CUPRINS
I.- ANALIZA FACTORILOR DE INFLUENȚĂ A PIEȚEI MUNCII ..................................................3
1.1. Factori macroeconomici ............................................................................................................. 4
1.2. Evoluții demografice ................................................................................................................. 25
1.3. Mișcarea migratorie a populației ............................................................................................. 35

II. ANALIZA SITUAȚIEI ÎNTREPRINDERILOR DE LA NIVEL EUROPEAN ȘI NAȚIONAL ........55
2.1. Structura economică a întreprinderilor .................................................................................. 63
2.2. Forța de muncă din întreprinderi ............................................................................................ 79
2.3. Performanțe economice ale întreprinderilor ........................................................................ 93

III. ANALIZA OFERTEI DE ÎNVĂȚĂMÂNT............................................................................... 99
3.1 .Populația școlară și absolventă .............................................................................................. 100
3.2. Politici în domeniul educației .................................................................................................. 113

IV. ANALIZA GRADULUI DE CORELAȚIE A CERERII CU OFERTA DE PE PIAȚA MUNCII .... 123
4.1. Ocuparea forței de muncă ...................................................................................................... 124
4.2. Locuri de muncă ...................................................................................................................... 136
4.3. Politici publice de ocupare ..................................................................................................... 138

CONCLUZII ............................................................................................................................. 147
ANEXE .................................................................................................................................... 153

2

Studiu privind tendințele de pe piața națională și europeană a muncii

1

ANALIZA FACTORILOR DE INFLUENȚĂ
A PIEȚEI MUNCII

Concluzii

3

1.1. Factori macroeconomici
Criza financiară de la nivel mondial din 2008
a afectat creșterea economică și gradul de
ocupare a forței de muncă din Uniunea
Europeană și din zona euro.

Piața forței de muncă este influențată de o serie de
factori macroeconomici cum ar fi: produsul intern
brut, inflația, indicele prețurilor de consum,
șomajul etc.

Produsul Intern Brut
Evoluții ale PIB
Producția obținută de toți agenții economici din
interiorul unei țări, din toate sectoarele
instituționale sau ale diferitelor ramuri de
activitate, la care se adaugă impozitele și se scad
subvențiile pe produs, formează produsul intern
brut (PIB).

15.000.000

Evoluția produsului intern brut al Uniunii Europene, în perioada 1995 - 2013

13.529.100

12.789.851

11.502.133

9.552.022

7.277.102

10.000.000

- prețuri curente, milioane euro -
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Evoluția anuală a produsului intern brut al Uniunii
Europene s-a înscris pe un trend ascendent în
perioada 1995 – 2008, urmat de o scădere de 5,7%
în anul 2009, dar, începând cu anul 2010, tendința
de creștere a continuat. Rata medie de creștere a
PIB-ului Uniunii Europene în perioada 1996 – 2013 a
fost de 3,5%, cu perioade de creșteri majore (în anul
2000 față de 1999 a crescut cu 7,4%, în 2007 față de
2006 cu 6,0%) sau mai mici (creștere de 0,7% în
2008 și 2013 față de anul precedent).

Sursa: Eurostat, nama_10_gdp
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Evoluția indicatorului PIB relaționează cu
evoluția pieței muncii, cererea de muncă
formându-se în strânsă legătură cu cererea
de bunuri şi servicii. Dacă cererea de bunuri
şi servicii este mare, nivelul producției
trebuie să se adapteze în consecință, iar
cererea de forță de muncă va fi şi ea la un
nivel ridicat.

Creșterile nivelului PIB din România în
perioada 1995 – 2008 sunt explicate prin
majorarea consumului intern de bunuri și
servicii, prin creșterea investițiilor străine,
dar și datorită eforturilor pentru reformă
depuse din perspectiva integrării în UE.

După ce în anul 2009, PIB-ul s-a contractat în medie
cu 5,7% în Uniunea Europeană, de la începutul
anului 2010 nivelul creșterii economice a înregistrat
o redresare treptată. Acțiunile concrete care au
fost inițiate pentru a ține criza sub control și
măsurile menite să îmbunătățească modul de
funcționare a uniunii economice și monetare au
contribuit la stabilizarea economiei UE. În anii 2012
și 2013, s-a revenit treptat la o tendință de creștere,
deși au continuat să existe variații semnificative de
la o țară la alta.

0,4% – 1,1% la formarea produsului intern brut al
Uniunii Europene, cu valori minime înregistrânduse în anii 1995 – 2000 (de 0,4%).
La nivel național, conform Institutului Național de
Statistică, produsul intern brut în prețuri curente a
urmat un trend ascendent în perioada 1995 – 2013.
Modificarea procentuală medie de la an la an
pentru intervalul de timp 1996 – 2008 a fost de
40,5%, urmată în anul imediat următor de o
descreștere de 2,6%.
În perioada 2010 – 2013 revine tendința crescătoare
a PIB – ului, dar cu modificări medii anuale cuprinse
între 4 – 7%.
Rata de creștere de la an la an a PIB-ului real din
România, potrivit datelor Eurostat, a fluctuat în
mod semnificativ în perioada 2001 – 2014.
Cele mai ridicate majorări ali PIB-ului s-au
înregistrat în anii 2008 (+8,5%) și 2004 (+8,4%), iar
cea mai mare scădere în 2009, comparativ cu anul
precedent (-7,1%).
În anul 2013, România a înregistrat cea de-a doua
mare rată de creștere a PIB-ului real (+3,4%) din
Uniunea Europeană, după Letonia (+4,2%), iar în
anul 2014 se estimează o creștere de 2,9%
comparativ cu anul precedent, fiind a 5-a țară din
UE în privința creșterii.

Potrivit EUROSTAT, România a contribuit în
perioada 1995 – 2013 cu un procent cuprins între
Analiza factorilor de influență a pieței muncii
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Evoluția produsului intern brut al României, în perioada 1995 - 2013
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Sursa: Eurostat, tipsna10

Evoluția ponderii contribuției agriculturii,
industriei și serviciilor la formarea PIB-ului
este strâns corelată cu evoluția ratei de
ocupare a forței de muncă.
Pe regiuni de dezvoltare ale României, produsul
intern brut a urmat un trend ascendent general. În
anul 2008, PIB-ul României era de 7,3 ori mai mare
decât în 2000.
Pe regiuni de dezvoltare, valori superioare mediei
naționale s-au înregistrat în București – Ilfov (de
8,8 ori mai mare decât în 2000) și Vest (de 7,7 ori
mai mare decât în 2000). Scăderile PIB-ului produse
în 2009 comparativ cu anul precedent au
înregistrat valori maxime tot în regiunile în care
creșterile au fost cele mai mari. Astfel, PIB-ul din

București – Ilfov a scăzut cu 8,6%, iar cel din Vest cu
2,8%.

Structura PIB
Produsul Intern Brut este alcătuit, conform
metodei de producție, din valoarea adăugată
brută, la care se adaugă impozitele pe produs și
taxele vamale, și se scad subvențiile pe produs.
Analiza structurii PIB-ului din Uniunea Europeană
relevă faptul că sectorul serviciilor prezintă cea mai
mare pondere în cadrul activităților economice.
Cu o pondere de aproximativ 20% contribuie la
formarea PIB-ului și sectorul industriei, iar cel al
construcțiilor cu o pondere de 4,9 – 5,2%.

Evoluția PIB-ului României în funcție de principalele componente
- prețuri curente 1995
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Structura PIB 1995 corespunde CAEN Rev. 1, iar pentru ceilalți ani este analizată cf. CAEN Rev.2

Sursa: INS

Analiza factorilor de influență a pieței muncii

7

Impozitele și subvențiile pe produs, precum și
taxele vamale, reprezintă, în medie, aproximativ
10,5% din valoarea PIB-ului. Agricultura are o
contribuție relativ redusă în formarea PIB-ului
european, care înregistrează chiar o scădere de la
1,9% în anul 2000, la 1,5% în 2013.
Modificările structurii economiei româneşti din
ultimii 17 ani indică o economie încă în curs de
dezvoltare, cu un sector al serviciilor sub media UE,
dar şi o schimbare a structurii dinspre ramurile cu
valoare adăugată mică, precum agricultura, spre
ramuri cu valoare adăugată mare.
Și la nivelul României se observă o situație similară
celei europene pe marile componente ce intră în
alcătuirea PIB-ului. Astfel, cea mai mare parte este
reprezentată de sectorul serviciilor, în creștere în

perioada analizată, de la 39,9% în 1995 la 50,3% în
2012.
În ceea ce privește industria României, se observă
o diminuarea a contribuției acesteia la formarea
PIB-ului în perioada 2000 – 2009, până la 23,7%,
urmată de o revenire în anii 2010 și 2011, ajungând
până la 28%, după care ajunge din nou la 24,4% în
2012.
Analizând aportul industriei la PIB din țările din
Centrul și Estul Uniunii Europene în anul 2012, se
observă că România se află pe poziția a doua, după
Republica Cehă (28,1%), depășind Slovacia (24,1%),
Slovenia (22,5%), Polonia (22,4%), Ungaria (22,4%) și
Bulgaria (20,8%).

Evoluția PIB-ului Uniunii Europene 28 în funcție de principalele componente
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Sursa: Eurostat, nama_10_gdp, namq_10_a10
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Sectorul agriculturii, al silviculturii și al pescuitului
contribuie cu o valoare semnificativă la produsul
intern brut al României, net superior mediei
europene. Dintre toate cele 28 state componente
ale Uniunii Europene, România și Bulgaria au
realizat cele mai mari ponderi ale PIB-ului în
agricultură, potrivit datelor Eurostat. Astfel,
România a realizat cea mai mare pondere a PIBului din Uniunea Europeană în sectorul agricol în
anii 2001 – 2004, 2005 – 2007, 2009 – 2011 și 2013, în
ceilalți fiind depășită doar de Bulgaria, însă
diferența nu este mai mare de 0,4%. Totodată, se
remarcă o tendință de scădere a contribuției
agriculturii în formarea PIB-ului României.

Creșterea ponderii sectorului terțiar atât în
formarea PIB, cât şi în totalul forței de
muncă, semnifică tranziția de la o economie
centralizată, specifică perioadei comuniste,
la o economie de piață, caracteristică țărilor
din vestul Europei.
Contrar tendinței europene, în România crește
ponderea sectorului construcțiilor în valoarea
produsului intern brut. Potrivit datelor furnizate de
Institutul Național de Statistică, în anul 2012,
construcțiile reprezentau 8,5% din PIB, peste media
UE. La nivelul anului 2012, România a avut cea mai
mare contribuție a construcțiilor la formarea PIB de
la nivelul UE28.

Structura PIB-ului României pe regiuni de dezvoltare,
în funcție de principalele componente, în anul 2012
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Prin scăderea ponderii agriculturii, ramură
economică cu valoare adăugată mică, la formarea
PIB-ului se apreciază că economia se orientează
spre ramuri cu valoare adăugată mare, benefică
îndeplinirii criteriilor de convergență reale a zonei
euro.

Sectorul agricol înregistrează cea mai mare
pondere în Regiunea de Nord – Est (16,9%), iar
sectorul industrial în Regiunea de Centru (29,2%).
Cea mai mare contribuție a construcțiilor în PIB-ul
regional se observă în Sud – Est (6,4%).

Impozitele și subvențiile pe produs și taxele
vamale și-au crescut ponderea în formarea PIB-ului
național, de la 5,7% în anul 1995, la 12,2% în 2012,
spre deosebire de nivelul european care a urmat un
trend aproximativ constant.

PIB per cap de locuitor

În profil teritorial, se observă că există diferențe
considerabile în ceea ce privește contribuția
principalelor componente la formarea PIB. Astfel,
în anul 2012, în București – Ilfov se observă că cea
mai mare pondere o dețin serviciile (65,2%), în
detrimentul agriculturii (doar 0,7%) și al industriei
(18,3%).

PIB-ul pe cap de locuitor reflectă bunăstarea,
productivitatea și cererea de bunuri și servicii și,
prin urmare, este un indicator important al
dezvoltării economice.
La nivelul Uniunii Europene, produsul intern brut
pe cap de locuitor a fost, în anul 2013, de 23.200
euro, în creștere cu 27,5% față de anul 1995, dar în
scădere cu 2,5% față de anul 2007, când indicele a
atins valoarea maximă. PIB-ul pe cap de locuitor a
urmat o tendință ascendentă în perioada 1995 –
2013, fiind afectat de criza economică care a

Evoluția produsului intern brut pe cap de locuitor al Uniunii Europene,
în perioada 1995 - 2013
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Sursa: Eurostat, nama_aux_gph
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Evoluția produsului intern brut pe cap de locuitor al Românei,
în perioada 1996 - 2013
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Cea mai mare valoare a PIB-ului per cap de locuitor
se înregistrează, conform Eurostat, în Luxemburg
(62.400 euro/locuitor), Danemarca (37.200
euro/locuitor) și Irlanda (36.200 euro/locuitor).
Înainte de criza economică, PIB-ul României pe cap
de locuitor a avut o creștere constantă, cu o medie
de 4,3% pe an, în timp ce media de creștere la
nivelul UE era de 2,3%. În anul 2008, România încă
înregistra o creștere în valoarea PIB/locuitor (+9,1%
față de anul precedent), în timp ce la nivelul UE se
înregistra o scădere de 0,4%.
În anul 2009, atât în România, cât și în UE se
observă o scădere în evoluția PIB/locuitor, de -6,3%
în România și -4,6% în UE comparativ cu anul
anterior. Revenirea la tendința ascendentă se
observă începând cu anul 2010, creșterea medie
anuală în România și UE fiind de 1,6%, respectiv
0,7%.
În 2012, conform datelor Eurostat, PIB/locuitor în
România reprezenta doar 20,7% din media
europeană, ocupând penultimul loc în clasamentul
european, înaintea Bulgariei.

Indicele prețurilor de consum (IPC)
și rata inflației
Modificarea continuă a prețurilor este o
caracteristică a economiei de piață. Inflația apare
atunci când se înregistrează o creștere generalizată
a prețurilor bunurilor și serviciilor, în sensul că se
poate cumpăra mai puțin cu aceeași unitate
monetară.
12

Valoarea produsul intern brut ce revine
fiecărui locuitor din România este una dintre
cele mai mici din Uniunea Europeană, urmată
doar de Bulgaria.

Indicele prețurilor de consum măsoară evoluția de
ansamblu a prețurilor mărfurilor cumpărate și a
tarifelor bunurilor și serviciilor cumpărate de pe
piață, utilizate sau plătite pentru a fi consumate de
gospodăriile populației. În perioada 2006 – 2014,
indicele prețurilor de consum din România a fost
mai ridicat comparativ cu media europeană,
diferențiindu-se tot mai mult până în prezent.
Pe categorii de mărfuri/ servicii, la nivelul României,
finalul anului 2014, se observă o creștere a
prețurilor la mărfurile alimentare și la servicii,
comparativ cu luna noiembrie a aceluiași an. Pe de
altă parte, scade foarte puțin prețul mărfurilor
nealimentare.
Pe de altă parte, comparativ cu prețurile lunii
decembrie 2013, în 2014 se observă o tendință de
scădere în privința mărfurilor alimentare, pentru
celelalte categorii înregistrându-se o creștere
ușoară.
Rata anuală a inflației reflectă creșterea medie a
prețurilor de consum într-un an față de anul
precedent. În România, rata inflației a crescut în
perioada 2003 – 2007, dar cu valori din ce în ce mai
mici. O creștere majoră s-a observat în 2008 (+7,9%
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față de anul precedent). Comparativ cu UE, rata
inflației din România a fost întotdeauna mai
ridicată.
În anul 2014, România a avut cele mai accelerate
scumpiri din Uniunea Europeană, înregistrând o
rată a inflației în creștere cu 1,4% față de anul
precedent, în condițiile în care scumpirea la nivel
european a fost de numai 0,6%.

cea mai mare creștere a prețurilor se înregistrează
în Austria (+1,5%) și Regatul Unit (+1,5%).
Creșterea de prețuri din România se află pe cea dea treia poziție din UE (+1,4%), fiind urmată de
Germania și Malta, cu o creștere de 0,8%.

La polul opus, în 6 țări membre ale Uniunii
Europene se observă scăderi de prețuri. Cea mai
mare reducere a prețurilor de consum se
Astfel, într-un top descendent al ratei de creștere a
înregistrează
în
Bulgaria
(-1,6%),
urmată
inflației, în anul 2014 comparativ cu cel precedent,
îndeaproape de Grecia (-1,4%).
Indicii prețurilor de consum ale principalelor mărfuri și servicii din România,
în dec. 2014 comparativ cu nov. 2014 și dec. 2013
Mărfuri/ servicii
Noiembrie 2014
Decembrie 2013
Mărfuri alimentare
100,2%
99,6%
Mărfuri nealimentare
99,5%
101,6%
Servicii
100,6%
102,3%
Total
99,9%
100,8%
Sursă: INS

Indicele prețurilor de consum din România și Uniunea Europeană,
în perioada 2003- 2014
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Rata inflației din România și Uniunea Europeană, în perioada 2003- 2014
- baza = anul precedent -

20%
15,3%

15%

EU28

11,9%
9,1%

10%

România

7,9%

6,6%

5,6%

4,9%

5,8%

6,1%

3,4%

5%

3,2%

1,4%

2,1%
2,1%

0%

2,3%

2,3%

2,3%

3,7%

2,4%

3,1%

2,6%

1,5%

1,0%

0,6%

Sursă: Eurostat, tec00118

0,6%

0,8%

1,4%

1,2%

0,8%

1%

1,5%

2%

1,5%

Modificarea ratei inflației în 2014 față de anul precedent
la nivelul țărilor UE (primele și ultimele 6 dintr-un top descendent)

-1,6%

-1,4%

-2%

-0,2%

-0,3%

-1%

-0,2%

-0,1%

0%

Sursă: Eurostat, tec001118

14

Studiu privind tendințele de pe piața națională și europeană a muncii

Scăderea ratei inflației din România, sau cel puțin
diminuarea creșterii excesive, are la bază și
strategia de politică monetară a Băncii Naționale
care a vizat strict scăderea valorii acestui indicator.
Strategia a fost adoptată în august 2005.
Cu toate că România a înregistrat una dintre cele
mai ridicate rate ale inflației din UE, valoarea
acesteia s-a menținut sub ținta vizată de Banca
Națională a României (2,5%±1% punct procentual).
Principalii factori care au contribuit la creșterea
inflației au fost: cursul de schimb, prețurile
combustibililor, caracterul prociclic pronunțat al
politicii fiscale.

Șomajul
Șomajul, fenomen macroeconomic complex,
include în sfera sa aspecte economice, sociale,
politice, psihologice și morale. Principala cauză de
apariție a șomajului o reprezintă surplusul de
populație activă față de populația pentru care
există locuri de muncă rentabile. Altfel spus,
dezechilibrul dintre cerere și ofertă, sub forma
rămânerii în urmă a cererii de forță de muncă în
raport cu oferta existentă, este o caracteristică
generală a pieței actuale a forței de muncă, tradusă
prin apariția șomajului.
Potrivit Revistei Române de Statistică, șomajul a
fost considerat o problemă odată cu dezvoltarea
industrială, încadrată ca dimensiune temporală în

cea de-a doua jumătate a secolului al XVIII-lea.
Perioadele de recesiune determinau ca marile
întreprinderi industriale să reducă din numărul de
salariați care deveneau, astfel, șomeri.
În ceea ce privește România, se poate aprecia că
transformările de structură ale economiei
naționale, după criteriul de eficiență, poate
reprezenta originea șomajului.
La nivelul întregii Uniuni Europene, după o
perioadă (2003-2008) în care rata șomajului a
scăzut cu peste 2 puncte procentuale, criza
financiară și economică a provocat o deteriorare a
situației.
În anul 2014, după 6 ani de la declanșarea crizei,
rata șomajului la nivelul Uniunii Europene era de
10,2%, conform datelor publicate de Eurostat, mult
mai ridicată comparativ cu anul 2007, an
premergător crizei (7,2%). Șomajul a încetat însă să
mai crească de la mijlocul anului 2013, rata din anul
2014 fiind mai mică decât cea din 2013 cu
aproximativ 0,7 puncte procentuale.
Pe sexe, rata șomajului feminin a fost mai mare
comparativ cu cea a bărbaților în perioada 2000 –
2008 și 2011 – 2014, în ceilalți ani înregistrând-se fie
o rată a șomajului mai ridicată în cazul persoanelor
de sex masculin, fie una egală.
Pe întreaga perioadă analizată, rata șomajului în
rândul tinerilor sub 25 ani este mult mai ridicată
decât cea în rândul persoanelor cu vârste cuprinse
Analiza factorilor de influență a pieței muncii
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între 25 și 74 ani. Astfel, la nivelul anului 2014,
media Uniunii Europene era de 22,2% în cazul
tinerilor sub 25 ani și de 8,9% în cazul celor peste 25
ani. Rata șomajului în rândul tinerilor a crescut
considerabil, de la o valoare de 15,8% în anul 2008,
la 23,7% în 2013, scăzând ușor până în 2014.

Cu câteva excepții, evoluția ratei șomajului
în perioada 2000-2014 a avut o serie de
caracteristici similare pentru diferite grupuri
de pe piața muncii:
- Șomajul în rândul tinerilor a fost mai
sensibil la conjunctura economică și
a avut valori mai mari;
- Șomajul în rândul bărbaților a
crescut mai rapid decât în rândul
femeilor, în principal deoarece
sectoarele în care aceștia își
desfășurau activitatea au fost cele
mai afectate;
- Tinerii, muncitorii slab calificați și
resortisanții din țările terțe au fost
afectați de niveluri mai ridicate ale
șomajului.

De la începutul crizei, șomajul a înregistrat o
creștere puternică în statele situate în partea de
sud a zonei euro și la marginea acesteia și o
creștere mult mai scăzută în alte state membre. În
anul 2014, conform datelor Eurostat, cea mai mică
rată a șomajului în rândul țărilor din Uniunea
Europeană s-a înregistrat în Germania (5,0%), Malta
(5,9%) și Luxemburg (6,0%).
În zonele sud-vestice şi estice, predomină ratele
mari, unde sunt țări ce înregistrează rate cu mult
peste media europeană. În Spania se observă cea
mai ridicată rată a șomajului de la nivelul Uniunii

Evoluția ratei anuale a șomajului în Uniunea Europeană,
în perioada 2000 - 2014
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Europene, de 24,5% la nivelul anului 2014. Croația,
Cipru și Portugalia sunt țări cu valori ridicate ale
ratei șomajului, peste media UE.

crizei economice. Aceasta a determinat o dublare a
ratei șomajului într-un singur an, urmată în
perioada 2010 – 2013 de o ușoară scădere.

În România, rata șomajului a avut o evoluție
fluctuantă în perioada 1991 – 2013. Creșterea
nivelului indicatorului ratei șomajului în perioada
1991 – 1993 este determinată de intrarea în vigoare
a Legii nr. 1/ 1991 privind protecția socială a
șomerilor și reintegrarea lor profesională, șomajul
fiind astfel înregistrat în statisticile oficiale. Între
1997 și 1999, economia românească a suferit de pe
urma unor reforme (privatizarea în masă,
liberalizarea cursului) marcate de o perioadă de
recesiune care a avut o influență puternică asupra
ratei șomajului. Abia în 2000 se observă o scădere a
ratei șomajului, punctul de minim fiind atins în 2007
(4,0%), dar scăderea este oprită brusc de apariția

Șomajul nu a afectat în mod egal categoriile de
persoane. Astfel, de-a lungul perioadei analizate,
până în 1998 se remarcă o rată mai mare a
șomajului în rândul femeilor, semn că acestea au
fost mai afectate decât bărbații de disponibilizările
de la începutul perioadei de tranziție. Începând cu
anul 1999, diferențele dintre cele două sexe se
reduc, ba mai mult, rata șomajului masculin o
depășește pe cea corespunzătoare femeilor.
Aceasta
este
una
dintre
consecințele
restructurărilor economice care au avut loc, fiind
disponibilizate tot mai multe persoane din sectorul
industrial, femeile găsindu-și mai ușor un loc de
muncă în sectorul terțiar.

24,5%
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Rata șomajului din Uniunea Europeană și câteva țări componente,
în anul 2014
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Analize statistice indică faptul că nu există
diferențe semnificative între cele două sexe în
privința ratei șomajului.
O analiză realizată între produsul intern brut și
rata șomajului arată că între cele două variabile
există o relație strânsă, dar inversă (coeficientul
de corelație dintre cele două este de -0,73). Astfel,
la o creștere a produsului intern brut, rata
șomajului înregistrată scade. Variația ratei
șomajului din România, în perioada 1995 – 2012 este
explicată în proporție de 53% de modificările PIBului, restul fiind determinată de alți factori aleatori
(conform raportului de determinație de 0,53).
Între regiunile României există diferențe
semnificative în privința ratei șomajului. Cele mai

puternic afectate de șomajul înregistrat în anul
2013 sunt regiunile de Sud – Vest Oltenia (8,7%),
Sud – Muntenia (7,5%), iar cele mai puțin afectate
au fost București – Ilfov (2,0%), Vest (4,0%) și Nord –
Vest (4,1%), conform datelor furnizate de Institutul
Național de Statistică.
Legătura dintre variabilele analizate

Rata șomajului și inflația sunt două variabile atent
studiate în literatura economică. Mulți economiști
afirmă existența unei corelații negative între rata
inflației și cea a șomajului, iar primul care a
descoperit această relație este A. W. Phillips. Apoi
au urmat o serie de critici aduse legii lui Phillips,
cum că între rata șomajului și cea a inflației există o
corelație pozitivă.

Rata șomajului din România, pe regiuni, în 1991, 2000 și 2013
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Sursă: INS

Acest caz este valabil și pentru România care, în
perioada de timp 1991 – 2013, a înregistrat o
corelație directă, dar slabă ca intensitate (0,33)
între cele două variabile. Pe de altă parte, curba lui
Phillips se explică, în cazul României, doar pentru
perioade scurte de timp, dar și atunci cu câteva
excepții. Astfel, a existat o legătură inversă între
rata șomajului și rata inflației în anii 1991 – 1995,
1996 – 2000 și 2006 – 2013, dar valorile erau de
intensitate foarte mică (de aproximativ -0,07).
Doar în perioada 2001 – 2005 se observă o legătură
directă și foarte puternică între cele două variabile
(0,93).
Inflația și câștigul salarial. Analizele statistice
relevă faptul că evoluția inflației are o legătură de

intensitate medie asupra câștigului salarial al
angajaților
Raportul de determinație dintre cele două
variabile, de 0,36 indică faptul că variația salariului
nominal net din România este explicată în
proporție de doar 36,2% de variația ratei inflației,
diferența până la 100% datorându-se altor factori
economici.
PIB și rata inflației. Între produsul intern brut
înregistrat de România în perioada 1995 – 2012 și
rata inflației există o relație inversă, de intensitate
moderată (coeficientul de corelație este -0,64).
Variația PIB-ului este explicată în proporție de 41,2%
de variația ratei inflației.

Evoluția ratei anuale a șomajului din România pe sexe,
în perioada 1991 - 2013
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Rata șomajului și PIB. Rata șomajului se află în
legătură inversă și destul de strânsă cu produsul
intern brut al României (coeficientul de corelație
este de -0,73). Astfel, la o creștere a valorii PIB-ului,
rata șomajului scade. Variația ratei șomajului este
explicată în proporție de 53% de variația
produsului intern brut, conform raportului de
determinație (0,53).

nivelul acestora este permanent în dinamică în
funcție de numeroşi factori.
Datorită crizei economice care a debutat în țările
Uniunii Europene în 2008, salariile minime din
țările componente, inclusiv în România, au fost
afectate la fel ca multe alte categorii de venituri și
cheltuieli. Evoluția acestora a suferit în general o
majorare ușoară, dar există și cazuri în care acesta
a căzut sau cazuri de stagnare în care salariul minim
nu a fost modificat din 2008 până în prezent.

Salarii
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Evoluția salariului minim lunar (euro) din România
comparativ cu alte țări europene în perioada 2008 - 2013

1.501,8

Cele mai remarcabile majorări ale salariului minim
în perioada 2008 - 2013 s-au produs în Belgia
(+303,9 euro), Slovacia (+245,1 euro) și Franța
(+150,2 euro). Țările în care s-au înregistrat
modificări foarte mici ale salarizării din anul 2008

Structura forței de muncă și dispunerea acesteia în
teritoriu sunt influențate în mod semnificativ de
nivelul veniturilor din muncă, acestea fiind la baza
nivelului de trai al persoanelor ocupate. Cele mai
importante venituri din muncă provin din salarii, iar
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sunt România (+18,1 euro), Cehia (+17,6 euro) și
Bulgaria (+46,0 euro), în timp ce în Irlanda și Marea
Britanie nu s-au înregistrat modificări ale salariului
minim.
Grecia este singura țară care a înregistrat o scădere
a salariilor din anul 2008, de la valoarea de 794
euro la valoarea din prezent (683,8 euro) cu 111,3
euro.
La nivelul anului 2013, țările cu cel mai mare salariu
minim din Uniunea Europeană sunt Luxemburg
(1.874,2 euro), urmând în clasament Belgia (1.501,8

În anul 2013, în România se înregistra cel
mai mic salariu mediu brut lunar din
Uniunea Europeană.

2500

euro), Olanda (1.469,4 euro), Irlanda (1.461,9 euro)
și Franța (1.430,2 euro). România a înregistrat în
anul 2013 cea mai mică valoare a salariului minim
lunar din Uniunea Europeană: 157,5 euro. Diferența
între Luxemburg și România este foarte mare: 1.717
euro.
În România, din anul 2008, pragul salarial minim a
crescut de la 640 lei la 975 lei, în prezent, salariul
minim înregistrând o creștere de aproximativ 65%.
În tot acest interval, PIB a scăzut față de 2008 cu
aprox. 3,1%, iar raportul salariului minim față de cel
mediu a crescut de la 31,6% la 37,3%.
Între ramurile economice există diferențe
semnificative în România în ceea ce privește nivelul
salarial. Salarii medii lunare mai mari se
înregistrează în ramurile: Intermedieri financiare şi
asigurări, Informații şi comunicații, Producția şi

Câștigul salarial nominal mediu pe regiuni de dezvoltare ale României,
în anul 2013
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furnizarea de energie, Industrie extractivă, Activități
profesionale, ştiințifice şi tehnice, Administrație
publică şi apărare și Transport şi depozitare, iar mai
mici în Hoteluri şi restaurante, Alte activități de
servicii, Activități de servicii administrative,
Activități de spectacole, culturale şi recreative,
Agricultură, Sănătate, Învățământ, Construcții,
Comerț, Industrie prelucrătoare şi Distribuția apei.

Conform Studiului Perspectivele pieței muncii din
România în contextul Strategiei Europa 2020 și a
analizelor realizate privind distribuția salariilor
brute şi nete pe sexe evidențiază existența unor
diferențe semnificative. În cazul majorității
ramurilor, câştigul salarial nominal, atât cel brut,
cât şi cel net, este mai mare pentru bărbați.

Salariul mediu brut lunar din România, pe activități economice
U.M.: lei (RON)
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Salariul mediu brut la nivel național
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Activități de spectacole, culturale și recreative
Agricultură, silvicultură și pescuit
Tranzacții imobiliare
Sănătate și asistență socială
Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de
decontaminare
Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și
motocicletelor
Învățământ
Industrie
Transport și depozitare
Administrație publică și apărare; asigurări sociale din sistemul public
Activități profesionale, științifice și tehnice
Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer
condiționat
Informații și comunicații
Intermedieri financiare și asigurări
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Excepția o constituie ramura Administrație publică
şi apărare, asigurări sociale din sistemul public, în
care salariile lunare sunt mai mari pentru femei
comparativ cu cele ale bărbaților.
Mobilitatea forței de muncă este determinată și de
disparitățile existente în profil teritorial, între
regiuni, județe, localități. Pentru anul 2013, se
observă discrepanțe între regiuni, în special prin
faptul că nivelul câştigului salarial din regiunea
Bucureşti-Ilfov este cu 62,3% mai mare decât media
pe țară, iar față de regiunea cu cel mai mic salariu,
respectiv regiunea Nord - Est, cu aproape 72%.
Salariul nominal mediu lunar înregistrat în România
în anul 2013 este de două ori mai mare decât cel din
2005 și cu 24,3% în creștere față de cel din 2009.
Aceeași tendință de creștere a salariului se
înregistrează în toate cele 8 regiuni de dezvoltare
ale țării.

Cheltuieli cu educația
Învățământul are un impact pe termen lung asupra
pieței muncii, de aceea volumul investițiilor în acest
domeniu prezintă o importanță deosebită. Din
această
perspectivă
analizăm
ponderea
cheltuielilor publice în educație din totalul PIB și
evoluția acesteia.

România aloca, în anul 2011, doar 3,1% din
valoarea produsului intern brut sectorului
educațional, adică cel mai mic procent de la
nivelul Uniunii Europene.

România alocă o pondere foarte mică de fonduri
educației, sub media Uniunii Europene. Astfel, se
observă că în România, în perioada 2002 – 2007 se
înregistrează o creștere a cotei cheltuielilor cu
educația în valoarea PIB – ului, dar odată cu
desfășurarea crizei economice și în România scade
ponderea acestora.
O comparație cu alte state membre UE clasează
România pe ultima poziție de la nivelul Uniunii în
anul 2011, cu doar 3,1% din PIB cheltuit pe educație.
Chiar și Bulgaria, țară care a aderat la UE în același
an cu România, a obținut o pondere mai ridicată,
de 3,8%.
Fruntașe în clasament sunt Danemarca (8,8%),
Malta (8,0%) și Cipru (7,9%), care alocă cea mai
mare pondere a cheltuielilor din PIB pe învățământ,
comparativ cu restul statelor UE.
Pe niveluri de educație, în România s-a alocat în
anul 2012 o cotă de 0,7% din PIB sectorului
preșcolar, 0,5% învățământului primar, 1,1% celui
secundar (gimnazial, liceal, profesional și
postliceal), iar 0,9% sunt cheltuieli cu învățământul
universitar.
La nivelul UE ponderile au fost mai ridicate, dar cea
mai mare s-a alocat tot învățământului secundar
(2,3%), sector ce include învățământul gimnazial,
liceal, profesional și postliceal. 1,3% din PIB au fost
cheltuieli cu învățământul superior, 1,2% cu cel
primar, iar 0,6% cu cel preșcolar.
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Ponderea cheltuielilor cu educația în structura PIB-ului, în Uniunea Europeană și România,
în perioada 2002 – 2011
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Ponderea cheltuielilor cu educația din PIB în Uniunea Europeană și câteva
țări componente, în anul 2011
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1.2. Evoluții demografice
Piața muncii și rata ocupării sunt puternic
influențate de structura populației și evoluția
demografică, dinamica populației din ultimele
două decenii din România fiind semnificativă.
Numărul total al populației a cunoscut o creştere
continuă în perioada 1960-1990, de la 18,4 milioane
la 23,2 milioane (în anul 1990 fiind înregistrat
recordul populației la scară istorică), iar după anul
1990, populația a înregistrat o dinamică accentuat
negativă, până la doar 19,9 milioane în 2014 (-7,8%
față de anul 2003).
Această tendință este contrară cu cea a Uniunii
Europene în ansamblu, care în perioada 2003-2014

a înregistrat o creștere absolută de populație de
16,6 milioane persoane (+3,0%).
Ponderea populației totale a României în populația
totală a UE 28 era în anul 2014 de 3,9%, cu 0,5% mai
puțin față de anul 2003.
În perioada 1992-2014, populația rezidentă a
României a scăzut cu aproape 2,9 milioane de
persoane (-12,6%), cele mai semnificative scăderi
fiind înregistrate în anii 2002 (-2,7% față de anul
precedent) și 2008 (-2,3% față de anul precedent),
datorate, în special, eliminării obligativității vizei
Schengen și integrării României în Uniunea
Europeană, evenimente care au creat accesul
românilor la o piață unică a muncii în Europa.

Evoluția demografică în România și Uniunea Europeană, în 1992 - 2014
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Dacă până în anul 2009 scăderea populației a fost
determinată în principal de migrația externă, după
2010 cauza dominantă a fost sporul negativ
(diferența dintre nașteri și decese).

natural s-au înregistrat în Regatul Unit și Franța, cu
mai mult de 200.000 nașteri vii decât decese.
La nivelul României, cauza principală a scăderii
continue a populației (reducerea cu cca. 7,8 % între
2003 și 2014), o reprezintă sporul natural negativ.

SPORUL NATURAL
Sporul natural, calculat ca diferență între numărul
născuților vii și cel al deceselor înregistrate, a avut
valori de semne contrare în Uniunea Europeană și
România.
În perioada 2000 – 2013, sporul natural al Uniunii
Europene a fost pozitiv, fiind determinat numărul
mai ridicat de nașteri decât decese înregistrat la
nivelul a 18 state. Cele mai mari valori ale sporului

Principalele cauze care au determinat ca
populația României să se reducă cu
aproximativ 3 milioane de persoane în 23
ani sunt multiple:
 reducerea ratei natalității în ultimii 25
de ani, de la 13,6 la mia de femei
(1990) la 9,3 în 2013;
 creșterea vârstei medii a mamei la
prima naștere, de la 23,7 ani în 2000 la
26,5 ani în 2013;
 scăderea ratei de fertilitate, de la 56,2
născuți vii la mia de femei aflate la
vârsta fertilă (15-49 ani) în 1990 la 37,2
în 2013;
 migrația externă.
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Sporul natural a fost permanent pozitiv între 1960
şi 1991, acesta fiind ultimul an în care s-a înregistrat
un spor natural pozitiv (23,5 mii persoane).
Începând cu 1992, sporul natural a devenit negativ,
media anuală a diminuării populației pe seama
acestuia în intervalul 1992-2013 fiind de –38,119 mii
persoane.
Sporul natural negativ survine pe de o parte pe
fondul creșterii numărului de decese, iar pe de altă
parte pe fondul scăderii numărului nașterilor.
Pe regiuni de dezvoltare, sporul natural înregistrat
a fost negativ în perioada 2011 – 2013. Un spor
natural pozitiv se observă pentru perioada 1990 –
2008 în Regiunea de Nord – Est, pentru perioada
1990 – 1992 în Centru, în Sud – Est în anii 1990 –
1993, în Sud – Vest Oltenia și Nord - Vest în 1990 și
1991, iar în București – Ilfov sporul natural a fost
pozitiv în anii 1990, 2009 și 2010. De asemenea,
sporul natural a fost pozitiv doar în anul 1990 în
Sud – Muntenia și Vest.
Sporul natural negativ a fost determinat în cea
mai mare parte de scăderea la minimul istoric al
nașterilor. În anul 2012, în țara noastră s-au născut
doar 9 copii la 1.000 de locuitori, cel mai redus nivel
comparativ cu perioada de după 1960. România se
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situează pe ultimele locuri din lume în ceea ce
privește rata natalității, iar la nivel european, doar
Grecia, Italia, Portugalia și Germania au rate mai
scăzute.
Principalele cauze care au determinat o scădere a
ratei de natalitate de la 13,6% în 1990 la 9,3% în 2013
în România sunt:
 legalizarea avortului după 1989;
 participarea crescândă a femeii la activitățile
economice din afara gospodăriei;
 creșterea nivelului educației;
 slăbirea influenței normelor culturale;
 costul ridicat al întreținerii și asigurării unui
trai decent copilului;
 reducerea funcției economice a copilului și
îndeosebi a rolului său în securitatea
economică a persoanelor vârstnice;

Nivelul speranței de viață la naștere este
condiționat de un complex de factori, o importanță
deosebită revenind modului de viață, stării de
sănătate, alimentației, nivelul educației sanitare,
dar și a condițiilor economico-sociale din societate.

apariția mijloacelor contraceptive moderne,
etc.

