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AIMS SalaryMap înseamnă analiza pieței de compensații și beneficii pentru 3 sectoare diferite de business:  

▪ activitate de producție industrială (AIMS SalaryMap – Producție) 
▪ activitate de dezvoltare software (IT SalaryMap) 
▪ activitate de servicii externalizate pentru companii din grup sau pentru terți (AIMS SalaryMap – Outsourcing). 

 

AIMS SalaryMap means the analysis of compensation and benefits market for 3 types of different business sectors: 

▪ industrial production (AIMS SalaryMap – Manufacturing) 
▪ software development (IT SalaryMap) 
▪ outsourced services for companies in the group or third parties (AIMS SalaryMap – Outsourcing). 

 
 

AIMS SalaryMap 
PREZENTARE / PRESENTATION 

 
  
 



 

 

 2 
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DE CE SĂ ALEGI AIMS SalaryMap? / WHY CHOOSE AIMS SalaryMap? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Pentru autenticitate, am preferat să lăsăm testimonialele în limba în care au fost scrise.   

For the sake of authenticity, we left the testimonials in the original language they were written in. 

 
 

CATALOGUL DE POSTURI / JOBS CATALOGUE

 

PRODUCȚIE / MANUFACTURING IT OUTSOURCING 

478 
poziții analizate din 16 departamente / 
positions surveyed from 16 departments: 
 
 
1. Management General / General 

Management 
2. Administrativ / Administrative 
3. Resurse Umane / Human Resources 
4. Financiar / Finance 
5. Producție / Production 
6. Întreținere / Maintenance 
7. Managementul Calității / Quality 

Management  
8. Inginerie / Engineering 
9. Îmbunătățire Continuă / Continuous 

Improvement 
10. Management de Program-Proiect / 

Program-Project Management 
11. Logistică / Supply Chain Management 
12. Achiziții / Procurement 
13. Tehnologia Informației / Information 

Technology 
14. Securitatea Muncii și Protecția Mediului / 

Health, Safety & Environment 
15. Comercial / Commercial  
16. Proiectare – Dezvoltare / Design & 

Development 
 

89 
poziții analizate din 8 familii de posturi / 
positions surveyed from 8 job families: 
 
 

1. Dezvoltare software / Software 
Development 

2. Dezvoltare hardware / Hardware 
Development 

3. Testare de sistem / System Testing 
4. Asigurarea calității în software / 

Software Quality Assurance 
5. Asistență tehnică clienți / Technical 

Customer Support 
6. Management 
7. Project Management 
8. Suport administrativ / Administrative 

Support 
 

348 
poziții analizate din 12 tipuri de servicii / 
positions surveyed from 12 business 
services: 
 

1. General Management 
2. Process Management 
3. IT Services Support Center 
4. Finance Services Support  
5. Human Resources Services 
6. Supply Chain Services Support 

Center 
7. Customer Service Support  
8. Sales and Marketing Services 
9. Data Management Services 

Support Center 
10. Project Management Services 

Support Center 
11. Internal Human Resources 
12. Internal Administrative 

“AIMS SalaryMap este unul dintre cele mai relevante studii pentru industria și aria în care ne desfășurăm activitatea, atât prin prisma acurateții datelor furnizate, cât 
și a numărului mare de participanți. Este instrumentul pe care îl folosim la actualizarea politicilor salariale, comparația cu organizațiile concurente, dar și în analizele 
privind oportunitățile de dezvoltare în alte zone din piață.” Mihaela Tudoran – Director Financiar Preh Romania 
  
‘’Lucrăm cu SalaryMap de 13 ani și în tot acest timp a fost un instrument de bază în stabilirea și orientarea politicii noastre salariale. SalaryMap este pentru noi un 
benchmark eficient, pentru că acoperă piața relevantă automotive și zona geografică de interes pentru noi. În plus, faptul că există un grup constant de companii care 
participă în fiecare an, conferă acestui studiu relevanța comparativă în timp. De-a lungul anilor, am apreciat câteva elemente la SalaryMap: 

