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companiei au con�rmat opțiunea unei 
motorizări pur electrice pentru camioneta ce 
urmează să �e produsă la Craiova începând cu 
2023/24. Pentru Dacia, situația e ceva mai incertă. 
Conducerea Renault a menționat explicit că 
Dacia va face tranziția la mașini pur electrice „în 
ultimul moment”, din moment ce o tranziție mai 
rapidă ar � foarte di�cilă pentru segmentul de 
preț dominat de Dacia.4 Din aceste motive, 
prognozele privitoare la producția de mașini pur 
electrice în România sunt relativ rezervate: circa 
97 de mii de vehicule pur electrice în 2028 (sau 
16% din total), toate la uzina din Craiova, 
industria făcând totuși până atunci o tranziție 
aproape completă la motorizările hibride.

În orice caz, e de așteptat ca tranziția să accelereze 
puternic atât la Craiova, cât și la Mioveni, cele 
două uzine având până în 2035 su�cient timp 
să mai treacă prin încă un ciclu de reînnoire a 
portofoliilor. Pentru Dacia, speranța este ca până 
atunci noile tehnologii să evolueze su�cient 
de mult încât să permită producția de vehicule 
electrice cu preț redus, păstrând astfel avantajul 
competitiv al mărcii. În caz contrar sau în situația 
în care, dintr-un motiv sau altul, cererea pentru 
mașini Dacia pur electrice se dovedește slabă, nu 
e exclus ca Renault să aleagă să producă Dacii 
electrice în volume mici în alte țări, similar cu 
Dacia Spring de astăzi. Pentru Dacia în România, 
viitorul depinde într-o bună măsură de capacitatea 
industriei auto de a reduce costul tehnologiilor noi 
de propulsie electrică. În momentul de față, prețul 
autoturismelor electrice în Europa este semni�cativ 

peste cel al mașinilor cu motoare termice. Prețul 
median pentru toate autoturismele era în 2021 de 
puțin peste 30 de mii de dolari americani, în timp 
ce pentru mașinile electrice era de peste 45 de mii 
de dolari. Chiar dacă e �resc ca tehnologiile noi 
să �e mai scumpe la început și să se ieftinească 
semni�cativ pe măsură ce trece timpul, diferența 
rămâne foarte importantă; speranțele atingerii 
unor prețuri de achiziție ale mașinilor electrice 
similare cu cele ale mașinilor cu motor termic de 
astăzi se bazează în bună măsură pe asumpția unor 
progrese tehnologice majore în viitorul apropiat.

un studiu



Pe 29 iunie 2022, guvernele țărilor din Uniunea 
Europeană au căzut de acord pentru eliminarea 
vânzărilor de autoturisme și camionete noi cu 
motoare cu combustie internă pe tot teritoriul 
UE, cu termenul limită 2035.1 Alături de câteva 
țări membre, România s-a opus până în ultima 
clipă țintei de 100% reducere a emisiilor auto 
până în 2035, însă va trebui în cele din urmă să 
se conformeze acestui obiectiv comun. Vorbim 
de un element central al pachetului legislativ 
„Pregătiți pentru 55” (Fit for 55), prin care autoritățile 
europene țintesc reducerea cu 55% a emisiilor 
de gaze cu efect de seră până în 2030 (față de 
nivelul din 1990) și atingerea neutralității climatice 
(emisii nete zero) până în 2050. Pe lângă industria 
auto, pachetul include schimbări majore pentru 
ansamblul industriei prelucrătoare, precum și 
pentru agricultură, transporturi sau generarea și 
consumul de energie.

Deși politica climatică a UE aduce schimbări 
structurale în atâtea domenii, industria auto 
ține de regulă prima pagină in spațiul public, 
făcând totodată obiectul a nenumărate studii 
care încearcă să stabilească implicațiile și să 
estimeze impactul social și economic al tranziției 
de la motorizările cu combustie internă la cele 
pur electrice. Importanța industriei auto pentru 
tranziția ecologică vine din mai multe surse:
 
utilizarea autoturismelor și camionetelor produce la 
nivelul UE 15-16% din emisiile nete totale de gaze cu efect 
de seră (14% pentru România), �ind una dintre cele mai 
mari surse de poluare.

schimbările tehnologice din industria auto au 
reverberații puternice asupra celorlalte sectoare 
economice, în special asupra energiei. Nu vorbim 
doar de o trecere de la consumul de combustibili 
fosili la consumul de electricitate, ci și de dezvoltarea 
tehnologiilor de stocare a energiei, de care un sector 

energetic verde e dependent și care sunt dezvoltate în 
momentul de față în principal pentru industria auto.

tranziția la vehiculele electrice este de așteptat să aibă 
un impact economic și social considerabil, pe măsura 
importanței lanțului valoric extins al industriei. 
Industria auto nu înseamnă doar producția de 
vehicule ca atare, ci include un lanț uriaș de furnizori 
industriali. Profund afectate de tranziția la vehiculele 
electrice, activitățile de vânzări și service auto sunt de 
asemenea extrem de importante din punct de vedere 
al ocupării.

Tranziția la vehiculele electrice e o provocare la fel 
de mare și de urgentă pentru România ca pentru 
orice altă țară europeană cu o industrie auto 
puternică. Până recent era rezonabil să credem că 
tranziția ar întârzia semni�cativ în România, din 
cauza resurselor limitate canalizate în această 
direcție, a lipsei de interes din partea companiilor 
și a ine�cienței politicilor publice. Chiar dacă o 
anumită întârziere va persista, avem în momentul 
de față un termen �x, care va afecta masiv și în 
mod direct industria și va accelera tranziția pe 
piața auto locală. Nevoia de dezbatere asupra 
viitorului industriei și pieței auto din România este, 
așadar, mult mai urgentă decât până acum.

Scopul acestui studiu este de a analiza provocarea 
tranziției la vehiculele electrice ținând cont de 
speci�cul industriei și pieței auto din România. 
Prima secțiune discută tranziția în sine: care sunt 
cauzele? ce implică din punct de vedere 
tehnologic? care sunt potențialele obstacole? Care 
este situația Românei în acest moment și care sunt 
perspectivele până la sfârșitul acestui deceniu? A doua 
secțiune analizează impactul socioeconomic al 
tranziției pentru România: cât de importantă este 
industria auto pentru economia și piața muncii? 
care ar putea � impactul asupra ocupării, ținând 
cont de pro�lul particular al industriei din 
România? A treia secțiune prezintă în mod critic 
politicile publice din România care vizează 

tranziția la vehiculele electrice și eventuale măsuri 
care ar putea atenua impactul acestei tranziții 
pentru salariații din industrie, dar și pentru 
populația țării în ansamblul ei.

 1Acest raport discută doar vehiculele ușoare (autoturisme și camionete). 
Tranziția la motorizările electrice pentru vehiculele grele este un subiect 
aparte, cu alt calendar și alte implicații.
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Sursa datelor: Eurostat

În 2020, 15% din emisiile de gaze cu efect de seră 
din România aveau ca sursă utilizarea vehiculelor 
ușoare, similar cu ponderea de 15,5% pentru 
Uniunea Europeană. Spre deosebire de 
ansamblul UE, în România ponderea emisiilor 
vehiculelor ușoare a crescut accelerat, de la 
11,7% în 2015, 8.6% în 2010 și 6.5% în 2005. 
Explicațiile creșterii ponderii emisiilor auto în 
România sunt multiple. În primul rând, vorbim de 
o creștere a ratei de motorizare (numărul 
autoturismelor înmatriculate la mia de locuitori) 
de la 214 în 2010 la 379 în 2020, în continuare 
mult sub media UE de 560. Totuși, rata de 
motorizare a crescut și în UE, de la 480 în 2010 la 
560 în 2020, fără o creștere corespunzătoare a 
cantității de emisii. În al doilea rând, așadar, piața 
auto din România a crescut într-o bună măsură 
ca urmare a vânzărilor de mașini din ce în ce mai 
poluante față de țările mai dezvoltate din UE. În al 
treilea rând, ponderea emisiilor auto a crescut în 
România și datorită declinului puternic al 
emisiilor din alte surse, în special din industrie, nu 
pentru că industria românească a avansat 
tehnologic ci, dimpotrivă, tocmai pentru că s-a 
restrâns și s-a respecializat în activități cu 
intensitate energetică și tehnologică scăzută. 

Pachetul „Pregătiți pentru 55” prevede o eliminare 
totală a emisiilor pentru vehiculele ușoare noi 
până în 2035. Mai precis, începând cu 2035 orice 
vehicul nou vândut în UE va trebui să aibă emisii 
zero, adică să �e alimentat doar de o baterie  

electrică, motorizările hibride 
�ind și ele interzise.2 E vorba 
doar de vehiculele noi, nu și 
de cele care sunt deja 
înmatriculate, deci vehiculele 
cu motoare termice și hibride 
deja înmatriculate vor putea 
� utilizate și vândute pe piața 
vehiculelor la mâna a doua. 
Cu o vârstă medie a parcului 
auto UE de 11.8 ani, ne 
putem aștepta ca până în 
2050 marea majoritate a 
vehiculelor poluante să nu 
mai �e pe străzi.3 Cu un parc 
auto semni�cativ mai vechi 
(vârsta medie de 16.9 ani), 
România va avea o oarecare 
întârziere, însă tranziția este 
inevitabilă și din motive 
tehnice și economice 
decalajul față de celelalte țări 
din UE nu poate � prea mare.
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principalul motor al tranziției la vehiculele 
electrice. Reglementările europene în ce privește 
impactul de mediu al autovehiculelor au devenit 
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e larg acceptată ca inevitabilă, cel puțin în 
Europa. Cea mai clară dovadă în acest sens este 
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2 Bateriile electrice nu sunt singura soluție tehnologică, hidrogenul �ind de 
asemenea o alternativă viabilă cel puțin în teorie. În momentul de față este 
totuși larg acceptată ideea că viitoarele vehicule ușoare cu emisii zero vor � 
vehicule cu baterie.
3 Sursa: 
https://www.acea.auto/�gure/average-age-of-eu-vehicle-�eet-by-country/
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o creștere a ratei de motorizare (numărul 
autoturismelor înmatriculate la mia de locuitori) 
de la 214 în 2010 la 379 în 2020, în continuare 
mult sub media UE de 560. Totuși, rata de 
motorizare a crescut și în UE, de la 480 în 2010 la 
560 în 2020, fără o creștere corespunzătoare a 
cantității de emisii. În al doilea rând, așadar, piața 
auto din România a crescut într-o bună măsură 
ca urmare a vânzărilor de mașini din ce în ce mai 
poluante față de țările mai dezvoltate din UE. În al 
treilea rând, ponderea emisiilor auto a crescut în 
România și datorită declinului puternic al 
emisiilor din alte surse, în special din industrie, nu 
pentru că industria românească a avansat 
tehnologic ci, dimpotrivă, tocmai pentru că s-a 
restrâns și s-a respecializat în activități cu 
intensitate energetică și tehnologică scăzută. 

Pachetul „Pregătiți pentru 55” prevede o eliminare 
totală a emisiilor pentru vehiculele ușoare noi 
până în 2035. Mai precis, începând cu 2035 orice 
vehicul nou vândut în UE va trebui să aibă emisii 
zero, adică să �e alimentat doar de o baterie  

electrică, motorizările hibride 
�ind și ele interzise.2 E vorba 
doar de vehiculele noi, nu și 
de cele care sunt deja 
înmatriculate, deci vehiculele 
cu motoare termice și hibride 
deja înmatriculate vor putea 
� utilizate și vândute pe piața 
vehiculelor la mâna a doua. 
Cu o vârstă medie a parcului 
auto UE de 11.8 ani, ne 
putem aștepta ca până în 
2050 marea majoritate a 
vehiculelor poluante să nu 
mai �e pe străzi.3 Cu un parc 
auto semni�cativ mai vechi 
(vârsta medie de 16.9 ani), 
România va avea o oarecare 
întârziere, însă tranziția este 
inevitabilă și din motive 
tehnice și economice 
decalajul față de celelalte țări 
din UE nu poate � prea mare.

Angajamentele marilor producători auto în vederea tranziției la 
vehiculele electrice

Toyota 3.5 milioane de autoturisme electrice vândute anual în 2030. Pentru marca Lexus, ținta este 

de 100% mașini pur electrice până în 2035.

Volkswagen: peste 70% din vânzările europene vor � mașini pur electrice până în 2030, cu o țintă de 

100% până în 2040.

Ford 100% mașini pur electrice în Europa până în 2030, 50% la nivel global.

Volvo 100% mașini pur electrice până în 2030.

BMW 50% mașini pur electrice până în 2030.

Mercedes Toate modelele lansate începând cu 2025 vor � pur electrice.

General Motors Creșterea capacității de producție la 1 milion de vehicule pur electrice în America 

de Nord până în 2025, emisii nete zero până în 2040.

Stellantis 100% mașini pur electrice în Europa și 50% în Statele Unite până în 2030.

Renault 100% mașini pur electrice până în 2030 (nu și pentru marca Dacia).

Hyundai oprirea vânzărilor de mașini cu motoare cu combustie internă în Europa până în 2035 (anunț 

din Septembrie 2021, mult înaintea de�nitivării noilor reglementări UE).

Kia 1,2 milioane de vehicule pur electrice vândute anual până în 2030 (peste 40% din volumul vânzărilor 

din 2019, înainte de pandemie).

Marii producători chinezi (Geely, Dongfeng, BYD) sunt cel puțin la fel de ambițioși ca cei europeni.

Sursa: International Energy Agency, Global EV Outlook 2022, p. 32. Automotive News

De la bun început, politica publică a fost 
principalul motor al tranziției la vehiculele 
electrice. Reglementările europene în ce privește 
impactul de mediu al autovehiculelor au devenit 
din ce în ce mai stricte. Anticipată de câțiva ani și 
plani�cată pentru a doua jumătate a acestui 
deceniu, introducerea standardului de emisii Euro 
7 urmează să scumpească foarte mult 
motorizările cu combustie internă, accelerând în 
mod indirect electri�carea. Până recent, 
motorizările hibrid erau considerate ca 
alternativa cea mai probabilă, din motive de 
viabilitate tehnologică și economică. Totuși, atât 
tehnologia, cât și reglementările de mediu 
avansează mult mai rapid decât ar � putut � 
anticipat în urmă cu câțiva ani, motiv pentru care 
o tranziție relativ rapidă la vehiculele pur electrice 
e larg acceptată ca inevitabilă, cel puțin în 
Europa. Cea mai clară dovadă în acest sens este 
dată de angajamentele marilor producători auto, 
mulți țintind o tranziție semni�cativ mai rapidă în 
Europa decât termenul limită de 2035 stabilit de 
UE. Nu mai vorbim, deci, de un proces 

impulsionat strict de reglementările publice de 
mediu, strategiile marilor companii devenind un 
motor din ce în ce mai important al tranziției la 
vehiculele electrice. Drept urmare, prognozele 
recente arată o creștere semni�cativă a 
producției europene de vehicule ușoare cu 
motorizări pur electrice, de la sub un milion în 
2021 (7,5% din total) la peste 8,6 milioane în 2028 
(49% din total). Totodată, ponderea motorizărilor 
pur termice ar scădea de la 68% la sub 4% în 
aceeași perioadă, iar vârful de producție pentru 
motorizările hibride ar � atins în 2026.

companiei au con�rmat opțiunea unei 
motorizări pur electrice pentru camioneta ce 
urmează să �e produsă la Craiova începând cu 
2023/24. Pentru Dacia, situația e ceva mai incertă. 
Conducerea Renault a menționat explicit că 
Dacia va face tranziția la mașini pur electrice „în 
ultimul moment”, din moment ce o tranziție mai 
rapidă ar � foarte di�cilă pentru segmentul de 
preț dominat de Dacia.4 Din aceste motive, 
prognozele privitoare la producția de mașini pur 
electrice în România sunt relativ rezervate: circa 
97 de mii de vehicule pur electrice în 2028 (sau 
16% din total), toate la uzina din Craiova, 
industria făcând totuși până atunci o tranziție 
aproape completă la motorizările hibride.

În orice caz, e de așteptat ca tranziția să accelereze 
puternic atât la Craiova, cât și la Mioveni, cele 
două uzine având până în 2035 su�cient timp 
să mai treacă prin încă un ciclu de reînnoire a 
portofoliilor. Pentru Dacia, speranța este ca până 
atunci noile tehnologii să evolueze su�cient 
de mult încât să permită producția de vehicule 
electrice cu preț redus, păstrând astfel avantajul 
competitiv al mărcii. În caz contrar sau în situația 
în care, dintr-un motiv sau altul, cererea pentru 
mașini Dacia pur electrice se dovedește slabă, nu 
e exclus ca Renault să aleagă să producă Dacii 
electrice în volume mici în alte țări, similar cu 
Dacia Spring de astăzi. Pentru Dacia în România, 
viitorul depinde într-o bună măsură de capacitatea 
industriei auto de a reduce costul tehnologiilor noi 
de propulsie electrică. În momentul de față, prețul 
autoturismelor electrice în Europa este semni�cativ 

peste cel al mașinilor cu motoare termice. Prețul 
median pentru toate autoturismele era în 2021 de 
puțin peste 30 de mii de dolari americani, în timp 
ce pentru mașinile electrice era de peste 45 de mii 
de dolari. Chiar dacă e �resc ca tehnologiile noi 
să �e mai scumpe la început și să se ieftinească 
semni�cativ pe măsură ce trece timpul, diferența 
rămâne foarte importantă; speranțele atingerii 
unor prețuri de achiziție ale mașinilor electrice 
similare cu cele ale mașinilor cu motor termic de 
astăzi se bazează în bună măsură pe asumpția unor 
progrese tehnologice majore în viitorul apropiat.
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4  Sursa: 
https://europe.autonews.com/automakers/renault-will-become-electric-onl
y-brand-europe-2030-ceo-says. 

Sursa datelor: IHS Markit (2022)
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Otosan și, chiar dacă de facto vorbim în 
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proprietar nu are un angajament de trecere 
totală la producția de mașini electrice în 2030, 
compania �ind specializată în producția de 
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târziu. În măsura în care va � reînnoit, e de 
așteptat totuși ca modelul Puma să devină 100% 
electric cel târziu în 2030, iar anunțurile 
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companiei au con�rmat opțiunea unei 
motorizări pur electrice pentru camioneta ce 
urmează să �e produsă la Craiova începând cu 
2023/24. Pentru Dacia, situația e ceva mai incertă. 
Conducerea Renault a menționat explicit că 
Dacia va face tranziția la mașini pur electrice „în 
ultimul moment”, din moment ce o tranziție mai 
rapidă ar � foarte di�cilă pentru segmentul de 
preț dominat de Dacia.4 Din aceste motive, 
prognozele privitoare la producția de mașini pur 
electrice în România sunt relativ rezervate: circa 
97 de mii de vehicule pur electrice în 2028 (sau 
16% din total), toate la uzina din Craiova, 
industria făcând totuși până atunci o tranziție 
aproape completă la motorizările hibride.

În orice caz, e de așteptat ca tranziția să accelereze 
puternic atât la Craiova, cât și la Mioveni, cele 
două uzine având până în 2035 su�cient timp 
să mai treacă prin încă un ciclu de reînnoire a 
portofoliilor. Pentru Dacia, speranța este ca până 
atunci noile tehnologii să evolueze su�cient 
de mult încât să permită producția de vehicule 
electrice cu preț redus, păstrând astfel avantajul 
competitiv al mărcii. În caz contrar sau în situația 
în care, dintr-un motiv sau altul, cererea pentru 
mașini Dacia pur electrice se dovedește slabă, nu 
e exclus ca Renault să aleagă să producă Dacii 
electrice în volume mici în alte țări, similar cu 
Dacia Spring de astăzi. Pentru Dacia în România, 
viitorul depinde într-o bună măsură de capacitatea 
industriei auto de a reduce costul tehnologiilor noi 
de propulsie electrică. În momentul de față, prețul 
autoturismelor electrice în Europa este semni�cativ 

Sursa: International Energy Agency, Global EV Outlook 2022, p. 28. 
PHEV  = plug-in hybrid electric vehicle (hibrid încărcabil), BEV = battery electric vehicle (vehicul pur 
electric cu baterie).

peste cel al mașinilor cu motoare termice. Prețul 
median pentru toate autoturismele era în 2021 de 
puțin peste 30 de mii de dolari americani, în timp 
ce pentru mașinile electrice era de peste 45 de mii 
de dolari. Chiar dacă e �resc ca tehnologiile noi 
să �e mai scumpe la început și să se ieftinească 
semni�cativ pe măsură ce trece timpul, diferența 
rămâne foarte importantă; speranțele atingerii 
unor prețuri de achiziție ale mașinilor electrice 
similare cu cele ale mașinilor cu motor termic de 
astăzi se bazează în bună măsură pe asumpția unor 
progrese tehnologice majore în viitorul apropiat.

Distribuția prețurilor pentru autoturismele electrice față de piața 
auto în ansamblu (mii USD)

muncă în minus, la care s-ar adăuga reducerea 
treptată a activităților aftermarket și service.
Datele privitoare la exporturi ne dau o imagine mai 
realistă despre impactul socioeconomic real al 
dispariției lanțului valoric al motorizărilor termice. 
Vorbim despre activități cu o importanță economică 
ridicată, care se datorează unui grad de complexitate 
ridicat, inclusiv în ce privește cali�carea forței de 
muncă. Nu e vorba, deci, doar de o scădere 
cantitativă a ocupării, ci de o reducere a gradului de 
complexitate și a productivității din industria auto. În 
absența unor politici publice care să abordeze direct 
aceste provocări, există, pe de o parte, riscul inversării 
tendinței istorice de creștere a industriei auto și, pe 
de altă parte, riscul adâncirii specializării în activități 
cu valoare adăugată scăzută și cu impact redus 
asupra restului economiei. Politica publică de până 
acum privitoare la industria auto anticipează de fapt 
asemenea riscuri, însă nu pentru a le combate, ci 
pentru a contribui la materializarea lor.

Dată �ind importanța economică a industriei 
auto pentru economia Uniunii Europene (12,6 
milioane de locuri de muncă depind direct sau 
indirect de industria auto, care realizează 
exporturi de 134 miliarde euro la nivelul Uniunii6), 
este �resc să existe îngrijorări majore privitoare la 
impactul socioeconomic al tranziției la vehiculele 
electrice. O parte considerabilă a industriei auto 
tradiționale — producția de motoare, cutii de 
viteze, sisteme de gestiune a combustibilului, de 
�ltrare, de eșapament și toate celelalte 
componente asociate — va dispărea odată cu 
vehiculele electrice, �ind înlocuită de producția 

de componente complet noi — baterii, motoare 
electrice, noi sisteme electronice și de răcire. 
Această tranziție înseamnă competențe noi, 
capacități industriale noi, locuri de muncă noi și 
jucători noi pe piață; bineînțeles, înseamnă și 
dispariția unor serii întregi de competențe, 
capacități industriale, locuri de muncă și chiar 
mari companii.

Din cel puțin trei motive, dezbaterea s-a 
concentrat principal asupra producției de baterii: 
1) ponderea bateriei în valoarea totală a unui 
vehicul electric este considerabilă, iar dezvoltarea 
producției de baterii poate compensa din punct 
de vedere economic dispariția lanțului valoric al 
motorizărilor termice; 2) producția de baterii 
necesită competențe tehnologice cu totul noi, 
economia UE riscând să piardă cursa în fața țărilor 
care și-au dezvoltat asemenea competențe mai 
devreme, în special China; 3) producția de baterii 
este printre puținele (dacă nu singura) activități 
de amploare create de la zero în cadrul tranziției 
la vehiculele electrice și, drept urmare, printre 
puținele (dacă nu singura) care poate atenua 
impactul dispariției producției de sisteme de 
propulsie termică. Drept urmare, guvernele 
țărilor UE cu industrii auto puternice au făcut 
eforturi semni�cative în ultima perioadă pentru 
dezvoltarea unor capacități locale de producție 
de baterii, iar în momentul de față temerile 
privitoare la efectele economice ale insu�cienței 
producției de baterii pe teritoriul UE s-au disipat 
în cea mai mare parte. Deși are o industrie auto 
foarte importantă, România nu este printre 
aceste țări.

Dacă temerile privind impactul economic direct 
și în sens strict al tranziției s-au disipat în mare 
parte odată cu anunțul unor investiții de 
amploare la nivel european, nu același lucru 
poate � spus și despre problema ocupării. Se 
discută în continuare despre pierderi potențial 
uriașe de locuri de muncă și/sau transformarea 
fără precedent a celor rămase. Prioritatea 
acordată ocupării este de înțeles dacă luăm în 
calcul transformări profunde pe care tranziția la 
vehiculele electrice le aduce pentru întregul lanț 
valoric al industriei auto:

1 în amonte, dispariția motorizărilor termice are 
implicații uriașe pentru lanțul de furnizori. De-a 
lungul timpului, mulți dintre cei mai mari 
furnizori auto au investit masiv în tehnologia 
motoarelor termice, �ind nevoiți acum să-și facă 
planuri de abandonare a respectivelor activități. 
Este și cazul grupului german Continental, cel 

mai mare angajator auto din România, care în 
2019 și-a separat activitățile ce țin de sistemele 
de propulsie prin crearea Vitesco Technologies, 
care țintește să devină unul dintre marii furnizori 
mondiali de tehnologie pentru vehiculele 
electrice. Crearea Vitesco a fost necesară pentru 
limitarea perturbării asupra celorlalte activități 
Continental și accesul mai facil la �nanțare 
pentru investițiile de amploare necesare pentru 
dezvoltarea noilor tehnologii. Ca urmare a 
acestei schimbări, aproximativ 2600 din cei 
20000 de salariați din România ai Continental au 
devenit salariați Vitesco.
2 pentru producători de vehicule, vorbim de 
dispariția activităților considerate până recent de 
cea mai înaltă tehnologie și cu valoare adăugată 
ridicată — producția de motoare și cutii de 
viteze. Și aici observăm măsuri fără precedent, 
printre care și divizarea Ford și Renault, despre 
care am amintit mai sus.
3 în aval, tranziția la vehiculele electrice provoacă 
turbulențe uriașe și pentru activitățile de retail și 
service. Vehiculele electrice sunt mai simple și 
mai �abile din punct de vedere mecanic, ceea ce 
este de așteptat să ducă la o contracție 
semni�cativă a activităților de  aftermarket și 
service. Mai mult, presiunea �nanciară crescândă 
îi face pe producătorii de vehicule să-și 
reconsidere relația cu dealerii auto. Urmărind 
modelul de distribuție al Tesla, din ce în ce mai 
mulți producători auto au anunțat trecerea de la 
un model de vânzări indirect (rețele de dealeri 
independenți, cu autonomie comercială, 
�nanciară și de personal) la un model de vânzări 
direct (relații nemediate cu clienții, folosind 
platforme online și rețele de agenții controla te 
de producătorii de vehicule). Vorbim de o 
schimbare potențial epocală a modelului de 
comercializare a autovehiculelor, care este de 
așteptat să afecteze negativ ocuparea.7

Până în prezent, există un singur studiu care 
tratează separat impactul potențial asupra 
ocupării în industria auto din România. Publicată 

la sfârșitul lui 2021 sub egida Asociației Europene 
a Furnizorilor Auto (CLEPA), analiza realizată de 
PricewaterhouseCoopers (PwC) arată un 
potențial impact negativ major asupra ocupării 
din industria auto din România. Din aproximativ 
56 de mii de locuri de muncă identi�cate de PwC 
ca ținând în prezent de producția de motorizări 
termice ar rămâne 26,8 mii în 2035, în scenariul în 
care pachetul „Pregătiți pentru 55” devine 
realitate. Pentru că la momentul publicării acestei 
analize, acest scenariu nu era inevitabil (cum pare 
să �e astăzi), analiza îl compară cu alte două: 
scenariul hibrid, în care motorizările pur electrice 
rămân în urma celor hibride, caz în care numărul 
locurilor de muncă ar urma să crească până la 70 
de mii; și scenariul radical, în care emisiile pentru 
vehiculele noi scad la zero chiar din 2030. 
Conform acestei analize, diferența de cinci ani 
dintre scenariul radical și scenariul „Pregătiți 
pentru 55” lasă un oarecare timp de pregătire, 
însă nu atenuează decât o mică parte din 
impactul tranziției asupra industriei auto din 
România. Nici nu vorbim de un impact pe 
termen scurt, din moment ce în 2040 numărul de 
locuri de muncă ar rămâne sub 30 de mii.

Asemenea cifre trebuie privite cu precauție. 
Metodologia studiului PwC/CLEPA nu este în 
totalitate transparentă, ceea ce înseamnă că 
cifrele de pornire (56 de mii de locuri de muncă 
direct legate de producția de motorizări termice) 
sunt di�cil de reprodus și asumpțiile utilizate nu 

pot � chestionate. Un motiv de precauție 
suplimentar este diversitatea evaluărilor similare 
realizate la nivel european. În mare, aceste 
evaluări se împart în două categorii: cele care 
prognozează un impact negativ mai mult sau 
mai puțin devastator și cele care prognozează un 
impact neglijabil sau chiar pozitiv. Studiul 
PWC/CLEPA este o contribuție mai recentă în 
cadrul primei categorii, completând studii mai 
vechi care prognozau, spre exemplu, pierderea a 
600 de mii de locuri de muncă doar în Germania. 
Alte studii estimează evoluții complet diferite, 
inclusiv Comisia Europeană publicând o analiză 
de impact care prognoza o pierdere minoră de 
locuri de muncă în industria auto europeană, mai 
mult decât compensată de oportunitățile din 
alte sectoare care ar urma să bene�cieze ca 
urmare a tranziției la vehiculele electrice.8 O 
analiză a Boston Consulting Group (BCG) 
publicată în 2021 estima un impact negativ de 
mai puțin de 100 de mii de locuri de muncă 
pentru industria auto Europeană (sub 2% din 
cele 5,6 milioane de locuri de muncă acoperite 
de analiză), într-un scenariu în care 43% din 
vehiculele vândute în 2030 ar urma să �e pur 
electrice.9 Studiul BCG a devenit cunoscut pentru 
reorientarea discuției înspre transformările 

calitative ale muncii în industria auto: pe lângă 
necesarul estimat de 25% din slujbe (1,4 milioane 
din 5,5-5,6) care vor trebui să �e preluate de 
oameni noi în industrie (pentru a compensa 
plecările și pensionările) este subliniat că 29% de 
locuri de muncă existente în 2030 vor � complet 
noi (1,6 milioane din 5,5) în termeni de pro�luri și 
competențe, �ind direct legate de motorizările 
electrice. Deși umbrită de problemele majore cu
care se confruntă industria auto de la izbucnirea 
pandemiei, la nivel european dezbaterea din ultimii 
doi ani privind impactul socioeconomic al tranziției 
la vehiculele electrice s-a purtat în mar parte în 
termenii stabiliți de studiul BCG, chiar dacă unele 
studii, cum este cel PwC/CLEPA, au readus în atenție 
riscul pierderii foarte multor locuri de muncă.

Cum stă România în aceste privințe? Greu de spus cu 
precizie, în lipsa unor analize detaliate și de amploare. 
Faptul că impactul tranziției asupra industriei auto nu 
este o temă de dezbatere în România, �ind totuși un 
subiect foarte important la nivel european, este 
destul de bizar, din moment ce România are o 
industrie auto relativ importantă. Conform datelor 
Eurostat, România avea înainte de pandemie ce-a 
de-a cincea cea mai mare industrie auto ca număr 
de persoane ocupate, după Germania, Franța, 
Polonia și Cehia. Aproximativ 180 de mii de oameni 
lucrau în industria auto în România înainte de 
pandemie, sau 2.7% din totalul populației ocupate, 
considerabil mai mult decât în Germania, care are de 
departe cea mai mare industrie auto în termeni 

absoluți. Dacă ne-am raporta strict la salariați, și nu la 
toată populația ocupată, datele INS arată o pondere 
a industriei auto de 3,3% în total salariați în 2019. 
Raportat la industria prelucrătoare, lucrătorii din 
industria auto reprezentau în 2019 circa 15% din 
total, a doua cea mai mare pondere din Europa după 
Slovacia. 

Pe scurt, industria auto este extrem de importantă 
pentru piața muncii și, implicit, pentru economia 
României în ansamblul ei. Dacă adăugăm rețelele de 
vânzări și service ajungem la 283 de mii de persoane 
ocupate în 2019, sau 5.5% din totalul salariaților. 
Acești lucrători generau înainte de pandemie peste 
6,4 miliarde de euro în valoare adăugată (din care 4,4 
miliarde în industrie și 1 miliard în vânzări și service), 
sau 7,7% din totalul valorii adăugate din economia 
concurențială. Grosso modo, chiar și o scădere cu 
10% a acestor cifre s-ar resimți puternic pe piața 
muncii și în economia națională; o scădere cu 50%, 
cum e estimată în studiul PWC/CLEPA, ar avea 
consecințe dramatice.

Oricât de amplu ar urma să �e impactul asupra 
economiei și locurilor de muncă, el va � resimțit 
foarte diferit în anumite părți ale țării față de altele, 
din moment ce industria auto este puternic 
concentrată în anumite părți ale țării (centru și vest, în 
special) și, cu unele excepții, lipsește cu desăvârșire în 
celelalte (est și sud). În Argeș, aproape 30 de mii de 
oameni lucrau în industria auto înainte de 
pandemie, aceștia reprezentând nu mai puțin de 
18,4% din totalul salariaților din județ. Arad, Sibiu și 
Bistrița-Năsăud sunt celelalte județe în care 
ponderea salariaților din industria auto în total 
salariați este de peste 10%. Pe lângă Argeș, județele 
Timiș, Arad, Sibiu și Brașov au �ecare peste zece mii 
de salariați în industria de componente. Tranziția la 
vehiculele electrice ridică semne de întrebare mai 
ales pentru economiile acestor județe.

Cazul Argeșului este cu totul special pentru că aici își 
desfășoară activitatea Automobile Dacia și o mare 
parte a lanțului extins de furnizori ai celor două uzine 
ale grupului Renault (Uzina de Vehicule și Uzina 

Mecanică și Șasiuri, ambele pe platforma industrială 
de la Mioveni). Compania franceză a anunțat recent 
separarea dezvoltării și producției de vehicule pur 
electrice într-o nouă divizie, dând naștere unor 
zvonuri privitoare la o eventuală vânzare a Uzinei 
Mecanice, care produce motoare termice și cutii de 
viteze.10 O vânzare a Uzinei Mecanice e puțin 
probabilă, însă separarea celor două uzine sub 
umbrela unor companii distincte face cu siguranță 
mai facilă eliminarea locurilor de muncă și, eventual, 

închiderea Uzinei Mecanice. În prezent, aproximativ 
4000 de oameni lucrează în producția de motoare și 
cutii de viteze, reprezentând circa 30% din 
personalul Automobile Dacia și 36% din salariații de 
pe platforma de la Mioveni. Dispariția acestor locuri 
de muncă relativ bine plătite și de cali�care înaltă de 
la Uzina Mecanică ar avea un impact major asupra 
Mioveniului și județului Argeș, iar asta fără a lua în 
calcul reducerea inevitabilă a activității unora dintre 
furnizorii Dacia. 

Și uzina Ford de la Craiova va �, bineînțeles, direct 
afectată. Circa o mie din șase mii de salariați lucrează 
la Craiova în secția de motoare, activitate care va 
dispărea în întregime cel târziu în 2030 dacă Craiova 
se aliniază politicii Ford Europa — din nou, 
deocamdată nu e clară strategia Ford Otosan în 
acest sens. Ford are deja un parteneriat cu 
producătorul coreean de baterii SK Innovation, care 
are investiții majore în Ungaria și și-a anunțat intenția 
să dezvolte capacități de producție în Turcia. În 
această situație, nu e deloc exclus ca celulele pentru 
bateriile necesare la Craiova să �e importate (cel mai 
probabil din Ungaria), uzinei de la Craiova 
revenindu-i cel mult activitatea de asamblare a 
bateriilor propriu-zise — o activitate cu valoare 

adăugată relativ scăzută și care nu necesită mult 
personal. 11

O altă activitate afectată direct de tranziția la 
vehiculele electrice este producția de cutii de viteze 
și componente asociate în cele două uzine Daimler 
din județul Alba (Star Assembly și Star Transmission, 

la Sebeș și Cugir). Daimler a anunțat o tranziție foarte 
rapidă (înainte de 2030) la un portofoliu complet 
electric, ceea ce ar face redundantă producția de 
cutii de viteze. Convertirea la producția de motoare 
electrice, împreună cu componentele de transmisie 
asociate lor, este în teorie o posibilitate, dar aceste 
componente sunt voluminoase și grele, ceea ce ar 
crește semni�cativ costurile logistice pentru cele 
două uzine din România, care sunt relativ izolate din 
punct de vedere geogra�c de restul activităților 
Daimler. Împreună, cele două uzine Daimler au în 
prezent aproximativ 2700 de salariați, ceea ce într-un 
scenariu pesimist ar duce impactul direct cumulat 
asupra celor trei mari producători prezenți în 
România (Dacia, Ford, Daimler) la maximum 8000 de 
salariați.

Impactul economic s-ar resimți mult dincolo de 
pierderea acestor locuri de muncă. Pentru Dacia și 
Ford, eliminarea producției de motoare și cutii de 
viteze și importul unei părți mai mult sau mai puțin 
consistente din componentele care le înlocuiesc în 
noile vehicule electrice ar însemna o scădere 
semni�cativă a valorii adăugate a exporturilor 
românești de vehicule, exporturi care înainte de 
pandemie se apropiau de 5 miliarde de euro pe an. 
Exporturile de cutii de viteze și componente asociate 
valorau și ele aproape 1,7 miliarde de euro și erau 
realizate practic în totalitate de cele două uzine 
Daimler și de Uzina Mecanică de la Mioveni. Un 
impact semni�cativ — exporturi de 600 de milioane 
de euro — va � resimțit și pentru producția de 
pompe pentru motoarele termice, de componente 
de pornire, de sisteme de eșapament și de 
ambreiaje. Bineînțeles, vorbim și de eventuala 
dispariție a locurilor de muncă asociate acestor 
activități, dispariție care ar îngroșa cifra de 8000 
rezultată mai sus. Pentru o evaluare mai precisă a 
impactului asupra lanțului de furnizori, ar � nevoie 
totuși de o analiză mult mai detaliată, care să țină 
cont de realitatea din teren, inclusiv de strategiile și 
oportunitățile �ecărei companii în parte. Cifrelor 
pentru industrie li se adaugă cele pentru vânzări și 
service, unde există de asemenea riscul unui impact 
semni�cativ: o scădere cu 7% a locurilor de muncă 
din vânzări și service ca urmare a trecerii la modelul 
de vânzări indirect ar însemna încă 7000 de locuri de 
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companiei au con�rmat opțiunea unei 
motorizări pur electrice pentru camioneta ce 
urmează să �e produsă la Craiova începând cu 
2023/24. Pentru Dacia, situația e ceva mai incertă. 
Conducerea Renault a menționat explicit că 
Dacia va face tranziția la mașini pur electrice „în 
ultimul moment”, din moment ce o tranziție mai 
rapidă ar � foarte di�cilă pentru segmentul de 
preț dominat de Dacia.4 Din aceste motive, 
prognozele privitoare la producția de mașini pur 
electrice în România sunt relativ rezervate: circa 
97 de mii de vehicule pur electrice în 2028 (sau 
16% din total), toate la uzina din Craiova, 
industria făcând totuși până atunci o tranziție 
aproape completă la motorizările hibride.

În orice caz, e de așteptat ca tranziția să accelereze 
puternic atât la Craiova, cât și la Mioveni, cele 
două uzine având până în 2035 su�cient timp 
să mai treacă prin încă un ciclu de reînnoire a 
portofoliilor. Pentru Dacia, speranța este ca până 
atunci noile tehnologii să evolueze su�cient 
de mult încât să permită producția de vehicule 
electrice cu preț redus, păstrând astfel avantajul 
competitiv al mărcii. În caz contrar sau în situația 
în care, dintr-un motiv sau altul, cererea pentru 
mașini Dacia pur electrice se dovedește slabă, nu 
e exclus ca Renault să aleagă să producă Dacii 
electrice în volume mici în alte țări, similar cu 
Dacia Spring de astăzi. Pentru Dacia în România, 
viitorul depinde într-o bună măsură de capacitatea 
industriei auto de a reduce costul tehnologiilor noi 
de propulsie electrică. În momentul de față, prețul 
autoturismelor electrice în Europa este semni�cativ 

peste cel al mașinilor cu motoare termice. Prețul 
median pentru toate autoturismele era în 2021 de 
puțin peste 30 de mii de dolari americani, în timp 
ce pentru mașinile electrice era de peste 45 de mii 
de dolari. Chiar dacă e �resc ca tehnologiile noi 
să �e mai scumpe la început și să se ieftinească 
semni�cativ pe măsură ce trece timpul, diferența 
rămâne foarte importantă; speranțele atingerii 
unor prețuri de achiziție ale mașinilor electrice 
similare cu cele ale mașinilor cu motor termic de 
astăzi se bazează în bună măsură pe asumpția unor 
progrese tehnologice majore în viitorul apropiat.

Situația infrastructurii de încărcare pentru autovehiculele 
electrice în țările UE, 2021

Cota de piață a autoturismelor electrice încărcabile 
(hibrid încărcabil + baterie), 2021

Sursa: ACEA

De scăderea costurilor de producție și a prețurilor 
de vânzare depinde nu doar viitorul uneia dintre 
cele două uzine auto din România, ci și traiectoria 
pieței autohtone. Pentru că marea majoritate a 
producției auto locale merge la export, cele două 
dimensiuni ale tranziției — industria și piața — 
pot avea evoluții foarte diferite. Cota de piață a 
vehiculelor pur electrice noi a crescut în România 
de la 0.5% în 2018 la 5.2% în 2021, o creștere 
impresionantă dar totuși modestă față de situația 
de la nivel european, unde vorbim de o creștere 
de la 1,3% la 10.3% în aceeași perioadă. Dacă 
includem și vehiculele hibride încărcabile, 
ajungem la o cotă de piață de 7,6% în România în 
2021, față de 19,2% în Europa (UE+UK+EFTA). 
Faptul că prețurile mari sunt un obstacol 
important pentru creșterea cotei de piață a 
vehiculelor electrice e evident din contrastul 
puternic dintre cotele de piață în țările cu venituri 
mari și cele din țările cu venituri mici. Portugalia 
este sigura țară cu PIB per capita sub media UE și 
o cotă de piață a autoturismelor electrice (hibrid 
încărcabil + baterie) de peste 10%. În rest, cum 
este de așteptat, cota de piață a mașinilor 
electrice este mai mică în sud față de nord și încă 
mai mică în est față de sud. România are o cotă 
de piață ceva mai mare față țările din est și 
datorită stimulentelor �nanciare extrem de 
generoase, care pot scădea prețul de achiziție a 
unei mașini electrice noi și cu zece mii de euro.

