal shopper - consultant 
specializat în styling vestimentar, tendințe și oferte 
actuale în materie de vestimentație, încălțăminte și          
accesorii care te însoțește la cumpărături -, aceasta este 
încă la început și are nevoie ca antreprenorii și persoanele 
care activează în domeniu să educe publicul în privința 
avantajelor aduse de acest serviciu. 

O acreditare înseamnă
venituri mai mari pentru
un barista

independente deschise de antreprenori români, potrivit 
datelor publicate de compania de cercetare de piaţă        
Euromonitor în 2019.

Piața cafenelelor din România era evaluată la peste                  
2 miliarde de lei anul trecut, potrivit sursei citate.

În ceea ce privește fotograful de evenimente, Raluca 
Pârvu spune că această meserie se practică în regim de 
freelancing, fără contracte sau cu contracte de tip PFA sau 
microîntreprinderi.

„Pentru fotograful de evenimente, prețurile variază în funcție 
de categoria vizată, aparatura pe care o deține și reputația 
fotografului (fotograf de nunți ori de produs, fotograf de 
concert ori fashion etc). De multe ori, nu sunt venituri                
fiscalizate, mai ales atunci când serviciile sunt destinate 
persoanelor fizice. Business-ul depinde destul de mult de 
reputația, network-ul persoanei, dată fiind importanța 
recomandărilor atunci când cauți un fotograf.”

Despre meseria de barista, Raluca Pârvu spune că a             
devenit cunoscută odată cu dezvoltarea importantă a 
cafenelelor, inclusiv în cafenele de specialitate, în franciză 
– mai precis în ultimii 2-3 ani. 

„Majoritatea cafenelelor angajează fără experiență prealabilă 
și pot propune un program flexibil, fără extensie de seară, 
când cafenelele sunt închise (dacă nu sunt în mall-uri). 
Salariile anunțate de angajatorii din București sunt în jur de 
2.000 de lei net, puține incluzând în pachetul salarial și 
beneficii. Un barista care a făcut și un curs acreditat va primi 
un salariu mai mare. Participarea la curs e uneori finanțată de 
angajator. O cafenea tip «5togo» are cam 2 angajați și poate 
acoperi un program de 8-10 ore, de luni până vineri”, explică 
reprezentanta BPI-Outplacement.

În România, piața cafenelelor a început să prindă viață în 
2011-2012, iar în 2019 numărul acestora a ajuns la 
aproape 4.000 de unități, peste 200 de cafenele de 
specialitate și aproximativ 50 de cafenele de specialitate 
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Noua meserie care a „invadat” marile
centre urbane, dar care poate contribui
la degajarea traficului sufocant 

Șoferul de ride-sharing

În 2019, în România erau aproximativ 20.000 de şoferi de ride-sharing, 
adică 21% din numărul total de şoferi de transport urban privat. 

Aplicațiile de ride-sharing au ajuns în România prin 2010, dar abia în urmă 
cu aproximativ cinci ani au cunoscut o dezvoltare mai importantă,              
generată de nevoia consumatorilor, iar de atunci numărul șoferilor care 
prestează acest serviciu a crescut văzând cu ochii. 

Astfel, dacă începând cu anul 2012 și până în 2014, pe OLX era un singur 
anunț, respectiv două anunțuri care conțineau termenul „Uber” în titlu, care 
nu înregistrau niciun comentariu din partea celor care îl observau printre 
căutările lor pe platformă, în 2015 numărul anunțurilor a ajuns la 31 și 141 
de aplicații, iar în 2016 platforma OLX a înregistrat 847 de anunțuri și 3.244 
de aplicații din partea candidaților. 

Însă domeniul a explodat la începutul anului 2019, când pe OLX s-au              
înregistrat circa 1.894 de anunțuri și peste 20.800 de aplicații, arată datele 
platformei.

Un studiu realizat la jumătatea anului 2019 de compania PwC arată că 
numărul de şoferi de ride-sharing din România este de aproximativ 20.000, 
adică 21% din numărul total de şoferi de transport urban privat, iar numărul 
şoferilor de taxi care folosesc aplicaţii de mobilitate urbană (spre exemplu 
Free Now - fostul Clever) reprezintă aproximativ 22.000, circa 23% din total. 
Potrivit datelor ZF, piața de ride-sharing din România este evaluată la circa 
1 miliard de dolari, orașele în care serviciile sunt disponibile fiind București, 
Cluj, Timișoara, Brașov.

Dar ce îi atrage pe șoferi la această meserie? Care sunt principalele motive 
pentru care piața de ride-sharing a început să-și „îngroașe conturul” și să se 
extindă în diverse orașe din țară? 
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aproximativ 2.100 – 2.400 de lei pe lună, după ce plătești ce 
ai de plătit. Dacă îți place să conduci, te întreții lejer din 
această meserie.”

Însă, pe lângă serviciul de bază, care poate aduce venituri 
între 2.100 și 2.400 de lei lunar, șoferii pot „profita” de 
ofertele pe care le găsesc în aplicație pentru a-și crește 
remunerația. 

„În general, în funcție de aplicație, de compania pentru care 
prestezi servicii, intră pe aplicație diverse promoții care cer un 
anumit număr de curse finalizate, iar la final primești o sumă 
de bani sub formă de bonus sau îți este mărit câștigul înregistrat 
în platformă. De asemenea, dacă faci acel număr de curse și 
ai sticker pe mașină primești un alt bonus de 1.000 de lei”, a 
adăugat Răzvan Buiculescu. 