Evoluția sporului natural al României, în perioada 1990 - 2013
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Rata mortalității în anul 2013 s-a cifrat la 11,7 la mia
de locuitori. Valoarea ratei nu reprezintă un record,
niveluri mai ridicate înregistrându-se în anii 1996
(12,7‰) și 2002 (12,4‰) și un nivel similar în anul
2009. Din anul 2002, rata deceselor din România
variază între 12 și 13‰, iar pe sexe se observă o rată
mai ridicată în rândul bărbaților (12,6‰ în 2013)
decât în cel al femeilor (10,9‰ în 2013).
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Evoluția structurii pe grupe de vârstă a populației Uniunii Europene
în 2001, 2005 și 2013
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Evoluția structurii pe grupe de vârstă a populației României
în 1992, 2002 și 2014
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Structura pe grupe de vârstă a
populației
Pe grupe mari de vârstă, populația Uniunii
Europene este îmbătrânită demografic. Ponderea
persoanelor cu vârste de 65 ani și peste este în
creștere în perioada 2001 – 2013, ajungând în
ultimul an analizat la 18,2%. Creșterea ponderii
persoanelor vârstnice se face în detrimentul celor
tinere, care reprezintă în prezent doar 15,8% din
populația Uniunii Europene. În schimb, se
păstrează ponderea persoanelor adulte.
Conform datelor furnizate de Institutul Național de
Statistică, în România, între 1992 şi 2014, ponderea
populației tinere, între 0 și 19 ani, a scăzut de la
30,8% în 1992, la 24,8% în 2002 şi la 20,0% în 2014 (2,7 milioane tineri), în vreme ce ponderea
populației vârstnice, de 65 ani și peste, s-a majorat
cu 32,8% în perioada 1992-2014 (+0,8 milioane

Populația României este puternic afectată
de procesul îmbătrânirii demografice,
fenomen caracteristic lumii moderne, care
afectează majoritatea țărilor dezvoltate și în
curs de dezvoltare ale lumii.

Reducerea populației în vârstă de muncă
declanșează probleme structurale pe piața
muncii. Tranziția demografică reduce,
progresiv, disponibilitățile de resurse umane
de pe piața muncii.
vârstnici). În aceeaşi perioadă, ponderea populației
active, în vârstă de muncă (20 - 64 de ani), a
crescut de la 58,2% în 1992 la 64,6% în anul 2014.

Distribuția populației României și a regiunilor pe grupe de vârstă, în 1992 și 2014
1992
2014
65 ani și
0-19 ani
20-64 ani
0-19 ani
20-64 ani
peste
București - Ilfov
20,8%
59,4%
11,2%
17,1%
68,0%
Centru
24,9%
57,9%
10,4%
20,4%
64,9%
Nord - Est
28,0%
56,1%
10,2%
22,8%
63,2%
Nord - Vest
25,4%
58,1%
10,6%
20,5%
64,9%
Sud - Est
24,9%
58,7%
10,0%
19,8%
65,2%
Sud - Muntenia
24,3%
58,3%
12,3%
19,7%
63,4%
Sud - Vest Oltenia
24,7%
58,2%
12,4%
19,3%
64,1%
Vest
23,6%
59,9%
11,2%
18,6%
66,1%
România
30,8%
58,2%
11,0%
20,0%
64,8%

65 ani și
peste
14,9%
14,6%
14,0%
14,6%
15,0%
16,8%
16,6%
15,2%
15,2%
Sursă: INS
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Piramida vârstelor din România,
comparație între 1992 și 2014
85 ani şi peste

80-84 ani

Masculin

Feminin

75-79 ani
70-74 ani
65-69 ani
60-64 ani

Contribuția principală la accentuarea îmbătrânirii
populației după anul 1990 a avut-o migrația
externă,
printre
persoanele
emigrante,
predominante fiind cele active, atât din punct de
vedere economic cât şi demografic. Aceasta a
contribuit decisiv la schimbarea structurii
demografice naționale, prin scăderea numărului de
naşteri şi a sporului natural al populației.

55-59 ani
50-54 ani

Fenomenul de îmbătrânire demografică este mai
accentuat în unele regiuni decât în altele. Astfel,
încă din anul 1992, populația din Sud – Vest Oltenia
și Sud – Muntenia era deja îmbătrânită demografic,
în anul 2014 populația fiecărei regiuni ajungând în
acest stadiu. Atât în anul 1992, cât și în 2014, cea
mai ridicată pondere a populației tinere s-a
înregistrat la nivelul regiunii Nord – Est.
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Structura pe vârste a populației poartă amprenta
caracteristică a unui proces de îmbătrânire
demografică. În ultimele două decenii, 1992-2014,
se remarcă în cazul României tranziția de la o
structură demografică caracteristică unei țări cu o
populație în curs de îmbătrânire demografică, la
una cu o populație deja afectată de procesul de
îmbătrânire.
Rata îmbătrânirii demografice a populației
României a fost de 356,9‰ în anul 1992, de 551,3‰
în anul 2002, urmând să crească la 756,6‰ în 2014.
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Diferențieri în structura pe vârste a populației apar
mai pregnant în profil teritorial, determinate de
variația teritorială a fenomenelor demografice și a
mișcării migratorii a populației.
 În anul 2014, județele cu cele mai ridicate
ponderi ale populației tinere (0-19 ani) au
fost în Vaslui (26,0%), Suceava (25,5%) și
Botoșani (25,0%), iar cele mai mici ponderi
s-au înregistrat în București (16,2%), Cluj
(17,7%) și Timiș (18,3%);
 Cel mai ridicat procent al persoanelor
vârstnice s-a înregistrat în județele
Teleorman (24,1%), Vâlcea (19,9%), Giurgiu
(19,6%) și Buzău (19,6%), iar cele mai mici în
Ilfov (12,6%), Satu Mare (13,9%) și Timiș
(13,9%); comparativ cu anul 1990,
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ponderea populației de 65 ani și peste a
crescut în toate județele;
În ceea ce privește rata de îmbătrânire
demografică înregistrată în anul 2014, cele
mai ridicate se observă în București – Ilfov
(870,9‰), Sud - Vest Oltenia (863,7‰), Sud
– Muntenia (852,1‰), iar cea mai scăzută la
nivelul regiunii Nord – Est (611,6‰).

Prognoze demografice
Evoluția populației
În ultimele decenii, ca urmare a evoluțiilor oscilante
ale natalității, mortalității și migrației externe,
populația a înregistrat tendințe diferite. Din 1990
populația țării a scăzut de la an la an, într-un ritm
anual mediu negativ de -0,6%, scădere datorată
atât sporului natural negativ, cât și soldului negativ
al migrației externe.

Prognozele publicate de Eurostat anticipează că
numărul populației României va continua să scadă
până în anul 2060 cu alte 2,6 milioane de
persoane. Scăderea populației va fi moderată până
în 2030 și ușor mai accentuată spre sfârșitul
orizontului de proiectare, principalul factor al
acestor evoluții fiind scăderea naturală.
La nivelul Uniunii Europene se va înregistra o
creștere a populației stabile, determinată de
statele a căror modificare procentuală din anul
2060 față de 2013 este semnificativ ridicată:
Luxemburg (+112,2%), Belgia (+38,0%), Suedia
(+36,6%), Cipru (+29,3%) și Regatul Unit (+25,1%).
Pe de altă parte, cele mai mari scăderi ale
populației rezidente în 2060 față de 2013 se
prognozează pentru Lituania (-38,2%), Letonia (30,9%), Bulgaria (-24,8%), Grecia (-22,2%) și
Portugalia (-21,5%).
Diferența pe sexe se va diminua

Conform datelor INS, în anul 2014 populația
rezidentă a României a fost de 20,0 milioane
locuitori.

UE28
România

Deși numeric vor fi în continuă scădere, în 2060
bărbații vor reprezenta 49,2% din populația țării, în
creștere față de ponderea care a fost înregistrată

Prognoza populației europene și naționale pentru perioada 2020 – 2060
U.M.: milioane persoane
Modificare 2060/2013
2013
2020
2030
2040
2050
2060
Persoane
%
507,2
512,5
518,5
523,5
525,5
522,9
+15,8
+3,1
20,0
19,7
19,0
18,5
18,0
17,4
-2,6
-12,9
Sursă: Eurostat
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în 2014, de 48,9%. Astfel, diferența dintre numărul
acestora și cel al femeilor va scădea până în 2060
cu 40,8%.

Schimbări în structura pe grupe de vârstă a
populației
Pe fondul menținerii unor valori scăzute ale
natalității și fertilității, precum și datorită înaintării
în vârstă a generațiilor, diferite ca mărime,
structura pe grupe de vârstă a populației va
continua să se modifice.

Pentru ambele sexe, scăderea cea mai
semnificativă (însă cu valori mai mari la masculin)
se va înregistra la grupele de vârstă 30-45 ani (-6,6%
masculin, respectiv -36,4% feminin).
Populația vârstnică de 64-80 ani va fi în creștere
semnificativă, cu valori mult mai mari la bărbați, iar
pentru persoanele 81 ani și peste se va înregistra,
comparativ cu 2013, o creștere mai mare a
numărului de persoane de sex feminin.

120%

Estimările realizate de Eurostat arată că pentru anii
2020 – 2040 – 2060, ponderea tinerilor rămâne
aproximativ constantă, atât la nivelul Uniunii
Europene, cât și al României. Pe de altă parte,
crește ponderea persoanelor vârstnice în populația
totală, în detrimentul celei adulte.

Estimarea populației Uniunii Europene , a României și câtorva state membre
în 2060 față de 2013

112,2%

100%
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Populația adultă (20-64 ani) din România

Deși proiecțiile demografice par a fi
îndepărtate, toate elementele precum
scăderea populației active, îmbătrânirea tot
mai accentuată și creșterea costurilor cu
persoanele vârstnice sunt importante în
evoluția pieței muncii. Astfel, creșterea
economică va fi afectată semnificativ de
scăderea populației.

Începând cu anul 2006, generațiile scăzute din
punct de vedere numeric, născute după 1989, au
început să intre în segmentul fertil al populației. În
aceste condiții (menținerea scăzută a segmentului
fertil al populației, cât și a fertilității și intrarea în
grupele de vârstă ale populației adulte a
generațiilor mai reduse numeric) populația adultă,
va cunoaște o scădere semnificativă în perioada
2013-2060, de aproape 3,7 milioane persoane.

Populația vârstnică (65 de ani și peste)
Corespunzător, se va diminua și ponderea
persoanelor adulte în totalul populației, de la 64,8%
în 2013 la 50,5% în 2060, iar numărul bărbaților va
continua să fie mai mare decât cel al femeilor.

Populația vârstnică a României a crescut continuu
din anul 2003, atât numeric cât și procentual, de la
11,0% în 1992 la 15,2% în 2014.
În viitor, procesul de îmbătrânire demografică va
continua, cu intensități diferite. Pentru populația în

2060 2040 2020 2060 2040 2020

România

UE28

Estimarea populației Uniunii Europene și a României
în 2020, 2040 și 2060
20,7%
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Sursa: Eurostat, proj_13npms
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vârstă de 65 de ani și peste se anticipează o
creștere numerică continuă.

populației de 28,9%. Se înregistrează un ritm intens
de creștere a ponderii persoanelor de peste 80 ani.
Domină populația de sex feminin (55,1% în 2060).

Astfel, numărul populației vârstnice va crește până
la 5 milioane în anul 2060, cu o pondere în totalul

Prognoza populației adulte (20-64 ani) din România, pe sexe,
în perioada 2012 - 2060
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Prognoza populației vârstnice (65 ani și peste) din România, pe sexe,
în perioada 2012 - 2060
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2050
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Sursa: Eurostat, proj_13npms

1.3. Mișcarea migratorie a populației
Mișcarea migratorie este considerată a fi o cauză,
dar și o soluție, importantă în modificarea
populației
unei
țări,
fluxurile
migratorii
determinând structura acesteia după vârstă și sex,
dar și după alte caracteristici.

Cauze
Principala cauză a mișcării migratoare a populației
rezidă din ruptura dintre numărul populației și
resurse, care are drept efect reducerea veniturilor
și imposibilitatea satisfacerii consumului. Din acest
motiv, categoria persoanelor apte de muncă dețin
ponderea cea mai mare în totalul populației
migratoare, forța de muncă orientându-se către
ramurile sau zonele geografice mai productive, în
care, în mod evident, și veniturile sunt mai ridicate.
De asemenea, mișcările migratorii pot fi
determinate și de motive istorice, religioase,
politice, de ordin psihologic sau pot avea cauze
accidentale (cataclismele și maladiile) ce pot
determina imigrări și emigrări masive și bruște.

Efecte
Migrațiile au consecințe asupra populației de
origine, asupra populației de destinație și asupra
migranților înșiși.

O migrație ce antrenează un număr mare de
persoane, în general de vârstă tânără, poate
provoca, în populația de origine, un deficit de forță
de muncă și astfel, o slăbire a activităților, o
scădere a natalității, o îmbătrânire demografică. Pe
de altă parte, poate avea ca efect ameliorarea
situației celor rămași, prin slăbirea presiunii
demografice sau dacă aceștia primesc bunuri
materiale și bani de la emigranți.
Situația populației de primire poate fi influențată în
ambele sensuri. În perioadele de creștere
economică, imigranții contribuie la completarea
necesarului de forță de muncă; în schimb, în
perioade de recesiune, contribuie la creșterea
numărului de șomeri, fiind cei mai expuși la
concediere.
Un alt aspect foarte cercetat în ultimii ani este
integrarea migranților în comunitățile de primire. În
cazul migrației interne, accentul cade în special pe
problema adaptării persoanelor din mediul rural la
viața urbană și la munca industrială și tehnologică.
În cazul celei externe, o atenție specială se acordă
contactelor între două populații ale căror culturi
sunt mult diferite, fapt ce ridică probleme
deosebite de integrare și discriminare.
Emigrarea persoanelor poate avea, însă, și efecte
benefice asupra țării de origine. Una dintre cele mai
Analiza factorilor de influență a pieței muncii
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benefice consecințe este reprezentată de
reducerea temporară a ratei șomajului. De aici
derivă o tensiune socială mai scăzută, adică se
reduce presiunea asupra guvernului. Realizând
venituri în străinătate, românii trimit bani celor
rămași în țară, aceste transferuri valutare având un
impact considerabil asupra economiei.

Caracteristici
Un fenomen deosebit îl reprezintă exodul
inteligenței, al persoanelor cu calificare superioară
și al familiilor acestora, dinspre țări mai slab
dezvoltate spre Europa de Vest, SUA sau Canada.
În ultimii ani, ca urmare a modificărilor sistemului
legislativ european și național care permite libera
circulație a persoanelor, se constată la nivel
național fenomenul de feminizare a emigrației,
ponderea femeilor care au părăsit țara fiind
semnificativ mai ridicată decât cea a bărbaților.

Analiza migrației interne și externe
În funcție de aspectul teritorial, migrația poate fi
internă și externă (internațională). Migrația
internă se referă la mișcările populației produse în
interiorul granițelor unei țări și pot fi în interiorul
unei regiuni (intraregionale) sau între regiuni
(interregionale). Migrația externă se referă la
trecerea frontierei de stat, a limitelor
administrative oficiale.
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Migrația internă
Caracteristica
principală
a
evoluției
postdecembriste a migrației interne este creșterea
spectaculoasă a migrației urban-rural.
În 2000, s-au înregistrat circa 244 mii de români
care si-au schimbat domiciliul, iar până în anul 2012,
numărul lor a crescut la aproape 374 mii. Cei mai
mulți români care se mută sunt femeile, cu 16-19%
mai multe decât bărbații, iar tinerii au reprezentat
grupa de vârstă cea mai dinamică, respectiv cu cele
mai ridicate rate migratorii.
La începutul anilor ’90, când s-a reglementat libera
circulație a persoanelor și libertatea de stabilire a
domiciliului, în România s-a înregistrat cea mai
ridicată migrație internă. În perioada 1991 – 2000
au scăzut fluxurile migratorii, dar începând cu anul
2001 se intensifică, urmând să se diminueze odată
cu apariția crizei economice.
Migrația rural – urban a înregistrat un nivel maxim
în anul 1990 (45,1/1.000 locuitori), dar s-a diminuat
până în prezent, ajungând la 6,4/1.000 locuitori. În
schimb, numărul persoanelor care și-au schimbat
domiciliul din mediul urban în mediul rural, a avut
o tendință de creștere începând cu anul 1997. Dacă
în anul 1990 se înregistra o rată a fluxurilor
migrației interne din urban în rural de 2,5/1.000
locuitori, până în anul 2012 aceasta a crescut la
12,3‰.
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Migrația populației în direcția rural – urban a
dominat perioada 1990 – 1994, iar începând cu anul
1997 situația s-a inversat, ponderea dominantă fiind
cea dinspre urban spre rural. În anii 1995 și 1996,
cea mai mare pondere a migrațiilor erau din rural în
rural (28,0%), respectiv din urban în urban (27,4%).
Contribuții la modificarea direcției fluxurilor
migratorii dintre rural spre urban și invers au avut o
serie de elemente care au transformat structura
economică românească: privatizarea industriei și
reintegrarea greoaie a persoanelor disponibilizate
din ramurile industriale cu activitate restrânsă, dar
și retrocedarea terenurilor agricole prin aplicarea
legii fondului funciar. Toate aceste elemente au
determinat migrarea populației rămase fără loc de
muncă din urban spre rural. Astfel, în anul 1990,
doar 3,5% dintre migranți au plecat din urban spre
rural, ajungând la 31,8% în 2012.

Schimbările economico – sociale și legislative
ale României au determinat, începând cu
anul 1990, o creștere a mobilității populației,
mai ales din mediul rural spre cel urban,
urmând ca odată cu anul 1997 situația să se
inverseze, majoritatea migranților preferând
să locuiască, mai degrabă, mediul rural decât
cel urban.

În ceea ce privește structura pe sexe, datele
statistice indică faptul că, numărul și ponderea
populației feminine depășește jumătate din totalul
populației migrante, una dintre cauzele posibile
fiind și faptul că femeile își schimbă domiciliul mult
mai frecvent decât bărbații în urma căsătoriei.

Structura fluxurilor migrației interne urbane și rurale din România,
determinate de schimbarea de domiciliu
50
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Astfel, populația feminină deține majoritatea în
totalul populației migrante cu vârstă cuprinsă între
15 și 34 de ani și 50 și peste, în timp ce pentru alte
categorii de vârstă, majoritatea este deținută de
bărbați. Punctul de maxim s-a înregistrat în anul
1999, când 56,0% dintre persoanele care au plecat
cu domiciliul erau femei.

tinerilor care și-au schimbat domiciliul, dar a
crescut, pe de altă parte, ponderea persoanelor de
40 – 49 ani, 50 – 59 ani și de 60 ani și peste.
Persoanele de peste 30 ani s-au mutat, în principal,
din urban în rural, acest flux fiind pus atât pe
seama crizei financiare, dar și a faptului că multe
persoane din această categorie s-au mutat în
mediul rural, unde aveau a doua casă. Doar tinerii
de 15 – 29 ani preferă să își stabilească domiciliul
mai degrabă în mediul urban decât în cel rural.

Soldul schimbărilor de domiciliu din România a
fost negativ pentru mediul rural în perioada 1990 –
1996 și pozitiv în rest; în mediul urban situația
înregistrată este inversă.

În perioada analizată se constată o creștere a
numărului persoanelor cu vârstă cuprinsă între 3040 ani care își schimbă domiciliul din mediul urban
în mediul rural. Acest flux se datorează stopării
procesului industrializării forțate, iar restructurările
au forțat persoanele disponibilizate din unitățile
economice din urban, inclusiv navetiștii din rural, să

Pe grupe mari de vârstă, migrația din România a
înregistrat modificări semnificative. Astfel, dacă în
anul 1990, cele mai multe persoane care plecau se
încadrau ca vârstă în intervalul 20 – 29 ani (37,2%),
până în 2012 acest interval cuprindea cei mai puțini
migranți (4,6%). A scăzut, totodată, ponderea
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29,8%
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29,6%
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14,7%

0%

sub 19 ani
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se întoarcă în mediul lor de rezidență și să încerce
să-și încropească un nou mod de viață. Aceasta
reprezintă așa - numita migrație de reîntoarcere,
dinspre zonele industriale părăsite sau dispărute
spre zonele de origine, o cauză a acestui flux
putând fi apariția ansamblurilor imobiliare mari din
satele aflate în imediata vecinătate a marilor orașe,
ansambluri în care s-au mutat în special familii, așa
explicându-se și numărul mare al copiilor sub 15 ani
care nu mai locuiesc în mediul urban.

Pe regiuni de dezvoltare, cele mai mari valori ale
soldului migratoriu s-au înregistrat la nivelul anului
1990, urmând ca în 2000 și 2012 valorile să fie mult
mai mici. În anul 1990, se observă că populația a
plecat din Nord – Vest, Nord – Est, Sud – Muntenia
și Sud – Vest Oltenia către regiuni precum Centru,
Sud – Est, Vest, dar mai ales București – Ilfov.
În anul 2000 se observă un sold migratoriu negativ
la nivelul unor regiuni care înregistrau valori
pozitive în 1990.

Soldul schimbărilor de domiciliu, în anul 2012
Număr persoane
Județe
Cluj
Regiunea NORD-VEST
1.705
Maramureș
Sibiu
Regiunea CENTRU
-174
Brașov
Covasna
Iași
Suceava
Neamț
Regiunea NORD-EST
-1.165
Bacău
Vaslui
Botoșani
Constanța
Regiunea SUD-EST
-1.831
Brăila
Giurgiu
Regiunea SUD-MUNTENIA
-1.966
Argeș
Ilfov
Regiunea BUCURESTI - ILFOV
4.361
Municipiul București
Dolj
Regiunea SUD-VEST OLTENIA
-3.191
Olt
Timiș
Regiunea VEST
2.261
Hunedoara
Regiuni de dezvoltare

Număr persoane
2868
-915
692
468
-445
2573
133
-539
-1043
-1115
-1174
530
-818
776
-916
11989
-7628
73
-1235
3934
-1556
Sursă: INS
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Astfel, au plecat mai multe persoane decât au sosit
din Nord – Vest, Nord – Est, Sud – Est și din
București – Ilfov., dar au sosit mai multe persoane
în Sud – Muntenia, Sud – Vest Oltenia și Vest.

persoane), Bacău (-1.043 persoane) și Argeș (-916
persoane).
Majoritatea județelor au înregistrat sold negativ în
mediul urban și sold pozitiv în rural; excepție a
făcut județul Ilfov, pentru mediul urban, respectiv
Vaslui pentru mediul rural.

Anul 2012 marchează un sold al schimbărilor cu
domiciliul ridicat în București – Ilfov, Vest și Nord –
Vest, dar negativ în celelalte regiuni.

Migrația externă
Balanța interjudețeană a schimbărilor de domiciliu
a avut sold pozitiv în 14 județe, înregistrând valori
mai ridicate în Ilfov (+11.989 persoane), Timiș
(+3.934 persoane) și Cluj (+2.868 persoane). Sold
negativ al migrației interne cu schimbarea
domiciliului s-a înregistrat într-un număr de 29
județe și Municipiul București, cu valori mai ridicate
în județele Hunedoara (-1.556 persoane), Olt (-1.235
persoane), Botoșani (-1.174 persoane), Vaslui (-1.115

În Uniunea Europeană (27 state), numărul
emigranților înregistrat de Eurostat a fost de 1,3
milioane persoane în anul 2012, în creștere față de
anii precedenți (+13,2% față de 2009). Pe de altă
parte, numărul imigranților înregistrat a fost de 1,7
milioane persoane, în scădere, de această dată,
față de perioada anterioară (-6,5% în 2012 față de
2010).

Soldul migrației interne din România, pe regiuni de dezvoltare,
în 1990, 2000 și 2012
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Astfel, soldul migratoriu înregistrat la nivelul
Uniunii Europene a fost pozitiv, variind între
400.000 – 644.000 persoane în perioada 2009 –
2012.

EMIGRANȚI

Odată cu liberalizarea circulației persoanelor după
anul 1989, în România se înregistrează o emigrare
masivă a populației către străinătate. Opțiunea
românilor s-a îndreptat, în primul rând, către state
membre ale Uniunii Europene, dar și către alte țări
dezvoltate, precum S.U.A., Canada, Australia etc.
Cauzele plecării masive din România sunt unele
politice, dar și economice. Liberul acces la piața
europeană a muncii începând cu anul 2007 a
favorizat crearea unei piețe europene a muncii.
Astfel, migrația pentru ocuparea forței de muncă a
devenit cea mai importantă componentă a
migrației românești din ultimii ani.

Cele mai mari valori ale soldului migrației
internaționale pentru anul 2012 la nivel european
se înregistrează, potrivit datelor Eurostat, în
Germania (+352,2 mii persoane), Italia (+244,6 mii
persoane) și Regatul Unit (+176,8 mii persoane).
Pe de altă parte, un sold negativ ridicat se observă
în Spania (-142,6 mii persoane), Polonia (-58,1 mii
persoane), Grecia (-44,3 mii persoane), Portugalia
(-37,4 mii persoane) și în Irlanda (-35,0 mii
persoane).

În anul 1990, au emigrat din România aproximativ
100.000 persoane și au sosit doar 1.602. Soldul
migratoriu extern este, așadar, negativ.

Soldul migrației internațioanle din UE 27, în anul 2012
- mii persoane -
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Soldul migrației externe a fost negativ în
ultimii 20 ani în România, cu doar câteva
excepții. Trendul este unul descendent, iar
începând cu anul 2007 s-au înregistrat unele
dintre cele mai mici valori. Majoritatea
persoanelor care au imigrat în România sunt
de gen masculin, în timp ce ponderea
femeilor în numărul emigranților este mai
mare decât a bărbaților.
Numărul celor care au plecat din țară s-a
înjumătățit un an mai târziu, iar în anul 2012 s-a
redus până la 18.001 persoane.
Pe sexe, femeile sunt cele care au preferat într-o
măsură mai mare decât bărbații să plece din țară.
Ponderea acestora în efectivul total variază între
52,0% (în 1991) și 65,0% (în 2007). Perioada 2004 –

2010 este caracterizată de o pondere de peste 60%
a femeilor care și-au stabilit domiciliul în
străinătate.
Pe categorii de vârstă, cea mai mare parte a
persoanelor care și-au stabilit domiciliul
permanent în străinătate este reprezentată de
categoria de vârstă 26 – 40 ani. În această
categorie se găsesc persoanele care au urmat
cursurile unor instituții de învățământ din România,
dar fiind nemulțumite de nivelul salarial și de
condițiile de trai, au ales să emigreze spre zone mai
dezvoltate din punct de vedere economic.
Tinerii, o altă categorie ce a înregistrat plecări
masive în anii analizați, sunt în căutarea unor noi
identități profesionale și sociale. Plecarea acestora
afectează fertilitatea și potențialul de apariție a
nou – născuților pe teritoriul României. Pe de altă
parte, există tot mai puține persoane vârstnice (de

Structura emigranților din România, pe vârste, în anii 1990, 2000 și 2012

26,1%

Anul
2000

29,6%

Anul
2012

Sub 18 ani

26,4%

10,3%

26,6%

0%

42

14,0%

18-25 ani

10,5%

32,5%

40%

26-40 ani

11,7%

38,8%

20,6%

20%

10,1%

41-50 ani

Studiu privind tendințele de pe piața națională și europeană a muncii

60%

51-60 ani

10,7%

80%

61 ani și peste

11,7%

4,5% 6,4%

5,8%

3,7%

Anul
1990

100%
Sursa: INS

51 – 60 ani și 61 ani și peste) care aleg să plece din
România.

anul 2000 românii au emigrat către SUA (18,5%),
Canada (17,1%), Germania (15,0%) și Italia (14,5%).

Distribuția emigranților pe naționalități arată că
imediat după liberalizarea circulației internaționale,
persoanele de alte naționalități au ales să plece din
România. Astfel, 62,0% dintre emigranții înregistrați
în 1990 erau germani, 24,6% români, 11,4% maghiari,
0,8% evrei și 1,2% de alte naționalități. Începând cu
anul 1991, numărul emigranților de origine română
este superior celorlalte naționalități.

În anul 2012, un sfert dintre persoanele emigrante
din România au plecat în Spania, 12,7% în Israel,
11,6% în Italia, 10,6% în Germania iar 15,3% către alte
țări.
Emigrarea din România poate fi analizată pe trei
mari perioade:
Între anii 1990 –1995, peste 30% dintre
emigranți au plecat în Germania și Ungaria;
Perioada 1997 – 2009 este marcată de o
pondere considerabilă a emigranților care
s-au stabilit definitiv în țări precum SUA,
Canada, Germania și Italia;
Începând cu anul 2011 și până în prezent, o
pondere importantă a emigranților au
plecat către Spania, Israel, Italia sau
Germania.

Regimul comunist a impus o serie de reguli care au
transformat culturile minorităților din România.
Tendința de omogenizare a afectat cultura
germanilor, iar odată cu înlăturarea barierelor
spațiale, majoritatea au plecat spre țara de origine.
Principalele țări de destinație ale emigranților
români au fost, în 1990, Germania (68,2%), iar în
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Pe regiuni de dezvoltare, în anul 1990, aproape
jumătate dintre emigranți au plecat din Regiunea
de Centru a României, iar 33,6% din Vest. Aici era
concentrată cea mai numeroasă populație
germană. În anul 2000, structura emigranților pe
regiuni începe să se uniformizeze, de această dată
cei mai mulți au plecat din Regiunea București –
Ilfov (19,7%) și Centru (17,9%).
La nivelul anului 2012 se remarcă o creștere a
ponderii populației emigrante din Regiunea
București – Ilfov (30,4%), a celei din Nord – Est
(16,8%), Sud – Est (9,0%) și Sud –Muntenia (7,9%)
față de anul 2000, în detrimentul celorlalte regiuni
care înregistrează scăderi.
Un element specific emigranților români îl
reprezintă nivelul ridicat de educație pe care îl
prezintă, superior activităților în care sunt angajați
în străinătate.


IMIGRANȚI

În primii ani de după 1990, imigrația la nivelul
României era aproape inexistentă, având valori
cuprinse între 900 – 1.800 persoane. În anul 2000,
numărul imigranților a depășit 11.000 persoane, iar
în 2012 a fost de peste 21.000.
Repartiția pe sexe a imigranților este în favoarea
femeilor doar în anul 1991 (63,7% dintre persoanele
imigrante erau femei), în rest bărbații dominând
populația ce și-a stabilit domiciliul în România.
Începând cu anul 2000, proporția persoanelor
imigrante de sex masculin este în creștere.
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Pe categorii de vârste, în cei trei ani analizați, se
observă că populația cu vârstă cuprinsă între 26 –
40 ani a reprezentat majoritatea imigranților.
Aceștia reprezintă persoane aflate în vârstă de
muncă, familii tinere, cu copii, care au condus, chiar
și în proporție redusă, la o creștere a forței de
muncă active. Chiar dacă se observă o scădere a
acestei categorii în anul 2000, în 2012 persoanele
de 26-40 ani reprezentau aproape jumătate din
numărul imigranților înregistrat.
În perioada analizată crește și ponderea tinerilor
imigranți de 18 – 25 ani, veniți, cel mai probabil, la
studii în România. Tot o evoluție s-a înregistrat și la
nivelul grupei de vârstă 51 – 60 ani. Toate aceste
creșteri au loc în detrimentul persoanelor din
categoriile de vârstă foarte tinere (sub 18 ani), și
vârstnice (51-60 ani și 61 ani și peste).
Informațiile statistice referitoare la originea
imigranților arată că, la nivelul anului 1994, cea mai
mare parte a acestora erau germani (26,1%),
austrieci (13,8%) sau proveneau din S.U.A. (9,1%),
Republica Moldova (7,1%) sau Ungaria (6,8%). În
2002 și 2012 dominau, printre imigranți, cetățenii
din Republica Moldova (83,0% dintre imigranții din
2000 și 78,1% din cei din 2012).
Pe regiuni de dezvoltare, majoritatea imigranților
s-au stabilit la nivelul regiunii București – Ilfov în
anii 1991 și 2000. În anul 2012, peste jumătate din
numărul imigranților sosiți în România s-au stabilit
în regiunea de Nord – Est, iar 23,3% în București –
Ilfov. Comparativ cu anii 1991 și 2000, în 2012 se
observă o atracție mai slabă a imigranților către
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regiunile de Nord-Vest, Centru, Sud – Muntenia,
Sud Vest Oltenia și Vest.

migratoriu internațional a fost pozitiv. Astfel, în
2001 au venit cu 429 mai multe persoane decât au
plecat, soldul fiind în creștere: +745 persoane în
2007, un efectiv pozitiv de 1.291 persoane în 2008 și
3.683 persoane în 2012.

Plecarea cetățenilor din România a determinat
importante scăderi demografice. Cu toate acestea,
la nivelul a 4 ani din intervalul analizat, soldul
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(a) de a accepta ofertele reale de încadrare în
muncă;
(b) de a circula liber în acest scop pe teritoriul
statelor membre;
(c) de ședere într-un stat membru pentru a
desfășura o activitate salarizată în conformitate
cu actele cu putere de lege și actele
administrative care reglementează încadrarea
în muncă a lucrătorilor statului respectiv;
(d) de a rămâne pe teritoriul unui stat membru
după ce a fost încadrat în muncă în acest stat, în
condițiile care vor face obiectul unor
regulamente adoptate de Comisie.
(4) Dispozițiile prezentului articol nu se aplică
încadrării în administrația publică.

Politici de mobilitate ale forței de
muncă
Mobilitatea forței de muncă în Uniunea Europeană
Mobilitatea forței de muncă în cadrul Uniunii
Europene este considerată una dintre drepturile
fundamentale ale lucrătorilor, ce contribuie la
progresul social și economic, a unui grad mai înalt
de ocupare a forței de muncă şi la o dezvoltare
durabilă şi echilibrată.
La nivelul european, libera circulație a persoanelor
din cadrul Comunității este considerată una dintre
cele mai importante din cele 4 libertăți
fundamentale garantate de legislația UE începând
cu 1957 și este garantată de Tratatul fundamental
privind Uniunea Europeană (Titlul IV – Libera
circulație a persoanelor, a serviciilor și a
capitalurilor, art. 45 – art. 62) și de legislația
comunitară.
Tratatul privind Uniunea Europeană
Articolul 45
(1) Libera circulație a lucrătorilor este
garantată în cadrul Uniunii.
(2) Libera circulație implică eliminarea oricărei
discriminări pe motiv de cetățenie între
lucrătorii statelor membre, în ceea ce privește
încadrarea în muncă, remunerarea și celelalte
condiții de muncă.
(3) Sub rezerva restricțiilor justificate de motive
de ordine publică, siguranță publică și sănătate
publică, libera circulație a lucrătorilor implică
dreptul:
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Libera circulație a lucrătorilor este strâns legată de
ocuparea forței de muncă și formarea profesională,
în măsura în care aceasta urmărește să dea
lucrătorilor posibilitatea de a răspunde unor oferte
concrete de încadrare în muncă provenind din alte
regiuni ale Uniunii.
Astfel de legături au impus ca problemele care se
ivesc în această privință să fie reglementate și
studiate în interdependența lor și nu izolat, ținând
seama, de asemenea, de aspectele ocupării forței
de muncă pe plan regional. Atât Strategia de la
Lisabona, cât și Strategia europeană privind
ocuparea forței de muncă, au introdus ocuparea
forței de muncă în calitate de subiect de interes
comun și în acest scop cer eliminarea obstacolelor
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în calea mobilității și creșterea mobilității forței de
muncă din UE.

ca și cea acordată de către oficiile de ocupare a
forței de muncă propriilor resortisanți care
caută un loc de muncă.

Regulamentul (UE) nr. 492/2011 al Parlamentului
European și al Consiliului din 5 aprilie 2011 privind
libera circulație a lucrătorilor din cadrul Uniunii
are în vedere eliminarea oricărei discriminări între
lucrătorii statelor membre ale Uniunii ”în ceea ce
privește încadrarea în muncă, remunerarea și alte
condiții de muncă, precum și dreptul acestor
lucrători de a se deplasa liber în cadrul Uniunii
pentru a desfășura o activitate salariată, sub
rezerva restricțiilor justificate de motive de ordine
publică, siguranță publică și sănătate publică”.

Articolul 7
(1) Lucrătorul resortisant al unui stat membru
nu poate fi tratat diferit, pe teritoriul celorlalte
state membre, față de lucrătorii naționali, pe
criterii de cetățenie, în ceea ce privește
condițiile de încadrare în muncă și de muncă și,
în special, în ceea ce privește remunerarea,
concedierea și, în cazul în care rămâne fără un
loc de muncă, reintegrarea profesională și
reangajarea.
(2) Acesta beneficiază de aceleași avantaje
sociale și fiscale ca și lucrătorii naționali.
(3) În același temei și în aceleași condiții ca și
lucrătorii naționali, acesta are acces la formare
în școli profesionale și centre de recalificare.

Articolul 1
(1)Orice resortisant al unui stat membru,
indiferent de reședința sa, are dreptul de acces
la o activitate salariată și de a desfășura această
activitate pe teritoriul altui stat membru, în
conformitate cu actele cu putere de lege și cu
actele administrative care reglementează
încadrarea în muncă a resortisanților statului
respectiv.
(2)Acesta beneficiază, în special, pe teritoriul
unui alt stat membru, de aceeași prioritate ca și
resortisanții statului respectiv în ceea ce
privește accesul la locurile de muncă
disponibile.
Articolul 5
Resortisantul unui stat membru care caută un
loc de muncă pe teritoriul altui stat membru
primește pe teritoriul acestuia aceeași asistență

Un act document relevant privind politica
europeană este reprezentat de Directiva 2014 /54/
UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16
aprilie 2014 privind măsurile de facilitare a
exercitării drepturilor conferite lucrătorilor în
contextul liberei circulații a lucrătorilor.
Articolul 3
(1) Statele membre se asigură că după un
posibil recurs la alte autorități competente,
inclusiv, dacă se consideră adecvat, proceduri
de conciliere, sunt disponibile proceduri
judiciare, (…) pentru toți lucrătorii din Uniune
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și pentru membrii familiilor lor care consideră că
au suferit sau suferă de pe urma unor restricții
și obstacole nejustificate în calea dreptului lor la
liberă circulație sau care se consideră
nedreptățiți prin neaplicarea principiului
egalității de tratament, chiar și după încetarea
relației în care se presupune că au existat
restricția și obstacolul sau discriminarea.
(6) Statele membre introduc în sistemul lor
juridic intern măsurile necesare pentru
protecția lucrătorilor din Uniune față de orice
tratament sau consecință defavorabilă ca
reacție la o plângere sau la o procedură care are
ca scop asigurarea respectării drepturilor
menționate la articolul 1.
Articolul 4
(1)Fiecare stat membru desemnează una sau
mai multe structuri sau organisme (denumite
în
continuare
„organisme”)
pentru
promovarea,
analiza,
monitorizarea
și
susținerea egalității de tratament pentru toți
lucrătorii din Uniune și membrii familiilor lor
fără discriminare pe motiv de cetățenie, fără
restricții sau obstacole nejustificate în calea
dreptului lor la liberă circulație și adoptă
dispozițiile necesare pentru buna funcționare a
unor astfel de organisme. Respectivele
organisme pot să facă parte din organismele
existente la nivel național care au obiective
similare.