Un al doilea obstacol major pentru tranziția la 
vehiculele electrice este disponibilitatea 
infrastructurii de încărcare. În prezent, aproape 
jumătate din punctele de încărcare din UE sunt în 
doar două țări: Olanda și Germania. Dacă ținem 
cont de lungimea drumurilor peisajul e mai 
eterogen, observându-se diferențele previzibile 
dintre nord, sud și est. În 2021, România avea 
doar 0.4% din totalul punctelor de încărcare din 
UE, pentru 5.8% din suprafața Uniunii, iar raportat 
la suta de kilometri de drum vorbim de doar 1,3 
puncte de încărcare, față aproape 50 de ori mai 
puțin decât în Olanda. Potrivit Asociației 
Europene a Producătorilor de Automobile 
(ACEA), investițiile necesare până în 2030 în 
infrastructura de încărcare la nivelul UE ar � de 

280 de miliarde de euro, incluzând modernizarea 
rețelelor de distribuție și capacități adiționale de 
energie regenerabilă.5 Dacă toate aceste investiții 
s-ar face din fonduri publice (ceea ce foarte 
probabil este o necesitate, nu o simplă ipoteză 
alternativă), vorbim de o sumă echivalentă cu 
42% din bugetul alocat la nivel european prin 
Facilitatea pentru Redresare și Reziliență, care 
�nanțează în prezent Planurile Naționale de 
Redresare și Reziliență. Altfel spus, e nevoie de un 
efort investițional masiv, în cea mai mare parte 
din fonduri publice. Din moment ce guvernele 
țărilor membre UE tind pentru moment să se 
ferească în a-și asuma asemenea eforturi, 
infrastructura de încărcare rămâne o 
necunoscută mult mai semni�cativă decât costul 
viitor al vehiculelor electrice, unde există totuși 
precedentul evoluției tehnologice generale. 
Slăbiciunea �scală a statului român și lipsa unei 
strategii ferme de tranziție pentru industria și 
piața auto din România fac lucrurile cu atât mai 
complicate într-o țară care oricum pornește în 
această tranziție cu o serie de dezavantaje 
majore.

muncă în minus, la care s-ar adăuga reducerea 
treptată a activităților aftermarket și service.
Datele privitoare la exporturi ne dau o imagine mai 
realistă despre impactul socioeconomic real al 
dispariției lanțului valoric al motorizărilor termice. 
Vorbim despre activități cu o importanță economică 
ridicată, care se datorează unui grad de complexitate 
ridicat, inclusiv în ce privește cali�carea forței de 
muncă. Nu e vorba, deci, doar de o scădere 
cantitativă a ocupării, ci de o reducere a gradului de 
complexitate și a productivității din industria auto. În 
absența unor politici publice care să abordeze direct 
aceste provocări, există, pe de o parte, riscul inversării 
tendinței istorice de creștere a industriei auto și, pe 
de altă parte, riscul adâncirii specializării în activități 
cu valoare adăugată scăzută și cu impact redus 
asupra restului economiei. Politica publică de până 
acum privitoare la industria auto anticipează de fapt 
asemenea riscuri, însă nu pentru a le combate, ci 
pentru a contribui la materializarea lor.

Dată �ind importanța economică a industriei 
auto pentru economia Uniunii Europene (12,6 
milioane de locuri de muncă depind direct sau 
indirect de industria auto, care realizează 
exporturi de 134 miliarde euro la nivelul Uniunii6), 
este �resc să existe îngrijorări majore privitoare la 
impactul socioeconomic al tranziției la vehiculele 
electrice. O parte considerabilă a industriei auto 
tradiționale — producția de motoare, cutii de 
viteze, sisteme de gestiune a combustibilului, de 
�ltrare, de eșapament și toate celelalte 
componente asociate — va dispărea odată cu 
vehiculele electrice, �ind înlocuită de producția 

de componente complet noi — baterii, motoare 
electrice, noi sisteme electronice și de răcire. 
Această tranziție înseamnă competențe noi, 
capacități industriale noi, locuri de muncă noi și 
jucători noi pe piață; bineînțeles, înseamnă și 
dispariția unor serii întregi de competențe, 
capacități industriale, locuri de muncă și chiar 
mari companii.

Din cel puțin trei motive, dezbaterea s-a 
concentrat principal asupra producției de baterii: 
1) ponderea bateriei în valoarea totală a unui 
vehicul electric este considerabilă, iar dezvoltarea 
producției de baterii poate compensa din punct 
de vedere economic dispariția lanțului valoric al 
motorizărilor termice; 2) producția de baterii 
necesită competențe tehnologice cu totul noi, 
economia UE riscând să piardă cursa în fața țărilor 
care și-au dezvoltat asemenea competențe mai 
devreme, în special China; 3) producția de baterii 
este printre puținele (dacă nu singura) activități 
de amploare create de la zero în cadrul tranziției 
la vehiculele electrice și, drept urmare, printre 
puținele (dacă nu singura) care poate atenua 
impactul dispariției producției de sisteme de 
propulsie termică. Drept urmare, guvernele 
țărilor UE cu industrii auto puternice au făcut 
eforturi semni�cative în ultima perioadă pentru 
dezvoltarea unor capacități locale de producție 
de baterii, iar în momentul de față temerile 
privitoare la efectele economice ale insu�cienței 
producției de baterii pe teritoriul UE s-au disipat 
în cea mai mare parte. Deși are o industrie auto 
foarte importantă, România nu este printre 
aceste țări.

Dacă temerile privind impactul economic direct 
și în sens strict al tranziției s-au disipat în mare 
parte odată cu anunțul unor investiții de 
amploare la nivel european, nu același lucru 
poate � spus și despre problema ocupării. Se 
discută în continuare despre pierderi potențial 
uriașe de locuri de muncă și/sau transformarea 
fără precedent a celor rămase. Prioritatea 
acordată ocupării este de înțeles dacă luăm în 
calcul transformări profunde pe care tranziția la 
vehiculele electrice le aduce pentru întregul lanț 
valoric al industriei auto:

1 în amonte, dispariția motorizărilor termice are 
implicații uriașe pentru lanțul de furnizori. De-a 
lungul timpului, mulți dintre cei mai mari 
furnizori auto au investit masiv în tehnologia 
motoarelor termice, �ind nevoiți acum să-și facă 
planuri de abandonare a respectivelor activități. 
Este și cazul grupului german Continental, cel 

mai mare angajator auto din România, care în 
2019 și-a separat activitățile ce țin de sistemele 
de propulsie prin crearea Vitesco Technologies, 
care țintește să devină unul dintre marii furnizori 
mondiali de tehnologie pentru vehiculele 
electrice. Crearea Vitesco a fost necesară pentru 
limitarea perturbării asupra celorlalte activități 
Continental și accesul mai facil la �nanțare 
pentru investițiile de amploare necesare pentru 
dezvoltarea noilor tehnologii. Ca urmare a 
acestei schimbări, aproximativ 2600 din cei 
20000 de salariați din România ai Continental au 
devenit salariați Vitesco.
2 pentru producători de vehicule, vorbim de 
dispariția activităților considerate până recent de 
cea mai înaltă tehnologie și cu valoare adăugată 
ridicată — producția de motoare și cutii de 
viteze. Și aici observăm măsuri fără precedent, 
printre care și divizarea Ford și Renault, despre 
care am amintit mai sus.
3 în aval, tranziția la vehiculele electrice provoacă 
turbulențe uriașe și pentru activitățile de retail și 
service. Vehiculele electrice sunt mai simple și 
mai �abile din punct de vedere mecanic, ceea ce 
este de așteptat să ducă la o contracție 
semni�cativă a activităților de  aftermarket și 
service. Mai mult, presiunea �nanciară crescândă 
îi face pe producătorii de vehicule să-și 
reconsidere relația cu dealerii auto. Urmărind 
modelul de distribuție al Tesla, din ce în ce mai 
mulți producători auto au anunțat trecerea de la 
un model de vânzări indirect (rețele de dealeri 
independenți, cu autonomie comercială, 
�nanciară și de personal) la un model de vânzări 
direct (relații nemediate cu clienții, folosind 
platforme online și rețele de agenții controla te 
de producătorii de vehicule). Vorbim de o 
schimbare potențial epocală a modelului de 
comercializare a autovehiculelor, care este de 
așteptat să afecteze negativ ocuparea.7

Până în prezent, există un singur studiu care 
tratează separat impactul potențial asupra 
ocupării în industria auto din România. Publicată 

la sfârșitul lui 2021 sub egida Asociației Europene 
a Furnizorilor Auto (CLEPA), analiza realizată de 
PricewaterhouseCoopers (PwC) arată un 
potențial impact negativ major asupra ocupării 
din industria auto din România. Din aproximativ 
56 de mii de locuri de muncă identi�cate de PwC 
ca ținând în prezent de producția de motorizări 
termice ar rămâne 26,8 mii în 2035, în scenariul în 
care pachetul „Pregătiți pentru 55” devine 
realitate. Pentru că la momentul publicării acestei 
analize, acest scenariu nu era inevitabil (cum pare 
să �e astăzi), analiza îl compară cu alte două: 
scenariul hibrid, în care motorizările pur electrice 
rămân în urma celor hibride, caz în care numărul 
locurilor de muncă ar urma să crească până la 70 
de mii; și scenariul radical, în care emisiile pentru 
vehiculele noi scad la zero chiar din 2030. 
Conform acestei analize, diferența de cinci ani 
dintre scenariul radical și scenariul „Pregătiți 
pentru 55” lasă un oarecare timp de pregătire, 
însă nu atenuează decât o mică parte din 
impactul tranziției asupra industriei auto din 
România. Nici nu vorbim de un impact pe 
termen scurt, din moment ce în 2040 numărul de 
locuri de muncă ar rămâne sub 30 de mii.

Asemenea cifre trebuie privite cu precauție. 
Metodologia studiului PwC/CLEPA nu este în 
totalitate transparentă, ceea ce înseamnă că 
cifrele de pornire (56 de mii de locuri de muncă 
direct legate de producția de motorizări termice) 
sunt di�cil de reprodus și asumpțiile utilizate nu 

pot � chestionate. Un motiv de precauție 
suplimentar este diversitatea evaluărilor similare 
realizate la nivel european. În mare, aceste 
evaluări se împart în două categorii: cele care 
prognozează un impact negativ mai mult sau 
mai puțin devastator și cele care prognozează un 
impact neglijabil sau chiar pozitiv. Studiul 
PWC/CLEPA este o contribuție mai recentă în 
cadrul primei categorii, completând studii mai 
vechi care prognozau, spre exemplu, pierderea a 
600 de mii de locuri de muncă doar în Germania. 
Alte studii estimează evoluții complet diferite, 
inclusiv Comisia Europeană publicând o analiză 
de impact care prognoza o pierdere minoră de 
locuri de muncă în industria auto europeană, mai 
mult decât compensată de oportunitățile din 
alte sectoare care ar urma să bene�cieze ca 
urmare a tranziției la vehiculele electrice.8 O 
analiză a Boston Consulting Group (BCG) 
publicată în 2021 estima un impact negativ de 
mai puțin de 100 de mii de locuri de muncă 
pentru industria auto Europeană (sub 2% din 
cele 5,6 milioane de locuri de muncă acoperite 
de analiză), într-un scenariu în care 43% din 
vehiculele vândute în 2030 ar urma să �e pur 
electrice.9 Studiul BCG a devenit cunoscut pentru 
reorientarea discuției înspre transformările 

calitative ale muncii în industria auto: pe lângă 
necesarul estimat de 25% din slujbe (1,4 milioane 
din 5,5-5,6) care vor trebui să �e preluate de 
oameni noi în industrie (pentru a compensa 
plecările și pensionările) este subliniat că 29% de 
locuri de muncă existente în 2030 vor � complet 
noi (1,6 milioane din 5,5) în termeni de pro�luri și 
competențe, �ind direct legate de motorizările 
electrice. Deși umbrită de problemele majore cu
care se confruntă industria auto de la izbucnirea 
pandemiei, la nivel european dezbaterea din ultimii 
doi ani privind impactul socioeconomic al tranziției 
la vehiculele electrice s-a purtat în mar parte în 
termenii stabiliți de studiul BCG, chiar dacă unele 
studii, cum este cel PwC/CLEPA, au readus în atenție 
riscul pierderii foarte multor locuri de muncă.

Cum stă România în aceste privințe? Greu de spus cu 
precizie, în lipsa unor analize detaliate și de amploare. 
Faptul că impactul tranziției asupra industriei auto nu 
este o temă de dezbatere în România, �ind totuși un 
subiect foarte important la nivel european, este 
destul de bizar, din moment ce România are o 
industrie auto relativ importantă. Conform datelor 
Eurostat, România avea înainte de pandemie ce-a 
de-a cincea cea mai mare industrie auto ca număr 
de persoane ocupate, după Germania, Franța, 
Polonia și Cehia. Aproximativ 180 de mii de oameni 
lucrau în industria auto în România înainte de 
pandemie, sau 2.7% din totalul populației ocupate, 
considerabil mai mult decât în Germania, care are de 
departe cea mai mare industrie auto în termeni 

absoluți. Dacă ne-am raporta strict la salariați, și nu la 
toată populația ocupată, datele INS arată o pondere 
a industriei auto de 3,3% în total salariați în 2019. 
Raportat la industria prelucrătoare, lucrătorii din 
industria auto reprezentau în 2019 circa 15% din 
total, a doua cea mai mare pondere din Europa după 
Slovacia. 

Pe scurt, industria auto este extrem de importantă 
pentru piața muncii și, implicit, pentru economia 
României în ansamblul ei. Dacă adăugăm rețelele de 
vânzări și service ajungem la 283 de mii de persoane 
ocupate în 2019, sau 5.5% din totalul salariaților. 
Acești lucrători generau înainte de pandemie peste 
6,4 miliarde de euro în valoare adăugată (din care 4,4 
miliarde în industrie și 1 miliard în vânzări și service), 
sau 7,7% din totalul valorii adăugate din economia 
concurențială. Grosso modo, chiar și o scădere cu 
10% a acestor cifre s-ar resimți puternic pe piața 
muncii și în economia națională; o scădere cu 50%, 
cum e estimată în studiul PWC/CLEPA, ar avea 
consecințe dramatice.

Oricât de amplu ar urma să �e impactul asupra 
economiei și locurilor de muncă, el va � resimțit 
foarte diferit în anumite părți ale țării față de altele, 
din moment ce industria auto este puternic 
concentrată în anumite părți ale țării (centru și vest, în 
special) și, cu unele excepții, lipsește cu desăvârșire în 
celelalte (est și sud). În Argeș, aproape 30 de mii de 
oameni lucrau în industria auto înainte de 
pandemie, aceștia reprezentând nu mai puțin de 
18,4% din totalul salariaților din județ. Arad, Sibiu și 
Bistrița-Năsăud sunt celelalte județe în care 
ponderea salariaților din industria auto în total 
salariați este de peste 10%. Pe lângă Argeș, județele 
Timiș, Arad, Sibiu și Brașov au �ecare peste zece mii 
de salariați în industria de componente. Tranziția la 
vehiculele electrice ridică semne de întrebare mai 
ales pentru economiile acestor județe.

Cazul Argeșului este cu totul special pentru că aici își 
desfășoară activitatea Automobile Dacia și o mare 
parte a lanțului extins de furnizori ai celor două uzine 
ale grupului Renault (Uzina de Vehicule și Uzina 

Mecanică și Șasiuri, ambele pe platforma industrială 
de la Mioveni). Compania franceză a anunțat recent 
separarea dezvoltării și producției de vehicule pur 
electrice într-o nouă divizie, dând naștere unor 
zvonuri privitoare la o eventuală vânzare a Uzinei 
Mecanice, care produce motoare termice și cutii de 
viteze.10 O vânzare a Uzinei Mecanice e puțin 
probabilă, însă separarea celor două uzine sub 
umbrela unor companii distincte face cu siguranță 
mai facilă eliminarea locurilor de muncă și, eventual, 

închiderea Uzinei Mecanice. În prezent, aproximativ 
4000 de oameni lucrează în producția de motoare și 
cutii de viteze, reprezentând circa 30% din 
personalul Automobile Dacia și 36% din salariații de 
pe platforma de la Mioveni. Dispariția acestor locuri 
de muncă relativ bine plătite și de cali�care înaltă de 
la Uzina Mecanică ar avea un impact major asupra 
Mioveniului și județului Argeș, iar asta fără a lua în 
calcul reducerea inevitabilă a activității unora dintre 
furnizorii Dacia. 

Și uzina Ford de la Craiova va �, bineînțeles, direct 
afectată. Circa o mie din șase mii de salariați lucrează 
la Craiova în secția de motoare, activitate care va 
dispărea în întregime cel târziu în 2030 dacă Craiova 
se aliniază politicii Ford Europa — din nou, 
deocamdată nu e clară strategia Ford Otosan în 
acest sens. Ford are deja un parteneriat cu 
producătorul coreean de baterii SK Innovation, care 
are investiții majore în Ungaria și și-a anunțat intenția 
să dezvolte capacități de producție în Turcia. În 
această situație, nu e deloc exclus ca celulele pentru 
bateriile necesare la Craiova să �e importate (cel mai 
probabil din Ungaria), uzinei de la Craiova 
revenindu-i cel mult activitatea de asamblare a 
bateriilor propriu-zise — o activitate cu valoare 

adăugată relativ scăzută și care nu necesită mult 
personal. 11

O altă activitate afectată direct de tranziția la 
vehiculele electrice este producția de cutii de viteze 
și componente asociate în cele două uzine Daimler 
din județul Alba (Star Assembly și Star Transmission, 

la Sebeș și Cugir). Daimler a anunțat o tranziție foarte 
rapidă (înainte de 2030) la un portofoliu complet 
electric, ceea ce ar face redundantă producția de 
cutii de viteze. Convertirea la producția de motoare 
electrice, împreună cu componentele de transmisie 
asociate lor, este în teorie o posibilitate, dar aceste 
componente sunt voluminoase și grele, ceea ce ar 
crește semni�cativ costurile logistice pentru cele 
două uzine din România, care sunt relativ izolate din 
punct de vedere geogra�c de restul activităților 
Daimler. Împreună, cele două uzine Daimler au în 
prezent aproximativ 2700 de salariați, ceea ce într-un 
scenariu pesimist ar duce impactul direct cumulat 
asupra celor trei mari producători prezenți în 
România (Dacia, Ford, Daimler) la maximum 8000 de 
salariați.

Impactul economic s-ar resimți mult dincolo de 
pierderea acestor locuri de muncă. Pentru Dacia și 
Ford, eliminarea producției de motoare și cutii de 
viteze și importul unei părți mai mult sau mai puțin 
consistente din componentele care le înlocuiesc în 
noile vehicule electrice ar însemna o scădere 
semni�cativă a valorii adăugate a exporturilor 
românești de vehicule, exporturi care înainte de 
pandemie se apropiau de 5 miliarde de euro pe an. 
Exporturile de cutii de viteze și componente asociate 
valorau și ele aproape 1,7 miliarde de euro și erau 
realizate practic în totalitate de cele două uzine 
Daimler și de Uzina Mecanică de la Mioveni. Un 
impact semni�cativ — exporturi de 600 de milioane 
de euro — va � resimțit și pentru producția de 
pompe pentru motoarele termice, de componente 
de pornire, de sisteme de eșapament și de 
ambreiaje. Bineînțeles, vorbim și de eventuala 
dispariție a locurilor de muncă asociate acestor 
activități, dispariție care ar îngroșa cifra de 8000 
rezultată mai sus. Pentru o evaluare mai precisă a 
impactului asupra lanțului de furnizori, ar � nevoie 
totuși de o analiză mult mai detaliată, care să țină 
cont de realitatea din teren, inclusiv de strategiile și 
oportunitățile �ecărei companii în parte. Cifrelor 
pentru industrie li se adaugă cele pentru vânzări și 
service, unde există de asemenea riscul unui impact 
semni�cativ: o scădere cu 7% a locurilor de muncă 
din vânzări și service ca urmare a trecerii la modelul 
de vânzări indirect ar însemna încă 7000 de locuri de 

 

puncte de 
reîncărcare la 

suta de 
kilometri

% din total 
puncte de 

reîncărcare (UE)

% din total 
suprafață (UE)

Cota de piață a 
autoturismelor 

încărcabile la rețea 
(hibrid + baterie)

 6



5 Sursa: ACEA, „European EV Charging Infrastructure Masterplan”, Martie 2022, 
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companiei au con�rmat opțiunea unei 
motorizări pur electrice pentru camioneta ce 
urmează să �e produsă la Craiova începând cu 
2023/24. Pentru Dacia, situația e ceva mai incertă. 
Conducerea Renault a menționat explicit că 
Dacia va face tranziția la mașini pur electrice „în 
ultimul moment”, din moment ce o tranziție mai 
rapidă ar � foarte di�cilă pentru segmentul de 
preț dominat de Dacia.4 Din aceste motive, 
prognozele privitoare la producția de mașini pur 
electrice în România sunt relativ rezervate: circa 
97 de mii de vehicule pur electrice în 2028 (sau 
16% din total), toate la uzina din Craiova, 
industria făcând totuși până atunci o tranziție 
aproape completă la motorizările hibride.

În orice caz, e de așteptat ca tranziția să accelereze 
puternic atât la Craiova, cât și la Mioveni, cele 
două uzine având până în 2035 su�cient timp 
să mai treacă prin încă un ciclu de reînnoire a 
portofoliilor. Pentru Dacia, speranța este ca până 
atunci noile tehnologii să evolueze su�cient 
de mult încât să permită producția de vehicule 
electrice cu preț redus, păstrând astfel avantajul 
competitiv al mărcii. În caz contrar sau în situația 
în care, dintr-un motiv sau altul, cererea pentru 
mașini Dacia pur electrice se dovedește slabă, nu 
e exclus ca Renault să aleagă să producă Dacii 
electrice în volume mici în alte țări, similar cu 
Dacia Spring de astăzi. Pentru Dacia în România, 
viitorul depinde într-o bună măsură de capacitatea 
industriei auto de a reduce costul tehnologiilor noi 
de propulsie electrică. În momentul de față, prețul 
autoturismelor electrice în Europa este semni�cativ 

peste cel al mașinilor cu motoare termice. Prețul 
median pentru toate autoturismele era în 2021 de 
puțin peste 30 de mii de dolari americani, în timp 
ce pentru mașinile electrice era de peste 45 de mii 
de dolari. Chiar dacă e �resc ca tehnologiile noi 
să �e mai scumpe la început și să se ieftinească 
semni�cativ pe măsură ce trece timpul, diferența 
rămâne foarte importantă; speranțele atingerii 
unor prețuri de achiziție ale mașinilor electrice 
similare cu cele ale mașinilor cu motor termic de 
astăzi se bazează în bună măsură pe asumpția unor 
progrese tehnologice majore în viitorul apropiat.

De scăderea costurilor de producție și a prețurilor 
de vânzare depinde nu doar viitorul uneia dintre 
cele două uzine auto din România, ci și traiectoria 
pieței autohtone. Pentru că marea majoritate a 
producției auto locale merge la export, cele două 
dimensiuni ale tranziției — industria și piața — 
pot avea evoluții foarte diferite. Cota de piață a 
vehiculelor pur electrice noi a crescut în România 
de la 0.5% în 2018 la 5.2% în 2021, o creștere 
impresionantă dar totuși modestă față de situația 
de la nivel european, unde vorbim de o creștere 
de la 1,3% la 10.3% în aceeași perioadă. Dacă 
includem și vehiculele hibride încărcabile, 
ajungem la o cotă de piață de 7,6% în România în 
2021, față de 19,2% în Europa (UE+UK+EFTA). 
Faptul că prețurile mari sunt un obstacol 
important pentru creșterea cotei de piață a 
vehiculelor electrice e evident din contrastul 
puternic dintre cotele de piață în țările cu venituri 
mari și cele din țările cu venituri mici. Portugalia 
este sigura țară cu PIB per capita sub media UE și 
o cotă de piață a autoturismelor electrice (hibrid 
încărcabil + baterie) de peste 10%. În rest, cum 
este de așteptat, cota de piață a mașinilor 
electrice este mai mică în sud față de nord și încă 
mai mică în est față de sud. România are o cotă 
de piață ceva mai mare față țările din est și 
datorită stimulentelor �nanciare extrem de 
generoase, care pot scădea prețul de achiziție a 
unei mașini electrice noi și cu zece mii de euro.

Un al doilea obstacol major pentru tranziția la 
vehiculele electrice este disponibilitatea 
infrastructurii de încărcare. În prezent, aproape 
jumătate din punctele de încărcare din UE sunt în 
doar două țări: Olanda și Germania. Dacă ținem 
cont de lungimea drumurilor peisajul e mai 
eterogen, observându-se diferențele previzibile 
dintre nord, sud și est. În 2021, România avea 
doar 0.4% din totalul punctelor de încărcare din 
UE, pentru 5.8% din suprafața Uniunii, iar raportat 
la suta de kilometri de drum vorbim de doar 1,3 
puncte de încărcare, față aproape 50 de ori mai 
puțin decât în Olanda. Potrivit Asociației 
Europene a Producătorilor de Automobile 
(ACEA), investițiile necesare până în 2030 în 
infrastructura de încărcare la nivelul UE ar � de 

280 de miliarde de euro, incluzând modernizarea 
rețelelor de distribuție și capacități adiționale de 
energie regenerabilă.5 Dacă toate aceste investiții 
s-ar face din fonduri publice (ceea ce foarte 
probabil este o necesitate, nu o simplă ipoteză 
alternativă), vorbim de o sumă echivalentă cu 
42% din bugetul alocat la nivel european prin 
Facilitatea pentru Redresare și Reziliență, care 
�nanțează în prezent Planurile Naționale de 
Redresare și Reziliență. Altfel spus, e nevoie de un 
efort investițional masiv, în cea mai mare parte 
din fonduri publice. Din moment ce guvernele 
țărilor membre UE tind pentru moment să se 
ferească în a-și asuma asemenea eforturi, 
infrastructura de încărcare rămâne o 
necunoscută mult mai semni�cativă decât costul 
viitor al vehiculelor electrice, unde există totuși 
precedentul evoluției tehnologice generale. 
Slăbiciunea �scală a statului român și lipsa unei 
strategii ferme de tranziție pentru industria și 
piața auto din România fac lucrurile cu atât mai 
complicate într-o țară care oricum pornește în 
această tranziție cu o serie de dezavantaje 
majore.

muncă în minus, la care s-ar adăuga reducerea 
treptată a activităților aftermarket și service.
Datele privitoare la exporturi ne dau o imagine mai 
realistă despre impactul socioeconomic real al 
dispariției lanțului valoric al motorizărilor termice. 
Vorbim despre activități cu o importanță economică 
ridicată, care se datorează unui grad de complexitate 
ridicat, inclusiv în ce privește cali�carea forței de 
muncă. Nu e vorba, deci, doar de o scădere 
cantitativă a ocupării, ci de o reducere a gradului de 
complexitate și a productivității din industria auto. În 
absența unor politici publice care să abordeze direct 
aceste provocări, există, pe de o parte, riscul inversării 
tendinței istorice de creștere a industriei auto și, pe 
de altă parte, riscul adâncirii specializării în activități 
cu valoare adăugată scăzută și cu impact redus 
asupra restului economiei. Politica publică de până 
acum privitoare la industria auto anticipează de fapt 
asemenea riscuri, însă nu pentru a le combate, ci 
pentru a contribui la materializarea lor.

Dată �ind importanța economică a industriei 
auto pentru economia Uniunii Europene (12,6 
milioane de locuri de muncă depind direct sau 
indirect de industria auto, care realizează 
exporturi de 134 miliarde euro la nivelul Uniunii6), 
este �resc să existe îngrijorări majore privitoare la 
impactul socioeconomic al tranziției la vehiculele 
electrice. O parte considerabilă a industriei auto 
tradiționale — producția de motoare, cutii de 
viteze, sisteme de gestiune a combustibilului, de 
�ltrare, de eșapament și toate celelalte 
componente asociate — va dispărea odată cu 
vehiculele electrice, �ind înlocuită de producția 

de componente complet noi — baterii, motoare 
electrice, noi sisteme electronice și de răcire. 
Această tranziție înseamnă competențe noi, 
capacități industriale noi, locuri de muncă noi și 
jucători noi pe piață; bineînțeles, înseamnă și 
dispariția unor serii întregi de competențe, 
capacități industriale, locuri de muncă și chiar 
mari companii.

Din cel puțin trei motive, dezbaterea s-a 
concentrat principal asupra producției de baterii: 
1) ponderea bateriei în valoarea totală a unui 
vehicul electric este considerabilă, iar dezvoltarea 
producției de baterii poate compensa din punct 
de vedere economic dispariția lanțului valoric al 
motorizărilor termice; 2) producția de baterii 
necesită competențe tehnologice cu totul noi, 
economia UE riscând să piardă cursa în fața țărilor 
care și-au dezvoltat asemenea competențe mai 
devreme, în special China; 3) producția de baterii 
este printre puținele (dacă nu singura) activități 
de amploare create de la zero în cadrul tranziției 
la vehiculele electrice și, drept urmare, printre 
puținele (dacă nu singura) care poate atenua 
impactul dispariției producției de sisteme de 
propulsie termică. Drept urmare, guvernele 
țărilor UE cu industrii auto puternice au făcut 
eforturi semni�cative în ultima perioadă pentru 
dezvoltarea unor capacități locale de producție 
de baterii, iar în momentul de față temerile 
privitoare la efectele economice ale insu�cienței 
producției de baterii pe teritoriul UE s-au disipat 
în cea mai mare parte. Deși are o industrie auto 
foarte importantă, România nu este printre 
aceste țări.

Dacă temerile privind impactul economic direct 
și în sens strict al tranziției s-au disipat în mare 
parte odată cu anunțul unor investiții de 
amploare la nivel european, nu același lucru 
poate � spus și despre problema ocupării. Se 
discută în continuare despre pierderi potențial 
uriașe de locuri de muncă și/sau transformarea 
fără precedent a celor rămase. Prioritatea 
acordată ocupării este de înțeles dacă luăm în 
calcul transformări profunde pe care tranziția la 
vehiculele electrice le aduce pentru întregul lanț 
valoric al industriei auto:

1 în amonte, dispariția motorizărilor termice are 
implicații uriașe pentru lanțul de furnizori. De-a 
lungul timpului, mulți dintre cei mai mari 
furnizori auto au investit masiv în tehnologia 
motoarelor termice, �ind nevoiți acum să-și facă 
planuri de abandonare a respectivelor activități. 
Este și cazul grupului german Continental, cel 

mai mare angajator auto din România, care în 
2019 și-a separat activitățile ce țin de sistemele 
de propulsie prin crearea Vitesco Technologies, 
care țintește să devină unul dintre marii furnizori 
mondiali de tehnologie pentru vehiculele 
electrice. Crearea Vitesco a fost necesară pentru 
limitarea perturbării asupra celorlalte activități 
Continental și accesul mai facil la �nanțare 
pentru investițiile de amploare necesare pentru 
dezvoltarea noilor tehnologii. Ca urmare a 
acestei schimbări, aproximativ 2600 din cei 
20000 de salariați din România ai Continental au 
devenit salariați Vitesco.
2 pentru producători de vehicule, vorbim de 
dispariția activităților considerate până recent de 
cea mai înaltă tehnologie și cu valoare adăugată 
ridicată — producția de motoare și cutii de 
viteze. Și aici observăm măsuri fără precedent, 
printre care și divizarea Ford și Renault, despre 
care am amintit mai sus.
3 în aval, tranziția la vehiculele electrice provoacă 
turbulențe uriașe și pentru activitățile de retail și 
service. Vehiculele electrice sunt mai simple și 
mai �abile din punct de vedere mecanic, ceea ce 
este de așteptat să ducă la o contracție 
semni�cativă a activităților de  aftermarket și 
service. Mai mult, presiunea �nanciară crescândă 
îi face pe producătorii de vehicule să-și 
reconsidere relația cu dealerii auto. Urmărind 
modelul de distribuție al Tesla, din ce în ce mai 
mulți producători auto au anunțat trecerea de la 
un model de vânzări indirect (rețele de dealeri 
independenți, cu autonomie comercială, 
�nanciară și de personal) la un model de vânzări 
direct (relații nemediate cu clienții, folosind 
platforme online și rețele de agenții controla te 
de producătorii de vehicule). Vorbim de o 
schimbare potențial epocală a modelului de 
comercializare a autovehiculelor, care este de 
așteptat să afecteze negativ ocuparea.7

Până în prezent, există un singur studiu care 
tratează separat impactul potențial asupra 
ocupării în industria auto din România. Publicată 

la sfârșitul lui 2021 sub egida Asociației Europene 
a Furnizorilor Auto (CLEPA), analiza realizată de 
PricewaterhouseCoopers (PwC) arată un 
potențial impact negativ major asupra ocupării 
din industria auto din România. Din aproximativ 
56 de mii de locuri de muncă identi�cate de PwC 
ca ținând în prezent de producția de motorizări 
termice ar rămâne 26,8 mii în 2035, în scenariul în 
care pachetul „Pregătiți pentru 55” devine 
realitate. Pentru că la momentul publicării acestei 
analize, acest scenariu nu era inevitabil (cum pare 
să �e astăzi), analiza îl compară cu alte două: 
scenariul hibrid, în care motorizările pur electrice 
rămân în urma celor hibride, caz în care numărul 
locurilor de muncă ar urma să crească până la 70 
de mii; și scenariul radical, în care emisiile pentru 
vehiculele noi scad la zero chiar din 2030. 
Conform acestei analize, diferența de cinci ani 
dintre scenariul radical și scenariul „Pregătiți 
pentru 55” lasă un oarecare timp de pregătire, 
însă nu atenuează decât o mică parte din 
impactul tranziției asupra industriei auto din 
România. Nici nu vorbim de un impact pe 
termen scurt, din moment ce în 2040 numărul de 
locuri de muncă ar rămâne sub 30 de mii.

Asemenea cifre trebuie privite cu precauție. 
Metodologia studiului PwC/CLEPA nu este în 
totalitate transparentă, ceea ce înseamnă că 
cifrele de pornire (56 de mii de locuri de muncă 
direct legate de producția de motorizări termice) 
sunt di�cil de reprodus și asumpțiile utilizate nu 

pot � chestionate. Un motiv de precauție 
suplimentar este diversitatea evaluărilor similare 
realizate la nivel european. În mare, aceste 
evaluări se împart în două categorii: cele care 
prognozează un impact negativ mai mult sau 
mai puțin devastator și cele care prognozează un 
impact neglijabil sau chiar pozitiv. Studiul 
PWC/CLEPA este o contribuție mai recentă în 
cadrul primei categorii, completând studii mai 
vechi care prognozau, spre exemplu, pierderea a 
600 de mii de locuri de muncă doar în Germania. 
Alte studii estimează evoluții complet diferite, 
inclusiv Comisia Europeană publicând o analiză 
de impact care prognoza o pierdere minoră de 
locuri de muncă în industria auto europeană, mai 
mult decât compensată de oportunitățile din 
alte sectoare care ar urma să bene�cieze ca 
urmare a tranziției la vehiculele electrice.8 O 
analiză a Boston Consulting Group (BCG) 
publicată în 2021 estima un impact negativ de 
mai puțin de 100 de mii de locuri de muncă 
pentru industria auto Europeană (sub 2% din 
cele 5,6 milioane de locuri de muncă acoperite 
de analiză), într-un scenariu în care 43% din 
vehiculele vândute în 2030 ar urma să �e pur 
electrice.9 Studiul BCG a devenit cunoscut pentru 
reorientarea discuției înspre transformările 

calitative ale muncii în industria auto: pe lângă 
necesarul estimat de 25% din slujbe (1,4 milioane 
din 5,5-5,6) care vor trebui să �e preluate de 
oameni noi în industrie (pentru a compensa 
plecările și pensionările) este subliniat că 29% de 
locuri de muncă existente în 2030 vor � complet 
noi (1,6 milioane din 5,5) în termeni de pro�luri și 
competențe, �ind direct legate de motorizările 
electrice. Deși umbrită de problemele majore cu
care se confruntă industria auto de la izbucnirea 
pandemiei, la nivel european dezbaterea din ultimii 
doi ani privind impactul socioeconomic al tranziției 
la vehiculele electrice s-a purtat în mar parte în 
termenii stabiliți de studiul BCG, chiar dacă unele 
studii, cum este cel PwC/CLEPA, au readus în atenție 
riscul pierderii foarte multor locuri de muncă.

Cum stă România în aceste privințe? Greu de spus cu 
precizie, în lipsa unor analize detaliate și de amploare. 
Faptul că impactul tranziției asupra industriei auto nu 
este o temă de dezbatere în România, �ind totuși un 
subiect foarte important la nivel european, este 
destul de bizar, din moment ce România are o 
industrie auto relativ importantă. Conform datelor 
Eurostat, România avea înainte de pandemie ce-a 
de-a cincea cea mai mare industrie auto ca număr 
de persoane ocupate, după Germania, Franța, 
Polonia și Cehia. Aproximativ 180 de mii de oameni 
lucrau în industria auto în România înainte de 
pandemie, sau 2.7% din totalul populației ocupate, 
considerabil mai mult decât în Germania, care are de 
departe cea mai mare industrie auto în termeni 

absoluți. Dacă ne-am raporta strict la salariați, și nu la 
toată populația ocupată, datele INS arată o pondere 
a industriei auto de 3,3% în total salariați în 2019. 
Raportat la industria prelucrătoare, lucrătorii din 
industria auto reprezentau în 2019 circa 15% din 
total, a doua cea mai mare pondere din Europa după 
Slovacia. 

Pe scurt, industria auto este extrem de importantă 
pentru piața muncii și, implicit, pentru economia 
României în ansamblul ei. Dacă adăugăm rețelele de 
vânzări și service ajungem la 283 de mii de persoane 
ocupate în 2019, sau 5.5% din totalul salariaților. 
Acești lucrători generau înainte de pandemie peste 
6,4 miliarde de euro în valoare adăugată (din care 4,4 
miliarde în industrie și 1 miliard în vânzări și service), 
sau 7,7% din totalul valorii adăugate din economia 
concurențială. Grosso modo, chiar și o scădere cu 
10% a acestor cifre s-ar resimți puternic pe piața 
muncii și în economia națională; o scădere cu 50%, 
cum e estimată în studiul PWC/CLEPA, ar avea 
consecințe dramatice.

Oricât de amplu ar urma să �e impactul asupra 
economiei și locurilor de muncă, el va � resimțit 
foarte diferit în anumite părți ale țării față de altele, 
din moment ce industria auto este puternic 
concentrată în anumite părți ale țării (centru și vest, în 
special) și, cu unele excepții, lipsește cu desăvârșire în 
celelalte (est și sud). În Argeș, aproape 30 de mii de 
oameni lucrau în industria auto înainte de 
pandemie, aceștia reprezentând nu mai puțin de 
18,4% din totalul salariaților din județ. Arad, Sibiu și 
Bistrița-Năsăud sunt celelalte județe în care 
ponderea salariaților din industria auto în total 
salariați este de peste 10%. Pe lângă Argeș, județele 
Timiș, Arad, Sibiu și Brașov au �ecare peste zece mii 
de salariați în industria de componente. Tranziția la 
vehiculele electrice ridică semne de întrebare mai 
ales pentru economiile acestor județe.

Cazul Argeșului este cu totul special pentru că aici își 
desfășoară activitatea Automobile Dacia și o mare 
parte a lanțului extins de furnizori ai celor două uzine 
ale grupului Renault (Uzina de Vehicule și Uzina 

Mecanică și Șasiuri, ambele pe platforma industrială 
de la Mioveni). Compania franceză a anunțat recent 
separarea dezvoltării și producției de vehicule pur 
electrice într-o nouă divizie, dând naștere unor 
zvonuri privitoare la o eventuală vânzare a Uzinei 
Mecanice, care produce motoare termice și cutii de 
viteze.10 O vânzare a Uzinei Mecanice e puțin 
probabilă, însă separarea celor două uzine sub 
umbrela unor companii distincte face cu siguranță 
mai facilă eliminarea locurilor de muncă și, eventual, 

închiderea Uzinei Mecanice. În prezent, aproximativ 
4000 de oameni lucrează în producția de motoare și 
cutii de viteze, reprezentând circa 30% din 
personalul Automobile Dacia și 36% din salariații de 
pe platforma de la Mioveni. Dispariția acestor locuri 
de muncă relativ bine plătite și de cali�care înaltă de 
la Uzina Mecanică ar avea un impact major asupra 
Mioveniului și județului Argeș, iar asta fără a lua în 
calcul reducerea inevitabilă a activității unora dintre 
furnizorii Dacia. 

Și uzina Ford de la Craiova va �, bineînțeles, direct 
afectată. Circa o mie din șase mii de salariați lucrează 
la Craiova în secția de motoare, activitate care va 
dispărea în întregime cel târziu în 2030 dacă Craiova 
se aliniază politicii Ford Europa — din nou, 
deocamdată nu e clară strategia Ford Otosan în 
acest sens. Ford are deja un parteneriat cu 
producătorul coreean de baterii SK Innovation, care 
are investiții majore în Ungaria și și-a anunțat intenția 
să dezvolte capacități de producție în Turcia. În 
această situație, nu e deloc exclus ca celulele pentru 
bateriile necesare la Craiova să �e importate (cel mai 
probabil din Ungaria), uzinei de la Craiova 
revenindu-i cel mult activitatea de asamblare a 
bateriilor propriu-zise — o activitate cu valoare 

adăugată relativ scăzută și care nu necesită mult 
personal. 11

O altă activitate afectată direct de tranziția la 
vehiculele electrice este producția de cutii de viteze 
și componente asociate în cele două uzine Daimler 
din județul Alba (Star Assembly și Star Transmission, 

la Sebeș și Cugir). Daimler a anunțat o tranziție foarte 
rapidă (înainte de 2030) la un portofoliu complet 
electric, ceea ce ar face redundantă producția de 
cutii de viteze. Convertirea la producția de motoare 
electrice, împreună cu componentele de transmisie 
asociate lor, este în teorie o posibilitate, dar aceste 
componente sunt voluminoase și grele, ceea ce ar 
crește semni�cativ costurile logistice pentru cele 
două uzine din România, care sunt relativ izolate din 
punct de vedere geogra�c de restul activităților 
Daimler. Împreună, cele două uzine Daimler au în 
prezent aproximativ 2700 de salariați, ceea ce într-un 
scenariu pesimist ar duce impactul direct cumulat 
asupra celor trei mari producători prezenți în 
România (Dacia, Ford, Daimler) la maximum 8000 de 
salariați.