Întrebat dacă este de părere că acest tip de servicii, de 
transport alternativ, poate ajuta la decongestionarea 
traficului din orașe dezvoltate, în care aceste servicii sunt 
și implementate, Răzvan spune:

„La câte mașini din «flota» aplicațiilor de ride-sharing se 
plimbă pe străzile orașelor în care acestea funcționează, mă 
întreb cine mai folosește mașinile personale, dar se pare că se 
găsește lume și pentru ele. Încă un punct forte îl reprezintă 
faptul că acest serviciu este accesat în principal de oameni 
educați. Poate este și un motiv pentru care piața o să reziste 
și o să crească. Acești oameni înțeleg că, folosind acest gen de 
servicii, pot scuti timp în drumul spre serviciu și invers, și nu 
numai”, spune Răzvan Buiculescu.

„Cel mai mult îmi place că pot munci când vreau eu, iar dacă 
am nevoie de o zi liberă, nu sunt condiționat de nimeni”,               
a răspuns Răzvan Buiculescu (27 ani), care este șofer de 
ride-sharing de o jumătate de an. Acesta este și cel mai 
frecvent răspuns pe care îl oferă șoferii de ride-sharing 
care primesc o întrebare similară. 

Răzvan Buiculescu are permis și conduce din 2011. El a 
lucrat într-o corporație până la jumătatea anului trecut, 
când a închiriat o mașină, a dat drumul la o aplicație de 
ride-sharing și a pornit pe străzile din Capitală spre primul 
lui client. 

„Din prima zi și până astăzi am spus că cea mai grea parte 
este să stai în aglomerația din București, mai ales când clientul 
îți spune că se grăbește, iar tu ești blocat pe toate părțile și el 
vede că nu este cale de scăpare. Și mai este faptul că nu știi 
niciodată cine este clientul care urmează să urce în mașină și 
poate fi de o mie de feluri, dar m-am obișnuit și cu asta”, a 
povestit Răzvan Buiculescu.

Pe de altă parte, printre dezavantajele pe care le găsește 
Răzvan la profesia de șofer de ride-sharing se numără 
faptul că „produci atât de mult pe cât conduci și stai în trafic.”

„Este mai rentabil dacă ai mașina ta. În acest caz poți să faci 
800 de lei pe săptămână, peste 3.000 de lei lunar. Dacă 
închiriezi mașină și ajungi la calcule, între 400 și 700 de lei 
sunt doar banii de benzină (gaz sau motorină) la care se 
adaugă taxele din aplicație și chiria mașinii. Dacă închiriezi 
mașina și muncești 8 ore/zi, timp de șapte zile, ajungi la 

Am ales să fiu șofer de ride-sharing pentru că îmi pot 
face programul singur și îmi pot asigura un câștig 
mai mare față de cel pe care îl aveam la fostul loc de 
muncă, la care am și renunțat pentru a profesa în 
acest domeniu.” - Răzvan Buiculescu, șofer de ride-sharing



“În plus, eu nu sunt din București, așa că Glovo este o oportunitate foarte bună să cunosc orașul. Livrând 
singur, pot să stau liniștit, ascult muzică, mai vorbesc cu prietenii la telefon și cunosc oameni noi. Cel mai 
important este faptul că nu am un șef”, a spus Filip, curier în cadrul companiei Glovo, start-up-ul spaniol 
care oferă servicii de livrare rapidă pentru orice prin intermediul unei aplicaţii mobile.
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postura de client am înțeles care sunt avantajele acestui 
serviciu, întrebarea este de ce companiile care prestează 
aceste servicii atrag personal în număr mare, cel puțin în 
ultimii doi ani, când în România au început să ia amploare?

Curierii-livratori,
job la modă în
rândul tinerilor

Meseria de curier-livrator de mâncare și alte produse, fie 
ele alimentare, fie altele, aduce diverse avantaje atât 
pentru cei care prestează aceste servicii, cât și pentru   
clientul final, de la care practic pleacă o comandă. Dacă din 

Cred că am ales mai degrabă modul de lucru. Mi-a plăcut 
ideea de libertate și flexibilitate. Cred că și faptul că ești tot 
timpul în mișcare este un lucru pozitiv, nu stai pe scaun 
toată ziua.” - Filip, curier-livrator partener Glovo

În prezent, avem înscriși peste 12.000 de curieri parteneri Glovo, 
iar activi lunar sunt peste 3.000.”  - Marius Funie, Marketing Manager Glovo România
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Pe de altă parte, printre beneficiile mai deosebite pe care 
compania le oferă angajaților săi se numără asigurarea în 
caz de accident, pentru cei care folosesc mijloace de         
transport alternative precum bicicleta, motocicleta, 
scooterul sau trotineta. Iar celor care transportă            
comenzile cu autoturismul le revine asigurarea auto         
obligatorie, a menționat Marius Funie. 

„Curierii parteneri Glovo beneficiază de asigurare din partea 
Glovo în caz de accident, au posibilitatea să își calculeze ușor 
veniturile datorită algoritmului Glovo, care alocă comenzi 
constant pe aplicație și pot beneficia de bonusuri de 
recomandare sau bonusuri pentru combustibil.”

Filip este doar unul dintre cei peste 12.000 de curieri 
parteneri înregistrați de compania Glovo. De altfel, flota 
de curieri din cadrul Glovo este dinamincă și sezonieră, 
astfel că „numărul de curieri parteneri Glovo crește foarte 
mult la începutul verii, când liceele și facultățile intră în 
vacanță”, spune Marius Funie, Marketing Manager în 
cadrul Glovo România. 

De altfel, media de vârstă a livratorilor parteneri ai           
companiei este de 28 de ani, iar cel mai vârstnic coleg al   
lui Filip are 71 de ani. 