▪ grupul constant de clienți pe care a reușit să-i fidelizeze 
▪ structura de poziții complexă, dar care în același timp nu e excesivă și dificil de procesat 
▪ legătura constantă cu noi ca și client pentru calibrarea pozițiilor din companie cu cele din studiu (ceea ce cu noi a fost o muncă semnificativă în fiecare an, 

pentru că avem 600 de poziții de calibrat) 
▪ flexibilitatea de a introduce în fiecare an poziții noi, ținând pasul cu evoluția pieței muncii din Vest, una dintre cele mai dinamice piețe din România 
▪ flexibilitatea rapoartelor specifice – am avut de fiecare dată un sprijin esențial în aceste rapoarte, care ne-au prezentat informația în forma cea mai 

semnificativă și ușor de folosit pentru noi  
▪ formatul clar și “user friendly” al raportului, care conține o serie complexă de date într-o formă clară și foarte accesibilă.  

Felicit din toata inima echipa de proiect pentru calitatea și consistența SalaryMap.’’ Loredana Ghițuică, Director Resurse Umane Joyson Safety Systems (Takata Romania) 
 
 
 

 



 

  

 

 

 
STRUCTURĂ RAPORT 2020 / REPORT STRUCTURE 2020 

 
 

IANUARIE-APRILIE (ediția de iarnă)  / JANUARY-APRIL (Winter Edition) 
 

 
 

 

 

1. RAPORT SALARII / PAY MARKET REPORT 
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TERMINOLOGIE / TERMINOLOGY  
 

Număr de ocupanți ai postului 

Number of jobholders 

reprezintă numărul de deținători ai postului pe poziția respectivă în cadrul companiilor participante; acesta este și numărul  de salarii 

prelucrate pentru poziția respectivă  

represents the number of incumbents of the specified position within participant companies; this is also the number of salaries reported and 

analysed for the specified position    

Număr de companii 

Number of companies 

reprezintă numărul  de companii în care s-a încadrat poziția respectivă  

represents the number of companies where the specified position was matched 

Minimum 
reprezintă valoarea minimă raportată pentru poziția specificată  

represents the minimum salary reported for the specified position  

D1 (decila / decile 1)  

Percentila 10 / 10th Percentile 

Decila inferioară - reprezintă valoarea din cadrul șirului de date care marchează cele mai mici 10% valori din eșantion  

Lower Decile - represents the point in the distribution of ranked pay data that divides the lowest 10% of the sample   

Q1 (quartila / quartile 1) 

Percentila 25 / 25th Percentile 

Quartila inferioară - reprezintă valoarea din cadrul șirului de date care marchează  cele mai mici 25% valori din eșantion  

Lower Quartile - represents the point in the distribution of ranked pay data that divides the lowest 25% of the sample   

M (mediana / median) 

Percentila 50 / 50th Percentile 

reprezintă valoarea din cadrul șirului de date care marchează 50% valori din eșantion 

represents the middle point in the distribution of ranked pay data that divides it in two equal parts  

Q3 (quartila / quartile 3) 

Percentila 75 / 75th Percentile 

Quartila superioară - reprezintă valoarea din cadrul șirului de date care marchează cele mai mici 75% valori din eșantion  

Upper Quartile -  represents the point in the distribution of ranked pay data that divides the lowest 75%    

D9 (decila / decile 9)  

Percentila 90 / 90th Percentile 

Decila superioară - reprezintă valoarea din cadrul șirului de date care marchează cele mai mici 90% valori din eșantion  

Upper Decile - represents the point in the distribution of ranked pay data that divides the lowest 90% of the sample   