EURES:
rețeaua
europeană de servicii
pentru
ocuparea
forței de muncă şi
mobilitatea
lucrătorilor
EURES
(European
Employment Services
sau,
în
română,
Serviciul European de
Ocupare a Forței de Muncă) este o rețea de
cooperare constituită de serviciile publice de
ocupare a forței de muncă, la care participă ca
parteneri și organizații sindicale și patronale.
Rețeaua EURES a fost înființată în scopul încurajării
și sprijinirii mobilității forței de muncă, în temeiul
Deciziei nr. 93/569/CEE a Comisiei din 22 octombrie
1993 privind punerea în aplicare a Regulamentului
(CEE) nr. 1612/68 al Consiliului privind libera
circulație a lucrătorilor în cadrul Comunității.
Decizia 2012/733/UE a Comisiei Europene
Articolul 1
Pentru a îndeplini obligațiile prevăzute în
capitolul II din Regulamentul (UE) nr. 492/2011,
Comisia, împreună cu statele membre, instituie
și pune în funcțiune o rețea europeană de
servicii de ocupare a forței de muncă, denumită
EURES.
Articolul 2
În beneficiul persoanelor aflate în căutarea unui
loc de muncă, lucrătorilor și angajatorilor,
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EURES promovează, după caz, în cooperare cu
alte servicii sau rețele europene:
(a) dezvoltarea pieței europene a forței de
muncă deschise și accesibile tuturor, care
respectă pe deplin cerințele juridice și
standardele de muncă aplicabile;
(b) compensarea și plasarea la nivel
transnațional, interregional și transfrontalier
prin schimbul de locuri de muncă vacante și de
cereri de locuri de muncă, precum și
participarea la activități de mobilitate specifice
la nivelul UE;
(c) transparența și schimbul de informații
privind piețele europene ale muncii, inclusiv cu
privire la condițiile de viață și de muncă și la
posibilitățile de dobândire a competențelor;
(d) elaborarea de măsuri pentru promovarea și
facilitarea mobilității lucrătorilor tineri;
(e) schimbul de informații privind stagiile și
ucenicia în sensul Regulamentului (UE) nr.
492/2011 și, după caz, plasarea stagiarilor și
ucenicilor;
(f) elaborarea de metode și de indicatori în
acest scop.
Articolul 7
(1)Întreaga gamă de servicii EURES cuprinde
recrutarea, corelarea cererii și a ofertei de locuri
de muncă și plasarea, acoperind toate etapele
plasării forței de muncă, începând din stadiul de
pregătire dinaintea recrutării și până la
asistența ulterioară plasării, precum și
furnizarea de informații conexe și consiliere.

Scopul rețelei EURES este de a facilita libera
circulație a lucrătorilor în cadrul Spațiului Economic
European (statele membre ale Uniunii Europene,
plus Norvegia, Liechtenstein și Islanda), precum și
în Elveția, de a furniza mai multe locuri de muncă
vacante și de a îmbunătăți corelarea dintre locurile
de muncă vacante și candidaturile depuse, sporind
în același timp integrarea EURES în cadrul
serviciilor publice naționale de ocupare a forței de
muncă.
Rețeaua dispune de aproximativ 900 de consilieri
EURES care intră zilnic în contact cu persoane în
căutarea unui loc de muncă şi cu angajatori din
întreaga Europă. Rețeaua funcționează prin
portalul EURES, un portal unic în UE, fiind gratuit şi
oferind informații în 25 de limbi privind condițiile de
viață şi de muncă în toate țările participante.
Portalul EURES oferă nu numai informații despre
locurile de muncă vacante în Spațiul Economic
European și Elveția, ci și informații practice despre
condițiile de viață și de muncă în Europa, precum și
o bază de date on-line cu CV-urile solicitanților de
locuri de muncă. Portalul EURES oferă acces la
peste 1,4 milioane de locuri de muncă vacante și la
aproape 31 000 de angajatori înregistrați.

Spațiul SCHENGEN
Spațiul Schengen reprezintă o zonă de libertate de
mișcare unde controalele la frontierele interne ale
statelor semnatare au fost eliminate și a fost creată
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o singură frontieră externă unde controalele se
desfășoară conform unui set de reguli clare.

colaborează cu statele membre în anumite
domenii. Aceste state sunt România și Bulgaria.

Spațiul Schengen a apărut la începutul anilor ’80,
din dorința conducătorilor Germaniei și Franței de a
elimina controalele la frontiera care le despărțea
statele. Viziunea lor a dus la crearea acordului
dintre Germania, Franța, Țările de Jos, Belgia și
Luxemburg, semnat în orașul Schengen, în anul
1985.

În anul 2013, a aderat la Uniunea Europeană și
Croația, dar până în acest moment nu și-a depus
Declarația de pregătire pentru a începe procesul de
evaluare Schengen.

Cele 5 state fondatoare ale spațiului Schengen
au semnat, la 19.06.1990, Convenția de aplicare
a Acordului Schengen prin care s-au abrogat
controalele la frontierele interne dintre statele
semnatare şi s-a creat conceptul de frontieră
externă, unde controalele se desfășurau
conform unui set de reguli clare. Prin Tratatul de
la Amsterdam (semnat în 1997, dar intrat în
vigoare în 1999) s-a integrat aquais-ul Schengen
în cadrul legislativ comunitar.

Harta țărilor membre spațiului Schengen

În prezent, 26 state europene au drepturi
depline în Acordul Schengen: Belgia, Italia,
Danemarca,
Franța,
Portugalia,
Suedia,
Germania, Spania, Finlanda, Luxemburg, Grecia,
Islanda, Olanda, Austria, Norvegia, Cehia,
Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia,
Slovacia,
Slovenia,
Ungaria,
Elveția
și
Liechtenstein.
Pe lângă statele enumerate mai sus, încă 2 state
membre ale Uniunii Europene au decis să nu
aplice în totalitate aquais-ul Schengen, dar
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Mobilitatea forței de muncă în România
Migrația are un rol din ce în ce mai însemnat asupra
societății românești. Revoluția din decembrie 1989
a acționat ca un punct de ruptură asupra sporului
migratoriu românesc. Dacă în perioada comunistă a
dominat migrația internă, granițele fiind practic
închise, odată cu anul 1990 se înregistrează o
valoare maximă istorică a numărului emigranților
care au ales să plece definitiv din România.

Înainte de 1989, migrația internațională era strict
controlată de stat. Începând cu anul 1947, au fost
reduse drastic posibilitățile de călătorie ale
românilor în străinătate. Pe de altă parte, s-a
permis emigrarea evreilor și a germanilor. După
anul 1977, România permitea emigrarea unui
anumit număr de etnici germani în schimbul unor
compensații financiare primite de la Germania. Cu
câțiva ani înainte de căderea regimului comunist,
condițiile economice și politice din România au
determinat plecarea unui număr considerabil de
cetățeni români, ce au obținut azil politic în țările
învecinate.
În acea perioadă, migrația internă se făcea
îndeosebi dinspre zonele slab dezvoltate spre
marile centre industriale. Începutul fenomenului
migraționist de la sat la oraș a început în anii 1950,
punctul culminant înregistrându-se în anii 1970.
Industrializarea masivă, dar și puternica atracție
exercitată de centrele universitare au fost

principalele cauze ale fenomenului, dar acesta a
fost stopat printr-o lege din anii 1980.
Migrația internațională a explodat practic începând
cu anul 1990. Principalele forme de mobilitate au
fost emigrarea etnicilor germani și maghiari și
circulația forței de muncă.
Una dintre primele măsuri luate de autoritățile
instalate la conducerea României după căderea
comunismului este reprezentată de liberalizarea
regimului pașapoartelor. Această măsură a fost
reglementată prin Decretul de Lege nr. 10 din 8
ianuarie 1990 privind regimul pașapoartelor și al
călătoriilor în străinătate:
CAP. 1
Dispoziții generale
ART. 1. Cetățenii români, fără deosebire de rasă,
naționalitate, sex, limbă, religie, convingeri
politice, ocupație, se bucură de dreptul de a
călători liber în străinătate.
ART. 2. Fiecare cetățean român are dreptul la
eliberarea unui pașaport pe baza căruia să
poată călători în străinătate, vizele române de
intrare - ieșire fiind desființate. Prin hotărâre a
guvernului se vor stabili sumele ce se asigură,
prin schimb valutar, cetățenilor români care
călătoresc peste graniță.
ART. 3. Dreptul de a călători în străinătate nu
poate face obiectul unor restricții, exceptând
cazurile prevăzute în prezentul decret - lege.
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Un alt Instrument care a reglementat libera
circulație a românilor în străinătate este Constituția
României, prin articolul 25.
ART. 25 Libera circulație
(1) Dreptul la liberă circulație, în țară și în
străinătate, este garantat. Legea stabilește
condițiile exercitării acestui drept.
(2) Fiecărui cetățean îi este asigurat dreptul de
a-și stabili domiciliul sau reședința în orice
localitate din țară, de a emigra, precum și de a
reveni în țară.

O altă serie de plecări masive din România se
înregistrează începând cu anul 2002, când a fost
ridicat regimul vizelor pentru români de către țările
din spațiul Schengen.
În Regulamentul (CE) nr. 539 din 2001 al Consiliului
din 15 martie 2001 de stabilire a listei țărilor terțe
ai căror resortanți trebuie să dețină viză pentru
trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe
ai căror resortanți sunt exonerați de această
obligație este inclusă și România, pe lista celor care
nu necesită viza. Singura precizare specială făcută
României a fost inclusă în art. 8, alin. (2): data
intrării în vigoare a acestui regulament nu este în
cea de-a douăzecea zi de la data publicării în
Jurnalul Oficial al Comunităților Europene, ca în
cazul tuturor celorlalte state membre, ci se va
decide ulterior de Consiliu.

Cetățenii de origine română au acum posibilitatea
să lucreze într-un stat membru al Uniunii Europene
în aceleași condiții ca și cetățenii statului membru
gazdă.
Orice cetățean al UE are dreptul de a lucra şi a locui
în orice stat membru, fără discriminări pe bază de
naționalitate. Libera circulație a persoanelor
constituie una dintre libertățile fundamentale
garantate de Tratatul privind Uniunea Europeană
(art. 3, 39, 40) şi de legislația comunitară. Regulile
comunitare privind libera circulație a lucrătorilor se
aplică şi statelor membre ale Spațiului Economic
European (Islanda, Liechtenstein şi Norvegia).
Elveția a încheiat un acord bilateral cu UE privind
libera circulație a persoanelor.
Potrivit Tratatului de Aderare a
României la Uniunea Europeană,
membre au restricționat libera
lucrătorilor din aceste țări pentru
determinată.

Libera circulație a forței de muncă din România și
Bulgaria a fost deschisă încă de la 1 ianuarie 2007
spre țări cum sunt Cipru, Estonia, Finlanda, Letonia,
Lituania, Polonia, Republica Cehă, Slovacia,
Slovenia sau Suedia. De asemenea, în Franța, Italia
și Ungaria s-a luat decizia de deschidere parțială a
pieței forței de muncă. Începând cu 01.01.2014
accesul cetățenilor români pe piața forței de muncă
UE nu mai este restricționat, prin impunerea unei
autorizații de muncă.

Aderarea României la Uniunea Europeană a adus
noi reglementări asupra migrației forței de muncă.
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Bulgariei și
unele state
circulație a
o perioadă
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România este membră a rețelei EURES din anul
2007, iar instituția cu atribuții în recrutarea și
plasarea cetățenilor români în străinătate este
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de
Muncă. ANOFM oferă servicii de informare,
orientare și repartizare, atât pentru angajatori, cât
și pentru solicitanții de locuri de muncă interesați
de pe piața europeană a muncii.
La nivel intern, mobilitatea forței de muncă este
susținută prin Legea nr. 76 din 16 ianuarie 2002
(actualizată) privind sistemul asigurărilor pentru
șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.
Această lege are printre obiective, ”creșterea
mobilității forței de muncă în condițiile schimbărilor
structurale care se produc în economia națională”.
ART. 74
Persoanele care în perioada în care beneficiază
de indemnizație de şomaj se încadrează,
potrivit legii, într-o localitate situată la o
distanță mai mare de 50 km de localitatea în
care îşi au domiciliul stabil, beneficiază de o
primă de încadrare acordată din bugetul
asigurărilor pentru şomaj egală cu de două ori
valoarea indicatorului social de referință în
vigoare la data acordării.
ART. 75
Persoanele care în perioada în care beneficiază
de indemnizație de şomaj se încadrează,
potrivit legii, într-o altă localitate şi, ca urmare a
acestui fapt, îşi schimbă domiciliul primesc o
primă de instalare, acordată din bugetul

asigurărilor pentru şomaj, egală cu de şapte ori
valoarea indicatorului social de referință în
vigoare la data instalării.
În acest fel, sunt încurajate persoanele aflate în
șomaj să își găsească un loc de muncă pe teritoriul
României, chiar la o distanță considerabilă față de
localitatea de domiciliu, primind, în schimb,
anumite sume de bani deloc de neglijat.
Aderarea României la în Spațiul Schengen
Pentru România, au fost aprobate toate rapoartele
de evaluare Schengen în cadrul Grupului de lucru
Evaluare Schengen de la Bruxelles. Cu toate
acestea, până în prezent, Consiliul nu a putut lua o
decizie cu privire la eliminarea controlului
frontierelor interne cu privire la România, dar nici la
Bulgaria. Pe parcursul procesului de aderarea,
Comisia Europeană a susținut România în acest
demers.
Odată cu aderarea României la Spațiul Schengen,
trecerea frontierelor de stat se va putea realiza la
orice oră și în orice loc, iar cetățenii statelor
membre vor putea călători în afara țării la fel ca în
interiorul acesteia. Ei au nevoie doar de un act de
identitate valabil.
Doar din motive de ordine și siguranță publică se
vor putea realiza controale la frontierele interne
Schengen, decizia fiind luată de fiecare stat
membru.
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Pe lângă numeroasele avantaje aduse de această
reglementare, eliminarea controalelor duce la
creșterea pericolului național, în România putând
intra infractori din spațiul Schengen. De asemenea,
prin România ar putea încerca persoanele
emigrante din spațiul extracomunitar să intre în
spațiul Schengen. Tocmai din acest motiv, în ultimii
ani au fost derulate o serie de proiecte ce au avut
ca scop întărirea sistemului vamal românesc.
Pentru a elimina aceste posibile probleme, în
cadrul mecanismului Schengen a fost înființat un
sistem de informații: Sistemul de Informații
Schengen (SIS). Cu ajutorul acestuia, autoritățile
naționale de control la frontieră şi autoritățile
judiciare pot obține informații cu privire la anumite
persoane şi obiecte.
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ANALIZA SITUAȚIEI ÎNTREPRINDERILOR
DE LA NIVEL EUROPEAN ȘI NAȚIONAL
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Evoluții
ale
numărului
de
întreprinderi active din România și
Uniunea Europeană

observă o scădere de 0,4% în 2010 față de anul
precedent, după care începe să crească din nou.
Media anuală de creștere a numărului unităților
active în perioada 2008 – 2012 a fost de 5,7%, iar cea
corespunzătoare intervalului 2010 – 2012 de 1,7%.

Evoluția întreprinderilor
Europeană

Parte a Uniunii Europene încă de la 1 ianuarie 2007,
România deține o pondere destul de scăzută în
economia Uniunii, potrivit datelor furnizate de
Eurostat. În anul 2012 s-a înregistrat cea mai mare
pondere a numărului de firme active din efectivul
total de întreprinderi ale Uniunii, de 2,6%. Aceeași
situație se observă și în anul 2002. Totodată, în anii
2004 și 2010 România a contribuit în proporție de
numai 1,7% la numărul total de întreprinderi
înregistrate de Uniunea Europeană, conform
Eurostat.

active

din

Uniunea

Europa începe să își revină din criza economică care
a afectat-o din 2008, trecând printr-o perioadă de
relansare dificilă.
În anul 2012 erau înregistrate la nivelul Uniunii
Europene 28.871.9341 întreprinderi active, conform
Eurostat.
Numărul de întreprinderi active din Uniunea
Europeană s-a situat pe un trend ascendent în
perioada 1997 – 2000, urmat de o scădere în 2001 –
2002. Anii 2003 și 2004 au fost marcați de o
creștere a numărului de întreprinderi active
înregistrate de la an la an, creștere medie de 37,0%.
Urmează o perioadă (2004 – 2007) în care se
observă o tendință ușoară de creștere, media
anuală fiind de +2,5%. La finele anului 2008 se
înregistrau cu 21,4% mai multe firme decât în anul
precedent.
Perioada 2009 –2012 este marcată, din nou, de o
tendință constantă în ceea ce privește numărul de
întreprinderi active înregistrate de Eurostat. Se

1

Pentru anii în care nu eu existat date referitoare pentru
întregul nivel al Uniunii Europene, s-au însumat datele
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Evoluția întreprinderilor active din România
Înainte de anul 1990, economia românească era
organizată centralizat, deciziile de producție
pentru fiecare întreprindere fiind luat pe baza unui
plan. Tranziția la economia de piața s-a făcut pe
baza unor politici realizate de Fondul Monetar
Internațional și Banca Mondială, fundamentată pe
cel puțin 3 elemente: liberalizarea prețurilor și a
comerțului, administrarea privată a activelor,
sistem bancar pe două niveluri (bancă centrală și
bănci comerciale). Astfel, programul de reformă
aplicat de România în perioada 1990 – 1992 a
permis alocarea mai eficientă a resurselor și
creșterea ușoară a productivității, potrivit datelor
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Băncii Naționale a României, ceea ce a determinat
o creștere economică în 1993 și 1994.

România înregistrând o creștere economică care
poate fi considerată boom economic.

Din anul 1994, programul de reformă a fost
abandonat deoarece ritmul lent de aplicare a
măsurilor genera costuri greu de suportat. Anii
1995 și 1996 au fost marcați de o creștere
economică nesustenabilă, ceea ce a impus
introducerea unei reforme mai dure pentru
perioada 1997 – 1999, pe fondul unei inflații de trei
cifre. Aceasta din urmă a afectat și mai mult
capacitatea de atragere a fondurilor externe a
României, în contextul internațional a crizei
financiare din Asia și Rusia. Astfel, s-a instaurat o
politică monetară restrictivă, pe baza unor reforme
structurale, ceea ce a creat o recesiune de scurtă
durată.

Factorii de influență sunt în principal creditele
ieftine ce au sporit investițiile, afacerile au devenit
prospere, antreprenorii fiind atrași să dezvolte
întreprinderi profitabile. În același timp, s-a rupt
echilibrul dintre producție și consum, fapt ce a
anticipat criza economică.
Primele simptome ale crizei economice mondiale
apar în România la sfârșitul anului 2008, iar din
2009 deja se văd consecințele: s-a introdus
impozitul forfetar, a crescut TVA-ul, a scăzut
eficiența factorilor de producție, a rentabilității, nu
se mai acordă credite la fel de ușor, se reduc
investițiile etc., ceea ce a determinat suspendarea
activității mai multor firme, falimentarea altora sau
intrarea în procedura insolvenței sau a
reorganizării.

Urmează o perioadă marcată de o evoluție
ascendentă a PIB – ului național (2002 – 2008),

Evoluția numărului de întreprinderi din Uniunea Europeană,
în perioada 1997 - 2012
35.000.000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Notă: Graficul conține date însumate ale țărilor membre pentru care există informația statistică
în anul respectiv, din Rev. 1 și 2; nu sunt incluse firmele din sectorul agricol
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Sursa: Eurostat,
bd_9b_size_cl și bd_9bd_sz_cl_r2
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Politicile de relansare economică au determinat o
creștere fragilă a numărului de întreprinderi active
înregistrate la nivelul României în perioada 2011 –
2013.

Analizând evoluția numărului de întreprinderi
active din Uniunea Europeană și din România, se
poate observa că efectele crizei economice s-au
simțit mai puternic în țara noastră.

Ponderea numărului de întreprinderi active din România în structura
Uniunii Europene, în perioada 2000 - 2012
3%

2,6%
2,2%

2%

2,6%

2,4%

2,3%

2,3%

1,9%

1,7%

1,8%

2,0%

1,8%

2004

2005

2006

2007

2008

1,9%

1,7%

1%

0%
2001

2002

2003

2009

2010

2011
2012
Sursa: Eurostat, INS

472.187

452.010

491.805

541.696

554.967

520.032

480.323

410.495

363.086

328.445

320.929

318.370

329.827

400000

329.435

500000

327.736

600000

450.202
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În perioada 1998– 2000 modificarea anuală medie a
numărului de întreprinderi active este negativă în
România și pozitivă la nivelul UE, ba chiar cu o
valoare ridicată.

Perioada 2009 – 2012 a fost marcată de o scădere
medie a întreprinderilor active de la an la an de 3,8%. În schimb, media Uniunii Europene a fost
pozitivă, semn că efectele crizei nu s-au simțit atât
de puternic, datorită unor țări în care nu a scăzut
considerabil numărul de întreprinderi active în
această perioadă (Olanda, Belgia, Franța,
Luxemburg, Slovenia, Slovacia, Finlanda, Suedia).

Perioada 2001 – 2004 este marcată de o creștere a
numărului de întreprinderi active atât în România,
cât și în UE, cu precizarea că media UE este mai
ridicată. O situație inversă se observă pentru
intervalul 2005 – 2007, când creșterea medie a
numărului de firme active din România o depășește
pe cea de la nivelul UE.

Modificarea procentuală a numărului de întreprinderi active înregistrate de la an la an (valori medii)
1998 - 2000
2001 - 2004
2005 - 2008
2009 - 2012
România
-0,9%
6,7%
7,8%
-3,8%
UE
17,8%
14,5%
7,2%
1,7%
Sursă: INS, Eurostat; calcule proprii

Modificarea procentuală a numărului de întreprinderi
din România și Uniunea Europeană, în perioada 1998 - 2012
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Evoluția întreprinderilor active de la nivelul celor 8
regiuni de dezvoltare ale României
La nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare ale
României nu se observă modificări majore în ceea
ce privește structura numărului de întreprinderi
active, pe ani, în perioada 1997 – 2013. Regiunea
București –Ilfov rămâne cea în care sunt
concentrate cele mai multe unități economice din
țară. Mai mult decât atât, ponderea întreprinderilor
din această regiune este în creștere, în detrimentul
regiunilor de Sud – Est, Nord – Est, Sud – Muntenia
și Sud – Vest Oltenia, unde tendința este
descrescătoare.
O tendință ușor crescătoare a numărului de
întreprinderi active din România se observă și la

nivelul Regiunilor Nord – Vest și Vest. În ceea ce
privește
regiunea
de
Centru,
ponderea
întreprinderilor active în economia națională este
egală în anii 1997 și 2013, cu o ușoară tendință de
creștere în acest interval.
În anul 2013, situația ultimelor două regiuni ale
României în privința numărului de întreprinderi
active înregistrate în 1997 s-a inversat. Astfel, dacă
Regiunea de Vest era ultima într-un top
descendent al numărului de firme active în 1997, a
ajuns să depășească ca proporție Regiunea Sud –
Vest Oltenia din anul 2001 și să se mențină pe
această poziție.
Perioada de scurtă recesiune prin care a trecut
România în anii 1997 – 1999 este evidențiată și la
nivelul regiunilor țării prin evoluția numărului de
întreprinderi active.

Evoluția numărului de întreprinderi active din România, pe regiuni,
în perioada 1997 - 2013
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2010

2011
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Regiunea NORD-EST
Regiunea BUCURESTI - ILFOV
Sursa: INS

Numărul de firme înregistrat de INS în 2002 este
mai scăzut decât cel din 1997 în jumătate dintre
regiunile țării (Nord – Est, Sud – Est, Sud –
Muntenia și Sud – Vest Oltenia), în timp ce nivelul
național are o ușoară valoare pozitivă (+0,2%). Însă
în anul 2002 situația este mai favorabilă;
comparând numărul de întreprinderi active din
2000 cu cel din 1997, observăm o creștere de 2,0%
doar în cazul Regiunii București – Ilfov, celelalte
înregistrând o situație negativă.

Numărul de întreprinderi din România a
crescut după căderea comunismului,
atingând punctul maxim în anul 2008.
Efectele crizei economice nu au ocolit
România, simțindu-se puternic în perioada
2009 - 2011, când o serie de firme au fost
nevoite să își sisteze sau să își închidă
activitatea.

Anii 2002 – 2008 au fost marcați de o creștere a
numărului de întreprinderi active în toate regiunile
țării. Potrivit datelor furnizate de Institutul Național
de Statistică, rata de creare a întreprinderilor active
a crescut de la 23,8% în anul 2002 la 43,3% în 2008.
La nivelul Regiunii București – Ilfov se înregistrează
cele mai mari rate de creare a întreprinderilor
active, spre deosebire de Sud – Vest Oltenia și Vest
unde sunt cele mai mici.
Începând cu anul 2009 scade numărul de firme din
toate regiunile României, ca efect al crizei
economice mondiale. Se observă o diminuare și a
ratei de creare a întreprinderilor. Ultimii ani
analizați, 2012 și 2013 marchează o ușoară evoluție
a numărului de firme active, ca efect al politicilor
de redresare economică urmărite de România.
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Structura numărului de întreprinderi active ale României, pe regiuni de dezvoltare,
în perioada 1997 – 2013
Regiunea
București - Ilfov
Nord - Vest
Centru
Sud - Est
Sud - Muntenia
Nord - Est
Vest
Sud - Vest Oltenia
Total

Anul
1997
19,8%
13,3%
11,8%
13,2%
12,1%
12,0%
8,6%
9,3%
100,0%

Anul
2000
20,8%
13,5%
12,1%
13,1%
11,6%
11,6%
8,6%
8,6%
100,0%

Anul
2004
22,49%
13,70%
12,41%
12,33%
10,78%
11,20%
9,36%
7,73%
100,0%

Anul
2008
23,41%
14,19%
12,25%
11,80%
10,72%
10,97%
9,48%
7,17%
100,0%

Anul
2008
24,32%
13,92%
11,87%
11,68%
10,92%
10,65%
9,25%
7,38%
100,0%

Anul
2012
22,49%
13,70%
12,41%
12,33%
10,78%
11,20%
9,36%
7,73%
100,0%

Anul
2013
24,5%
14,1%
11,8%
11,6%
10,9%
10,6%
9,3%
7,3%
100,0%
Sursă: INS

Rata de creare a numărului de întreprinderi active din România, pe regiuni de dezvoltare,
în perioada 2002 - 2012 (%)
Regiune
Nord - Vest
Centru
Nord - Est
Sud - Est
Sud-Muntenia
București - Ilfov
Sud - Vest Oltenia
Vest
Total

2002
3,6
2,9
3,1
3,5
2,5
4,3
1,9
2,2
23,8

2003
4,5
4
4,5
3,8
3,6
5,6
2,8
2,8
31,7

2004
5,7
4,3
4,8
4,3
4,1
7,2
2,9
3,7
36,9

2005
6,1
6
6
5,2
4,6
7,1
3
4,6
42,4

2006
5,2
5
4,7
4,6
3,9
7
2,5
3,9
36,5

2007
6,2
5,2
5,2
4,5
4,4
9,6
3,1
4
42,2

2008
6,3
5,6
5,2
5,1
5,3
8,4
3,2
4,3
43,3

2009
4,7
4
4,3
3,8
4
6,1
2,5
3,2
32,6

2010
5
4,3
4,1
3,8
4
6,2
2,8
3,1
33,2

2011
5,5
4,3
4,6
4,2
4,4
6,5
3,2
3,5
36,1

2012
4,6
2,9
3,3
3
3
5,8
2,9
2,7
28,1

Sursă: INS
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2.1. Structura economică a întreprinderilor
Structura economică din Uniunea Europeană
Sectoarele mari de activitate din economia Uniunii
Europene au suferit modificări în cei 10 ani analizați
(perioada 1997 – 2007) conform codurilor CAEN
Rev. 12. Se observă că în 1997, cea mai mare parte a
unităților active erau ocupate în comerț (38,8%),
sector urmat de hoteluri și restaurante, transport,
depozitare
și
comunicații
(16,6%)
și
industrie(15,0%).
De-a lungul timpului, s-a diminuat numărul de
întreprinderi ce activau în sectorul comerțului, cele
din industrie și din sectorul hotelurilor și al
restaurantelor, transportului, depozitării și
comunicațiilor.
Pe de altă parte, a crescut, în economia Uniunii
Europene, ponderea sectorului construcțiilor, al
intermedierilor financiare și al tranzacțiilor
imobiliare, precum și cel al educației, sănătății și al
altor activități. Astfel, dacă în anul 1997,
construcțiile ocupau penultima poziție, în 2007
2

Notă: *Datele referitoare la structura numărului de
întreprinderi de la nivelul Uniunii Europene nu cuprind
informații referitoare la toate statele componente din
prezent, acestea sunt disponibile doar parțial, variind de
la an la an și de la un sector economic la altul.
** La nivelul datelor Eurostat, sectorul agricol este tratat
diferit, în alte secțiuni.

sunt pe al treilea loc, 16,1% din numărul de
întreprinderi înregistrate având acest domeniu de
activitate.
Revizia 2 a clasificării activităților economiei a adus
modificări de structură și de agregare. Din evoluția
pe sectoare mari de activitate de mai jos se
observă, în continuare, o scădere a ponderii
industriei și comerțului în economia Uniunii
Europene.
Un fapt interesant este dat de sectorul
construcțiilor: dacă până în 2007 proporția firmelor
ce activat în sectorul construcțiilor era în creștere,
în perioada 2008 - 2013 se observă o scădere.
Trendul urmat de sectorul hotelier, al
restaurantelor, transportului și depozitării,
informațiilor și comunicațiilor este în continuare în
descreștere, în timp ce activitățile de servicii
administrative, profesionale, de educație și
sănătate este ascendent.
În privința intermedierilor financiare și a
tranzacțiilor imobiliare, ponderea în economia
Uniunii Europene a fluctuat în perioada 2008 –
2012, cea mai mare pondere având-o în 2009 (7,5%),
iar cea mai mică în 2010 (6,8%).
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Ca urmare a reviziei efectuate, apar alte sectoare
economice: activitățile de spectacole, culturale și
recreative, precum și alte activități de servicii care
urmează, împreună, în perioada 2008 – 2012 un
trend ascendent.

În schimb, România deține o pondere mai
însemnată a firmelor ce activează în comerț și în
sectorul activităților administrative, profesionale,
educație și sănătate față de ponderea UE.
Ponderea sectorului hotelurilor și al restaurantelor,
transportului, depozitării, al informațiilor și
comunicațiilor în economia UE este mai ridicată
față de cea înregistrată de România pentru anul
2012, în timp ce ponderea intermedierilor financiare
și a tranzacțiilor imobiliare este dublă față de cea a
țării noastre.

O comparație între structura economică a Uniunii
Europene, a României și a câtorva țări europene
dezvoltare se poate observa în graficul de mai jos.
Astfel, la nivelul anului 2012, ponderea industriei și
a construcțiilor în economia națională este mai
redusă față de media UE.

Repartiția numărului de întreprinderi din Uniunea Europeană, pe sectoare
economice mari, cf. CAEN Rev. 1
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Repartiția numărului de întreprinderi din Uniunea Europeană, pe sectoare
economice mari, cf. CAEN Rev. 2
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Structura economică din România
În ultimii 20 ani, structura economiei românești s-a
modificat, fiind influențată de o serie de factori.
Astfel, pornind de la trecerea de la o economie
planificată la una de piață, la intrarea în Uniunea
Europeană și toate consecințele ce au urmat
(modificări instituționale, adoptarea treptată a
legislației europene, oportunități de desfacere pe
piețele externe etc.), dar și la creșterea
competitivității, schimbărilor și transformărilor
sociale, tehnologice și politice prin care a trecut
țara noastră.

În România, înainte de anul 2008, devenea
tot mai mare numărul firmelor active din
industrie, hoteluri și restaurante, transport,
depozitare și comunicații și intermedieri și
tranzacții imobiliare, dar în schimb se
înregistra o scădere a numărului
companiilor ce activau în comerț și
agricultură.

După revizia codurilor CAEN din 2008 și
resimțirea primelor efecte ale crizei
economice, se observă în România o
revenire a întreprinzătorilor către firmele
din agricultură. Scade, în continuare,
numărul companiilor din comerț, industrie și
construcții.

În funcție de domeniu de activitate al
întreprinderilor active din România, se poate
observa o evoluție a numărului de întreprinderi
active din România, conform celor două revizii
efectuate la nivelul activităților clasificate din
economia națională.
La nivelul economiei naționale, potrivit CAEN
Revizia 1 s-au înregistrat modificări semnificative în
ceea ce privește numărul de întreprinderi active din
mai multe sectoare economice. Numărul de
întreprinderi active înregistrate în 2007 este cu
58,7% mai ridicat decât în 1997.
În ceea ce privește modificările înregistrate, cea
mai relevantă este scăderea numărului de
întreprinderi active din sectorul comerțului. Dacă în
anul 1997, un procent de 69% din structura
economiei era reprezentată de astfel de unități, în
anul 2007 ponderea a ajuns la 40,7%.
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Agricultura, silvicultura și pescuitul este un alt
domeniu la nivelul căruia se observă o tendință de
scădere la nivelul economiei naționale, de la o
pondere de 3,4% înregistrată în anul 1997, la 2,7% în
anul 2007.
Scăderea ponderii întreprinderilor active din
comerț și agricultură din economia națională s-a
realizat în detrimentul majorării importanței
celorlalte sectoare economice. Astfel, s-au
înregistrat creșteri ale numărului de firme ce
activează în industrie (de la 11,1% în 1997 la 11,8% în
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2007, în timp ce în anul 2000 ajunsese la 14,4% din
structura economiei). Repartiția industriei pe
secțiuni economice arată o evoluție lentă atât
pentru industria extractivă (de la 0,1% din economia
națională la 0,2% în 2007), cât și pentru cea
prelucrătoare (de la 11,0% în 1997, la 11,5% în 2007).
Pe de altă parte, energia electrică, termică, gazele
și apa au avut o pondere constantă în economia
națională de 0,1%.

Ponderea construcțiilor(de la 2,9% în 1997 la 9,0% în
2007), hotelurilor și restaurantelor (de la 3,1% în
1997 la 4,2% în 2007), dar și sectorului de transport,
depozitare și comunicații (de la 3,6% în 1997 la 7,0%
în 2007) au înregistrat creșteri ale numărului de
întreprinderi active raportat la economia națională.
O tendință ușoară de creștere s-a înregistrat și la
nivelul sectorului de învățământ (de la 0,2% în 1997
la 0,4% în 2007) și în cadrul celui de sănătate și
asistență socială (de la 1,1% în 1997 la 1,8% în 2007).

O creștere considerabilă în structura economiei
naționale s-a realizat la nivelul sectorului de
tranzacții imobiliare și alte servicii. Astfel, dacă la
nivelul anului 1997, doar 3,7% din întreprinderile
active din România aveau acest domeniu de
activitate, ponderea a ajuns la 18,4% în anul 2007.

De asemenea, celelalte activități ale economiei
naționale au înregistrat creșteri ale ponderii de la
2,0% la începutul perioadei analizate la 2,7% în anul
2007.

Evoluția numărului de întreprinderi active din România în perioada
1997 - 2007, pe sectoare economice mari (cf. CAEN Rev. 1)
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Ca urmare a Reviziei 2 a codurilor CAEN, structura
economiei naționale a suferit modificări. Numărul
total de întreprinderi active înregistrate în anul
2013 este mai scăzut cu 12,6% comparativ cu cel din
2008. Pe de altă parte, potrivit statisticilor
furnizate de Institutul Național de Statistică,
numărul este în creștere cu 48,0% față de 1997.
Conform acestei revizii, există sectoare economice
care și-au păstrat trendul, dar și altele care au
evoluat în mod invers.

În anul 2013, majoritatea întreprinderilor
active din România au ca domeniu de
activitate comerțul (35,5%), activitățile
profesionale, științifice și tehnice (11,1%),
industria prelucrătoare (9,6%) și construcțiile
(9,4%). La polul opus, doar 0,2% dintre
companii se ocupă cu industria extractivă.

Un sector economic care și-a păstrat trendul
descendent este sectorul comerțului (de la 38,6%
în anul 2008 la 35,3% în 2013). De această dată, însă,
tendința este mai lentă, dar și perioada de timp
analizată mai scurtă. Cea mai mare pondere a
întreprinderilor desființate din România în perioada
2010 – 2012 s-a înregistrat la nivelul comerțului.
Astfel, 34,0% din firmele desființate în 2010 au fost
din comerț. În anul următor ponderea a crescut la
36,1%, iar în 2012 a ajuns la 35,3%.

În funcție de numărul de salariați, 88,0%
dintre companiile românești înregistrate de
INS în anul 2013 erau microîntreprinderi (0-9
angajați). Întreprinderile mici (10- 49
angajați) reprezintă 10% din efectivul total,
cele mijlocii (50 – 249 angajați) sunt în
proporție de 1,7%, iar întreprinderile mari, ce
concentrează peste 250 angajați sunt în
proporție de numai 0,3% din numărul total de
firme înregistrate.

O situație inversă celei din perioada 1997 – 2007 se
observă în sectorul agriculturii, silviculturii și al
pescuitului (de la 2,5% în 2008 la 3,5% în 2013).
La nivel general, ponderea industriei în economia
națională a scăzut. Acest trend este determinat de
involuția industriei prelucrătoare (de la 10,3% în
2008 la 9,6% în 2013). Potrivit datelor INS, numărul
de întreprinderi desființate din industria
prelucrătoare a reprezentat 7,3% din numărul total
de întreprinderi desființate în anul 2013. Tendința
numărului de întreprinderi desființate din acest
68

sector este în creștere, ponderea crescând în 2011
la 7,5%, iar în 2012 la 8,9%. Industria extractivă și-a
păstrat trendul constant, iar în ceea ce privește
producția şi furnizarea de energie electrică şi
termică, gaze, apă caldă şi aer condiționat (de la
0,1% în 2008 la 0,3% în 2013) și distribuția apei;
salubritate, gestionarea deşeurilor, activități de
decontaminare (de la 0,4% în 2008 la 0,6% în 2013)
s-au înregistrat creșteri minore.
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Sectorul construcțiilor, cel care a evoluat în
perioada anterioară, se situează acum pe un trend
descendent, 10,7% dintre întreprinderile active din
2008 aveau acest domeniu de activitate, dar în anul
2013 ponderea a ajuns la 9,4%.

