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1. Obiectivele anchetei 
 
Evaluarea situaţiei existente pe piaţa forţei de 
muncă din România, evoluţia fenomenelor de 
ocupare, şomaj şi inactivitate constituie 
obiectivele “Anchetei forţei de muncă în 
gospodării (AMIGO)”. 
Concepută ca sursă importantă de informaţii 
intercenzitare asupra forţei de muncă, 
ancheta furnizează, într-o manieră coerentă, 
date esenţiale asupra tuturor segmentelor de 
populaţie, cu numeroase posibilităţi de 
corelare şi structurare după caracteristici 
demo-socio-economice diverse, în condiţii de 
comparabilitate internaţională. 
Începând cu anul 1996, ancheta forţei de 
muncă în gospodării se realizează trimestrial, 
ca o cercetare continuă, permiţând astfel 
obţinerea de date conjuncturale asupra 
mărimii şi structurii ofertei de forţă de muncă 
şi evidenţierea fenomenelor cu caracter 
sezonier care se manifestă pe piaţa forţei de 
muncă. 
Cercetarea se realizează în baza 
Regulamentului (CE) nr. 577/98 al Consiliului 
din 9 martie 1998 privind organizarea unei 
anchete prin sondaj asupra forţei de muncă 
din Comunitate, cu modificările ulterioare şi 
furnizează date comparabile la nivelul Uniunii 
Europene. 
 
2. Concepte de bază - definiţii 
 

 Populaţia rezidentă cuprinde 
totalitatea persoanelor (cetăţenie română, 
străină sau fără cetăţenie) care au reşedinţa 
obişnuită în România, pentru o perioadă de 
cel puţin 12 luni. 

 Reşedinţa obişnuită reprezintă locul 
în care o persoană îşi petrece în mod 
obişnuit perioada zilnică de odihnă, fără a 
ţine seama de absenţele temporare pentru 
recreere, vacanţe, vizite la prieteni şi rude, 
afaceri, tratamente medicale sau pelerinaje 
religioase. Se consideră că îşi au reşedinţa 
obişnuită într-o zonă geografică specifică 
doar persoanele care au locuit la reşedinţa 
obişnuită o perioadă neîntreruptă de cel puţin 
12 luni înainte de momentul de referinţă. 
Reşedinţa obişnuită poate să fie aceeaşi cu 
domiciliul sau poate să difere, în cazul 
persoanelor care aleg să-şi stabilească 
reşedinţa obişnuită în altă localitate decât cea 
de domiciliu din ţară sau străinătate. 

 Populaţia în vârstă de muncă, în 
sensul acestei anchete, include toate 
persoanele cu vârsta cuprinsă între 15-64 
ani. Pentru asigurarea comparabilităţii, la 
definirea acestei categorii de populaţie s-au 
folosit limitele de vârstă utilizate pe plan 
internaţional. 

 Raportul de dependenţă economică 
reprezintă numărul persoanelor neocupate 
(inactive sau în şomaj) ce revin la 1000 
persoane ocupate. 

 Populaţia activă din punct de vedere 
economic cuprinde toate persoanele care 
furnizează forţa de muncă disponibilă pentru 
producţia de bunuri şi servicii în timpul 
perioadei de referinţă, incluzând populaţia 
ocupată şi şomerii. 
Încadrarea populaţiei pe categorii, după 
participarea la activitatea economică, se face 
conform principiului priorităţii ocupării faţă de 
şomaj şi a şomajului faţă de inactivitate. 

 Rata de activitate reprezintă 
ponderea populaţiei active din grupa de 
vârstă x în populaţia totală din aceeaşi grupă 
de vârstă x. 

 Populaţia ocupată cuprinde toate 
persoanele de 15 ani şi peste care au 
desfăşurat o activitate economică 
producătoare de bunuri sau servicii de cel 
puţin o oră1) în perioada de referinţă (o 
săptămână), în scopul obţinerii unor venituri 
sub formă de salarii, plată în natură sau alte 
beneficii. S-a adoptat criteriul standard 
recomandat de Biroul Internaţional  al Muncii 
(BIM) "de cel puţin o oră" în definirea 
populaţiei ocupate pentru asigurarea 
comparabilităţii datelor la nivel internaţional, 
precum şi din următoarele considerente: 

- cuprinderea activităţilor desfăşurate în 
timp redus, ocazionale sau sezoniere; 

- asigurarea corelaţiei între timpul lucrat 
şi volumul producţiei; 

- definirea şomajului ca lipsă totală a 
muncii; 

- evaluarea dimensiunilor subocupării 
forţei de muncă. 