Impactul economic s-ar resimți mult dincolo de 
pierderea acestor locuri de muncă. Pentru Dacia și 
Ford, eliminarea producției de motoare și cutii de 
viteze și importul unei părți mai mult sau mai puțin 
consistente din componentele care le înlocuiesc în 
noile vehicule electrice ar însemna o scădere 
semni�cativă a valorii adăugate a exporturilor 
românești de vehicule, exporturi care înainte de 
pandemie se apropiau de 5 miliarde de euro pe an. 
Exporturile de cutii de viteze și componente asociate 
valorau și ele aproape 1,7 miliarde de euro și erau 
realizate practic în totalitate de cele două uzine 
Daimler și de Uzina Mecanică de la Mioveni. Un 
impact semni�cativ — exporturi de 600 de milioane 
de euro — va � resimțit și pentru producția de 
pompe pentru motoarele termice, de componente 
de pornire, de sisteme de eșapament și de 
ambreiaje. Bineînțeles, vorbim și de eventuala 
dispariție a locurilor de muncă asociate acestor 
activități, dispariție care ar îngroșa cifra de 8000 
rezultată mai sus. Pentru o evaluare mai precisă a 
impactului asupra lanțului de furnizori, ar � nevoie 
totuși de o analiză mult mai detaliată, care să țină 
cont de realitatea din teren, inclusiv de strategiile și 
oportunitățile �ecărei companii în parte. Cifrelor 
pentru industrie li se adaugă cele pentru vânzări și 
service, unde există de asemenea riscul unui impact 
semni�cativ: o scădere cu 7% a locurilor de muncă 
din vânzări și service ca urmare a trecerii la modelul 
de vânzări indirect ar însemna încă 7000 de locuri de 
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companiei au con�rmat opțiunea unei 
motorizări pur electrice pentru camioneta ce 
urmează să �e produsă la Craiova începând cu 
2023/24. Pentru Dacia, situația e ceva mai incertă. 
Conducerea Renault a menționat explicit că 
Dacia va face tranziția la mașini pur electrice „în 
ultimul moment”, din moment ce o tranziție mai 
rapidă ar � foarte di�cilă pentru segmentul de 
preț dominat de Dacia.4 Din aceste motive, 
prognozele privitoare la producția de mașini pur 
electrice în România sunt relativ rezervate: circa 
97 de mii de vehicule pur electrice în 2028 (sau 
16% din total), toate la uzina din Craiova, 
industria făcând totuși până atunci o tranziție 
aproape completă la motorizările hibride.

În orice caz, e de așteptat ca tranziția să accelereze 
puternic atât la Craiova, cât și la Mioveni, cele 
două uzine având până în 2035 su�cient timp 
să mai treacă prin încă un ciclu de reînnoire a 
portofoliilor. Pentru Dacia, speranța este ca până 
atunci noile tehnologii să evolueze su�cient 
de mult încât să permită producția de vehicule 
electrice cu preț redus, păstrând astfel avantajul 
competitiv al mărcii. În caz contrar sau în situația 
în care, dintr-un motiv sau altul, cererea pentru 
mașini Dacia pur electrice se dovedește slabă, nu 
e exclus ca Renault să aleagă să producă Dacii 
electrice în volume mici în alte țări, similar cu 
Dacia Spring de astăzi. Pentru Dacia în România, 
viitorul depinde într-o bună măsură de capacitatea 
industriei auto de a reduce costul tehnologiilor noi 
de propulsie electrică. În momentul de față, prețul 
autoturismelor electrice în Europa este semni�cativ 

peste cel al mașinilor cu motoare termice. Prețul 
median pentru toate autoturismele era în 2021 de 
puțin peste 30 de mii de dolari americani, în timp 
ce pentru mașinile electrice era de peste 45 de mii 
de dolari. Chiar dacă e �resc ca tehnologiile noi 
să �e mai scumpe la început și să se ieftinească 
semni�cativ pe măsură ce trece timpul, diferența 
rămâne foarte importantă; speranțele atingerii 
unor prețuri de achiziție ale mașinilor electrice 
similare cu cele ale mașinilor cu motor termic de 
astăzi se bazează în bună măsură pe asumpția unor 
progrese tehnologice majore în viitorul apropiat.

Capacități anunțate de producție de baterii pentru vehicule electrice

Sursa: IPCEI, Accompanying Research, Market analysis Q4 2021, p.4

impactul socioeconomic 
al tranziției la vehiculele 
electrice în România

muncă în minus, la care s-ar adăuga reducerea 
treptată a activităților aftermarket și service.
Datele privitoare la exporturi ne dau o imagine mai 
realistă despre impactul socioeconomic real al 
dispariției lanțului valoric al motorizărilor termice. 
Vorbim despre activități cu o importanță economică 
ridicată, care se datorează unui grad de complexitate 
ridicat, inclusiv în ce privește cali�carea forței de 
muncă. Nu e vorba, deci, doar de o scădere 
cantitativă a ocupării, ci de o reducere a gradului de 
complexitate și a productivității din industria auto. În 
absența unor politici publice care să abordeze direct 
aceste provocări, există, pe de o parte, riscul inversării 
tendinței istorice de creștere a industriei auto și, pe 
de altă parte, riscul adâncirii specializării în activități 
cu valoare adăugată scăzută și cu impact redus 
asupra restului economiei. Politica publică de până 
acum privitoare la industria auto anticipează de fapt 
asemenea riscuri, însă nu pentru a le combate, ci 
pentru a contribui la materializarea lor.

Dată �ind importanța economică a industriei 
auto pentru economia Uniunii Europene (12,6 
milioane de locuri de muncă depind direct sau 
indirect de industria auto, care realizează 
exporturi de 134 miliarde euro la nivelul Uniunii6), 
este �resc să existe îngrijorări majore privitoare la 
impactul socioeconomic al tranziției la vehiculele 
electrice. O parte considerabilă a industriei auto 
tradiționale — producția de motoare, cutii de 
viteze, sisteme de gestiune a combustibilului, de 
�ltrare, de eșapament și toate celelalte 
componente asociate — va dispărea odată cu 
vehiculele electrice, �ind înlocuită de producția 

de componente complet noi — baterii, motoare 
electrice, noi sisteme electronice și de răcire. 
Această tranziție înseamnă competențe noi, 
capacități industriale noi, locuri de muncă noi și 
jucători noi pe piață; bineînțeles, înseamnă și 
dispariția unor serii întregi de competențe, 
capacități industriale, locuri de muncă și chiar 
mari companii.

Din cel puțin trei motive, dezbaterea s-a 
concentrat principal asupra producției de baterii: 
1) ponderea bateriei în valoarea totală a unui 
vehicul electric este considerabilă, iar dezvoltarea 
producției de baterii poate compensa din punct 
de vedere economic dispariția lanțului valoric al 
motorizărilor termice; 2) producția de baterii 
necesită competențe tehnologice cu totul noi, 
economia UE riscând să piardă cursa în fața țărilor 
care și-au dezvoltat asemenea competențe mai 
devreme, în special China; 3) producția de baterii 
este printre puținele (dacă nu singura) activități 
de amploare create de la zero în cadrul tranziției 
la vehiculele electrice și, drept urmare, printre 
puținele (dacă nu singura) care poate atenua 
impactul dispariției producției de sisteme de 
propulsie termică. Drept urmare, guvernele 
țărilor UE cu industrii auto puternice au făcut 
eforturi semni�cative în ultima perioadă pentru 
dezvoltarea unor capacități locale de producție 
de baterii, iar în momentul de față temerile 
privitoare la efectele economice ale insu�cienței 
producției de baterii pe teritoriul UE s-au disipat 
în cea mai mare parte. Deși are o industrie auto 
foarte importantă, România nu este printre 
aceste țări.

Dacă temerile privind impactul economic direct 
și în sens strict al tranziției s-au disipat în mare 
parte odată cu anunțul unor investiții de 
amploare la nivel european, nu același lucru 
poate � spus și despre problema ocupării. Se 
discută în continuare despre pierderi potențial 
uriașe de locuri de muncă și/sau transformarea 
fără precedent a celor rămase. Prioritatea 
acordată ocupării este de înțeles dacă luăm în 
calcul transformări profunde pe care tranziția la 
vehiculele electrice le aduce pentru întregul lanț 
valoric al industriei auto:

1 în amonte, dispariția motorizărilor termice are 
implicații uriașe pentru lanțul de furnizori. De-a 
lungul timpului, mulți dintre cei mai mari 
furnizori auto au investit masiv în tehnologia 
motoarelor termice, �ind nevoiți acum să-și facă 
planuri de abandonare a respectivelor activități. 
Este și cazul grupului german Continental, cel 

mai mare angajator auto din România, care în 
2019 și-a separat activitățile ce țin de sistemele 
de propulsie prin crearea Vitesco Technologies, 
care țintește să devină unul dintre marii furnizori 
mondiali de tehnologie pentru vehiculele 
electrice. Crearea Vitesco a fost necesară pentru 
limitarea perturbării asupra celorlalte activități 
Continental și accesul mai facil la �nanțare 
pentru investițiile de amploare necesare pentru 
dezvoltarea noilor tehnologii. Ca urmare a 
acestei schimbări, aproximativ 2600 din cei 
20000 de salariați din România ai Continental au 
devenit salariați Vitesco.
2 pentru producători de vehicule, vorbim de 
dispariția activităților considerate până recent de 
cea mai înaltă tehnologie și cu valoare adăugată 
ridicată — producția de motoare și cutii de 
viteze. Și aici observăm măsuri fără precedent, 
printre care și divizarea Ford și Renault, despre 
care am amintit mai sus.
3 în aval, tranziția la vehiculele electrice provoacă 
turbulențe uriașe și pentru activitățile de retail și 
service. Vehiculele electrice sunt mai simple și 
mai �abile din punct de vedere mecanic, ceea ce 
este de așteptat să ducă la o contracție 
semni�cativă a activităților de  aftermarket și 
service. Mai mult, presiunea �nanciară crescândă 
îi face pe producătorii de vehicule să-și 
reconsidere relația cu dealerii auto. Urmărind 
modelul de distribuție al Tesla, din ce în ce mai 
mulți producători auto au anunțat trecerea de la 
un model de vânzări indirect (rețele de dealeri 
independenți, cu autonomie comercială, 
�nanciară și de personal) la un model de vânzări 
direct (relații nemediate cu clienții, folosind 
platforme online și rețele de agenții controla te 
de producătorii de vehicule). Vorbim de o 
schimbare potențial epocală a modelului de 
comercializare a autovehiculelor, care este de 
așteptat să afecteze negativ ocuparea.7

Până în prezent, există un singur studiu care 
tratează separat impactul potențial asupra 
ocupării în industria auto din România. Publicată 

la sfârșitul lui 2021 sub egida Asociației Europene 
a Furnizorilor Auto (CLEPA), analiza realizată de 
PricewaterhouseCoopers (PwC) arată un 
potențial impact negativ major asupra ocupării 
din industria auto din România. Din aproximativ 
56 de mii de locuri de muncă identi�cate de PwC 
ca ținând în prezent de producția de motorizări 
termice ar rămâne 26,8 mii în 2035, în scenariul în 
care pachetul „Pregătiți pentru 55” devine 
realitate. Pentru că la momentul publicării acestei 
analize, acest scenariu nu era inevitabil (cum pare 
să �e astăzi), analiza îl compară cu alte două: 
scenariul hibrid, în care motorizările pur electrice 
rămân în urma celor hibride, caz în care numărul 
locurilor de muncă ar urma să crească până la 70 
de mii; și scenariul radical, în care emisiile pentru 
vehiculele noi scad la zero chiar din 2030. 
Conform acestei analize, diferența de cinci ani 
dintre scenariul radical și scenariul „Pregătiți 
pentru 55” lasă un oarecare timp de pregătire, 
însă nu atenuează decât o mică parte din 
impactul tranziției asupra industriei auto din 
România. Nici nu vorbim de un impact pe 
termen scurt, din moment ce în 2040 numărul de 
locuri de muncă ar rămâne sub 30 de mii.

Asemenea cifre trebuie privite cu precauție. 
Metodologia studiului PwC/CLEPA nu este în 
totalitate transparentă, ceea ce înseamnă că 
cifrele de pornire (56 de mii de locuri de muncă 
direct legate de producția de motorizări termice) 
sunt di�cil de reprodus și asumpțiile utilizate nu 

pot � chestionate. Un motiv de precauție 
suplimentar este diversitatea evaluărilor similare 
realizate la nivel european. În mare, aceste 
evaluări se împart în două categorii: cele care 
prognozează un impact negativ mai mult sau 
mai puțin devastator și cele care prognozează un 
impact neglijabil sau chiar pozitiv. Studiul 
PWC/CLEPA este o contribuție mai recentă în 
cadrul primei categorii, completând studii mai 
vechi care prognozau, spre exemplu, pierderea a 
600 de mii de locuri de muncă doar în Germania. 
Alte studii estimează evoluții complet diferite, 
inclusiv Comisia Europeană publicând o analiză 
de impact care prognoza o pierdere minoră de 
locuri de muncă în industria auto europeană, mai 
mult decât compensată de oportunitățile din 
alte sectoare care ar urma să bene�cieze ca 
urmare a tranziției la vehiculele electrice.8 O 
analiză a Boston Consulting Group (BCG) 
publicată în 2021 estima un impact negativ de 
mai puțin de 100 de mii de locuri de muncă 
pentru industria auto Europeană (sub 2% din 
cele 5,6 milioane de locuri de muncă acoperite 
de analiză), într-un scenariu în care 43% din 
vehiculele vândute în 2030 ar urma să �e pur 
electrice.9 Studiul BCG a devenit cunoscut pentru 
reorientarea discuției înspre transformările 

calitative ale muncii în industria auto: pe lângă 
necesarul estimat de 25% din slujbe (1,4 milioane 
din 5,5-5,6) care vor trebui să �e preluate de 
oameni noi în industrie (pentru a compensa 
plecările și pensionările) este subliniat că 29% de 
locuri de muncă existente în 2030 vor � complet 
noi (1,6 milioane din 5,5) în termeni de pro�luri și 
competențe, �ind direct legate de motorizările 
electrice. Deși umbrită de problemele majore cu
care se confruntă industria auto de la izbucnirea 
pandemiei, la nivel european dezbaterea din ultimii 
doi ani privind impactul socioeconomic al tranziției 
la vehiculele electrice s-a purtat în mar parte în 
termenii stabiliți de studiul BCG, chiar dacă unele 
studii, cum este cel PwC/CLEPA, au readus în atenție 
riscul pierderii foarte multor locuri de muncă.

Cum stă România în aceste privințe? Greu de spus cu 
precizie, în lipsa unor analize detaliate și de amploare. 
Faptul că impactul tranziției asupra industriei auto nu 
este o temă de dezbatere în România, �ind totuși un 
subiect foarte important la nivel european, este 
destul de bizar, din moment ce România are o 
industrie auto relativ importantă. Conform datelor 
Eurostat, România avea înainte de pandemie ce-a 
de-a cincea cea mai mare industrie auto ca număr 
de persoane ocupate, după Germania, Franța, 
Polonia și Cehia. Aproximativ 180 de mii de oameni 
lucrau în industria auto în România înainte de 
pandemie, sau 2.7% din totalul populației ocupate, 
considerabil mai mult decât în Germania, care are de 
departe cea mai mare industrie auto în termeni 

absoluți. Dacă ne-am raporta strict la salariați, și nu la 
toată populația ocupată, datele INS arată o pondere 
a industriei auto de 3,3% în total salariați în 2019. 
Raportat la industria prelucrătoare, lucrătorii din 
industria auto reprezentau în 2019 circa 15% din 
total, a doua cea mai mare pondere din Europa după 
Slovacia. 

Pe scurt, industria auto este extrem de importantă 
pentru piața muncii și, implicit, pentru economia 
României în ansamblul ei. Dacă adăugăm rețelele de 
vânzări și service ajungem la 283 de mii de persoane 
ocupate în 2019, sau 5.5% din totalul salariaților. 
Acești lucrători generau înainte de pandemie peste 
6,4 miliarde de euro în valoare adăugată (din care 4,4 
miliarde în industrie și 1 miliard în vânzări și service), 
sau 7,7% din totalul valorii adăugate din economia 
concurențială. Grosso modo, chiar și o scădere cu 
10% a acestor cifre s-ar resimți puternic pe piața 
muncii și în economia națională; o scădere cu 50%, 
cum e estimată în studiul PWC/CLEPA, ar avea 
consecințe dramatice.

Oricât de amplu ar urma să �e impactul asupra 
economiei și locurilor de muncă, el va � resimțit 
foarte diferit în anumite părți ale țării față de altele, 
din moment ce industria auto este puternic 
concentrată în anumite părți ale țării (centru și vest, în 
special) și, cu unele excepții, lipsește cu desăvârșire în 
celelalte (est și sud). În Argeș, aproape 30 de mii de 
oameni lucrau în industria auto înainte de 
pandemie, aceștia reprezentând nu mai puțin de 
18,4% din totalul salariaților din județ. Arad, Sibiu și 
Bistrița-Năsăud sunt celelalte județe în care 
ponderea salariaților din industria auto în total 
salariați este de peste 10%. Pe lângă Argeș, județele 
Timiș, Arad, Sibiu și Brașov au �ecare peste zece mii 
de salariați în industria de componente. Tranziția la 
vehiculele electrice ridică semne de întrebare mai 
ales pentru economiile acestor județe.

Cazul Argeșului este cu totul special pentru că aici își 
desfășoară activitatea Automobile Dacia și o mare 
parte a lanțului extins de furnizori ai celor două uzine 
ale grupului Renault (Uzina de Vehicule și Uzina 

Mecanică și Șasiuri, ambele pe platforma industrială 
de la Mioveni). Compania franceză a anunțat recent 
separarea dezvoltării și producției de vehicule pur 
electrice într-o nouă divizie, dând naștere unor 
zvonuri privitoare la o eventuală vânzare a Uzinei 
Mecanice, care produce motoare termice și cutii de 
viteze.10 O vânzare a Uzinei Mecanice e puțin 
probabilă, însă separarea celor două uzine sub 
umbrela unor companii distincte face cu siguranță 
mai facilă eliminarea locurilor de muncă și, eventual, 

închiderea Uzinei Mecanice. În prezent, aproximativ 
4000 de oameni lucrează în producția de motoare și 
cutii de viteze, reprezentând circa 30% din 
personalul Automobile Dacia și 36% din salariații de 
pe platforma de la Mioveni. Dispariția acestor locuri 
de muncă relativ bine plătite și de cali�care înaltă de 
la Uzina Mecanică ar avea un impact major asupra 
Mioveniului și județului Argeș, iar asta fără a lua în 
calcul reducerea inevitabilă a activității unora dintre 
furnizorii Dacia. 

Și uzina Ford de la Craiova va �, bineînțeles, direct 
afectată. Circa o mie din șase mii de salariați lucrează 
la Craiova în secția de motoare, activitate care va 
dispărea în întregime cel târziu în 2030 dacă Craiova 
se aliniază politicii Ford Europa — din nou, 
deocamdată nu e clară strategia Ford Otosan în 
acest sens. Ford are deja un parteneriat cu 
producătorul coreean de baterii SK Innovation, care 
are investiții majore în Ungaria și și-a anunțat intenția 
să dezvolte capacități de producție în Turcia. În 
această situație, nu e deloc exclus ca celulele pentru 
bateriile necesare la Craiova să �e importate (cel mai 
probabil din Ungaria), uzinei de la Craiova 
revenindu-i cel mult activitatea de asamblare a 
bateriilor propriu-zise — o activitate cu valoare 

adăugată relativ scăzută și care nu necesită mult 
personal. 11

O altă activitate afectată direct de tranziția la 
vehiculele electrice este producția de cutii de viteze 
și componente asociate în cele două uzine Daimler 
din județul Alba (Star Assembly și Star Transmission, 

la Sebeș și Cugir). Daimler a anunțat o tranziție foarte 
rapidă (înainte de 2030) la un portofoliu complet 
electric, ceea ce ar face redundantă producția de 
cutii de viteze. Convertirea la producția de motoare 
electrice, împreună cu componentele de transmisie 
asociate lor, este în teorie o posibilitate, dar aceste 
componente sunt voluminoase și grele, ceea ce ar 
crește semni�cativ costurile logistice pentru cele 
două uzine din România, care sunt relativ izolate din 
punct de vedere geogra�c de restul activităților 
Daimler. Împreună, cele două uzine Daimler au în 
prezent aproximativ 2700 de salariați, ceea ce într-un 
scenariu pesimist ar duce impactul direct cumulat 
asupra celor trei mari producători prezenți în 
România (Dacia, Ford, Daimler) la maximum 8000 de 
salariați.

Impactul economic s-ar resimți mult dincolo de 
pierderea acestor locuri de muncă. Pentru Dacia și 
Ford, eliminarea producției de motoare și cutii de 
viteze și importul unei părți mai mult sau mai puțin 
consistente din componentele care le înlocuiesc în 
noile vehicule electrice ar însemna o scădere 
semni�cativă a valorii adăugate a exporturilor 
românești de vehicule, exporturi care înainte de 
pandemie se apropiau de 5 miliarde de euro pe an. 
Exporturile de cutii de viteze și componente asociate 
valorau și ele aproape 1,7 miliarde de euro și erau 
realizate practic în totalitate de cele două uzine 
Daimler și de Uzina Mecanică de la Mioveni. Un 
impact semni�cativ — exporturi de 600 de milioane 
de euro — va � resimțit și pentru producția de 
pompe pentru motoarele termice, de componente 
de pornire, de sisteme de eșapament și de 
ambreiaje. Bineînțeles, vorbim și de eventuala 
dispariție a locurilor de muncă asociate acestor 
activități, dispariție care ar îngroșa cifra de 8000 
rezultată mai sus. Pentru o evaluare mai precisă a 
impactului asupra lanțului de furnizori, ar � nevoie 
totuși de o analiză mult mai detaliată, care să țină 
cont de realitatea din teren, inclusiv de strategiile și 
oportunitățile �ecărei companii în parte. Cifrelor 
pentru industrie li se adaugă cele pentru vânzări și 
service, unde există de asemenea riscul unui impact 
semni�cativ: o scădere cu 7% a locurilor de muncă 
din vânzări și service ca urmare a trecerii la modelul 
de vânzări indirect ar însemna încă 7000 de locuri de 
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7 Un studiu Accenture estimează că trecerea la un model de vânzări indirect 
ar putea reduce ocuparea în vânzări cu până la 7%. Accenture, „Direct. A New 
Way for OEMs and Dealers to Thrive in Times of Disruption”, 2019, p. 35 

companiei au con�rmat opțiunea unei 
motorizări pur electrice pentru camioneta ce 
urmează să �e produsă la Craiova începând cu 
2023/24. Pentru Dacia, situația e ceva mai incertă. 
Conducerea Renault a menționat explicit că 
Dacia va face tranziția la mașini pur electrice „în 
ultimul moment”, din moment ce o tranziție mai 
rapidă ar � foarte di�cilă pentru segmentul de 
preț dominat de Dacia.4 Din aceste motive, 
prognozele privitoare la producția de mașini pur 
electrice în România sunt relativ rezervate: circa 
97 de mii de vehicule pur electrice în 2028 (sau 
16% din total), toate la uzina din Craiova, 
industria făcând totuși până atunci o tranziție 
aproape completă la motorizările hibride.

În orice caz, e de așteptat ca tranziția să accelereze 
puternic atât la Craiova, cât și la Mioveni, cele 
două uzine având până în 2035 su�cient timp 
să mai treacă prin încă un ciclu de reînnoire a 
portofoliilor. Pentru Dacia, speranța este ca până 
atunci noile tehnologii să evolueze su�cient 
de mult încât să permită producția de vehicule 
electrice cu preț redus, păstrând astfel avantajul 
competitiv al mărcii. În caz contrar sau în situația 
în care, dintr-un motiv sau altul, cererea pentru 
mașini Dacia pur electrice se dovedește slabă, nu 
e exclus ca Renault să aleagă să producă Dacii 
electrice în volume mici în alte țări, similar cu 
Dacia Spring de astăzi. Pentru Dacia în România, 
viitorul depinde într-o bună măsură de capacitatea 
industriei auto de a reduce costul tehnologiilor noi 
de propulsie electrică. În momentul de față, prețul 
autoturismelor electrice în Europa este semni�cativ 

peste cel al mașinilor cu motoare termice. Prețul 
median pentru toate autoturismele era în 2021 de 
puțin peste 30 de mii de dolari americani, în timp 
ce pentru mașinile electrice era de peste 45 de mii 
de dolari. Chiar dacă e �resc ca tehnologiile noi 
să �e mai scumpe la început și să se ieftinească 
semni�cativ pe măsură ce trece timpul, diferența 
rămâne foarte importantă; speranțele atingerii 
unor prețuri de achiziție ale mașinilor electrice 
similare cu cele ale mașinilor cu motor termic de 
astăzi se bazează în bună măsură pe asumpția unor 
progrese tehnologice majore în viitorul apropiat.

muncă în minus, la care s-ar adăuga reducerea 
treptată a activităților aftermarket și service.
Datele privitoare la exporturi ne dau o imagine mai 
realistă despre impactul socioeconomic real al 
dispariției lanțului valoric al motorizărilor termice. 
Vorbim despre activități cu o importanță economică 
ridicată, care se datorează unui grad de complexitate 
ridicat, inclusiv în ce privește cali�carea forței de 
muncă. Nu e vorba, deci, doar de o scădere 
cantitativă a ocupării, ci de o reducere a gradului de 
complexitate și a productivității din industria auto. În 
absența unor politici publice care să abordeze direct 
aceste provocări, există, pe de o parte, riscul inversării 
tendinței istorice de creștere a industriei auto și, pe 
de altă parte, riscul adâncirii specializării în activități 
cu valoare adăugată scăzută și cu impact redus 
asupra restului economiei. Politica publică de până 
acum privitoare la industria auto anticipează de fapt 
asemenea riscuri, însă nu pentru a le combate, ci 
pentru a contribui la materializarea lor.

Dată �ind importanța economică a industriei 
auto pentru economia Uniunii Europene (12,6 
milioane de locuri de muncă depind direct sau 
indirect de industria auto, care realizează 
exporturi de 134 miliarde euro la nivelul Uniunii6), 
este �resc să existe îngrijorări majore privitoare la 
impactul socioeconomic al tranziției la vehiculele 
electrice. O parte considerabilă a industriei auto 
tradiționale — producția de motoare, cutii de 
viteze, sisteme de gestiune a combustibilului, de 
�ltrare, de eșapament și toate celelalte 
componente asociate — va dispărea odată cu 
vehiculele electrice, �ind înlocuită de producția 

de componente complet noi — baterii, motoare 
electrice, noi sisteme electronice și de răcire. 
Această tranziție înseamnă competențe noi, 
capacități industriale noi, locuri de muncă noi și 
jucători noi pe piață; bineînțeles, înseamnă și 
dispariția unor serii întregi de competențe, 
capacități industriale, locuri de muncă și chiar 
mari companii.

Din cel puțin trei motive, dezbaterea s-a 
concentrat principal asupra producției de baterii: 
1) ponderea bateriei în valoarea totală a unui 
vehicul electric este considerabilă, iar dezvoltarea 
producției de baterii poate compensa din punct 
de vedere economic dispariția lanțului valoric al 
motorizărilor termice; 2) producția de baterii 
necesită competențe tehnologice cu totul noi, 
economia UE riscând să piardă cursa în fața țărilor 
care și-au dezvoltat asemenea competențe mai 
devreme, în special China; 3) producția de baterii 
este printre puținele (dacă nu singura) activități 
de amploare create de la zero în cadrul tranziției 
la vehiculele electrice și, drept urmare, printre 
puținele (dacă nu singura) care poate atenua 
impactul dispariției producției de sisteme de 
propulsie termică. Drept urmare, guvernele 
țărilor UE cu industrii auto puternice au făcut 
eforturi semni�cative în ultima perioadă pentru 
dezvoltarea unor capacități locale de producție 
de baterii, iar în momentul de față temerile 
privitoare la efectele economice ale insu�cienței 
producției de baterii pe teritoriul UE s-au disipat 
în cea mai mare parte. Deși are o industrie auto 
foarte importantă, România nu este printre 
aceste țări.

Dacă temerile privind impactul economic direct 
și în sens strict al tranziției s-au disipat în mare 
parte odată cu anunțul unor investiții de 
amploare la nivel european, nu același lucru 
poate � spus și despre problema ocupării. Se 
discută în continuare despre pierderi potențial 
uriașe de locuri de muncă și/sau transformarea 
fără precedent a celor rămase. Prioritatea 
acordată ocupării este de înțeles dacă luăm în 
calcul transformări profunde pe care tranziția la 
vehiculele electrice le aduce pentru întregul lanț 
valoric al industriei auto:

1 în amonte, dispariția motorizărilor termice are 
implicații uriașe pentru lanțul de furnizori. De-a 
lungul timpului, mulți dintre cei mai mari 
furnizori auto au investit masiv în tehnologia 
motoarelor termice, �ind nevoiți acum să-și facă 
planuri de abandonare a respectivelor activități. 
Este și cazul grupului german Continental, cel 

mai mare angajator auto din România, care în 
2019 și-a separat activitățile ce țin de sistemele 
de propulsie prin crearea Vitesco Technologies, 
care țintește să devină unul dintre marii furnizori 
mondiali de tehnologie pentru vehiculele 
electrice. Crearea Vitesco a fost necesară pentru 
limitarea perturbării asupra celorlalte activități 
Continental și accesul mai facil la �nanțare 
pentru investițiile de amploare necesare pentru 
dezvoltarea noilor tehnologii. Ca urmare a 
acestei schimbări, aproximativ 2600 din cei 
20000 de salariați din România ai Continental au 
devenit salariați Vitesco.
2 pentru producători de vehicule, vorbim de 
dispariția activităților considerate până recent de 
cea mai înaltă tehnologie și cu valoare adăugată 
ridicată — producția de motoare și cutii de 
viteze. Și aici observăm măsuri fără precedent, 
printre care și divizarea Ford și Renault, despre 
care am amintit mai sus.
3 în aval, tranziția la vehiculele electrice provoacă 
turbulențe uriașe și pentru activitățile de retail și 
service. Vehiculele electrice sunt mai simple și 
mai �abile din punct de vedere mecanic, ceea ce 
este de așteptat să ducă la o contracție 
semni�cativă a activităților de  aftermarket și 
service. Mai mult, presiunea �nanciară crescândă 
îi face pe producătorii de vehicule să-și 
reconsidere relația cu dealerii auto. Urmărind 
modelul de distribuție al Tesla, din ce în ce mai 
mulți producători auto au anunțat trecerea de la 
un model de vânzări indirect (rețele de dealeri 
independenți, cu autonomie comercială, 
�nanciară și de personal) la un model de vânzări 
direct (relații nemediate cu clienții, folosind 
platforme online și rețele de agenții controla te 
de producătorii de vehicule). Vorbim de o 
schimbare potențial epocală a modelului de 
comercializare a autovehiculelor, care este de 
așteptat să afecteze negativ ocuparea.7

Până în prezent, există un singur studiu care 
tratează separat impactul potențial asupra 
ocupării în industria auto din România. Publicată 

la sfârșitul lui 2021 sub egida Asociației Europene 
a Furnizorilor Auto (CLEPA), analiza realizată de 
PricewaterhouseCoopers (PwC) arată un 
potențial impact negativ major asupra ocupării 
din industria auto din România. Din aproximativ 
56 de mii de locuri de muncă identi�cate de PwC 
ca ținând în prezent de producția de motorizări 
termice ar rămâne 26,8 mii în 2035, în scenariul în 
care pachetul „Pregătiți pentru 55” devine 
realitate. Pentru că la momentul publicării acestei 
analize, acest scenariu nu era inevitabil (cum pare 
să �e astăzi), analiza îl compară cu alte două: 
scenariul hibrid, în care motorizările pur electrice 
rămân în urma celor hibride, caz în care numărul 
locurilor de muncă ar urma să crească până la 70 
de mii; și scenariul radical, în care emisiile pentru 
vehiculele noi scad la zero chiar din 2030. 
Conform acestei analize, diferența de cinci ani 
dintre scenariul radical și scenariul „Pregătiți 
pentru 55” lasă un oarecare timp de pregătire, 
însă nu atenuează decât o mică parte din 
impactul tranziției asupra industriei auto din 
România. Nici nu vorbim de un impact pe 
termen scurt, din moment ce în 2040 numărul de 
locuri de muncă ar rămâne sub 30 de mii.

Asemenea cifre trebuie privite cu precauție. 
Metodologia studiului PwC/CLEPA nu este în 
totalitate transparentă, ceea ce înseamnă că 
cifrele de pornire (56 de mii de locuri de muncă 
direct legate de producția de motorizări termice) 
sunt di�cil de reprodus și asumpțiile utilizate nu 

pot � chestionate. Un motiv de precauție 
suplimentar este diversitatea evaluărilor similare 
realizate la nivel european. În mare, aceste 
evaluări se împart în două categorii: cele care 
prognozează un impact negativ mai mult sau 
mai puțin devastator și cele care prognozează un 
impact neglijabil sau chiar pozitiv. Studiul 
PWC/CLEPA este o contribuție mai recentă în 
cadrul primei categorii, completând studii mai 
vechi care prognozau, spre exemplu, pierderea a 
600 de mii de locuri de muncă doar în Germania. 
Alte studii estimează evoluții complet diferite, 
inclusiv Comisia Europeană publicând o analiză 
de impact care prognoza o pierdere minoră de 
locuri de muncă în industria auto europeană, mai 
mult decât compensată de oportunitățile din 
alte sectoare care ar urma să bene�cieze ca 
urmare a tranziției la vehiculele electrice.8 O 
analiză a Boston Consulting Group (BCG) 
publicată în 2021 estima un impact negativ de 
mai puțin de 100 de mii de locuri de muncă 
pentru industria auto Europeană (sub 2% din 
cele 5,6 milioane de locuri de muncă acoperite 
de analiză), într-un scenariu în care 43% din 
vehiculele vândute în 2030 ar urma să �e pur 
electrice.9 Studiul BCG a devenit cunoscut pentru 
reorientarea discuției înspre transformările 

calitative ale muncii în industria auto: pe lângă 
necesarul estimat de 25% din slujbe (1,4 milioane 
din 5,5-5,6) care vor trebui să �e preluate de 
oameni noi în industrie (pentru a compensa 
plecările și pensionările) este subliniat că 29% de 
locuri de muncă existente în 2030 vor � complet 
noi (1,6 milioane din 5,5) în termeni de pro�luri și 
competențe, �ind direct legate de motorizările 
electrice. Deși umbrită de problemele majore cu
care se confruntă industria auto de la izbucnirea 
pandemiei, la nivel european dezbaterea din ultimii 
doi ani privind impactul socioeconomic al tranziției 
la vehiculele electrice s-a purtat în mar parte în 
termenii stabiliți de studiul BCG, chiar dacă unele 
studii, cum este cel PwC/CLEPA, au readus în atenție 
riscul pierderii foarte multor locuri de muncă.

Cum stă România în aceste privințe? Greu de spus cu 
precizie, în lipsa unor analize detaliate și de amploare. 
Faptul că impactul tranziției asupra industriei auto nu 
este o temă de dezbatere în România, �ind totuși un 
subiect foarte important la nivel european, este 
destul de bizar, din moment ce România are o 
industrie auto relativ importantă. Conform datelor 
Eurostat, România avea înainte de pandemie ce-a 
de-a cincea cea mai mare industrie auto ca număr 
de persoane ocupate, după Germania, Franța, 
Polonia și Cehia. Aproximativ 180 de mii de oameni 
lucrau în industria auto în România înainte de 
pandemie, sau 2.7% din totalul populației ocupate, 
considerabil mai mult decât în Germania, care are de 
departe cea mai mare industrie auto în termeni 

absoluți. Dacă ne-am raporta strict la salariați, și nu la 
toată populația ocupată, datele INS arată o pondere 
a industriei auto de 3,3% în total salariați în 2019. 
Raportat la industria prelucrătoare, lucrătorii din 
industria auto reprezentau în 2019 circa 15% din 
total, a doua cea mai mare pondere din Europa după 
Slovacia. 

Pe scurt, industria auto este extrem de importantă 
pentru piața muncii și, implicit, pentru economia 
României în ansamblul ei. Dacă adăugăm rețelele de 
vânzări și service ajungem la 283 de mii de persoane 
ocupate în 2019, sau 5.5% din totalul salariaților. 
Acești lucrători generau înainte de pandemie peste 
6,4 miliarde de euro în valoare adăugată (din care 4,4 
miliarde în industrie și 1 miliard în vânzări și service), 
sau 7,7% din totalul valorii adăugate din economia 
concurențială. Grosso modo, chiar și o scădere cu 
10% a acestor cifre s-ar resimți puternic pe piața 
muncii și în economia națională; o scădere cu 50%, 
cum e estimată în studiul PWC/CLEPA, ar avea 
consecințe dramatice.

Oricât de amplu ar urma să �e impactul asupra 
economiei și locurilor de muncă, el va � resimțit 
foarte diferit în anumite părți ale țării față de altele, 
din moment ce industria auto este puternic 
concentrată în anumite părți ale țării (centru și vest, în 
special) și, cu unele excepții, lipsește cu desăvârșire în 
celelalte (est și sud). În Argeș, aproape 30 de mii de 
oameni lucrau în industria auto înainte de 
pandemie, aceștia reprezentând nu mai puțin de 
18,4% din totalul salariaților din județ. Arad, Sibiu și 
Bistrița-Năsăud sunt celelalte județe în care 
ponderea salariaților din industria auto în total 
salariați este de peste 10%. Pe lângă Argeș, județele 
Timiș, Arad, Sibiu și Brașov au �ecare peste zece mii 
de salariați în industria de componente. Tranziția la 
vehiculele electrice ridică semne de întrebare mai 
ales pentru economiile acestor județe.

Cazul Argeșului este cu totul special pentru că aici își 
desfășoară activitatea Automobile Dacia și o mare 
parte a lanțului extins de furnizori ai celor două uzine 
ale grupului Renault (Uzina de Vehicule și Uzina 

Mecanică și Șasiuri, ambele pe platforma industrială 
de la Mioveni). Compania franceză a anunțat recent 
separarea dezvoltării și producției de vehicule pur 
electrice într-o nouă divizie, dând naștere unor 
zvonuri privitoare la o eventuală vânzare a Uzinei 
Mecanice, care produce motoare termice și cutii de 
viteze.10 O vânzare a Uzinei Mecanice e puțin 
probabilă, însă separarea celor două uzine sub 
umbrela unor companii distincte face cu siguranță 
mai facilă eliminarea locurilor de muncă și, eventual, 

închiderea Uzinei Mecanice. În prezent, aproximativ 
4000 de oameni lucrează în producția de motoare și 
cutii de viteze, reprezentând circa 30% din 
personalul Automobile Dacia și 36% din salariații de 
pe platforma de la Mioveni. Dispariția acestor locuri 
de muncă relativ bine plătite și de cali�care înaltă de 
la Uzina Mecanică ar avea un impact major asupra 
Mioveniului și județului Argeș, iar asta fără a lua în 
calcul reducerea inevitabilă a activității unora dintre 
furnizorii Dacia. 

Și uzina Ford de la Craiova va �, bineînțeles, direct 
afectată. Circa o mie din șase mii de salariați lucrează 
la Craiova în secția de motoare, activitate care va 
dispărea în întregime cel târziu în 2030 dacă Craiova 
se aliniază politicii Ford Europa — din nou, 
deocamdată nu e clară strategia Ford Otosan în 
acest sens. Ford are deja un parteneriat cu 
producătorul coreean de baterii SK Innovation, care 
are investiții majore în Ungaria și și-a anunțat intenția 
să dezvolte capacități de producție în Turcia. În 
această situație, nu e deloc exclus ca celulele pentru 
bateriile necesare la Craiova să �e importate (cel mai 
probabil din Ungaria), uzinei de la Craiova 
revenindu-i cel mult activitatea de asamblare a 
bateriilor propriu-zise — o activitate cu valoare 

adăugată relativ scăzută și care nu necesită mult 
personal. 11

O altă activitate afectată direct de tranziția la 
vehiculele electrice este producția de cutii de viteze 
și componente asociate în cele două uzine Daimler 
din județul Alba (Star Assembly și Star Transmission, 

la Sebeș și Cugir). Daimler a anunțat o tranziție foarte 
rapidă (înainte de 2030) la un portofoliu complet 
electric, ceea ce ar face redundantă producția de 
cutii de viteze. Convertirea la producția de motoare 
electrice, împreună cu componentele de transmisie 
asociate lor, este în teorie o posibilitate, dar aceste 
componente sunt voluminoase și grele, ceea ce ar 
crește semni�cativ costurile logistice pentru cele 
două uzine din România, care sunt relativ izolate din 
punct de vedere geogra�c de restul activităților 
Daimler. Împreună, cele două uzine Daimler au în 
prezent aproximativ 2700 de salariați, ceea ce într-un 
scenariu pesimist ar duce impactul direct cumulat 
asupra celor trei mari producători prezenți în 
România (Dacia, Ford, Daimler) la maximum 8000 de 
salariați.

Impactul economic s-ar resimți mult dincolo de 
pierderea acestor locuri de muncă. Pentru Dacia și 
Ford, eliminarea producției de motoare și cutii de 
viteze și importul unei părți mai mult sau mai puțin 
consistente din componentele care le înlocuiesc în 
noile vehicule electrice ar însemna o scădere 
semni�cativă a valorii adăugate a exporturilor 
românești de vehicule, exporturi care înainte de 
pandemie se apropiau de 5 miliarde de euro pe an. 
Exporturile de cutii de viteze și componente asociate 
valorau și ele aproape 1,7 miliarde de euro și erau 
realizate practic în totalitate de cele două uzine 
Daimler și de Uzina Mecanică de la Mioveni. Un 
impact semni�cativ — exporturi de 600 de milioane 
de euro — va � resimțit și pentru producția de 
pompe pentru motoarele termice, de componente 
de pornire, de sisteme de eșapament și de 
ambreiaje. Bineînțeles, vorbim și de eventuala 
dispariție a locurilor de muncă asociate acestor 
activități, dispariție care ar îngroșa cifra de 8000 
rezultată mai sus. Pentru o evaluare mai precisă a 
impactului asupra lanțului de furnizori, ar � nevoie 
totuși de o analiză mult mai detaliată, care să țină 
cont de realitatea din teren, inclusiv de strategiile și 
oportunitățile �ecărei companii în parte. Cifrelor 
pentru industrie li se adaugă cele pentru vânzări și 
service, unde există de asemenea riscul unui impact 
semni�cativ: o scădere cu 7% a locurilor de muncă 
din vânzări și service ca urmare a trecerii la modelul 
de vânzări indirect ar însemna încă 7000 de locuri de 
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muncă în minus, la care s-ar adăuga reducerea 
treptată a activităților aftermarket și service.
Datele privitoare la exporturi ne dau o imagine mai 
realistă despre impactul socioeconomic real al 
dispariției lanțului valoric al motorizărilor termice. 
Vorbim despre activități cu o importanță economică 
ridicată, care se datorează unui grad de complexitate 
ridicat, inclusiv în ce privește cali�carea forței de 
muncă. Nu e vorba, deci, doar de o scădere 
cantitativă a ocupării, ci de o reducere a gradului de 
complexitate și a productivității din industria auto. În 
absența unor politici publice care să abordeze direct 
aceste provocări, există, pe de o parte, riscul inversării 
tendinței istorice de creștere a industriei auto și, pe 
de altă parte, riscul adâncirii specializării în activități 
cu valoare adăugată scăzută și cu impact redus 
asupra restului economiei. Politica publică de până 
acum privitoare la industria auto anticipează de fapt 
asemenea riscuri, însă nu pentru a le combate, ci 
pentru a contribui la materializarea lor.