Maximum 
reprezintă valoarea maximă raportată pentru poziția specificată  

represents the maximum salary reported for the specified position  

Media / Average 
reprezintă media aritmetică a valorilor raportate pentru poziția specificată  

represents the average of salaries reported for the specified position     

Salariul Lunar / Monthly Salary 
reprezintă SALARIUL LUNAR DE BAZĂ BRUT, aferent lunii ianuarie a anului curent  

represents the MONTHLY GROSS BASE PAY in January, current year      

Venitul Anual / Annual Income 

este compus din salariul de bază anual total, un procent format din sporuri care trebuie acordate obligatoriu prin lege (exemplu: spor de ore 

suplimentare, spor pentru munca de noapte, spor pentru condiții speciale de muncă) ș i un procent de venit variabil, format din prime, 

bonusuri, contravaloarea în bani a altor beneficii primite pe statul de plată.  

is composed of the total annual base salary, a percentage of allowances that must be granted by law (example of allowances: overtime, night 

shift work, special working conditions) and a percentage of variable income, consisting of bonuses, incentives and the cash value of other 

benefits registered in the payroll.    
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Dinamica salariilor în 2019 / Pay Dynamics in 2019 

▪ Cum au crescut salariile în 2019 / Salary increase in 2019 
▪ Evoluția salariilor în ultimii ani / Salary progression over the past years 

 
Dinamica salariilor și a personalului în 2020 / Pay and Personnel Dynamics in 2020 

▪ Salariul mediu brut Ianuarie 2020 / Average gross salary January 2020 
▪ Creșterea salarială bugetată pentru 2020 / Budgeted salary increase for 2020 
▪ Evoluția numărului de angajați în 2020 / Headcount progression in 2020 

 
Fluctuația / Employee Turnover 

▪ Fluctuația de personal în 2019 / Employee turnover in 2019 
▪ Fluctuația de personal în 2019, în funcție de vechimea în companie / Employee turnover in 2019, depending on length of employment 
▪ Fluctuația de personal în ultimii ani / Employee turnover over the past years 

 
Componența venitului variabil în 2020 / Variable Income Components in 2020 
PRIME ȘI BONUSURI / BONUSES AND INCENTIVES 

▪ Bonusul de performanță / Performance bonus 
▪ Primele de Sărbători și de vacanță / Holiday and vacation bonuses 
▪ Primele din aria de producție (numai pentru AIMS SalaryMap Producție) / Shopfloor bonuses (only for AIMS SalaryMap Manufacturing) 
▪ Prima de loialitate / Loyalty bonus 
▪ Prima de recomandare / Referral bonus 
▪ Prima de disponibilitate / on-call / On-call bonus 

2. RAPORT DINAMICA SALARIALĂ ȘI A PIEȚEI MUNCII  
PAY AND LABOUR MARKET DYNAMICS REPORT 
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IUNIE-SEPTEMBRIE (ediție de vară) / JUNE-SEPTEMBER (Summer Edition) 
 
 
Ediția organizată la mijlocul anului facilitează adaptarea rapidă, în timp real, a politicilor de compensații la ritmul pieței.  
The mid-year edition facilitates the fast, real-time adjustment of compensation practices to the labour market pace. 
 
 

 

 
CAPITOLE PRINCIPALE / MAIN CHAPTERS 

 
▪ POLITICA DE COMPENSAȚII ȘI BENEFICII / COMPENSATION AND BENEFITS POLICY 
▪ BENEFICII MEDICALE / MEDICAL BENEFITS 
▪ BENEFICII DE BUNĂSTARE / WELLBEING BENEFITS 
▪ BENEFICII DE PROTECȚIE / PROTECTION BENEFITS 
▪ BENEFICII DE TRANSPORT / TRANSPORT BENEFITS 
▪ BENEFICII DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ȘI A CARIEREI / CAREER AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT BENEFITS 
▪ BENEFICII PENTRU RELOCARE / RELOCATION BENEFITS 

 
 

Și multe altele ... / And much more... 
 
 
 

2. RAPORT SALARII / PAY MARKET REPORT  

a. nivelele salariale de încadrare brute din iulie 2020, în LEI și EURO / monthly gross salary levels of July 2020, in LEI si EURO 
b. variația salariului de încadrare iulie 2020 față de ianuarie 2020. Comparația este făcută pe un eșantion identic de companii. / the variation of base 

salary for July 2020 vs. January 2020. The comparison is done on the same benchmark of participant companies. 
 