1,4% în anul 2013, iar tranzacțiile imobiliare au
urmat un trend constant.

Trendul ascendent înregistrat în 1997 – 2007 se
păstrează pentru perioada 2008 – 2013 și asupra
sectoarelor economice cum sunt hotelurile și
restaurantele (de la 4,3% în 2008 la 5,0% în 2013),
învățământul (de la 0,5% în 2008 la 0,7% în 2013) și
sănătatea și asistența socială (de la 1,6% în 2008 la
2,0% în 2013).

Revizia 2 aduce noi secțiuni economice care erau
încadrate altfel în revizia 1. Activitățile
profesionale, științifice și tehnice reprezintă o
pondere importantă a economiei naționale (10,7%
în anul 2008), fiind în creștere (11,1% în 2013).
Activitățile de servicii administrative și servicii
suport, activitățile de spectacole, culturale și
recreative, precum și alte activități de serviciu
reprezintă 3,7%, 1,1%, respectiv 2,2% din economia
națională a anului 2013, fiind în creștere.

Intermedierile financiare și asigurările au
înregistrat o ușoară creștere, de la 1,2% în 2008 la

Cu toate că structura economică s-a modificat, se
observă anumite tendințe care s-au păstrat o dată

Evoluția numărului de întreprinderi active din România în perioada
2008 - 2013, pe sectoare economice mari (cf. CAEN Rev. 2)
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cu trecerea la clasificarea activităților din
economia națională revizia 1 la revizia 2. Astfel,
făcând o analiză între sectoarele economice
comparabile în 2013 față de anul 1997, se poate
observa:
comerțul este singurul domeniu economic
în care a scăzut numărul efectiv de
întreprinderi înregistrate, dar și ponderea
în structura economică națională;
o majorare a numărului întreprinderilor ce
activează în construcții (+6,5%), hoteluri și
restaurante (+1,9%);
creșteri considerabile ale numărului de
firme înregistrate se observă în industria
extractivă (cu 433,3% mai multe în 2013
față de 1997), construcții (cu 379,2% mai
multe în 2013 față de 1997), învățământ (în
creștere cu 533,0% în 2013 față de 1997) și
sănătate și asistență socială (cu 170,1% mai
multe în 2013 față de 1997);
s-a
diminuat
ponderea
industriei
prelucrătoare și a tranzacțiilor imobiliare în
economia națională, dar a crescut
considerabil ponderea transportului și
depozitării și a construcțiilor.
Structura economică a regiunilor de dezvoltare din
România
Structura întreprinderilor din Regiunea NORD VEST
În anul 1997, la nivelul Regiunii de Nord – Vest a
României erau înregistrate 43.459 întreprinderi
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active, conform datelor oficiale furnizate de
Institutul Național de Statistică. După o creștere a
numărului de unități active cu 68,1% la finele anului
2007 față de 1997, în anul 2013 se observă o
scădere a numărului de întreprinderi din regiune cu
13,4% față de anul 2008. Cu toate acestea, potrivit
Institutului Național de Statistică, Regiunea de
Nord – Vest este a doua, după București – Ilfov, cu
cele mai multe întreprinderi active.
Cele mai multe întreprinderi, pe întreaga perioadă
analizată, au ca domeniu de activitate comerțul. Se
observă că în timp s-a diminuat ponderea
întreprinderilor din comerț în structura economiei
regionale, locul acesteia fiind luat de firmele care
se ocupă de hoteluri și restaurante (de la 3,0% în
1997 la 5,5% în 2013); transport, depozitare și
comunicații (de la 4,8% în 1997 la 9,0% în 2007,
conform Rev. 1)/ transport și depozitare (de la 8,4%
în 2008 la 10,4% în 2013, conform Rev. 2) și
informații și comunicații (de la 3,1% în 2008 la 3,3%
în 2013, conform Rev. 2).
Industria este un sector economic care părea să se
dezvoltă în Nord – Vestul țării în prima parte a
intervalului analizat, urmând ca datele însumate
conform reviziei 2 să arate un trend aproximativ
constant. Industria prelucrătoare domină această
secțiune economică (reprezintă 11,5% din firmele
active ale regiunii în 2013), determinând trendul.
Domeniul a suferit descreșteri în ambele perioade
analizate, în timp ce industria extractivă a avut o
ușoară evoluție (de la 0,1% în 1997 la 0,2% în 2007 și
o pondere de 0,3% în 2013). A crescut ponderea
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firmelor ce se ocupă de producția și furnizarea de
energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer
condiționat (de la 0,1% în 2008 la 0,3% în 2013) și a
distribuției apei, salubrității (de la 0,3% în 2008 la
0,5% în 2013).
Construcțiile reprezintă un sector economic ce a
înregistrat o creștere semnificativă în prima
perioadă analizată (de la 3,5% în 1997, la 11,5% în
2007), urmată de o scădere în cel de-al doilea
interval (de la 13,6% în 2008 la 11,6% în 2013).
La nivelul agriculturii se înregistrează o creștere a
numărului de întreprinderi în partea a doua a
intervalului analizat (2,2% din firmele active din
regiune înregistrate în 2008 aveau ca domeniu
economic agricultura, iar în 2013 ponderea a ajuns
la 3,1%), perioada 1997 – 2007 fiind marcată de o
scădere (de la 3,2% din economia regiunii în 1997, la
2,5% în 2007).
Învățământul și sănătatea sunt sectoare
economice în care s-au dezvoltat tot mai multe
întreprinderi în perioada 1997 – 2013. Primul sector
reprezintă, în prezent, 0,5% din economia regiunii
(în 1997 era de 0,2%), iar cel de-al doilea 1,6% (în
1997 era de 0,8%).
Sectorul intermedierilor financiare și al
tranzacțiilor imobiliare înregistrează o creștere
considerabilă în anul 2004 față de 2000. Această
evoluție este dată de lipsa unor date statistice în
ceea ce privește numărul de întreprinderi active din
sectorul intermedierilor financiare pentru perioada

1997 – 2001. Pentru datele din perioada 2008 – 2013
se observă o evoluție aproximativ constantă a
ponderii întreprinderilor din aceste sectoare în
economie regională.
O pondere considerabilă în economia regiunii,
pentru perioada 2008 – 2013 o au activitățile
profesionale și tehnice (9,9% în 2013, în creștere
față de anul 2008, când ponderea era de 9,6%) și
activitățile de servicii administrative și servicii
suport (3,3% în 2013, pondere egală cu cea din
2008).

Structura întreprinderilor din Regiunea CENTRU
Numărul de unități locale active înregistrate de
Institutul Național de Statistică se situează pe un
trend ascendent până în anul 2008, urmând mai
apoi o scădere, o dată cu declanșarea crizei
economice și la nivelul României. În 2007 erau
înregistrate cu 65,7% mai multe firme decât în 1997,
iar în 2013 cu 15,8% mai puține decât în anul 2008.
Astfel, criza economică a determinat în regiunea
Centru cea mai mare scădere a numărul de firme
active existente de la nivelul țării.
Sectorul comerțului domină piața întreprinderilor
din Centrul țării, dar numărul unităților din acest
domeniu este în scădere, urmând trendul național.
Conform CAEN Rev.1, ponderea întreprinderilor din
comerț aproape că s-a înjumătățit într-o perioadă
de 10 ani (de la 60,4% în 1997 la 36,6% în 2007), în
timp ce, în cazul CAEN Rev. 2 scăderea este mai
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lentă, dar și perioada de timp mai mică (de la 35,0%
în 2008 la 32,3% în 2013).

și comunicații (evoluție constantă de 3,2%, conform
Rev. 2).

Ca și în cazul comerțului, o scădere se înregistrează
și în industrie, dar diminuarea este mai lentă.
Industria prelucrătoare reprezenta 15,9% din
economia regiunii în anul 1997, iar în 2013 a ajuns la
12,7%. Pe de altă parte, industria extractivă a
evoluat puțin (de la 0,1% în 1997 la 0,2% în 2013).
Evoluții lente se înregistrează și în domeniul
producției și furnizarea de energie (de la 0,1% în
2008 la 0,2% în 2013), dar și în cel al distribuției apei,
salubrității (de la 0,5% în 2008 la 0,6% în 2013).

Atât la nivelul sectorului de învățământ (de la 0,2%
în 1997 la 0,7% în 2013), cât și al sănătății și
asistenței sociale (de la 1,4 % în 1997 la 1,9% în 2013)
s-au înregistrat evoluții ale numărului de firme
active.

Construcțiile reprezintă un sector economic în
care, pentru perioada 1997 – 2007 (cf. CAEN Rev. 1)
se remarcă o creștere a numărului de întreprinderi
active (de la 3,2% în 1997 la 9,7% în 2007), urmată de
o scădere în perioada 2008 – 2013 (de la 11,3% în
2008 la 9,9% în 2013).
Agricultura este un sector economic care, la nivelul
Regiunii Centru, înregistrează o scăderea a ponderii
întreprinderilor active din totalul economiei în
perioada 1997 – 2007 (de la 4,8% în 1997 la 2,9% în
2007) și o creștere în perioada 2008 – 2013 (de la
2,5% în 2008 la 3,6% în 2013).
O evoluție în structura economică este înregistrată
de sectorul hotelurilor și restaurantelor (de la 3,6%
în 1997 la 6,6% în 2013), transport, depozitare și
comunicații (de la 4,2% în 1997 la 7,2% în 2007,
conform Rev.1) / transport și depozitare (de la 6,5%
în 2008 la 7,7% în 2013, conform Rev. 2); informații
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Sectorul intermedierilor financiare și al
tranzacțiilor imobiliare înregistrează o creștere
considerabilă în anul 2004 față de 2000. Această
evoluție este dată de lipsa unor date statistice în
ceea ce privește numărul de întreprinderi active din
sectorul intermedierilor financiare pentru perioada
1997 – 2001. Pentru datele din perioada 2008 – 2013
se observă o evoluție aproximativ constantă a
ponderii întreprinderilor din aceste sectoare în
economie regională.
Firmele active ce se ocupă cu activități
profesionale, științifice și tehnice reprezentau
9,6% din întreprinderile active din regiune în anul
2008, în 2013 ponderea ajungând la 10,0%.
Activitățile de servicii administrative și servicii
suport au rămas constante în perioada 2008 – 2013,
activitățile de spectacole, culturale și recreative sau majorat ușor (de la 1,0% din economia regiunii în
2008, la 1,1% în 2013), iar celelalte activități de
servicii au înregistrat o diminuare (de la 2,2% din
economia regiunii în 2008, la 2,0% în 2013).
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Structura întreprinderilor din Regiunea NORD EST
La finele anului 2013, în Regiunea de Nord – Est a
României erau înregistrate 51.395 întreprinderi
active, efectiv diminuat cu 15,6% față de cel
înregistrat în anul 2008, dar cu 31,1% mai multe
decât cele din 1997.
Structura economiei regionale a suferit modificări o
dată cu trecerea anilor. Urmând trendul național,
economia bazată în mare parte pe comerț tinde să
se diversifice, dezvoltându-se construcțiile,
sectorul hotelier, al restaurantelor, informațiilor și
comunicațiilor, dar și cel administrativ, educația și
sănătatea.
La nivel general, numărul firmelor active din
sectorul industriei a înregistrat o creștere în
perioada 1997 – 2007, urmată de o scădere lentă în
2008 – 2013. Industria prelucrătoare reprezenta
13,0% în anul 1997, 13,3% în 2007 și 11,6% în anul 2013
din economia regiunii.
În anul 1997, industria extractivă reprezenta doar
0,03% din economia Regiunii de Nord – Est, iar în
anul 2013 a ajuns la 0,2%. Evoluții lente se
înregistrează și în domeniul producției și furnizării
de energie (de la 0,1% în 2008 la 0,2% în 2013), dar și
în cel al distribuției apei, salubrității (de la 0,3% în
2008 la 0,5% în 2013).
Numărul de firme active din sectorul construcțiilor
a avut un trend ascendent, reprezentând 2,2% din

numărul întreprinderilor înregistrate în 1997, după
care a crescut la 9,3% în 2013. Hotelurile și
restaurantele reprezintă 5,6% din economia
regiunii în 2013, urmând un trend ascendent din
1997, când reprezenta 3,2% din numărul total de
firme de la nivel regional.
Aceeași situație este caracteristică sectorului de
transport, depozitare și comunicații (de la 2,5% în
1997 la 6,8% în 2007 conform Rev. 1)/ transport și
depozitare (de la 5,7% în 2008 la 7,0% în 2013),
respectiv informații și comunicații (de la 2,7% în
2008 la 2,9% în 2013).
Ca și în cazul regiunilor analizate mai sus, creșterea
considerabilă
din
sectorul
intermedierilor
financiare și al tranzacțiilor imobiliare este
determinată de lipsa unor date statistice în ceea ce
privește numărul de întreprinderi active din
sectorul intermedierilor financiare pentru perioada
1997 – 2001.
În economia regională a crescut și ponderea
sectorului învățământului (de la 0,2% în 1997 la 0,7%
în 2013), al sănătății și asistenței sociale (de la 0,9%
în 1997 la 1,9% în 2013) și al activităților
profesionale, științifice și tehnice (de la 8,1% în
1997 la 8,4% în 2013).
A rămas constantă, în schimb, ponderea
activităților administrative (2,8% în 2013), de
spectacole, culturale și recreative (0,8% în 2013) și
a altor activități și servicii (2,0% în 2013).
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Structura întreprinderilor din Regiunea SUD - EST
Numărul de întreprinderi active înregistrate de
Institutul Național de Statistică la finele anului 2013
a fost de 56.292 unități, în scădere cu 14,1%
comparativ cu valoarea din 2008. Pe de altă parte,
statisticile evidențiază o creștere a numărului
întreprinderilor active comparativ cu anul 1997 cu
30,2%.
Agricultura este caracterizată printr-o creștere a
numărului de întreprinderi active din Regiunea Sud
– Est în ambele perioade analizate, de la 3,8% în
1997 la 5,4% în anul 2013.
Acest trend se înregistrează și la nivelul industriei,
10,6% din unitățile active ale regiunii din anul 2013
fiind încadrate în acest sector economic. Pe
domenii de activitate, firmele din industria
prelucrătoare au contribuit cu 8,8% la efectivul
numărului de întreprinderi active din Regiunea de
Sud – Est în anul 1997, ponderea crescând la 10,2%
în 2007, dar o dată cu ce-a de-a doua revizie s-a
diminuat de la 9,4% în 2008 la 9,3% în 2013.
Sectorul comerțului a avut o pondere considerabilă
la finele anului 1997, de peste 70%, dar a scăzut
considerabil până în prezent (39,3%).
A evoluat, la nivel regional, ponderea hotelurilor și
restaurantelor (de la 3,9% în 1997 la 6,0% în 2013), a
transportului, depozitării și comunicațiilor (de la
3,7% în 1997 la 7,9% în 2007, conform Rev.
1)/transportului și depozitării(de la 7,1% în 2008 la
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8,6% în 2013); informațiilor și comunicațiilor (de la
2,1% în 2008 la 2,0% în 2013) în economia totala
înregistrată în Sud – Est.
Sectorul intermedierilor financiare și al
tranzacțiilor imobiliare înregistrează o creștere
considerabilă în anul 2004 față de 2000. Această
evoluție este dată de lipsa unor date statistice în
ceea ce privește numărul de întreprinderi active din
sectorul intermedierilor financiare pentru perioada
1997 – 2001. Pentru datele din perioada 2008 – 2013
se observă o evoluție aproximativ constantă a
ponderii întreprinderilor din aceste sectoare în
economie regională.
Atât la nivelul sectorului de învățământ (de la 0,2%
în 1997 la 0,6% în 2013), cât și al sănătății și
asistenței sociale (de la 1,1 % în 1997 la 1,8% în 2013)
s-au înregistrat evoluții ale numărului de firme
active.
Structura întreprinderilor din Regiunea SUD MUNTENIA
Numărul de întreprinderi active înregistrate în
Regiunea Sud – Muntenia la finele anului 2013 a
fost de 52.890 unități, mai multe cu 33,7% față de
1997. Urmând un trend ascendent până la apariția
crizei economice, numărul de firme din 2013 este
mai scăzut cu 11,1% față de cel din anul 2008.
Sectorul agriculturii este cel mai bine reprezentat
la nivelul Regiunii Sud – Muntenia, unde ponderea
întreprinderilor ce activează este în creștere.
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Astfel, la nivelul anului 2013, o pondere de 5,6% din
numărul de întreprinderi active din regiune au ca
domeniu de activitate agricultura, spre deosebire
de numai 4,3% în 1997. Proporția mai ridicată a
întreprinderilor active din agricultură este
determinată de suprafața agricolă pe care o deține
regiunea: peste 70% din fondul funciar este ocupat
de terenuri agricole, fiind cea mai mare pondere
din România.
Comerțul a înregistrat aceeași tendință ca la nivel
național. Astfel, dacă în anul 1997, o pondere de
74,5% din firmele active din regiune aveau ca
domeniu de activitate comerțul, în anul 2013 a
ajuns la 39,9%.
În această regiune, sectorul industriei a înregistrat
o creștere a numărului de întreprinderi active în
perioada 1997 – 2007, urmând ca în 2008 – 2013
ponderea
să
se
diminueze.
Numărul
întreprinderilor active din industria extractivă a
crescut în economia regiunii de la 0,1% în 1997 la
0,3% în 2013. În ceea ce privește industria
prelucrătoare, s-a înregistrat o creștere în perioada
1997 – 2007 (de la 8,5% în 1997 la 11,7% în 2007) și o
scădere în 2008 - 2013 (de la 10,5% în 2008 la 9,4% în
2013).
O situație similară celei înregistrate la nivelul
industriei este valabilă și în sectorul construcțiilor.
Astfel, de la 2,5% în 1997 s-a ajuns la 9,3% în anul
2007, urmând ca în următoarea perioadă, să se
reducă de la 11,1% în 2008 la 9,5% în anul 2013.

Hotelurile și restaurantele (creștere de la 3,2% în
1997 la 4,2% în 2013), transportul, depozitarea și
comunicațiile(creștere de la 2,9% în 1997 la 6,9% în
2008, conform Rev.1), respectiv transportul și
depozitarea (creștere de la 6,6% în 2008 la 8,9% în
2013, conform Rev.2) și informațiile și
comunicațiile (creștere de la 2,4% în 2008 la 2,5% în
2012, conform Rev.2) înregistrează un trend
ascendent în ceea ce privește numărul de unități
locale active la nivel regional în cei 15 ani analizați.
Creșterea
considerabilă
din
sectorul
intermedierilor financiare și al tranzacțiilor
imobiliare este determinată de lipsa unor date
statistice în ceea ce privește numărul de
întreprinderi active din sectorul intermedierilor
financiare pentru perioada 1997 – 2001. Pentru
datele din perioada 2008 – 2013 se observă o
evoluție lentă a ponderii întreprinderilor din aceste
sectoare în economie regională.
În economia regională a crescut și ponderea
sectorul învățământului (de la 0,1% în 1997 la 0,6%
în 2013), al sănătății și asistenței sociale (de la 0,9%
în 1997 la 1,6% în 2013), al activităților profesionale,
științifice și tehnice (de la 7,0% în 1997 la 7,8% în
2013), al serviciilor administrative și al serviciilor
suport (de la 2,6% în 2008 la 2,8% în 2013), dar și în
cazul celor de spectacole, culturale și recreative
(de la 0,6% în 2008 la 0,8% în 2013) și al altor
activități de servicii (de la 1,7% în 2008 la 1,9% în
2013).
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Structura
întreprinderilor
BUCUREȘTI – ILFOV

din

Regiunea

Economia acestei regiuni a dominat piața României
pe întreaga perioadă analizată, concentrând cele
mai multe firme active. Astfel, în anul 2013 erau
înregistrate de Institutul Național de Statistică un
număr de 118.819 întreprinderi, valoare aproape
dublă comparativ cu cea de la finele anului 1997,
dar în scădere cu 8,6% față de anul 2008. Astfel, se
poate spune că economia regiunii a depășit cel mai
ușor criza economică, înregistrând cea mai mică
scădere a numărului de firme active de la nivel
național.
În Regiunea București – Ilfov este înregistrată cea
mai mică pondere a întreprinderilor ocupate în
agricultură (0,8% atât în anul 1997, cât și în 2013).
Cel mai cuprinzător sector rămâne comerțul, pe
întreaga perioadă analizată. Scăderea numărului de
firme ce activează în comerț este destul de
puternică, de la 71,0% unități existente în 1997, la
32,6% la finele anului 2013.
Sectorul industriei a urmat un trend ascendent
până în anul 2004, după care a început să scadă
ponderea în totalul economiei. Industria
prelucrătoare este cea care dictează trendul
industriei regionale, reprezentând 8,3% din
economie în anul 1997 și 6,3% în 2013. Industria
extractivă a urmat un ușor trend ascendent, doar
0,03% din numărul de întreprinderi active se
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încadrau în acest domeniu în anul 1997, urmând să
ajungă la 0,1% în 2013. Numărul de firme din
sectorul producției și furnizării de energie electrică,
termică și apă au crescut în economia regională de
la 0,1% în 2008 la 0,4% în 2013, iar distribuția apei,
salubritatea de la 0,3% în 2008 la 0,4% în 2013.
Un alt sector economic înfloritor înainte de anul
2008 este cel al construcțiilor. De la 3,4% din totalul
firmelor înregistrate în anul 1997 a ajuns la 8,4% în
2007, urmând ca după ce-a de-a doua revizie a
clasificării activităților din economia națională să
ajungă la 8,8% (în 2013) după ce atinsese punctul de
maxim în anul 2009 (10,4%).
În perioada 2008 – 2013 se observă existența unei
ponderi considerabile în economia regiunii a
sectorului activităților administrative (de la 4,8% în
2008 la 5,2% în 2013), profesionale (de la 18,1% în
2008 a crescut la 18,3% în 2010, apoi a revenit în
2013 la 18,1%), educație (de la 0,2% în 2008 la 1,0% în
2013) și sănătate și asistență socială (de la 1,9% în
2008 la 2,3% în 2013).
Creșterea
considerabilă
din
sectorul
intermedierilor financiare și al tranzacțiilor
imobiliare este determinată de lipsa unor date
statistice în ceea ce privește numărul de
întreprinderi active din sectorul intermedierilor
financiare pentru perioada 1997 – 2001.
Pentru datele din perioada 2008 – 2013 se observă,
însă, o descreștere a ponderii întreprinderilor din
aceste sectoare în economie regională, situație
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inversă comparativ cu celelalte regiuni, unde
tendința este de creștere.

Structura întreprinderilor din Regiunea SUD –
VEST OLTENIA
Potrivit datelor furnizate de Institutul Național de
Statistică, în Regiunea Sud – Vest Oltenia se
înregistrau la finele anului 2013 un număr de 35.360
firme active, cele mai puține de la nivel național. La
nivelul acestei regiuni, numărul de întreprinderi din
2013 este mai mare cu numai 16,5% comparativ cu
cele din anul 1997, această creștere fiind cea mai
redusă de la nivel național. Pe de altă parte, criza
economică a determinat diminuarea cu 14,7% a
firmelor active din ultimul an analizat față de 2008.
Cea mai mare pondere a întreprinderilor active din
comerț din România pe întreaga perioadă analizată
se înregistrează în Regiunea Sud – Vest Oltenia. Cu
toate acestea, ponderea comerțului în economia
regiunii s-a diminuat de la an la an (76,4% din
firmele active înregistrate în 1997 din regiune aveau
ca domeniu de activitate comerțul, iar în 2013 a
ajuns la 42,2%).
Sectorul industriei și cel al intermedierilor
financiare
și
al
tranzacțiilor
imobiliare
înregistrează
o
creștere
în
ponderea
întreprinderilor active în perioada 1997 – 2007,
urmată de o evoluție constantă în intervalul 2008 –
2013.

Industria extractivă reprezintă în anul 2013 doar
0,2% din economia Regiunii de Sud - Vest, în
creștere față de 1999 (0,04%), iar cea prelucrătoare
9,6%. Acest din urmă domeniu economic a avut o
tendință crescătoare în perioada 1997 – 2007 (de la
8,3% la 11,0), dar a scăzut în perioada 2008 – 2013.
În ceea ce privește construcțiile, trendul ascendent
al numărului de întreprinderi active în economia
regională aferentă primei perioade analizate
(creștere de la 2,2% în 1997 la 7,3% în 2007) se
schimbă în cea de-a doua perioadă, dar mai lent
(scădere de la 8,7% în 2008 la 8,1% în 2013).
Hotelurile și restaurantele (creștere de la 3,3% în
1997 la 5,8% în 2013), transportul, depozitarea și
comunicațiile (creștere de la 2,2% în 1997 la 6,8% în
2008, conform Rev.1), respectiv transportul și
depozitarea (creștere de la 6,6% în 2008 la 8,9% în
2013, conform Rev.2) înregistrează un trend
ascendent în ceea ce privește numărul de unități
locale active la nivel regional. Pe de altă parte, la
nivelul celei de-a doua perioade analizate,
informațiile și comunicațiile înregistrează o
scădere (de la 2,4% în 2008 la 2,3% în 2013).
În economia regională s-a înregistrat o evoluție și în
ceea ce privește sectorul învățământului (de la 0,1%
în 1997 la 0,6% în 2013), al sănătății și asistenței
sociale (de la 0,8% în 1997 la 2,3% în 2013), al
activităților profesionale, științifice și tehnice (de
la 5,9% în 2008 la 6,6% în 2013), al serviciilor
administrative și al serviciilor suport (de la 2,3% în
2008 la 2,5% în 2013), dar și în cazul celor de
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spectacole, culturale și recreative (de la 0,6% în
2008 la 0,8% în 2013) și al altor activități de servicii
(de la 2,0% în 2008 la 2,2% în 2013).

Structura întreprinderilor din Regiunea VEST
Regiunea de Vest a Românie concentra, la finele
anului 2013, un număr de 44.876 întreprinderi
active, mai multe cu 48,0% față de anul 1997, dar în
scădere cu 12,6% comparativ cu cele înregistrate în
anul 2008.
Sectorul agricol înregistrează un trend descendent
în perioada 1997 – 2007 (de la 4,3% în 1997 la 3,7% în
2007), urmat de unul ascendent în 2008 – 2013 (de
la 3,4% în 2008 la 4,5% în 2013). O situație inversă,
adică a unui trend ascendent în prima perioadă (de
la 3,0% în 1997 la 9,5% în 2007), urmat de unul
descendent în cea de-a doua (de la 10,7% în 2008 la
9,3% în 2013) se înregistrează în sectorul
construcțiilor.

înregistrat creșteri în structura economiei regionale
de-a lungul celor două perioade. Aceeași situație
este valabilă și pentru sectorul intermedierilor
financiare (de la 0,9% în 2004 la 1,3% în 2013) și al
tranzacțiilor imobiliare (de la 2,8% în 2008 la 2,9% în
2013).
O pondere considerabilă în economia regională
deține și sectorul activităților profesionale
(sectorul reprezintă 10,8% din economia regională
în 2013, în creștere față de valoarea din 2008
(10,4%)), al celor administrative (reprezintă 4,2% în
2013, în creștere față de anul 2008 (3,9%)), al
educației (creștere de la 0,2% în 1997 la 0,6% în
2013) și sănătății (creștere de la 1,8% în 1997 la 2,2%
în 2013).

Sectorul industriei este dominat de industria
prelucrătoare care reprezenta în 1997 o pondere
de 11,6% din economia regiunii, ajungând la 10,4% în
2013. Numărul de firme active din industria
extractivă reprezintă 0,3% din economia anului
2013, în creștere față de anul 1997 (0,1%).
Hotelurile și restaurantele (de la 4,3% în 1997 la
6,2% în 2013), transportul, depozitarea și
comunicațiile (de la 3,8% în 1997 la 7,1% în 2007,
conform Rev.1), dar și transportul și depozitarea
(de la 6,5% în 2008 la 7,1% în 2013) și informațiile și
comunicațiile (de la 2,8% în 2008 la 2,9% în 2013) au
78
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2.2. Forța de muncă din întreprinderi
Evoluția numărului de salariați din Uniunea
Europeană

existat țări în care nu s-au înregistrat scăderi
masive ale numărului de salariați (Marea Britanie,
Luxemburg, Suedia, Belgia etc.).

La finele anului 2012, numărul total de salariați din
întreprinderile active ale țărilor membre ale Uniunii
Europene a fost de 188,8 milioane angajați.
Numărul de salariați a fluctuat în perioada 1997 –
2012, dar a urmat același trend ca și numărul de
întreprinderi active. Astfel, potrivit datelor
Eurostat, numărul de salariați a crescut în perioada
1997 – 2001, după care a înregistrat o scădere în
perioada 2001 – 2002, urmând o evoluție pozitivă
până în anul 2009. Cuprinzând întreaga Uniune,
criza economică a afectat și numărul de salariați din
întreprinderile europene. Efectivul de angajați
înregistrat în anul 2013 este de 150 ori mai mare
decât cel din 1997, cu 43,9% mai ridicat comparativ
cu cel din 2004, dar în scădere cu 1,9% față de
numărul de salariați înregistrat în 2009.

Repartizarea numărului de salariați pe sectoare
economice mari arată că s-au produs schimbări
relevante. Astfel, în perioada 1997 – 2007, cei mai
mulți salariați înregistrați la nivelul Uniunii
Europene de Eurostat sunt angajați în sectorul
industriei, urmat de sectorul comerțului și al
hotelurilor și restaurantelor; transport, depozitare
și comunicații.

Ponderea numărului de salariați din România în
efectivul înregistrat de Uniunea Europeană a urmat
un trend aproximativ constant în perioada 2004 –
2008, urmând ca în anul 2009 să scadă la 2,1%.
Ultimul an analizat, 2012, arată că România deține
numai 2,3% din numărul salariaților Uniunii
Europene. Scăderea din anul 2009 poate fi pusă pe
seama crizei economice, România fiind destul de
afectată de aceasta, însă în cadrul Uniunii au

Contrar scăderii numărului de salariați din industrie
înregistrat în perioada 1997 – 2007, în intervalul de
timp 2008 – 2012 se înregistrează un trend
ascendent în acest sector economic, 34,4% dintre
locurile de muncă existente în Uniunea Europeană
în 2012 fiind în industrie. Majorarea ponderii
personalului ocupat în industrie se face în
detrimentul personalului din toate celelalte
sectoare economice care înregistrează descreșteri.

Se 0bservă că se reduce numărul de salariați
angajați în industrie și hoteluri și restaurante,
transport, depozitare și comunicații, precum și în
sectorul intermedierilor financiare și al tranzacțiilor
imobiliare, în detrimentul sectorului construcțiilor,
a comerțului și a educației, sănătății și a celorlalte
activități economice.
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Repartiția numărului de salariați din Uniunea Europeană, pe sectoare
economice mari, cf. CAEN Rev. 1
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Comparând numărul de salariați din România și
Uniunea Europeană pe structuri economice mari,
se poate observa că diferențele sunt mai mici decât
în cazul celorlalte țări dezvoltate. Astfel, 32,0% din
numărul de salariați din România sunt angajați în
industrie, în timp ce ponderea caracteristică Uniunii
Europene este de 34,4%. Sectorul industriei
cuprinde, așadar, cea mai mare parte a forței de
muncă. 6,9% din salariații Uniunii sunt angajați în
construcții, în timp ce la nivelul României ponderea
este de 9,7%. Cu toate că cele mai multe
întreprinderi active sunt în comerț, acest sector nu
concentrează cea mai mare forță de muncă,
ponderea deținută fiind de numai 16,6% în UE și

22,3% în România. În sectorul hotelurilor și al
restaurantelor, transportului și depozitării,
informațiilor și comunicațiilor, intermedierilor
financiare și al tranzacțiilor imobiliare, ponderile
corespunzătoare României sunt superioare celor
din Uniunea Europeană. În schimb, sunt mai mulți
salariați la nivelul UE angajați în sectorul
activităților de servicii administrative, profesionale,
în educație și sănătate.
Evoluția numărului de salariați din România
Datelor oficiale furnizate de Institutul Național de
Statistică pentru anul 2012 arată că la nivelul
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Criza economică care s-a declanșat în
România în toamna anului 2008 a început să
își arate consecințele din anul 2009. Astfel,
numărul de salariați a scăzut cu 9,8% la nivel
național, cele mai afectate fiind sectorul
construcțiilor (-15,2%), al industriei (-13,4%) și
comerțului (-11,2%). În schimb, în agricultură
(+1,9%), învățământ (+4,9%), sănătate și
asistență socială (+7,7%) și în alte activități
de servicii (+0,5%) s-au înregistrat creșteri
ale efectivelor de salariați.

Creșterea economică prin care a trecut
România în perioada 2003 – 2008 a majorat
numărul de salariați cu aproape 490.000
persoane. Astfel, cele mai mari creșteri
înregistrate în 2008 față de 2003 se observă
în sectorul învățământului (+148,9%), al
sănătății și asistenței sociale (+139,5%), al
tranzacțiilor imobiliare și alte servicii
(+98,8%), construcții (+49,9%), comerț
(+35,5%) și hoteluri și restaurante,
transport,
depozitare,
informații
și
comunicații (+23,3%) și alte activități ale
economiei naționale (+48,1%). Pe de altă
parte, a scăzut numărul de salariați din
industrie (-19,1%) și agricultură (-15,7%).

României erau înregistrați 4,1 milioane de salariați
în cadrul întreprinderilor active. În perioada
analizată, cel mai mare număr de salariați se
înregistrează în anul 1997 (5,1 milioane angajați), iar
cel mai mic în anul 2010 (4,0 salariați). Astfel, în
anul 2013 se înregistrează cu 19,5% mai puțini
angajați decât în 1997, în scădere cu 11,9% față de
anul 2008 (maximul perioadei 2000 – 2012), dar mai
mulți cu 3,8% comparativ cu efectivul
corespunzător anului 2009.
Se observă că efectivul de salariați urmează
aproximativ același trend ca și cel al
întreprinderilor active înregistrate în perioada de
referință, excepție făcând intervalul de timp 1998 –
2002 când numărul angajaților este descrescător.
Scăderea numărului de salariați ai României în 15
ani cu aproximativ 1 milion de persoane nu este de
neglijat. Încercându-se o redresare în perioada
2003 – 2008, scăderea din 2009 a avut ca principală
cauză declanșarea crizei economice pe teritoriul
României, tot mai multe întreprinderi fiind forțate
să reducă din personal sau chiar să își înceteze
existența. Totodată, o altă cauză este dată de
aderarea României la Uniunea Europeană, moment
în care s-a permis liberul acces pe piața europeană
a muncii, înregistrându-se derapaje severe ale
efectivelor naționale de salariați înregistrați.
Analizând creșterea numărului de salariați de la an
la an, se poate observa că în România decalajele nu
sunt la fel de puternice ca cele din Uniunea
Europeană. Acest lucru se datorează și faptului că
datele cumulate
Analiza situației întreprinderilor de la nivel național și european
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pentru statele membre ale Uniunii nu au fost
disponibile pentru fiecare an din perioada
analizată.

Numărul de salariați din România pe sectoare
economice mari
Structura forței de muncă din România pe sectoare
economice mari arată o schimbare în perioada
1998 – 2012.

Datele din anul 2012 arată faptul că nu s-a
revenit la situația de înaintea crizei, sectorul
industriei, construcțiilor și comerțului având
mai puțini angajați decât în 2009. La nivel
național, situația este tot negativă, numărul
de salariați înregistrat în 2012 fiind mai mic
cu 2,3% față de cel din 2009.

Ponderea cea mai mare în intervalul analizat o
deține industria și comerțul. Se observă o reducere
a numărului de salariați angajați în agricultură (de
la 7,0% în 1998 la 3,2% în 2012) și industrie (de la
48,9% în 1998 la 33,7% în 2012), în detrimentul
tranzacțiilor imobiliare și a altor servicii (de la 3,2%
în 1998 la 12,1% în 2012), a hotelurilor și

Evoluția numărului de angajați din România pe sectoare economice mari
în perioada 1997 - 2012
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restaurantelor,
transportului,
depozitării,
informațiilor și comunicațiilor (de la 10,3% în 1998 la
5,1% în 2012), precum și a comerțului (de la 19,9% în
1998 la 22,2% în 2012).
Structura pe sectoare economice și regiuni de
dezvoltare ale României
Cea mai mare parte a salariaților din România sunt
angajați în întreprinderi din Regiunea București –
Ilfov (17,4% din efectivul înregistrat în 1998 și 23,4%
din cel corespunzător anului 2012). O altă creștere a
numărului de angajați ai României în anul 2012 față
de 1998 se observă în Regiunea de Nord – Vest (de
la 12,3% la 13,0%), precum și în Regiunea de Vest (de
la 9,6% la 10,6%). Pe de altă parte, aceste majorări
se datorează descreșterilor înregistrate în
Regiunea de Nord - Est (de la 12,3% în 1998 la 9,9% în
2012), Sud – Muntenia (de la 13,4% în 1998 la 11,6% în
2012), Sud – Vest Oltenia (de la 9,0% în 1998 la 7,6%
în 2012), Sud – Est (de la 12,1% în 1998 la 11,0% în
2012) și Centru (de la 13,8% în 1998 la 12,9% în 2012).
AGRICULTURA, SILVICULTURA ȘI PESCUITUL este
un sector economic în care s-a înregistrat o
puternică reducere a numărului de salariați în anul
2012 față de 1998. Scăderea la nivel național este
de 63,6%, valori superioare acestei medii s-au
înregistrat în Regiunea de Sud – Est (-65,1%), dar
mai ales în Sud –Vest Oltenia (-84,9%). La nivelul
celorlalte regiuni s-au înregistrat, de asemenea,
reduceri ale personalului, dar în proporții inferioare
mediei. Cea mai scăzută diminuare este
caracteristică Regiunii București – Ilfov, de -23,7% în
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anul 2012 față de 1998, explicată de faptul că la
nivelul acesteia nici nu se înregistrează multe
întreprinderi de acest gen. La nivelul celorlalte
regiuni, numărul de salariați angajați în agricultură,
silvicultură și pescuit în 2012 față de 1998 a
înregistrat descreșteri cuprinse între 50-62%, astfel:
-52,3% în Vest, -52,5% în Nord – Est, -59,4% în Nord –
Vest, -60,9% în Centru și -61,8% în Regiunea Sud –
Muntenia.
Pe secțiuni economice, se observă că, în România,
în anul 2012 erau cu 70,4% mai puțini salariați în
agricultură și vânătoare, în timp ce silvicultura și
exploatarea forestieră și pescuitul au înregistrat
scăderi ale numărului de salariați angajați, de 34,4%,
respectiv 37,6%.
Agricultura și vânătoarea este un sector economic
în care s-au înregistrat scăderi ale numărului de
salariați înregistrați din fiecare regiune a României
în parte; în 2012 erau cu 90,1% mai puțini salariați
decât în 1998 în Regiunea Sud –Vest Oltenia, cu
70,4% mai puțini decât în Centru, în scădere cu
70,2% în Nord – Vest, mai puțini cu 69,0% în Sud –
Est, cu 65,8% în Sud –Muntenia și cu 59,7% în Vest.
Alte diminuări sunt înregistrate în Nord – Est (57,2%) și București – Ilfov (-30,3%).
Silvicultura și exploatarea forestieră a înregistrat,
de asemenea, scăderi considerabile ale numărului
de salariați. Astfel, cele mai mari diminuări se
observă în Regiunea Nord – Est (-45,5% în 2012 față
de 1998) și Centru (-43,0% în 2012 față de 1998), iar
cele mai mici în București – Ilfov (-11,0%) și Sud – Est
(-10,0%).
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Cu toate că media națională a fost negativă, în
sectorul pescuitului se înregistrează și creșteri ale
numărului de salariați în anumite regiuni ale țării. În

2012 erau de 5,5 ori mai mulți salariați în București –
Ilfov decât în 1998, de 3 ori mai mulți în Centru, de
2,7 ori mai mulți în Nord – Vest și de 1,2 ori mai
mulți în Vest. Pe de altă parte, a scăzut numărul de
salariați angajați în unități ce au ca domeniu de
activitate pescuitul din Sud – Est (-73,2% în 2012 față
de 1998), Sud – Vest Oltenia (-66,0%), Nord – Est (24,6%) și Sud – Muntenia (-22,6%).