Dată �ind importanța economică a industriei 
auto pentru economia Uniunii Europene (12,6 
milioane de locuri de muncă depind direct sau 
indirect de industria auto, care realizează 
exporturi de 134 miliarde euro la nivelul Uniunii6), 
este �resc să existe îngrijorări majore privitoare la 
impactul socioeconomic al tranziției la vehiculele 
electrice. O parte considerabilă a industriei auto 
tradiționale — producția de motoare, cutii de 
viteze, sisteme de gestiune a combustibilului, de 
�ltrare, de eșapament și toate celelalte 
componente asociate — va dispărea odată cu 
vehiculele electrice, �ind înlocuită de producția 

de componente complet noi — baterii, motoare 
electrice, noi sisteme electronice și de răcire. 
Această tranziție înseamnă competențe noi, 
capacități industriale noi, locuri de muncă noi și 
jucători noi pe piață; bineînțeles, înseamnă și 
dispariția unor serii întregi de competențe, 
capacități industriale, locuri de muncă și chiar 
mari companii.

Din cel puțin trei motive, dezbaterea s-a 
concentrat principal asupra producției de baterii: 
1) ponderea bateriei în valoarea totală a unui 
vehicul electric este considerabilă, iar dezvoltarea 
producției de baterii poate compensa din punct 
de vedere economic dispariția lanțului valoric al 
motorizărilor termice; 2) producția de baterii 
necesită competențe tehnologice cu totul noi, 
economia UE riscând să piardă cursa în fața țărilor 
care și-au dezvoltat asemenea competențe mai 
devreme, în special China; 3) producția de baterii 
este printre puținele (dacă nu singura) activități 
de amploare create de la zero în cadrul tranziției 
la vehiculele electrice și, drept urmare, printre 
puținele (dacă nu singura) care poate atenua 
impactul dispariției producției de sisteme de 
propulsie termică. Drept urmare, guvernele 
țărilor UE cu industrii auto puternice au făcut 
eforturi semni�cative în ultima perioadă pentru 
dezvoltarea unor capacități locale de producție 
de baterii, iar în momentul de față temerile 
privitoare la efectele economice ale insu�cienței 
producției de baterii pe teritoriul UE s-au disipat 
în cea mai mare parte. Deși are o industrie auto 
foarte importantă, România nu este printre 
aceste țări.

Dacă temerile privind impactul economic direct 
și în sens strict al tranziției s-au disipat în mare 
parte odată cu anunțul unor investiții de 
amploare la nivel european, nu același lucru 
poate � spus și despre problema ocupării. Se 
discută în continuare despre pierderi potențial 
uriașe de locuri de muncă și/sau transformarea 
fără precedent a celor rămase. Prioritatea 
acordată ocupării este de înțeles dacă luăm în 
calcul transformări profunde pe care tranziția la 
vehiculele electrice le aduce pentru întregul lanț 
valoric al industriei auto:

1 în amonte, dispariția motorizărilor termice are 
implicații uriașe pentru lanțul de furnizori. De-a 
lungul timpului, mulți dintre cei mai mari 
furnizori auto au investit masiv în tehnologia 
motoarelor termice, �ind nevoiți acum să-și facă 
planuri de abandonare a respectivelor activități. 
Este și cazul grupului german Continental, cel 

mai mare angajator auto din România, care în 
2019 și-a separat activitățile ce țin de sistemele 
de propulsie prin crearea Vitesco Technologies, 
care țintește să devină unul dintre marii furnizori 
mondiali de tehnologie pentru vehiculele 
electrice. Crearea Vitesco a fost necesară pentru 
limitarea perturbării asupra celorlalte activități 
Continental și accesul mai facil la �nanțare 
pentru investițiile de amploare necesare pentru 
dezvoltarea noilor tehnologii. Ca urmare a 
acestei schimbări, aproximativ 2600 din cei 
20000 de salariați din România ai Continental au 
devenit salariați Vitesco.
2 pentru producători de vehicule, vorbim de 
dispariția activităților considerate până recent de 
cea mai înaltă tehnologie și cu valoare adăugată 
ridicată — producția de motoare și cutii de 
viteze. Și aici observăm măsuri fără precedent, 
printre care și divizarea Ford și Renault, despre 
care am amintit mai sus.
3 în aval, tranziția la vehiculele electrice provoacă 
turbulențe uriașe și pentru activitățile de retail și 
service. Vehiculele electrice sunt mai simple și 
mai �abile din punct de vedere mecanic, ceea ce 
este de așteptat să ducă la o contracție 
semni�cativă a activităților de  aftermarket și 
service. Mai mult, presiunea �nanciară crescândă 
îi face pe producătorii de vehicule să-și 
reconsidere relația cu dealerii auto. Urmărind 
modelul de distribuție al Tesla, din ce în ce mai 
mulți producători auto au anunțat trecerea de la 
un model de vânzări indirect (rețele de dealeri 
independenți, cu autonomie comercială, 
�nanciară și de personal) la un model de vânzări 
direct (relații nemediate cu clienții, folosind 
platforme online și rețele de agenții controla te 
de producătorii de vehicule). Vorbim de o 
schimbare potențial epocală a modelului de 
comercializare a autovehiculelor, care este de 
așteptat să afecteze negativ ocuparea.7

Până în prezent, există un singur studiu care 
tratează separat impactul potențial asupra 
ocupării în industria auto din România. Publicată 

la sfârșitul lui 2021 sub egida Asociației Europene 
a Furnizorilor Auto (CLEPA), analiza realizată de 
PricewaterhouseCoopers (PwC) arată un 
potențial impact negativ major asupra ocupării 
din industria auto din România. Din aproximativ 
56 de mii de locuri de muncă identi�cate de PwC 
ca ținând în prezent de producția de motorizări 
termice ar rămâne 26,8 mii în 2035, în scenariul în 
care pachetul „Pregătiți pentru 55” devine 
realitate. Pentru că la momentul publicării acestei 
analize, acest scenariu nu era inevitabil (cum pare 
să �e astăzi), analiza îl compară cu alte două: 
scenariul hibrid, în care motorizările pur electrice 
rămân în urma celor hibride, caz în care numărul 
locurilor de muncă ar urma să crească până la 70 
de mii; și scenariul radical, în care emisiile pentru 
vehiculele noi scad la zero chiar din 2030. 
Conform acestei analize, diferența de cinci ani 
dintre scenariul radical și scenariul „Pregătiți 
pentru 55” lasă un oarecare timp de pregătire, 
însă nu atenuează decât o mică parte din 
impactul tranziției asupra industriei auto din 
România. Nici nu vorbim de un impact pe 
termen scurt, din moment ce în 2040 numărul de 
locuri de muncă ar rămâne sub 30 de mii.

Asemenea cifre trebuie privite cu precauție. 
Metodologia studiului PwC/CLEPA nu este în 
totalitate transparentă, ceea ce înseamnă că 
cifrele de pornire (56 de mii de locuri de muncă 
direct legate de producția de motorizări termice) 
sunt di�cil de reprodus și asumpțiile utilizate nu 

pot � chestionate. Un motiv de precauție 
suplimentar este diversitatea evaluărilor similare 
realizate la nivel european. În mare, aceste 
evaluări se împart în două categorii: cele care 
prognozează un impact negativ mai mult sau 
mai puțin devastator și cele care prognozează un 
impact neglijabil sau chiar pozitiv. Studiul 
PWC/CLEPA este o contribuție mai recentă în 
cadrul primei categorii, completând studii mai 
vechi care prognozau, spre exemplu, pierderea a 
600 de mii de locuri de muncă doar în Germania. 
Alte studii estimează evoluții complet diferite, 
inclusiv Comisia Europeană publicând o analiză 
de impact care prognoza o pierdere minoră de 
locuri de muncă în industria auto europeană, mai 
mult decât compensată de oportunitățile din 
alte sectoare care ar urma să bene�cieze ca 
urmare a tranziției la vehiculele electrice.8 O 
analiză a Boston Consulting Group (BCG) 
publicată în 2021 estima un impact negativ de 
mai puțin de 100 de mii de locuri de muncă 
pentru industria auto Europeană (sub 2% din 
cele 5,6 milioane de locuri de muncă acoperite 
de analiză), într-un scenariu în care 43% din 
vehiculele vândute în 2030 ar urma să �e pur 
electrice.9 Studiul BCG a devenit cunoscut pentru 
reorientarea discuției înspre transformările 

calitative ale muncii în industria auto: pe lângă 
necesarul estimat de 25% din slujbe (1,4 milioane 
din 5,5-5,6) care vor trebui să �e preluate de 
oameni noi în industrie (pentru a compensa 
plecările și pensionările) este subliniat că 29% de 
locuri de muncă existente în 2030 vor � complet 
noi (1,6 milioane din 5,5) în termeni de pro�luri și 
competențe, �ind direct legate de motorizările 
electrice. Deși umbrită de problemele majore cu
care se confruntă industria auto de la izbucnirea 
pandemiei, la nivel european dezbaterea din ultimii 
doi ani privind impactul socioeconomic al tranziției 
la vehiculele electrice s-a purtat în mar parte în 
termenii stabiliți de studiul BCG, chiar dacă unele 
studii, cum este cel PwC/CLEPA, au readus în atenție 
riscul pierderii foarte multor locuri de muncă.

Cum stă România în aceste privințe? Greu de spus cu 
precizie, în lipsa unor analize detaliate și de amploare. 
Faptul că impactul tranziției asupra industriei auto nu 
este o temă de dezbatere în România, �ind totuși un 
subiect foarte important la nivel european, este 
destul de bizar, din moment ce România are o 
industrie auto relativ importantă. Conform datelor 
Eurostat, România avea înainte de pandemie ce-a 
de-a cincea cea mai mare industrie auto ca număr 
de persoane ocupate, după Germania, Franța, 
Polonia și Cehia. Aproximativ 180 de mii de oameni 
lucrau în industria auto în România înainte de 
pandemie, sau 2.7% din totalul populației ocupate, 
considerabil mai mult decât în Germania, care are de 
departe cea mai mare industrie auto în termeni 

absoluți. Dacă ne-am raporta strict la salariați, și nu la 
toată populația ocupată, datele INS arată o pondere 
a industriei auto de 3,3% în total salariați în 2019. 
Raportat la industria prelucrătoare, lucrătorii din 
industria auto reprezentau în 2019 circa 15% din 
total, a doua cea mai mare pondere din Europa după 
Slovacia. 

Pe scurt, industria auto este extrem de importantă 
pentru piața muncii și, implicit, pentru economia 
României în ansamblul ei. Dacă adăugăm rețelele de 
vânzări și service ajungem la 283 de mii de persoane 
ocupate în 2019, sau 5.5% din totalul salariaților. 
Acești lucrători generau înainte de pandemie peste 
6,4 miliarde de euro în valoare adăugată (din care 4,4 
miliarde în industrie și 1 miliard în vânzări și service), 
sau 7,7% din totalul valorii adăugate din economia 
concurențială. Grosso modo, chiar și o scădere cu 
10% a acestor cifre s-ar resimți puternic pe piața 
muncii și în economia națională; o scădere cu 50%, 
cum e estimată în studiul PWC/CLEPA, ar avea 
consecințe dramatice.

Oricât de amplu ar urma să �e impactul asupra 
economiei și locurilor de muncă, el va � resimțit 
foarte diferit în anumite părți ale țării față de altele, 
din moment ce industria auto este puternic 
concentrată în anumite părți ale țării (centru și vest, în 
special) și, cu unele excepții, lipsește cu desăvârșire în 
celelalte (est și sud). În Argeș, aproape 30 de mii de 
oameni lucrau în industria auto înainte de 
pandemie, aceștia reprezentând nu mai puțin de 
18,4% din totalul salariaților din județ. Arad, Sibiu și 
Bistrița-Năsăud sunt celelalte județe în care 
ponderea salariaților din industria auto în total 
salariați este de peste 10%. Pe lângă Argeș, județele 
Timiș, Arad, Sibiu și Brașov au �ecare peste zece mii 
de salariați în industria de componente. Tranziția la 
vehiculele electrice ridică semne de întrebare mai 
ales pentru economiile acestor județe.

Cazul Argeșului este cu totul special pentru că aici își 
desfășoară activitatea Automobile Dacia și o mare 
parte a lanțului extins de furnizori ai celor două uzine 
ale grupului Renault (Uzina de Vehicule și Uzina 

Mecanică și Șasiuri, ambele pe platforma industrială 
de la Mioveni). Compania franceză a anunțat recent 
separarea dezvoltării și producției de vehicule pur 
electrice într-o nouă divizie, dând naștere unor 
zvonuri privitoare la o eventuală vânzare a Uzinei 
Mecanice, care produce motoare termice și cutii de 
viteze.10 O vânzare a Uzinei Mecanice e puțin 
probabilă, însă separarea celor două uzine sub 
umbrela unor companii distincte face cu siguranță 
mai facilă eliminarea locurilor de muncă și, eventual, 

închiderea Uzinei Mecanice. În prezent, aproximativ 
4000 de oameni lucrează în producția de motoare și 
cutii de viteze, reprezentând circa 30% din 
personalul Automobile Dacia și 36% din salariații de 
pe platforma de la Mioveni. Dispariția acestor locuri 
de muncă relativ bine plătite și de cali�care înaltă de 
la Uzina Mecanică ar avea un impact major asupra 
Mioveniului și județului Argeș, iar asta fără a lua în 
calcul reducerea inevitabilă a activității unora dintre 
furnizorii Dacia. 

Și uzina Ford de la Craiova va �, bineînțeles, direct 
afectată. Circa o mie din șase mii de salariați lucrează 
la Craiova în secția de motoare, activitate care va 
dispărea în întregime cel târziu în 2030 dacă Craiova 
se aliniază politicii Ford Europa — din nou, 
deocamdată nu e clară strategia Ford Otosan în 
acest sens. Ford are deja un parteneriat cu 
producătorul coreean de baterii SK Innovation, care 
are investiții majore în Ungaria și și-a anunțat intenția 
să dezvolte capacități de producție în Turcia. În 
această situație, nu e deloc exclus ca celulele pentru 
bateriile necesare la Craiova să �e importate (cel mai 
probabil din Ungaria), uzinei de la Craiova 
revenindu-i cel mult activitatea de asamblare a 
bateriilor propriu-zise — o activitate cu valoare 

adăugată relativ scăzută și care nu necesită mult 
personal. 11

O altă activitate afectată direct de tranziția la 
vehiculele electrice este producția de cutii de viteze 
și componente asociate în cele două uzine Daimler 
din județul Alba (Star Assembly și Star Transmission, 

la Sebeș și Cugir). Daimler a anunțat o tranziție foarte 
rapidă (înainte de 2030) la un portofoliu complet 
electric, ceea ce ar face redundantă producția de 
cutii de viteze. Convertirea la producția de motoare 
electrice, împreună cu componentele de transmisie 
asociate lor, este în teorie o posibilitate, dar aceste 
componente sunt voluminoase și grele, ceea ce ar 
crește semni�cativ costurile logistice pentru cele 
două uzine din România, care sunt relativ izolate din 
punct de vedere geogra�c de restul activităților 
Daimler. Împreună, cele două uzine Daimler au în 
prezent aproximativ 2700 de salariați, ceea ce într-un 
scenariu pesimist ar duce impactul direct cumulat 
asupra celor trei mari producători prezenți în 
România (Dacia, Ford, Daimler) la maximum 8000 de 
salariați.

Impactul economic s-ar resimți mult dincolo de 
pierderea acestor locuri de muncă. Pentru Dacia și 
Ford, eliminarea producției de motoare și cutii de 
viteze și importul unei părți mai mult sau mai puțin 
consistente din componentele care le înlocuiesc în 
noile vehicule electrice ar însemna o scădere 
semni�cativă a valorii adăugate a exporturilor 
românești de vehicule, exporturi care înainte de 
pandemie se apropiau de 5 miliarde de euro pe an. 
Exporturile de cutii de viteze și componente asociate 
valorau și ele aproape 1,7 miliarde de euro și erau 
realizate practic în totalitate de cele două uzine 
Daimler și de Uzina Mecanică de la Mioveni. Un 
impact semni�cativ — exporturi de 600 de milioane 
de euro — va � resimțit și pentru producția de 
pompe pentru motoarele termice, de componente 
de pornire, de sisteme de eșapament și de 
ambreiaje. Bineînțeles, vorbim și de eventuala 
dispariție a locurilor de muncă asociate acestor 
activități, dispariție care ar îngroșa cifra de 8000 
rezultată mai sus. Pentru o evaluare mai precisă a 
impactului asupra lanțului de furnizori, ar � nevoie 
totuși de o analiză mult mai detaliată, care să țină 
cont de realitatea din teren, inclusiv de strategiile și 
oportunitățile �ecărei companii în parte. Cifrelor 
pentru industrie li se adaugă cele pentru vânzări și 
service, unde există de asemenea riscul unui impact 
semni�cativ: o scădere cu 7% a locurilor de muncă 
din vânzări și service ca urmare a trecerii la modelul 
de vânzări indirect ar însemna încă 7000 de locuri de 

Față de industria auto, autoritățile din România au 
avut până în prezent o politică pe cât de e�cace, pe 
atât de rudimentară: oferirea de ajutoare de stat 
pentru subvenționarea investițiilor în capacități noi 
de producție, în baza unor criterii cantitative simple 
— mai precis, în funcție de numărul de locuri de 
muncă nou create.12 Această abordare a contribuit la 
creșterea rapidă a industriei de furnizori în anii 2010, 

statul �nanțând o parte considerabilă din investițiile 
necesare, predominant pentru activități intensive în 
forța de muncă. România a devenit rapid principalul 
producător european de cablaje auto, această 
industrie angajând în total zeci de mii de persoane în 
mai multe județe. Din punct de vedere strict 
cantitativ, vorbim de un oarecare succes, însă aceste 
noi investiții nu asigură decât locuri de muncă cu 
productivitate scăzută și prost plătite. 

Așadar, chiar dacă au contribuit decisiv la creșterea 
industriei auto, autoritățile din România nu au 
urmărit stimularea avansului tehnologic și 
dezvoltarea de activități complexe. Această abordare 
își arăta deja limitele înainte de pandemie, când 
ocuparea din industria auto intrase într-un oarecare 
declin într-un context de creștere rapidă a costurilor 
și a noilor oportunități de producție la costuri mai 
reduse (în Republica Moldova, Serbia sau Ucraina). În 
noul context al unor ample schimbări tehnologice și 
a competiției dintre state pentru atragerea de 
investiții în noile tehnologii, oferirea de ajutor 
�nanciar de stat practic fără nicio viziune de 
dezvoltare pe termen mediu și lung ar � cu totul 
falimentară. Această lipsă de viziune și de reacție în 
fața transformărilor prin care trece cel mai important 
sector industrial al țării este cât se poate de vizibilă 
mai sus, pe harta investițiilor anunțate pentru 
producția de baterii, unde România este absentă 
deși are două mari uzine de vehicule.  Contrastul 
probabil cel mai puternic este față de Ungaria, unde 
sunt deja în derulare mai multe investiții în fabrici de 
baterii, cu o susținere puternică din partea 
guvernului. 

Faptul că la mijlocul lui 2022 nu există nici măcar o 
intenție anunțată de investiții în capacități de 
producție de baterii pe teritoriul României e un 
semn puternic că România a pierdut deja cursa în 
fața celorlalte țări europene cu industrii auto 
puternice, printre care Ungaria și Polonia. Anunțul 
recent al investiției Rock Tech Lithium într-o nouă 
fabrică la Brașov nu arată deloc contrariul.13 Rock 

Tech produce hidroxid de litiu, materie primă pentru 
producția de celule de baterii, care ar urma să aibă 
loc în altă parte. Strategia Rock Tech este de a găsi 
locații near-shore pentru industria europeană de 
baterii — altfel spus, să realizeze investiții în țări cu 
costuri reduse pentru a exporta materie primă acolo 
unde este nevoie.14 România continuă, deci, să 
atragă investiții în principal datorită costurilor reduse 
și în vederea exportului pentru procesare mai 
complexă în străinătate. Viitoarea fabrică Rock Tech 
va alimenta cel mai probabil uzinele de baterii din 
Ungaria, care vor furniza apoi celule și chiar baterii 
complete industriei auto din România. De-a lungul 
acestui lanț, România pierde o parte consistentă din 
valoarea adăugată și din locurile de muncă nou 
create. Cea mai recentă investiție în producția de 
baterii anunțată în Ungaria va crea 1900 de locuri de 
muncă, în timp ce investiția Rock Tech din România e 
estimată să necesite doar 500 de salariați.15 

În contextul înăspririi reglementărilor de mediu și a 
accelerării puternice a tranziției la vehiculele 
electrice, ne-am aștepta ca politica publică din 
România să se reorienteze rapid înspre obiective 
concrete de dezvoltare tehnologică. Nu este deloc 
cazul. Deși a fost de�nitivat în 2021, când țintele de 
mediu de la nivelul UE erau deja clar de�nite, Planul 
Național de Redresare și Reziliență al României este 
extrem de lacunar în privința viitorului industriei auto 
din România. Concret, capitolul despre energie din 
PNRR include investiția „Lanț industrial de producție 
și/sau asamblare şi/sau reciclare a bateriilor, a 
celulelor și panourilor fotovoltaice (inclusiv 
echipamente auxiliare) și noi capacități de stocare a 
energiei electrice”, care alocă 150 de milioane de 
euro pentru producția, asamblarea și reciclarea de 
baterii. În comparație, cel mai recent ajutor de stat 
acordat de guvernul Ungariei pentru producția de 
celule de baterii (o singură operațiune, fără 
asamblare și reciclare) este semni�cativ mai mare — 
209 milioane de euro.16 În termeni de capacitate, 
obiectivul menționat în PNRR este 2GW până la 
sfârșitul lui 2025, similar cu cele mai mici investiții în 

fabrici individuale deja anunțate 
deja în alte țări europene (vezi harta 
de mai sus). În cazul României, nu 
avem însă niciun angajament ferm, 
ci doar intenția anunțată de 
autorități de a atrage investiții 
comparativ foarte mici în următorii 
trei ani. Până la acest termen, ne 
putem aștepta la o creștere chiar mai 
puternică a investițiilor în țările care 
deja sunt mult mai avansate. Din 
nou, Ungaria este un exemplu foarte 
bun, guvernul anunțând că 
intenționează să tripleze capacitatea 
de producție de baterii până în 2025 
față de investițiile anunțate în 
prezent.17 Investițiile din Ungaria 
sunt dedicate în mare parte 
industrie auto, în timp ce obiectivul 
din PNRR nu este explicit în acest 
sens.

Nici Programul Operațional Tranziție 
Justă nu include vreo preocupare cu 
dezvoltarea noilor tehnologii auto, chiar dacă 
fondurile de peste 2 miliarde de euro disponibile 
pentru România ar putea în teorie să �nanțeze 
investiții de amploare. Planurile Teritoriale pentru 
cele șase județe incluse în Program menționează 
nevoia de investiții de amploare pentru a înlocui 
locurile de muncă dispărute ca urmare a închiderii 
activităților economice poluante. Cu toate acestea, 
aceste planuri nu includ proiecte mari concrete, 
subliniind că acestea nu au fost identi�cate sau 
de�nitivate. Sunt incluse, în schimb, măsuri generice: 
stimularea IMM-urilor, creșterea e�cienței energetice 
a clădirilor, investiții în transportul local ș.a.m.d. La fel 
ca în cazul PNRR și a politicii industriale din ultimul 
deceniu, avem de-a face cu o lipsă de viziune din 
partea guvernanților și cel mai probabil și cu o lipsă 
de capacitate de gestionare a unor proiecte mari și 
complexe.

Pe lângă politica industrială, o tranziție justă la 
vehiculele electrice necesită și politici publice care să 
asigure necesarul de mobilitate a populației; altfel 
spus, politica publică trebuie să vizeze obiectivul 
unui transport sustenabil și accesibil întregii 
populații. Cum am văzut deja, din acest punct de 
vedere tranziția la vehiculele electrice se confruntă 
cu două obstacole majore: costul ridicat al 
vehiculelor și insu�ciența infrastructurii de încărcare. 
În privința primului, România implementează deja o 
politică relativ generoasă, programul Rabla Plus 
acordând o subvenție semni�cativă la achiziționarea 
autovehiculelor electrice. În ciuda menținerii acestei 
subvenții, cota de piață a mașinilor electrice rămâne 
foarte scăzută, unul dintre motivele principale �ind 
faptul că ele rămân inaccesibile ca preț pentru marea 
majoritate a populației. Mai precis, diferențele de 
venit dintre populația României și cea a țărilor 
occidentale nu pot � compensate de programul 
Rabla Plus și în absența unei convergențe mai rapide 
a veniturilor între est și vest foarte probabil că piața 
auto din România va rămâne și mai mult în urma 
piețelor celorlalte membre UE.

Această asimetrie dintre est și vest are efecte 
perverse pentru piața auto din țările cu venituri 
reduse, cum este și România. Pe de o parte, mașinile 
noi sunt în general prea scumpe pentru populația 
României, lucru evident din faptul că în mod 
constant peste 70% din înmatriculări sunt 
autoturisme importante de ocazie. Pe de altă parte, 
România este o piață importantă pentru mașinile 
poluante de care populația occidentală încearcă să 
scape din ce în ce mai repede și la prețuri din ce în ce 
mai mici. Într-un asemenea context, nu e de mirare 
că în România ponderea autoturismelor cu 
motorizări diesel a crescut constant odată cu 
multiplele scandaluri care au scos la iveală impactul 
lor de mediu real, în timp ce în occident ponderea 
diesel s-a prăbușit.

Aceste probleme sunt vechi și structurale. Ele sunt și 
recunoscute ca atare de autorități, diversele 
documente de politică publică pornind de la 
evaluări în mare parte corecte a situației.18 Aceleași 
documente nu includ însă obiective și soluții 
concrete, ci se rezumă la declarații generale despre 
nevoia de a remedia problemele constatate. 
Măsurile necesare — printre care și limitarea forțată a 
înmatriculărilor de vehicule poluante — ar implica o 
capacitate strategică și administrativă considerabilă, 
precum și riscuri electorale importante. Per 
ansamblu, singura soluție viabilă pe termen lung 
este creșterea veniturilor populației, pentru ca 
vehiculele electrice să devină o alternativă viabilă la 
cele poluante care reprezintă norma astăzi.

Discuția despre prețurile vehiculelor electrice și 
prețurile vehiculelor cu motorizări termice se poartă 
din ce în ce mai mult nu strict în termeni de prețuri 

de achiziție, ci ia în calcul „costul total de 
întrebuințare” (total cost of ownership), care pe lângă 
prețul de achiziție include și costurile utilizării 
vehiculului pe toată durata vieții sale (combustibil, 
mentenanță etc.). Cele mai multe analize 
concluzionează că acest cost este deja mai mic 
pentru vehiculele electrice față de vehiculele cu 
motorizări termice.19 Pentru populația României, 
însă, asemenea analize au o relevanță foarte scăzută, 
pentru că diversele costuri asociate achiziției și 
utilizării vehiculelor sunt resimțite foarte diferit în 
țările cu venituri reduse față de țările cu venituri 
ridicate. Comparația cantităților de electricitate care 
pot � achiziționate cu salariul minim în țările 
membre UE poziționează România pe ultimul loc 
(diferența față de Bulgaria ar � chiar mai mare dacă 
am lua în calcul salariile nete). Așadar, constatarea că 
piața auto din România nu poate face tranziția la 
emisii zero în absența unei creșteri semni�cative a 
veniturilor populației este cu atât mai valabilă dacă 
luăm în calcul costul total de întrebuințare.

Nici în privința infrastructurii de încărcare România 
nu stă deloc bine. Obiectivul stabilit prin PNRR este 
de 30 de mii de puncte de încărcare în funcțiune 
până în trimestrul 2 2026, dintre care 1836 existente 
deja. Din aceste 30 de mii, doar 13200 au �nanțare 
dedicată alocată prin PNRR (165 milioane de euro), 
restul venind la pachet cu investițiile în infrastructura 
rutieră și în reabilitarea energetică a clădirilor. Există 
mai multe  moduri prin care putem evalua dacă 
acest obiectiv este su�cient sau nu. 
1 putem compara cu alte țări. Germania, spre 
exemplu, discută despre investiții de miliarde de 
euro în următorii ani și o țintă inițială de un milion de 
puncte de încărcare (de câteva zeci de ori mai mult 

Prognoza pentru ocuparea în producția de motorizări și 
componente, România, studiu PwC/CLEPA (Decembrie 2021)
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Sursa datelor: Eurostat

muncă în minus, la care s-ar adăuga reducerea 
treptată a activităților aftermarket și service.
Datele privitoare la exporturi ne dau o imagine mai 
realistă despre impactul socioeconomic real al 
dispariției lanțului valoric al motorizărilor termice. 
Vorbim despre activități cu o importanță economică 
ridicată, care se datorează unui grad de complexitate 
ridicat, inclusiv în ce privește cali�carea forței de 
muncă. Nu e vorba, deci, doar de o scădere 
cantitativă a ocupării, ci de o reducere a gradului de 
complexitate și a productivității din industria auto. În 
absența unor politici publice care să abordeze direct 
aceste provocări, există, pe de o parte, riscul inversării 
tendinței istorice de creștere a industriei auto și, pe 
de altă parte, riscul adâncirii specializării în activități 
cu valoare adăugată scăzută și cu impact redus 
asupra restului economiei. Politica publică de până 
acum privitoare la industria auto anticipează de fapt 
asemenea riscuri, însă nu pentru a le combate, ci 
pentru a contribui la materializarea lor.

Dată �ind importanța economică a industriei 
auto pentru economia Uniunii Europene (12,6 
milioane de locuri de muncă depind direct sau 
indirect de industria auto, care realizează 
exporturi de 134 miliarde euro la nivelul Uniunii6), 
este �resc să existe îngrijorări majore privitoare la 
impactul socioeconomic al tranziției la vehiculele 
electrice. O parte considerabilă a industriei auto 
tradiționale — producția de motoare, cutii de 
viteze, sisteme de gestiune a combustibilului, de 
�ltrare, de eșapament și toate celelalte 
componente asociate — va dispărea odată cu 
vehiculele electrice, �ind înlocuită de producția 

de componente complet noi — baterii, motoare 
electrice, noi sisteme electronice și de răcire. 
Această tranziție înseamnă competențe noi, 
capacități industriale noi, locuri de muncă noi și 
jucători noi pe piață; bineînțeles, înseamnă și 
dispariția unor serii întregi de competențe, 
capacități industriale, locuri de muncă și chiar 
mari companii.

Din cel puțin trei motive, dezbaterea s-a 
concentrat principal asupra producției de baterii: 
1) ponderea bateriei în valoarea totală a unui 
vehicul electric este considerabilă, iar dezvoltarea 
producției de baterii poate compensa din punct 
de vedere economic dispariția lanțului valoric al 
motorizărilor termice; 2) producția de baterii 
necesită competențe tehnologice cu totul noi, 
economia UE riscând să piardă cursa în fața țărilor 
care și-au dezvoltat asemenea competențe mai 
devreme, în special China; 3) producția de baterii 
este printre puținele (dacă nu singura) activități 
de amploare create de la zero în cadrul tranziției 
la vehiculele electrice și, drept urmare, printre 
puținele (dacă nu singura) care poate atenua 
impactul dispariției producției de sisteme de 
propulsie termică. Drept urmare, guvernele 
țărilor UE cu industrii auto puternice au făcut 
eforturi semni�cative în ultima perioadă pentru 
dezvoltarea unor capacități locale de producție 
de baterii, iar în momentul de față temerile 
privitoare la efectele economice ale insu�cienței 
producției de baterii pe teritoriul UE s-au disipat 
în cea mai mare parte. Deși are o industrie auto 
foarte importantă, România nu este printre 
aceste țări.

Dacă temerile privind impactul economic direct 
și în sens strict al tranziției s-au disipat în mare 
parte odată cu anunțul unor investiții de 
amploare la nivel european, nu același lucru 
poate � spus și despre problema ocupării. Se 
discută în continuare despre pierderi potențial 
uriașe de locuri de muncă și/sau transformarea 
fără precedent a celor rămase. Prioritatea 
acordată ocupării este de înțeles dacă luăm în 
calcul transformări profunde pe care tranziția la 
vehiculele electrice le aduce pentru întregul lanț 
valoric al industriei auto:

1 în amonte, dispariția motorizărilor termice are 
implicații uriașe pentru lanțul de furnizori. De-a 
lungul timpului, mulți dintre cei mai mari 
furnizori auto au investit masiv în tehnologia 
motoarelor termice, �ind nevoiți acum să-și facă 
planuri de abandonare a respectivelor activități. 
Este și cazul grupului german Continental, cel 

mai mare angajator auto din România, care în 
2019 și-a separat activitățile ce țin de sistemele 
de propulsie prin crearea Vitesco Technologies, 
care țintește să devină unul dintre marii furnizori 
mondiali de tehnologie pentru vehiculele 
electrice. Crearea Vitesco a fost necesară pentru 
limitarea perturbării asupra celorlalte activități 
Continental și accesul mai facil la �nanțare 
pentru investițiile de amploare necesare pentru 
dezvoltarea noilor tehnologii. Ca urmare a 
acestei schimbări, aproximativ 2600 din cei 
20000 de salariați din România ai Continental au 
devenit salariați Vitesco.
2 pentru producători de vehicule, vorbim de 
dispariția activităților considerate până recent de 
cea mai înaltă tehnologie și cu valoare adăugată 
ridicată — producția de motoare și cutii de 
viteze. Și aici observăm măsuri fără precedent, 
printre care și divizarea Ford și Renault, despre 
care am amintit mai sus.
3 în aval, tranziția la vehiculele electrice provoacă 
turbulențe uriașe și pentru activitățile de retail și 
service. Vehiculele electrice sunt mai simple și 
mai �abile din punct de vedere mecanic, ceea ce 
este de așteptat să ducă la o contracție 
semni�cativă a activităților de  aftermarket și 
service. Mai mult, presiunea �nanciară crescândă 
îi face pe producătorii de vehicule să-și 
reconsidere relația cu dealerii auto. Urmărind 
modelul de distribuție al Tesla, din ce în ce mai 
mulți producători auto au anunțat trecerea de la 
un model de vânzări indirect (rețele de dealeri 
independenți, cu autonomie comercială, 
�nanciară și de personal) la un model de vânzări 
direct (relații nemediate cu clienții, folosind 
platforme online și rețele de agenții controla te 
de producătorii de vehicule). Vorbim de o 
schimbare potențial epocală a modelului de 
comercializare a autovehiculelor, care este de 
așteptat să afecteze negativ ocuparea.7

Până în prezent, există un singur studiu care 
tratează separat impactul potențial asupra 
ocupării în industria auto din România. Publicată 

la sfârșitul lui 2021 sub egida Asociației Europene 
a Furnizorilor Auto (CLEPA), analiza realizată de 
PricewaterhouseCoopers (PwC) arată un 
potențial impact negativ major asupra ocupării 
din industria auto din România. Din aproximativ 
56 de mii de locuri de muncă identi�cate de PwC 
ca ținând în prezent de producția de motorizări 
termice ar rămâne 26,8 mii în 2035, în scenariul în 
care pachetul „Pregătiți pentru 55” devine 
realitate. Pentru că la momentul publicării acestei 
analize, acest scenariu nu era inevitabil (cum pare 
să �e astăzi), analiza îl compară cu alte două: 
scenariul hibrid, în care motorizările pur electrice 
rămân în urma celor hibride, caz în care numărul 
locurilor de muncă ar urma să crească până la 70 
de mii; și scenariul radical, în care emisiile pentru 
vehiculele noi scad la zero chiar din 2030. 
Conform acestei analize, diferența de cinci ani 
dintre scenariul radical și scenariul „Pregătiți 
pentru 55” lasă un oarecare timp de pregătire, 
însă nu atenuează decât o mică parte din 
impactul tranziției asupra industriei auto din 
România. Nici nu vorbim de un impact pe 
termen scurt, din moment ce în 2040 numărul de 
locuri de muncă ar rămâne sub 30 de mii.

Asemenea cifre trebuie privite cu precauție. 
Metodologia studiului PwC/CLEPA nu este în 
totalitate transparentă, ceea ce înseamnă că 
cifrele de pornire (56 de mii de locuri de muncă 
direct legate de producția de motorizări termice) 
sunt di�cil de reprodus și asumpțiile utilizate nu 

pot � chestionate. Un motiv de precauție 
suplimentar este diversitatea evaluărilor similare 
realizate la nivel european. În mare, aceste 
evaluări se împart în două categorii: cele care 
prognozează un impact negativ mai mult sau 
mai puțin devastator și cele care prognozează un 
impact neglijabil sau chiar pozitiv. Studiul 
PWC/CLEPA este o contribuție mai recentă în 
cadrul primei categorii, completând studii mai 
vechi care prognozau, spre exemplu, pierderea a 
600 de mii de locuri de muncă doar în Germania. 
Alte studii estimează evoluții complet diferite, 
inclusiv Comisia Europeană publicând o analiză 
de impact care prognoza o pierdere minoră de 
locuri de muncă în industria auto europeană, mai 
mult decât compensată de oportunitățile din 
alte sectoare care ar urma să bene�cieze ca 
urmare a tranziției la vehiculele electrice.8 O 
analiză a Boston Consulting Group (BCG) 
publicată în 2021 estima un impact negativ de 
mai puțin de 100 de mii de locuri de muncă 
pentru industria auto Europeană (sub 2% din 
cele 5,6 milioane de locuri de muncă acoperite 
de analiză), într-un scenariu în care 43% din 
vehiculele vândute în 2030 ar urma să �e pur 
electrice.9 Studiul BCG a devenit cunoscut pentru 
reorientarea discuției înspre transformările 

calitative ale muncii în industria auto: pe lângă 
necesarul estimat de 25% din slujbe (1,4 milioane 
din 5,5-5,6) care vor trebui să �e preluate de 
oameni noi în industrie (pentru a compensa 
plecările și pensionările) este subliniat că 29% de 
locuri de muncă existente în 2030 vor � complet 
noi (1,6 milioane din 5,5) în termeni de pro�luri și 
competențe, �ind direct legate de motorizările 
electrice. Deși umbrită de problemele majore cu
care se confruntă industria auto de la izbucnirea 
pandemiei, la nivel european dezbaterea din ultimii 
doi ani privind impactul socioeconomic al tranziției 
la vehiculele electrice s-a purtat în mar parte în 
termenii stabiliți de studiul BCG, chiar dacă unele 
studii, cum este cel PwC/CLEPA, au readus în atenție 
riscul pierderii foarte multor locuri de muncă.

Cum stă România în aceste privințe? Greu de spus cu 
precizie, în lipsa unor analize detaliate și de amploare. 
Faptul că impactul tranziției asupra industriei auto nu 
este o temă de dezbatere în România, �ind totuși un 
subiect foarte important la nivel european, este 
destul de bizar, din moment ce România are o 
industrie auto relativ importantă. Conform datelor 
Eurostat, România avea înainte de pandemie ce-a 
de-a cincea cea mai mare industrie auto ca număr 
de persoane ocupate, după Germania, Franța, 
Polonia și Cehia. Aproximativ 180 de mii de oameni 
lucrau în industria auto în România înainte de 
pandemie, sau 2.7% din totalul populației ocupate, 
considerabil mai mult decât în Germania, care are de 
departe cea mai mare industrie auto în termeni 

absoluți. Dacă ne-am raporta strict la salariați, și nu la 
toată populația ocupată, datele INS arată o pondere 
a industriei auto de 3,3% în total salariați în 2019. 
Raportat la industria prelucrătoare, lucrătorii din 
industria auto reprezentau în 2019 circa 15% din 
total, a doua cea mai mare pondere din Europa după 
Slovacia. 

Pe scurt, industria auto este extrem de importantă 
pentru piața muncii și, implicit, pentru economia 
României în ansamblul ei. Dacă adăugăm rețelele de 
vânzări și service ajungem la 283 de mii de persoane 
ocupate în 2019, sau 5.5% din totalul salariaților. 
Acești lucrători generau înainte de pandemie peste 
6,4 miliarde de euro în valoare adăugată (din care 4,4 
miliarde în industrie și 1 miliard în vânzări și service), 
sau 7,7% din totalul valorii adăugate din economia 
concurențială. Grosso modo, chiar și o scădere cu 
10% a acestor cifre s-ar resimți puternic pe piața 
muncii și în economia națională; o scădere cu 50%, 
cum e estimată în studiul PWC/CLEPA, ar avea 
consecințe dramatice.

Oricât de amplu ar urma să �e impactul asupra 
economiei și locurilor de muncă, el va � resimțit 
foarte diferit în anumite părți ale țării față de altele, 
din moment ce industria auto este puternic 
concentrată în anumite părți ale țării (centru și vest, în 
special) și, cu unele excepții, lipsește cu desăvârșire în 
celelalte (est și sud). În Argeș, aproape 30 de mii de 
oameni lucrau în industria auto înainte de 
pandemie, aceștia reprezentând nu mai puțin de 
18,4% din totalul salariaților din județ. Arad, Sibiu și 
Bistrița-Năsăud sunt celelalte județe în care 
ponderea salariaților din industria auto în total 
salariați este de peste 10%. Pe lângă Argeș, județele 
Timiș, Arad, Sibiu și Brașov au �ecare peste zece mii 
de salariați în industria de componente. Tranziția la 
vehiculele electrice ridică semne de întrebare mai 
ales pentru economiile acestor județe.