Marius Funie a adăugat că printre motivele pentru care 
oamenii sunt interesați să se angajeze în acest domeniu se 
numără flexibilitatea pe care o acordă jobul și avantajele 
pe care le generează direct sau indirect această meserie: 
„Cei mai mulți curieri ne spun că pe primul loc se află                
flexibilitatea dată de acest tip de job. Îți faci programul cum 
vrei, fără să îți impună cineva. Livrezi cum dorești - în funcție 
de anotimp, poți să alternezi mijloacele de transport - și 
primești diferite avantaje și bonusuri. În medie, un curier 
partener este activ în aplicație aproximativ trei – patru ore pe 
zi”, a explicat acesta. 

Pentru că Filip livrează comenzile înregistrate pe aplicația Glovo cu un autoturism, la capitolul              
dezavantaje încadrează traficul sufocant din Capitală și lipsa locurilor de parcare.

„Eu livrez cu mașina, iar ca dezavantaje aș menționa traficul și lipsa locurilor de parcare. Cel mai bun mijloc 
de transport este scuterul, fără discuții. Ai costuri foarte mici de întreținere, nu ai probleme cu locurile de 
parcare și nici cu traficul. Totuși, cu mașina poți livra și pe vreme rea când sunt bonusuri mai mari”, a 
adăugat Filip.

El spune că lucrează circa șase ore pe zi, iar uneori mai prestează acest serviciu în weekend. În ceea ce 
privește veniturile pe care le poate înregistra un livrator, Filip spune că, în funcție de cât timp lucrezi, 
veniturile săptămânale pot ajunge până la 3.000 de lei.

„Depinde de cât de mult muncești. Glovo face plata săptămânal, iar veniturile sunt foarte ok. Cum Glovo          
îți permite să lucrezi aproape toate orele sau deloc, la fel și veniturile generate pot varia de la un maxim            
de 3.000 de lei la 0 lei. Din calculele mele faci circa 25 de lei pe oră, la care se mai adaugă și tips de la    
clienți.”

Media de vârstă a curierilor- 
livratori Glovo este de 28 de ani, 
însă cel mai vârstnic dintre ei are 
71 ani.



Antreprenorul Laurențiu Ștefan din București, fondator al DropShot Coffee Roasters, cafenea și prăjitorie de cafea, 
și al lanțului de cafenele Cafetăria, și-a început drumul spre a-și crea o carieră de barista încă din 2006.

El spune că termenul de barista (cuvântul italienesc pentru barman, care a fost preluat de către țările occidentale 
pentru a defini persoana care prepară cafeaua) a pătruns pe piața din România prin 2011-2012 și tot atunci au 
început să apară și școli private sau de stat care acreditau această meserie. 

„Am început să lucrez ca barista în 2006, iar din 2007 am lucrat timp de doi ani pe acest post într-un lanț internațional de 
cafenele , timp în care am învățat și am experimentat”, începe Laurențiu Ștefan să povestească cum și-a început cariera de 
barista, în 2006, pe vremea când nu mulți oameni din jurul lui înțelegeau nevoia existenței unei astfel de meserii. 
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5toGo (segment care reprezintă circa un sfert din total). 
Afacerile cumulate ale acestora sar de 2 miliarde de lei, 
potrivit Euromonitor, care anul trecut spunea că piața este 
în creştere, pe fondul unei evoluţii pozitive a economiei în 
ansamblu şi, totodată, a consumului privat.

Toate aceste cafenele au creat locuri de muncă și apetit 
oamenilor pentru a urma cursuri și, mai apoi, pentru a 
activa în domeniu. Mulți tineri aleg această meserie pe 
timp de vară, când liceele sau facultățile sunt în vacanță, 
dar o parte dintre ei alege să facă și cursuri în domeniu și 
aceștia investesc în medie 400 de lei în pregătirea lor, în 
funcție de cursurile pe care vor să le urmeze. După terminarea 
cursurilor, aceștia profesează în cafenele, cafenele de 
specialitate și cafenele independente de specialitate. 

Barista, jobul cool pentru
studenții pasionați de cafea

Din 2011-2012 până în 2019, piața cafenelelor din 
România s-a tot dezvoltat, iar numărul acestora a ajuns la 
aproape 4.000 de unități, peste 200 de cafenele de 
specialitate și aproximativ 50 de cafenele de specialitate 
independente, deschise de antreprenori români, potrivit 
datelor publicate anul trecut de compania de cercetare de 
piaţă Euromonitor. 

Cele trei segmente - cafenele, cafenele de specialitate și 
cafenele independente de specialitate - sunt privite          
separat în raportul realizat de Euromonitor. Astfel, cafenele 
sunt considerate localurile româneşti care vând produse de 
cafea, dar nu numai, iar cafenelele de specialitate sunt 
reprezentate de localurile deținute de lanțuri precum 
Starbucks şi businessurile independente precum rețeaua  

Un barista sau un barman trebuie să știe 90% teorie, să 
știe să combine arome, iar 10% înseamnă să știi să lucrezi   
cu propriile mâini” - Laurențiu Ștefan, barista cu experiență de aproape 15 ani
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școlile de profil au scos sute de barista pe piață, care au 
umplut locurile de muncă create de noile nume apărute. 

Laurențiu Ștefan spune că a avut noroc că a participat la 
multe concursuri, deoarece acestea au reprezentat o 
experiență din care a învățat cele mai practice lucruri. 
Motiv pentru care sfatul lui pentru cei care nu au                     
încredere în cursuri sau traininguri este să participe                 
la concursuri.

