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Figura 1. Evolu"ia angaja"ilor din domeniul telecomunica"iilor din România (sursa: Institutul Na"ional de 
Statistic!)

La Adecco suntem devota!i s" ajut"m oamenii s" î#i dep"#easc" 
poten!ialul. Excel"m prin potrivirea persoanelor cu oportunit"!i 
într-o gam" larg" de ocupa!ii o$ce, industriale #i servicii. 

Acoperind munca temporar", plasarea permanent" #i 
externalizarea, cre"m solu!ii personalizate pentru companii. 

De asemenea, în calitate de lideri na!ionali în domeniul HR, 
oferim expertiz" trans-industrial" în tehnologie, consultan!" 
în inginerie digital", servicii de evaluare pentru a permite 
transformarea digital" #i a accelera inova!ia. 

Tehnologia #i sectorul locurilor de munc" inovatoare joac" un rol 
important în domeniul de activitate al companiei noastre. 

Locurile de munc" în domeniul telecomunica!iilor având un statut 
aparte.  

În ultimii 5 ani, Adecco a procesat peste 1700 de contracte 
de munc" pentru angaja!i în locuri de munc" din industria 
telecomunica!iilor din România pentru multipli clien!i parteneri. 

De asemenea, peste 4000 de candida!i au interac!ionat în ultimii 
ani cu consultan!ii no#tri din recrutare sau au aplicat la pozi!iile 
deschise de Adecco.
Industria telecom din România a înregistrat schimb"ri majore în 
ultimele dou" decenii, perioad" în care a dezvoltat una dintre 
cele mai bune infrastructuri de date mobile #i fixe din Europa.

În timpul pandemiei Covid-19, pia!a telecomunica!iilor si-a 
dovedit valoarea. Întreaga infrastructur" a fost pus" la încercare 
pe m"sur" ce peste noapte milioane de oameni au început s"-#i 
mute activitatea de lucru #i educa!ional" online. 

Furnizorii de telecomunica!ii au fost provoca!i s" furnizeze 
conexiuni stabile #i de vitez" mare pentru a sprijini volumul 
suplimentar de munc" la domiciliu (Sava, 2021).

În ultimii 10 ani, num"rul angaja!ilor din industria de 
telecomunica!ii a crescut constant. 

Cu o cre#tere de aproape 15% în ultimul deceniu (2010-2019), 
acesta este unul dintre cele mai active #i mai apreciate sectoare 
de activitate (Fig.1).

Infrastructura tehnic" #i locurile de munc" pe care le creaz" fac 
din sectorul telecomunica!iilor unul dintre cele mai stabile din 
economie. În 2019, a reprezentat 1,56% din PIB-ul României, în 
timp ce în Marea Britanie reprezint" 4,31, în SUA, 3,06%. Acesta 
este un semn clar cu privire la perspectivele cre#tere #i dezvoltare 
pentru anii urm"tori.

În 2021, cele mai importante companii de telecomunica!ii din 
România au fost Orange România, Vodafone România, RCS & 
RDS #i Telekom. Telekom este furnizorul principal de telefonie fix" 
bazat pe abona!i cu o cot" de 40% din pia!". Pe de alt" parte, 
pia!a internetului prin cablu este dominat" de RCS #i RDS.

Internetul mobil s-a r"spândit rapid între utilizatorii români în 
ultimul deceniu #i acum reprezint" majoritatea conexiunilor la 
internet. La sfâr#itul anului 2019, conexiunile de internet mobil 
4G reprezentau aproximativ 60% din toate conexiunile din 
România. 

În acela#i timp, furnizorii mari au început s" se concentreze pe 
tehnologia 5G. De#i proiectele sunt într-o etapa emergent", 
to!i marii furnizori au introdus pe pia!" conexiuni 5G în zonele 
urbane mari (Bucure#ti, Bra#ov, Cluj-Napoca #i Constan!a) (Sava, 
2021).
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Tehnologia 5G va avea în curând un rol revolu!ionar în 
sectoarele bazate pe tehnologie #i va avea impact asupra 
cre"rii de noi locuri de munc". Acest lucru va aduce inova!ii 
atât în activit"!ile de stat, cât #i în cele din sectorul privat. 
Realitatea virtual" #i augmentat", agricultura de precizie, 
porturile inteligente, transportul #i logistica, vehiculele autonome, 
construc!iile conectate #i multe altele vor fi transformate de 5G 
(Mandel & Long, 2020).

Se estimeaz" c" pân" în 2034 tehnologia 5G va crea 4,6 
milioane de locuri de munc" doar în SUA ca parte a unui nou val 
de mobilitate #i inova!ie. Aceste locuri de munc" vor reprezenta 
un al treilea val de noi locuri de munc" (Tabelul 1) create în 
sectoare precum agricultur", energie, construc!ii, produc!ie, 
transporturi, educa!ie, asisten!" medical" #i în domeniul de 
ap"rare (Business Wire, 2021).

Tabelul 1. Exemple de locuri de munc! din al treilea val (Sursa: Business Wire)

Telecomunica!iile ca sector al ocup"rii for!ei de munc" este 
unul dintre cele mai bine apreciate #i mai sudice sectoare din 
România. 

Într-un studiu recent publicat de unul dintre cele mai mari 
portaluri de locuri de munc" din România (BestJobs.ro) 
în ultimele 3 luni din 2021, companiile din IT / Telecom au 
înregistrat cel mai mare num"r de CV-uri trimise (Fig.2)

Interesul actual pentru locurile de munc" în telecomunica!ii, 
împreun" cu diversitatea economiei române#ti, creaz" o gam" 
larg" de locuri de munc" care vor fi potentate de tehnologia 5G. 

Se estimeaz" c", pân" în 2049, aceste locuri de munc" vor 
implica sau vor angaja aproximativ 3% din popula!ia civil" activ" 
din România.

Fig. 2. Num!rul de solicitan"i pe preferin"e T1 2021 (sursa: BestJobs.ro)
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Adecco is present everywhere in România
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