Cazul Argeșului este cu totul special pentru că aici își 
desfășoară activitatea Automobile Dacia și o mare 
parte a lanțului extins de furnizori ai celor două uzine 
ale grupului Renault (Uzina de Vehicule și Uzina 

Mecanică și Șasiuri, ambele pe platforma industrială 
de la Mioveni). Compania franceză a anunțat recent 
separarea dezvoltării și producției de vehicule pur 
electrice într-o nouă divizie, dând naștere unor 
zvonuri privitoare la o eventuală vânzare a Uzinei 
Mecanice, care produce motoare termice și cutii de 
viteze.10 O vânzare a Uzinei Mecanice e puțin 
probabilă, însă separarea celor două uzine sub 
umbrela unor companii distincte face cu siguranță 
mai facilă eliminarea locurilor de muncă și, eventual, 

închiderea Uzinei Mecanice. În prezent, aproximativ 
4000 de oameni lucrează în producția de motoare și 
cutii de viteze, reprezentând circa 30% din 
personalul Automobile Dacia și 36% din salariații de 
pe platforma de la Mioveni. Dispariția acestor locuri 
de muncă relativ bine plătite și de cali�care înaltă de 
la Uzina Mecanică ar avea un impact major asupra 
Mioveniului și județului Argeș, iar asta fără a lua în 
calcul reducerea inevitabilă a activității unora dintre 
furnizorii Dacia. 

Și uzina Ford de la Craiova va �, bineînțeles, direct 
afectată. Circa o mie din șase mii de salariați lucrează 
la Craiova în secția de motoare, activitate care va 
dispărea în întregime cel târziu în 2030 dacă Craiova 
se aliniază politicii Ford Europa — din nou, 
deocamdată nu e clară strategia Ford Otosan în 
acest sens. Ford are deja un parteneriat cu 
producătorul coreean de baterii SK Innovation, care 
are investiții majore în Ungaria și și-a anunțat intenția 
să dezvolte capacități de producție în Turcia. În 
această situație, nu e deloc exclus ca celulele pentru 
bateriile necesare la Craiova să �e importate (cel mai 
probabil din Ungaria), uzinei de la Craiova 
revenindu-i cel mult activitatea de asamblare a 
bateriilor propriu-zise — o activitate cu valoare 

adăugată relativ scăzută și care nu necesită mult 
personal. 11

O altă activitate afectată direct de tranziția la 
vehiculele electrice este producția de cutii de viteze 
și componente asociate în cele două uzine Daimler 
din județul Alba (Star Assembly și Star Transmission, 

la Sebeș și Cugir). Daimler a anunțat o tranziție foarte 
rapidă (înainte de 2030) la un portofoliu complet 
electric, ceea ce ar face redundantă producția de 
cutii de viteze. Convertirea la producția de motoare 
electrice, împreună cu componentele de transmisie 
asociate lor, este în teorie o posibilitate, dar aceste 
componente sunt voluminoase și grele, ceea ce ar 
crește semni�cativ costurile logistice pentru cele 
două uzine din România, care sunt relativ izolate din 
punct de vedere geogra�c de restul activităților 
Daimler. Împreună, cele două uzine Daimler au în 
prezent aproximativ 2700 de salariați, ceea ce într-un 
scenariu pesimist ar duce impactul direct cumulat 
asupra celor trei mari producători prezenți în 
România (Dacia, Ford, Daimler) la maximum 8000 de 
salariați.

Impactul economic s-ar resimți mult dincolo de 
pierderea acestor locuri de muncă. Pentru Dacia și 
Ford, eliminarea producției de motoare și cutii de 
viteze și importul unei părți mai mult sau mai puțin 
consistente din componentele care le înlocuiesc în 
noile vehicule electrice ar însemna o scădere 
semni�cativă a valorii adăugate a exporturilor 
românești de vehicule, exporturi care înainte de 
pandemie se apropiau de 5 miliarde de euro pe an. 
Exporturile de cutii de viteze și componente asociate 
valorau și ele aproape 1,7 miliarde de euro și erau 
realizate practic în totalitate de cele două uzine 
Daimler și de Uzina Mecanică de la Mioveni. Un 
impact semni�cativ — exporturi de 600 de milioane 
de euro — va � resimțit și pentru producția de 
pompe pentru motoarele termice, de componente 
de pornire, de sisteme de eșapament și de 
ambreiaje. Bineînțeles, vorbim și de eventuala 
dispariție a locurilor de muncă asociate acestor 
activități, dispariție care ar îngroșa cifra de 8000 
rezultată mai sus. Pentru o evaluare mai precisă a 
impactului asupra lanțului de furnizori, ar � nevoie 
totuși de o analiză mult mai detaliată, care să țină 
cont de realitatea din teren, inclusiv de strategiile și 
oportunitățile �ecărei companii în parte. Cifrelor 
pentru industrie li se adaugă cele pentru vânzări și 
service, unde există de asemenea riscul unui impact 
semni�cativ: o scădere cu 7% a locurilor de muncă 
din vânzări și service ca urmare a trecerii la modelul 
de vânzări indirect ar însemna încă 7000 de locuri de 

Față de industria auto, autoritățile din România au 
avut până în prezent o politică pe cât de e�cace, pe 
atât de rudimentară: oferirea de ajutoare de stat 
pentru subvenționarea investițiilor în capacități noi 
de producție, în baza unor criterii cantitative simple 
— mai precis, în funcție de numărul de locuri de 
muncă nou create.12 Această abordare a contribuit la 
creșterea rapidă a industriei de furnizori în anii 2010, 

statul �nanțând o parte considerabilă din investițiile 
necesare, predominant pentru activități intensive în 
forța de muncă. România a devenit rapid principalul 
producător european de cablaje auto, această 
industrie angajând în total zeci de mii de persoane în 
mai multe județe. Din punct de vedere strict 
cantitativ, vorbim de un oarecare succes, însă aceste 
noi investiții nu asigură decât locuri de muncă cu 
productivitate scăzută și prost plătite. 

Așadar, chiar dacă au contribuit decisiv la creșterea 
industriei auto, autoritățile din România nu au 
urmărit stimularea avansului tehnologic și 
dezvoltarea de activități complexe. Această abordare 
își arăta deja limitele înainte de pandemie, când 
ocuparea din industria auto intrase într-un oarecare 
declin într-un context de creștere rapidă a costurilor 
și a noilor oportunități de producție la costuri mai 
reduse (în Republica Moldova, Serbia sau Ucraina). În 
noul context al unor ample schimbări tehnologice și 
a competiției dintre state pentru atragerea de 
investiții în noile tehnologii, oferirea de ajutor 
�nanciar de stat practic fără nicio viziune de 
dezvoltare pe termen mediu și lung ar � cu totul 
falimentară. Această lipsă de viziune și de reacție în 
fața transformărilor prin care trece cel mai important 
sector industrial al țării este cât se poate de vizibilă 
mai sus, pe harta investițiilor anunțate pentru 
producția de baterii, unde România este absentă 
deși are două mari uzine de vehicule.  Contrastul 
probabil cel mai puternic este față de Ungaria, unde 
sunt deja în derulare mai multe investiții în fabrici de 
baterii, cu o susținere puternică din partea 
guvernului. 

Faptul că la mijlocul lui 2022 nu există nici măcar o 
intenție anunțată de investiții în capacități de 
producție de baterii pe teritoriul României e un 
semn puternic că România a pierdut deja cursa în 
fața celorlalte țări europene cu industrii auto 
puternice, printre care Ungaria și Polonia. Anunțul 
recent al investiției Rock Tech Lithium într-o nouă 
fabrică la Brașov nu arată deloc contrariul.13 Rock 

Tech produce hidroxid de litiu, materie primă pentru 
producția de celule de baterii, care ar urma să aibă 
loc în altă parte. Strategia Rock Tech este de a găsi 
locații near-shore pentru industria europeană de 
baterii — altfel spus, să realizeze investiții în țări cu 
costuri reduse pentru a exporta materie primă acolo 
unde este nevoie.14 România continuă, deci, să 
atragă investiții în principal datorită costurilor reduse 
și în vederea exportului pentru procesare mai 
complexă în străinătate. Viitoarea fabrică Rock Tech 
va alimenta cel mai probabil uzinele de baterii din 
Ungaria, care vor furniza apoi celule și chiar baterii 
complete industriei auto din România. De-a lungul 
acestui lanț, România pierde o parte consistentă din 
valoarea adăugată și din locurile de muncă nou 
create. Cea mai recentă investiție în producția de 
baterii anunțată în Ungaria va crea 1900 de locuri de 
muncă, în timp ce investiția Rock Tech din România e 
estimată să necesite doar 500 de salariați.15 

În contextul înăspririi reglementărilor de mediu și a 
accelerării puternice a tranziției la vehiculele 
electrice, ne-am aștepta ca politica publică din 
România să se reorienteze rapid înspre obiective 
concrete de dezvoltare tehnologică. Nu este deloc 
cazul. Deși a fost de�nitivat în 2021, când țintele de 
mediu de la nivelul UE erau deja clar de�nite, Planul 
Național de Redresare și Reziliență al României este 
extrem de lacunar în privința viitorului industriei auto 
din România. Concret, capitolul despre energie din 
PNRR include investiția „Lanț industrial de producție 
și/sau asamblare şi/sau reciclare a bateriilor, a 
celulelor și panourilor fotovoltaice (inclusiv 
echipamente auxiliare) și noi capacități de stocare a 
energiei electrice”, care alocă 150 de milioane de 
euro pentru producția, asamblarea și reciclarea de 
baterii. În comparație, cel mai recent ajutor de stat 
acordat de guvernul Ungariei pentru producția de 
celule de baterii (o singură operațiune, fără 
asamblare și reciclare) este semni�cativ mai mare — 
209 milioane de euro.16 În termeni de capacitate, 
obiectivul menționat în PNRR este 2GW până la 
sfârșitul lui 2025, similar cu cele mai mici investiții în 

fabrici individuale deja anunțate 
deja în alte țări europene (vezi harta 
de mai sus). În cazul României, nu 
avem însă niciun angajament ferm, 
ci doar intenția anunțată de 
autorități de a atrage investiții 
comparativ foarte mici în următorii 
trei ani. Până la acest termen, ne 
putem aștepta la o creștere chiar mai 
puternică a investițiilor în țările care 
deja sunt mult mai avansate. Din 
nou, Ungaria este un exemplu foarte 
bun, guvernul anunțând că 
intenționează să tripleze capacitatea 
de producție de baterii până în 2025 
față de investițiile anunțate în 
prezent.17 Investițiile din Ungaria 
sunt dedicate în mare parte 
industrie auto, în timp ce obiectivul 
din PNRR nu este explicit în acest 
sens.

Nici Programul Operațional Tranziție 
Justă nu include vreo preocupare cu 
dezvoltarea noilor tehnologii auto, chiar dacă 
fondurile de peste 2 miliarde de euro disponibile 
pentru România ar putea în teorie să �nanțeze 
investiții de amploare. Planurile Teritoriale pentru 
cele șase județe incluse în Program menționează 
nevoia de investiții de amploare pentru a înlocui 
locurile de muncă dispărute ca urmare a închiderii 
activităților economice poluante. Cu toate acestea, 
aceste planuri nu includ proiecte mari concrete, 
subliniind că acestea nu au fost identi�cate sau 
de�nitivate. Sunt incluse, în schimb, măsuri generice: 
stimularea IMM-urilor, creșterea e�cienței energetice 
a clădirilor, investiții în transportul local ș.a.m.d. La fel 
ca în cazul PNRR și a politicii industriale din ultimul 
deceniu, avem de-a face cu o lipsă de viziune din 
partea guvernanților și cel mai probabil și cu o lipsă 
de capacitate de gestionare a unor proiecte mari și 
complexe.

Pe lângă politica industrială, o tranziție justă la 
vehiculele electrice necesită și politici publice care să 
asigure necesarul de mobilitate a populației; altfel 
spus, politica publică trebuie să vizeze obiectivul 
unui transport sustenabil și accesibil întregii 
populații. Cum am văzut deja, din acest punct de 
vedere tranziția la vehiculele electrice se confruntă 
cu două obstacole majore: costul ridicat al 
vehiculelor și insu�ciența infrastructurii de încărcare. 
În privința primului, România implementează deja o 
politică relativ generoasă, programul Rabla Plus 
acordând o subvenție semni�cativă la achiziționarea 
autovehiculelor electrice. În ciuda menținerii acestei 
subvenții, cota de piață a mașinilor electrice rămâne 
foarte scăzută, unul dintre motivele principale �ind 
faptul că ele rămân inaccesibile ca preț pentru marea 
majoritate a populației. Mai precis, diferențele de 
venit dintre populația României și cea a țărilor 
occidentale nu pot � compensate de programul 
Rabla Plus și în absența unei convergențe mai rapide 
a veniturilor între est și vest foarte probabil că piața 
auto din România va rămâne și mai mult în urma 
piețelor celorlalte membre UE.

Această asimetrie dintre est și vest are efecte 
perverse pentru piața auto din țările cu venituri 
reduse, cum este și România. Pe de o parte, mașinile 
noi sunt în general prea scumpe pentru populația 
României, lucru evident din faptul că în mod 
constant peste 70% din înmatriculări sunt 
autoturisme importante de ocazie. Pe de altă parte, 
România este o piață importantă pentru mașinile 
poluante de care populația occidentală încearcă să 
scape din ce în ce mai repede și la prețuri din ce în ce 
mai mici. Într-un asemenea context, nu e de mirare 
că în România ponderea autoturismelor cu 
motorizări diesel a crescut constant odată cu 
multiplele scandaluri care au scos la iveală impactul 
lor de mediu real, în timp ce în occident ponderea 
diesel s-a prăbușit.

Aceste probleme sunt vechi și structurale. Ele sunt și 
recunoscute ca atare de autorități, diversele 
documente de politică publică pornind de la 
evaluări în mare parte corecte a situației.18 Aceleași 
documente nu includ însă obiective și soluții 
concrete, ci se rezumă la declarații generale despre 
nevoia de a remedia problemele constatate. 
Măsurile necesare — printre care și limitarea forțată a 
înmatriculărilor de vehicule poluante — ar implica o 
capacitate strategică și administrativă considerabilă, 
precum și riscuri electorale importante. Per 
ansamblu, singura soluție viabilă pe termen lung 
este creșterea veniturilor populației, pentru ca 
vehiculele electrice să devină o alternativă viabilă la 
cele poluante care reprezintă norma astăzi.

Discuția despre prețurile vehiculelor electrice și 
prețurile vehiculelor cu motorizări termice se poartă 
din ce în ce mai mult nu strict în termeni de prețuri 

de achiziție, ci ia în calcul „costul total de 
întrebuințare” (total cost of ownership), care pe lângă 
prețul de achiziție include și costurile utilizării 
vehiculului pe toată durata vieții sale (combustibil, 
mentenanță etc.). Cele mai multe analize 
concluzionează că acest cost este deja mai mic 
pentru vehiculele electrice față de vehiculele cu 
motorizări termice.19 Pentru populația României, 
însă, asemenea analize au o relevanță foarte scăzută, 
pentru că diversele costuri asociate achiziției și 
utilizării vehiculelor sunt resimțite foarte diferit în 
țările cu venituri reduse față de țările cu venituri 
ridicate. Comparația cantităților de electricitate care 
pot � achiziționate cu salariul minim în țările 
membre UE poziționează România pe ultimul loc 
(diferența față de Bulgaria ar � chiar mai mare dacă 
am lua în calcul salariile nete). Așadar, constatarea că 
piața auto din România nu poate face tranziția la 
emisii zero în absența unei creșteri semni�cative a 
veniturilor populației este cu atât mai valabilă dacă 
luăm în calcul costul total de întrebuințare.

Nici în privința infrastructurii de încărcare România 
nu stă deloc bine. Obiectivul stabilit prin PNRR este 
de 30 de mii de puncte de încărcare în funcțiune 
până în trimestrul 2 2026, dintre care 1836 existente 
deja. Din aceste 30 de mii, doar 13200 au �nanțare 
dedicată alocată prin PNRR (165 milioane de euro), 
restul venind la pachet cu investițiile în infrastructura 
rutieră și în reabilitarea energetică a clădirilor. Există 
mai multe  moduri prin care putem evalua dacă 
acest obiectiv este su�cient sau nu. 
1 putem compara cu alte țări. Germania, spre 
exemplu, discută despre investiții de miliarde de 
euro în următorii ani și o țintă inițială de un milion de 
puncte de încărcare (de câteva zeci de ori mai mult 
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muncă în minus, la care s-ar adăuga reducerea 
treptată a activităților aftermarket și service.
Datele privitoare la exporturi ne dau o imagine mai 
realistă despre impactul socioeconomic real al 
dispariției lanțului valoric al motorizărilor termice. 
Vorbim despre activități cu o importanță economică 
ridicată, care se datorează unui grad de complexitate 
ridicat, inclusiv în ce privește cali�carea forței de 
muncă. Nu e vorba, deci, doar de o scădere 
cantitativă a ocupării, ci de o reducere a gradului de 
complexitate și a productivității din industria auto. În 
absența unor politici publice care să abordeze direct 
aceste provocări, există, pe de o parte, riscul inversării 
tendinței istorice de creștere a industriei auto și, pe 
de altă parte, riscul adâncirii specializării în activități 
cu valoare adăugată scăzută și cu impact redus 
asupra restului economiei. Politica publică de până 
acum privitoare la industria auto anticipează de fapt 
asemenea riscuri, însă nu pentru a le combate, ci 
pentru a contribui la materializarea lor.

Dată �ind importanța economică a industriei 
auto pentru economia Uniunii Europene (12,6 
milioane de locuri de muncă depind direct sau 
indirect de industria auto, care realizează 
exporturi de 134 miliarde euro la nivelul Uniunii6), 
este �resc să existe îngrijorări majore privitoare la 
impactul socioeconomic al tranziției la vehiculele 
electrice. O parte considerabilă a industriei auto 
tradiționale — producția de motoare, cutii de 
viteze, sisteme de gestiune a combustibilului, de 
�ltrare, de eșapament și toate celelalte 
componente asociate — va dispărea odată cu 
vehiculele electrice, �ind înlocuită de producția 

de componente complet noi — baterii, motoare 
electrice, noi sisteme electronice și de răcire. 
Această tranziție înseamnă competențe noi, 
capacități industriale noi, locuri de muncă noi și 
jucători noi pe piață; bineînțeles, înseamnă și 
dispariția unor serii întregi de competențe, 
capacități industriale, locuri de muncă și chiar 
mari companii.

Din cel puțin trei motive, dezbaterea s-a 
concentrat principal asupra producției de baterii: 
1) ponderea bateriei în valoarea totală a unui 
vehicul electric este considerabilă, iar dezvoltarea 
producției de baterii poate compensa din punct 
de vedere economic dispariția lanțului valoric al 
motorizărilor termice; 2) producția de baterii 
necesită competențe tehnologice cu totul noi, 
economia UE riscând să piardă cursa în fața țărilor 
care și-au dezvoltat asemenea competențe mai 
devreme, în special China; 3) producția de baterii 
este printre puținele (dacă nu singura) activități 
de amploare create de la zero în cadrul tranziției 
la vehiculele electrice și, drept urmare, printre 
puținele (dacă nu singura) care poate atenua 
impactul dispariției producției de sisteme de 
propulsie termică. Drept urmare, guvernele 
țărilor UE cu industrii auto puternice au făcut 
eforturi semni�cative în ultima perioadă pentru 
dezvoltarea unor capacități locale de producție 
de baterii, iar în momentul de față temerile 
privitoare la efectele economice ale insu�cienței 
producției de baterii pe teritoriul UE s-au disipat 
în cea mai mare parte. Deși are o industrie auto 
foarte importantă, România nu este printre 
aceste țări.

Dacă temerile privind impactul economic direct 
și în sens strict al tranziției s-au disipat în mare 
parte odată cu anunțul unor investiții de 
amploare la nivel european, nu același lucru 
poate � spus și despre problema ocupării. Se 
discută în continuare despre pierderi potențial 
uriașe de locuri de muncă și/sau transformarea 
fără precedent a celor rămase. Prioritatea 
acordată ocupării este de înțeles dacă luăm în 
calcul transformări profunde pe care tranziția la 
vehiculele electrice le aduce pentru întregul lanț 
valoric al industriei auto:

1 în amonte, dispariția motorizărilor termice are 
implicații uriașe pentru lanțul de furnizori. De-a 
lungul timpului, mulți dintre cei mai mari 
furnizori auto au investit masiv în tehnologia 
motoarelor termice, �ind nevoiți acum să-și facă 
planuri de abandonare a respectivelor activități. 
Este și cazul grupului german Continental, cel 

mai mare angajator auto din România, care în 
2019 și-a separat activitățile ce țin de sistemele 
de propulsie prin crearea Vitesco Technologies, 
care țintește să devină unul dintre marii furnizori 
mondiali de tehnologie pentru vehiculele 
electrice. Crearea Vitesco a fost necesară pentru 
limitarea perturbării asupra celorlalte activități 
Continental și accesul mai facil la �nanțare 
pentru investițiile de amploare necesare pentru 
dezvoltarea noilor tehnologii. Ca urmare a 
acestei schimbări, aproximativ 2600 din cei 
20000 de salariați din România ai Continental au 
devenit salariați Vitesco.
2 pentru producători de vehicule, vorbim de 
dispariția activităților considerate până recent de 
cea mai înaltă tehnologie și cu valoare adăugată 
ridicată — producția de motoare și cutii de 
viteze. Și aici observăm măsuri fără precedent, 
printre care și divizarea Ford și Renault, despre 
care am amintit mai sus.
3 în aval, tranziția la vehiculele electrice provoacă 
turbulențe uriașe și pentru activitățile de retail și 
service. Vehiculele electrice sunt mai simple și 
mai �abile din punct de vedere mecanic, ceea ce 
este de așteptat să ducă la o contracție 
semni�cativă a activităților de  aftermarket și 
service. Mai mult, presiunea �nanciară crescândă 
îi face pe producătorii de vehicule să-și 
reconsidere relația cu dealerii auto. Urmărind 
modelul de distribuție al Tesla, din ce în ce mai 
mulți producători auto au anunțat trecerea de la 
un model de vânzări indirect (rețele de dealeri 
independenți, cu autonomie comercială, 
�nanciară și de personal) la un model de vânzări 
direct (relații nemediate cu clienții, folosind 
platforme online și rețele de agenții controla te 
de producătorii de vehicule). Vorbim de o 
schimbare potențial epocală a modelului de 
comercializare a autovehiculelor, care este de 
așteptat să afecteze negativ ocuparea.7

Până în prezent, există un singur studiu care 
tratează separat impactul potențial asupra 
ocupării în industria auto din România. Publicată 

la sfârșitul lui 2021 sub egida Asociației Europene 
a Furnizorilor Auto (CLEPA), analiza realizată de 
PricewaterhouseCoopers (PwC) arată un 
potențial impact negativ major asupra ocupării 
din industria auto din România. Din aproximativ 
56 de mii de locuri de muncă identi�cate de PwC 
ca ținând în prezent de producția de motorizări 
termice ar rămâne 26,8 mii în 2035, în scenariul în 
care pachetul „Pregătiți pentru 55” devine 
realitate. Pentru că la momentul publicării acestei 
analize, acest scenariu nu era inevitabil (cum pare 
să �e astăzi), analiza îl compară cu alte două: 
scenariul hibrid, în care motorizările pur electrice 
rămân în urma celor hibride, caz în care numărul 
locurilor de muncă ar urma să crească până la 70 
de mii; și scenariul radical, în care emisiile pentru 
vehiculele noi scad la zero chiar din 2030. 
Conform acestei analize, diferența de cinci ani 
dintre scenariul radical și scenariul „Pregătiți 
pentru 55” lasă un oarecare timp de pregătire, 
însă nu atenuează decât o mică parte din 
impactul tranziției asupra industriei auto din 
România. Nici nu vorbim de un impact pe 
termen scurt, din moment ce în 2040 numărul de 
locuri de muncă ar rămâne sub 30 de mii.

Asemenea cifre trebuie privite cu precauție. 
Metodologia studiului PwC/CLEPA nu este în 
totalitate transparentă, ceea ce înseamnă că 
cifrele de pornire (56 de mii de locuri de muncă 
direct legate de producția de motorizări termice) 
sunt di�cil de reprodus și asumpțiile utilizate nu 

pot � chestionate. Un motiv de precauție 
suplimentar este diversitatea evaluărilor similare 
realizate la nivel european. În mare, aceste 
evaluări se împart în două categorii: cele care 
prognozează un impact negativ mai mult sau 
mai puțin devastator și cele care prognozează un 
impact neglijabil sau chiar pozitiv. Studiul 
PWC/CLEPA este o contribuție mai recentă în 
cadrul primei categorii, completând studii mai 
vechi care prognozau, spre exemplu, pierderea a 
600 de mii de locuri de muncă doar în Germania. 
Alte studii estimează evoluții complet diferite, 
inclusiv Comisia Europeană publicând o analiză 
de impact care prognoza o pierdere minoră de 
locuri de muncă în industria auto europeană, mai 
mult decât compensată de oportunitățile din 
alte sectoare care ar urma să bene�cieze ca 
urmare a tranziției la vehiculele electrice.8 O 
analiză a Boston Consulting Group (BCG) 
publicată în 2021 estima un impact negativ de 
mai puțin de 100 de mii de locuri de muncă 
pentru industria auto Europeană (sub 2% din 
cele 5,6 milioane de locuri de muncă acoperite 
de analiză), într-un scenariu în care 43% din 
vehiculele vândute în 2030 ar urma să �e pur 
electrice.9 Studiul BCG a devenit cunoscut pentru 
reorientarea discuției înspre transformările 

calitative ale muncii în industria auto: pe lângă 
necesarul estimat de 25% din slujbe (1,4 milioane 
din 5,5-5,6) care vor trebui să �e preluate de 
oameni noi în industrie (pentru a compensa 
plecările și pensionările) este subliniat că 29% de 
locuri de muncă existente în 2030 vor � complet 
noi (1,6 milioane din 5,5) în termeni de pro�luri și 
competențe, �ind direct legate de motorizările 
electrice. Deși umbrită de problemele majore cu
care se confruntă industria auto de la izbucnirea 
pandemiei, la nivel european dezbaterea din ultimii 
doi ani privind impactul socioeconomic al tranziției 
la vehiculele electrice s-a purtat în mar parte în 
termenii stabiliți de studiul BCG, chiar dacă unele 
studii, cum este cel PwC/CLEPA, au readus în atenție 
riscul pierderii foarte multor locuri de muncă.

Cum stă România în aceste privințe? Greu de spus cu 
precizie, în lipsa unor analize detaliate și de amploare. 
Faptul că impactul tranziției asupra industriei auto nu 
este o temă de dezbatere în România, �ind totuși un 
subiect foarte important la nivel european, este 
destul de bizar, din moment ce România are o 
industrie auto relativ importantă. Conform datelor 
Eurostat, România avea înainte de pandemie ce-a 
de-a cincea cea mai mare industrie auto ca număr 
de persoane ocupate, după Germania, Franța, 
Polonia și Cehia. Aproximativ 180 de mii de oameni 
lucrau în industria auto în România înainte de 
pandemie, sau 2.7% din totalul populației ocupate, 
considerabil mai mult decât în Germania, care are de 
departe cea mai mare industrie auto în termeni 

absoluți. Dacă ne-am raporta strict la salariați, și nu la 
toată populația ocupată, datele INS arată o pondere 
a industriei auto de 3,3% în total salariați în 2019. 
Raportat la industria prelucrătoare, lucrătorii din 
industria auto reprezentau în 2019 circa 15% din 
total, a doua cea mai mare pondere din Europa după 
Slovacia. 

Pe scurt, industria auto este extrem de importantă 
pentru piața muncii și, implicit, pentru economia 
României în ansamblul ei. Dacă adăugăm rețelele de 
vânzări și service ajungem la 283 de mii de persoane 
ocupate în 2019, sau 5.5% din totalul salariaților. 
Acești lucrători generau înainte de pandemie peste 
6,4 miliarde de euro în valoare adăugată (din care 4,4 
miliarde în industrie și 1 miliard în vânzări și service), 
sau 7,7% din totalul valorii adăugate din economia 
concurențială. Grosso modo, chiar și o scădere cu 
10% a acestor cifre s-ar resimți puternic pe piața 
muncii și în economia națională; o scădere cu 50%, 
cum e estimată în studiul PWC/CLEPA, ar avea 
consecințe dramatice.

Oricât de amplu ar urma să �e impactul asupra 
economiei și locurilor de muncă, el va � resimțit 
foarte diferit în anumite părți ale țării față de altele, 
din moment ce industria auto este puternic 
concentrată în anumite părți ale țării (centru și vest, în 
special) și, cu unele excepții, lipsește cu desăvârșire în 
celelalte (est și sud). În Argeș, aproape 30 de mii de 
oameni lucrau în industria auto înainte de 
pandemie, aceștia reprezentând nu mai puțin de 
18,4% din totalul salariaților din județ. Arad, Sibiu și 
Bistrița-Năsăud sunt celelalte județe în care 
ponderea salariaților din industria auto în total 
salariați este de peste 10%. Pe lângă Argeș, județele 
Timiș, Arad, Sibiu și Brașov au �ecare peste zece mii 
de salariați în industria de componente. Tranziția la 
vehiculele electrice ridică semne de întrebare mai 
ales pentru economiile acestor județe.

Cazul Argeșului este cu totul special pentru că aici își 
desfășoară activitatea Automobile Dacia și o mare 
parte a lanțului extins de furnizori ai celor două uzine 
ale grupului Renault (Uzina de Vehicule și Uzina 

Mecanică și Șasiuri, ambele pe platforma industrială 
de la Mioveni). Compania franceză a anunțat recent 
separarea dezvoltării și producției de vehicule pur 
electrice într-o nouă divizie, dând naștere unor 
zvonuri privitoare la o eventuală vânzare a Uzinei 
Mecanice, care produce motoare termice și cutii de 
viteze.10 O vânzare a Uzinei Mecanice e puțin 
probabilă, însă separarea celor două uzine sub 
umbrela unor companii distincte face cu siguranță 
mai facilă eliminarea locurilor de muncă și, eventual, 

închiderea Uzinei Mecanice. În prezent, aproximativ 
4000 de oameni lucrează în producția de motoare și 
cutii de viteze, reprezentând circa 30% din 
personalul Automobile Dacia și 36% din salariații de 
pe platforma de la Mioveni. Dispariția acestor locuri 
de muncă relativ bine plătite și de cali�care înaltă de 
la Uzina Mecanică ar avea un impact major asupra 
Mioveniului și județului Argeș, iar asta fără a lua în 
calcul reducerea inevitabilă a activității unora dintre 
furnizorii Dacia. 

Și uzina Ford de la Craiova va �, bineînțeles, direct 
afectată. Circa o mie din șase mii de salariați lucrează 
la Craiova în secția de motoare, activitate care va 
dispărea în întregime cel târziu în 2030 dacă Craiova 
se aliniază politicii Ford Europa — din nou, 
deocamdată nu e clară strategia Ford Otosan în 
acest sens. Ford are deja un parteneriat cu 
producătorul coreean de baterii SK Innovation, care 
are investiții majore în Ungaria și și-a anunțat intenția 
să dezvolte capacități de producție în Turcia. În 
această situație, nu e deloc exclus ca celulele pentru 
bateriile necesare la Craiova să �e importate (cel mai 
probabil din Ungaria), uzinei de la Craiova 
revenindu-i cel mult activitatea de asamblare a 
bateriilor propriu-zise — o activitate cu valoare 

adăugată relativ scăzută și care nu necesită mult 
personal. 11

O altă activitate afectată direct de tranziția la 
vehiculele electrice este producția de cutii de viteze 
și componente asociate în cele două uzine Daimler 
din județul Alba (Star Assembly și Star Transmission, 

la Sebeș și Cugir). Daimler a anunțat o tranziție foarte 
rapidă (înainte de 2030) la un portofoliu complet 
electric, ceea ce ar face redundantă producția de 
cutii de viteze. Convertirea la producția de motoare 
electrice, împreună cu componentele de transmisie 
asociate lor, este în teorie o posibilitate, dar aceste 
componente sunt voluminoase și grele, ceea ce ar 
crește semni�cativ costurile logistice pentru cele 
două uzine din România, care sunt relativ izolate din 
punct de vedere geogra�c de restul activităților 
Daimler. Împreună, cele două uzine Daimler au în 
prezent aproximativ 2700 de salariați, ceea ce într-un 
scenariu pesimist ar duce impactul direct cumulat 
asupra celor trei mari producători prezenți în 
România (Dacia, Ford, Daimler) la maximum 8000 de 
salariați.

Impactul economic s-ar resimți mult dincolo de 
pierderea acestor locuri de muncă. Pentru Dacia și 
Ford, eliminarea producției de motoare și cutii de 
viteze și importul unei părți mai mult sau mai puțin 
consistente din componentele care le înlocuiesc în 
noile vehicule electrice ar însemna o scădere 
semni�cativă a valorii adăugate a exporturilor 
românești de vehicule, exporturi care înainte de 
pandemie se apropiau de 5 miliarde de euro pe an. 
Exporturile de cutii de viteze și componente asociate 
valorau și ele aproape 1,7 miliarde de euro și erau 
realizate practic în totalitate de cele două uzine 
Daimler și de Uzina Mecanică de la Mioveni. Un 
impact semni�cativ — exporturi de 600 de milioane 
de euro — va � resimțit și pentru producția de 
pompe pentru motoarele termice, de componente 
de pornire, de sisteme de eșapament și de 
ambreiaje. Bineînțeles, vorbim și de eventuala 
dispariție a locurilor de muncă asociate acestor 
activități, dispariție care ar îngroșa cifra de 8000 
rezultată mai sus. Pentru o evaluare mai precisă a 
impactului asupra lanțului de furnizori, ar � nevoie 
totuși de o analiză mult mai detaliată, care să țină 
cont de realitatea din teren, inclusiv de strategiile și 
oportunitățile �ecărei companii în parte. Cifrelor 
pentru industrie li se adaugă cele pentru vânzări și 
service, unde există de asemenea riscul unui impact 
semni�cativ: o scădere cu 7% a locurilor de muncă 
din vânzări și service ca urmare a trecerii la modelul 
de vânzări indirect ar însemna încă 7000 de locuri de 

Față de industria auto, autoritățile din România au 
avut până în prezent o politică pe cât de e�cace, pe 
atât de rudimentară: oferirea de ajutoare de stat 
pentru subvenționarea investițiilor în capacități noi 
de producție, în baza unor criterii cantitative simple 
— mai precis, în funcție de numărul de locuri de 
muncă nou create.12 Această abordare a contribuit la 
creșterea rapidă a industriei de furnizori în anii 2010, 

statul �nanțând o parte considerabilă din investițiile 
necesare, predominant pentru activități intensive în 
forța de muncă. România a devenit rapid principalul 
producător european de cablaje auto, această 
industrie angajând în total zeci de mii de persoane în 
mai multe județe. Din punct de vedere strict 
cantitativ, vorbim de un oarecare succes, însă aceste 
noi investiții nu asigură decât locuri de muncă cu 
productivitate scăzută și prost plătite. 

Așadar, chiar dacă au contribuit decisiv la creșterea 
industriei auto, autoritățile din România nu au 
urmărit stimularea avansului tehnologic și 
dezvoltarea de activități complexe. Această abordare 
își arăta deja limitele înainte de pandemie, când 
ocuparea din industria auto intrase într-un oarecare 
declin într-un context de creștere rapidă a costurilor 
și a noilor oportunități de producție la costuri mai 
reduse (în Republica Moldova, Serbia sau Ucraina). În 
noul context al unor ample schimbări tehnologice și 
a competiției dintre state pentru atragerea de 
investiții în noile tehnologii, oferirea de ajutor 
�nanciar de stat practic fără nicio viziune de 
dezvoltare pe termen mediu și lung ar � cu totul 
falimentară. Această lipsă de viziune și de reacție în 
fața transformărilor prin care trece cel mai important 
sector industrial al țării este cât se poate de vizibilă 
mai sus, pe harta investițiilor anunțate pentru 
producția de baterii, unde România este absentă 
deși are două mari uzine de vehicule.  Contrastul 
probabil cel mai puternic este față de Ungaria, unde 
sunt deja în derulare mai multe investiții în fabrici de 
baterii, cu o susținere puternică din partea 
guvernului. 

Faptul că la mijlocul lui 2022 nu există nici măcar o 
intenție anunțată de investiții în capacități de 
producție de baterii pe teritoriul României e un 
semn puternic că România a pierdut deja cursa în 
fața celorlalte țări europene cu industrii auto 
puternice, printre care Ungaria și Polonia. Anunțul 
recent al investiției Rock Tech Lithium într-o nouă 
fabrică la Brașov nu arată deloc contrariul.13 Rock 

Tech produce hidroxid de litiu, materie primă pentru 
producția de celule de baterii, care ar urma să aibă 
loc în altă parte. Strategia Rock Tech este de a găsi 
locații near-shore pentru industria europeană de 
baterii — altfel spus, să realizeze investiții în țări cu 
costuri reduse pentru a exporta materie primă acolo 
unde este nevoie.14 România continuă, deci, să 
atragă investiții în principal datorită costurilor reduse 
și în vederea exportului pentru procesare mai 
complexă în străinătate. Viitoarea fabrică Rock Tech 
va alimenta cel mai probabil uzinele de baterii din 
Ungaria, care vor furniza apoi celule și chiar baterii 
complete industriei auto din România. De-a lungul 
acestui lanț, România pierde o parte consistentă din 
valoarea adăugată și din locurile de muncă nou 
create. Cea mai recentă investiție în producția de 
baterii anunțată în Ungaria va crea 1900 de locuri de 
muncă, în timp ce investiția Rock Tech din România e 
estimată să necesite doar 500 de salariați.15 

În contextul înăspririi reglementărilor de mediu și a 
accelerării puternice a tranziției la vehiculele 
electrice, ne-am aștepta ca politica publică din 
România să se reorienteze rapid înspre obiective 
concrete de dezvoltare tehnologică. Nu este deloc 
cazul. Deși a fost de�nitivat în 2021, când țintele de 
mediu de la nivelul UE erau deja clar de�nite, Planul 
Național de Redresare și Reziliență al României este 
extrem de lacunar în privința viitorului industriei auto 
din România. Concret, capitolul despre energie din 
PNRR include investiția „Lanț industrial de producție 
și/sau asamblare şi/sau reciclare a bateriilor, a 
celulelor și panourilor fotovoltaice (inclusiv 
echipamente auxiliare) și noi capacități de stocare a 
energiei electrice”, care alocă 150 de milioane de 
euro pentru producția, asamblarea și reciclarea de 
baterii. În comparație, cel mai recent ajutor de stat 
acordat de guvernul Ungariei pentru producția de 
celule de baterii (o singură operațiune, fără 
asamblare și reciclare) este semni�cativ mai mare — 
209 milioane de euro.16 În termeni de capacitate, 
obiectivul menționat în PNRR este 2GW până la 
sfârșitul lui 2025, similar cu cele mai mici investiții în 

fabrici individuale deja anunțate 
deja în alte țări europene (vezi harta 
de mai sus). În cazul României, nu 
avem însă niciun angajament ferm, 
ci doar intenția anunțată de 
autorități de a atrage investiții 
comparativ foarte mici în următorii 
trei ani. Până la acest termen, ne 
putem aștepta la o creștere chiar mai 
puternică a investițiilor în țările care 
deja sunt mult mai avansate. Din 
nou, Ungaria este un exemplu foarte 
bun, guvernul anunțând că 
intenționează să tripleze capacitatea 
de producție de baterii până în 2025 
față de investițiile anunțate în 
prezent.17 Investițiile din Ungaria 
sunt dedicate în mare parte 
industrie auto, în timp ce obiectivul 
din PNRR nu este explicit în acest 
sens.

Nici Programul Operațional Tranziție 
Justă nu include vreo preocupare cu 
dezvoltarea noilor tehnologii auto, chiar dacă 
fondurile de peste 2 miliarde de euro disponibile 
pentru România ar putea în teorie să �nanțeze 
investiții de amploare. Planurile Teritoriale pentru 
cele șase județe incluse în Program menționează 
nevoia de investiții de amploare pentru a înlocui 
locurile de muncă dispărute ca urmare a închiderii 
activităților economice poluante. Cu toate acestea, 
aceste planuri nu includ proiecte mari concrete, 
subliniind că acestea nu au fost identi�cate sau 
de�nitivate. Sunt incluse, în schimb, măsuri generice: 
stimularea IMM-urilor, creșterea e�cienței energetice 
a clădirilor, investiții în transportul local ș.a.m.d. La fel 
ca în cazul PNRR și a politicii industriale din ultimul 
deceniu, avem de-a face cu o lipsă de viziune din 
partea guvernanților și cel mai probabil și cu o lipsă 
de capacitate de gestionare a unor proiecte mari și 
complexe.

Pe lângă politica industrială, o tranziție justă la 
vehiculele electrice necesită și politici publice care să 
asigure necesarul de mobilitate a populației; altfel 
spus, politica publică trebuie să vizeze obiectivul 
unui transport sustenabil și accesibil întregii 
populații. Cum am văzut deja, din acest punct de 
vedere tranziția la vehiculele electrice se confruntă 
cu două obstacole majore: costul ridicat al 
vehiculelor și insu�ciența infrastructurii de încărcare. 
În privința primului, România implementează deja o 
politică relativ generoasă, programul Rabla Plus 
acordând o subvenție semni�cativă la achiziționarea 
autovehiculelor electrice. În ciuda menținerii acestei 
subvenții, cota de piață a mașinilor electrice rămâne 
foarte scăzută, unul dintre motivele principale �ind 
faptul că ele rămân inaccesibile ca preț pentru marea 
majoritate a populației. Mai precis, diferențele de 
venit dintre populația României și cea a țărilor 
occidentale nu pot � compensate de programul 
Rabla Plus și în absența unei convergențe mai rapide 
a veniturilor între est și vest foarte probabil că piața 
auto din România va rămâne și mai mult în urma 
piețelor celorlalte membre UE.

Această asimetrie dintre est și vest are efecte 
perverse pentru piața auto din țările cu venituri 
reduse, cum este și România. Pe de o parte, mașinile 
noi sunt în general prea scumpe pentru populația 
României, lucru evident din faptul că în mod 
constant peste 70% din înmatriculări sunt 
autoturisme importante de ocazie. Pe de altă parte, 
România este o piață importantă pentru mașinile 
poluante de care populația occidentală încearcă să 
scape din ce în ce mai repede și la prețuri din ce în ce 
mai mici. Într-un asemenea context, nu e de mirare 
că în România ponderea autoturismelor cu 
motorizări diesel a crescut constant odată cu 
multiplele scandaluri care au scos la iveală impactul 
lor de mediu real, în timp ce în occident ponderea 
diesel s-a prăbușit.

Aceste probleme sunt vechi și structurale. Ele sunt și 
recunoscute ca atare de autorități, diversele 
documente de politică publică pornind de la 
evaluări în mare parte corecte a situației.18 Aceleași 
documente nu includ însă obiective și soluții 
concrete, ci se rezumă la declarații generale despre 
nevoia de a remedia problemele constatate. 
Măsurile necesare — printre care și limitarea forțată a 
înmatriculărilor de vehicule poluante — ar implica o 
capacitate strategică și administrativă considerabilă, 
precum și riscuri electorale importante. Per 
ansamblu, singura soluție viabilă pe termen lung 
este creșterea veniturilor populației, pentru ca 
vehiculele electrice să devină o alternativă viabilă la 
cele poluante care reprezintă norma astăzi.