 

 

 

1. RAPORT BENEFICII / BENEFITS REPORT 



  
 

 

AIMS SalaryMap 

PRODUCȚIE / MANUFACTURING 2019 
Nr. companii participante / 

No. of participant companies 

TOTAL 230 

Pe tipuri de producție industrială / By industry 

Auto / Automotive 111 

Electrică și electronică / Electrical and 
Electronics 

29 

Prelucrarea metalului / Metal 
Processing  

34 

Alte tipuri de producție / Other 56 

Pe regiuni geografice / By geographical regions 

BANAT  / WESTERN ROMANIA 80 

CENTRU / CENTRAL ROMANIA 46 

NORD / NORTHERN ROMANIA 62 

SUD / SOUTHERN ROMANIA 36 

EST / EASTERN ROMANIA 6 

Pe companii  / By company size  

Foarte mari / Very large (≥1000 
angajați/employees) 

63 

Mari / Large 250-999 
angajați/employees) 

83 

Mici & Medii / Small and Medium-sized 
(<250 angajați/employees) 

84 

 

IT / DEZVOLTARE SOFTWARE / 
SOFTWARE DEVELOPMENT 2019 

Nr. companii participante / 
No. of participant companies 

TOTAL 87 

Pe companii  / By company size    

Foarte mari / Very large (≥500 
angajați/employees) 

4 

Mari / Large (200-499 
angajați/employees) 

7 

Medii / Medium-sized (50-199 
angajați/employees) 

33 

Mici / Small (<50 angajați/employees) 43 

Pe județe / By county   

Timiş 39 

Cluj 35 

Iaşi 4 

Sibiu 3 

Braşov 5 

Mureș 1 
 

  

 
OUTSOURCING 2019 Nr. companii participante / No. of participant companies 

TOTAL  45 

Pe domeniu de activitate / By type of business 

Shared Service Centre (SSC) 35 

Business Process Outsourcing (BPO) 10 

Pe regiuni geografice / By geographical regions  

BANAT / WESTERN ROMANIA 17 

NORD / NORTHERN ROMANIA 15 

CENTRU / CENTRAL ROMANIA 5 

Pe companii  / By company size    

Mari / Large (>500 angajați/employees) 4 

Medii / Medium-sized (100-500 angajați)/employees) 14 

Mici / Small (<100 angajați/employees) 27 
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TIPURI DE RAPOARTE / TYPES OF REPORTS 

 
 

Toate rapoartele AIMS SalaryMap (Producție, IT, Outsourcing) pot fi generate sub formă de: / All AIMS SalaryMap reports (Manufacturing, IT, Outsourcing) 
can be generated as: 
 

RAPORT STANDARD 
STANDARD REPORT 

Raport predefinit de AIMS (general, regional, local, pe industrie) 
 
Report predefined by AIMS (general, regional, local, industry-specific)  

RAPORT SPECIFIC  
SPECIFIC REPORT  

Raport pentru care clientul stabilește criteriile de selecție – în funcție de oraș, județ, industrie sau comparație cu anumite companii din lista 
finală de participanți. Minimum 10 companii trebuie selectate în lista de prelucrare, pentru respectarea confidențialității.   
 
Report for which the selection criteria are established by the client – by city, county, industry or comparison with specific companies from the 
final list of participants. A minimum of 10 companies must be selected for processing, in order to maintain confidentiality.    

RAPORT PERSONALIZAT 
CUSTOMIZED REPORT 

Se compară salariile din compania client cu rezultatele din raportul considerat bază de comparație și se evidențiază locul acestora în grilă, 
pentru fiecare post în parte. Orice raport poate fi personalizat. 
 
The salaries reported by the client company are compared with the results from the report chosen as reference, the ranking being highlighted 
for each position. Any report can be delivered in a customized version. 