În cei aproape 14 ani de carieră în domeniul preparării 
cafelei de specialitate, Laurențiu Ștefan a oferit training la 
peste 1.000 de persoane prin intermediul a trei școli de 
profil, iar în prezent își continuă această activitate sub 
brandul Barista Team, business înființat de el în 2013, dar 
de care a început să se ocupe propriu-zis în urmă cu 
aproximativ trei-patru ani. În tot acest timp, pe piață au 
apărut cafenele independente de specialitate, deschise de 
români, și au intrat lanțuri de cafenele internaționale, iar 

parteneri, a înființat cafeneaua și prăjitoria de cafea Drop-
Shot Coffee Roasters, ce a încheiat primul an de activitate 
cu afaceri de aproximativ 900.000 de lei. 

În cadrul DropShot Coffee Roasters lucrează o echipă de 
nouă colegi, care spun că „nu există un barista perfect, 
pentru că în această meserie înveți în fiecare zi și              
descoperi arome în fiecare moment, trebuie doar să fii 
curios”. Printre avantajele oferite de meseria de barista se 
numără socializarea, confortul dar și complexitatea jobului. 

În 2015, după ce s-a desprins de Asociația de Cafea de 
Specialitate din România, Laurențiu Ștefan și-a continuat 
cariera de „profesor de barista” și a fondat o școală de 
barista în zona Hala Traian din București, la care a renunțat 
doi ani mai târziu.

În 2018, antreprenorul a fondat un lanț de patru cafenele 
sub numele de Cafetăria - business ce a încheiat anul 
2019 cu afaceri de 700.000 de lei. Iar în 2019, acesta și-a 
continuat „expansiunea” pe piață și, împreună cu alți trei 

„În 2011 am urmat cursuri acreditate de barman, iar apoi am lucrat la un bar deschis prin zona Floreasca. În 2012 am 
descoperit Asociația de Cafea de Specialitate din România, care organiza Competiții Naționale de barista în șase orașe din 
țară”, și-a continuat Laurențiu Ștefan povestea.

Dar, pentru că nu avea încredere în propriile forțe, s-a înscris în cadrul Asociației doar ca voluntar și oferea training 
concurenților. Astfel, a devenit coordonator educațional al Asociației de Cafea de Specialitate din România, până în 
2015. „Având ocazia să văd nivelul de pregătire al celorlați, am prins curaj. În 2013, când s-a organizat concursul la 
București, m-am înscris ca participant și am câștigat Competiția Națională de Barista din România, apoi am mers la mondiale, 
în Australia, unde am făcut și vărsat de vânt și am ocupat locul 40, dar asta-i altă poveste”, a adăugat Laurențiu Ștefan.

„Un barista sau un barman trebuie să știe 90% teorie pentru a ști să combine arome, texturi și să construiască gusturi noi. 10% 
înseamnă să știi să lucrezi cu propriile mâini, dar prin antrenament se rezolvă și partea asta. Pentru cei care nu au încredere în 
traininguri sau în cursuri, recomand pentru învățare concursurile. Sunt cele mai utile, ne ajută să ne autodepășim.”

„Ca barista trebuie să ai multe calități și de aceea este un job complex. Trebuie să știi chimie, să știi arome și să ai simțuri 
dezvoltate, trebuie să încerci lucruri noi și să fii creativ, să fii amabil și să știi să îți păstrezi calmul de dimineață până seara. 
Deci trebuie să te temperezi o zi întreagă și să îți faci meseria cât mai bine, să nu i se facă rău clientului după ce bea cafeaua 
preparată de tine. Poți să lucrezi și în ture de șase ore, și în ture de opt ore, 12 ore, depinde de angajator și de cum funcționează 
localul”, a explicat antreprenorul Laurențiu Ștefan. 
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„Au libertatea de a face ceea ce le place, în zona în care sunt 
confortabili, de a se exprima și de a se adresa unui public pe 
care ei îl aleg. Dacă sunt constanți și tratează cu seriozitate 
acest lucru, dar și dacă mesajele pe care ei le transmit au 
substanță și ajung la targetul lor, atunci ei se pot dezvolta în 
această direcție și ajung să reprezinte adevărate modele.”

Un influencer care are 150.000 de abonați poate câștiga 
de la 5.000 de euro pe an până la 100.000 de euro pe an, 
luând în calcul inclusiv campaniile de imagine, adaugă 
reprezentantul Global Records. El spune că numărul de 
abonați și de vizualizări nu se traduce de fiecare dată în 
bani, motiv pentru care nu poate estima o sumă lunară. 

„Am crea așteptări false dacă am stabili un buget în 
funcție de numărul de abonați. Acest lucru depinde foarte 
mult de nișa în care activează creatorul de conținut, de 
gradul  de implicare al fiecăruia și, nu în ultimul rând, de 
calitatea conținutului prezentat comunității”, mai spune 
Claudiu Ilioiu.

Vloggerii, formatorii de opinie
ai noilor generații

În țările occidentale, vloggingul este o profesie cunoscută și 
un domeniu exploatat de mai multe persoane, comparativ 
cu statele est-europene, unde această activitate a pătruns 
mai greu și unde încă este o meserie  la început de drum.         

„E greu să definești piața de vlogging, atât timp cât nu este 
stabilit un număr minim de abonați pentru care te poți considera 
influencer. Putem vorbi concret despre numărul de creatori de 
conținut semnați în exclusivitate cu Global Talent United, în al 
cărui portofoliu sunt în acest moment peste 150 de talente, 
acesta fiind în creștere”, spune Claudiu Ilioiu, reprezentant al 
casei de discuri Global Records din România, înființată în 
2008 de omul de afaceri Ștefan Lucian. Global Records este 
parte a platformei Global Entertainment, care cuprinde, pe 
lângă casa de discuri, agenția de impresariat Global Booking 
și agenția de influencer marketing Global Influencer. 