Discuția despre prețurile vehiculelor electrice și 
prețurile vehiculelor cu motorizări termice se poartă 
din ce în ce mai mult nu strict în termeni de prețuri 

de achiziție, ci ia în calcul „costul total de 
întrebuințare” (total cost of ownership), care pe lângă 
prețul de achiziție include și costurile utilizării 
vehiculului pe toată durata vieții sale (combustibil, 
mentenanță etc.). Cele mai multe analize 
concluzionează că acest cost este deja mai mic 
pentru vehiculele electrice față de vehiculele cu 
motorizări termice.19 Pentru populația României, 
însă, asemenea analize au o relevanță foarte scăzută, 
pentru că diversele costuri asociate achiziției și 
utilizării vehiculelor sunt resimțite foarte diferit în 
țările cu venituri reduse față de țările cu venituri 
ridicate. Comparația cantităților de electricitate care 
pot � achiziționate cu salariul minim în țările 
membre UE poziționează România pe ultimul loc 
(diferența față de Bulgaria ar � chiar mai mare dacă 
am lua în calcul salariile nete). Așadar, constatarea că 
piața auto din România nu poate face tranziția la 
emisii zero în absența unei creșteri semni�cative a 
veniturilor populației este cu atât mai valabilă dacă 
luăm în calcul costul total de întrebuințare.

Nici în privința infrastructurii de încărcare România 
nu stă deloc bine. Obiectivul stabilit prin PNRR este 
de 30 de mii de puncte de încărcare în funcțiune 
până în trimestrul 2 2026, dintre care 1836 existente 
deja. Din aceste 30 de mii, doar 13200 au �nanțare 
dedicată alocată prin PNRR (165 milioane de euro), 
restul venind la pachet cu investițiile în infrastructura 
rutieră și în reabilitarea energetică a clădirilor. Există 
mai multe  moduri prin care putem evalua dacă 
acest obiectiv este su�cient sau nu. 
1 putem compara cu alte țări. Germania, spre 
exemplu, discută despre investiții de miliarde de 
euro în următorii ani și o țintă inițială de un milion de 
puncte de încărcare (de câteva zeci de ori mai mult 

Ocuparea în industria auto, vânzările de vehicule și service (mii persoane)
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10 „Renault, la un pas să renunțe la fabrica de motoare și transmisii Dacia din 
Mioveni.”, Ziarul Financiar, 26 mai 2022, 
https://www.zf.ro/companii/renault-pas-renunte-fabrica-motoare-transmisi
i-dacia-mioveni-miza-20862752.
11 Despre lanțul valoric al bateriilor, vezi Wolfgang Schade, Ines Haug și 
Daniel Berthold, „The future of the automotive sector: emerging battery value 
chains in Europe”, 2022, Bruxelles, Institutul Sindical European.

Sursa datelor: Eurostat

muncă în minus, la care s-ar adăuga reducerea 
treptată a activităților aftermarket și service.
Datele privitoare la exporturi ne dau o imagine mai 
realistă despre impactul socioeconomic real al 
dispariției lanțului valoric al motorizărilor termice. 
Vorbim despre activități cu o importanță economică 
ridicată, care se datorează unui grad de complexitate 
ridicat, inclusiv în ce privește cali�carea forței de 
muncă. Nu e vorba, deci, doar de o scădere 
cantitativă a ocupării, ci de o reducere a gradului de 
complexitate și a productivității din industria auto. În 
absența unor politici publice care să abordeze direct 
aceste provocări, există, pe de o parte, riscul inversării 
tendinței istorice de creștere a industriei auto și, pe 
de altă parte, riscul adâncirii specializării în activități 
cu valoare adăugată scăzută și cu impact redus 
asupra restului economiei. Politica publică de până 
acum privitoare la industria auto anticipează de fapt 
asemenea riscuri, însă nu pentru a le combate, ci 
pentru a contribui la materializarea lor.

Dată �ind importanța economică a industriei 
auto pentru economia Uniunii Europene (12,6 
milioane de locuri de muncă depind direct sau 
indirect de industria auto, care realizează 
exporturi de 134 miliarde euro la nivelul Uniunii6), 
este �resc să existe îngrijorări majore privitoare la 
impactul socioeconomic al tranziției la vehiculele 
electrice. O parte considerabilă a industriei auto 
tradiționale — producția de motoare, cutii de 
viteze, sisteme de gestiune a combustibilului, de 
�ltrare, de eșapament și toate celelalte 
componente asociate — va dispărea odată cu 
vehiculele electrice, �ind înlocuită de producția 

de componente complet noi — baterii, motoare 
electrice, noi sisteme electronice și de răcire. 
Această tranziție înseamnă competențe noi, 
capacități industriale noi, locuri de muncă noi și 
jucători noi pe piață; bineînțeles, înseamnă și 
dispariția unor serii întregi de competențe, 
capacități industriale, locuri de muncă și chiar 
mari companii.

6    ACEA, „The Automobile Industry. Pocket Guide 2021/2022”, p. 5-7

Din cel puțin trei motive, dezbaterea s-a 
concentrat principal asupra producției de baterii: 
1) ponderea bateriei în valoarea totală a unui 
vehicul electric este considerabilă, iar dezvoltarea 
producției de baterii poate compensa din punct 
de vedere economic dispariția lanțului valoric al 
motorizărilor termice; 2) producția de baterii 
necesită competențe tehnologice cu totul noi, 
economia UE riscând să piardă cursa în fața țărilor 
care și-au dezvoltat asemenea competențe mai 
devreme, în special China; 3) producția de baterii 
este printre puținele (dacă nu singura) activități 
de amploare create de la zero în cadrul tranziției 
la vehiculele electrice și, drept urmare, printre 
puținele (dacă nu singura) care poate atenua 
impactul dispariției producției de sisteme de 
propulsie termică. Drept urmare, guvernele 
țărilor UE cu industrii auto puternice au făcut 
eforturi semni�cative în ultima perioadă pentru 
dezvoltarea unor capacități locale de producție 
de baterii, iar în momentul de față temerile 
privitoare la efectele economice ale insu�cienței 
producției de baterii pe teritoriul UE s-au disipat 
în cea mai mare parte. Deși are o industrie auto 
foarte importantă, România nu este printre 
aceste țări.

Dacă temerile privind impactul economic direct 
și în sens strict al tranziției s-au disipat în mare 
parte odată cu anunțul unor investiții de 
amploare la nivel european, nu același lucru 
poate � spus și despre problema ocupării. Se 
discută în continuare despre pierderi potențial 
uriașe de locuri de muncă și/sau transformarea 
fără precedent a celor rămase. Prioritatea 
acordată ocupării este de înțeles dacă luăm în 
calcul transformări profunde pe care tranziția la 
vehiculele electrice le aduce pentru întregul lanț 
valoric al industriei auto:

1 în amonte, dispariția motorizărilor termice are 
implicații uriașe pentru lanțul de furnizori. De-a 
lungul timpului, mulți dintre cei mai mari 
furnizori auto au investit masiv în tehnologia 
motoarelor termice, �ind nevoiți acum să-și facă 
planuri de abandonare a respectivelor activități. 
Este și cazul grupului german Continental, cel 

mai mare angajator auto din România, care în 
2019 și-a separat activitățile ce țin de sistemele 
de propulsie prin crearea Vitesco Technologies, 
care țintește să devină unul dintre marii furnizori 
mondiali de tehnologie pentru vehiculele 
electrice. Crearea Vitesco a fost necesară pentru 
limitarea perturbării asupra celorlalte activități 
Continental și accesul mai facil la �nanțare 
pentru investițiile de amploare necesare pentru 
dezvoltarea noilor tehnologii. Ca urmare a 
acestei schimbări, aproximativ 2600 din cei 
20000 de salariați din România ai Continental au 
devenit salariați Vitesco.
2 pentru producători de vehicule, vorbim de 
dispariția activităților considerate până recent de 
cea mai înaltă tehnologie și cu valoare adăugată 
ridicată — producția de motoare și cutii de 
viteze. Și aici observăm măsuri fără precedent, 
printre care și divizarea Ford și Renault, despre 
care am amintit mai sus.
3 în aval, tranziția la vehiculele electrice provoacă 
turbulențe uriașe și pentru activitățile de retail și 
service. Vehiculele electrice sunt mai simple și 
mai �abile din punct de vedere mecanic, ceea ce 
este de așteptat să ducă la o contracție 
semni�cativă a activităților de  aftermarket și 
service. Mai mult, presiunea �nanciară crescândă 
îi face pe producătorii de vehicule să-și 
reconsidere relația cu dealerii auto. Urmărind 
modelul de distribuție al Tesla, din ce în ce mai 
mulți producători auto au anunțat trecerea de la 
un model de vânzări indirect (rețele de dealeri 
independenți, cu autonomie comercială, 
�nanciară și de personal) la un model de vânzări 
direct (relații nemediate cu clienții, folosind 
platforme online și rețele de agenții controla te 
de producătorii de vehicule). Vorbim de o 
schimbare potențial epocală a modelului de 
comercializare a autovehiculelor, care este de 
așteptat să afecteze negativ ocuparea.7

Până în prezent, există un singur studiu care 
tratează separat impactul potențial asupra 
ocupării în industria auto din România. Publicată 

la sfârșitul lui 2021 sub egida Asociației Europene 
a Furnizorilor Auto (CLEPA), analiza realizată de 
PricewaterhouseCoopers (PwC) arată un 
potențial impact negativ major asupra ocupării 
din industria auto din România. Din aproximativ 
56 de mii de locuri de muncă identi�cate de PwC 
ca ținând în prezent de producția de motorizări 
termice ar rămâne 26,8 mii în 2035, în scenariul în 
care pachetul „Pregătiți pentru 55” devine 
realitate. Pentru că la momentul publicării acestei 
analize, acest scenariu nu era inevitabil (cum pare 
să �e astăzi), analiza îl compară cu alte două: 
scenariul hibrid, în care motorizările pur electrice 
rămân în urma celor hibride, caz în care numărul 
locurilor de muncă ar urma să crească până la 70 
de mii; și scenariul radical, în care emisiile pentru 
vehiculele noi scad la zero chiar din 2030. 
Conform acestei analize, diferența de cinci ani 
dintre scenariul radical și scenariul „Pregătiți 
pentru 55” lasă un oarecare timp de pregătire, 
însă nu atenuează decât o mică parte din 
impactul tranziției asupra industriei auto din 
România. Nici nu vorbim de un impact pe 
termen scurt, din moment ce în 2040 numărul de 
locuri de muncă ar rămâne sub 30 de mii.

Asemenea cifre trebuie privite cu precauție. 
Metodologia studiului PwC/CLEPA nu este în 
totalitate transparentă, ceea ce înseamnă că 
cifrele de pornire (56 de mii de locuri de muncă 
direct legate de producția de motorizări termice) 
sunt di�cil de reprodus și asumpțiile utilizate nu 

pot � chestionate. Un motiv de precauție 
suplimentar este diversitatea evaluărilor similare 
realizate la nivel european. În mare, aceste 
evaluări se împart în două categorii: cele care 
prognozează un impact negativ mai mult sau 
mai puțin devastator și cele care prognozează un 
impact neglijabil sau chiar pozitiv. Studiul 
PWC/CLEPA este o contribuție mai recentă în 
cadrul primei categorii, completând studii mai 
vechi care prognozau, spre exemplu, pierderea a 
600 de mii de locuri de muncă doar în Germania. 
Alte studii estimează evoluții complet diferite, 
inclusiv Comisia Europeană publicând o analiză 
de impact care prognoza o pierdere minoră de 
locuri de muncă în industria auto europeană, mai 
mult decât compensată de oportunitățile din 
alte sectoare care ar urma să bene�cieze ca 
urmare a tranziției la vehiculele electrice.8 O 
analiză a Boston Consulting Group (BCG) 
publicată în 2021 estima un impact negativ de 
mai puțin de 100 de mii de locuri de muncă 
pentru industria auto Europeană (sub 2% din 
cele 5,6 milioane de locuri de muncă acoperite 
de analiză), într-un scenariu în care 43% din 
vehiculele vândute în 2030 ar urma să �e pur 
electrice.9 Studiul BCG a devenit cunoscut pentru 
reorientarea discuției înspre transformările 

calitative ale muncii în industria auto: pe lângă 
necesarul estimat de 25% din slujbe (1,4 milioane 
din 5,5-5,6) care vor trebui să �e preluate de 
oameni noi în industrie (pentru a compensa 
plecările și pensionările) este subliniat că 29% de 
locuri de muncă existente în 2030 vor � complet 
noi (1,6 milioane din 5,5) în termeni de pro�luri și 
competențe, �ind direct legate de motorizările 
electrice. Deși umbrită de problemele majore cu
care se confruntă industria auto de la izbucnirea 
pandemiei, la nivel european dezbaterea din ultimii 
doi ani privind impactul socioeconomic al tranziției 
la vehiculele electrice s-a purtat în mar parte în 
termenii stabiliți de studiul BCG, chiar dacă unele 
studii, cum este cel PwC/CLEPA, au readus în atenție 
riscul pierderii foarte multor locuri de muncă.

Cum stă România în aceste privințe? Greu de spus cu 
precizie, în lipsa unor analize detaliate și de amploare. 
Faptul că impactul tranziției asupra industriei auto nu 
este o temă de dezbatere în România, �ind totuși un 
subiect foarte important la nivel european, este 
destul de bizar, din moment ce România are o 
industrie auto relativ importantă. Conform datelor 
Eurostat, România avea înainte de pandemie ce-a 
de-a cincea cea mai mare industrie auto ca număr 
de persoane ocupate, după Germania, Franța, 
Polonia și Cehia. Aproximativ 180 de mii de oameni 
lucrau în industria auto în România înainte de 
pandemie, sau 2.7% din totalul populației ocupate, 
considerabil mai mult decât în Germania, care are de 
departe cea mai mare industrie auto în termeni 

absoluți. Dacă ne-am raporta strict la salariați, și nu la 
toată populația ocupată, datele INS arată o pondere 
a industriei auto de 3,3% în total salariați în 2019. 
Raportat la industria prelucrătoare, lucrătorii din 
industria auto reprezentau în 2019 circa 15% din 
total, a doua cea mai mare pondere din Europa după 
Slovacia. 

Pe scurt, industria auto este extrem de importantă 
pentru piața muncii și, implicit, pentru economia 
României în ansamblul ei. Dacă adăugăm rețelele de 
vânzări și service ajungem la 283 de mii de persoane 
ocupate în 2019, sau 5.5% din totalul salariaților. 
Acești lucrători generau înainte de pandemie peste 
6,4 miliarde de euro în valoare adăugată (din care 4,4 
miliarde în industrie și 1 miliard în vânzări și service), 
sau 7,7% din totalul valorii adăugate din economia 
concurențială. Grosso modo, chiar și o scădere cu 
10% a acestor cifre s-ar resimți puternic pe piața 
muncii și în economia națională; o scădere cu 50%, 
cum e estimată în studiul PWC/CLEPA, ar avea 
consecințe dramatice.

Oricât de amplu ar urma să �e impactul asupra 
economiei și locurilor de muncă, el va � resimțit 
foarte diferit în anumite părți ale țării față de altele, 
din moment ce industria auto este puternic 
concentrată în anumite părți ale țării (centru și vest, în 
special) și, cu unele excepții, lipsește cu desăvârșire în 
celelalte (est și sud). În Argeș, aproape 30 de mii de 
oameni lucrau în industria auto înainte de 
pandemie, aceștia reprezentând nu mai puțin de 
18,4% din totalul salariaților din județ. Arad, Sibiu și 
Bistrița-Năsăud sunt celelalte județe în care 
ponderea salariaților din industria auto în total 
salariați este de peste 10%. Pe lângă Argeș, județele 
Timiș, Arad, Sibiu și Brașov au �ecare peste zece mii 
de salariați în industria de componente. Tranziția la 
vehiculele electrice ridică semne de întrebare mai 
ales pentru economiile acestor județe.

Cazul Argeșului este cu totul special pentru că aici își 
desfășoară activitatea Automobile Dacia și o mare 
parte a lanțului extins de furnizori ai celor două uzine 
ale grupului Renault (Uzina de Vehicule și Uzina 

Mecanică și Șasiuri, ambele pe platforma industrială 
de la Mioveni). Compania franceză a anunțat recent 
separarea dezvoltării și producției de vehicule pur 
electrice într-o nouă divizie, dând naștere unor 
zvonuri privitoare la o eventuală vânzare a Uzinei 
Mecanice, care produce motoare termice și cutii de 
viteze.10 O vânzare a Uzinei Mecanice e puțin 
probabilă, însă separarea celor două uzine sub 
umbrela unor companii distincte face cu siguranță 
mai facilă eliminarea locurilor de muncă și, eventual, 

închiderea Uzinei Mecanice. În prezent, aproximativ 
4000 de oameni lucrează în producția de motoare și 
cutii de viteze, reprezentând circa 30% din 
personalul Automobile Dacia și 36% din salariații de 
pe platforma de la Mioveni. Dispariția acestor locuri 
de muncă relativ bine plătite și de cali�care înaltă de 
la Uzina Mecanică ar avea un impact major asupra 
Mioveniului și județului Argeș, iar asta fără a lua în 
calcul reducerea inevitabilă a activității unora dintre 
furnizorii Dacia. 

Și uzina Ford de la Craiova va �, bineînțeles, direct 
afectată. Circa o mie din șase mii de salariați lucrează 
la Craiova în secția de motoare, activitate care va 
dispărea în întregime cel târziu în 2030 dacă Craiova 
se aliniază politicii Ford Europa — din nou, 
deocamdată nu e clară strategia Ford Otosan în 
acest sens. Ford are deja un parteneriat cu 
producătorul coreean de baterii SK Innovation, care 
are investiții majore în Ungaria și și-a anunțat intenția 
să dezvolte capacități de producție în Turcia. În 
această situație, nu e deloc exclus ca celulele pentru 
bateriile necesare la Craiova să �e importate (cel mai 
probabil din Ungaria), uzinei de la Craiova 
revenindu-i cel mult activitatea de asamblare a 
bateriilor propriu-zise — o activitate cu valoare 

adăugată relativ scăzută și care nu necesită mult 
personal. 11

O altă activitate afectată direct de tranziția la 
vehiculele electrice este producția de cutii de viteze 
și componente asociate în cele două uzine Daimler 
din județul Alba (Star Assembly și Star Transmission, 

la Sebeș și Cugir). Daimler a anunțat o tranziție foarte 
rapidă (înainte de 2030) la un portofoliu complet 
electric, ceea ce ar face redundantă producția de 
cutii de viteze. Convertirea la producția de motoare 
electrice, împreună cu componentele de transmisie 
asociate lor, este în teorie o posibilitate, dar aceste 
componente sunt voluminoase și grele, ceea ce ar 
crește semni�cativ costurile logistice pentru cele 
două uzine din România, care sunt relativ izolate din 
punct de vedere geogra�c de restul activităților 
Daimler. Împreună, cele două uzine Daimler au în 
prezent aproximativ 2700 de salariați, ceea ce într-un 
scenariu pesimist ar duce impactul direct cumulat 
asupra celor trei mari producători prezenți în 
România (Dacia, Ford, Daimler) la maximum 8000 de 
salariați.

Impactul economic s-ar resimți mult dincolo de 
pierderea acestor locuri de muncă. Pentru Dacia și 
Ford, eliminarea producției de motoare și cutii de 
viteze și importul unei părți mai mult sau mai puțin 
consistente din componentele care le înlocuiesc în 
noile vehicule electrice ar însemna o scădere 
semni�cativă a valorii adăugate a exporturilor 
românești de vehicule, exporturi care înainte de 
pandemie se apropiau de 5 miliarde de euro pe an. 
Exporturile de cutii de viteze și componente asociate 
valorau și ele aproape 1,7 miliarde de euro și erau 
realizate practic în totalitate de cele două uzine 
Daimler și de Uzina Mecanică de la Mioveni. Un 
impact semni�cativ — exporturi de 600 de milioane 
de euro — va � resimțit și pentru producția de 
pompe pentru motoarele termice, de componente 
de pornire, de sisteme de eșapament și de 
ambreiaje. Bineînțeles, vorbim și de eventuala 
dispariție a locurilor de muncă asociate acestor 
activități, dispariție care ar îngroșa cifra de 8000 
rezultată mai sus. Pentru o evaluare mai precisă a 
impactului asupra lanțului de furnizori, ar � nevoie 
totuși de o analiză mult mai detaliată, care să țină 
cont de realitatea din teren, inclusiv de strategiile și 
oportunitățile �ecărei companii în parte. Cifrelor 
pentru industrie li se adaugă cele pentru vânzări și 
service, unde există de asemenea riscul unui impact 
semni�cativ: o scădere cu 7% a locurilor de muncă 
din vânzări și service ca urmare a trecerii la modelul 
de vânzări indirect ar însemna încă 7000 de locuri de 

Față de industria auto, autoritățile din România au 
avut până în prezent o politică pe cât de e�cace, pe 
atât de rudimentară: oferirea de ajutoare de stat 
pentru subvenționarea investițiilor în capacități noi 
de producție, în baza unor criterii cantitative simple 
— mai precis, în funcție de numărul de locuri de 
muncă nou create.12 Această abordare a contribuit la 
creșterea rapidă a industriei de furnizori în anii 2010, 

statul �nanțând o parte considerabilă din investițiile 
necesare, predominant pentru activități intensive în 
forța de muncă. România a devenit rapid principalul 
producător european de cablaje auto, această 
industrie angajând în total zeci de mii de persoane în 
mai multe județe. Din punct de vedere strict 
cantitativ, vorbim de un oarecare succes, însă aceste 
noi investiții nu asigură decât locuri de muncă cu 
productivitate scăzută și prost plătite. 

Așadar, chiar dacă au contribuit decisiv la creșterea 
industriei auto, autoritățile din România nu au 
urmărit stimularea avansului tehnologic și 
dezvoltarea de activități complexe. Această abordare 
își arăta deja limitele înainte de pandemie, când 
ocuparea din industria auto intrase într-un oarecare 
declin într-un context de creștere rapidă a costurilor 
și a noilor oportunități de producție la costuri mai 
reduse (în Republica Moldova, Serbia sau Ucraina). În 
noul context al unor ample schimbări tehnologice și 
a competiției dintre state pentru atragerea de 
investiții în noile tehnologii, oferirea de ajutor 
�nanciar de stat practic fără nicio viziune de 
dezvoltare pe termen mediu și lung ar � cu totul 
falimentară. Această lipsă de viziune și de reacție în 
fața transformărilor prin care trece cel mai important 
sector industrial al țării este cât se poate de vizibilă 
mai sus, pe harta investițiilor anunțate pentru 
producția de baterii, unde România este absentă 
deși are două mari uzine de vehicule.  Contrastul 
probabil cel mai puternic este față de Ungaria, unde 
sunt deja în derulare mai multe investiții în fabrici de 
baterii, cu o susținere puternică din partea 
guvernului. 

Faptul că la mijlocul lui 2022 nu există nici măcar o 
intenție anunțată de investiții în capacități de 
producție de baterii pe teritoriul României e un 
semn puternic că România a pierdut deja cursa în 
fața celorlalte țări europene cu industrii auto 
puternice, printre care Ungaria și Polonia. Anunțul 
recent al investiției Rock Tech Lithium într-o nouă 
fabrică la Brașov nu arată deloc contrariul.13 Rock 

Tech produce hidroxid de litiu, materie primă pentru 
producția de celule de baterii, care ar urma să aibă 
loc în altă parte. Strategia Rock Tech este de a găsi 
locații near-shore pentru industria europeană de 
baterii — altfel spus, să realizeze investiții în țări cu 
costuri reduse pentru a exporta materie primă acolo 
unde este nevoie.14 România continuă, deci, să 
atragă investiții în principal datorită costurilor reduse 
și în vederea exportului pentru procesare mai 
complexă în străinătate. Viitoarea fabrică Rock Tech 
va alimenta cel mai probabil uzinele de baterii din 
Ungaria, care vor furniza apoi celule și chiar baterii 
complete industriei auto din România. De-a lungul 
acestui lanț, România pierde o parte consistentă din 
valoarea adăugată și din locurile de muncă nou 
create. Cea mai recentă investiție în producția de 
baterii anunțată în Ungaria va crea 1900 de locuri de 
muncă, în timp ce investiția Rock Tech din România e 
estimată să necesite doar 500 de salariați.15 

În contextul înăspririi reglementărilor de mediu și a 
accelerării puternice a tranziției la vehiculele 
electrice, ne-am aștepta ca politica publică din 
România să se reorienteze rapid înspre obiective 
concrete de dezvoltare tehnologică. Nu este deloc 
cazul. Deși a fost de�nitivat în 2021, când țintele de 
mediu de la nivelul UE erau deja clar de�nite, Planul 
Național de Redresare și Reziliență al României este 
extrem de lacunar în privința viitorului industriei auto 
din România. Concret, capitolul despre energie din 
PNRR include investiția „Lanț industrial de producție 
și/sau asamblare şi/sau reciclare a bateriilor, a 
celulelor și panourilor fotovoltaice (inclusiv 
echipamente auxiliare) și noi capacități de stocare a 
energiei electrice”, care alocă 150 de milioane de 
euro pentru producția, asamblarea și reciclarea de 
baterii. În comparație, cel mai recent ajutor de stat 
acordat de guvernul Ungariei pentru producția de 
celule de baterii (o singură operațiune, fără 
asamblare și reciclare) este semni�cativ mai mare — 
209 milioane de euro.16 În termeni de capacitate, 
obiectivul menționat în PNRR este 2GW până la 
sfârșitul lui 2025, similar cu cele mai mici investiții în 

fabrici individuale deja anunțate 
deja în alte țări europene (vezi harta 
de mai sus). În cazul României, nu 
avem însă niciun angajament ferm, 
ci doar intenția anunțată de 
autorități de a atrage investiții 
comparativ foarte mici în următorii 
trei ani. Până la acest termen, ne 
putem aștepta la o creștere chiar mai 
puternică a investițiilor în țările care 
deja sunt mult mai avansate. Din 
nou, Ungaria este un exemplu foarte 
bun, guvernul anunțând că 
intenționează să tripleze capacitatea 
de producție de baterii până în 2025 
față de investițiile anunțate în 
prezent.17 Investițiile din Ungaria 
sunt dedicate în mare parte 
industrie auto, în timp ce obiectivul 
din PNRR nu este explicit în acest 
sens.

Nici Programul Operațional Tranziție 
Justă nu include vreo preocupare cu 
dezvoltarea noilor tehnologii auto, chiar dacă 
fondurile de peste 2 miliarde de euro disponibile 
pentru România ar putea în teorie să �nanțeze 
investiții de amploare. Planurile Teritoriale pentru 
cele șase județe incluse în Program menționează 
nevoia de investiții de amploare pentru a înlocui 
locurile de muncă dispărute ca urmare a închiderii 
activităților economice poluante. Cu toate acestea, 
aceste planuri nu includ proiecte mari concrete, 
subliniind că acestea nu au fost identi�cate sau 
de�nitivate. Sunt incluse, în schimb, măsuri generice: 
stimularea IMM-urilor, creșterea e�cienței energetice 
a clădirilor, investiții în transportul local ș.a.m.d. La fel 
ca în cazul PNRR și a politicii industriale din ultimul 
deceniu, avem de-a face cu o lipsă de viziune din 
partea guvernanților și cel mai probabil și cu o lipsă 
de capacitate de gestionare a unor proiecte mari și 
complexe.

Pe lângă politica industrială, o tranziție justă la 
vehiculele electrice necesită și politici publice care să 
asigure necesarul de mobilitate a populației; altfel 
spus, politica publică trebuie să vizeze obiectivul 
unui transport sustenabil și accesibil întregii 
populații. Cum am văzut deja, din acest punct de 
vedere tranziția la vehiculele electrice se confruntă 
cu două obstacole majore: costul ridicat al 
vehiculelor și insu�ciența infrastructurii de încărcare. 
În privința primului, România implementează deja o 
politică relativ generoasă, programul Rabla Plus 
acordând o subvenție semni�cativă la achiziționarea 
autovehiculelor electrice. În ciuda menținerii acestei 
subvenții, cota de piață a mașinilor electrice rămâne 
foarte scăzută, unul dintre motivele principale �ind 
faptul că ele rămân inaccesibile ca preț pentru marea 
majoritate a populației. Mai precis, diferențele de 
venit dintre populația României și cea a țărilor 
occidentale nu pot � compensate de programul 
Rabla Plus și în absența unei convergențe mai rapide 
a veniturilor între est și vest foarte probabil că piața 
auto din România va rămâne și mai mult în urma 
piețelor celorlalte membre UE.

Această asimetrie dintre est și vest are efecte 
perverse pentru piața auto din țările cu venituri 
reduse, cum este și România. Pe de o parte, mașinile 
noi sunt în general prea scumpe pentru populația 
României, lucru evident din faptul că în mod 
constant peste 70% din înmatriculări sunt 
autoturisme importante de ocazie. Pe de altă parte, 
România este o piață importantă pentru mașinile 
poluante de care populația occidentală încearcă să 
scape din ce în ce mai repede și la prețuri din ce în ce 
mai mici. Într-un asemenea context, nu e de mirare 
că în România ponderea autoturismelor cu 
motorizări diesel a crescut constant odată cu 
multiplele scandaluri care au scos la iveală impactul 
lor de mediu real, în timp ce în occident ponderea 
diesel s-a prăbușit.

Aceste probleme sunt vechi și structurale. Ele sunt și 
recunoscute ca atare de autorități, diversele 
documente de politică publică pornind de la 
evaluări în mare parte corecte a situației.18 Aceleași 
documente nu includ însă obiective și soluții 
concrete, ci se rezumă la declarații generale despre 
nevoia de a remedia problemele constatate. 
Măsurile necesare — printre care și limitarea forțată a 
înmatriculărilor de vehicule poluante — ar implica o 
capacitate strategică și administrativă considerabilă, 
precum și riscuri electorale importante. Per 
ansamblu, singura soluție viabilă pe termen lung 
este creșterea veniturilor populației, pentru ca 
vehiculele electrice să devină o alternativă viabilă la 
cele poluante care reprezintă norma astăzi.

Discuția despre prețurile vehiculelor electrice și 
prețurile vehiculelor cu motorizări termice se poartă 
din ce în ce mai mult nu strict în termeni de prețuri 

de achiziție, ci ia în calcul „costul total de 
întrebuințare” (total cost of ownership), care pe lângă 
prețul de achiziție include și costurile utilizării 
vehiculului pe toată durata vieții sale (combustibil, 
mentenanță etc.). Cele mai multe analize 
concluzionează că acest cost este deja mai mic 
pentru vehiculele electrice față de vehiculele cu 
motorizări termice.19 Pentru populația României, 
însă, asemenea analize au o relevanță foarte scăzută, 
pentru că diversele costuri asociate achiziției și 
utilizării vehiculelor sunt resimțite foarte diferit în 
țările cu venituri reduse față de țările cu venituri 
ridicate. Comparația cantităților de electricitate care 
pot � achiziționate cu salariul minim în țările 
membre UE poziționează România pe ultimul loc 
(diferența față de Bulgaria ar � chiar mai mare dacă 
am lua în calcul salariile nete). Așadar, constatarea că 
piața auto din România nu poate face tranziția la 
emisii zero în absența unei creșteri semni�cative a 
veniturilor populației este cu atât mai valabilă dacă 
luăm în calcul costul total de întrebuințare.

Nici în privința infrastructurii de încărcare România 
nu stă deloc bine. Obiectivul stabilit prin PNRR este 
de 30 de mii de puncte de încărcare în funcțiune 
până în trimestrul 2 2026, dintre care 1836 existente 
deja. Din aceste 30 de mii, doar 13200 au �nanțare 
dedicată alocată prin PNRR (165 milioane de euro), 
restul venind la pachet cu investițiile în infrastructura 
rutieră și în reabilitarea energetică a clădirilor. Există 
mai multe  moduri prin care putem evalua dacă 
acest obiectiv este su�cient sau nu. 
1 putem compara cu alte țări. Germania, spre 
exemplu, discută despre investiții de miliarde de 
euro în următorii ani și o țintă inițială de un milion de 
puncte de încărcare (de câteva zeci de ori mai mult 
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muncă în minus, la care s-ar adăuga reducerea 
treptată a activităților aftermarket și service.
Datele privitoare la exporturi ne dau o imagine mai 
realistă despre impactul socioeconomic real al 
dispariției lanțului valoric al motorizărilor termice. 
Vorbim despre activități cu o importanță economică 
ridicată, care se datorează unui grad de complexitate 
ridicat, inclusiv în ce privește cali�carea forței de 
muncă. Nu e vorba, deci, doar de o scădere 
cantitativă a ocupării, ci de o reducere a gradului de 
complexitate și a productivității din industria auto. În 
absența unor politici publice care să abordeze direct 
aceste provocări, există, pe de o parte, riscul inversării 
tendinței istorice de creștere a industriei auto și, pe 
de altă parte, riscul adâncirii specializării în activități 
cu valoare adăugată scăzută și cu impact redus 
asupra restului economiei. Politica publică de până 
acum privitoare la industria auto anticipează de fapt 
asemenea riscuri, însă nu pentru a le combate, ci 
pentru a contribui la materializarea lor.

Dată �ind importanța economică a industriei 
auto pentru economia Uniunii Europene (12,6 
milioane de locuri de muncă depind direct sau 
indirect de industria auto, care realizează 
exporturi de 134 miliarde euro la nivelul Uniunii6), 
este �resc să existe îngrijorări majore privitoare la 
impactul socioeconomic al tranziției la vehiculele 
electrice. O parte considerabilă a industriei auto 
tradiționale — producția de motoare, cutii de 
viteze, sisteme de gestiune a combustibilului, de 
�ltrare, de eșapament și toate celelalte 
componente asociate — va dispărea odată cu 
vehiculele electrice, �ind înlocuită de producția 

de componente complet noi — baterii, motoare 
electrice, noi sisteme electronice și de răcire. 
Această tranziție înseamnă competențe noi, 
capacități industriale noi, locuri de muncă noi și 
jucători noi pe piață; bineînțeles, înseamnă și 
dispariția unor serii întregi de competențe, 
capacități industriale, locuri de muncă și chiar 
mari companii.

Din cel puțin trei motive, dezbaterea s-a 
concentrat principal asupra producției de baterii: 
1) ponderea bateriei în valoarea totală a unui 
vehicul electric este considerabilă, iar dezvoltarea 
producției de baterii poate compensa din punct 
de vedere economic dispariția lanțului valoric al 
motorizărilor termice; 2) producția de baterii 
necesită competențe tehnologice cu totul noi, 
economia UE riscând să piardă cursa în fața țărilor 
care și-au dezvoltat asemenea competențe mai 
devreme, în special China; 3) producția de baterii 
este printre puținele (dacă nu singura) activități 
de amploare create de la zero în cadrul tranziției 
la vehiculele electrice și, drept urmare, printre 
puținele (dacă nu singura) care poate atenua 
impactul dispariției producției de sisteme de 
propulsie termică. Drept urmare, guvernele 
țărilor UE cu industrii auto puternice au făcut 
eforturi semni�cative în ultima perioadă pentru 
dezvoltarea unor capacități locale de producție 
de baterii, iar în momentul de față temerile 
privitoare la efectele economice ale insu�cienței 
producției de baterii pe teritoriul UE s-au disipat 
în cea mai mare parte. Deși are o industrie auto 
foarte importantă, România nu este printre 
aceste țări.

Dacă temerile privind impactul economic direct 
și în sens strict al tranziției s-au disipat în mare 
parte odată cu anunțul unor investiții de 
amploare la nivel european, nu același lucru 
poate � spus și despre problema ocupării. Se 
discută în continuare despre pierderi potențial 
uriașe de locuri de muncă și/sau transformarea 
fără precedent a celor rămase. Prioritatea 
acordată ocupării este de înțeles dacă luăm în 
calcul transformări profunde pe care tranziția la 
vehiculele electrice le aduce pentru întregul lanț 
valoric al industriei auto:

1 în amonte, dispariția motorizărilor termice are 
implicații uriașe pentru lanțul de furnizori. De-a 
lungul timpului, mulți dintre cei mai mari 
furnizori auto au investit masiv în tehnologia 
motoarelor termice, �ind nevoiți acum să-și facă 
planuri de abandonare a respectivelor activități. 
Este și cazul grupului german Continental, cel 

mai mare angajator auto din România, care în 
2019 și-a separat activitățile ce țin de sistemele 
de propulsie prin crearea Vitesco Technologies, 
care țintește să devină unul dintre marii furnizori 
mondiali de tehnologie pentru vehiculele 
electrice. Crearea Vitesco a fost necesară pentru 
limitarea perturbării asupra celorlalte activități 
Continental și accesul mai facil la �nanțare 
pentru investițiile de amploare necesare pentru 
dezvoltarea noilor tehnologii. Ca urmare a 
acestei schimbări, aproximativ 2600 din cei 
20000 de salariați din România ai Continental au 
devenit salariați Vitesco.
2 pentru producători de vehicule, vorbim de 
dispariția activităților considerate până recent de 
cea mai înaltă tehnologie și cu valoare adăugată 
ridicată — producția de motoare și cutii de 
viteze. Și aici observăm măsuri fără precedent, 
printre care și divizarea Ford și Renault, despre 
care am amintit mai sus.
3 în aval, tranziția la vehiculele electrice provoacă 
turbulențe uriașe și pentru activitățile de retail și 
service. Vehiculele electrice sunt mai simple și 
mai �abile din punct de vedere mecanic, ceea ce 
este de așteptat să ducă la o contracție 
semni�cativă a activităților de  aftermarket și 
service. Mai mult, presiunea �nanciară crescândă 
îi face pe producătorii de vehicule să-și 
reconsidere relația cu dealerii auto. Urmărind 
modelul de distribuție al Tesla, din ce în ce mai 
mulți producători auto au anunțat trecerea de la 
un model de vânzări indirect (rețele de dealeri 
independenți, cu autonomie comercială, 
�nanciară și de personal) la un model de vânzări 
direct (relații nemediate cu clienții, folosind 
platforme online și rețele de agenții controla te 
de producătorii de vehicule). Vorbim de o 
schimbare potențial epocală a modelului de 
comercializare a autovehiculelor, care este de 
așteptat să afecteze negativ ocuparea.7

Până în prezent, există un singur studiu care 
tratează separat impactul potențial asupra 
ocupării în industria auto din România. Publicată 

la sfârșitul lui 2021 sub egida Asociației Europene 
a Furnizorilor Auto (CLEPA), analiza realizată de 
PricewaterhouseCoopers (PwC) arată un 
potențial impact negativ major asupra ocupării 
din industria auto din România. Din aproximativ 
56 de mii de locuri de muncă identi�cate de PwC 
ca ținând în prezent de producția de motorizări 
termice ar rămâne 26,8 mii în 2035, în scenariul în 
care pachetul „Pregătiți pentru 55” devine 
realitate. Pentru că la momentul publicării acestei 
analize, acest scenariu nu era inevitabil (cum pare 
să �e astăzi), analiza îl compară cu alte două: 
scenariul hibrid, în care motorizările pur electrice 
rămân în urma celor hibride, caz în care numărul 
locurilor de muncă ar urma să crească până la 70 
de mii; și scenariul radical, în care emisiile pentru 
vehiculele noi scad la zero chiar din 2030. 
Conform acestei analize, diferența de cinci ani 
dintre scenariul radical și scenariul „Pregătiți 
pentru 55” lasă un oarecare timp de pregătire, 
însă nu atenuează decât o mică parte din 
impactul tranziției asupra industriei auto din 
România. Nici nu vorbim de un impact pe 
termen scurt, din moment ce în 2040 numărul de 
locuri de muncă ar rămâne sub 30 de mii.

Asemenea cifre trebuie privite cu precauție. 
Metodologia studiului PwC/CLEPA nu este în 
totalitate transparentă, ceea ce înseamnă că 
cifrele de pornire (56 de mii de locuri de muncă 
direct legate de producția de motorizări termice) 
sunt di�cil de reprodus și asumpțiile utilizate nu 

pot � chestionate. Un motiv de precauție 
suplimentar este diversitatea evaluărilor similare 
realizate la nivel european. În mare, aceste 
evaluări se împart în două categorii: cele care 
prognozează un impact negativ mai mult sau 
mai puțin devastator și cele care prognozează un 
impact neglijabil sau chiar pozitiv. Studiul 
PWC/CLEPA este o contribuție mai recentă în 
cadrul primei categorii, completând studii mai 
vechi care prognozau, spre exemplu, pierderea a 
600 de mii de locuri de muncă doar în Germania. 
Alte studii estimează evoluții complet diferite, 
inclusiv Comisia Europeană publicând o analiză 
de impact care prognoza o pierdere minoră de 
locuri de muncă în industria auto europeană, mai 
mult decât compensată de oportunitățile din 
alte sectoare care ar urma să bene�cieze ca 
urmare a tranziției la vehiculele electrice.8 O 
analiză a Boston Consulting Group (BCG) 
publicată în 2021 estima un impact negativ de 
mai puțin de 100 de mii de locuri de muncă 
pentru industria auto Europeană (sub 2% din 
cele 5,6 milioane de locuri de muncă acoperite 
de analiză), într-un scenariu în care 43% din 
vehiculele vândute în 2030 ar urma să �e pur 
electrice.9 Studiul BCG a devenit cunoscut pentru 
reorientarea discuției înspre transformările 

calitative ale muncii în industria auto: pe lângă 
necesarul estimat de 25% din slujbe (1,4 milioane 
din 5,5-5,6) care vor trebui să �e preluate de 
oameni noi în industrie (pentru a compensa 
plecările și pensionările) este subliniat că 29% de 
locuri de muncă existente în 2030 vor � complet 
noi (1,6 milioane din 5,5) în termeni de pro�luri și 
competențe, �ind direct legate de motorizările 
electrice. Deși umbrită de problemele majore cu
care se confruntă industria auto de la izbucnirea 
pandemiei, la nivel european dezbaterea din ultimii 
doi ani privind impactul socioeconomic al tranziției 
la vehiculele electrice s-a purtat în mar parte în 
termenii stabiliți de studiul BCG, chiar dacă unele 
studii, cum este cel PwC/CLEPA, au readus în atenție 
riscul pierderii foarte multor locuri de muncă.