RAPORT COMBINAT 
CONCATENATED REPORT 

Acest raport adună într-un singur loc informațiile din 2 sau mai multe rapoarte salariale comandate de compania client; astfel, clienții pot 
avea, pe aceeași filă, unul sub altul, șirul de date salariale corespunzător fiecărui cod AIMS, extrase din toate rapoartele comandate. 
 
This report brings together information from 2 or more salary reports ordered by the client company; thus, clients can have, on the same tab, 
one under the other, the salary data string corresponding to each AIMS code, extracted from all ordered reports.   

 

PRODUCȚIE / MANUFACTURING IT OUTSOURCING 

Rapoarte Standard 
 
▪ General – prelucrează date din toate companiile 

participante 
▪ Regional – prelucrează datele participanților din 

Banat / Centru / Nord / Sud / Est 
▪ Local – prelucrează datele participanților din 

Timiș / Arad / Brașov / Sibiu / Bihor / Argeș / Cluj 
▪ pe Industrie – prelucrează datele participanților 

din industriile Automotive / Electrică și 
Electronică / Prelucrarea Metalului / Mase 
Plastice  
 

Standard Reports 
 
▪ General – processes data from all participant 

companies 
▪ Regional – processes data from participants 

from Western / Central / Northern / Southern / 
Eastern Romania 

▪ Local – processes data from participants from 
Timiș / Arad / Brașov / Sibiu / Bihor / Argeș / Cluj 

▪ Industry-specific – processes data from 
Automotive / Electrical & Electronics / Metal 
Processing / Plastics Industry participants  

Rapoarte Standard 
 
▪ General – prelucrează date din toate 

companiile participante 
 

▪ Local – prelucrează datele participanților 
din Timiș / Cluj / Iași / Sibiu-Brașov / Dolj 

 
 
 
 
 
 
Standard Reports 
 
▪ General – processes data from all participant 

companies 
 

▪ Local – processes data from participants from 
Timiș / Cluj / Iași / Sibiu-Brașov / Dolj 

 
 

Rapoarte Standard 
 
▪ General – prelucrează date din toate 

companiile participante 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Standard Reports 
 
▪ General – processes data from all 

participant companies 
 
 

 
  



  
 

 

AIMS SalaryMap 

 
CÂȚIVA DINTRE PARTICIPANȚII TRADIȚIONALI – PRODUCȚIE   

SOME OF OUR REGULAR PARTICIPANTS (JUST TO NAME A FEW) – MANUFACTURING  
 

 

 

“Comandăm analize personalizate în funcţie de distribuţia geografică, numărul de angajaţi şi industrii relevante domeniului nostru de activitate. Scopul nostru este de 
a proiecta și planifica politica salarială conform tendințelor actuale ale pieței muncii și de aceea studiul AIMS este un instrument de lucru pe care ne putem baza”. 
Daniela Ungureanu – Director Resurse Umane RO/CEE/RU/PL Egger  
 
“Am folosit cu plăcere studiile AIMS, care ne-au oferit date complete privind compensațiile și beneficiile oferite de angajatorii din România. Ne-au fost foarte utile 
rapoartele AIMS, atât cele standard, cât și cele personalizate, având în vedere că reușesc să confere prin furnizarea de date complexe o imagine de ansamblu asupra 
politicii salariale pentru multe posturi din industrie.” Carmen Stroe – Director Resurse Umane, Schaeffler Romania 
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CÂȚIVA DINTRE PARTICIPANȚII TRADIȚIONALI – IT / DEZVOLTARE SOFTWARE   
SOME OF OUR REGULAR PARTICIPANTS (JUST TO NAME A FEW) – IT / SOFTWARE 

DEVELOPMENT   
 

 

“Studiul salarial reprezintă pentru compania noastră o ancorare în piața muncii, o paralelă pe care o realizăm între pachetul salarial și de beneficii pe care-l oferim noi 
și ce oferă piața de IT extrem de concurențială. Cu ajutorul studiului reușim să dezvoltăm strategia de compensații și beneficii pentru perioadele următoare și observăm 
cum evoluează piața muncii. Studiul e relevant atât din punct de vedere strategic – definirea planului de compensații și beneficii pe fiecare poziție existentă în compania 
noastră – cât și în acțiunile de zi cu zi, când studiul vine ca o unealtă suplimentară pentru negocierile ce au loc cu angajații și potențialii angajați ai firmei.“  
Delia Mureșan – Director Financiar Imprezzio Global 