Claudiu Ilioiu spune că domeniul se dezvoltă constant și atrage 
„personal” pentru că printre beneficiile și avantajele pe care 
le oferă se află libertatea de a alege tot ce include acest job.

Deși multă lume crede că vloggingul înseamnă doar entertainment, iar cei care livrează conținut doar se distrează și 
merg în vacanțe, lucrurile nu sunt chiar așa „roz” în acest domeniu. Astfel, Cristian Dascălu, vlogger român care și-a 
început cariera pe YouTube în toamna anului 2017, a povestit în cadrul unui interviu ce înseamnă pentru un vlogger 
să își desfășoare activitatea.

„Să fii vlogger înseamnă, pe lângă multe altele, foarte multă muncă în editare. Pentru fiecare minut de video pot petrece 
între două și trei ore lucrând. Astfel, pentru cinci minute de video - tot procesul incluzând scenariu, filmare, editare, postare 

Ce înseamnă conținut de tip vlogging de pe YouTube
și ce rezervă viitorul acestei meserii
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spus și care au sute de mii sau, poate, milioane de urmăritori, 
petrec foarte mult timp pentru fiecare video pe care-l 
realizează. Totul pleacă de la o idee, continuă cu planul, 
filmarea propriu-zisă și editarea. Toate acestea implică 
dedicare, creativitate și timp. Depinde de fiecare influencer 
cum își dozează resursele și unde își dorește să ajungă cu 
vlogurile sau, în general, cu videourile pe care le face”, a spus 
Claudiu. 

Reprezentantul Global Records, Claudiu Ilioiu, spune 
că un avantaj al acestui job este flexibilitatea și faptul 
că vloggerii își pot face singuri programul. 

„Fiecare își alege câte ore petrece «la muncă». Este 
vorba despre pasiune aici, despre a face un lucru care 
te reprezintă și pe care vrei să-l dezvolți. Însă, cu 
siguranță, creatorii de conținut care au un cuvânt de 

– lucrez minim 10 ore, chiar pot depăși ușor 20 de ore. E un efort care rareori se vede din fața ecranului și de care rareori 
consumatorii țin cont sau măcar își dau seama. Nu am anticipat acest fapt înainte de a face primul meu video”, a explicat 
Cristian Dascălu.

Cristian Dascălu a „semnat” contractul pentru poziția de vlogger și a intrat 
în această lume digitală în 2017, când a aflat că va pleca în California 
pentru a urma un internship în cadrul companiei americane Google. 

„Mi-am dorit să capturez experiența de acolo pentru mine, să fac un jurnal de 
călătorie pentru când voi fi bătrân. În același timp, voiam să trimit clipurile 
video prietenilor mei și familiei mele. Totodată, am observat trendul ascendent 
al YouTube-ului în România și în lume și am zis să îi dau o șansă, fiind atras de 
componenta creativă pe care o implică”, a adăugat Cristian Dascălu. În 
prezent, pagina sa de YouTube care poartă numele „Cristian Dascălu” 
înregistrează aproximativ 159.000 de abonați. De asemenea, din toamna lui 
2017 până în prezent Cristian Dascălu a postat peste 130 de videoclipuri în 
care vorbește despre America, despre munca desfășurată în cadrul 
internshipului la Google, despre călătorii și răspunde la întrebările celor 
care îl urmăresc. 

Subiectele pe care le abordez în vloggurile 
mele reprezintă un mix între viața mea      
personală și experiențele mele, filtrate prin 
ceea ce consider eu că ar fi util pentru alți 
oameni.”

„Practic, e un jurnal video al evoluției mele, cu problemele și greutățile, greșelile și învățămintele pe care le extrag și le 
împărtășesc cu publicul care mă urmărește.”

Cristian Dascălu,
vlogger
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Deși este o meserie care, cel puțin la prima vedere, pare atractivă și distractivă poate, nu oricine poate fi vlogger, 
pentru că nu oricine are capacitatea de a-și dedica tot timpul job-ului. Pe lângă faptul că o bună parte din munca unui 
vlogger constă în editarea conținutului, Cristian Dascălu spune că un vlogger nu mai știe ce este aceea o vacanță.

Cel mai important lucru în succesul pe YouTube (și nu numai) e să fii 
acolo, să lucrezi pentru obiectivul tău. Asta înseamnă că produci minim 
un video pe săptămână și continui să evoluezi pe mai multe planuri     
(storytelling, editare, dicție în fața camerei, conținut interesant etc.)”

„Dacă faci un video și prinde bine, iar apoi consideri că e în regulă să iei pauză două luni, mare greșeală. Cea mai dificlă parte 
este să fii constant”, spune vloggerul Cristian Dascălu.

videoclipuri de calitate pe YouTube, care să le împărtășească 
experiențe sau care să le confirme sau să le infirme anumite 
lucruri despre locuri, obiecte, persoane, întâmplări, produse. 

În opinia lui, acest domeniu nu își va găsi sfârșitul prea 
curând, ba din contră, va cunoaște o dezvoltare din ce în ce 
mai mare, având în vedere nevoia societății de a consuma            

„Consider că în ultimii ani a crescut vertiginos nevoia de un astfel de conținut. Încă mai e mult loc de evoluat în această 
industrie.” 

De ce nevoia? Pentru că oamenii caută păreri, caută repere și                    
dintotdeauna au făcut asta.”