Cum stă România în aceste privințe? Greu de spus cu 
precizie, în lipsa unor analize detaliate și de amploare. 
Faptul că impactul tranziției asupra industriei auto nu 
este o temă de dezbatere în România, �ind totuși un 
subiect foarte important la nivel european, este 
destul de bizar, din moment ce România are o 
industrie auto relativ importantă. Conform datelor 
Eurostat, România avea înainte de pandemie ce-a 
de-a cincea cea mai mare industrie auto ca număr 
de persoane ocupate, după Germania, Franța, 
Polonia și Cehia. Aproximativ 180 de mii de oameni 
lucrau în industria auto în România înainte de 
pandemie, sau 2.7% din totalul populației ocupate, 
considerabil mai mult decât în Germania, care are de 
departe cea mai mare industrie auto în termeni 

absoluți. Dacă ne-am raporta strict la salariați, și nu la 
toată populația ocupată, datele INS arată o pondere 
a industriei auto de 3,3% în total salariați în 2019. 
Raportat la industria prelucrătoare, lucrătorii din 
industria auto reprezentau în 2019 circa 15% din 
total, a doua cea mai mare pondere din Europa după 
Slovacia. 

Pe scurt, industria auto este extrem de importantă 
pentru piața muncii și, implicit, pentru economia 
României în ansamblul ei. Dacă adăugăm rețelele de 
vânzări și service ajungem la 283 de mii de persoane 
ocupate în 2019, sau 5.5% din totalul salariaților. 
Acești lucrători generau înainte de pandemie peste 
6,4 miliarde de euro în valoare adăugată (din care 4,4 
miliarde în industrie și 1 miliard în vânzări și service), 
sau 7,7% din totalul valorii adăugate din economia 
concurențială. Grosso modo, chiar și o scădere cu 
10% a acestor cifre s-ar resimți puternic pe piața 
muncii și în economia națională; o scădere cu 50%, 
cum e estimată în studiul PWC/CLEPA, ar avea 
consecințe dramatice.

Oricât de amplu ar urma să �e impactul asupra 
economiei și locurilor de muncă, el va � resimțit 
foarte diferit în anumite părți ale țării față de altele, 
din moment ce industria auto este puternic 
concentrată în anumite părți ale țării (centru și vest, în 
special) și, cu unele excepții, lipsește cu desăvârșire în 
celelalte (est și sud). În Argeș, aproape 30 de mii de 
oameni lucrau în industria auto înainte de 
pandemie, aceștia reprezentând nu mai puțin de 
18,4% din totalul salariaților din județ. Arad, Sibiu și 
Bistrița-Năsăud sunt celelalte județe în care 
ponderea salariaților din industria auto în total 
salariați este de peste 10%. Pe lângă Argeș, județele 
Timiș, Arad, Sibiu și Brașov au �ecare peste zece mii 
de salariați în industria de componente. Tranziția la 
vehiculele electrice ridică semne de întrebare mai 
ales pentru economiile acestor județe.

Cazul Argeșului este cu totul special pentru că aici își 
desfășoară activitatea Automobile Dacia și o mare 
parte a lanțului extins de furnizori ai celor două uzine 
ale grupului Renault (Uzina de Vehicule și Uzina 

Mecanică și Șasiuri, ambele pe platforma industrială 
de la Mioveni). Compania franceză a anunțat recent 
separarea dezvoltării și producției de vehicule pur 
electrice într-o nouă divizie, dând naștere unor 
zvonuri privitoare la o eventuală vânzare a Uzinei 
Mecanice, care produce motoare termice și cutii de 
viteze.10 O vânzare a Uzinei Mecanice e puțin 
probabilă, însă separarea celor două uzine sub 
umbrela unor companii distincte face cu siguranță 
mai facilă eliminarea locurilor de muncă și, eventual, 

închiderea Uzinei Mecanice. În prezent, aproximativ 
4000 de oameni lucrează în producția de motoare și 
cutii de viteze, reprezentând circa 30% din 
personalul Automobile Dacia și 36% din salariații de 
pe platforma de la Mioveni. Dispariția acestor locuri 
de muncă relativ bine plătite și de cali�care înaltă de 
la Uzina Mecanică ar avea un impact major asupra 
Mioveniului și județului Argeș, iar asta fără a lua în 
calcul reducerea inevitabilă a activității unora dintre 
furnizorii Dacia. 

Și uzina Ford de la Craiova va �, bineînțeles, direct 
afectată. Circa o mie din șase mii de salariați lucrează 
la Craiova în secția de motoare, activitate care va 
dispărea în întregime cel târziu în 2030 dacă Craiova 
se aliniază politicii Ford Europa — din nou, 
deocamdată nu e clară strategia Ford Otosan în 
acest sens. Ford are deja un parteneriat cu 
producătorul coreean de baterii SK Innovation, care 
are investiții majore în Ungaria și și-a anunțat intenția 
să dezvolte capacități de producție în Turcia. În 
această situație, nu e deloc exclus ca celulele pentru 
bateriile necesare la Craiova să �e importate (cel mai 
probabil din Ungaria), uzinei de la Craiova 
revenindu-i cel mult activitatea de asamblare a 
bateriilor propriu-zise — o activitate cu valoare 

adăugată relativ scăzută și care nu necesită mult 
personal. 11

O altă activitate afectată direct de tranziția la 
vehiculele electrice este producția de cutii de viteze 
și componente asociate în cele două uzine Daimler 
din județul Alba (Star Assembly și Star Transmission, 

la Sebeș și Cugir). Daimler a anunțat o tranziție foarte 
rapidă (înainte de 2030) la un portofoliu complet 
electric, ceea ce ar face redundantă producția de 
cutii de viteze. Convertirea la producția de motoare 
electrice, împreună cu componentele de transmisie 
asociate lor, este în teorie o posibilitate, dar aceste 
componente sunt voluminoase și grele, ceea ce ar 
crește semni�cativ costurile logistice pentru cele 
două uzine din România, care sunt relativ izolate din 
punct de vedere geogra�c de restul activităților 
Daimler. Împreună, cele două uzine Daimler au în 
prezent aproximativ 2700 de salariați, ceea ce într-un 
scenariu pesimist ar duce impactul direct cumulat 
asupra celor trei mari producători prezenți în 
România (Dacia, Ford, Daimler) la maximum 8000 de 
salariați.

Impactul economic s-ar resimți mult dincolo de 
pierderea acestor locuri de muncă. Pentru Dacia și 
Ford, eliminarea producției de motoare și cutii de 
viteze și importul unei părți mai mult sau mai puțin 
consistente din componentele care le înlocuiesc în 
noile vehicule electrice ar însemna o scădere 
semni�cativă a valorii adăugate a exporturilor 
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de euro — va � resimțit și pentru producția de 
pompe pentru motoarele termice, de componente 
de pornire, de sisteme de eșapament și de 
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dispariție a locurilor de muncă asociate acestor 
activități, dispariție care ar îngroșa cifra de 8000 
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semni�cativ: o scădere cu 7% a locurilor de muncă 
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de vânzări indirect ar însemna încă 7000 de locuri de 
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fondurile de peste 2 miliarde de euro disponibile 
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cele șase județe incluse în Program menționează 
nevoia de investiții de amploare pentru a înlocui 
locurile de muncă dispărute ca urmare a închiderii 
activităților economice poluante. Cu toate acestea, 
aceste planuri nu includ proiecte mari concrete, 
subliniind că acestea nu au fost identi�cate sau 
de�nitivate. Sunt incluse, în schimb, măsuri generice: 
stimularea IMM-urilor, creșterea e�cienței energetice 
a clădirilor, investiții în transportul local ș.a.m.d. La fel 
ca în cazul PNRR și a politicii industriale din ultimul 
deceniu, avem de-a face cu o lipsă de viziune din 
partea guvernanților și cel mai probabil și cu o lipsă 
de capacitate de gestionare a unor proiecte mari și 
complexe.

Pe lângă politica industrială, o tranziție justă la 
vehiculele electrice necesită și politici publice care să 
asigure necesarul de mobilitate a populației; altfel 
spus, politica publică trebuie să vizeze obiectivul 
unui transport sustenabil și accesibil întregii 
populații. Cum am văzut deja, din acest punct de 
vedere tranziția la vehiculele electrice se confruntă 
cu două obstacole majore: costul ridicat al 
vehiculelor și insu�ciența infrastructurii de încărcare. 
În privința primului, România implementează deja o 
politică relativ generoasă, programul Rabla Plus 
acordând o subvenție semni�cativă la achiziționarea 
autovehiculelor electrice. În ciuda menținerii acestei 
subvenții, cota de piață a mașinilor electrice rămâne 
foarte scăzută, unul dintre motivele principale �ind 
faptul că ele rămân inaccesibile ca preț pentru marea 
majoritate a populației. Mai precis, diferențele de 
venit dintre populația României și cea a țărilor 
occidentale nu pot � compensate de programul 
Rabla Plus și în absența unei convergențe mai rapide 
a veniturilor între est și vest foarte probabil că piața 
auto din România va rămâne și mai mult în urma 
piețelor celorlalte membre UE.

Această asimetrie dintre est și vest are efecte 
perverse pentru piața auto din țările cu venituri 
reduse, cum este și România. Pe de o parte, mașinile 
noi sunt în general prea scumpe pentru populația 
României, lucru evident din faptul că în mod 
constant peste 70% din înmatriculări sunt 
autoturisme importante de ocazie. Pe de altă parte, 
România este o piață importantă pentru mașinile 
poluante de care populația occidentală încearcă să 
scape din ce în ce mai repede și la prețuri din ce în ce 
mai mici. Într-un asemenea context, nu e de mirare 
că în România ponderea autoturismelor cu 
motorizări diesel a crescut constant odată cu 
multiplele scandaluri care au scos la iveală impactul 
lor de mediu real, în timp ce în occident ponderea 
diesel s-a prăbușit.

Aceste probleme sunt vechi și structurale. Ele sunt și 
recunoscute ca atare de autorități, diversele 
documente de politică publică pornind de la 
evaluări în mare parte corecte a situației.18 Aceleași 
documente nu includ însă obiective și soluții 
concrete, ci se rezumă la declarații generale despre 
nevoia de a remedia problemele constatate. 
Măsurile necesare — printre care și limitarea forțată a 
înmatriculărilor de vehicule poluante — ar implica o 
capacitate strategică și administrativă considerabilă, 
precum și riscuri electorale importante. Per 
ansamblu, singura soluție viabilă pe termen lung 
este creșterea veniturilor populației, pentru ca 
vehiculele electrice să devină o alternativă viabilă la 
cele poluante care reprezintă norma astăzi.

Discuția despre prețurile vehiculelor electrice și 
prețurile vehiculelor cu motorizări termice se poartă 
din ce în ce mai mult nu strict în termeni de prețuri 

de achiziție, ci ia în calcul „costul total de 
întrebuințare” (total cost of ownership), care pe lângă 
prețul de achiziție include și costurile utilizării 
vehiculului pe toată durata vieții sale (combustibil, 
mentenanță etc.). Cele mai multe analize 
concluzionează că acest cost este deja mai mic 
pentru vehiculele electrice față de vehiculele cu 
motorizări termice.19 Pentru populația României, 
însă, asemenea analize au o relevanță foarte scăzută, 
pentru că diversele costuri asociate achiziției și 
utilizării vehiculelor sunt resimțite foarte diferit în 
țările cu venituri reduse față de țările cu venituri 
ridicate. Comparația cantităților de electricitate care 
pot � achiziționate cu salariul minim în țările 
membre UE poziționează România pe ultimul loc 
(diferența față de Bulgaria ar � chiar mai mare dacă 
am lua în calcul salariile nete). Așadar, constatarea că 
piața auto din România nu poate face tranziția la 
emisii zero în absența unei creșteri semni�cative a 
veniturilor populației este cu atât mai valabilă dacă 
luăm în calcul costul total de întrebuințare.

Nici în privința infrastructurii de încărcare România 
nu stă deloc bine. Obiectivul stabilit prin PNRR este 
de 30 de mii de puncte de încărcare în funcțiune 
până în trimestrul 2 2026, dintre care 1836 existente 
deja. Din aceste 30 de mii, doar 13200 au �nanțare 
dedicată alocată prin PNRR (165 milioane de euro), 
restul venind la pachet cu investițiile în infrastructura 
rutieră și în reabilitarea energetică a clădirilor. Există 
mai multe  moduri prin care putem evalua dacă 
acest obiectiv este su�cient sau nu. 
1 putem compara cu alte țări. Germania, spre 
exemplu, discută despre investiții de miliarde de 
euro în următorii ani și o țintă inițială de un milion de 
puncte de încărcare (de câteva zeci de ori mai mult 
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13„Rock Tech Lithium, o �rmă canadiană, promite o fabrică de componente 
pentru baterii de 400 mil. euro în România”, Ziarul Financiar, 8 Martie 2022, 
https://www.zf.ro/companii/rock-tech-lithium-o-�rma-canadiana-promite-
o-fabrica-de-componente-20598470. 

14 Rock Tech Investor Presentation, Octombrie 2021.
15https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/�les/documents/ro_�nal_necp_ma
in_ro.pdf. 
16Cel mai recent exemplu în acest sens: 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_1962. 

Față de industria auto, autoritățile din România au 
avut până în prezent o politică pe cât de e�cace, pe 
atât de rudimentară: oferirea de ajutoare de stat 
pentru subvenționarea investițiilor în capacități noi 
de producție, în baza unor criterii cantitative simple 
— mai precis, în funcție de numărul de locuri de 
muncă nou create.12 Această abordare a contribuit la 
creșterea rapidă a industriei de furnizori în anii 2010, 

statul �nanțând o parte considerabilă din investițiile 
necesare, predominant pentru activități intensive în 
forța de muncă. România a devenit rapid principalul 
producător european de cablaje auto, această 
industrie angajând în total zeci de mii de persoane în 
mai multe județe. Din punct de vedere strict 
cantitativ, vorbim de un oarecare succes, însă aceste 
noi investiții nu asigură decât locuri de muncă cu 
productivitate scăzută și prost plătite. 

Așadar, chiar dacă au contribuit decisiv la creșterea 
industriei auto, autoritățile din România nu au 
urmărit stimularea avansului tehnologic și 
dezvoltarea de activități complexe. Această abordare 
își arăta deja limitele înainte de pandemie, când 
ocuparea din industria auto intrase într-un oarecare 
declin într-un context de creștere rapidă a costurilor 
și a noilor oportunități de producție la costuri mai 
reduse (în Republica Moldova, Serbia sau Ucraina). În 
noul context al unor ample schimbări tehnologice și 
a competiției dintre state pentru atragerea de 
investiții în noile tehnologii, oferirea de ajutor 
�nanciar de stat practic fără nicio viziune de 
dezvoltare pe termen mediu și lung ar � cu totul 
falimentară. Această lipsă de viziune și de reacție în 
fața transformărilor prin care trece cel mai important 
sector industrial al țării este cât se poate de vizibilă 
mai sus, pe harta investițiilor anunțate pentru 
producția de baterii, unde România este absentă 
deși are două mari uzine de vehicule.  Contrastul 
probabil cel mai puternic este față de Ungaria, unde 
sunt deja în derulare mai multe investiții în fabrici de 
baterii, cu o susținere puternică din partea 
guvernului. 

Faptul că la mijlocul lui 2022 nu există nici măcar o 
intenție anunțată de investiții în capacități de 
producție de baterii pe teritoriul României e un 
semn puternic că România a pierdut deja cursa în 
fața celorlalte țări europene cu industrii auto 
puternice, printre care Ungaria și Polonia. Anunțul 
recent al investiției Rock Tech Lithium într-o nouă 
fabrică la Brașov nu arată deloc contrariul.13 Rock 

Tech produce hidroxid de litiu, materie primă pentru 
producția de celule de baterii, care ar urma să aibă 
loc în altă parte. Strategia Rock Tech este de a găsi 
locații near-shore pentru industria europeană de 
baterii — altfel spus, să realizeze investiții în țări cu 
costuri reduse pentru a exporta materie primă acolo 
unde este nevoie.14 România continuă, deci, să 
atragă investiții în principal datorită costurilor reduse 
și în vederea exportului pentru procesare mai 
complexă în străinătate. Viitoarea fabrică Rock Tech 
va alimenta cel mai probabil uzinele de baterii din 
Ungaria, care vor furniza apoi celule și chiar baterii 
complete industriei auto din România. De-a lungul 
acestui lanț, România pierde o parte consistentă din 
valoarea adăugată și din locurile de muncă nou 
create. Cea mai recentă investiție în producția de 
baterii anunțată în Ungaria va crea 1900 de locuri de 
muncă, în timp ce investiția Rock Tech din România e 
estimată să necesite doar 500 de salariați.15 

În contextul înăspririi reglementărilor de mediu și a 
accelerării puternice a tranziției la vehiculele 
electrice, ne-am aștepta ca politica publică din 
România să se reorienteze rapid înspre obiective 
concrete de dezvoltare tehnologică. Nu este deloc 
cazul. Deși a fost de�nitivat în 2021, când țintele de 
mediu de la nivelul UE erau deja clar de�nite, Planul 
Național de Redresare și Reziliență al României este 
extrem de lacunar în privința viitorului industriei auto 
din România. Concret, capitolul despre energie din 
PNRR include investiția „Lanț industrial de producție 
și/sau asamblare şi/sau reciclare a bateriilor, a 
celulelor și panourilor fotovoltaice (inclusiv 
echipamente auxiliare) și noi capacități de stocare a 
energiei electrice”, care alocă 150 de milioane de 
euro pentru producția, asamblarea și reciclarea de 
baterii. În comparație, cel mai recent ajutor de stat 
acordat de guvernul Ungariei pentru producția de 
celule de baterii (o singură operațiune, fără 
asamblare și reciclare) este semni�cativ mai mare — 
209 milioane de euro.16 În termeni de capacitate, 
obiectivul menționat în PNRR este 2GW până la 
sfârșitul lui 2025, similar cu cele mai mici investiții în 

fabrici individuale deja anunțate 
deja în alte țări europene (vezi harta 
de mai sus). În cazul României, nu 
avem însă niciun angajament ferm, 
ci doar intenția anunțată de 
autorități de a atrage investiții 
comparativ foarte mici în următorii 
trei ani. Până la acest termen, ne 
putem aștepta la o creștere chiar mai 
puternică a investițiilor în țările care 
deja sunt mult mai avansate. Din 
nou, Ungaria este un exemplu foarte 
bun, guvernul anunțând că 
intenționează să tripleze capacitatea 
de producție de baterii până în 2025 
față de investițiile anunțate în 
prezent.17 Investițiile din Ungaria 
sunt dedicate în mare parte 
industrie auto, în timp ce obiectivul 
din PNRR nu este explicit în acest 
sens.

Nici Programul Operațional Tranziție 
Justă nu include vreo preocupare cu 
dezvoltarea noilor tehnologii auto, chiar dacă 
fondurile de peste 2 miliarde de euro disponibile 
pentru România ar putea în teorie să �nanțeze 
investiții de amploare. Planurile Teritoriale pentru 
cele șase județe incluse în Program menționează 
nevoia de investiții de amploare pentru a înlocui 
locurile de muncă dispărute ca urmare a închiderii 
activităților economice poluante. Cu toate acestea, 
aceste planuri nu includ proiecte mari concrete, 
subliniind că acestea nu au fost identi�cate sau 
de�nitivate. Sunt incluse, în schimb, măsuri generice: 
stimularea IMM-urilor, creșterea e�cienței energetice 
a clădirilor, investiții în transportul local ș.a.m.d. La fel 
ca în cazul PNRR și a politicii industriale din ultimul 
deceniu, avem de-a face cu o lipsă de viziune din 
partea guvernanților și cel mai probabil și cu o lipsă 
de capacitate de gestionare a unor proiecte mari și 
complexe.

Pe lângă politica industrială, o tranziție justă la 
vehiculele electrice necesită și politici publice care să 
asigure necesarul de mobilitate a populației; altfel 
spus, politica publică trebuie să vizeze obiectivul 
unui transport sustenabil și accesibil întregii 
populații. Cum am văzut deja, din acest punct de 
vedere tranziția la vehiculele electrice se confruntă 
cu două obstacole majore: costul ridicat al 
vehiculelor și insu�ciența infrastructurii de încărcare. 
În privința primului, România implementează deja o 
politică relativ generoasă, programul Rabla Plus 
acordând o subvenție semni�cativă la achiziționarea 
autovehiculelor electrice. În ciuda menținerii acestei 
subvenții, cota de piață a mașinilor electrice rămâne 
foarte scăzută, unul dintre motivele principale �ind 
faptul că ele rămân inaccesibile ca preț pentru marea 
majoritate a populației. Mai precis, diferențele de 
venit dintre populația României și cea a țărilor 
occidentale nu pot � compensate de programul 
Rabla Plus și în absența unei convergențe mai rapide 
a veniturilor între est și vest foarte probabil că piața 
auto din România va rămâne și mai mult în urma 
piețelor celorlalte membre UE.

Această asimetrie dintre est și vest are efecte 
perverse pentru piața auto din țările cu venituri 
reduse, cum este și România. Pe de o parte, mașinile 
noi sunt în general prea scumpe pentru populația 
României, lucru evident din faptul că în mod 
constant peste 70% din înmatriculări sunt 
autoturisme importante de ocazie. Pe de altă parte, 
România este o piață importantă pentru mașinile 
poluante de care populația occidentală încearcă să 
scape din ce în ce mai repede și la prețuri din ce în ce 
mai mici. Într-un asemenea context, nu e de mirare 
că în România ponderea autoturismelor cu 
motorizări diesel a crescut constant odată cu 
multiplele scandaluri care au scos la iveală impactul 
lor de mediu real, în timp ce în occident ponderea 
diesel s-a prăbușit.

Aceste probleme sunt vechi și structurale. Ele sunt și 
recunoscute ca atare de autorități, diversele 
documente de politică publică pornind de la 
evaluări în mare parte corecte a situației.18 Aceleași 
documente nu includ însă obiective și soluții 
concrete, ci se rezumă la declarații generale despre 
nevoia de a remedia problemele constatate. 
Măsurile necesare — printre care și limitarea forțată a 
înmatriculărilor de vehicule poluante — ar implica o 
capacitate strategică și administrativă considerabilă, 
precum și riscuri electorale importante. Per 
ansamblu, singura soluție viabilă pe termen lung 
este creșterea veniturilor populației, pentru ca 
vehiculele electrice să devină o alternativă viabilă la 
cele poluante care reprezintă norma astăzi.

Discuția despre prețurile vehiculelor electrice și 
prețurile vehiculelor cu motorizări termice se poartă 
din ce în ce mai mult nu strict în termeni de prețuri 

de achiziție, ci ia în calcul „costul total de 
întrebuințare” (total cost of ownership), care pe lângă 
prețul de achiziție include și costurile utilizării 
vehiculului pe toată durata vieții sale (combustibil, 
mentenanță etc.). Cele mai multe analize 
concluzionează că acest cost este deja mai mic 
pentru vehiculele electrice față de vehiculele cu 
motorizări termice.19 Pentru populația României, 
însă, asemenea analize au o relevanță foarte scăzută, 
pentru că diversele costuri asociate achiziției și 
utilizării vehiculelor sunt resimțite foarte diferit în 
țările cu venituri reduse față de țările cu venituri 
ridicate. Comparația cantităților de electricitate care 
pot � achiziționate cu salariul minim în țările 
membre UE poziționează România pe ultimul loc 
(diferența față de Bulgaria ar � chiar mai mare dacă 
am lua în calcul salariile nete). Așadar, constatarea că 
piața auto din România nu poate face tranziția la 
emisii zero în absența unei creșteri semni�cative a 
veniturilor populației este cu atât mai valabilă dacă 
luăm în calcul costul total de întrebuințare.

Nici în privința infrastructurii de încărcare România 
nu stă deloc bine. Obiectivul stabilit prin PNRR este 
de 30 de mii de puncte de încărcare în funcțiune 
până în trimestrul 2 2026, dintre care 1836 existente 
deja. Din aceste 30 de mii, doar 13200 au �nanțare 
dedicată alocată prin PNRR (165 milioane de euro), 
restul venind la pachet cu investițiile în infrastructura 
rutieră și în reabilitarea energetică a clădirilor. Există 
mai multe  moduri prin care putem evalua dacă 
acest obiectiv este su�cient sau nu. 
1 putem compara cu alte țări. Germania, spre 
exemplu, discută despre investiții de miliarde de 
euro în următorii ani și o țintă inițială de un milion de 
puncte de încărcare (de câteva zeci de ori mai mult 
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17https://ceenergynews.com/transport/hungary-to-strengthen-position-in-t
he-global-ev-race/#:~:text=Hungary%20is%20the%20world's%20�fth,to%20
150%20GWh%20by%202025

Sursa datelor: INS, Ministerul de Interne

Față de industria auto, autoritățile din România au 
avut până în prezent o politică pe cât de e�cace, pe 
atât de rudimentară: oferirea de ajutoare de stat 
pentru subvenționarea investițiilor în capacități noi 
de producție, în baza unor criterii cantitative simple 
— mai precis, în funcție de numărul de locuri de 
muncă nou create.12 Această abordare a contribuit la 
creșterea rapidă a industriei de furnizori în anii 2010, 

statul �nanțând o parte considerabilă din investițiile 
necesare, predominant pentru activități intensive în 
forța de muncă. România a devenit rapid principalul 
producător european de cablaje auto, această 
industrie angajând în total zeci de mii de persoane în 
mai multe județe. Din punct de vedere strict 
cantitativ, vorbim de un oarecare succes, însă aceste 
noi investiții nu asigură decât locuri de muncă cu 
productivitate scăzută și prost plătite. 

Așadar, chiar dacă au contribuit decisiv la creșterea 
industriei auto, autoritățile din România nu au 
urmărit stimularea avansului tehnologic și 
dezvoltarea de activități complexe. Această abordare 
își arăta deja limitele înainte de pandemie, când 
ocuparea din industria auto intrase într-un oarecare 
declin într-un context de creștere rapidă a costurilor 
și a noilor oportunități de producție la costuri mai 
reduse (în Republica Moldova, Serbia sau Ucraina). În 
noul context al unor ample schimbări tehnologice și 
a competiției dintre state pentru atragerea de 
investiții în noile tehnologii, oferirea de ajutor 
�nanciar de stat practic fără nicio viziune de 
dezvoltare pe termen mediu și lung ar � cu totul 
falimentară. Această lipsă de viziune și de reacție în 
fața transformărilor prin care trece cel mai important 
sector industrial al țării este cât se poate de vizibilă 
mai sus, pe harta investițiilor anunțate pentru 
producția de baterii, unde România este absentă 
deși are două mari uzine de vehicule.  Contrastul 
probabil cel mai puternic este față de Ungaria, unde 
sunt deja în derulare mai multe investiții în fabrici de 
baterii, cu o susținere puternică din partea 
guvernului. 

Faptul că la mijlocul lui 2022 nu există nici măcar o 
intenție anunțată de investiții în capacități de 
producție de baterii pe teritoriul României e un 
semn puternic că România a pierdut deja cursa în 
fața celorlalte țări europene cu industrii auto 
puternice, printre care Ungaria și Polonia. Anunțul 
recent al investiției Rock Tech Lithium într-o nouă 
fabrică la Brașov nu arată deloc contrariul.13 Rock 

Tech produce hidroxid de litiu, materie primă pentru 
producția de celule de baterii, care ar urma să aibă 
loc în altă parte. Strategia Rock Tech este de a găsi 
locații near-shore pentru industria europeană de 
baterii — altfel spus, să realizeze investiții în țări cu 
costuri reduse pentru a exporta materie primă acolo 
unde este nevoie.14 România continuă, deci, să 
atragă investiții în principal datorită costurilor reduse 
și în vederea exportului pentru procesare mai 
complexă în străinătate. Viitoarea fabrică Rock Tech 
va alimenta cel mai probabil uzinele de baterii din 
Ungaria, care vor furniza apoi celule și chiar baterii 
complete industriei auto din România. De-a lungul 
acestui lanț, România pierde o parte consistentă din 
valoarea adăugată și din locurile de muncă nou 
create. Cea mai recentă investiție în producția de 
baterii anunțată în Ungaria va crea 1900 de locuri de 
muncă, în timp ce investiția Rock Tech din România e 
estimată să necesite doar 500 de salariați.15 

În contextul înăspririi reglementărilor de mediu și a 
accelerării puternice a tranziției la vehiculele 
electrice, ne-am aștepta ca politica publică din 
România să se reorienteze rapid înspre obiective 
concrete de dezvoltare tehnologică. Nu este deloc 
cazul. Deși a fost de�nitivat în 2021, când țintele de 
mediu de la nivelul UE erau deja clar de�nite, Planul 
Național de Redresare și Reziliență al României este 
extrem de lacunar în privința viitorului industriei auto 
din România. Concret, capitolul despre energie din 
PNRR include investiția „Lanț industrial de producție 
și/sau asamblare şi/sau reciclare a bateriilor, a 
celulelor și panourilor fotovoltaice (inclusiv 
echipamente auxiliare) și noi capacități de stocare a 
energiei electrice”, care alocă 150 de milioane de 
euro pentru producția, asamblarea și reciclarea de 
baterii. În comparație, cel mai recent ajutor de stat 
acordat de guvernul Ungariei pentru producția de 
celule de baterii (o singură operațiune, fără 
asamblare și reciclare) este semni�cativ mai mare — 
209 milioane de euro.16 În termeni de capacitate, 
obiectivul menționat în PNRR este 2GW până la 
sfârșitul lui 2025, similar cu cele mai mici investiții în 

fabrici individuale deja anunțate 
deja în alte țări europene (vezi harta 
de mai sus). În cazul României, nu 
avem însă niciun angajament ferm, 
ci doar intenția anunțată de 
autorități de a atrage investiții 
comparativ foarte mici în următorii 
trei ani. Până la acest termen, ne 
putem aștepta la o creștere chiar mai 
puternică a investițiilor în țările care 
deja sunt mult mai avansate. Din 
nou, Ungaria este un exemplu foarte 
bun, guvernul anunțând că 
intenționează să tripleze capacitatea 
de producție de baterii până în 2025 
față de investițiile anunțate în 
prezent.17 Investițiile din Ungaria 
sunt dedicate în mare parte 
industrie auto, în timp ce obiectivul 
din PNRR nu este explicit în acest 
sens.

Nici Programul Operațional Tranziție 
Justă nu include vreo preocupare cu 
dezvoltarea noilor tehnologii auto, chiar dacă 
fondurile de peste 2 miliarde de euro disponibile 
pentru România ar putea în teorie să �nanțeze 
investiții de amploare. Planurile Teritoriale pentru 
cele șase județe incluse în Program menționează 
nevoia de investiții de amploare pentru a înlocui 
locurile de muncă dispărute ca urmare a închiderii 
activităților economice poluante. Cu toate acestea, 
aceste planuri nu includ proiecte mari concrete, 
subliniind că acestea nu au fost identi�cate sau 
de�nitivate. Sunt incluse, în schimb, măsuri generice: 
stimularea IMM-urilor, creșterea e�cienței energetice 
a clădirilor, investiții în transportul local ș.a.m.d. La fel 
ca în cazul PNRR și a politicii industriale din ultimul 
deceniu, avem de-a face cu o lipsă de viziune din 
partea guvernanților și cel mai probabil și cu o lipsă 
de capacitate de gestionare a unor proiecte mari și 
complexe.

Pe lângă politica industrială, o tranziție justă la 
vehiculele electrice necesită și politici publice care să 
asigure necesarul de mobilitate a populației; altfel 
spus, politica publică trebuie să vizeze obiectivul 
unui transport sustenabil și accesibil întregii 
populații. Cum am văzut deja, din acest punct de 
vedere tranziția la vehiculele electrice se confruntă 
cu două obstacole majore: costul ridicat al 
vehiculelor și insu�ciența infrastructurii de încărcare. 
În privința primului, România implementează deja o 
politică relativ generoasă, programul Rabla Plus 
acordând o subvenție semni�cativă la achiziționarea 
autovehiculelor electrice. În ciuda menținerii acestei 
subvenții, cota de piață a mașinilor electrice rămâne 
foarte scăzută, unul dintre motivele principale �ind 
faptul că ele rămân inaccesibile ca preț pentru marea 
majoritate a populației. Mai precis, diferențele de 
venit dintre populația României și cea a țărilor 
occidentale nu pot � compensate de programul 
Rabla Plus și în absența unei convergențe mai rapide 
a veniturilor între est și vest foarte probabil că piața 
auto din România va rămâne și mai mult în urma 
piețelor celorlalte membre UE.

Această asimetrie dintre est și vest are efecte 
perverse pentru piața auto din țările cu venituri 
reduse, cum este și România. Pe de o parte, mașinile 
noi sunt în general prea scumpe pentru populația 
României, lucru evident din faptul că în mod 
constant peste 70% din înmatriculări sunt 
autoturisme importante de ocazie. Pe de altă parte, 
România este o piață importantă pentru mașinile 
poluante de care populația occidentală încearcă să 
scape din ce în ce mai repede și la prețuri din ce în ce 
mai mici. Într-un asemenea context, nu e de mirare 
că în România ponderea autoturismelor cu 
motorizări diesel a crescut constant odată cu 
multiplele scandaluri care au scos la iveală impactul 
lor de mediu real, în timp ce în occident ponderea 
diesel s-a prăbușit.

Aceste probleme sunt vechi și structurale. Ele sunt și 
recunoscute ca atare de autorități, diversele 
documente de politică publică pornind de la 
evaluări în mare parte corecte a situației.18 Aceleași 
documente nu includ însă obiective și soluții 
concrete, ci se rezumă la declarații generale despre 
nevoia de a remedia problemele constatate. 
Măsurile necesare — printre care și limitarea forțată a 
înmatriculărilor de vehicule poluante — ar implica o 
capacitate strategică și administrativă considerabilă, 
precum și riscuri electorale importante. Per 
ansamblu, singura soluție viabilă pe termen lung 
este creșterea veniturilor populației, pentru ca 
vehiculele electrice să devină o alternativă viabilă la 
cele poluante care reprezintă norma astăzi.

Discuția despre prețurile vehiculelor electrice și 
prețurile vehiculelor cu motorizări termice se poartă 
din ce în ce mai mult nu strict în termeni de prețuri 

de achiziție, ci ia în calcul „costul total de 
întrebuințare” (total cost of ownership), care pe lângă 
prețul de achiziție include și costurile utilizării 
vehiculului pe toată durata vieții sale (combustibil, 
mentenanță etc.). Cele mai multe analize 
concluzionează că acest cost este deja mai mic 
pentru vehiculele electrice față de vehiculele cu 
motorizări termice.19 Pentru populația României, 
însă, asemenea analize au o relevanță foarte scăzută, 
pentru că diversele costuri asociate achiziției și 
utilizării vehiculelor sunt resimțite foarte diferit în 
țările cu venituri reduse față de țările cu venituri 
ridicate. Comparația cantităților de electricitate care 
pot � achiziționate cu salariul minim în țările 
membre UE poziționează România pe ultimul loc 
(diferența față de Bulgaria ar � chiar mai mare dacă 
am lua în calcul salariile nete). Așadar, constatarea că 
piața auto din România nu poate face tranziția la 
emisii zero în absența unei creșteri semni�cative a 
veniturilor populației este cu atât mai valabilă dacă 
luăm în calcul costul total de întrebuințare.

Nici în privința infrastructurii de încărcare România 
nu stă deloc bine. Obiectivul stabilit prin PNRR este 
de 30 de mii de puncte de încărcare în funcțiune 
până în trimestrul 2 2026, dintre care 1836 existente 
deja. Din aceste 30 de mii, doar 13200 au �nanțare 
dedicată alocată prin PNRR (165 milioane de euro), 
restul venind la pachet cu investițiile în infrastructura 
rutieră și în reabilitarea energetică a clădirilor. Există 
mai multe  moduri prin care putem evalua dacă 
acest obiectiv este su�cient sau nu. 
1 putem compara cu alte țări. Germania, spre 
exemplu, discută despre investiții de miliarde de 
euro în următorii ani și o țintă inițială de un milion de 
puncte de încărcare (de câteva zeci de ori mai mult 
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18 E.g., Ministerul Energiei, „Cadrul național de politică 
pentru dezvoltarea pieței în ceea ce privește 
combustibilii alternativi în sectorul transporturilor și 
pentru instalarea infrastructurii relevante în România”, 
2017.
19 E.g., https://electriccarsreport.com/2020/03/the-big-
cost-comparison-electric-car-vs-ice/  

Față de industria auto, autoritățile din România au 
avut până în prezent o politică pe cât de e�cace, pe 
atât de rudimentară: oferirea de ajutoare de stat 
pentru subvenționarea investițiilor în capacități noi 
de producție, în baza unor criterii cantitative simple 
— mai precis, în funcție de numărul de locuri de 
muncă nou create.12 Această abordare a contribuit la 
creșterea rapidă a industriei de furnizori în anii 2010, 

statul �nanțând o parte considerabilă din investițiile 
necesare, predominant pentru activități intensive în 
forța de muncă. România a devenit rapid principalul 
producător european de cablaje auto, această 
industrie angajând în total zeci de mii de persoane în 
mai multe județe. Din punct de vedere strict 
cantitativ, vorbim de un oarecare succes, însă aceste 
noi investiții nu asigură decât locuri de muncă cu 
productivitate scăzută și prost plătite. 

Așadar, chiar dacă au contribuit decisiv la creșterea 
industriei auto, autoritățile din România nu au 
urmărit stimularea avansului tehnologic și 
dezvoltarea de activități complexe. Această abordare 
își arăta deja limitele înainte de pandemie, când 
ocuparea din industria auto intrase într-un oarecare 
declin într-un context de creștere rapidă a costurilor 
și a noilor oportunități de producție la costuri mai 
reduse (în Republica Moldova, Serbia sau Ucraina). În 
noul context al unor ample schimbări tehnologice și 
a competiției dintre state pentru atragerea de 
investiții în noile tehnologii, oferirea de ajutor 
�nanciar de stat practic fără nicio viziune de 
dezvoltare pe termen mediu și lung ar � cu totul 
falimentară. Această lipsă de viziune și de reacție în 
fața transformărilor prin care trece cel mai important 
sector industrial al țării este cât se poate de vizibilă 
mai sus, pe harta investițiilor anunțate pentru 
producția de baterii, unde România este absentă 
deși are două mari uzine de vehicule.  Contrastul 
probabil cel mai puternic este față de Ungaria, unde 
sunt deja în derulare mai multe investiții în fabrici de 
baterii, cu o susținere puternică din partea 
guvernului. 

Faptul că la mijlocul lui 2022 nu există nici măcar o 
intenție anunțată de investiții în capacități de 
producție de baterii pe teritoriul României e un 
semn puternic că România a pierdut deja cursa în 
fața celorlalte țări europene cu industrii auto 
puternice, printre care Ungaria și Polonia. Anunțul 
recent al investiției Rock Tech Lithium într-o nouă 
fabrică la Brașov nu arată deloc contrariul.13 Rock 

Tech produce hidroxid de litiu, materie primă pentru 
producția de celule de baterii, care ar urma să aibă 
loc în altă parte. Strategia Rock Tech este de a găsi 
locații near-shore pentru industria europeană de 
baterii — altfel spus, să realizeze investiții în țări cu 
costuri reduse pentru a exporta materie primă acolo 
unde este nevoie.14 România continuă, deci, să 
atragă investiții în principal datorită costurilor reduse 
și în vederea exportului pentru procesare mai 
complexă în străinătate. Viitoarea fabrică Rock Tech 
va alimenta cel mai probabil uzinele de baterii din 
Ungaria, care vor furniza apoi celule și chiar baterii 
complete industriei auto din România. De-a lungul 
acestui lanț, România pierde o parte consistentă din 
valoarea adăugată și din locurile de muncă nou 
create. Cea mai recentă investiție în producția de 
baterii anunțată în Ungaria va crea 1900 de locuri de 
muncă, în timp ce investiția Rock Tech din România e 
estimată să necesite doar 500 de salariați.15 

În contextul înăspririi reglementărilor de mediu și a 
accelerării puternice a tranziției la vehiculele 
electrice, ne-am aștepta ca politica publică din 
România să se reorienteze rapid înspre obiective 
concrete de dezvoltare tehnologică. Nu este deloc 
cazul. Deși a fost de�nitivat în 2021, când țintele de 
mediu de la nivelul UE erau deja clar de�nite, Planul 
Național de Redresare și Reziliență al României este 
extrem de lacunar în privința viitorului industriei auto 
din România. Concret, capitolul despre energie din 
PNRR include investiția „Lanț industrial de producție 
și/sau asamblare şi/sau reciclare a bateriilor, a 
celulelor și panourilor fotovoltaice (inclusiv 
echipamente auxiliare) și noi capacități de stocare a 
energiei electrice”, care alocă 150 de milioane de 
euro pentru producția, asamblarea și reciclarea de 
baterii. În comparație, cel mai recent ajutor de stat 
acordat de guvernul Ungariei pentru producția de 
celule de baterii (o singură operațiune, fără 
asamblare și reciclare) este semni�cativ mai mare — 
209 milioane de euro.16 În termeni de capacitate, 
obiectivul menționat în PNRR este 2GW până la 
sfârșitul lui 2025, similar cu cele mai mici investiții în 

fabrici individuale deja anunțate 
deja în alte țări europene (vezi harta 
de mai sus). În cazul României, nu 
avem însă niciun angajament ferm, 
ci doar intenția anunțată de 
autorități de a atrage investiții 
comparativ foarte mici în următorii 
trei ani. Până la acest termen, ne 
putem aștepta la o creștere chiar mai 
puternică a investițiilor în țările care 
deja sunt mult mai avansate. Din 
nou, Ungaria este un exemplu foarte 
bun, guvernul anunțând că 
intenționează să tripleze capacitatea 
de producție de baterii până în 2025 
față de investițiile anunțate în 
prezent.17 Investițiile din Ungaria 
sunt dedicate în mare parte 
industrie auto, în timp ce obiectivul 
din PNRR nu este explicit în acest 
sens.

Nici Programul Operațional Tranziție 
Justă nu include vreo preocupare cu 
dezvoltarea noilor tehnologii auto, chiar dacă 
fondurile de peste 2 miliarde de euro disponibile 
pentru România ar putea în teorie să �nanțeze 
investiții de amploare. Planurile Teritoriale pentru 
cele șase județe incluse în Program menționează 
nevoia de investiții de amploare pentru a înlocui 
locurile de muncă dispărute ca urmare a închiderii 
activităților economice poluante. Cu toate acestea, 
aceste planuri nu includ proiecte mari concrete, 
subliniind că acestea nu au fost identi�cate sau 
de�nitivate. Sunt incluse, în schimb, măsuri generice: 
stimularea IMM-urilor, creșterea e�cienței energetice 
a clădirilor, investiții în transportul local ș.a.m.d. La fel 
ca în cazul PNRR și a politicii industriale din ultimul 
deceniu, avem de-a face cu o lipsă de viziune din 
partea guvernanților și cel mai probabil și cu o lipsă 
de capacitate de gestionare a unor proiecte mari și 
complexe.