 
“De ce particip în fiecare an la IT SalaryMap? Pentru că ne dă o idee despre trendul industriei în materie de salarii, beneficii, fluctuație de personal. Mă ajuta în ofertare, 
în poziționarea corectă a propriilor angajați, în compararea beneficiilor și în a vedea dacă și alte companii din industrie au același gen de dificultăți ca și noi. Mă ajută 
să îmi dau seama dacă structural suntem plătitori buni, medii sau slabi.“ 
Monica David – Manager Resurse Umane Wolters Kluwer 
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AIMS TIMIȘOARA – PE SCURT / IN BRIEF 

 
Copyright © 2020 AIMS Timișoara. All rights reserved.  

 
 

 
 

DEZVOLTARE ORGANIZAȚIONALĂ ȘI HR / ORGANIZATIONAL & HR DEVELOPMENT 
 
▪ Studii de compensații și beneficii (producție, IT/dezvoltare software, outsourcing) / Pay Market Surveys (Manufacturing, IT/Software Development, Outsourcing) 

– AIMS SalaryMap 
▪ Cercetare de piață / Market Research  

o Studii despre brandul de angajator și managementul talentelor / Employer Branding & Talent Management Surveys 
o Evaluarea brandului de angajator (audit și consultanță) / Employer Brand Assessment (Audit and Consulting) 
o Studiu despre noua generație de angajați români (Millennials) / Surveying the New Generation of Romanian Employees (Millennials in Romania)  

▪ Dezvoltare și implementare de sisteme de resurse umane / Design and Implementation of HR Management Systems 
▪ Consultanță în marketing și comunicare în recrutare / Recruitment Marketing and Communication Consulting 
▪ Proiecte de diagnoză și schimbare a culturii organizaționale / Organizational Culture Diagnoses and Change Projects 
▪ Workshop-uri de strategie / Strategy Workshops 
▪ Studii de satisfacție / engagement al angajaților / Employee Satisfaction/Engagement Surveys 

 
DEZVOLTAREA OAMENILOR ȘI LEADERSHIP / PEOPLE & LEADERSHIP DEVELOPMENT 

▪  
▪ Centre de Evaluare și Dezvoltare / Assessment and Development Centers 
▪ Programe de training personalizate – Leadership (de bază și avansat), Comunicare eficientă și abilități de prezentare, Eficacitatea și dezvoltarea echipei, Formare 

de formatori, Inteligență emoțională, Managementul timpului și eficacitate personală, Productivitate fără stres, Dezvoltarea abilităților de coaching, Managementul 
conflictelor, Managementul schimbării, Rezolvarea problemelor, Emailuri eficiente, Gestionarea relațiilor cu clienții etc. 

 
Customized Training Programs – Leadership (Basic and Advanced), Effective Communication and Presentation Skills, Team Effectiveness and Development, Train 
the Trainers, Emotional Intelligence, Time Management & Personal Effectiveness, Stress-free Productivity, Developing Coaching Skills, Conflict Management, Change 
Management, Problem-Solving, Writing Effective Emails, Customer Care etc. 
 

▪ Training pentru dezvoltarea competențelor în HR – Hire with Purpose (recrutare și selecție), Abilități de intervievare pentru manageri, Managementul performanței 
(sisteme și bune practici), Discuția de evaluare a performanței 
HR Training – Hire with Purpose (recruitment and selection), Interviewing Skills for Managers, Performance Management (Systems and Best Practices), Performance 
Appraisal Interview 

▪ Coaching conform metodologiei Solution Focus / Solution-focused Coaching 
 
RECRUTARE ȘI SELECȚIE / EXECUTIVE SEARCH 
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