„Trăind acum într-o lume cu așa multe oportunități și atât de multe direcții, se aprinde nevoia apariției unor mijloace de 
informare care să explice, să povestească despre situația x, y sau z. Nu în ultimul rând, sentimentul de conexiune umană a 
fost, este și va fi incredibil de puternic. Noi trăim și învățăm ascultând din poveștile altor oameni. De câte ori nu ne-am 
pierdut ore într-o conversație, ascultând povestea altcuiva și de câte ori nu am fost captivați de o experiență, poate chiar 
banală, a unui amic, pentru că ne-am identificat și noi acolo. Până acum, auzeam astfel de povești vorbind cu prieteni, 
stând la masă cu cei dragi, cunoștințe, citind o carte. Acum există oameni care le împărtășesc pe internet. Mediul e diferit, 
poveștile sunt aceleași. Cred că e loc de o creștere exponențială în acest domeniu, în viitorul apropiat.”

Întrebat ce sfaturi are pentru vloggerii din România, Cristian Dascălu a pus în cap de listă „conținut de calitate și 
principii”, acestea fiind urmate de „multă muncă și plan pe termen lung”.
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Pentru a avea randament în acest domeniu,
trebuie să construiești pe termen lung,
nu pe clickbait de moment.”

 „În plus, trebuie să ții cont de faptul că oamenilor nu le pasă de tine. Ei nu se uită la un videoclip de al tău pentru tine, se 
uită dacă au ceva de obținut sau de învățat de la tine. E moneda plătită pentru timpul lor investit în videoclipul tău. În mod 
ideal, mi-ar plăcea să existe mai mulți creatori de conținut profesioniști și mai mult curaj sau disponibilitate din partea lor, 
să iasă la lumină”, a conchis Cristian Dascălu.

să analizeze foarte bine piața și să aleagă cu mare grijă 
publicul căruia i se adresează. E esențial ca un creator de 
conținut să fie autentic și să-și transmită cât mai bine 
mesajele.”

De asemenea, Claudiu Ilioiu este de părere că „nu are 
importanță dacă sunt mulți sau puțini. Cred că este                       
important ca cei care sunt, sau care vor să facă treaba asta, 
să aibă răbdare, să creeze conținut de calitate,                               
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investea în aparatură profesională. Aceștia fotografiau 
singuri momentele care le trezeau amintiri, fără a-și căuta 
un loc în industrie, spune Claudia Chelbea,                            
absolventă a Facultății de Jurnalism și Științele                        
Comunicării (FJSC) din București și fotograf de                     
evenimente de șase ani. 

Fotografia - o pasiune
transformată în profesie

Piața fotografilor profesioniști a început să se bucure de o 
creștere a numărului de persoane care profesează în 
domeniu în urmă cu aproximativ patru-cinci ani când, pe 
lângă cei care erau cunoscuți în piață și pe lângă                 
cei care urmau cursuri de specializare în domeniu pentru   
a practica această meserie, un număr mare de persoane 

Ce înseamnă să fii fotograf profesionist în România

Veniturile pe care le poate avea un fotograf de evenimente variază 
foarte mult și nu sunt constante. Poți câștiga de la 200 de euro până la 
mii de euro, în funcție de experiență, aparatură și de complexitate.”

- Claudia Chelbea, fotograf cu experiență de 6 ani

„Până să mă intereseze acest domeniu, aveam în preajmă doar două-trei persoane pasionate de fotografie sau care lucrau în 
domeniu. În schimb, în primul an mi s-a părut că a fost un mare boom de fotografi pe piață”, a adăugat Claudia Chelbea.

Ea a experimentat fotografia din mai multe puncte de vedere, unghiuri, stări și sentimente, participând la evenimente de 
mai multe tipuri precum nunți, botezuri, petreceri în club, concerte sau piese de teatru. 
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investea în aparatură profesională. Aceștia fotografiau 
singuri momentele care le trezeau amintiri, fără a-și căuta 
un loc în industrie, spune Claudia Chelbea,                            
absolventă a Facultății de Jurnalism și Științele                        
Comunicării (FJSC) din București și fotograf de                     
evenimente de șase ani. 

Știind că a fotografiat mai multe evenimente, am întrebat-o ce parte i se pare mai dificilă în a fi 
fotograf.

Cred că cel mai dificil este să surprinzi emoția. Să captezi în 
acel x număr de cadre exact ce se întâmplă, mai ales dacă 
vorbim de persoane obișnuite, care nu sunt puse des în fața 
unui fotograf.”

E greu de captat uneori, pentru că multe persoane sunt puțin speriate de camera foto și de fotograf. 
Dacă realizează că sunt fotografiați, își schimbă postura, mimica, gesturile. Am pățit de multe ori să 
vreau să fotografiez o persoană care râde sau este foarte entuziasmată, să realizeze că ea o să fie în 
acel cadru, deși eram în celălalt capăt al încăperii și, într-o fracțiune de secundă, să tranforme acel 
zâmbet larg și expresiv într-unul timid. Cred că asta este cel mai greu: să te faci nevăzut, dar să fii fizic 
acolo, cu o cameră foto în mână, astfel încât să poți surprinde reacțiile naturale ale oamenilor, exact 
așa cum sunt ei”, spune Claudia Chelbea.

Iar partea cea mai frumoasă la meseria pe care o 
are este reprezentată de neprevăzut, pe lângă 
partea de editare, spune ea.

Orice ședință foto, eveniment, 
peisaj vine cu ceva nou. Sunt 
de patru ediții fotograf al 
proiectului Ora de Educație 
Rutieră și, deși merg cam în 
aceleași școli, de fiecare dată 
ceva e schimbat acolo.”

Felul în care răspund oamenii la ce se întâmplă diferă 
de fiecare dată. Același peisaj pe care îl fotografiez în 
fiecare an, mă poate surprinde de fiecare dată. Este 
foarte challenging acest domeniu, nu te plictisești 
niciodată și cred că asta îmi place cel mai mult.”