Pe lângă politica industrială, o tranziție justă la 
vehiculele electrice necesită și politici publice care să 
asigure necesarul de mobilitate a populației; altfel 
spus, politica publică trebuie să vizeze obiectivul 
unui transport sustenabil și accesibil întregii 
populații. Cum am văzut deja, din acest punct de 
vedere tranziția la vehiculele electrice se confruntă 
cu două obstacole majore: costul ridicat al 
vehiculelor și insu�ciența infrastructurii de încărcare. 
În privința primului, România implementează deja o 
politică relativ generoasă, programul Rabla Plus 
acordând o subvenție semni�cativă la achiziționarea 
autovehiculelor electrice. În ciuda menținerii acestei 
subvenții, cota de piață a mașinilor electrice rămâne 
foarte scăzută, unul dintre motivele principale �ind 
faptul că ele rămân inaccesibile ca preț pentru marea 
majoritate a populației. Mai precis, diferențele de 
venit dintre populația României și cea a țărilor 
occidentale nu pot � compensate de programul 
Rabla Plus și în absența unei convergențe mai rapide 
a veniturilor între est și vest foarte probabil că piața 
auto din România va rămâne și mai mult în urma 
piețelor celorlalte membre UE.

Această asimetrie dintre est și vest are efecte 
perverse pentru piața auto din țările cu venituri 
reduse, cum este și România. Pe de o parte, mașinile 
noi sunt în general prea scumpe pentru populația 
României, lucru evident din faptul că în mod 
constant peste 70% din înmatriculări sunt 
autoturisme importante de ocazie. Pe de altă parte, 
România este o piață importantă pentru mașinile 
poluante de care populația occidentală încearcă să 
scape din ce în ce mai repede și la prețuri din ce în ce 
mai mici. Într-un asemenea context, nu e de mirare 
că în România ponderea autoturismelor cu 
motorizări diesel a crescut constant odată cu 
multiplele scandaluri care au scos la iveală impactul 
lor de mediu real, în timp ce în occident ponderea 
diesel s-a prăbușit.

Aceste probleme sunt vechi și structurale. Ele sunt și 
recunoscute ca atare de autorități, diversele 
documente de politică publică pornind de la 
evaluări în mare parte corecte a situației.18 Aceleași 
documente nu includ însă obiective și soluții 
concrete, ci se rezumă la declarații generale despre 
nevoia de a remedia problemele constatate. 
Măsurile necesare — printre care și limitarea forțată a 
înmatriculărilor de vehicule poluante — ar implica o 
capacitate strategică și administrativă considerabilă, 
precum și riscuri electorale importante. Per 
ansamblu, singura soluție viabilă pe termen lung 
este creșterea veniturilor populației, pentru ca 
vehiculele electrice să devină o alternativă viabilă la 
cele poluante care reprezintă norma astăzi.

Discuția despre prețurile vehiculelor electrice și 
prețurile vehiculelor cu motorizări termice se poartă 
din ce în ce mai mult nu strict în termeni de prețuri 

de achiziție, ci ia în calcul „costul total de 
întrebuințare” (total cost of ownership), care pe lângă 
prețul de achiziție include și costurile utilizării 
vehiculului pe toată durata vieții sale (combustibil, 
mentenanță etc.). Cele mai multe analize 
concluzionează că acest cost este deja mai mic 
pentru vehiculele electrice față de vehiculele cu 
motorizări termice.19 Pentru populația României, 
însă, asemenea analize au o relevanță foarte scăzută, 
pentru că diversele costuri asociate achiziției și 
utilizării vehiculelor sunt resimțite foarte diferit în 
țările cu venituri reduse față de țările cu venituri 
ridicate. Comparația cantităților de electricitate care 
pot � achiziționate cu salariul minim în țările 
membre UE poziționează România pe ultimul loc 
(diferența față de Bulgaria ar � chiar mai mare dacă 
am lua în calcul salariile nete). Așadar, constatarea că 
piața auto din România nu poate face tranziția la 
emisii zero în absența unei creșteri semni�cative a 
veniturilor populației este cu atât mai valabilă dacă 
luăm în calcul costul total de întrebuințare.

Nici în privința infrastructurii de încărcare România 
nu stă deloc bine. Obiectivul stabilit prin PNRR este 
de 30 de mii de puncte de încărcare în funcțiune 
până în trimestrul 2 2026, dintre care 1836 existente 
deja. Din aceste 30 de mii, doar 13200 au �nanțare 
dedicată alocată prin PNRR (165 milioane de euro), 
restul venind la pachet cu investițiile în infrastructura 
rutieră și în reabilitarea energetică a clădirilor. Există 
mai multe  moduri prin care putem evalua dacă 
acest obiectiv este su�cient sau nu. 
1 putem compara cu alte țări. Germania, spre 
exemplu, discută despre investiții de miliarde de 
euro în următorii ani și o țintă inițială de un milion de 
puncte de încărcare (de câteva zeci de ori mai mult 

Sursa datelor: Eurostat

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

NL  LU  FR   IE    SI    BE  DE  ES   LT  HU  RS   EL   EE  HR MK  PL   SK  PT   LV  CZ  BG  RO

Cantitatea de electricitatecare poate � achiziționată cu salariul 
minim brut lunar, (kwh, cifre pentru primul semestru 2021)

17



20https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/�les/documents/ro_�nal_necp_ma
in_ro.pdf p. 51
21Transport & Environment, „Recharge Eu: how many charge points will 
Europe and its Member States ened in the 2020s”, 2020, p. 34. ACEA, 
„European EV Charging Infrastructure Masterplan”, 2022, p. 19

Față de industria auto, autoritățile din România au 
avut până în prezent o politică pe cât de e�cace, pe 
atât de rudimentară: oferirea de ajutoare de stat 
pentru subvenționarea investițiilor în capacități noi 
de producție, în baza unor criterii cantitative simple 
— mai precis, în funcție de numărul de locuri de 
muncă nou create.12 Această abordare a contribuit la 
creșterea rapidă a industriei de furnizori în anii 2010, 

statul �nanțând o parte considerabilă din investițiile 
necesare, predominant pentru activități intensive în 
forța de muncă. România a devenit rapid principalul 
producător european de cablaje auto, această 
industrie angajând în total zeci de mii de persoane în 
mai multe județe. Din punct de vedere strict 
cantitativ, vorbim de un oarecare succes, însă aceste 
noi investiții nu asigură decât locuri de muncă cu 
productivitate scăzută și prost plătite. 

Așadar, chiar dacă au contribuit decisiv la creșterea 
industriei auto, autoritățile din România nu au 
urmărit stimularea avansului tehnologic și 
dezvoltarea de activități complexe. Această abordare 
își arăta deja limitele înainte de pandemie, când 
ocuparea din industria auto intrase într-un oarecare 
declin într-un context de creștere rapidă a costurilor 
și a noilor oportunități de producție la costuri mai 
reduse (în Republica Moldova, Serbia sau Ucraina). În 
noul context al unor ample schimbări tehnologice și 
a competiției dintre state pentru atragerea de 
investiții în noile tehnologii, oferirea de ajutor 
�nanciar de stat practic fără nicio viziune de 
dezvoltare pe termen mediu și lung ar � cu totul 
falimentară. Această lipsă de viziune și de reacție în 
fața transformărilor prin care trece cel mai important 
sector industrial al țării este cât se poate de vizibilă 
mai sus, pe harta investițiilor anunțate pentru 
producția de baterii, unde România este absentă 
deși are două mari uzine de vehicule.  Contrastul 
probabil cel mai puternic este față de Ungaria, unde 
sunt deja în derulare mai multe investiții în fabrici de 
baterii, cu o susținere puternică din partea 
guvernului. 

Faptul că la mijlocul lui 2022 nu există nici măcar o 
intenție anunțată de investiții în capacități de 
producție de baterii pe teritoriul României e un 
semn puternic că România a pierdut deja cursa în 
fața celorlalte țări europene cu industrii auto 
puternice, printre care Ungaria și Polonia. Anunțul 
recent al investiției Rock Tech Lithium într-o nouă 
fabrică la Brașov nu arată deloc contrariul.13 Rock 

Tech produce hidroxid de litiu, materie primă pentru 
producția de celule de baterii, care ar urma să aibă 
loc în altă parte. Strategia Rock Tech este de a găsi 
locații near-shore pentru industria europeană de 
baterii — altfel spus, să realizeze investiții în țări cu 
costuri reduse pentru a exporta materie primă acolo 
unde este nevoie.14 România continuă, deci, să 
atragă investiții în principal datorită costurilor reduse 
și în vederea exportului pentru procesare mai 
complexă în străinătate. Viitoarea fabrică Rock Tech 
va alimenta cel mai probabil uzinele de baterii din 
Ungaria, care vor furniza apoi celule și chiar baterii 
complete industriei auto din România. De-a lungul 
acestui lanț, România pierde o parte consistentă din 
valoarea adăugată și din locurile de muncă nou 
create. Cea mai recentă investiție în producția de 
baterii anunțată în Ungaria va crea 1900 de locuri de 
muncă, în timp ce investiția Rock Tech din România e 
estimată să necesite doar 500 de salariați.15 

În contextul înăspririi reglementărilor de mediu și a 
accelerării puternice a tranziției la vehiculele 
electrice, ne-am aștepta ca politica publică din 
România să se reorienteze rapid înspre obiective 
concrete de dezvoltare tehnologică. Nu este deloc 
cazul. Deși a fost de�nitivat în 2021, când țintele de 
mediu de la nivelul UE erau deja clar de�nite, Planul 
Național de Redresare și Reziliență al României este 
extrem de lacunar în privința viitorului industriei auto 
din România. Concret, capitolul despre energie din 
PNRR include investiția „Lanț industrial de producție 
și/sau asamblare şi/sau reciclare a bateriilor, a 
celulelor și panourilor fotovoltaice (inclusiv 
echipamente auxiliare) și noi capacități de stocare a 
energiei electrice”, care alocă 150 de milioane de 
euro pentru producția, asamblarea și reciclarea de 
baterii. În comparație, cel mai recent ajutor de stat 
acordat de guvernul Ungariei pentru producția de 
celule de baterii (o singură operațiune, fără 
asamblare și reciclare) este semni�cativ mai mare — 
209 milioane de euro.16 În termeni de capacitate, 
obiectivul menționat în PNRR este 2GW până la 
sfârșitul lui 2025, similar cu cele mai mici investiții în 

fabrici individuale deja anunțate 
deja în alte țări europene (vezi harta 
de mai sus). În cazul României, nu 
avem însă niciun angajament ferm, 
ci doar intenția anunțată de 
autorități de a atrage investiții 
comparativ foarte mici în următorii 
trei ani. Până la acest termen, ne 
putem aștepta la o creștere chiar mai 
puternică a investițiilor în țările care 
deja sunt mult mai avansate. Din 
nou, Ungaria este un exemplu foarte 
bun, guvernul anunțând că 
intenționează să tripleze capacitatea 
de producție de baterii până în 2025 
față de investițiile anunțate în 
prezent.17 Investițiile din Ungaria 
sunt dedicate în mare parte 
industrie auto, în timp ce obiectivul 
din PNRR nu este explicit în acest 
sens.

Nici Programul Operațional Tranziție 
Justă nu include vreo preocupare cu 
dezvoltarea noilor tehnologii auto, chiar dacă 
fondurile de peste 2 miliarde de euro disponibile 
pentru România ar putea în teorie să �nanțeze 
investiții de amploare. Planurile Teritoriale pentru 
cele șase județe incluse în Program menționează 
nevoia de investiții de amploare pentru a înlocui 
locurile de muncă dispărute ca urmare a închiderii 
activităților economice poluante. Cu toate acestea, 
aceste planuri nu includ proiecte mari concrete, 
subliniind că acestea nu au fost identi�cate sau 
de�nitivate. Sunt incluse, în schimb, măsuri generice: 
stimularea IMM-urilor, creșterea e�cienței energetice 
a clădirilor, investiții în transportul local ș.a.m.d. La fel 
ca în cazul PNRR și a politicii industriale din ultimul 
deceniu, avem de-a face cu o lipsă de viziune din 
partea guvernanților și cel mai probabil și cu o lipsă 
de capacitate de gestionare a unor proiecte mari și 
complexe.

Pe lângă politica industrială, o tranziție justă la 
vehiculele electrice necesită și politici publice care să 
asigure necesarul de mobilitate a populației; altfel 
spus, politica publică trebuie să vizeze obiectivul 
unui transport sustenabil și accesibil întregii 
populații. Cum am văzut deja, din acest punct de 
vedere tranziția la vehiculele electrice se confruntă 
cu două obstacole majore: costul ridicat al 
vehiculelor și insu�ciența infrastructurii de încărcare. 
În privința primului, România implementează deja o 
politică relativ generoasă, programul Rabla Plus 
acordând o subvenție semni�cativă la achiziționarea 
autovehiculelor electrice. În ciuda menținerii acestei 
subvenții, cota de piață a mașinilor electrice rămâne 
foarte scăzută, unul dintre motivele principale �ind 
faptul că ele rămân inaccesibile ca preț pentru marea 
majoritate a populației. Mai precis, diferențele de 
venit dintre populația României și cea a țărilor 
occidentale nu pot � compensate de programul 
Rabla Plus și în absența unei convergențe mai rapide 
a veniturilor între est și vest foarte probabil că piața 
auto din România va rămâne și mai mult în urma 
piețelor celorlalte membre UE.

Această asimetrie dintre est și vest are efecte 
perverse pentru piața auto din țările cu venituri 
reduse, cum este și România. Pe de o parte, mașinile 
noi sunt în general prea scumpe pentru populația 
României, lucru evident din faptul că în mod 
constant peste 70% din înmatriculări sunt 
autoturisme importante de ocazie. Pe de altă parte, 
România este o piață importantă pentru mașinile 
poluante de care populația occidentală încearcă să 
scape din ce în ce mai repede și la prețuri din ce în ce 
mai mici. Într-un asemenea context, nu e de mirare 
că în România ponderea autoturismelor cu 
motorizări diesel a crescut constant odată cu 
multiplele scandaluri care au scos la iveală impactul 
lor de mediu real, în timp ce în occident ponderea 
diesel s-a prăbușit.

Aceste probleme sunt vechi și structurale. Ele sunt și 
recunoscute ca atare de autorități, diversele 
documente de politică publică pornind de la 
evaluări în mare parte corecte a situației.18 Aceleași 
documente nu includ însă obiective și soluții 
concrete, ci se rezumă la declarații generale despre 
nevoia de a remedia problemele constatate. 
Măsurile necesare — printre care și limitarea forțată a 
înmatriculărilor de vehicule poluante — ar implica o 
capacitate strategică și administrativă considerabilă, 
precum și riscuri electorale importante. Per 
ansamblu, singura soluție viabilă pe termen lung 
este creșterea veniturilor populației, pentru ca 
vehiculele electrice să devină o alternativă viabilă la 
cele poluante care reprezintă norma astăzi.

Discuția despre prețurile vehiculelor electrice și 
prețurile vehiculelor cu motorizări termice se poartă 
din ce în ce mai mult nu strict în termeni de prețuri 

de achiziție, ci ia în calcul „costul total de 
întrebuințare” (total cost of ownership), care pe lângă 
prețul de achiziție include și costurile utilizării 
vehiculului pe toată durata vieții sale (combustibil, 
mentenanță etc.). Cele mai multe analize 
concluzionează că acest cost este deja mai mic 
pentru vehiculele electrice față de vehiculele cu 
motorizări termice.19 Pentru populația României, 
însă, asemenea analize au o relevanță foarte scăzută, 
pentru că diversele costuri asociate achiziției și 
utilizării vehiculelor sunt resimțite foarte diferit în 
țările cu venituri reduse față de țările cu venituri 
ridicate. Comparația cantităților de electricitate care 
pot � achiziționate cu salariul minim în țările 
membre UE poziționează România pe ultimul loc 
(diferența față de Bulgaria ar � chiar mai mare dacă 
am lua în calcul salariile nete). Așadar, constatarea că 
piața auto din România nu poate face tranziția la 
emisii zero în absența unei creșteri semni�cative a 
veniturilor populației este cu atât mai valabilă dacă 
luăm în calcul costul total de întrebuințare.

Nici în privința infrastructurii de încărcare România 
nu stă deloc bine. Obiectivul stabilit prin PNRR este 
de 30 de mii de puncte de încărcare în funcțiune 
până în trimestrul 2 2026, dintre care 1836 existente 
deja. Din aceste 30 de mii, doar 13200 au �nanțare 
dedicată alocată prin PNRR (165 milioane de euro), 
restul venind la pachet cu investițiile în infrastructura 
rutieră și în reabilitarea energetică a clădirilor. Există 
mai multe  moduri prin care putem evalua dacă 
acest obiectiv este su�cient sau nu. 
1 putem compara cu alte țări. Germania, spre 
exemplu, discută despre investiții de miliarde de 
euro în următorii ani și o țintă inițială de un milion de 
puncte de încărcare (de câteva zeci de ori mai mult 

decât România, pentru o populație de 4-5 ori mai 
mare), țintă care va � cel mai probabil revizuită în sus 
în următorul master plan pentru infrastructura de 
încărcare a mașinilor electrice.

2 sunt bazate pe asumpții învechite despre ritmul 
tranziției la vehiculele electrice. Argumentația din 
PNRR face referire la documente de politică publică 
din 2018, care nu aveau cum să anticipeze cele mai 
recente evoluții. Problema este mai generală: Planul 
Național Integrat în domeniul Energiei și 
Schimbărilor Climatice 2021-2030 elaborat de 
autorități împreună cu �rma de consultanță Deloitte 
utilizează prognoze din 2018 conform cărora în 2030 
ar urma să �e înmatriculate la nivel european doar 
700 de mii de autoturisme electrice, incluzând 
motorizările hibride.20  Aceste cifre au fost deja de 
mult depășite.

3 chiar și ținând cont de ultimele evoluții, asumpția 
implicită este că tranziția la vehiculele electrice va � 
mult întârziată în România, de unde și lipsa relativă a 
nevoii de infrastructură de încărcare. Un studiu 
publicat de Transport & Environment în 2020 indica 
un necesar de doar 25,4 mii de puncte de încărcare 
în România în 2030, în timp ce o analiză recentă a 
ACEA arată că România ar avea nevoie de 130 de 
puncte de încărcare noi în �ecare săptămână până în 
2030, în timp ce Belgia, o țară mult mai mică, ar avea 
nevoie de șase ori mai multe.21 În acest caz, singurele 
posibilități logice pentru a ajunge la termenul limită 
de 2035 cu un oarecare nivel de pregătire a 
infrastructurii ar � investițiile masive în intervalul 
2031-2035, �e scăderea dramatică a necesarului în 
sine (mai precis, reducerea semni�cativă a utilizării 
vehiculelor în România).

Cum am văzut deja, foarte probabil că tranziția pe 
piața auto va avea un impact important asupra 
activității și locurilor de muncă din vânzări și service. 
În România, dezbaterea și politicile publice privitoare 
la acest subiect lipsesc cu desăvârșire. În absența 
infrastructurii de încărcare și a creșterii veniturilor 
populației su�cient de mult încât să facă accesibilă 
mobilitatea electrică, nu e exclus să vedem un 
impact socioeconomic indirect mult mai extins, pe 
măsură ce costurile de transport cresc și anumite 

părți ale țării pierd teren față de zonele bogate unde 
populația și autoritățile pot suporta costurile 
suplimentare. În ce privește infrastructura de 
încărcare, dată �ind amploarea investițiilor necesare, 
crearea acesteia poate � o sursă importantă de 
atenuare a dispariției locurilor de muncă din 
activitățile de alimentare a vehiculelor termice (în 
2020, 14 mii de persoane lucrau în comerțul cu 
amănuntul de combustibil pentru autovehicule), 
dacă nu chiar o sursă de creștere a cererii de forță de 
muncă și a economiei în ansamblul ei.
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4 recomandări

Față de industria auto, autoritățile din România au 
avut până în prezent o politică pe cât de e�cace, pe 
atât de rudimentară: oferirea de ajutoare de stat 
pentru subvenționarea investițiilor în capacități noi 
de producție, în baza unor criterii cantitative simple 
— mai precis, în funcție de numărul de locuri de 
muncă nou create.12 Această abordare a contribuit la 
creșterea rapidă a industriei de furnizori în anii 2010, 

statul �nanțând o parte considerabilă din investițiile 
necesare, predominant pentru activități intensive în 
forța de muncă. România a devenit rapid principalul 
producător european de cablaje auto, această 
industrie angajând în total zeci de mii de persoane în 
mai multe județe. Din punct de vedere strict 
cantitativ, vorbim de un oarecare succes, însă aceste 
noi investiții nu asigură decât locuri de muncă cu 
productivitate scăzută și prost plătite. 

Așadar, chiar dacă au contribuit decisiv la creșterea 
industriei auto, autoritățile din România nu au 
urmărit stimularea avansului tehnologic și 
dezvoltarea de activități complexe. Această abordare 
își arăta deja limitele înainte de pandemie, când 
ocuparea din industria auto intrase într-un oarecare 
declin într-un context de creștere rapidă a costurilor 
și a noilor oportunități de producție la costuri mai 
reduse (în Republica Moldova, Serbia sau Ucraina). În 
noul context al unor ample schimbări tehnologice și 
a competiției dintre state pentru atragerea de 
investiții în noile tehnologii, oferirea de ajutor 
�nanciar de stat practic fără nicio viziune de 
dezvoltare pe termen mediu și lung ar � cu totul 
falimentară. Această lipsă de viziune și de reacție în 
fața transformărilor prin care trece cel mai important 
sector industrial al țării este cât se poate de vizibilă 
mai sus, pe harta investițiilor anunțate pentru 
producția de baterii, unde România este absentă 
deși are două mari uzine de vehicule.  Contrastul 
probabil cel mai puternic este față de Ungaria, unde 
sunt deja în derulare mai multe investiții în fabrici de 
baterii, cu o susținere puternică din partea 
guvernului. 

Faptul că la mijlocul lui 2022 nu există nici măcar o 
intenție anunțată de investiții în capacități de 
producție de baterii pe teritoriul României e un 
semn puternic că România a pierdut deja cursa în 
fața celorlalte țări europene cu industrii auto 
puternice, printre care Ungaria și Polonia. Anunțul 
recent al investiției Rock Tech Lithium într-o nouă 
fabrică la Brașov nu arată deloc contrariul.13 Rock 

Tech produce hidroxid de litiu, materie primă pentru 
producția de celule de baterii, care ar urma să aibă 
loc în altă parte. Strategia Rock Tech este de a găsi 
locații near-shore pentru industria europeană de 
baterii — altfel spus, să realizeze investiții în țări cu 
costuri reduse pentru a exporta materie primă acolo 
unde este nevoie.14 România continuă, deci, să 
atragă investiții în principal datorită costurilor reduse 
și în vederea exportului pentru procesare mai 
complexă în străinătate. Viitoarea fabrică Rock Tech 
va alimenta cel mai probabil uzinele de baterii din 
Ungaria, care vor furniza apoi celule și chiar baterii 
complete industriei auto din România. De-a lungul 
acestui lanț, România pierde o parte consistentă din 
valoarea adăugată și din locurile de muncă nou 
create. Cea mai recentă investiție în producția de 
baterii anunțată în Ungaria va crea 1900 de locuri de 
muncă, în timp ce investiția Rock Tech din România e 
estimată să necesite doar 500 de salariați.15 

În contextul înăspririi reglementărilor de mediu și a 
accelerării puternice a tranziției la vehiculele 
electrice, ne-am aștepta ca politica publică din 
România să se reorienteze rapid înspre obiective 
concrete de dezvoltare tehnologică. Nu este deloc 
cazul. Deși a fost de�nitivat în 2021, când țintele de 
mediu de la nivelul UE erau deja clar de�nite, Planul 
Național de Redresare și Reziliență al României este 
extrem de lacunar în privința viitorului industriei auto 
din România. Concret, capitolul despre energie din 
PNRR include investiția „Lanț industrial de producție 
și/sau asamblare şi/sau reciclare a bateriilor, a 
celulelor și panourilor fotovoltaice (inclusiv 
echipamente auxiliare) și noi capacități de stocare a 
energiei electrice”, care alocă 150 de milioane de 
euro pentru producția, asamblarea și reciclarea de 
baterii. În comparație, cel mai recent ajutor de stat 
acordat de guvernul Ungariei pentru producția de 
celule de baterii (o singură operațiune, fără 
asamblare și reciclare) este semni�cativ mai mare — 
209 milioane de euro.16 În termeni de capacitate, 
obiectivul menționat în PNRR este 2GW până la 
sfârșitul lui 2025, similar cu cele mai mici investiții în 

fabrici individuale deja anunțate 
deja în alte țări europene (vezi harta 
de mai sus). În cazul României, nu 
avem însă niciun angajament ferm, 
ci doar intenția anunțată de 
autorități de a atrage investiții 
comparativ foarte mici în următorii 
trei ani. Până la acest termen, ne 
putem aștepta la o creștere chiar mai 
puternică a investițiilor în țările care 
deja sunt mult mai avansate. Din 
nou, Ungaria este un exemplu foarte 
bun, guvernul anunțând că 
intenționează să tripleze capacitatea 
de producție de baterii până în 2025 
față de investițiile anunțate în 
prezent.17 Investițiile din Ungaria 
sunt dedicate în mare parte 
industrie auto, în timp ce obiectivul 
din PNRR nu este explicit în acest 
sens.

Nici Programul Operațional Tranziție 
Justă nu include vreo preocupare cu 
dezvoltarea noilor tehnologii auto, chiar dacă 
fondurile de peste 2 miliarde de euro disponibile 
pentru România ar putea în teorie să �nanțeze 
investiții de amploare. Planurile Teritoriale pentru 
cele șase județe incluse în Program menționează 
nevoia de investiții de amploare pentru a înlocui 
locurile de muncă dispărute ca urmare a închiderii 
activităților economice poluante. Cu toate acestea, 
aceste planuri nu includ proiecte mari concrete, 
subliniind că acestea nu au fost identi�cate sau 
de�nitivate. Sunt incluse, în schimb, măsuri generice: 
stimularea IMM-urilor, creșterea e�cienței energetice 
a clădirilor, investiții în transportul local ș.a.m.d. La fel 
ca în cazul PNRR și a politicii industriale din ultimul 
deceniu, avem de-a face cu o lipsă de viziune din 
partea guvernanților și cel mai probabil și cu o lipsă 
de capacitate de gestionare a unor proiecte mari și 
complexe.

Pe lângă politica industrială, o tranziție justă la 
vehiculele electrice necesită și politici publice care să 
asigure necesarul de mobilitate a populației; altfel 
spus, politica publică trebuie să vizeze obiectivul 
unui transport sustenabil și accesibil întregii 
populații. Cum am văzut deja, din acest punct de 
vedere tranziția la vehiculele electrice se confruntă 
cu două obstacole majore: costul ridicat al 
vehiculelor și insu�ciența infrastructurii de încărcare. 
În privința primului, România implementează deja o 
politică relativ generoasă, programul Rabla Plus 
acordând o subvenție semni�cativă la achiziționarea 
autovehiculelor electrice. În ciuda menținerii acestei 
subvenții, cota de piață a mașinilor electrice rămâne 
foarte scăzută, unul dintre motivele principale �ind 
faptul că ele rămân inaccesibile ca preț pentru marea 
majoritate a populației. Mai precis, diferențele de 
venit dintre populația României și cea a țărilor 
occidentale nu pot � compensate de programul 
Rabla Plus și în absența unei convergențe mai rapide 
a veniturilor între est și vest foarte probabil că piața 
auto din România va rămâne și mai mult în urma 
piețelor celorlalte membre UE.

Această asimetrie dintre est și vest are efecte 
perverse pentru piața auto din țările cu venituri 
reduse, cum este și România. Pe de o parte, mașinile 
noi sunt în general prea scumpe pentru populația 
României, lucru evident din faptul că în mod 
constant peste 70% din înmatriculări sunt 
autoturisme importante de ocazie. Pe de altă parte, 
România este o piață importantă pentru mașinile 
poluante de care populația occidentală încearcă să 
scape din ce în ce mai repede și la prețuri din ce în ce 
mai mici. Într-un asemenea context, nu e de mirare 
că în România ponderea autoturismelor cu 
motorizări diesel a crescut constant odată cu 
multiplele scandaluri care au scos la iveală impactul 
lor de mediu real, în timp ce în occident ponderea 
diesel s-a prăbușit.

Aceste probleme sunt vechi și structurale. Ele sunt și 
recunoscute ca atare de autorități, diversele 
documente de politică publică pornind de la 
evaluări în mare parte corecte a situației.18 Aceleași 
documente nu includ însă obiective și soluții 
concrete, ci se rezumă la declarații generale despre 
nevoia de a remedia problemele constatate. 
Măsurile necesare — printre care și limitarea forțată a 
înmatriculărilor de vehicule poluante — ar implica o 
capacitate strategică și administrativă considerabilă, 
precum și riscuri electorale importante. Per 
ansamblu, singura soluție viabilă pe termen lung 
este creșterea veniturilor populației, pentru ca 
vehiculele electrice să devină o alternativă viabilă la 
cele poluante care reprezintă norma astăzi.

Discuția despre prețurile vehiculelor electrice și 
prețurile vehiculelor cu motorizări termice se poartă 
din ce în ce mai mult nu strict în termeni de prețuri 

de achiziție, ci ia în calcul „costul total de 
întrebuințare” (total cost of ownership), care pe lângă 
prețul de achiziție include și costurile utilizării 
vehiculului pe toată durata vieții sale (combustibil, 
mentenanță etc.). Cele mai multe analize 
concluzionează că acest cost este deja mai mic 
pentru vehiculele electrice față de vehiculele cu 
motorizări termice.19 Pentru populația României, 
însă, asemenea analize au o relevanță foarte scăzută, 
pentru că diversele costuri asociate achiziției și 
utilizării vehiculelor sunt resimțite foarte diferit în 
țările cu venituri reduse față de țările cu venituri 
ridicate. Comparația cantităților de electricitate care 
pot � achiziționate cu salariul minim în țările 
membre UE poziționează România pe ultimul loc 
(diferența față de Bulgaria ar � chiar mai mare dacă 
am lua în calcul salariile nete). Așadar, constatarea că 
piața auto din România nu poate face tranziția la 
emisii zero în absența unei creșteri semni�cative a 
veniturilor populației este cu atât mai valabilă dacă 
luăm în calcul costul total de întrebuințare.

Nici în privința infrastructurii de încărcare România 
nu stă deloc bine. Obiectivul stabilit prin PNRR este 
de 30 de mii de puncte de încărcare în funcțiune 
până în trimestrul 2 2026, dintre care 1836 existente 
deja. Din aceste 30 de mii, doar 13200 au �nanțare 
dedicată alocată prin PNRR (165 milioane de euro), 
restul venind la pachet cu investițiile în infrastructura 
rutieră și în reabilitarea energetică a clădirilor. Există 
mai multe  moduri prin care putem evalua dacă 
acest obiectiv este su�cient sau nu. 
1 putem compara cu alte țări. Germania, spre 
exemplu, discută despre investiții de miliarde de 
euro în următorii ani și o țintă inițială de un milion de 
puncte de încărcare (de câteva zeci de ori mai mult 

Prima recomandare vizează creșterea nivelului 
de transparență a impactului socioeconomic al 
tranziției la vehiculele electrice în contextul 
speci�c din România. Transparența e necesară 
atât pentru cetățeni, care trebuie să înțeleagă 
direcția în care se îndreaptă una dintre cele mai 
importante activități economice din țară, cât și 
pentru decidenți, care în absența ei nu pot avea o 
viziune strategică și nu pot elabora politici 
publice dincolo de nivelul foarte abstract și 
general de astăzi. Concret, e foarte clar că 
anumite activități economice vor � direct 
afectate: Uzina Mecanică de la Mioveni, cele 
două uzine de cutii de viteze ale Daimler și 
producția de motoare de la Craiova. Chiar dacă 
importanța economică directă a acestora este 
uriașă, în special în termeni de ocupare ele 
constituie o parte relativ redusă din industria 
auto din România. Cea mai mare parte a ocupării 
din industrie este concentrată în lanțul de 
furnizori, iar estimarea impactului tranziției 
asupra furnizorilor necesită o evaluare detaliată, 
care nu poate � făcută strict din birou. Este 
nevoie, așadar, de o analiză cât mai detaliată 
și cât mai aplicată a impactului tranziției la 
vehiculele electrice asupra lanțului de 
furnizori din România. Această analiză ar 
trebui realizată împreună cu companiile și ar 
trebui asumată de autorități ca punct de plecare 
pentru o politică industrială care să vizeze nu 
doar menținerea cantitativă a locurilor de muncă, 
ci și valori�carea oportunităților de avans 
tehnologic și creștere a productivității industriei 
auto locale. 

A doua recomandare este de a plani�ca 
investiții de amploare în noi capacități de 
producție de componente pentru vehiculele 
electrice (baterii, motoare și transmisii electrice). 
Din acest punct de vedere, România este deja 
mult în urma majorității țărilor cu industrii auto 
puternice, inclusiv a celor din est. Aceste investiții 

pot � localizate în zonele unde există riscul de 
dispariție a unui număr important de locuri de 
muncă (din nou, cel puțin în Alba, Argeș și Dolj), 
dar și în zone care ar avea de pierdut ca urmare a 
tranziției energetice. În mod normal, Programul 
Operațional Tranziție Justă ar trebui să aibă în 
vedere asemenea investiții. Zona Olteniei, spre 
exemplu, se va confrunta cu o pierderi 
importante de locuri de muncă, �ind în același 
timp poziționată foarte bine pentru furnizarea de 
componente către cele două uzine auto (Craiova 
și Pitești), dar și către vest. 

A treia recomandare este de a corela nemediat 
eforturile de formare profesională cu aceste 
investiții de amploare. Atât PNRR, cât și 
Programul Operațional Tranziție Justă acordă 
atenție sporită formării profesionale în contextul 
mai amplu al tranziției energetice. Totuși, în 
absența unor investiții care să necesite și să 
ghideze reconversia profesională, există riscul ca 
noile competențe să nu își găsească un 
corespondent pe piața muncii, �e pentru că nu 
sunt potrivite ca atare, �e pentru că sunt potrivite 
în altă zonă geogra�că. În acest al doilea caz, 
trebuie să ținem cont că, din motive obiective, 
mobilitatea geogra�că internă a forței de muncă 
este foarte redusă, în timp ce mobilitatea în afara 
țării este o variantă viabilă pentru o parte 
considerabilă a populației, existând deci riscul ca 
aceste competențe să rămână �e nefolosite, �e 
folosite în afara țării. În orice caz, pentru că 
vorbim de competențe industriale, formarea 
profesională trebuie să �e cât mai aplicată; și 
pentru că vorbim de tehnologii noi, 
aplicabilitatea lor depinde cel mai probabil de 
experiența care nu poate � acumulată în afara 
practicii propriu-zise. Ignorarea acestei necesități 
riscă să irosească resursele canalizate înspre 
formarea profesională, după exemplele 
programelor de reconversie profesională din anii 
1990 și 2000 și a POSDRU.

A patra recomandare privește reconsiderare 
a strategiei de dezvoltare a infrastructurii 
de încărcare și de urgentare a investițiilor 
necesare pentru o acoperire cât mai 

completă la nivel național. Obiectivele 
actuale sunt foarte modeste în noul context al 
eliminării vehiculelor noi poluante până în 2035 
și sunt stabilite �e în baza unor evaluări foarte 
datate, �e sub asumpția unei întârzieri 
considerabile a tranziției pieței auto din România. 
Subdezvoltarea infrastructurii de încărcare va 
menține mașinile poluante pe drumurile din 
România ca necesitate, cu toate riscurile aferente 
de mediu și de sănătate publică. Dată �ind 
dimensiunea investițiilor necesare, dezvoltarea 
infrastructurii de încărcare poate constitui un 
stimul important pentru economie și pentru 
piața muncii.

A cincea recomandare vizează asigurarea 
accesibilității mobilității verzi pentru 
întreaga populație, prin două măsuri 
complementare. În al primul rând, tranziția la 
vehiculele electrice (ca, de altfel, tranziția 
energetică mai general vorbind) nu poate � justă 
fără o creștere semni�cativă a veniturilor 
populației. Similar Poloniei, România trebuie să 
abandoneze ideea de creștere economică bazată 
pe costuri reduse cu forța de muncă. Dacă 
această abordare își arătase limitele încă de la 
sfârșitul anilor 2010, pandemia și accelerarea 
tranziției energetice fac cu atât mai urgentă 
nevoia de a reevalua modelul de dezvoltare 
economică din ultimele două decenii. În al doilea 
rând, este nevoie de dezvoltarea unui 
sistem integrat de transport public intra- și 
interurban nepoluant, performant accesibil. 
Deși poate părea contraintuitiv, tranziția la 
vehiculele electrice face acest obiectiv cu atât 
mai urgent, din moment ce e greu de crezut că 
problemele majore se.mnalate mai sus (decalaje 
semni�cative de venit față de occident și 
creșterea semni�cativă a mobilității poluante) 
pot � rezolvate în întregime într-un orizont de 
timp rezonabil. Fără investiții masive în 
transportul public, e destul de probabil că 
mobilitatea nepoluantă va deveni un privilegiu 
pentru locuitorii cu venituri relativ mari din 
zonele relativ bogate ale țării, iar reglementările 
de mediu din ce în ce mai stricte vor crea 
probleme socio-economice din ce în ce mai mari 

pentru populația cu venituri mici și pentru zonele 
sărace.
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tranziției la vehiculele electrice în contextul 
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publice dincolo de nivelul foarte abstract și 
general de astăzi. Concret, e foarte clar că 
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auto din România. Cea mai mare parte a ocupării 
din industrie este concentrată în lanțul de 
furnizori, iar estimarea impactului tranziției 
asupra furnizorilor necesită o evaluare detaliată, 
care nu poate � făcută strict din birou. Este 
nevoie, așadar, de o analiză cât mai detaliată 
și cât mai aplicată a impactului tranziției la 
vehiculele electrice asupra lanțului de 
furnizori din România. Această analiză ar 
trebui realizată împreună cu companiile și ar 
trebui asumată de autorități ca punct de plecare 
pentru o politică industrială care să vizeze nu 
doar menținerea cantitativă a locurilor de muncă, 
ci și valori�carea oportunităților de avans 
tehnologic și creștere a productivității industriei 
auto locale. 

A doua recomandare este de a plani�ca 
investiții de amploare în noi capacități de 
producție de componente pentru vehiculele 
electrice (baterii, motoare și transmisii electrice). 
Din acest punct de vedere, România este deja 
mult în urma majorității țărilor cu industrii auto 
puternice, inclusiv a celor din est. Aceste investiții 

pot � localizate în zonele unde există riscul de 
dispariție a unui număr important de locuri de 
muncă (din nou, cel puțin în Alba, Argeș și Dolj), 
dar și în zone care ar avea de pierdut ca urmare a 
tranziției energetice. În mod normal, Programul 
Operațional Tranziție Justă ar trebui să aibă în 
vedere asemenea investiții. Zona Olteniei, spre 
exemplu, se va confrunta cu o pierderi 
importante de locuri de muncă, �ind în același 
timp poziționată foarte bine pentru furnizarea de 
componente către cele două uzine auto (Craiova 
și Pitești), dar și către vest. 

A treia recomandare este de a corela nemediat 
eforturile de formare profesională cu aceste 
investiții de amploare. Atât PNRR, cât și 
Programul Operațional Tranziție Justă acordă 
atenție sporită formării profesionale în contextul 
mai amplu al tranziției energetice. Totuși, în 
absența unor investiții care să necesite și să 
ghideze reconversia profesională, există riscul ca 
noile competențe să nu își găsească un 
corespondent pe piața muncii, �e pentru că nu 
sunt potrivite ca atare, �e pentru că sunt potrivite 
în altă zonă geogra�că. În acest al doilea caz, 
trebuie să ținem cont că, din motive obiective, 
mobilitatea geogra�că internă a forței de muncă 
este foarte redusă, în timp ce mobilitatea în afara 
țării este o variantă viabilă pentru o parte 
considerabilă a populației, existând deci riscul ca 
aceste competențe să rămână �e nefolosite, �e 
folosite în afara țării. În orice caz, pentru că 
vorbim de competențe industriale, formarea 
profesională trebuie să �e cât mai aplicată; și 
pentru că vorbim de tehnologii noi, 
aplicabilitatea lor depinde cel mai probabil de 
experiența care nu poate � acumulată în afara 
practicii propriu-zise. Ignorarea acestei necesități 
riscă să irosească resursele canalizate înspre 
formarea profesională, după exemplele 
programelor de reconversie profesională din anii 
1990 și 2000 și a POSDRU.

A patra recomandare privește reconsiderare 
a strategiei de dezvoltare a infrastructurii 
de încărcare și de urgentare a investițiilor 
necesare pentru o acoperire cât mai 

completă la nivel național. Obiectivele 
actuale sunt foarte modeste în noul context al 
eliminării vehiculelor noi poluante până în 2035 
și sunt stabilite �e în baza unor evaluări foarte 
datate, �e sub asumpția unei întârzieri 
considerabile a tranziției pieței auto din România. 
Subdezvoltarea infrastructurii de încărcare va 
menține mașinile poluante pe drumurile din 
România ca necesitate, cu toate riscurile aferente 
de mediu și de sănătate publică. Dată �ind 
dimensiunea investițiilor necesare, dezvoltarea 
infrastructurii de încărcare poate constitui un 
stimul important pentru economie și pentru 
piața muncii.

A cincea recomandare vizează asigurarea 
accesibilității mobilității verzi pentru 
întreaga populație, prin două măsuri 
complementare. În al primul rând, tranziția la 
vehiculele electrice (ca, de altfel, tranziția 
energetică mai general vorbind) nu poate � justă 
fără o creștere semni�cativă a veniturilor 
populației. Similar Poloniei, România trebuie să 
abandoneze ideea de creștere economică bazată 
pe costuri reduse cu forța de muncă. Dacă 
această abordare își arătase limitele încă de la 
sfârșitul anilor 2010, pandemia și accelerarea 
tranziției energetice fac cu atât mai urgentă 
nevoia de a reevalua modelul de dezvoltare 
economică din ultimele două decenii. În al doilea 
rând, este nevoie de dezvoltarea unui 
sistem integrat de transport public intra- și 
interurban nepoluant, performant accesibil. 
Deși poate părea contraintuitiv, tranziția la 
vehiculele electrice face acest obiectiv cu atât 
mai urgent, din moment ce e greu de crezut că 
problemele majore se.mnalate mai sus (decalaje 
semni�cative de venit față de occident și 
creșterea semni�cativă a mobilității poluante) 
pot � rezolvate în întregime într-un orizont de 
timp rezonabil. Fără investiții masive în 
transportul public, e destul de probabil că 
mobilitatea nepoluantă va deveni un privilegiu 
pentru locuitorii cu venituri relativ mari din 
zonele relativ bogate ale țării, iar reglementările 
de mediu din ce în ce mai stricte vor crea 
probleme socio-economice din ce în ce mai mari 

pentru populația cu venituri mici și pentru zonele 
sărace.
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