Pe regiuni, au loc modificări semnificative
ale structurii economiei în anul 2012
comparativ cu 2005. Scade ponderea
numărului de salariați din agricultură și
vânătoare din toate regiunile țării, a celor
din silvicultură (exceptând regiunea de Sud
– Est și Sud – Vest Oltenia unde se
înregistrează o creștere), dar crește
ponderea
angajaților
din
domeniul
pescuitului în majoritatea regiunilor (cu
excepția regiunilor Sud – Est și Sud – Vest
Oltenia unde se înregistrează scăderi).

INDUSTRIA reprezintă sectorul economic în care
sunt angajate cele mai multe persoane, 33,7% din
efectivul înregistrat în România anului 2012.
Numărul de salariați înregistrat în anul 2012
reprezintă aproximativ 50% din valoarea
corespunzătoare anului 1998. În industria
prelucrătoare s-au înregistrat peste 80% din
salariații înregistrați la nivelul sectorului pe întreaga
perioadă analizată (1998 – 2012), restul fiind
repartizați în celelalte secțiuni.

Distribuția salariaților din România, pe regiuni de dezvoltare
în anii 1998, 2005 și 2012
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Industria extractivă a înregistrat scăderi ale
efectivului de salariați înregistrați în 2012 față de
1998 de 62,7% la nivel național. Exceptând
Regiunea București –Ilfov unde în anul 2012 erau cu
27,5% mai multe persoane angajate în industria
extractivă comparativ cu anul 1998, celelalte
regiuni au înregistrat scăderi ale efectivelor de
salariați.
În perioada 1998 – 2007 se observă o creștere a
numărului de salariați din această secțiune
economică la nivelul Regiunii București –Ilfov
(+17,1%), urmată de o scădere de 11,8% în 2012 față
de 2008. Doar în Regiunea de Sud –Est se observă
o creștere de 31,8% a numărului de salariați
înregistrați în 2012 față de anul 2008, valorile
corespunzătoare celorlalte regiuni de dezvoltare
fiind negative.
Numărul de salariați din industria prelucrătoare a
avut un trend descendent în perioada 1998 – 2007
la nivelul întregii țări, dar și pe fiecare regiune în
parte. Astfel, în anul 2007 comparativ cu 1998
efectivul de salariați din industria prelucrătoare a
avut cea mai mare scădere în Regiunea Nord –Est (41,3%), urmată de Regiunea de Centru (-37,3%), Sud
– Muntenia (-34,5%), București – Ilfov (-33,5%), Sud
– Est (-24,6%), Nord – Vest (-24,2%) și Sud –Vest
Oltenia (-20,6%). Doar în Regiunea de Vest se poate
observa o ușoară creștere de 5,0%.
În perioada 2008 – 2012 numărul de salariați a
scăzut în anii 2009 – 2010 la nivelul fiecărei regiuni
și, în consecință, și la nivelul întregii țări, urmând ca
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În România, cei mai mulți salariați sunt
înregistrați în sectorul industrial, dar mai ales
în industria prelucrătoare (29,1% din numărul
de angajați de la nivel național).
din 2011 să se situeze pe un trend ascendent. Cu
toate acestea, în anul 2012 nu s-a ajuns la efectivul
de salariați înregistrat în anul 2008.
Energia electrică și termică, gaze și apă reprezintă
o secțiune economică corespunzătoare codurilor
CAEN din revizia 1, urmând ca din 2008, în urma
reviziei 2 să se folosească, separat, producția și
furnizarea de energie termică, gaze, apă caldă și
aer condiționat, dar și distribuția apei; salubritate,
gestionarea
deșeurilor,
activități
de
decontaminare.
La nivelul secțiunii de energie electrică și termică,
gaze și apă s-au înregistrat scăderi ale efectivului
de salariați înregistrat. Astfel, în 2007 erau cu 39,7%
mai puțini salariați în România decât în 1998.
Fiecare regiune a avut de suferit, cele mai mari
scăderi fiind în Nord – Vest (-50,2%), Nord – Est (48,6%), Sud –Muntenia (-46,8%), Vest (-45,8%),
București – Ilfov (-44,4%), Sud –Vest Oltenia (40,7%) și Sud – Est (-31,5%), iar cea mai mică
reducere în Centru (-2,3%).
Producția și furnizarea de energie termică, gaze,
apă caldă și aer condiționat, secțiune economică
analizată conform CAEN rev.2, a înregistrat o
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scădere a numărului de salariați de 14,9% în
România în 2012 față de 2008. La nivelul fiecărei
regiuni se poate observa o tendință de scădere a
numărului de salariați în perioada 2009 – 2010 față
de anul 2008, urmată de o ușoară creștere în anul
2011 (în Nord – Vest, Centru, Sud –Muntenia, Sud –
Vest Oltenia și Vest), după care o nouă scădere în
2012. Excepție de la acest comportament face
regiunea Sud –Vest Oltenia, unde numărul de
salariați din 2012 este cu 9,3% mai mare decât cel
din 2008.
Singura secțiune economică din industrie la nivelul
căreia se observă o creștere a numărului de
salariați înregistrați în 2012 față de anul 2008 este
distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor,
activități de decontaminare (+12,4%). Într-un top
descendent, creșterea cea mai puternică s-a
înregistrat în Sud – Vest Oltenia (+45,3%), urmată
de cea din Regiunea de Vest (+17,3%), Sud –
Muntenia (+15,6%), Centru (+12,8%), Sud – Est
(+11,8%), Nord – Est (+7,5%), Nord – Vest (+7,0%) și
București – Ilfov (+3,0%).

Numărul de persoane angajate în CONSTRUCȚII a
avut o tendință fluctuantă,înregistrând un punct de
maxim în anul 2008, după care a urmat o scădere
generală atât la nivel regional, cât și național.
Astfel, în anul 2007 erau cu 16,1% mai mulți angajați
în acest sector decât în anul 1998. Pe de altă parte,
se observă o scădere de 33,1% în 2012 față de anul
2008. Per total, efectivul de salariați corespunzător
anului 2012 este mai mic cu 14,5% comparativ cu cel

din 1998. Singura regiune a României în care s-a
observat o creștere a numărului de salariați
înregistrați în 2012 față de 1998 este cea de Nord –
Vest (+11,5%). La polul opus au fost scăderile, în
ordine descrescătoare: Sud Vest – Oltenia cu
diminuarea cea mai semnificativă (-38,8%), urmată
de Sud – Est (-33,2%), Regiunea de Vest (-21,7%), cea
de Centru (-14,0%), București – Ilfov (-9,2%), Nord –
Est (-7,9%) și Sud – Muntenia (-7,2%).
O situație asemănătoare celei din sectorul
construcțiilor se înregistrează în COMERȚ, unde
numărul de salariați a crescut în perioada 1998 –
2007 (+3,6% la nivel național), dar a scăzut în 2008 –
2012 (-15,9% la nivel național). În anul 2007, în
Regiunea Nord – Est și Sud –Vest Oltenia s-au
înregistrat cu 6,3%, respectiv 4,0% mai puțini
salariați în comerț decât în 1998. În toate celelalte
regiuni s-au înregistrat creșteri ale efectivelor de
salariați.
În intervalul 2009 – 2011 s-au înregistrat scăderi ale
efectivelor de salariați din regiunile României, pe
fondul crizei economice mondiale. Astfel în anul
2012 erau cu 21,4% mai puțini angajați în
întreprinderile ce aveau ca domeniu de activitate
comerțul din Regiunea de Nord – Est decât în anul
2008. Scăderi semnificative s-au înregistrat și la
nivelul regiunilor de Vest (-16,9%), Sud – Vest
Oltenia (-16,3%), Sud – Est (-14,4%), Nord – Vest (6,4%), Centru (-6,2%) și Sud – Muntenia (-6,0%).
Reducerea cea mai mică se observă, însă, în
București – Ilfov (-2,4%).
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Sectorul HOTELURILOR și al RESTAURANTELOR a
înregistrat un trend fluctuant al numărului de
salariați în perioada 1998 – 2002, urmând ca din
2003 până în 2009 să urmeze unul ascendent. Doar
în anul 2010 s-a înregistrat o diminuare, iar
începând cu 2011 a revenit la trendul crescător.
În anul 2012, comparativ cu 1998 se observă o
majorare a numărului de salariați din sectorul
hotelurilor și al restaurantelor cu 60,2% la nivel
național. În Regiunea București – Ilfov, efectivul de
salariați s-a dublat în perioada analizată. O creștere
importantă s-a realizat și la nivelul Regiunii Nord –
Vest (+64,7% în 2012 față de 1998), al celei de Sud –
Est (+59,6%), dar și în Centru (+55,2%). Majorarea
numărului de salariați din Vest s-a făcut cu 46,6%, a
celor din Nord – Est cu 42,7%, iar a celor din Sud –
Vest Oltenia cu 41,9%. În Regiunea Sud – Muntenia
efectivul de salariați s-a majorat cu 18,1%.

TRANSPORT, DEPOZITARE,
COMUNICAȚII

INFORMAȚII

ȘI

Transportul,
depozitarea
și
comunicațiile
reprezintă un sector economic analizat în perioada
1998 – 2007, situat pe un ușor trend ascendent. În
Regiunea București – Ilfov se observă o creștere
medie anuală față de anul precedent de 8,3% în
perioada 2003 – 2006, urmată o scădere de 2,5% în
2007 față de 2006. Celelalte regiuni ale României
au avut evoluții diferite. În Sud – Muntenia și
Centru se observă o diminuare a numărului de
salariați până în 2005, urmată de o creștere până în
90

2007. Scăderea înregistrată în Regiunile de Nord –
Est, Nord – Vest, Sud – Vest Oltenia și Vest au atins
punctul de minim în anul 2004, după care au urmat
un trend ascendent. În Regiunea de Sud – Est se
observă o creștere a numărului de salariați până în
anul 2005, urmând ca în 2007 să fie iar pe un trend
ascendent.
Transportul și depozitarea, sector economic diferit
pentru perioada 2008 – 2010, a urmat un trend
ascendent, dar cu o creștere mai lentă în 2011 –
2012. Astfel, la nivel național se înregistrează cu
5,3% mai puțini salariați angajați în transport și
depozitare comparativ cu anul 2008. Valori sub
media națională în ceea ce privește creșterea se
observă în Regiunile Sud – Est (-10,9%), Sud –
Muntenia (-10,7%), Nord – Est (-10,2%) și Centru (6,3%). Pe de altă parte, valori mai mari se
înregistrează în Vest (-3,3%), București – Ilfov (3,0%) și Sud – Vest Oltenia (-0,5%). În acest context
marcat de diminuări ale numărului de salariați se
remarcă Regiunea Nord – Vest, unde se
înregistrează o creștere de 1,4%, singura valoare
pozitivă din România.
Informațiile și comunicațiile reprezintă un sector
economic ce a rezultat în urma celei de-a doua
revizii a codurilor CAEN. La nivel național, în anul
2012 erau cu 4,9% mai puțini salariați angajați în
acest sector comparativ cu anul 2008. În România
au existat atât regiuni în care diferențele
procentuale dintre 2012 și 2008 au fost pozitive
(Nord – Vest, +32,8%; Centru, +11,5% și Nord – Est,
+4,9%), dar și cu diferențe negative (Sud – Est, -
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În ultimii ani (1998 – 2012) s-a majorat în mod
semnificativ numărul de salariați din fiecare
regiune a României care lucrează în sectorul
tranzacțiilor imobiliare, în cel al hotelurilor și
al restaurantelor, dar și în învățământ,
sănătate și asistență socială.
13,5%; București – Ilfov, -12,7%; Vest, -11,8%; Sud –
Vest Oltenia, -1,1% și Sud – Muntenia, -0,2%).
TRANZACȚII IMOBILIARE (Tranzacțiile imobiliare și
celelalte servicii (cf. CAEN Rev.1)/ Tranzacțiile
imobiliare, închirieri și activități de servicii prestate
în principal întreprinderilor (cf. CAEN Rev.2))
Tranzacțiile imobiliare reprezintă un sector
economic în care numărul de salariați angajați s-a
situat pe un trend ascendent în perioada 1998 –
2012, excepție făcând anii 2009 – 2010, când a avut
o ușoară scădere.
Per ansamblu, la nivel național, numărul de salariați
angajați în sectorul tranzacțiilor imobiliare și a
celorlaltor servicii a crescut cu 192,1% în anul 2007
față de 1998. La nivel regional, valori superioare
creșterii mediei regionale se înregistrează în Sud –
Vest Oltenia (475,0%), Sud – Est (309,9%), Nord –
Est (265,7%) și Sud - Muntenia (226,5%). Tot creșteri
ale numărului de salariați s-au înregistrat și în
Regiunea de Centru (134,0%), București – Ilfov
(168,5%), Nord – Vest (178,7%) și Vest (182,2%), dar
sub valoarea medie a creșterii naționale.

Chiar dacă s-a înregistrat o scădere a numărului de
salariați angajați în sectorul tranzacțiilor imobiliare,
închirierilor și activităților de servicii prestate în
principal întreprinderilor în anii 2009- 2010,
efectivul corespunzător anului 2012 este superior
celui din 2008 cu 3,7% la nivel național. Exceptând
Regiunea de Sud – Est, unde se observă o scădere
de 1,0% a numărului de salariați înregistrați în 2012
comparativ cu 2008, în celelalte regiuni s-a
observat o evoluție pozitivă. Cea mai mare creștere
s-a înregistrat în Sud – Vest Oltenia (14,4%), iar cea
mai mică în Regiunea de Nord – Est (0,4%).

ÎNVĂȚĂMÂNTUL
Numărul de salariați angajați în sectorul
învățământului din România reprezintă, în anul
2012, doar 0,3% din efectivul de salariați de la nivel
național. Evoluția numărului de salariați a avut un
trend ascendent în perioada analizată.
La nivelul României, efectivul de salariați înregistrat
în anul 2012 este de 2,4 ori mai mare comparativ cu
cel înregistrat în 1998. Majorarea numărului de
salariați din învățământ la nivelul regiunilor țării s-a
făcut de 3 – 4,6 ori. O situație inversă, a diminuării
efectivului se observă în Nord – Vest și Nord – Est,
scăderile fiind de 6,4%, respectiv 4,7%.
SĂNĂTATEA ȘI ASISTENȚA SOCIALĂ
Trendul ascendent al numărului de salariați
înregistrat de Institutul Național de Statistică se
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observă și în sectorul sănătății și asistenței sociale.
Astfel, în anul 2012 erau de 3,1 ori mai multe
persoane angajate în acest sector față de anul
1998. La nivelul fiecărei regiuni a României, situație
este aceeași: efectivul de salariați s-a majorat de 2,3
– 5,6 ori în 2012 față de 1998. Creșterea cea mai
mare este la nivelul Regiunii București – Ilfov (de
5,6 ori).

ALTE ACTIVITĂȚI
Celelalte activități ale economiei naționale (CAEN
Rev.1) au avut o evoluție fluctuantă în perioada
1998 – 2007. Astfel, creșterea numărului de
angajați din 1999 este urmată în anii 2000 – 2001 de

92

o scădere, începând să crească odată cu anul 2003.
La nivel național, în anul 2007 erau înregistrați cu
22,9% mai mulți salariați decât în 1998. Pe regiuni,
se observă și scăderi ale efectivelor de salariați
angajați în acest sector economic în Sud – Vest
Oltenia (-18,2%), Sud – Est (-17,9%) și Vest (-7,2%). Pe
de altă parte, cele mai mari creșteri se înregistrează
în București – Ilfov (55,8%) și Centru (+29,6%).
Alte activități de servicii, sector economic
corespunzător CAEN Rev.2 a înregistrat o creștere
de 18,7% la nivel național în 2012 comparativ cu
2008, doar în regiunea de Vest s-a putut observa o
diminuare a acestui efectiv, de -0,2%, salariații din
celelalte regiuni fiind mai numeroși.

Studiu privind tendințele de pe piața națională și europeană a muncii

2.3. Performanțe economice ale întreprinderilor
Productivitatea muncii reprezintă principalul
indicator prin care se determină performanța
economică a unei întreprinderi.
Productivitatea orară a muncii înregistrată în
Uniunea Europeană3 are o valoare mult superioară
mediei naționale. Conform datelor Eurostat, doar
la
nivelul
Bulgariei
se
înregistrează
o
productivitatea mai scăzută decât în România, în
intervalul de timp 2004 – 2013.
Atât la nivelul Uniunii Europene, cât și în România
se observă o creștere lentă a productivității orare a
muncii înregistrate, de 7,7% în UE și 27,3% în
România în anul 2013 față de 2004.
Cele mai ridicate productivități orare ale muncii de
la nivelul Uniunii Europene se înregistrează în
Norvegia (69,6 euro/ora lucrată în anul 2013),
Danemarca (53,4 euro/ora lucrată în anul 2013),
Irlanda (48,8 euro/ora lucrată în anul 2013), Belgia
(45,9 euro/ora lucrată în anul 2013), Olanda (45,8
euro/ora lucrată în anul 2013), Franța (45,6 euro/ora
lucrată în anul 2013) și Suedia (45,6 euro/ora lucrată
în anul 2013).

3

Această
diferență
semnificativă
dintre
productivitatea obținută la nivelul României și al
celei europene derivă din faptul că, la noi, prețurile
practicate sunt mai mici, iar numărul de ore lucrate
de o persoană este mai mare. Un rol important îl
joacă și evoluția cursului de schimb valutar.
Productivitatea muncii obținută în România a
urmat un trend ascendent în perioada analizată.
Astfel, în anul 2012 a fost de 266,8 mii lei/ salariat,
mult
mai
ridicată
comparativ
cu
cea
corespunzătoare anului 1998 (12,0 mii lei/salariat).
Pe regiuni de dezvoltare ale României, se observă
că nivelul cel mai ridicat al productivității se
înregistrează în București – Ilfov pe întregul
interval analizat. În ceea ce privește celelalte
regiuni, se observă că s-au produs modificări.
Astfel, productivitatea muncii cea mai scăzută din
anul 1998 a fost cea din Regiunea de Centru (8,5
mii lei/salariat), în 2012 ajungând la 269,5 mii
lei/salariat, situându-se pe poziția a patra într-un
top descendent. Creșterea productivității din
Centru a surclasat în 2012 regiunile de Vest, Nord –
Vest, Sud – Vest Oltenia și Nord – Est, care
înregistrau o productivitate mai mare la nivelul
anului 1998.

Eurostat calculează productivitatea orară a muncii ca
raport între produsul intern brut și numărul de ore
lucrate.
Analiza situației întreprinderilor de la nivel național și european
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Pe secțiuni economice, cea mai ridicată
productivitate din România în anul 2012 se
înregistrează la nivelul producției și furnizării de
energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer
condiționat (826,6 mii lei/ salariat), urmată de
sectorul comerțului cu ridicata și cu amănuntul;
repararea autovehiculelor si motocicletelor (472,8
mii lei/salariat), de productivitatea obținută în
agricultură, vânătoare și servicii anexe (325,9 mii
lei/salariat) și cea din informații și comunicații (254,4
mii lei/salariat).

Productivitatea muncii din România a
crescut progresiv în perioada 1998 – 2012. În
ultimul an analizat, cel mai productiv sector
economic a fost cel al producției și
furnizării de energie electrică și termică,
gaze, apă caldă și aer condiționat. Cea mai
productivă regiune, pe întreaga perioadă
analizată a fost București – Ilfov, iar valorile
cele mai mici s-au înregistrat în Nord – Est și
Centru.

Pe de altă parte, cele mai mici productivități sunt
cele din secțiunile econ0mice ale hotelurilor și
restaurantelor (73,8 mii lei/salariat), pescuit și
acvacultură (67,4 mii lei/salariat) și învățământ (47,7
mii lei/salariat).

Situată pe penultima poziție în anul 1998, Regiunea
de Nord – Est a României nu a reușit să obțină o
productivitate mai ridicată în perioada următoare,
ocupând ultima poziție.

Productivitatea orară a muncii din Uniunea Europeană, România și câteva
țări membre, în perioada 2004 - 2013
- euro/ oră lucrată -
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Letonia

Sursa: Eurostat, nama_aux_lp

Comparativ cu anul 1998, se poate observa, în 2012,
o creștere semnificativă a valorii productivității la
nivelul tuturor secțiunilor economice. Topul
clasamentului din 1998 s-a inversat în 2012, dar tot
comerțul și energia electrică, termică rămân cele
mai productive sectoare în ambii ani analizați.
În sectorul agriculturii și al vânătorii se înregistrează
o creștere a productivității astfel că, de pe un loc
după jumătatea clasamentului ajunge pe poziția a
treia. Pe de altă parte, sectorul hotelurilor și
restaurantelor ocupă o poziție aproape de finalul
clasamentului în anul 2012, comparativ cu 1998,
când era la jumătatea acestuia.
La nivelul fiecărei secțiuni economice din fiecare
regiune de dezvoltare a României s-au înregistrat
creșteri ale valorii productivității obținute în
perioada 1998 – 2012.

AGRICULTURA, SILVICULTURA ȘI PESCUITUL este
un sector economic care se bucură de o revenire a
productivității muncii realizată în anul 2012
comparativ cu cea din 1998.
La nivelul sectorului de agricultură și vânătoare,
cea mai mare productivitate din anul 2012 se
observă în Regiunea București – Ilfov (673,7 mii lei/
salariat), iar cea mai mică în Centru (188,2 mii lei/
salariat). Silvicultura și exploatarea forestieră a
obținut cea mai bună productivitate a muncii la
nivelul Regiunii de Nord – Est (119,8 mii lei/salariat),
iar cea mai scăzută în Sud – Est (89,1 mii
lei/salariat). Pescuitul este o secțiune a economiei
în care s-a obținut productivitatea maximă în Sud –
Vest Oltenia (157,3 mii lei/salariat), dar și în Nord –
Vest (142,0 mii lei/salariat). Pe de altă parte,
Regiunea
de
Sud
–
est
înregistrează
productivitatea cea mai scăzută (44,3 mii
lei/salariat).

Productivitatea muncii la nivelul României, pe regiuni de dezvoltare,
în ordine descrescătoare în funcție de valoarea corespunzătoare anului 2012
U.M.: mii RON /salariat

Regiuni
București - Ilfov
Sud - Muntenia
Sud - Est
Centru
Vest
Nord - Vest
Sud - Vest Oltenia
Nord - Est
Total

Anul 1998
19,8
12,2
12,2
8,5
10,0
10,2
10,5
9,2
12,0

Anul 2003
138,5
77,0
83,5
67,4
68,0
69,8
76,2
67,4
84,8

Anul 2007
278,7
171,7
154,6
140,5
125,8
138,9
137,2
119,0
171,8

Anul 2008
331,4
213,6
193,2
170,5
155,7
165,6
163,0
147,7
209,3

Anul 2010
355,7
242,4
223,5
193,4
175,4
184,9
173,7
163,0
233,6

Anul 2012
384,4
295,5
269,5
221,8
214,6
205,9
202,9
195,9
266,8

Pentru anii 1998, 2003 și 2007 s-a analizat productivitatea conform CAEN Rev. 1, iar pentru anii 2008, 2010
și 2012 conform CAEN Rev. 2

Sursă: INS
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INDUSTRIA

Vest. Cu toate acestea, productivitatea obținută în
anul 2012 este superioară celei din 2008.

Productivitatea muncii corespunzătoare industriei
extractive a urmat un trend ascendent la nivel
național în perioada 1998 – 2012. Criza economică
ce a afectat și România a avut o influență negativă
asupra productivității înregistrate la nivelul câtorva
regiuni. Astfel, în anul 2010 se observă o
productivitate mai scăzută decât în 2008 la nivelul
industriei extractive în Nord –Vest, Nord – Est, Sud
– Muntenia, București – Ilfov, Sud – Vest Oltenia și

Regiunea de Centru a României a obținut o valoare
maximă a productivității în industria extractivă în
anul 2012 (480,9 mii lei/salariat), în detrimentul
regiunii București – Ilfov care era pe primul loc în
1998 (64,5 mii lei/salariat în 1998 și 383,4 mii
lei/salariat în 2012).

Productivitatea muncii din România pe sectoare economice
- mii lei (RON) / salariat -

în anul 1998
Total - România

12,0

Comerț

18,3

Transport, depozitare și…

10,4

Industria prelucrătoare

9,6

Industria extractivă

8,4

Construcții

8,0

Hoteluri și restaurante
Tranzactii imobiliare și alte…

Agricultură, vânătoare
Silvicultură, exploatarea…

209,3
573,2

Producția și furnizarea de…
Comerț cu ridicata și..

365,0

Informații și comunicații

234,8

Industria prelucrătoare

173,0

Construcții

164,1

Industria extractivă

159,5

Distribuția apei; salubritate,..

153,4

6,9

Agricultură, vânătoare..

145,7

6,7

Transport și depozitare

6,3

4,9
4,0

Tranzacții imobiliare,…
Alte activități de servicii
Hoteluri și restaurante

127,5
112,6
110,7
76,8

Silvicultură și exploatare ..

74,7

Sănătate și asistență socială

3,0

Sănătate și asistență ..

69,4

Pescuit și piscicultură

2,9

Pescuit și acvacultură

2,5

Învățământ

Învățământ
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Total - România

23,4

Energie electrică și termică,…

Alte activitati ale economiei…

în anul 2008
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66,2
53,1
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În industria prelucrătoare s-a obținut o
productivitate maximă de 351,1 mii lei/salariat în
Sud – Muntenia și una minimă de 183,1 mii
lei/salariat în Nord – Vest în anul 2012.
La nivelul secțiunii de energie electrică și termică,
gaze și apă, încă din anul 1998, cea mai mare
productivitate se înregistrează în Regiunea
București – Ilfov (24,1 mii lei/salariat), în anii
următori diferențiindu-se semnificativ de celelalte
regiuni, astfel că în 2007 a ajuns la 901,4 mii
lei/salariat, în condiții în care următoarea medie
regională într-un top descendent este de 335,0 mii
lei/salariat, corespunzătoare Regiunii Sud – Vest
Oltenia.

Producția și furnizarea de energie termică, gaze,
apă caldă și aer condiționat este un alt sector
economic în care Regiunea București – Ilfov se
diferențiază de celelalte printr-o productivitate a
muncii ridicată (2.016,1 mii lei/salariat în 2012).
Următoarea valoare mare a productivității se
obține în Centru (1.002,3 mii lei/salariat), iar cea mai
mică în Nord – Est (296,0 mii lei/salariat).
În ceea ce privește distribuția apei; salubritate,
gestionarea
deșeurilor,
activități
de
decontaminare, productivitatea medie națională
are o valoare de 188,9 mii lei/salariat în 2012, cea
mai mică dintre toate sectoarele industriale. În
regiunea Sud – Muntenia se obține cea mai ridicată

Productivitatea muncii din România pe sectoare economice în anul 2012
- mii lei / salariat Total - România

266,8

Producția și furnizarea de en.el..

826,6

Comerț cu ridicata și..
Agricultură, vânătoare..
Informații și comunicații
Industria prelucrătoare

Industria extractivă
Construcții
Distribuția apei; salubritate,..
Transport și depozitare
Tranzacții imobiliare, închirieri..
Alte activități de servicii
Silvicultură și exploatare ..
Sănătate și asistență ..

Hoteluri și restaurante
Pescuit și acvacultură
Învățământ

474,8
325,9
254,4
245,8
231,5
189
188,9
161,9
121,8
119,1
101,2
88
73,8
67,4
47,7

Sursa: INS
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productivitate a muncii din România în anul 2012
(de 229,0 mii lei/salariat), surclasând Regiunea Sud
– Vest Oltenia care era pe prima poziție în anul
2008 (207,7 mii lei/salariat).
La nivelul sectorului CONSTRUCȚIILOR, pe întreaga
perioadă analizată s-a obținut cea mai ridicată
productivitatea a muncii în Regiunea București
Ilfov (10,6 mii lei/salariat în 1998 și 305,1 mii
lei/salariat în 2012).
COMERȚUL, sectorul economic cu cea de-a doua
mare valoare a productivității muncii obținută în
anul 2012, a obținut valoarea maximă în Regiunea
București – Ilfov (750,8 mii lei/salariat), iar pe cea
minimă în Sud – Vest Oltenia (320,5 mii lei/salariat).
La nivelul sectorului
de
HOTELURI ȘI
RESTAURANTE, fruntașă în privința productivității
nu mai este Regiunea București – Ilfov (89,2 mii
lei/salariat), ci Sud – Estul țării, cu 96,3 mii
lei/salariat. Regiunea București – Ilfov ocupă a doua
poziție în anul 2012 și pe prima în 1998.
Sectorul TRANSPORTULUI ȘI AL DEPOZITĂRII a
înregistrat o productivitate medie de 161,9 mii
lei/salariat la nivelul României anului 2012.
Superioare mediei naționale este productivitatea
obținută în București – Ilfov (227,5 mii lei/salariat),
Sud – Muntenia (187,3 mii lei/salariat) și Centru
(164,5 mii lei/salariat).
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În ceea ce privește INFORMAȚIILE ȘI
COMUNICAȚIILE, productivitatea cea mai ridicată sa obținut, și de această dată, în București – Ilfov
(325,6 mii lei/salariat), iar cea mai mică în Nord –
Vest (163,2 mii lei/salariat).
TRANZACȚIILE IMOBILIARE reprezintă un alt
sector economic în care s-a obținut cea mai bună
productivitate în București – Ilfov pe întreaga
perioadă analizată (169,8 mii lei/salariat în 2012). Pe
de altă parte, cele mai mici valori sunt
corespunzătoare Regiunii Sud – Vest Oltenia,
excepție făcând anul 1998, când ultima poziție este
ocupată de Regiunea de Centru.
ÎNVĂȚĂMÂNTUL și SĂNĂTATEA ȘI ASISTENȚA
SOCIALĂ,sectoare economice cu cea mai scăzută
productivitate a muncii din România în perioada
analizată au înregistrat valori maxime în București –
Ilfov, iar minime în Sud – Est, respectiv în Sud –
Vest Oltenia.
În anii 1998, 2003 și 2007, cea mai ridicată
productivitate din cadrul secțiunii ALTE ACTIVITĂȚI
ALE ECONOMIEI NAȚIONALE se înregistrează în
București – Ilfov, urmând ca odată cu cea de-a
doua revizie a economiei naționale prima poziție să
fie ocupată de Regiunea de Nord – Vest.

Studiu privind tendințele de pe piața națională și europeană a muncii

3
ANALIZA OFERTEI DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Analiza situației întreprinderilor de la nivel național și european

99

3.1. Populația școlară și absolventă
Gradul de cuprindere în învățământ
Gradul de cuprindere în învățământ reprezintă
numărul total al elevilor de o anumită grupă de
vârstă, indiferent de nivelul de educație în care
sunt cuprinși, ca raport procentual din totalul
populației rezidente din aceeași grupă de vârstă.
Gradul de cuprindere în învățământ a populației de
vârstă școlară din România a urmat un trend
ascendent în perioada 1990 – 2011. Astfel, dacă în
anul 1990 doar 63,5% dintre elevi erau încadrați întro formă de învățământ specifică vârstei, în anul
2011 ponderea a ajuns la 80,4%.

ponderea elevilor de 7 – 10 ani și 11 – 14 ani înscriși
la școală, de la 90,9%, respectiv 91,4% în anul 1990 la
93,6%, respectiv 93,1% în anul 2011.
Pe de altă parte, se observă o tendință de scădere
a ponderii elevilor de 15 – 18 ani înscriși într-o formă
de învățământ (90,7% în 1990 și 84,2% în 2011), în
detrimentul celor de 19 – 23 ani și peste (10,6% în
1990 și 59,7% în 2011). Majorarea gradului de
cuprinde în învățământ a persoanelor de 19 – 23 ani
s-a făcut treptat, punctul de maxim fiind atins în
anul 2008 (78,3%).

Pe sexe, la nivel general, gradul de cuprindere în
învățământ a fost mai mare în cazul bărbaților în
anii 1990 – 1992, dar începând cu 1993 situația s-a
Pe grupe de vârstă, se observă că în anul 1990 în
inversat, diferența mărindu-se tot mai mult până în
intervalul 3 – 6 ani erau încadrați în învățământ
prezent. Astfel, în anul 2011, 79,0% dintre
doar 54,3% dintre copiii de această vârstă, în 2011
persoanele de sex masculin și 82,0% dintre cele de
procentul ajungând la 82,0%. A crescut, totodată și
sex feminin sunt încadrate într-o formă de
Gradul de cuprindere în învățământ a populației de vârstă școlară din România,
pe sexe, în anii 1990 și 2011 (%)
Anul 1990
Anul 2011
Total
Masculin
Feminin
Total
Masculin
Feminin
63,5
63,7
63,3
80,4
79
82
Total
54,3
53,2
55,5
82
81,3
82,8
3 - 6 ani
90,9
91,2
90,5
93,6
93,8
93,4
7 - 10 ani
91,4
91,1
91,8
93,1
93,4
92,8
11 - 14 ani
90,7
91,6
89,7
84,2
83,8
84,6
15 - 18 ani
10,6
11,2
9,9
59,7
54,9
64,9
19 - 23 ani și peste
Sursă: INS
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Evoluând în același sens cu populația stabilă a
României, dar într-o proporție mai mare,
efectivul populației școlare scade de la an la
an. Astfel, comparativ cu anul 1995, populația
școlară din România s-a redus cu aproximativ
3,7 milioane persoane până în anul 2013.
învățământ specifică vârstei. Cea mai mare
diferență pe sexe la nivelul anului 2011 se observă
pentru persoanele între 19 – 23 ani și peste, unde
ponderea femeilor este de 64,9%, iar cea a
bărbaților de numai 54,9%.

Populația școlară
Populația școlară cuprinde totalitatea copiilor
înscriși în grădinițe și creșe, precum și a elevilor și
studenților cuprinși în procesul de instruire și
educare.
Efectivul populației școlare înregistrat în Uniunea
Europeană (28 țări) a înregistrat o scădere de 2,2%
în anul 2012 față de 2003. Această descreștere este
generată de scăderea populației totale de la nivelul
Uniunii.
Pe niveluri educaționale, cele mai multe persoane
sunt înscrise în învățământul primar, pe întreaga
perioadă 2003 – 2012. O altă parte considerabilă din
populația școlară urmează învățământul liceal și
profesional, iar alta pe cel gimnazial. Este de

remarcat faptul că la nivelul Uniunii Europene sunt
înregistrate mai multe persoane înscrise în
învățământul superior decât cele din cel preșcolar
și postliceal.
În anul 2012 comparativ cu 2003 se înregistrează o
scădere a numărului de elevi înscriși în
învățământul primar (-3,5%), gimnazial (-10,3%) și
liceal și profesional (-14,1%). În schimb, crește
efectivul celor de la nivel preșcolar (+14,6%),
postliceal (+20,1%) și superior (+13,2%).
În România, potrivit Institutului Național de
Statistică, în anul 2013 erau înscrise într-o formă de
învățământ un număr de 3,7 milioane persoane, în
scădere cu 22,4% față de anul 1995. Pe forme de
învățământ, în România se observă fluctuații ale
efectivelor înregistrate, spre deosebire de
nivelurile Uniunii Europene unde trendul este
aproximativ constant.
Pe niveluri educaționale, se observă o scădere a
numărului de copii înscriși anul 2013 față de 1995 în
învățământul preșcolar (-18,5%), primar (-32,3%),
gimnazial (-30,4%) și liceal și profesional (-25,1%). În
schimb, crește efectivul persoanelor cuprinse în
învățământul postliceal (+87,9%) și al celor din
învățământul superior (+28,9%).
Creșterea semnificativă a numărului de studenți
înscriși în învățământul superior până în anii 2007 2008 se datorează introducerii sistemului de
învățământ de la Bologna și suprapunerii acestuia
peste generația de studenți din generația veche
(non – Bologna).
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Evoluția populației școlare din Uniunea Europeană (28) pe forme de
învățământ, în perioada 2003- 2012 (mii persoane)
30.000
25.000

29.041

29.155

22.489
22.400

20.000

10.000
5.000

28.137

28.108

26.233

25.266
24.057

15.000

28.471

22.191
19.181

18.665

17.884

22.151
21.991
19.991

21.703
21.576
20.246
15.656

13.659

13.852
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15.022

1.239

1.423

1.513
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0
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1.391.951
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568.659

533.152
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Evoluția populației școlare din România pe forme de învățământ,
în perioada 1995- 2013
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14,8%

29,6%

24,5%

22,8%
22,0%

17,0%

28,1%

24,1%

Centru

17,0%

28,7%

24,1%

Nord-Est

15,9%

31,3%

26,0%

20,7%

Sud-Est

15,0%

32,0%

25,8%

23,2%

Sud-Muntenia

15,2%

32,4%

25,8%

Sud-Vest Oltenia

15,7%

Vest

15,0%

40%

gimnazial

23,9%

23,1%

liceal și profesional

22,4%

60%

postliceal

5,3%

24,3%

25,0%

29,3%
20%

primar

23,4%

30,1%

0%

preșcolar

20,5%

4,5%

1,4%
3,9%

23,6%

23,7%

1,3%

7,2%

24,1%

1,0%
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7,4%

0,7% 1,5%

Nord-Vest

7,1%

1,1%
1,1%
2,9%
1,8%
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1,3% 1,2%

Repartiția populației școlare din regiunile de dezvoltare ale României
pe niveluri educaționale, în anul 1995
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Din efectivul populației școlare înregistrat în anul
2013, cele mai multe sunt înscrise într-o formă de
învățământ din Regiunea de Nord – Est (18,0%), din
Nord – Vest (13,6%) și Sud – Muntenia (13,3%).
Repartiția populației școlare din regiunile de
dezvoltare ale României pe niveluri educaționale
arată o discrepanță între Regiunea București – Ilfov
și celelalte, deoarece ponderea studenților are o
valoare mult mai ridicată.
Structura
populației
școlare
pe
niveluri
educaționale din cele 8 regiuni de dezvoltare ale
României a avut de suferit odată cu trecerea
timpului. Cea mai mare modificare de la nivelul
fiecărei regiuni s-a înregistrat în ceea ce privește
populația înscrisă în învățământul superior, care
aproape s-a dublat. Totodată, crește ponderea
populației înscrise în învățământul superior, la
nivelul tuturor regiunilor de dezvoltare. În schimb,

7.000.000

se înregistrează o scădere generală a ponderii
populației înscrise în învățământul primar și
gimnazial în anul 2013 comparativ cu 1995.
Scade ponderea preșcolarilor din Nord – Vest (0,4%), Nord – Est (-0,6%) și Sud – Vest Oltenia (0,6%), dar crește în celelalte regiuni. De asemenea,
scade ponderea populației înscrisă în învățământul
liceal și profesional din regiunile de Nord – Vest (0,5%), Centru (-3,7%), Sud – Est (-0,8%), Sud –
Muntenia (-0,2%) și București – Ilfov (-4,7%).