Claudia Chelbea a adăugat că, dacă ar putea 
schimba ceva la domeniul în care activează, ar 
începe cu percepția oamenilor asupra domeniului 
și ar continua cu editarea excesivă a fotografiei.
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acestui domeniu și, pe de altă parte, un „concurent”, având 
în vedere că aduce după sine smartphone-uri cu camere 
foto avansate, care pot face concurență camerelor de 
fotografiat moderne, explică Claudia Chelbea.

Ea consideră că industria pe care o reprezintă cunoaște          
o dezvoltare accelerată în ultimul timp, fiind împinsă într-o 
bună măsură de evoluția noilor tehnologii. Evoluția             
tehnologică este, pe de o parte, un vector pentru dezvoltarea 

Aș vrea să dispară retușarea excesivă a fotografiilor. Ador tot ce ține de 
editare și de retușare, dar, sincer, nu e absolut nicio problemă și nu te 
judecă nimeni dacă ai un coș sau riduri.”

„Acum sunt mirrorless-urile, full-frame-urile, care au senzori cu zeci de megapixeli, rezoluție genială, obiectivele care au 
diafragme din ce în ce mai mari, e o adevărată nebunie. Tehnologia se dezvoltă foarte repede și o să se întâmple asta, mai ales 
că, din punctul meu de vedere, telefoanele sunt o adevărată competiție. Când am început în toamnă să fac un update aparaturii,              
am început cu body-ul și mi-a zis o cunoștință: «Nu înțeleg de ce ai dat atâția bani, că uite ce poze frumoase face telefonul meu».  
Nu știu exact cum o să se dezvolte domeniul, dar sper că în bine și am o singură dorință: noua mea cameră foto încă să fie «bună» 
la anul.”

“Sunt chestii normale, deci să fim normali. Aș mai schimba și percepția oamenilor asupra acestui 
domeniu. Fotografia nu înseamnă doar să apeși pe un buton și gata. E un întreg concept în spate, 
trebuie să transmiți ceva. Trebuie să captezi întreaga amintire, cu tot cu emoții, iar fotografia să le 
transmită privitorilor ei amintirile captive în ea.”
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din Capitală. Claudia Chelbea încă nu a urmat cursuri 
private de fotografie, dar spune că, înainte să ajungă la 
facultate, unde a avut un curs de fotojurnalism, a citit 
multe cărți de specialitate pentru a se pune la punct cu 
partea tehnică.

În prezent, ea este fotograf în cadrul proiectului 
educațional „Ora de educație rutieră” care se desfășoară 
în școlile și grădinițele din București, dezvoltat                        
de asociația neguvernamentală Edit, și urmează Masterul      
de Producție Multimedia și Audio-Video în cadrul FJSC 

De asemenea, ea spune că veniturile pe care le poate avea un fotograf de evenimente variază foarte mult și nu 
sunt constante. Astfel, un fotograf poate câștiga începând de la 200 de euro până la mii de euro, în funcție de 
experiență, aparatură, în funcție de cât de complexe sunt serviciile oferite, dar și în funcție de eveniment în sine.

La nunți se câștigă foarte bine, dar este și foarte solicitant și depinde 
de ofertele pe care le ai, de cât sunt dispuși mirii să ofere pe partea de 
video. Toate calculele astea se bazează pe cerere-ofertă, pe tipul de 
eveniment, pe numărul de invitați.”

„Acum sunt mirrorless-urile, full-frame-urile, care au senzori cu zeci de megapixeli, rezoluție genială, obiectivele care au 
diafragme din ce în ce mai mari, e o adevărată nebunie. Tehnologia se dezvoltă foarte repede și o să se întâmple asta, mai ales 
că, din punctul meu de vedere, telefoanele sunt o adevărată competiție. Când am început în toamnă să fac un update aparaturii,              
am început cu body-ul și mi-a zis o cunoștință: «Nu înțeleg de ce ai dat atâția bani, că uite ce poze frumoase face telefonul meu».  
Nu știu exact cum o să se dezvolte domeniul, dar sper că în bine și am o singură dorință: noua mea cameră foto încă să fie «bună» 
la anul.”

În cei șase ani de carieră, Claudia a observat că cea mai agitată          
perioadă și cea mai „prosperă” pentru un fotograf de eveniment este 
între postul Paștelui și postul Crăciunului. 

„În ultimii trei ani, cel mai lejer a fost vara pentru mine. Daca ești fotograf 
la nunți, de exemplu, este exact invers. Eu am fost la suficient de multe 
nunți încât am ajuns să îmi pun semne de întrebare dacă eu mai vreau 
nuntă sau nu. Țin minte că am avut o perioadă de câteva luni în care am 
mers la un eveniment pe săptămână, dar la firmă erau și câte patru                 
evenimente pe weekend, iar uneori weekendul începea de joi.”