Absolvenți ai unităților educaționale
La nivelul Uniunii Europene se observă o evoluție
asemănătoare a numărului de absolvenți ce au
terminat învățământul liceal, profesional, postliceal
și cel superior.

Evoluția numărului de absolvenți ai învățământului liceal, profesional,
postliceal și superior din Uniunea Europeană, în perioada 1998 - 2012
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2.000.000
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2011

2012

Sursa: Eurostat (educ_grad2, educ_grad4)

Din totalul persoanelor ce au absolvit învățământul
liceal, profesional și postliceal (ISCED 3 și 4), o
pondere de 7 – 10% de la nivelul Uniunii Europene,
în perioada 1998 – 2012 este reprezentată de
absolvenții de școli postliceale (ISCED 4), restul
reprezentând absolvenți de liceu și școli
profesionale (ISCED 3).
Rata absolvenților de învățământ superior în
România, conform Eurostat a fost de 75,4‰ în
rândul persoanelor cu vârste cuprinse între 20 și 29
ani, în anul 2012. Valoarea este foarte apropiată de
media Uniunii Europene, de 75,7‰. Doar în ultimul
an analizat se observă o rată a absolvenților din
România inferioară mediei europene, spre
deosebire de anii precedenți când aceasta depășea
cu mult valoarea corespunzătoare Uniunii.
Creșterea spectaculoasă a ratei de absolvire a
învățământului superior se datorează, în principal,
schimbării structurii învățământului superior prin
implementarea procesului Bologna. Astfel, rata
absolvenților din anul 2008 cuprinde atât
absolvenții Bologna cu durata studiilor de 3 ani, cât
şi studenții care au absolvit facultatea cu o durată
de 4 sau 5 ani, conform vechii structuri a
învățământului superior.
În România, datele furnizate de Institutul Național
de Statistică arată foarte clar involuția produsă la
nivelul efectivului de ABSOLVENȚI DE ȘCOLI
PROFESIONALE ȘI DE UCENICI – secundar ciclul 2.
Dacă în anul 1993 au absolvit aceste forme de
învățământ 105.118 persoane, în anul 2011 efectivul

s-a diminuat de 23 ori, ajungând la numai 4.570
persoane.
Evoluția în perioada analizată nu a urmat un trend
descendent continuu până la valoarea din prezent,
ci a fluctuat. În anul 2004 s-a înregistrat cel mai
mare număr al absolvenților de școli profesionale și
de ucenici. Acest fapt are la bază înființarea școlilor
de arte și meserii (SAM-urilor), prin legea adoptată
în iunie 2003.
Creșterea spectaculoasă a ratei de absolvire a
învățământului
profesional
este
rezultatul
suprapunerii mai multor serii de absolvenți în
același an. În anul școlar 2003 – 2004, alături de
absolvenții școlilor profesionale din vechea
structură a sistemului de formare profesională cu
durată de 3 – 4 ani, a finalizat studiile și prima
generație de elevi ai școlilor de arte și meserii
introduse în sistem prin legea din 2003, aceasta din
urmă având o durată de numai 2 ani. În acest caz,
creșterea numărului de absolvenți este una
artificială.
Scăderea alarmantă a numărului de absolvenți din
școlile profesionale și de ucenici din anul 2010 se
datorează măsurilor de desființare a SAM – urilor
luată din anul 2009, care a condus, totodată, la
creșterea efectivelor de elevi din licee. Odată
desființate, nu au mai existat nici absolvenți,
efectivul acestora fiind din ce în ce mai mic de la an
la an.
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Rata absolvenților de învățământ superior raportată la 1.000 persoane cu
vârstă între 20 - 29 ani, din România și Uniunea Europeană, în 2007 - 2012
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Școli postliceale și de maiștri
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Pe niveluri educaționale, regiunea București
– Ilfov atrage cel mai mare număr de
studenți. Odată cu creșterea numărului de
absolvenți de învățământ superior, a crescut
și competitivitatea pentru ocuparea unui loc
de muncă bine remunerat și cu oportunități
de dezvoltare personală și profesională.

O serie de state europene, printre care și
România, au căutat să faciliteze tranziția de
pe băncile școlii la ocuparea unui loc de
muncă, prin organizarea unor stagii de
formare profesională și de ucenicie. Aceste
stagii se realizează mai ales la nivelul
învățământului superior.

La nivelul școlilor profesionale (secundar ciclul 2),
în anul 1993, cei mai mulți absolvenți au ca profil de
pregătire construcțiile de mașini (21,3%) și
transporturile (13,7%), iar în anul 2011 cea mai mare
pondere a absolvenților (34,5%) au ca profil de
pregătire – transporturile, 11,2% - construcțiile de
mașini, iar 8,5% - industria mică și prestarea
serviciilor.
În ceea ce privește numărul de ABSOLVENȚI AI
ȘCOLILOR POSTLICEALE ȘI DE MAIȘTRI, se observă
un trend aproximativ constant în perioada 1993 –

2011. Mai mult, în anul 2011 se înregistrau cu 0,5%
mai mulți absolvenți comparativ cu anul 1993.
La nivelul școlilor postliceale de specialitate, pe
întreaga perioadă analizată au dominat absolvenții
profilurilor sanitare de pregătire. Dacă în 1993
ponderea absolvenților de pregătire sanitară era
de 37,7% din totalul absolvenților școlilor
postliceale, în anul 2011 ponderea s-a dublat
(76,1%).
În cadrul școlilor de maiștri, cei mai mulți absolvenți
au avut ca profil de pregătire – construcțiile de
mașini, pe întreaga perioadă analizată. De
asemenea, în 2011, o pondere considerabilă
corespunde absolvenților profilurilor de construcții
– montaj, a celor energetice, electrotehnică și
electronică și transporturi.
La nivelul ÎNVĂȚĂMÂNTULUI SUPERIOR, numărul
de absolvenți înregistrat a avut un trend ascendent
în perioada 1990 – 2007, când a atins și punctul de
maxim, urmat de o tendință de scădere până în
prezent. În anul 2011 se înregistrau, la nivel
național, 136.671 absolvenți de învățământ
superior, de 5,3 ori mai mulți decât efectivul
corespunzător anului 1990, dar în scădere cu
aproximativ 40% față de anul 2007.
Evoluția pozitivă a numărului de absolvenți de
studii superioare din perioada 1998 – 2007 a fost
dată de capacitatea mai ridicată a pieței forței de
muncă de absorbție a persoanelor cu studii și
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calificare superioară și riscul redus al șomajului
pentru această categorie.

anul 2008, la nivelul celor două specializări s-au
înregistrat descreșteri ale numărului de absolvenți.

Creșterea cu 85,6% a numărului de absolvenți din
2007 comparativ cu anul precedent se datorează
înregistrării nediferențiate a absolvenților din ciclul
de învățământ non – Bologna și a celor din primul
ciclu de învățământ Bologna.

Pe specializări universitare pedagogice, în anul
1990
predominau
absolvenții
de
matematică(35,1%), pedagogie - arte (18,2%) și
filologie – jurnalistică (16,1%). La nivelul anului 2011,
clasamentul s-a inversat, cele mai multe persoane
au absolvit pedagogie - arte (27,0%) și filologie –
jurnalistică (19,9%), pe poziția a treia intervenind o
specializare pentru care nu existau date disponibile
în 1990: științe politice și administrative (16,6%).

Numărul de absolvenți de studii universitare din
România, în perioada 1990 – 2011, a avut evoluții
diferite în funcție de grupele de specializări. Se
observă o evoluție aproximativ constantă a
numărului de absolvenți de studii pedagogice și de
științe economice. Ambele specializări aveau un
număr redus de absolvenți în perioada 1990 –1993,
urmând să înregistreze o creștere până în 2007,
când s-a înregistrat un punct de maxim datorat
nediferențierii absolvenților înscriși în învățământul
de tip Bologna și cel non – Bologna. Începând cu

Numărul de absolvenți ai profilelor tehnice s-a
situat, încă de la începutul perioadei analizate, la
cel mai înalt nivel. Fluctuațiile nu au fost
semnificative, excepție făcând anul 2008, când
numărul de absolvenți s-a dublat, dar s-a redus un
an mai târziu cu 38,6% (față de 2008).

Evoluția numărului de absolvenți ai învățământului superior din România,
în perioada 1990 - 2011
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Evoluția numărului de absolvenți din învățământul superior din România,
pe grupe de specializări, în perioada 1990 - 2011
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La nivelul absolvenților de studii universitare
tehnice, în anul 2011 față de 1990 nu s-a schimbat
foarte mult ponderea grupelor de specializare.
Astfel, domină, în ambele perioade, absolvenții din
industrie (84,8% în 1990 și 69,8% în 2011) și
arhitectură și construcții (10,0% în 1990 și 16,5% în
2011).
Efectivul absolvenților de studii universitare
medicale și artistice a urmat un trend ascendent în
perioada analizată, numărul majorându-se de 3,7
ori în cazul primei specializări și de 30,9 ori în cazul
celei de-a doua, în anul 2011 comparativ cu 1990.
Pe specializări, 89,9% dintre absolvenții de
medicină din anul 1990 terminaseră medicina
umană (inclusiv stomatologie) și numai 10,1% un
profil stomatologic. La nivelul anului 2011 a crescut
ponderea absolvenților de stomatologie la 20,8%.
La nivelul persoanelor ce au terminat o specializare
în domeniul artistic, în anul 2011 domină numărul
absolvenților de arte plastice și decorative (44,7%),
urmat de cei din arta teatrală – cinematografică
(28,0%) și muzică (27,3%). În anul 1990 nu erau
disponibile date la nivelul absolvenților de arte
plastice și decorative, peste jumătate dintre
absolvenții de atunci terminând o specializare în
domeniul artelor teatrale – cinematografice
(58,7%).
În intervalul de timp 1990 – 2011 a crescut și
numărul absolvenților de științe juridice de
aproximativ 61 ori.
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Pe regiuni de dezvoltare ale României, se observă
că cea mai mare pondere a absolvenților de studii
preuniversitare din anul 2012 (primare, gimnaziale,
secundare ciclul 2 și postliceale) se înregistrează în
Sud – Muntenia (91,8%), Sud – Vest Oltenia (86,6%),
Sud – Est (85,8%) și Nord – Est (85,3%). Ponderea
ridicată a absolvenților de studii preuniversitare din
aceste regiuni se face în detrimentul unei proporții
mici a absolvenților de studii superioare. Astfel, în
București – Ilfov, aproape jumătate din numărul
absolvenților înregistrat în anul 2012 corespunde
învățământului superior. 26,3% din absolvenții din
Regiunea de Vest, 22,3% din cei din Nord – Vest și
21,9% din cei din Regiunea de Centru au terminat o
formă de învățământ superior.

Abandonul școlar
Abandonul şcolar timpuriu este atât o problemă
individuală, cât şi a întregii societăți. Nivelurile
scăzute de educație nu au consecințe grave numai
pentru tinerii în cauză, dar implică folosirea
ineficientă a cheltuielilor de învățământ, în plus,
având în vedere schimbările demografice actuale,
şi anume îmbătrânirea populației, țările europene
nu îşi pot permite risipa de talente.
La
nivelul
Uniunii
Europene,
reducerea
abandonului școlar constituie una dintre cele 5
obiective propuse în Strategia 2020. La nivel
educațional, obiectivele sunt:
Reducerea sub 10% a ratei de părăsire
timpurie a școlii;
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Creșterea cu peste 40% a ponderii
absolvenților de studii superioare în rândul
populației în vârstă de 30 – 34 ani.

Pe sexe, în anul 2014, rata abandonului școlar este
mai mare în cazul bărbaților (19,3% în România)
decât în cel al femeilor(17,7% în România) atât în
România, cât și în Uniunea Europeană.

Potrivit datelor furnizate de Eurostat, rata
abandonului școlar înregistrată în România este
superioară celei din Uniunea Europeană în privința
persoanelor de 18 – 24 ani.

Pe țări membre ale Uniunii, se observă că România
se află în top 3 țări europene cu cea mai ridicată
rată a abandonului școlar înregistrată în anul 2014.

Efectele negative ale abandonului școlar
sunt traduse prin șanse mici de realizare ale
persoanelor aflate în această situație, mai
ales în activități legale.

Părăsirea timpurie a școlii este rezultatul mai
multor factori: inadaptarea elevului la mediul
școlar, situația economică precară a copilului și
familiei sale, lipsa îmbrăcămintei și a încălțămintei
corespunzătoare, condițiile de locuit precare sau
chiar necesitatea ca elevul să își întrețină familia
prin muncă zilnică. Astfel, inserția pe piața muncii
determină părăsirea timpurie a școlii atunci când
munca și programul școlar se suprapun.

Abandonul școlar are consecințe negative pe
termen lung asupra dezvoltării și creșterii
economice, pe piață existând un deficit de
forță de muncă calificată.

Rata abandonului școlar din România și Uniunea Europeană a persoanelor
de 18 - 24 ani, în perioada 2002- 2014 (%)
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Un alt factor este reprezentat de modelul primit de
la părinți și de la frații mai mari care, la rândul lor,
au abandonat școala.
Pe nivele de instruire, potrivit Institutului Național
de Statistică, rata abandonului școlar din anul 2012
indică o valoare mai mare în cazul elevilor înscriși în
învățământul postliceal (8,9%). Totodată, doar la
acest nivel se observă o creștere a ratei

Rata abandonului școlar din UE,
în 2014
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abandonului în perioada 2010 – 2012.
De asemenea, 1,1% dintre copiii înscriși la începutul
anului 2012 în învățământul primar au abandonat
școala, ca și 1,7% din cei înscriși la nivel de gimnaziu.
Pe regiuni de dezvoltare ale României, cele mai
mari rate de abandon școlar ale elevilor din
învățământul primar și gimnazial, dar și din cadrul
celui liceal și profesional se înregistrează în Centru
și Sud - Est, în anul 2012. Rate ale abandonului
școlar postliceal de peste 9% se observă în anul
regiunea Sud – Est, Sud – Vest Oltenia și Nord –
Vest. Pe de altă parte, în regiunea București – Ilfov
se înregistrează celei mai mici rate de abandon
școlar.
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Rata abandonului școlar din România
pe niveluri educaționale, în 2010-2012
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3.2. Politici în domeniul educației

Deficitul de competențe (discrepanța dintre
competențele căutate de angajatori și cele de care
dispun candidații), este una dintre problemele cele
mai acute cu care se confruntă țările europene în
materie de educație și formare. Prin urmare,
Uniunea Europeană consideră că este necesară o
reorganizare radicală a modului în care sistemele
de învățământ și formare contribuie la dezvoltarea
competențelor necesare pe piața muncii. Pentru
realizarea acestei reforme, Uniunea Europeană
joacă un rol de susținere, coordonare, intermediere
și consultare în procesul de învățare european,
încurajează cooperarea între statele membre și le
susține acțiunile.
Tratatele Uniunii prevăd însă, ca fiecare stat
membru să răspundă de elaborarea propriilor sale
politici în materie de educație, formare și tineret.
Uniunea Europeană, respectând diversitatea
reglementărilor și prioritățile naționale, nu are
dreptul să armonizeze legislația statelor membre în
ceea ce privește conținutul și organizarea
sistemelor lor de învățământ și de formare
respectând astfel Tratatul Fundamental al Uniunii
Europene.
Dar acțiunile Uniunii Europene urmăresc:
 să faciliteze adaptarea la transformările
industriale, în special prin formarea și
reconversia profesională;







să îmbunătățească formarea profesională
inițială și formarea continuă, pentru a
facilita inserția și reinserția profesională pe
piața forței de muncă;
să faciliteze accesul la formarea
profesională și să favorizeze mobilitatea
formatorilor și a persoanelor care urmează
un program de formare și, în special, a
tinerilor;
să stimuleze cooperarea în domeniul
formării dintre instituțiile de învățământ
sau
de
formare
profesională
și
întreprinderi;
să dezvolte schimbul de informații și de
experiență privind problemele comune
sistemelor de formare ale statelor
membre.

În anul 2012 a fost lansată Strategia
„Reorganizarea Învățământului” ce vizează o
schimbare radicală a sistemelor educative,
concentrându-se mai mult asupra „rezultatelor
învățării”, și anume asupra cunoștințelor,
competențelor și aptitudinilor pe care le
dobândesc elevii:
 Trebuie să se pună mai mult accentul pe
dezvoltarea competențelor transversale și
a celor elementare la toate nivelurile.
Acest lucru este valabil mai ales în cazul
competențelor antreprenoriale și IT.
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Un nou criteriu de referință pentru
învățarea limbilor străine: până în 2020, cel
puțin 50% dintre tinerii de 15 ani ar trebui
să cunoască o limbă străină (42% în
prezent) și cel puțin 75% ar trebui să
studieze o a doua limbă străină (61% în
prezent).
Sunt necesare investiții pentru a
crea sisteme de învățământ și formare
vocațională de nivel mondial și pentru a
spori nivelurile de învățare într-un mediu
profesional.
Statele
membre
trebuie
să
îmbunătățească recunoașterea calificărilor
și a competențelor, inclusiv a celor
dobândite în afara sistemului oficial de
educație și formare.
Tehnologia, în special internetul, trebuie
exploatată
la
maximum.
Școlile,
universitățile și institutele vocaționale și
de formare trebuie să permită un acces
mai larg la educație prin resursele
educaționale deschise.
Aceste reforme trebuie sprijinite de
profesori bine pregătiți, motivați și
întreprinzători.
Finanțarea trebuie orientată astfel încât să
maximizeze randamentul investițiilor. Atât
la nivel național, cât și la nivelul UE este
necesar să se dezbată problema finanțării
educației– în special a învățământului
vocațional și a celui superior.
Este esențial să se adopte o abordare
bazată pe parteneriate. Sunt necesare atât

fonduri publice, cât și fonduri private
pentru stimularea inovării și favorizarea
schimburilor productive dintre mediul
academic și sectorul întreprinderilor.
Totodată, Comisia Europeană a contribuit la
dezvoltarea unei serii de instrumente pentru
facilitarea mobilității în scop educațional:
 învățământ
superior
(Erasmus+,
MarieSkłodowska-Curie) pentru studenți,
doctoranzi și personalul din învățământ;
 învățământ
superior
și
cercetare
(MarieSkłodowska-Curie, mobilitate în
cadrul rețelelor de excelență și a
platformelor tehnologice) ;
 din învățământul superior la întreprinderi
(stagii în cadrul programelor Erasmus+,
MarieSkłodowska-Curie);
 educație
și
formare
profesională
(Leonardo);
 învățământ de nivel secundar (Comenius) ;
 educație pentru adulți și activități
benevole ale persoanelor în vârstă
(Gruntvig); sfera culturală (programul
„Cultura ”) ;
 schimburile între tineri și activitățile
benevole (programul „Tinerii în acțiune”);
 activitățile de voluntariat (Serviciul
european de voluntariat din cadrul
programului „Tinerii în acțiune”);
 activitățile de voluntariat (Serviciul
european de voluntariat din cadrul
programului „Tinerii în acțiune”);
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societatea civilă (programul „Europa
pentru cetățeni”) și acțiunea cu caracter
pregătitor „Erasmus pentru tinerii
întreprinzători”.

Erasmus pentru toți, programul pentru educație,
formare, tineret și sport propus de Comisie, în
valoare de 19 miliarde EUR, ar avea ca scop
dublarea numărului de beneficiari ai burselor
pentru
oportunități
de
consolidare
a
competențelor prin studiu, formare sau voluntariat
în străinătate, ajungându-se la 5 milioane de astfel
de beneficiari în perioada 2014-2020. Peste două
treimi din bugetul programului ar sprijini acest tip
de mobilitate în scop educațional, iar restul ar urma
să fie alocat pentru proiecte axate pe cooperare în
scopul inovării, pe reformarea politicilor și pe
schimbul de bune practici.










Propunerea Comisiei privind programul Erasmus
pentru toți ar permite ca:
 2,2 milioane de studenți din învățământul
superior să primească granturi pentru a-și
desfășura în străinătate o parte a educației
și formării profesionale (în comparație cu
1,5 milioane în cadrul programelor
anterioare);
 această cifră include 135.000 de studenți
care ar primi sprijin să studieze într-o țară
din afara UE, precum și studenți din afara
UE care să vină să studieze în Uniune;
 735.000 de studenți din învățământul
profesional să își poată desfășura în
străinătate o parte a educației și formării





(în comparație cu 350.000 în cadrul
programului anterior);
1 milion de profesori, formatori și tineri
lucrători să primească finanțare pentru a
preda sau pentru a se forma în străinătate
(în comparație cu 600.000 în cadrul
programelor anterioare);
700.000 de tineri să desfășoare stagii în
companii în străinătate (în comparație cu
600.000 în cadrul programului anterior);
330.000 de masteranzi să beneficieze de
garanții de împrumut în sprijinul finanțării
studiilor în străinătate în cadrul unui
sistem complet nou;
540.000 de tineri să poată să participe la
acțiuni de voluntariat în străinătate sau
schimburi de tineret (în comparație cu
374.000 în cadrul programului anterior);
34.000 de studenți să primească granturi
pentru o „diplomă comună”, care implică
studiu în cel puțin două instituții de
învățământ superior din străinătate (față
de 17.600 în cadrul programului anterior);
115.000 de instituții/organizații implicate în
educație, formare profesională și/sau
activități pentru tineri sau alte organisme
să primească finanțare pentru a stabili
peste 20 000 de „parteneriate strategice”
pentru a pune în aplicare inițiative comune
și pentru a promova schimbul de
experiență și de know-how;
4.000 de instituții de învățământ și
întreprinderi să formeze 400 de „alianțe
ale
cunoașterii”
și
„alianțe
ale
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competențelor sectoriale” pentru a
stimula
capacitatea
de
inserție
profesională,
inovarea
și
spiritul
antreprenorial.





Fiecare țară din UE răspunde de sistemele sale de
educație și formare, politica UE având rolul de a
veni în sprijinul măsurilor luate la nivel național și
de a ajuta la soluționarea provocărilor comune,
cum ar fi îmbătrânirea populației, lipsa lucrătorilor
calificați sau concurența mondială.




UE oferă o platformă de schimb de bune practici,
colectând și difuzând informații și statistici și
furnizând consultanță și sprijin în favoarea
reformelor. Cadrul strategic pentru educație și
formare le-a permis țărilor UE să identifice patru
obiective comune pentru a aborda aceste
provocări până în 2020:
 realizarea obiectivelor programului de
învățare pe tot parcursul vieții și ale
programului privind mobilitatea;
 îmbunătățirea
calității
și
eficienței
educației și formării;
 promovarea echității, coeziunii sociale și
cetățeniei active;
 stimularea creativității și inovării, inclusiv a
spiritului antreprenorial, la toate nivelurile
de educație și de formare.
În domeniul educației au fost stabilite următoarele
criterii de referință pentru 2020:
 cel puțin 95% dintre copiii cu vârsta
cuprinsă între 4 ani și vârsta obligatorie de
116







școlarizare ar trebui să frecventeze
învățământul preșcolar;
ponderea tinerilor de 15 ani care nu au
suficiente cunoștințe de citire, matematică
și științe ar trebui să fie sub 15%;
procentul cazurilor de abandon școlar în
cadrul sistemului de educație și formare ar
trebui să fie sub 10%;
cel puțin 40% din persoanele cu vârsta
cuprinsă între 30 și 34 de ani ar trebui să fi
absolvit o formă de învățământ superior;
cel puțin 15% din adulți ar trebui să
participe la activități de învățare pe tot
parcursul vieții;
cel puțin 20% din absolvenții de învățământ
superior și 6% din cei cu vârsta cuprinsă
între 18 și 34 de ani care au o calificare
profesională inițială ar trebui să fi urmat în
străinătate o parte din studii sau o parte a
programului de formare;
proporția de angajați absolvenți (persoane
cu vârsta cuprinsă între 20 și 34 de ani,
care au absolvit studii de nivel secundar
superior sau universitar) care și-au
terminat studiile de 1 până la 3 ani ar trebui
să fie de cel puțin 82%;
UE evaluează în fiecare an progresele
realizate în țările UE cu privire la aceste
obiective și prezintă recomandări.

Sistemul de învățământ din România a suferit
continue schimbări începând din anul 1990 și până
în prezent. Fiecare schimbare din sistemul de
educație a adus influențe majore asupra
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performanțelor din sistem, o parte aducând o
restructurare pozitivă și dorită, o parte au
contribuit la dificultăți ale sistemului cu
repercusiuni pe piața muncii. Din păcate reformele
sistemului de învățământ românesc nu au adus
stabilitate, una din premisele unui sistem
performant.
Conform Legii Educației Naționale, Art. 8. prevede
„pentru finanțarea educației naționale se alocă anual
din bugetul de stat şi din bugetele autorităților
publice locale minimum 6% din produsul intern brut
al anului respectiv. Suplimentar, unitățile şi
instituțiile de învățământ pot obține şi utiliza
autonom venituri proprii. Pentru activitatea de
cercetare ştiințifică se alocă anual, de la bugetul de
stat, minimum 1% din produsul intern brut al anului
respectiv.” Cu toate acestea, în România se alocă
insuficiente fonduri pentru sistemul de educație
(3,0% din PIB în anul 2013), comparativ cu Uniunea
Europeană (5,3% din PIB în anul 2013). Pentru anul

2015 este prevăzut aproximativ 3,54% din PIB
României pentru educație. Subfinanțarea este
principala cauză a problemelor sistemului de
educație și ulterior a pieței muncii.
La finalul anului 2013, prin Legea educației s-a mărit
perioada de studii obligatorii în România, de la 10 la
11 ani: „Învățământul general obligatoriu este de 11
clase şi cuprinde învățământul primar, învățământul
gimnazial şi primii 2 ani ai învățământului secundar
superior. Învățământul liceal devine obligatoriu până
cel mai târziu în anul 2020.” (alineat modificat prin
art. I pct. 1 din O.U.G. nr. 117/2013, în vigoare de la
30 decembrie 2013). Acest lucru s-a datorat
includerii în învățământul primar a clasei
pregătitoare, alături de clasele I-IV. Așadar, vârsta
de școlarizare s-a diminuat la 6 ani.
O altă schimbare semnificativă în domeniul
învățământului este cea privind examenele
naționale la finalul ciclului secundar inferior și

Promovabilitatea cumulată pe filieră - promoție curentă
a examenului de bacalaureat din România
94,8%

94,0%

91,4%

94,3%

90,4%

94,4%
79,4%
71,0%
64,4%

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

57,6%

59,0%

2011

2012

2013

2014

Sursa: Ministerul Educației Naționale
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secundar superior. În ultimii ani, s-au adus
numeroase modificări ale modalității de examinare,
astfel inducându-se o stare de instabilitate atât
asupra elevilor cât și a cadrelor didactice în ceea ce
privește desfășurarea actului educațional și
evaluarea absolvenților.
Un prim indicator ce reflectă impactul schimbărilor
frecvente a modalității de desfășurare a
examenelor naționale este rata de promovabilitate
a examenului de bacalaureat. Dacă în perioada
2004 - 2009 rata de promovabilitate a promoției
curente era de 90-95%, din 2010 aceasta a început
să scadă până la 57,6% în anul 2011. Această situație
a determinat reglementarea cursurilor de
pregătire pentru examenul de bacalaureat, prin
art. 78 alin. 12 a Legii Educației: „În situația în care
absolvenții studiilor liceale nu au susținut/nu au
promovat examenul național de bacalaureat, aceştia
pot beneficia de cursuri de pregătire pentru
examenul de bacalaureat, organizate la nivelul
unităților de învățământ liceal, precum şi la nivelul
instituțiilor de învățământ superior acreditate.
Fiecare absolvent poate beneficia o singură dată de
finanțare pentru a participa la cursurile de pregătire
pentru examenul de bacalaureat. Cursurile de
pregătire în vederea promovării examenului național
de bacalaureat, aprobate de Ministerul Educației
Naționale, se desfăşoară potrivit unei metodologii
aprobate prin ordin al ministrului educației
naționale.” (alineat introdus prin art. I pct. 10 din
O.U.G. nr. 49/2014, în vigoare de la 30 iunie 2014)
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Promovarea
examenelor
naționale
oferă
posibilitatea continuării studiilor din învățământul
gimnazial în învățământul liceal sau în învățământul
profesional și din învățământul liceal către
învățământul superior. Modalitatea de acces a
elevilor care au promovat evaluările naționale către
un ciclu superior de învățământ s-a modificat în
ultimii ani asigurând pe de o parte o accesibilitate
sporită dar a influențat puternic modalitatea de
evaluare din ciclurile inferioare. Examenele de
admitere la liceu și facultate au fost înlocuite, în
multe cazuri, cu admiterea pe baza portofoliului
elevului.
În cazul admiterii la liceu, dacă se depășește
numărul locurilor oferite de unitatea de
învățământ, „admiterea se face luând în calcul în
proporție de 70% portofoliul educațional al elevului,
media de absolvire a învățământului obligatoriu,
precum şi media la probele de la evaluarea națională
de la sfârşitul clasei a VIII - a şi în proporție de 30%
nota obținută la proba de admitere stabilită de
unitatea de învățământ” (modificare prin art. I pct.
13 din O.U.G. nr. 117/2013, în vigoare de la 30
decembrie 2013)
„Fiecare instituție de învățământ superior
elaborează şi aplică propriul regulament de
organizare a admiterii în programele de studii
oferite.” (art. 142. alin. 2. din Legea Educației)
Acest regulament se elaborează conform
metodologiei - cadru anuale privind organizarea
admiterii în instituțiile de învățământ superior de
stat şi particulare din România. Multe facultăți din
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România au adoptat admiterea pe bază de dosar
unde erau luate în calcul, în diferite ponderi, notele
din liceu și nota de promovare a examenului de
bacalaureat. Această modalitate de admitere a
facilitat accesibilitatea învățământului superior
pentru absolvenții de liceu, în schimb a condus
treptat la o degradare a performanțelor sistemului,
transpusă în diminuarea ratei de ocupare și
creșterea ratei de șomaj în rândul persoanelor care
au absolvit o formă de învățământ universitar și
post-universitar.
O parte din facultățile tehnice au păstrat ca
modalitate de admitere examenul la materii de
specialitate, însă atractivitatea acestora s-a
diminuat. La această situație a contribuit
concomitent și schimbarea economiei către
sectorul de servicii și diminuarea ofertei de locuri
de muncă pentru specialiștii absolvenți ai unor
facultăți tehnice.
O altă schimbare semnificativă este reprezentată
de trecerea sistemului de învățământ superior
românesc la sistemul Bologna. România, ca țară

membră a UE a depus eforturi considerabile să
implementeze standardele Bologna şi Lisabona,
dar cu toate acestea încă se constată decalaje şi
lipsa de corelație între educație şi cerințele pieței
muncii. Legea 288/2004 care implementează
prevederile procesului Bologna, structurând
învățământul superior pe trei nivele (licență,
masterat şi doctorat).
Un impact major asupra calificării forței de muncă
tinere a avut decizia, din 2009, de desființare a
școlilor de arte și meserii și de direcționare a
locurilor către liceele profesionale și tehnice. Prin
școlile de arte și meserii se acorda nivelul de
calificare 1, aferent a 2 ani de instruire, față de
nivelul de calificare 3 oferit prin absolvirea studiilor
profesionale și tehnice. Așadar, măsura a condus la
o scădere a gradului de calificare a forței de muncă
și totodată a creșterii nivelului de abandon școlar.
Sistemul de învățământ românesc se confruntă în
continuare cu deficiențe ce afectează calitatea
actului educativ pe termen lung cu un impact major
pe piața muncii.
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România
2010 2013
Obiectiv major Europa 2020

Tendință

Indicatori cheie și criterii de referință
Media UE28
2010

2013

Obiectiv Europa
2020/
valoare de
referință

1. Persoane care părăsesc timpuriu sistemul de
educație și de formare profesională
(18-24 ani)

18,4%

17,3%

▼

13,9%

12,0%

Obiectiv UE: 10%
Obiectiv național:
11,3%
Obiectiv UE: 40%
Obiectiv național:
26,7%

2. Urmarea formelor de învățământ terțiar 1
(30-34 ani)

18,1%

18,1%

▲

33,6%

12,0%

88,0%

85,5%

▼

92,1%

93,9%

95%

40,4%
47,0%

37,3%
40,8%

▼
▼

19,7%
22,3%

17,8%
22,1%

15%
15%

41,4%

37,3%

▼

17,8%

16,6%

15%

0,2%

0,3%

▲

0,6%

0,7%

-

0,2%

:

-

1,2%

1,3%

2,4%

▲

6,0%

6,9%

Criterii de referință Educație și formare 2020
3. Educația și îngrijirea copiilor preșcolari
(copii de la 4 ani până la vârsta începerii educației
obligatorii)
4. Competențe de bază
Lectură
Rezultate slabe (elevi de 15
Matematică
ani; nivelul 1 sau sub nivelul 1
Științe
al studiului PISA)
a . Elevi care participă
la programe
Formare
Leonardo da Vinci ca
profesională
procent din studenții
inițială (IVET) din învățământul
profesional la nivelul
3 al ISCED
5. Mobilitate
b. Studenți Erasmus
în scop
proveniți din
educațional
străinătate ca
procent din populația
de studenți din țara
Educație
gazdă
superioară
c. Studenți
internaționali
proveniți din
străinătate ca
120
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6. Rata de ocupare a forței de
muncă în rândul
absolvenților recenți (20-34
ani) care au părăsit sistemul
ISCED 5-6
de învățământ cu 1-3 ani
înainte de anul de referință
7. Participarea adulților la învățarea pe tot parcursul
vieții (25-64 de ani)

71,2%
61,3%

66,8%
55,5%

▼
▼

77,4%
72,1%

75,5%
69,5%

81,9%

76,2%

▼

82,7%

80,9%

1,3%

2,0%

▲

9,1%

10,5%

Alți indicatori Educație și formare 2020
8. Investiții în
educație și
formare
profesională

9. Competențe
transversale

a. Cheltuieli publice generale pentru educație
(% din PIB)
b. Cheltuieli
ISCED 1-2
anuale pentru
instituții
ISCED 3-4
educaționale
publice și private
per elev/student ISCED 5-6
în EUR PPS
a. Elevi în clasa a IV-a (ISCED
1) care utilizează
calculatoare la școală
Competențe
informatice
b. Persoane cu vârsta între
16-74 ani cu înalte
competențe informatice
c. Persoane cu rezultate
slabe (fără experiență sau
Rezolvarea
cu experiență informatică
problemelor în
insuficientă)
medii cu nivel
tehnologic
d. Persoane cu rezultate
ridicat
bune (nivel PAAC 2 sau mai
ridicat)
Competențe
e . Persoane cu vârsta între
antreprenoriale
18-64 de ani care consideră

România
2010
2013

82%

15%

Te
ndi
nță

procent din populația
de studenți din țara
gazdă
ISCED 3-6
ISCED 3-4

Media UE28
2010
2013

3,3%

3,3%

▼

5,5%

5,3%

1.717
EUR
1.723
EUR

1.551
EUR
1.540
EUR

▼

6.063,74
EUR
7.022,35
EUR

6.297,16
EUR
6.650,87
EUR

3.033
EUR

3.255
EUR

▲

9.764,30
EUR

9.474,80
EUR

:

37,8%

:

60,7%

64,7%

9,0%

8,0%

▼

25,0%

26,0%

:

:

:

:

16,9%

:

:

:

:

33,2%

:

46,0%

:

:

42,3%

▼

Analiza ofertei de învățământ

121

că dispun de competențele
și cunoștințele necesare
pentru a începe o afacere
f. Elevi ISCED 2 cu nivel de
competență B1 sau mai
:
:
:
:
43,5%
ridicat pentru prima limbă
Competențe de
străină
limbi străine
g. Elevi ISCED 2 care învață 2
94,7%
95,4%
60,6%
63,0%
▲
sau mai multe limbi străine
10. Competențe
Persoane cu rezultate slabe
de bază ale
(<nivel de competență
:
:
:
:
19,9%
Competențe în
adulților
PAAC2)
materie de scris
și citit
Persoane cu rezultate bune
:
:
:
:
43,3%
(nivel PAC 3 și >)
Persoane cu rezultate slabe
(<nivel de competență
:
:
:
:
23,6%
Competențe
PAAC2)
numerice
Persoane cu rezultate bune
:
:
:
:
40,9%
(nivel PAC 3 și >)
11. Competențe pentru viitoarea
Calificare înaltă
:
+23,5%
:
:
+12,4%
piață a muncii (Schimbare estimată a Calificare medie
:
-0,1%
:
:
+2,1%
ocupării în perioada 2010-2020 în %)
Calificare slabă
:
-14,1%
:
:
-13,2%
12. Profesori
a. Profesori cu vârsta >50 de ani care predau în
instituții publice și private la nivelurile 2-3 ale
30,3%
29,0%
:
:
▼
ISCED, ca % din numărul total de profesori care
predau în ISCED 2-3
b. Procentajul profesorilor care au întreprins
activități de dezvoltare profesională în ultimele
:
83,3%
:
:
84,6%
12 luni
13. Educație și
Procentajul elevilor din învățământul
formare
63,8%
61,9%
50,1%
50,4%
▼
profesional la nivelul 3 al ISCED
profesională
Sursa datelor: ”Monitorul educației și formării 2014 – România”
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ANALIZA GRADULUI DE CORELAȚIE A CERERII CU
OFERTA DE PE PIAȚA MUNCII

Analiza ofertei de învățământ

123

4.1. Ocuparea forței de muncă
Populația activă
Populația activă caracterizează oferta potențială
de forță de muncă și gradul de ocupare a populației
cuprinzând populația ocupată și șomerii
înregistrați. În anul 2013, populația activă, cu vârsta
cuprinsă între 15 și 64 de ani, era reprezentată la
nivelul Uniunii Europene (EU 28) de 237.952,3 mii
persoane, din care 9.613,2 mii persoane înregistrate
în România, ceea ce înseamnă 4,0% din totalul
european.
Deși la nivel european efectivul populației active a
urmat un trend crescător în perioada 2002-2013,
aceasta majorându-se cu 6,8%, în România efectivul
populației active s-a redus cu 2,3%.
Această diminuare a potențialului de forță de
muncă din România s-a produs pe fondul scăderii
demografice și a migrației excesive a forței de
muncă, către alte state.

Raportat la populația înregistrată, cu vârsta
cuprinsă între 15 și 64 ani, populația activă
reprezintă 71,9% la nivelul Uniunii Europene și 64,6%
la nivelul României, în anul 2013. Față de celelalte
state europene, România se clasează pe ultimele
locuri, alături de Ungaria (65,1%), Malta (65,0%),
Croația (63,7%) și Italia (63,5%), în ceea ce privește
cele mai scăzute valori ale ratei de activitate.
La nivelul României cel mai mare deficit al
populației active s-a înregistrat în perioada 20032008, când rata de activitate se situa la un nivel
mediu de 62,8%, ceea ce însemna că 37,2% din
totalitatea populației cu vârsta cuprinsă între 15 și
64 de ani era inactivă.
În perioada de după 2008, rata de activitate a
urmat un trend ușor ascendent, de la 62,9% la
64,6%, dar din punct de vedere al efectivului
populației active se contată o scădere de
aproximativ 0,2%, în perioada 2008-2013. Așadar, în
contextul regresului demografic al României, pe

Structura forței de muncă
POPULAȚIA ACTIVĂ
POPULAȚIA OCUPATĂ
SALARIAȚI*

ȘOMERI
ALTE CATEGORII**

* inclusiv forțele armate și asimilați și persoanele care lucrează în sectorul informal și la negru
** alte categorii: patroni, lucrători pe cont propriu, lucrători familiali neremunerați și membrii ai unei societăți agricole sau ai
unei cooperative neagricole
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fondul migrației și al scăderii natalității, trendul
crescător al ratei de activitate va continua și în
perioada următoare, în schimb volumului forței de
muncă potențială se va diminua.

Rata de activitate a persoanelor între 15 - 64 ani, în anul 2013

63,5

63,7

64,6

65,1

65,0

67,0

67,5

68,4
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72,4

73,0
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Sursa: Eurostat, lfsi_act_a

Evoluția ratei de activitate, în rândul persoanelor de 15-64 ani
-%-

74
72
70

68,6

68,9

69,3

69,7

70,1

70,4

70,7

70,9

70,9

71,1

71,7

71,9

64,2

64,6

2012

2013

68
68,4
66

67,3

64
63,4

62

62,2

60
2000

2001

EU28

2002

RO

2003

63,0
2004

63,6
62,3
2005

2006

63,0

62,9

63,1

2007

2008

2009

63,6

63,3

2010

2011

Sursa: Eurostat, lfsi_act_a

Analiza gradului de corelație a cererii cu oferta de pe piața muncii

125

vârsta de muncă. Evoluția ratei de ocupare este în
strânsă legătură cu evoluția demografică.

Populația ocupată
Populația ocupată cuprinde totalitatea persoanelor
care au lucrat pentru obținerea unui venit sau
profit în baza unui contract de muncă sau în mod
independent (pe cont propriu) în scopul obținerii
unor venituri sub forma de salarii, plată în natură
etc.

Rata de ocupare a forței de muncă de la nivel
european era, în anul 2013, de 64,1% în rândul
persoanelor de 15-64 ani și de 68,4% în rândul
persoanelor de 20-64 ani. Comparativ cu nivelul
european, România se află pe ultimele locuri în
ceea ce privește rata de activitate, după Malta și
înaintea Bulgariei, Ungariei, Italiei, Spaniei, Croației
și Greciei, țări care se confruntă cu situație
deficitară pe piața muncii, în condițiile adaptării
economiei naționale, atât la schimbările de la nivel
național, cât și european.

În anul 2013, populația ocupată de la nivel
european era reprezentată de 216.507,9 mii
persoane, din care 97,9% persoane cu vârsta
cuprinsă între 15 și 64 ani. În România, populația
ocupată era reprezentată de 9.247,4 mii persoane,
din care 96,1% persoane cu vârsta cuprinsă între 15
și 64 ani, conform datelor Eurostat.
Pentru o imagine clară asupra ocupării forței de
muncă, se calculează rata de ocupare ca procent al
persoanelor ocupate în totalul persoanelor cu

Rata de ocupare de la nivel european a atins, în
perioada 200-2013, o valoare maximă de 70,3%
pentru grupa de vârstă 20-64 ani, în anul 2008. În
anii următori, valoarea acestui indicator a scăzut

Rata de ocupare (15-64 ani)
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Sursa: Eurostat, lfsi_emp_a

de la o valoare de 69,1% ajungând la 62,8%. Dar în
2012 și 2013 s-au înregistrat creșteri ușoare ale ratei
de activitate.

Deși gradul de ocupare în rândul
persoanelor de 20-64 ani s-a diminuat în
perioada de după anul 2008, se dorește
majorarea acesteia până la un nivel de 75,0%
în Europa și de 70,0% în cazul României,
până în anul 2020.

Așadar, se observă tendința de stabilizare și chiar
de creștere, în cazul României, a ratei de activitate,
în contextul eforturilor depuse pentru depășirea
situației
economico-financiare
și
pentru
consolidarea economiilor naționale. Adăugând
țintele propuse prin Strategia Europa 2020 de
75,0% pentru EU 28, respectiv 70,0% pentru
România, coroborate cu măsurile de susținere
economică propuse la nivel european, în perioada
următoare se va înregistra o tendință clară de
creștere a ratei de ocupare în rândul populației de
20 - 64 ani.

Pe sectoare de activitate se evidențiază
tranziția populației ocupate către sectorul
de servicii, în detrimentul industriei și
agriculturii.
treptat, reușind să se stabilizeze la 68,4% în anii
2012 și 2013. În schimb, în România, rata de
activitate în rândul persoanelor de 20 - 64 ani s-a
diminuat continuu din anul 2000 până în anul 2011,

Din totalitatea populației ocupate, o importanță
deosebită prezintă persoanele care își desfășoară

Evoluția ratei de ocupare din România și EU 28 pe grupe de vârstă
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activitatea pe cont propriu, această categorie fiind
cunoscută
sub
denumirea
de
lucrători
independenți (self-employed).
În anul 2013,
lucrătorii independenți reprezentau 15,7% din
totalitatea persoanelor ocupate de la nivel
european și 31,8% din populația ocupată din
România.

din totalul populației ocupate), iar în anul 2013
principalul sector era reprezentat de cel al
serviciilor (41,3% din populația ocupată). Sectorul
industrial a prezentat interes din ce în ce mai ridicat
în perioada 2000-2006, însă după această perioadă,
ponderea persoanelor ocupate în acest sector a
început să scadă.

Comparând cu anul 2000, ponderea lucrătorilor
independenți s-a diminuat cu 1,6 puncte
procentuale la nivelul Uniunii Europene și cu 13,6
puncte procentuale la nivelul României. Deși în anul
2010 ponderea lucrătorilor comerciali s-a majorat
ușor față de nivelul înregistrat în 2008, după o
scădere treptată atât la nivel european cât și
național, se evidențiază tendința descrescătoare a
acestei categorii de persoane ocupate.

Conform datelor statistice naționale, în România,
efectivul total al populației ocupate s-a diminuat
considerabil, în anul 2013 fiind doar 81,6% din
efectivul înregistrat în anul 1992 și 97,5% din
efectivul populației ocupate înregistrat în anul
2008.

Evoluția ponderii lucrătorilor independenți indică
pe de o parte spiritul antreprenorial, dar pe de altă
parte arată gradul reținut din ce în ce mai ridicat de
a întreprinde și gestiona activități independente,
într-un context economic - financiar dificil și întruun sistem fiscal din ce în ce mai puțin previzibil.
Dacă în anul 2000 procentul populației ocupate în
servicii era de 66,1% la nivel european și de 28,2% la
nivelul României, acesta a ajuns până la 72,9%,
respectiv 41,3%, în anul 2013.
În cazul României, tranziția forței de muncă este și
mai accentuată pe sectoare de activitate. În anul
2000, principalul sector ce atrăgea cea mai mare
parte a populației ocupate era agricultura (44,5%
128

Pe secțiuni ale economiei naționale se remarcă
schimbări majore în perioada 1992-2013 în ceea ce
privește ponderea populației ocupate din România.
Așadar, sectorul agriculturii și cel al industriei au
suferit cele mai mari tranziții, ponderea populației
ocupate în aceste sectoare reducându-se
considerabil, în perioada menționată.
Față de anul 1992, ponderea populației ocupate în
industrie s-a diminuat cel mai vizibil, de la 31,6%
până la 20,8% în anul 2013. Această scădere a fost
puternic influențată de sectorul industriei
prelucrătoare, al cărei declin a condus implicit la o
diminuare al volumului populației ocupate din
acest sector și migrarea forțată a acestuia către
alte sectoare de activitate, sau chiar în șomaj.
Schimbarea regimului politic al României și tranziția
economiei naționale au marcat opțiunile
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profesionale ale forței de muncă, ponderea
populației ocupate din sectorul serviciilor s-a
majorat semnificativ, mai ales în sectorul
comerțului unde ponderea populației ocupate a
crescut de la 7,2% din 1992 până la 14,4% în anul
2013. Dublarea ponderii persoanelor ocupate în
comerț este consecința unui mix de factori ce țin
de schimbarea profilului economic al României,
necorelarea ofertei de învățământ cu piața locurilor
de muncă și accesibilitatea facilă a activităților
comerciale comparativ cu alte activități economice.
Totodată sectorul construcțiilor a devenit mai
atractiv pentru români, fiind înregistrați 7,4% din
populația ocupată din 2013, față de 5,5% din
populația ocupată în anul 1992.
Excluzând sectorul de construcții și comerț,
sectorul serviciilor a atras forță de muncă din
sectorul industrial, ponderea populației ocupate în
servicii s-a majorat de la 22,7% din 1992 până la
29,4% în anul 2013, conform datelor publicate de
INS. Creșteri ale ponderii populației ocupate s-au
înregistrat mai ales la nivelul activităților de servicii
administrative și activităților de servicii suport,
serviciilor de informații și comunicații și la nivelul
serviciilor de transport și depozitare.
La polul opus, în cazul serviciilor de învățământ,
administrație publică și apărare, asigurări sociale
din sistemul public și serviciilor de sănătate și
asistență socială, ponderea persoanelor ocupate sa diminuat în ultimii ani, în primul rând pe fondul
măsurilor publice de austeritate și a reducerii

investițiilor în aceste domenii, care au condus la o
atractivitate scăzută pentru forța de muncă.
Conform datelor furnizate de Institutul Național de
Statistică, rata de ocupare a resurselor de muncă
era de 82,0% în anul 1990 la nivelul României,
ajungând până la 60,9% în anul 2013. Pe regiuni de
dezvoltare, rata de ocupare variază între 49,6%
(Regiunea Nord Est) și 66,9% (Regiunea Nord Vest),
excluzând Regiunea București-Ilfov, unde este cea
mai ridicată rată de ocupare (de 82,1%) datorită
profilului economic al capitalei României.

Șomajul
Rata şomajului reprezintă ponderea şomerilor în
populația activă și poate indica stabilitatea unei
economii, rezultatele măsurilor de stimulare a
economiei reale, perioadele critice de pe piața
muncii în care nu se corelează oferta de locuri de
muncă cu cererea.
Rata șomajului este un rezultat al situației
economice de la o anumită perioadă, al
schimbărilor de pe piața muncii și semnalează întro primă fază schimbările / tendințele din anumite
sectoare economice. Rata șomajului, alături de alți
indicatori ai pieței muncii, precum gradul de
ocupare, nivelul de salarizare, creează o imagine
clară asupra interacțiunii cererii cu oferta de locuri
de muncă.
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La nivelul Uniunii Europene (EU 28) s-a înregistrat
în anul 2014 o rată a șomajului de 10,2%, în creștere
față de anii anteriori, evidențiind astfel situația
economică dificilă de la nivel european începând cu
anul 2008.

privește rata șomajului din anul 2014, aceasta fiind
în valoare de 6,8%. Față de anii precedenți,
România nu a înregistrat modificări majore în
privința șomajului, efectele crizei economice fiind
încă puternic resimțite pe piața muncii.

Potrivit Eurostat, principala țară care a contribuit,
în anul 2014, la creșterea ratei șomajului de la nivel
european, a fost Spania, unde s-au înregistrat valori
ale ratei șomajului de aproape 25%. Criza financiară
din această țară, coroborată cu situația politică, a
condus la reduceri semnificative de personal din
sistemul public și din anumite activități economice,
creând o presiune accentuată pe piața muncii în
ceea ce privește cererea de locuri de muncă, dar și
pe sistemul social.

Anul 2008 a reprezentat un punct critic pentru
Uniunea Europeană mai ales pentru forța de
muncă, înregistrându-se rate ale șomajului din ce în
ce mai ridicate, de la 7,0% (2008) până la 10,8%
(2013).
La nivelul României, tendința de majorare a ratei
șomajului a urmat același curs de creștere, însă în
anii 2012-2014 s-a conturat o ușoară diminuare a
șomajului, ajungând până la 6,7%. Așadar, anul
2008 reprezintă un an de schimbări majore la
nivelul economiilor europene, creionând noi
tendințe pe piața muncii.

România se clasează pe locul 21, în rândul țărilor
din Uniunea Europeană, după Olanda, în ceea ce

Evoluția ratei șomajului din România și EU28 în perioada 2000 - 2014
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Tendință: În următorii ani, persoanele aflate
în căutarea unui loc de muncă în UE vor
trebui să fie din ce în ce mai bine calificate
pentru a-și găsi un loc de muncă, categoria
numeroasă a tinerilor care abandonează
timpuriu școala confruntându-se cu bariere
reale în calea încadrării în muncă. În schimb,
se constată că absolvirea învățământului
superior ameliorează șansele de succes pe
piața muncii.

Din numărul total de șomeri înregistrat în anul 2013,
ponderea șomerilor de lungă durată (cu o
perioadă de șomaj de peste 12 luni) era de 47,4% la
nivelul EU 28 și de 46,4% la nivelul României.
Această pondere s-a majorat comparativ cu anul
2008,
ceea
ce
subliniază
accentuarea
discrepanțelor dintre oferta și cererea de locuri de
muncă, atât la nivel european, cât și național.
Raportând la populația activă, șomerii de lungă
durată reprezintă 5,1% la nivelul EU 28 și 3,3% la
nivelul României, în anul 2013. Față de anul 2008,
această pondere este în continuă creștere
evidențiind și mai mult efectele crizei economice.
Potrivit ratei șomajului BIM publicată de Institutul
Național de Statistică, tinerii au fost întotdeauna
categoria de vârstă cea mai vulnerabilă la șomaj.
25,7% dintre efectivul șomerilor din România au sub

25 ani, 19,2% au între 25 – 29 ani, iar 23,8% au o
vârstă cuprinsă în intervalul 30 -39 ani.
Șomajul în rândul tinerilor este o problemă ce se
află în centrul atenției în întreaga Europă,
amplificarea acestui fenomen în rândul acestora
având efecte negative la nivelul individului, a
familiei sale şi asupra comunității din care fac parte.
Tinerii sunt afectați de şomaj mai mult decât alte
categorii demografice şi au posibilități mai reduse
de a se integra pe piața muncii, fiind în acelaşi timp
o resursă prețioasă într-o societate tot mai
îmbătrânită. Şomajul tinerilor este determinat
adesea de lipsa de competență sau de inadecvarea
competențelor lor la cererea de pe piața muncii.
Potrivit Institutului Național de Statistică, 31,5%
este rata șomajului corespunzătoare anului 2013
pentru categoria de vârstă 15- 19 ani, 22,1% pentru
persoanele cu vârste de 20 – 24 ani și 11,0% pentru
cei de 25 – 29 ani. Performanțele mai bune ale
României cu privire la şomajul general se datorează
integral ratei mai scăzute a şomajului înregistrată în
cazul bătrânilor. Se observă că rata șomajului este
invers proporțională cu vârsta, odată cu înaintarea
în vârstă scade și nivelul ratei șomajului.
O altă categorie de șomeri care necesită o atenție
deosebită este reprezentată de șomerii vârstnici,
de 50 de ani și peste. Deși în rândul persoanelor
vârstnice (50+ ani) rata șomajului este mult mai
redusă, 7,4% la nivelul EU 28 și 3,7% în România în
anul 2013, pentru această categorie de persoane
este mult mai dificilă recâștigarea statutului de
angajat odată ce au intrat în șomaj.
Analiza gradului de corelație a cererii cu oferta de pe piața muncii
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Distribuția șomerilor BIM din România pe grupe de vârstă, în anul 2013
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Distribuția șomerilor BIM din România pe niveluri de instruire, în anul 2013
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Comparativ cu anii precedenți, rata șomajului
pentru persoanele de 50 ani și peste este în
continuă
creștere,
semnalând
necesitatea
măsurilor susținute de sprijinire a angajării
persoanelor vârstnice.

Criza economico-financiară din 2008 a
favorizat accentuarea șomajului în general,
dar în special șomajul în rândul tinerilor și
șomajul de lungă durată, atât la nivel
european cât la nivelul României. Măsurile
de austeritate și de impulsionare economică
din ultima perioadă au avut un impact
pozitiv târziu asupra șomajului, per
ansamblu, remarcându-se o descreștere
ușoară a acestuia, începând cu anul 2014.

Totodată, se evidențiază necorelarea între oferta
de învățământ existentă și piața muncii, atât la
nivel european, cât și la nivelul României, mai ales
în perioada 2008-2013, rata șomajului fiind în
continuă creștere pentru persoanele tinere, de
până în 25 de ani.
Adăugând în analiză și nivelul de educație al
șomerilor, se evidențiază clar necorelarea ofertei
de învățământ cu oferta de pe piața muncii, cea din
urmă fiind afectată într-un ritm accelerat de
schimbările economico-financiare naționale și
europene.

Pe niveluri de instruire, se observă că domină
persoanele șomere care au absolvit învățământul
liceal și postliceal (39,8%). Pe poziția secundă se

Rata șomajului, pe grupe de vârstă și nivelul de educație absolvit (%)
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Sursa: Eurostat (lfsa_urgaed)

situează persoanele care au ca nivel de instruire
treapta I liceală și cea profesională (24,8%), iar pe
cea de-a treia absolvenții de studii primare,
gimnaziale sau fără studii (21,1%). Categoria
absolvenților de studii superioare înregistrează cea
mai mică pondere a persoanelor aflate în șomaj în
anul 2013, conform INS.
Comparativ cu nivelul european, România se
distinge printr-o imagine mult mai evidentă a
fenomenului. În anul 2013, rata șomajului ajungând
la 25,7% în rândul tinerilor ce au absolvit
învățământul liceal, profesional sau postliceal, și la
32,7% în rândul tinerilor (15-24 ani) ce au absolvit
învățământul universitar sau post-universitar.
Așadar, în special în cazul României, se conturează
necesitatea unei readaptări a ofertei de
învățământ
liceal,
profesional,
post-liceal,
universitar și post-universitar în concordanță cu
noile tendințe de pe piața muncii.
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4.2. Locuri de muncă

Oferta locurilor de muncă din România nu
acoperă cererea înregistrată, fiind un deficit
major de locuri de muncă.

În Uniunea Europeană cea mai ridicată rată a
locurilor de muncă, ce indică necesarul forței de
muncă de pe piața muncii, conform datelor
disponibile publicate de Eurostat pentru Q4 2014,
sunt în Germania (3,2%), urmată de Olanda și
Suedia, ambele țări cu o rată a locurilor de muncă
vacante de 1,4%.

În România se conturează necesitatea forței
de muncă specializată în diverse domenii,
dar cu precădere în cele tehnice,
administrative și de servicii.

În Germania, necesarul de forță de muncă, luând în
calcul valorile ratei locurilor de muncă vacante, se
înregistrează mai ales în sectoare precum: activități
profesionale, științifice și tehnice; activități de
servicii administrative și de suport (7,7%), tranzacții
imobiliare (4,1%), informații și comunicații (3,6%),
comerț (3,6%), activități de spectacole, culturale și
recreative (3,1%), construcții (2,8%) și agricultură,
silvicultură și pescuit (2,7%).

În cel de-al patrulea trimestru al anului 2014, rata
locurilor vacante în România era de doar 0,9%,
acest procent reprezentând raportul dintre
numărul mediu anual al locurilor de muncă vacante
și numărul mediu anual al locurilor de muncă.
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Creșteri ale ratei locurilor de muncă vacante
s-au înregistrat în serviciile de informații și
comunicații, transport și depozitare și în cele
de tranzacții imobiliare.
Conform Institutului Național de Statistică în
trimestrul III al anului 2014 erau înregistrate 39.828
de locuri de muncă vacante. Totodată, la sfârșitul
anului 2014 au fost raportate 478.338 persoane
aflate în șomaj. Reducând celelalte categorii de
persoane interesate de locurile de muncă de pe
piață și analizând doar din perspectiva datelor
privind șomajul, s-ar putea spune că pentru un loc
de muncă vacant concurează 12 persoane șomere
sau locurile de muncă vacante pot fi ocupate de
doar 8,3% dintre șomeri, în condițiile în care s-ar
califica pentru aceste locuri de muncă.
Din primul trimestru al anului 2011, rata locurilor de
muncă vacante a urmat un trend ascendent,
majorându-se ușor de la 0,6% din primul trimestru
al anului 2011 până la 0,9% până în trimestrul al
treilea din 2014.
Pe grupe majore de ocupații, din primul trimestrul
al anului 2011, până în cel de-al treilea trimestru al
anului 2014, a crescut rata locurilor de muncă
vacante, în special pentru specialiști în diverse
domenii de specialitate (de la 0,7% la 1,3%),
funcționari administrativi (de la 0,6% până la 0,9%),
lucrători în domeniul serviciilor (de la 0,6% până la
0,8%) și tehnicieni și alți specialiști din domeniul
tehnic (de la 0,7% până la 0,9%).

Pe activități ale economiei naționale, rata locurilor
de muncă vacante din trimestrul III al anului 2014
arată pe de o parte o revenire în anumite domenii
de activitate comparând valorile cu nivelul din anul
2011, dar pe de altă parte arată schimbarea de pe
piața muncii din anul 2008, indicând o scădere a
ratei locurilor de muncă vacante în anumite
domenii.
Pentru a vedea direcția de pe piața muncii dată de
situația economico-financiară a României din anul
2008, vom compara rata locurilor de muncă
vacante din trimestrul III al anului 2014 cu cea
înregistrată în primul trimestru al anului 2008.
Astfel, a crescut rata locurilor de muncă vacante
din serviciile de informații și comunicații, transport
și depozitare și în cele de tranzacții imobiliare.
În schimb, s-au înregistrat scăderi semnificative ale
locurilor de muncă vacante în activități precum:
sănătate și asistență socială (de la 7,0% s-a redus
până la 1,7%), administrație publică și apărare,
asigurări sociale din sistemul public (de la 6,6%
până la 2,6%), intermedieri financiare și asigurări
(de la 2,8% până la 0,9%), activități profesionale,
științifice și tehnice (de la 2,3% până la 0,7%),
agricultură, silvicultură și pescuit (de la 1,9% până la
0,3%) și construcții (de la 1,8% până la 0,4%). Astfel,
s-a diminuat numărul de locuri de muncă
disponibile din domeniile publice ca urmare a
restrângerii cheltuielilor publice, dar și din
domeniul financiar bancar afectat direct de situația
financiară precară din această perioadă.
Analiza gradului de corelație a cererii cu oferta de pe piața muncii
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4.3. Politici publice de ocupare
La nivel european, s-au trasat direcțiile strategice
privind dezvoltarea economică și ocuparea forței
de muncă atât prin Strategia Europa 2020, cât și
prin Strategia europeană privind ocuparea forței
de muncă.
„Strategia Europa 2020”, noua strategie a UE
privind creşterea economică, include cinci obiective
ambițioase care vor trebui îndeplinite, până în anul
2020, în următoarele domenii: ocuparea forței de
muncă, inovare, educație, incluziune socială şi
climă/ energie.
Așadar, Strategia Europa 2020 și-a propus ca
obiective europene:
1) Ocuparea forței de muncă
a) o rată de ocupare a forței de muncă de 75 %
în rândul populației cu vârste cuprinse între 20
şi 64 de ani;
2) Cercetare şi dezvoltare
a) alocarea a 3% din PIB-ul UE pentru cercetare
şi dezvoltare;
3) Schimbările climatice şi utilizarea durabilă a
energiei
a) reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect
de seră (sau chiar cu 30%, în condiții favorabile)
față de nivelurile înregistrate în 1990;
b) creşterea ponderii surselor de energie
regenerabile până la 20%;
c) creşterea cu 20% a eficienței energetice;
d)
138

4) Educație
a) Reducerea sub 10% a ratei de părăsire
timpurie a şcolii;
b) creşterea la peste 40% a ponderii
absolvenților de studii superioare în rândul
populației în vârstă de 30-34 de ani;
5) Lupta împotriva sărăciei şi a excluziunii sociale
a) reducerea cu cel puțin 20 de milioane a
numărului persoanelor care suferă sau riscă să
sufere de pe urma sărăciei şi a excluziunii
sociale.
Aceste obiective definesc poziția pe care ar trebui
să o ocupe UE în 2020 din punctul de vedere al
unor parametri majori și sunt transpuse în
obiective naționale, pentru ca fiecare stat membru
să-şi poată urmări evoluția. Acestea sunt comune
şi nu presupun repartizarea sarcinilor, urmând a fi
realizate prin acțiuni la nivel național şi european.
La nivel național, Strategia Europa 2020 propune ca
ținte pentru România:
1) Ocuparea forței de muncă
a) o rată de ocupare a forței de muncă de 70%
în rândul populației cu vârste cuprinse între 20
şi 64 de ani;
2) Cercetare şi dezvoltare
a) alocarea a 2% din PIB-ul UE pentru cercetare
şi dezvoltare;
3) Schimbările climatice şi utilizarea durabilă a
energiei
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a) reducerea cu 19% a emisiilor de gaze cu efect
de seră față de nivelurile înregistrate în 2005;
b) creşterea ponderii surselor de energie
regenerabile până la 24%;
c) creşterea eficienței energetice: un consum
de energie primară de 42,99 mil. tone;
4) Educație
a) Reducerea la 11,3% a ratei de părăsire
timpurie a şcolii;
b) creşterea la 26,7% a ponderii absolvenților de
studii superioare în rândul populației în vârstă
de 30-34 de ani;
5) Lupta împotriva sărăciei şi a excluziunii sociale
a) reducerea cu 580.000 de persoane a
numărului persoanelor care suferă sau riscă să
sufere de pe urma sărăciei şi a excluziunii
sociale.

Plecând de la inițiativele lansate de Strategia
Europa 2020 de sprijinire a forței de muncă în
vederea adaptării la o piață a muncii în schimbare,
Strategia europeană privind ocuparea forței de
muncă îşi propune să creeze locuri de muncă mai
multe şi mai bune pe tot teritoriul Uniunii
Europene. Documentul propune un pachet de
măsuri, lansat în aprilie 2012, ce se intersectează și
cu alte politici ce sprijină creșterea inteligentă,
durabilă și inclusivă, iar acestea vizează:
 Sprijinirea creării locurilor de muncă:
o Intensificarea creării de locuri de muncă în
economie, prin:
 Încurajarea cererii de locuri de
muncă;



Direcționarea
subvențiilor
de
angajare către noile angajări;
 Reducerea taxelor asupra muncii
asigurând
în
același
timp
sustenabilitate fiscală;
 Promovarea și susținerea lucrătorilor
independenți, întreprinderilor sociale
și a afacerilor start-up;
 Transformarea muncii informale și
nedeclarate în muncă legală;
 Modernizarea sistemelor de stabilire
a salariilor pentru alinierea acestora
cu evoluția productivității;
 Favorizarea creării locurilor de muncă
(prin domeniile cheie: politica fiscală,
sectorul financiar, competitivitate,
politicile sociale, educaționale și de
pe piața muncii, modernizarea
administrației publice);
o Valorificarea sectoarelor cu potențial în
crearea locurilor de muncă: TIC
(tehnologia
informației
și
comunicațiilor),
economia
verde,
sănătate;
o Mobilizarea fondurilor europene spre
crearea locurilor de muncă: Fondul Social
European (FSE);
Restabilirea dinamicii piețelor muncii:
o Reformarea piețelor muncii, prin:
 Sprijinirea flexibilității interne a
companiilor de a proteja locurile de
muncă în perioade de criză;
 Încurajarea unui nivelul salarial
decent și sustenabil;
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Facilitarea tranziției pe piața muncii;
Reducerea segmentării pieței muncii
între locurile de muncă nesigure și
cele stabile;
 Anticiparea restructurării economice;
 Dezvoltarea învățării pe tot parcursul
vieții și a politicilor unei piețe a muncii
active;
 Asigurarea de oportunități pentru
tineri și a pachetelor pentru
impulsionarea angajării tinerilor;
 Consolidarea dialogului social;
 Consolidarea serviciilor publice de
ocupare a forței de muncă;
o Investiția în competențe:
 Adaptarea
competențelor
inadecvate;
 Asigurarea
unei
mai
bune
recunoașteri a competențelor și
calificărilor
și
anticiparea
competențelor necesare;
 Îmbunătățirea
sinergiilor
dintre
sistemul de învățământ și piața
locurilor de muncă;
o Evoluția către o piață de muncă
europeană, prin:
 Eliminarea obstacolelor legale și
practice în libera circulație a forței de
muncă;
 Creșterea gradului de potrivire a
locurilor de muncă și a persoanelor
candidate din afara frontierei
(EURES);
Îmbunătățirea guvernării UE:

o Consolidarea coordonării și monitorizării
multilaterale în politica ocupațională,
prin:
 Publicarea unui sistem de comparare
a indicatorilor de ocupare și a unui
raport comun;
 Dezvoltarea
unui
sistem
de
monitorizare a reformelor pentru
evaluarea progresului programelor
naționale de reformă;
o Implicarea eficientă a partenerilor sociali în
exercițiul semestrial european prin
stabilirea unui format european de
monitorizare și schimb de opinii privind
evoluția salariilor;
o Consolidarea legăturii dintre politicile de
ocupare și instrumentele financiare
relevante. Contractele de parteneriat și
programele operaționale ar trebui să fie
pregătite în funcție de prioritățile
programelor naționale de reformă și a
planurilor naționale de ocupare, și
revizuite
în
concordanță
cu
recomandările specifice.
Așadar, FSE este principalul instrument prin care
Europa susține crearea de locuri de muncă, ajută
oamenii să obțină locuri de muncă mai bune și
asigură oportunități profesionale mai echitabile
pentru toți cetățenii UE. Fondul funcționează prin
investiții în capitalul uman al Europei – angajații,
tinerii și toți cei aflați în căutarea unui loc de
muncă.
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În perioada 2014-2020, Fondul Social European va fi
folosit în investiții strategice la nivel național și
regional, prin programele operaționale convenite
între statele membre și Comisia Europeană și va
acoperi 4 domenii principale de investiții:
o Promovarea unor locuri de muncă durabile
și de calitate și sprijinirea mobilității
lucrătorilor;
o Promovarea
incluziunii
sociale,
combaterea sărăciei și a oricărei forme de
discriminare;
o Efectuarea de investiții în domeniul
educației, al formării și al formării
profesionale în vederea dobândirii de
competențe și a învățării pe tot parcursul
vieții;
o Creșterea capacității instituționale a
autorităților și părților interesate publice și
a eficienței administrației publice.
Comisia Europeană și țările UE stabilesc prioritățile
de investiții ale FSE. Printre acestea se numără:
o adaptabilitatea angajaților, prin formarea
de competențe noi, și a întreprinderilor,
prin adoptarea unor metode noi de lucru;
o sporirea accesului la locuri de muncă:
ajutând tinerii în tranziția de la școală pe
piața muncii sau asigurându-le formare
profesională celor aflați în căutarea unui
loc de muncă, pentru a le îmbunătăți
perspectivele de angajare. Formarea
vocațională și învățarea pe tot parcursul
vieții în vederea dobândirii de noi

o

competențe
constituie
o
parte
semnificativă a numeroase proiecte FSE;
sprijinirea persoanelor din grupurile
defavorizate pentru obținerea unui loc de
muncă. Această preocupare se înscrie în
sfera sporirii „incluziunii sociale” – semn al
rolului important pe care îl are ocuparea
forței de muncă în sprijinirea oamenilor de
a se integra mai bine în societate și în viața
de zi cu zi.

În vederea atingerii țintelor propuse de la nivel
european în ceea ce privește ocuparea forței de
muncă, dar și în contextul economic național dificil,
Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de
Muncă 2014-2020 se doreşte a fi o abordare
integrată a politicilor relevante, atât din
perspectiva dezvoltării cererii, cât şi din
perspectiva gestiunii eficiente a ofertei pe piața
muncii și propune soluții realiste de abordare, care
pot fi finanțate din bugetul național, bugetul
asigurărilor pentru șomaj și din resursele financiare
alocate în perioada de programare 2014 – 2020.
Obiectivele specifice și direcțiile de acțiune ale
Strategiei Naționale pentru Ocuparea Forței de
Muncă 2014-2020 vizează:
O1. Creșterea ocupării în rândul tinerilor și
prelungirea vieții active a persoanelor în vârstă,
subsumând următoarele direcții de acțiune:
1.1. Diminuarea șomajului în rândul tinerilor și a
numărului de tineri din categoria NEETs (care
nu sunt în ocupare, educație sau formare);
Analiza gradului de corelație a cererii cu oferta de pe piața muncii
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1.2. Creșterea participării pe piața muncii a
persoanelor în vârstă.
O2. Îmbunătățirea structurii ocupaționale și
participării pe piața muncii în rândul femeilor și
persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile,
cuprinzând următoarele direcții de acțiune:
2.1. Reducerea ocupării în agricultura de
subzistență și facilitarea relocării acestei
resurse umane către activități non-agricole;
2.2. Creșterea participării femeilor pe piața
muncii, inclusiv prin măsuri suport de
reconciliere a vieții profesionale cu cea de
familie;
2.3.
Creșterea
participării
persoanelor
aparținând grupurilor vulnerabile pe piața
muncii prin dezvoltarea de măsuri care să
combine suportul social cu activarea.
O3. Dezvoltarea unei resurse umane cu un nivel
înalt de calificare și competențe adaptate la
cerințele pieței muncii, cuprinzând următoarele
direcții de acțiune:
3.1. Sprijinirea adaptabilității şi dezvoltării
permanente a forței de muncă corelate cu
schimbările structurale ale pieței muncii.
3.2. Îmbunătățirea nivelului de competențe al
persoanelor șomere și inactive apte de muncă
pentru a facilita reintegrarea acestora pe piața
muncii.
O4.
Îmbunătățirea
mecanismului
de
fundamentare, implementare, monitorizare și
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evaluare a politicilor cu impact pe piața muncii, cu
următoarele direcții de acțiune:
4.1.
Consolidarea
mecanismului
de
fundamentare, implementare, monitorizare și
evaluare a politicilor cu impact pe piața muncii.
4.2. Consolidarea dialogului social la toate
nivelurile pentru a facilita adoptarea,
implementarea și respectarea politicilor cu
impact pe piața muncii.
În România, o serie de măsuri de prevenire a
șomajului și stimulare a ocupării sunt reglementate
prin Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor
pentru şomaj şi stimularea ocupării forței de
muncă, versiunea actualizată la 15.12.2014:
 Angajatorilor care organizează, în baza
planului anual de formare profesională,
programe de formare profesională pentru
proprii angajați, derulate de furnizori de
servicii de pregătire profesională, autorizați
în condițiile legii, se acordă, din bugetul
asigurărilor pentru şomaj, o sumă
reprezentând 50% din cheltuielile cu
serviciile de formare profesională organizate
pentru un număr de cel mult 20% din
personalul angajat (cf. art. 48);
 Absolvenții instituțiilor de învățământ şi
absolvenții şcolilor speciale, în vârstă de
minimum 16 ani, înregistrați la agențiile
pentru ocuparea forței de muncă, în situația
în care se angajează cu normă întreagă,
pentru o perioadă mai mare de 12 luni,
beneficiază, din bugetul asigurărilor pentru
şomaj, de o primă de încadrare egală cu
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valoarea indicatorului social de referință în
vigoare la data încadrării.(cf. art. 731);
Absolvenții cărora li s-a stabilit dreptul la
indemnizație de şomaj şi se angajează în
perioada de acordare a indemnizației, în
condițiile prevăzute la alin. anterior,
beneficiază, din bugetul asigurărilor pentru
şomaj, de o sumă egală cu indemnizația de
şomaj la care ar fi avut dreptul, în condițiile
legii, până la expirarea perioadei de
acordare a acesteia, dacă nu s-ar fi
angajat.(cf. art. 731);
Angajatorii care încadrează în muncă, pe
durată nedeterminată, absolvenți ai unor
instituții de învățământ primesc lunar, pe o
perioadă de 12 luni, pentru fiecare absolvent
încadrat:
 o
sumă
egală
cu
valoarea
indicatorului social de referință4 în
vigoare la data încadrării în muncă,
pentru absolvenții ciclului inferior al
liceului sau ai şcolilor de arte şi
meserii;

Indicatorul social de referință al asigurărilor pentru şomaj şi
stimulării ocupării forței de muncă, denumit în continuare
indicator social de referință, reprezintă unitatea exprimată în lei la
nivelul căreia se raportează prestațiile băneşti suportate din
bugetul asigurărilor pentru şomaj, acordate atât în vederea
asigurării protecției persoanelor în cadrul sistemului asigurărilor
pentru şomaj, cât şi în vederea stimulării anumitor categorii de
persoane pentru a se încadra în muncă, precum şi a angajatorilor
pentru a încadra în muncă persoane în căutarea unui loc de
muncă.
Cf legii 76 / 2002, versiunea 15.12.2014, Art. 331. - Valoarea
indicatorului social de referință este de 500 lei.









o sumă egală cu de 1,2 ori valoarea
indicatorului social de referință, în
vigoare la data încadrării în muncă,
pentru absolvenții de învățământ
secundar superior sau învățământ
postliceal;
 o sumă egală cu de 1,5 ori valoarea
indicatorului social de referință, în
vigoare la data încadrării în muncă,
pentru absolvenții de învățământ
superior (cf. art. 80).
Angajatorii care încadrează în muncă pe
durată nedeterminată absolvenți din rândul
persoanelor cu handicap primesc lunar,
pentru fiecare absolvent, sumele prevăzute
mai sus pe o perioadă de 18 luni.
Cheltuielile necesare pentru pregătirea
profesională
a absolvenților
ai unor
instituții de învățământ vor fi suportate, la
cererea
angajatorilor,
din
bugetul
asigurărilor pentru şomaj (cf. art. 84).
Angajatorii care încadrează tineri cu risc de
marginalizare socială care beneficiază de
acompaniament social personalizat în baza
unui contract de solidaritate, denumiți
angajatori de inserție, beneficiază lunar,
conform prevederilor legale, pentru fiecare
persoană din această categorie, din bugetul
asigurărilor pentru şomaj, de o sumă egală
cu salariul de bază stabilit la data angajării
tinerilor, dar nu mai mult de două ori
valoarea indicatorului social de referință, în
vigoare la data încadrării în muncă, până la
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expirarea
duratei
contractului
de
solidaritate (cf. art. 934).
Persoanele care în perioada în care
beneficiază de indemnizație de şomaj se
încadrează, potrivit legii, într-o localitate
situată la o distanță mai mare de 50 km de
localitatea în care îşi au domiciliul stabil,
beneficiază de o primă de încadrare
acordată din bugetul asigurărilor pentru
şomaj egală cu de două ori valoarea
indicatorului social de referință în vigoare la
data acordării.(cf. art. 74).
Persoanele care în perioada în care
beneficiază de indemnizație de şomaj se
încadrează, potrivit legii, într-o altă localitate
şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă
domiciliul primesc o primă de instalare,
acordată din bugetul asigurărilor pentru
şomaj, egală cu de şapte ori valoarea
indicatorului social de referință în vigoare la
data instalării (cf. art. 75). Această primă de
mobilitate se acordă, la cerere, şi şomerilor
de lungă durată înregistrați la agențiile
pentru ocuparea forței de muncă, care nu
beneficiază de indemnizație de şomaj.
Angajatorii care încadrează în muncă, pe
perioadă nedeterminată, şomeri în vârstă de
peste 45 de ani sau şomeri care sunt părinți
unici susținători ai familiilor monoparentale
primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni,
pentru fiecare persoană angajată din aceste
categorii, o sumă egală cu valoarea
indicatorului social de referință în vigoare,
cu obligația menținerii raporturilor de



muncă sau de serviciu cel puțin 18 luni (cf.
art. 85). Această facilitate este acordată și la
angajarea persoanelor cu handicap, pentru
cel puțin 2 ani.
Pentru crearea de noi locuri de muncă prin
înființarea sau dezvoltarea de întreprinderi
mici şi mijlocii, unități cooperatiste,
întreprinderi
individuale,
întreprinderi
familiale, precum şi activități independente
desfăşurate de persoane fizice autorizate se
pot acorda, din bugetul asigurărilor pentru
şomaj, credite în condiții avantajoase (cf.
art. 86). Creditele se acordă în baza unor
proiecte de fezabilitate, proporțional cu
numărul de locuri de muncă ce vor fi create,
pentru o perioadă de cel mult 3 ani, pentru
investiții, inclusiv perioada de grație de
maximum 6 luni şi, respectiv, un an pentru
asigurarea producției, cu o dobândă de 50%
din dobânda de referință a Băncii Naționale
a României sau de 25% din dobânda de
referință a Băncii Naționale a României, în
județele în care rata medie anuală a
şomajului s-a situat peste rata medie anuală
a şomajului pe țară.