La început am citit multe cărți, ca să învăț partea tehnică și ce înseamnă 
fiecare buton din meniul unui aparat, m-am mai uitat la tutoriale, dar 
am învățat aproape totul după modelul Dee Dee din desenul «Dexter»”
„«Ce face butonul ăsta?» sau «Cum iese fotografia cu setările astea?». Pentru mine a fost și încă este un lung șir de 
experimente, pentru că nu te învață nicio carte și niciun profesor cum să simți momentul în care trebuie să apeși pe 
buton. Nu am urmat cursuri, urmează să mă înscriu după ce termin masterul.” 
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Cunoștințe despre branding,
strategie de imagine și puțin noroc

Secretele meseriei de
„personal shopper”

Cel mai frecvent buget pe care o mare parte dintre clienții mei îl 
dedică cumpărăturilor de acest gen este de 1.000 de euro. 
Independent de costurile serviciilor de personal shopping”

- Lucia Faur, personal shopper
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„Personal shopper este un consultant specializat în styling vestimentar, tendințe și 
oferte actuale în materie de vestimentație, încălțăminte și accesorii, care te 
însoțește la cumpărături și te sfătuiește cum să faci cumpărături eficiente, în așa 
fel încât ținutele achiziționate să ți se potrivească perfect pe fizionomie, activitate 
și personalitate. Iar toate acestea se întâmplă, de multe ori, într-un buget prestabilit 
și raportat la o listă fermă de articole achiziționate”, spune Lucia Faur. Ea a mai 
spus că „cel mai frecvent buget pe care o mare parte dintre clienții mei îl dedică 
cumpărăturilor de acest gen este de 1.000 de euro. Independent de costurile 
serviciilor de personal shopping. Este ceva cu această sumă”.

Fiind încă o meserie care a penetrat recent piața românească, multă lume nu 
înțelege ce presupune concret meseria de personal shopper, astfel că o 
privesc ca pe un serviciu de lux și de care se pot lipsi. 

Consumatorii români sunt relativ neinformați cu privire la această meserie. 
Mulți o privesc precum un moft sau un răsfăț de lux, alții sunt reticenți și 
cred că «oricine poate face cumpărături și știe cum să se îmbrace» - nimic 
mai greșit, de altfel.”

„Eu încurajez românii să perceapă această profesie de personal shopper oarecum în același mod în care percep meseriile de 
hair stylist, makeup artist, chiar și nail artist ori cosmetician. Toate acestea fac parte din rutina unei femei îngrijite. Toate 
pot fi făcute acasă, fără asistență specializată, dar, cu toate acestea, alegem să apelăm la un specialist care să ne garanteze 
rezultate impecabile, în timp record”, a spus Lucia Faur. 

Fiind într-un stadiu incipient în România, 
nu îmi dau seama cât profit poate genera 
strict acest segment.

În cazul meu, personal shoppingul 
reprezintă doar o latură a vastei activități 
pe care o practic ca stilist vestimentar 
(consultant de imagine)”

În acest context, ea este de părere că profesia de personal 
shopper va lua amploare în România și că „la fel ca în cazul 
altor servicii ce țin de modul în care suntem percepuți în 
societate, dar și de stima de sine, domeniul va crește             
tot mai mult, va fi tot mai apreciat, iar serviciile tot mai 
solicitate.”

Lucia Faur spune că, la fel ca în orice alt domeniu, baza 
pentru meseria de personal shopper este construită din 
cunoștințe despre branding, strategie de imagine și puțin 
noroc.
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Ea a povestit că cel mai mult la această meserie îi place partea de interacțiune cu clienții și feedbackul    
acestora, care se vede pe fețele lor atunci când îi ajută să își atingă scopurile în materie de imagine și shopping. 

Lucia Faur este de părere că nu s-a format o tipologie aparte de oameni care apelează la serviciile de personal 
shopping, însă cei care o fac trebuie să aibă deschidere culturală și astfel să cunoască și să înțeleagă această 
meserie și beneficiile ei. 

„Personal, lucrez cu oameni din toate zonele: showbiz, artiști, oameni de business, oameni cât se poate de 
normali, bărbați și femei, cele din urmă fiind desigur în număr semnificativ mai mare. Dar acest lucru se 
datorează și atenției mai mari pe care femeile o acordă felului în care se prezintă, în cele mai mici detalii.”

De altfel, Lucia a adăugat că, în general, clienții ei dedică în jur de 1.000 de euro unei sesiuni de 
cumpărături de acest gen, pe lângă costurile cu serviciul de personal shopping.

Lucia Faur are două diplome de master, dintre care una în domeniul 
fashion obținută la Paris, Franța.

„Eu, personal, încurajez studiile în orice domeniu. Desigur că există mulți 
oameni care au acest talent nativ, însă, oricum ar fi, studiul amănunțit al 
unui subiect sau domeniu nu poate să aducă decât informații valoroase 
profesiei pe care urmează să o practici. Eu, la rândul meu, am două 
diplome de master, dintre care una în modă, la Paris și consider că acestea 
mi-au oferit un plus de valoare pe plan profesional”, a conchis stilistul 
vestimentar Lucia Faur.

„Partea terapeutică vine fie din faptul că îi ajuți să își sporească stima de sine, fie le simplifici viața prin 
eliminarea grijilor cu privire la o imagine nepotrivită. Îmi place foarte mult ceea ce fac și consider că orice 
dificultate este de fapt o provocare și mă face să evoluez tot mai mult pe plan profesional.”

Cel mai mult la această meserie îmi place partea 
terapeutică, respectiv bucuria autentică pe care o oferi 
oamenilor.”



bundeangajat.olx.ro

Stabilitatea, siguranța, lucrul într-un mediu competitiv și în continuă dezvoltare devin 
așteptări firești pe care din ce în ce mai mulți români încep să le aibă de la un post necalificat.

Pentru ca piața muncii să înceapă să le asimileze, candidații trebuie să fie din ce în ce mai 
adaptabili și deschiși să se informeze, sau să facă acei pași mici prin care competențele lor să 
devină de nerefuzat la un interviu.

Ascultând nevoile candidaților, OLX le pune la dispoziție pe bundeangajat.olx.ro  acele 
scurtături care îi pot ajuta să obțină maximum de beneficii și standarde dorite de la viitorul 
loc de muncă.
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