O altă măsură de sprijinire a salariaților, este
majorarea salariului minim brut, în două etape,
prin HG nr. 1091/2014, publicata in Monitorul Oficial,
Partea I, nr. 902 din 11 decembrie 2014. Din 1
ianuarie 2015, salariul de baza minim brut pe tara
garantat in plata a crescut de la 900 de lei pana
la 975 de lei, pentru un program complet de lucru
de 168,667 ore in medie pe luna in anul 2015,
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reprezentând5,781 lei/oră. Astfel, angajatul va
incasa un salariu net de 724 de lei.
De asemenea, din 1 iulie 2015, salariul minim va urca
cu încă 75 de lei, la 1.050 de lei, pentru un program
complet de lucru de 168,667 ore în medie pe lună în
anul 2015, reprezentând 6,225 lei/oră. De la această
dată, angajatul va primi net 777 de lei.
Cu toate acestea, nivelul salarial din România
rămâne foarte scăzut comparativ cu nivelul
European, și crește presiunea financiară către stat
a angajatorilor, prin creșterea contribuțiilor.
Însă, în anul 2014, în România s-a luat ca măsură
reducerea CAS cu cinci puncte procentuale,
conform Legii nr. 123/2014, care modifică legea
Codului
fiscal.

Astfel, cotele CAS s-au redus, de la1 octombrie
2014, cu 5% la angajator, după cum urmează:
 26,3% pentru condiții normale de muncă,
din care 10,5% pentru contribuția
individuală și 15,8% pentru contribuția
datorată de angajator;
 31,3% pentru condiții deosebite de muncă,
din care 10,5% pentru contribuția
individuală și 20,8% pentru contribuția
datorată de angajator;
 36,3% pentru condiții speciale de muncă și
pentru alte condiții de muncă, din care
10,5% pentru contribuția individuală și
25,8% pentru contribuția datorată de
angajator.
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În ultimii 25 ani, România a trecut de momente care
au avut o influență puternică asupra economiei:
Revoluția din decembrie 1989, trecerea la
economia de piață, aderarea la Uniunea
Europeană, criza economică resimțită încă din 2008
și puternicele încercări de redresare ce au urmat.
România are încă o economie de piață tânără, în
care piața muncii este în formare, dezechilibrele
dintre cererea și oferta de muncă sunt ridicate,
salariile sunt mici, iar o parte considerabilă din forța
de muncă activă nu lucrează.
Produsul intern brut, unul dintre cei mai importanți
indicatori economici, a urmat un trend ascendent
în România în perioada 1996 – 2013, cu excepția
anului 2009, când se înregistrează prima scădere a
ratei de creștere a PIB-ului, datorată efectelor
crizei economice. Atât în UE28, cât și în România,
cea mai mare parte a PIB-ului este explicată de
sectorul terțiar, semn că economia românească se
aliniază la structurile dezvoltare cum sunt cele din
vestul Europei. Deși s-au făcut progrese
considerabile pentru aliniere, perioada 2008 – 2010
a încetinit procesul de convergență.
Bunăstarea locuitorilor unui teritoriu este
reflectată de produsul intern brut ce revine fiecărei
persoane. Valoarea acestui indicator de la nivel
național este mult inferioară mediei europene,
România situându-se pe penultima poziție într-un
top descendent ce cuprinde țările UE, surclasând
doar Bulgaria.
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O situație mai optimistă privind România în context
european nu se înregistrează nici în privința
salariului mediu brut lunar, care, în cursul anului
2013, a fost cel mai mic din Uniune.
Ponderea cheltuielilor cu educația din totalul
produsul intern brut clasează România pe ultimul
loc al Europei, acestui sector fiindu-i alocați doar
3,1% din valoarea PIB, spre deosebire de alte țări
europene care contribuie la sistemul educațional
cu o pondere mult mai mare (de exemplu,
Danemarca, cu 8,8% din PIB-ul anului 2011).
Tendința este descendentă în cazul României, care
aloca în 2011 mai puțin chiar și față de ponderea
alocată la începutul anilor 2000 (3,5% în 2002). Prin
alocarea unor bugete atât de mici pentru educație,
se reușește acoperirea nevoilor de bază ale
unităților de învățământ din zonele defavorizate și
mai puțin sau chiar deloc a inițiativelor de sprijinire
ale elevilor cu risc de abandon școlar.
Pe de altă parte, România se află pe poziția a treia
din Uniunea Europeană în ceea ce privește tendința
de creștere a prețurilor la bunurile de consum în
anul 2014 față de cel precedent. România
înregistrează în perioada 2003 – 2014 o creștere
mult mai ridicată a valorii indicilor prețurilor de
consum față de media europeană.
Este greu de justificat paradoxul creșterii prețurilor
de consum și nivelul scăzut al salariilor ce
caracterizează economia românească. Salariile mici
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sunt rezultatul unor strategii politice de atragere a
investitorilor străini, datorită forței de muncă
ieftine de care dispune România. Acest lucru nu se
explică, însă, dacă se face o paralelă cu Franța, țară
în care salariul mediu brut lunar este de 9 ori mai
ridicat decât în România, fiind unul dintre cele mai
mari de la nivelul Uniunii Europene, dar atrage și un
nivel ridicat al investițiilor străine.
O provocare cu care se confruntă România în
ultimii ani este reprezentată de componenta
demografică. Scăderea populației este un fenomen
caracteristic ultimelor decenii, determinat de
scăderea natalității și creșterea ponderii populației
vârstnice în populația totală, dar și de migrația
externă tot mai ridicată. Aceste schimbări
demografice au efecte directe asupra populației
școlare, a celei apte de muncă, a structurii
economice.
Astfel, dacă în 1992, populația României era în curs
de îmbătrânire demografică, în prezent fenomenul
este deja prezent. Tendința de îmbătrânire a
populației României se observă prin ponderea
tinerilor în efectivul total, care a scăzut drastic în
ultimii 20 ani, în timp ce la nivel european
diminuarea a fost mult mai lentă. Prognozele
demografice nu sunt optimiste în cazul României:
pentru anul 2060, estimările Eurostat arată că la
1.000 tineri vor reveni aproximativ 1.410 persoane
vârstnice. Îngrijorător este că se va depăși media
Uniunii Europene (1.403,4‰). Scăderea populației
active va antrena costuri ridicate cu persoanele

vârstnice, iar o populație redusă numeric va afecta
semnificativ creșterea economică.
Scăderea populației României este consecința
schimbărilor legislative ce au avut loc după anul
1989, când aproape 100.000 persoane au emigrat
definitiv din țară. Principalele state de destinație au
fost Germania, Ungaria, Canada, SUA și, mai
curând, Italia și Spania. Pe grupe de vârstă,
categoria persoanelor între 26 – 40 ani domină
numărul celor care au plecat, adică exact forța de
muncă activă.
Din punct de vedere al mediului de afaceri, se
observă că în ultimii ani a crescut competitivitatea
de la nivelul României, dar sunt necesare, în
continuare, o serie de măsuri de îmbunătățire a
performanțelor economice și de atragere a
investitorilor.
Modificările legislative au modificat substanțial
numărul întreprinderilor active din România,
punctul maxim fiind înregistrat în anul 2008, dar
efectele crizei economice care s-au simțit în
perioada 2009 - 2011 au determinat ca o serie de
firme să își sisteze sau să își închidă activitatea.
Înainte de anul 2008, dominau întreprinderile ce
aveau ca domeniu de activitate industria, hoteluri și
restaurante, transport, depozitare și comunicații,
iar după anul de referință se observă o revenire a
întreprinzătorilor către firmele din agricultură.
Criza economică declanșată după anul 2008 a avut
un puternic impact negativ mai ales asupra firmelor
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din construcții, industrie, tranzacții imobiliare și
hoteluri și restaurante.
La nivel geografic, cele mai multe întreprinderi
active sunt în București-Ilfov, Nord-Vest și Sud-Est,
regiuni care în care se înregistrează și cea mai
ridicată productivitate a muncii. De altfel, există o
strânsă legătură între nivelul de dezvoltare al
economiei și puterea de cumpărare a populației din
regiunile respective.
Creșterea economică prin care a trecut România în
perioada 2003 – 2008 a majorat numărul de
salariați cu aproape 490.000 persoane. Începând
cu anul 2009, numărul de salariați a scăzut cu 9,8%
la nivel național, cele mai afectate fiind sectoarele
economice ale construcțiilor, industriei și
comerțului. În schimb, în agricultură, învățământ,
sănătate și asistență socială și în alte activități de
servicii încă s-au înregistrat creșteri ale efectivelor
de salariați.
Per ansamblu, cei mai mulți salariați din România
sunt înregistrați în sectorul industrial, dar mai ales
în industria prelucrătoare. Chiar dacă ultimele date
disponibile corespund anului 2012, tot nu s-a
revenit la situația de înaintea crizei, sectorul
industriei, construcțiilor și comerțului având mai
puțini angajați decât în 2009. La nivel național,
situația este tot negativă, numărul de salariați
înregistrat în 2012 fiind mai mic cu 2,3% față de cel
din 2009.
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Scăderea numărului de salariați ai României în 15
ani cu aproximativ 1 milion de persoane nu este de
neglijat. Încercându-se o redresare în perioada
2003 – 2008, scăderea din 2009 a avut ca principală
cauză declanșarea crizei economice, dar și
aderarea României la Uniunea Europeană, moment
în care s-a permis liberul acces pe piața europeană
a muncii, înregistrându-se derapaje severe ale
efectivelor naționale de salariați înregistrați.
Pe regiuni, au loc modificări semnificative ale
structurii economiei în anul 2012 comparativ cu
2005. Scade ponderea numărului de salariați din
agricultură și vânătoare din toate regiunile țării, a
celor din silvicultură (exceptând regiunea de Sud –
Est și Sud – Vest Oltenia unde se înregistrează o
creștere), dar crește ponderea angajaților din
domeniul pescuitului în majoritatea regiunilor (cu
excepția regiunilor Sud – Est și Sud – Vest Oltenia
unde se înregistrează scăderi).
România se află cu mult în urma mediei europene
în ceea ce privește nivelul dezvoltării economicosociale, măsurat mai ales prin productivitatea
muncii. O cauză fundamentală o reprezintă
decalajele semnificative care separă România de
țările Uniunii Europene. Cu toate acestea,
productivitatea muncii din România a crescut în
perioada 1998 – 2012, iar în ultimul an analizat,
sectorul economic cel mai productiv a fost cel al
producției și furnizării de energie electrică și
termică, gaze, apă caldă și aer condiționat. Cea mai
productivă regiune, pe întreaga perioadă analizată
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a fost București – Ilfov, în timp ce valorile cele mai
mici s-au înregistrat în Nord – Est și Centru.
Productivitatea joacă un rol important în stabilirea
nivelurilor salariale și a migrației forței de muncă
dintre ramurile economice. Astfel, cele mai mari
salarii brute lunare înregistrate în România în luna
noiembrie 2014 au fost în sectoarele economice ale
intermedierilor financiare si asigurărilor, ale
informațiilor și comunicațiilor, dar și în producția și
furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă
caldă și aer condiționat, cu sume de peste 4.000 lei/
lună.
O importanță majoră în evoluția pieței muncii este
reprezentată de nivelul educațional al populației și
tranziția de pe băncile școlii, de la o populație
inactivă, la una activă din punct de vedere
economic. Populația școlară înregistrează o
scădere la nivel național. Rata de cuprindere în
învățământ depășește ponderea de 90% în anul
2013 doar pentru populația de 7-14 ani, dar pe
măsură ce se înaintează în vârstă, aceasta scade.
Pe niveluri educaționale, regiunea București – Ilfov
atrage cel mai mare număr de studenți. Odată cu
creșterea numărului de absolvenți de învățământ
superior, a crescut și competitivitatea pentru
ocuparea unui loc de muncă bine remunerat și cu
oportunități
de
dezvoltare
personală
și
profesională. În acest sens, o serie de state
europene, printre care și România, au căutat să
îmbunătățească tranziția de pe băncile școlii la
ocuparea unui loc de muncă, prin organizarea unor

stagii de formare profesională și de ucenicie.
Aceste stagii se realizează mai ales la nivelul
învățământului superior.
Evoluția pozitivă a numărului de absolvenți cu
studii superioare din perioada 1998 – 2007 a fost
dată de capacitatea mai ridicată a pieței forței de
muncă de absorbție a persoanelor cu studii și
calificare superioară și riscul redus al șomajului
pentru această categorie. Cum după anul 2008
piața era zdruncinată de dezechilibrele economice,
iar numărul absolvenților cu studii superioare nu sa diminuat în aceeași măsură, șomajul sau
angajarea în funcții necalificate rămânea singura
soluție a acestor persoane. În prezent, se resimte o
nevoie acută de muncitori calificați, absolvenți ai
școlilor profesionale.
Abandonul școlar are puternice influențe negative
asupra unei economii: șomaj, excluziune socială și
sărăcie. În România anului 2014, media celor care sau înscris într-o instituție de învățământ, dar au
abandonat cursurile, a fost de 18 persoane, fiind
una dintre cele mai mari rate de la nivelul Uniunii
Europene.
În România, reducerea populației active a
influențat în mod negativ dinamica ocupării, acest
capitol fiind o adevărată provocare pentru anii ce
vor urma. Scăderea ratei de ocupare conduce la
creșterea gradului de dependență economică a
populației. Rata de ocupare a forței de muncă din
România este, și de această dată, una dintre cele
mai scăzute din Europa. Pe sectoare de activitate
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se evidențiază tranziția populației ocupate către
sectorul de servicii, în detrimentul industriei și al
agriculturii. Rata de ocupare înregistrează o
creștere la nivelul României în anii 2011 – 2012,
acesta fiind unul dintre obiectivele de bază ale
Strategiei Europa 2020.
În toată perioada de după anul 1989, România s-a
confruntat cu criza ocupării forței de muncă,
fenomen recunoscut în mod oficial începând cu
anul 1991, odată cu adoptarea și intrarea în vigoare
a Legii nr. 1 din 01.07.1991 privind protecția socială a
șomerilor și reintegrarea lor profesională. Cu toate
acestea, în perioada 2000 – 2014 România a
înregistrat o rată a șomajului sub media europeană.
Șomajul în rândul tinerilor înregistrează cea mai
ridicată valoare pe întreaga perioadă 1996 – 2013,
fiind cea mai vulnerabilă categorie atât din
România, cât și din Uniunea Europeană, dar și de o
importanță deosebită în contextul unei populații
îmbătrânite sau în curs de îmbătrânire
demografică.
Tinerii din generația fără bacalaureat au un aport
semnificativ la creşterea ratei şomajului din rândul
tinerilor. Majoritatea acestora sunt absolvenți de
licee teoretice şi din acest motiv, piața muncii nu îi
poate absorbi decât în postura de muncitori
necalificați. Această situație îi face pe aceşti tineri
”candidați” la şomaj, mulți dintre ei alegând
această opțiune temporară.
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Pentru următorii ani, se observă tendința ca
persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă în
UE să fie din ce în ce mai bine calificate, categoria
numeroasă a tinerilor care abandonează timpuriu
școala confruntându-se cu bariere reale în calea
încadrării în muncă. În schimb, se constată faptul că
absolvirea învățământului superior ameliorează
șansele de succes pe piața muncii.
La nivel național, oferta de locuri de muncă este
mult sub nivelul cererii. De asemenea, se
conturează astfel necesitatea forței de muncă
specializate în diverse domenii, dar cu precădere în
cele tehnice, administrative și de servicii.
Este evident că disfuncționalitățile de pe piața
muncii apar din lipsa corelației dintre cererea și
oferta de muncă. De aceea, o mobilitate ridicată a
bunurilor, capitalurilor și a persoanelor a fost
soluția pe termen lung oferită de Uniunea
Europeană, tocmai pentru a demonstra teoriile
economice de egalizare și uniformizare.
Totodată, pentru realizarea echilibrului dintre
cerere și ofertă, sunt necesare echilibrele dintre
modificările economice ale structurilor și forței de
muncă, pe de o parte, și ale efectivelor
demografice și structurilor educaționale, precum și
de formare profesională, pe de altă parte. Aceste
măsuri pot fi implementate doar prin corelarea
intereselor fiecărei instituții publice din România cu
preocupări pe piața muncii cu necesitățile reale
înregistrate.
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SINTEZĂ – Rata șomajului, medii anuale din UE28 și România în perioada 2000 - 2014
Total
Bărbați
Femei
Tineri
(15 - 24 ani)
Vârstnici
(50 ani +)
de lungă
durată
(<12 luni)
Învățământ
preșcolar,
primar și
gimnazial
(ISCED 0-2)
Învățământ
liceal,
profesional
și post liceal
(ISCED 3-4)
Învățământ
universitar și
postuniversitar
(ISCED 5-8)

UE
RO
UE
RO
UE
RO
UE
RO
UE
RO
UE

2000
8,9
7,6
8,1
8,2
9,9
6,9
19,2
16,5
:
1,7
:

2001
8,6
7,4
8,0
7,9
9,4
6,8
18,9
17,0
:
1,9
:

2002
9,0
8,3
8,4
8,8
9,7
7,8
19,5
19,8
6,3
2,8
4,1

2003
9,1
7,7
8,5
8,3
9,9
7,0
18,6
18,5
6,4
2,4
4,2

2004
9,2
8,0
8,6
8,9
10,0
6,8
19,0
20,5
6,8
3,8
4,3

2005
9,0
7,1
8,4
7,7
9,7
6,4
18,9
19,1
6,5
2,9
4,1

2006
8,2
7,2
7,6
8,1
9,0
6,0
17,6
20,2
6,0
3,2
3,7

2007
7,2
6,4
6,6
7,2
7,9
5,2
15,7
19,3
5,3
2,8
3,1

2008
7,0
5,6
6,6
6,5
7,5
4,4
15,8
17,6
5,0
2,8
2,6

2009
8,9
6,5
9,0
7,3
8,9
5,4
20,1
20,0
6,1
3,6
3,0

2010
9,6
7,0
9,6
7,6
9,5
6,2
21,2
22,1
6,6
3,8
3,8

2011
9,6
7,2
9,6
7,7
9,7
6,5
21,6
23,9
6,6
3,8
4,1

2012
10,5
6,8
10,4
7,4
10,5
6,1
23,1
22,6
7,1
3,4
4,7

2013
10,8
7,1
10,8
7,7
10,9
6,3
23,6
23,7
7,4
3,7
5,1

RO

3,9

3,7

4,5

4,8

4,7

4,0

4,1

3,2

2,3

2,1

2,4

3,0

3,1

3,3

UE

:

:

11,3

11,5

12,0

11,9

11,5

10,6

11,3

14,4

15,7

16,2

18,2

19,1

RO

4,2

4,3

6,2

5,8

8,3

6,7

7,6

7,1

7,1

7,5

6,1

7,3

6,9

6,9

UE

:

:

9,6

9,6

9,6

9,3

8,3

7,0

6,5

8,4

9,0

8,9

9,6

9,9

RO

9,4

8,6

10,0

8,2

8,3

8,0

7,9

6,9

6,0

7,2

8,3

8,1

7,5

7,9

UE

:

:

4,7

4,9

5,1

5,0

4,6

4,0

3,8

5,0

5,4

5,5

6,1

6,4

RO

3,6

3,9

4,0

3,3

3,1

3,9

3,8

2,9

2,7

4,3

5,4

5,1

5,6

5,8

2014
10,2
6,7
10,1
7,2
10,3
6,1
22,1
23,7

Sursa: Eurostat, une_rt_a

154

Studiu privind tendințele de pe piața națională şi europeană a muncii

Prelucrări statistice – corelație și regresie între variabilele de interes
Variabile
Y=variabila
dependentă
rata șomajului
câștigul salarial
nominal net
PIB
rata șomajului

X=variabila
independentă
rata inflației
rata inflației
rata inflației
PIB

0,3348

raportul de
determinație
0,1121

Regresie
gradul de semnificație
(P-value)
0,0019

-0,6015
-0,6415
-0,7283

0,3618
0,4115
0,5304

0,0019
0,0041
0,0006

Coeficientul
de corelație

Evoluția ratei șomajului în România, după sex, vârstă, durată și ultima școală
absolvită
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total
Femei
Tineri (15 - 24 ani)
Vârstnici ( 50 ani +)
de lungă durată (de peste 12 luni)
Învățământ preșcolar, primar și gimanzial (ISCED 0-2)
Învățământ liceal, profesional și post liceal (ISCED 3-4)
Învățământ universitar și post-universitar (ISCED 5-8)

Sursa: Eurostat
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Bărbați
Femei

2020
-1.75%
-1.59%

Populația României, pe sexe, proiecție 2030-2060 (evoluție %)
2030
2040
2050
2060
-3.40%
-2.66%
-2.30%
-2.70%
-3.54%
-3.06%
-2.94%
-3.22%

2060/2013 (%)
-12,2%
-13,6%
Sursă: Eurostat

Structura numărului de întreprinderi active din Regiunea Nord – Vest pe sectoare economice mari
(cf. CAEN Rev. 1)
Sector economic
1997
2000
2004
2007
Agricultură
3,2%
3,0%
2,5%
2,5%
Industrie
14,8%
17,3%
16,2%
13,4%
Construcții
3,5%
4,4%
6,9%
11,5%
Comerț
63,6%
57,7%
42,6%
37,0%
Hoteluri și rest.; Transport, depozitare și comunicații
7,8%
8,5%
12,7%
13,4%
Intermedieri fin.; Tranzacții imob.
3,9%
5,8%
15,2%
18,0%
Educație, sănătate, alte activități
3,3%
3,3%
3,8%
4,3%
Total (%)
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Total (valoare relativă)
43.459
43.017
56.257
73.070
Structura numărului de întreprinderi active din Regiunea Nord – Vest pe sectoare economice mari
(cf. CAEN Rev. 2)
Sector economic
2008
2010
2012
2013
Agricultură
2,2%
2,8%
3,0%
3,1%
Industrie
12,5%
12,5%
12,6%
12,6%
Construcții
13,6%
12,5%
11,8%
11,6%
Comerț
34,7%
33,2%
32,2%
31,6%
Hoteluri și rest.; Transp. și depozitare; Info. și comunic.
16,1%
17,5%
18,6%
19,2%
Intermedieri fin.; Tranzacții imob.
3,5%
3,7%
3,7%
3,6%
Activități de servicii administrative, profesionale,
14,5%
14,9%
15,2%
15,4%
educație, sănătate
Activități de spectacole, culturale și recreative; Alte
2,9%
2,8%
2,8%
2,9%
activități..
Total (%)
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Total (valoare relativă)
78.750
67.871
65.752
68.205
Sursa: INS
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Structura numărului de întreprinderi active din Regiunea CENTRU pe sectoare economice mari
(cf. CAEN Rev. 1)
Sector economic
1997
2000
2004
2007
Agricultură
4,8%
4,2%
3,0%
2,9%
Industrie
16,2%
18,3%
17,6%
15,0%
Construcții
3,2%
4,2%
6,7%
9,7%
Comerț
60,4%
55,5%
41,0%
36,6%
Hoteluri și rest.; Transport, depozitare și comunicații
7,7%
8,2%
11,9%
12,9%
Intermedieri fin.; Tranzacții imob.
3,7%
5,8%
15,3%
18,1%
Educație, sănătate, alte activități
3,9%
3,8%
4,5%
4,8%
Total (%)
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Total (valoare relativă)
38.797
38.554
50.945
64.292

Structura numărului de întreprinderi active din Regiunea CENTRU pe sectoare economice mari
(cf. CAEN Rev. 2)
Sector economic
2008
2010
2012
2013
Agricultură
2,5%
3,2%
3,6%
3,6%
Industrie
14,1%
13,8%
13,9%
13,8%
Construcții
11,3%
10,5%
9,8%
9,9%
Comerț
35,0%
33,7%
32,8%
32,3%
Hoteluri și rest.; Transp. și depozitare; Info. și comunic.
15,4%
16,7%
17,2%
17,5%
Intermedieri fin.; Tranzacții imob.
3,2%
3,5%
3,5%
3,5%
Activități de servicii administrative, profesionale,
15,3%
15,6%
16,1%
16,4%
educație, sănătate
Activități de spectacole, culturale și recreative….
3,1%
2,9%
3,0%
3,1%
Total (%)
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Total (valoare relativă)
68.001
59.253
56.069
57.245
Sursa: INS
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Structura numărului de întreprinderi active din Regiunea NORD - EST pe sectoare economice mari
(cf. CAEN Rev. 1)
Sector economic
1997
2000
2004
2007
Agricultură
3,9%
3,5%
3,2%
3,3%
Industrie
13,1%
15,3%
15,9%
13,5%
Construcții
2,2%
3,1%
5,0%
8,2%
Comerț
69,0%
65,1%
50,8%
45,0%
Hoteluri și rest.; Transport, depozitare și comunicații
5,8%
5,9%
10,3%
11,4%
Intermedieri fin.; Tranzacții imob.
2,6%
4,0%
11,1%
14,1%
Educație, sănătate, alte activități
3,4%
3,1%
3,7%
4,5%
Total (%)
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Total (valoare relativă)
39.191
37.001
45.962
57.168

Structura numărului de întreprinderi active din Regiunea NORD - EST pe sectoare economice mari
(cf. CAEN Rev. 2)
Sector economic
2008
2010
2012
2013
Agricultură
3,0%
3,8%
4,2%
4,2%
Industrie
12,8%
12,8%
12,8%
12,5%
Construcții
9,9%
9,5%
9,2%
9,3%
Comerț
42,8%
40,3%
39,1%
38,4%
Hoteluri și rest.; Transp. și depozitare; Info. și comunic.
13,0%
14,3%
15,0%
15,6%
Intermedieri fin.; Tranzacții imob.
2,8%
3,3%
3,4%
3,4%
Activități de servicii administrative, profesionale,
12,8%
13,2%
13,5%
13,8%
educație, sănătate
Activități de spectacole, culturale și recreative….
2,8%
2,8%
2,8%
2,8%
Total (%)
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Total (valoare relativă)
60.898
53.165
50.298
51.395
Sursa: INS
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Structura numărului de întreprinderi active din Regiunea SUD - EST pe sectoare economice mari
(cf. CAEN Rev. 1)
Sector economic
1997
2000
2004
2007
Agricultură
3,8%
4,1%
4,0%
3,9%
Industrie
8,9%
10,5%
11,4%
10,4%
Construcții
2,7%
3,5%
5,1%
7,7%
Comerț
71,3%
66,3%
52,5%
46,8%
Hoteluri și rest.; Transport, depozitare și comunicații
7,6%
8,4%
12,2%
13,0%
Intermedieri fin.; Tranzacții imob.
2,8%
4,1%
10,6%
13,5%
Educație, sănătate, alte activități
2,9%
3,1%
4,1%
4,6%
Total (%)
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Total (valoare relativă)
43.246
41.726
50.598
61.423
Structura numărului de întreprinderi active din Regiunea SUD - EST pe sectoare economice mari
(cf. CAEN Rev. 2)
Sector economic
2008
2010
2012
2013
Agricultură
3,6%
4,7%
5,3%
5,4%
Industrie
10,2%
10,4%
10,5%
10,6%
Construcții
9,2%
8,5%
8,0%
7,9%
Comerț
44,4%
41,9%
40,1%
39,3%
Hoteluri și rest.; Transp. și depozitare; Info. și comunic.
14,3%
15,6%
16,4%
16,6%
Intermedieri fin.; Tranzacții imob.
3,3%
3,6%
3,6%
3,6%
Activități de servicii administrative, profesionale,
12,0%
12,4%
12,9%
13,2%
educație, sănătate
Activități de spectacole, culturale și recreative…
3,0%
3,0%
3,2%
3,4%
Total (%)
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Total (valoare relativă)
65.495
58.225
55.156
56.292
Sursa: INS

Structura numărului de întreprinderi active din Regiunea SUD - MUNTENIA pe sectoare economice mari
(cf. CAEN Rev. 1)
Sector economic
1997
2000
2004
2007
Agricultură
4,3%
4,5%
4,8%
4,4%
Industrie
8,7%
10,9%
13,5%
12,1%
Construcții
2,5%
3,1%
6,0%
9,3%
Comerț
74,5%
70,8%
53,6%
46,9%
Anexe
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Hoteluri și rest.; Transport, depozitare și comunicații
Intermedieri fin.; Tranzacții imob.
Educație, sănătate, alte activități
Total (%)
Total (valoare relativă)

6,1%
2,1%
1,8%
100,0%
39.554

6,2%
2,9%
1,7%
100,0%
36.983

9,2%
9,8%
3,2%
100,0%
44.241

10,7%
12,9%
3,7%
100,0%
54.924

Structura numărului de întreprinderi active din Regiunea SUD - MUNTENIA pe sectoare economice mari
(cf. CAEN Rev. 2)
Sector economic
2008
2010
2012
2013
Agricultură
4,0%
5,1%
5,6%
5,6%
Industrie
11,4%
11,0%
10,8%
10,9%
Construcții
11,1%
10,6%
9,8%
9,5%
Comerț
44,5%
42,2%
40,7%
39,9%
Hoteluri și rest.; Transp. și depozitare; Info. și comunic.
12,8%
13,9%
15,1%
15,5%
Intermedieri fin.; Tranzacții imob.
2,6%
2,8%
2,9%
2,9%
Activități de servicii administrative, profesionale,
11,3%
11,9%
12,6%
12,9%
educație, sănătate
Activități de spectacole, culturale și recreative....
2,3%
2,5%
2,6%
2,8%
Total (%)
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Total (valoare relativă)
59.482
53.686
51.563
52.890
Sursa: INS
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Structura numărului de întreprinderi active din Regiunea BUCUREȘTI - ILFOV pe sectoare economice
mari (cf. CAEN Rev. 1)
Sector economic
1997
2000
2004
2007
Agricultură
0,8%
0,8%
0,8%
0,8%
Industrie
8,3%
10,0%
10,5%
8,8%
Construcții
3,4%
4,3%
7,0%
8,4%
Comerț
71,0%
64,6%
41,7%
35,5%
Hoteluri și rest.; Transport, depozitare și comunicații
5,6%
5,9%
7,0%
7,7%
Intermedieri fin.; Tranzacții imob.
6,9%
10,1%
27,1%
32,3%
Educație, sănătate, alte activități
4,1%
4,3%
5,9%
6,4%
Total (%)
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Total (valoare relativă)
65.020
66.305
92.326
121.729

Structura numărului de întreprinderi active din Regiunea BUCUREȘTI - ILFOV pe sectoare economice
mari (cf. CAEN Rev. 2)
Sector economic
2008
2010
2012
2013
Agricultură
0,6%
0,7%
0,8%
0,8%
Industrie
7,7%
7,5%
7,2%
7,2%
Construcții
10,2%
9,7%
9,0%
8,8%
Comerț
33,6%
33,2%
32,8%
32,6%
Hoteluri și rest.; Transp. și depozitare; Info. și comunic.
13,0%
13,7%
14,0%
14,2%
Intermedieri fin.; Tranzacții imob.
6,0%
5,9%
5,8%
5,8%
Activități de servicii administrative, profesionale,
25,4%
25,8%
26,5%
26,6%
educație, sănătate
Activități de spectacole, culturale și recreative..
3,5%
3,7%
3,9%
4,0%
Total (%)
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Total (valoare relativă)
129.940
117.679
114.816
118.819
Sursa: INS
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Structura numărului de întreprinderi active din Regiunea SUD – VEST OLTENIA pe sectoare economice
mari (cf. CAEN Rev. 1)
Sector economic
1997
2000
2004
2007
Agricultură
3,9%
3,9%
3,2%
2,9%
Industrie
8,5%
10,7%
12,2%
11,3%
Construcții
2,2%
3,0%
4,8%
7,3%
Comerț
76,4%
71,6%
56,6%
50,4%
Hoteluri și rest.; Transport, depozitare și comunicații
5,4%
5,9%
10,4%
11,9%
Intermedieri fin.; Tranzacții imob.
1,8%
2,9%
9,3%
11,8%
Educație, sănătate, alte activități
1,8%
1,9%
3,5%
4,4%
Total (%)
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Total (valoare relativă)
30.340
27.351
31.750
37.583

Structura numărului de întreprinderi active din Regiunea SUD – VEST OLTENIA pe sectoare economice
mari (cf. CAEN Rev. 2)
Sector economic
2008
2010
2012
2013
Agricultură
2,6%
3,4%
3,8%
3,9%
Industrie
10,9%
10,8%
10,9%
10,8%
Construcții
8,7%
8,5%
8,2%
8,1%
Comerț
47,7%
45,0%
43,2%
42,2%
Hoteluri și rest.; Transp. și depozitare; Info. și comunic.
14,1%
15,5%
16,3%
16,7%
Intermedieri fin.; Tranzacții imob.
3,1%
3,2%
3,3%
3,3%
Activități de servicii administrative, profesionale,
10,4%
11,1%
11,6%
12,0%
educație, sănătate
Activități de spectacole, culturale și recreative..
2,7%
2,6%
2,7%
2,9%
Total (%)
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Total (valoare relativă)
39.780
35.956
34.849
35.360
Sursa: INS
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Structura numărului de întreprinderi active din Regiunea VEST pe sectoare economice mari
(cf. CAEN Rev. 1)
Sector economic
1997
2000
2004
2007
Agricultură
4,3%
4,1%
4,0%
3,7%
Industrie
11,9%
14,9%
14,9%
12,6%
Construcții
3,0%
4,0%
6,6%
9,5%
Comerț
65,2%
59,0%
42,3%
37,3%
Hoteluri și rest.; Transport, depozitare și comunicații
8,1%
8,6%
11,4%
12,5%
Intermedieri fin.; Tranzacții imob.
3,6%
5,6%
16,3%
19,6%
Educație, sănătate, alte activități
4,0%
3,8%
4,5%
4,8%
Total (%)
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Total (valoare relativă)
28.129
27.433
38.416
49.843

Structura numărului de întreprinderi active din Regiunea VEST pe sectoare economice mari
(cf. CAEN Rev. 2)
Sector economic
2008
2010
2012
2013
Agricultură
3,4%
4,1%
4,5%
4,5%
Industrie
11,8%
11,7%
11,7%
11,7%
Construcții
10,7%
9,7%
9,4%
9,3%
Comerț
35,8%
34,2%
33,3%
32,5%
Hoteluri și rest.; Transp. și depozitare; Info. și comunic.
14,6%
15,8%
16,1%
16,3%
Intermedieri fin.; Tranzacții imob.
4,3%
4,6%
4,6%
4,7%
Activități de servicii administrative, profesionale,
16,5%
16,9%
17,5%
17,8%
educație, sănătate
Activități de spectacole, culturale și recreative; Alte
3,0%
3,0%
2,9%
3,1%
activități..
Total (%)
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Total (valoare relativă)
52.621
45.970
43.684
44.876
Sursa: INS
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Productivitatea muncii obținută în România, pe sectoare economice
U.M.: mii RON/salariat

CAEN Rev. 1
Secțiune economică
1998
Total
12,0

Construcții

8,0

58,5

129,3

164,1

180,1

Comerț

23,4

169,4

312,6

365,0

408,2

Hoteluri și restaurante
Transport, depozitare și
comunicații

6,9

35,7

65,6

76,8

70,7

CAEN Rev. 2
2012
Secțiune economică
266,8
Total
Agricultură, vânătoare și servicii
325,9
anexe
Silvicultură și exploatare
101,2
forestiera
67,4
Pescuitul și acvacultura
231,5
Industria extractivă
245,8
Industria prelucrătoare
Producția și furnizarea de energie
826,6
electrică și termică, gaze, apă
caldă și aer condiționat
Distribuția apei; salubritate,
188,9
gestionarea deșeurilor, activități
de decontaminare
189,0
Construcții
Comerț cu ridicata si cu
474,8
amănuntul; repararea
autovehiculelor și motocicletelor
73,8
Hoteluri și restaurante

2003
84,8

2007
171,8

2008
209,3

2010
233,6

Agricultură, vânătoare

4,9

47,4

107,4

145,7

200,7

4,0

41,8

64,7

74,7

85,6

2,9
8,4
9,6

23,5
48,0
61,7

50,8
130,3
135,5

66,2
159,5
173,0

70,2
160,8
210,1

18,3

167,1

335,0

573,2

698,8

153,4

178,3

10,4

75,1

137,1

127,5

139,0

161,9

Transport și depozitare

234,8

246,0

254,4

Silvicultură, exploatarea
forestieră
Pescuit și piscicultură
Industria extractivă
Industria prelucrătoare
Energie electrică și
termică, gaze și apă

Tranzacții imobiliare și
alte servicii
Învățământ
Sănătate și asistență
socială
Alte activități ale
economiei naționale

6,7

53,2

97,3

112,6

110,5

121,8

2,5

26,8

46,3

53,1

42,5

47,7

Informații și comunicații
Tranzacții imobiliare, închirieri și
activități de servicii prestate în
principal întreprinderilor
Învățământ

3,0

26,6

55,6

69,4

78,4

88,0

Sănătate și asistență socială

6,3

43,9

93,5

110,7

114,3

119,1

Alte activități de servicii
Sursă: INS
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