Din anul 2002, conform standardelor şi 
recomandărilor europene, în populaţia 
ocupată sunt incluse şi: 

- persoanele cu statutul profesional de 
patron, lucrător pe cont propriu, ajutor 

                                                 
1) Cel puţin 15 ore pentru lucrătorii pe cont propriu şi 

lucrătorii familiali neremuneraţi din agricultură -
anterior anului 2011. 
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familial neremunerat sau de membru 
al unei societăţi agricole sau al unei 
cooperative, temporar absente de la 
lucru în cursul săptămânii de referinţă, 
care au certitudinea că vor reveni la 
locul de muncă într-o perioadă de cel 
mult trei luni, motivele de absenţă pot 
fi: concediu de odihnă, medical, de 
maternitate sau de paternitate (în 
limita unei perioade prevăzute de 
lege), concediu parental, fără plată, 
de studii, conflict de muncă sau 
grevă, boală, incapacitate temporară 
de muncă, cursuri de perfecţionare 
sau profesionale, suspendarea 
temporară a lucrului datorită condiţiilor 
meteorologice, conjuncturii 
economice nefavorabile, penuriei de 
materii prime sau energie, incidentelor 
tehnice; 

- salariaţii temporar absenţi de la lucru 
care continuă să primească cel puţin 
50% din salariu de la angajator sau 
care au certitudinea că vor reveni la 
locul de muncă într-o perioadă de cel 
mult trei luni. 

Începând din anul 2011, lucrătorii pe cont 
propriu şi lucrătorii familiali neremuneraţi care 
lucrează în agricultură sunt consideraţi 
persoane ocupate doar dacă sunt 
proprietarii producţiei agricole (nu neapărat şi 
ai pământului) obţinute şi îndeplinesc una din 
următoarele condiţii: 

a) producţia agricolă este destinată, fie şi 
măcar în parte, vânzării sau 
schimbului în natură (troc); 

b) producţia agricolă este destinată 
exclusiv consumului propriu, dacă 
aceasta reprezintă o parte 
substanţială2) a consumului total al 
gospodăriei. 

În afara persoanelor care au un loc de muncă 
şi au lucrat în cursul săptămânii de referinţă, 
indiferent de statutul profesional, se 
consideră persoane ocupate şi cele care fac 
parte din următoarele categorii: 

- persoanele care în cursul săptămânii 
de referinţă au desfăşurat o muncă 
oarecare, plătită sau aducătoare de 
venit, chiar dacă erau în curs de 
pregătire şcolară obligatorie, erau 
la pensie sau beneficiau de pensie, 
erau înscrise la Agenţia Naţională 
pentru Ocuparea Forţei de Muncă, 

                                                 
2)  Cel puţin 50% din consumul total al gospodăriei. 

primind sau nu indemnizaţie de 
şomaj; 

- ucenicii şi stagiarii remuneraţi, care 
lucrează cu program de lucru complet 
sau parţial; 

- membrii forţelor armate. 
 Rata de ocupare  reprezintă 

ponderea populaţiei ocupate din grupa de 
vârstă x în populaţia totală din aceeaşi grupă 
de vârstă x. 

 Programul obişnuit de lucru al 
persoanelor ocupate s-a definit ca fiind 
complet sau parţial, conform declaraţiei 
acestora. În general, pentru salariaţi se 
consideră "complet" programul aferent unei 
norme întregi, aşa cum este prevăzută prin 
contractul colectiv de muncă (durata 
normală) şi "parţial" programul a cărui durată 
prevăzută prin contractul individual de muncă 
este semnificativ mai mică decât durata 
normală. 

 Persoanele subocupate sunt 
persoane care lucrează cu program parţial 
care doresc şi sunt disponibile să lucreze mai 
multe ore decât în prezent. 

 Durata obişnuită a săptămânii de 
lucru se consideră durata săptămânii tipice 
de lucru, nu cea prevăzută în contractul 
colectiv de muncă sau alte tipuri de acord de 
muncă. În această durată sunt cuprinse şi 
orele suplimentare, dacă acestea sunt 
efectuate sistematic. 

 Şomerii - conform definiţiei 
internaţionale (BIM3)) - sunt persoanele în 
vârstă de 15-74 ani, care în cursul perioadei 
de referinţă îndeplinesc simultan următoarele 
condiţii: 

- nu au un loc de muncă şi nu 
desfăşoară o activitate în scopul 
obţinerii unor venituri; 

- sunt în căutarea unui loc de muncă, 
utilizând în ultimele 4 săptămâni 
(inclusiv săptămâna de referinţă) 
diferite metode active pentru a-l găsi: 
contactarea agenţiei (naţionale sau 
judeţene) pentru ocuparea forţei de 
muncă sau a unei agenţii particulare 
de plasare în vederea găsirii unui loc 
de muncă, contactarea directă a 
patronilor sau a factorilor responsabili 
cu angajarea, susţinerea unor teste, 
interviuri, examinări, demersuri pentru 
a începe o activitate pe cont propriu, 

                                                 
3) Biroul Internaţional al Muncii. 
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publicarea de anunţuri şi răspunsuri la 
anunţuri, studierea anunţurilor din 
mica publicitate, apel la prieteni, rude, 
colegi, sindicate, altă metodă în afara 
celor menţionate; 

- sunt disponibile să înceapă lucrul în 
următoarele două săptămâni (inclusiv 
săptămâna în care s-a desfăşurat 
interviul), dacă s-ar găsi imediat un 
loc de muncă. 

De asemenea, în rândul şomerilor sunt 
incluse şi:  

- persoanele care în mod obişnuit fac 
parte din populaţia inactivă (elevi, 
studenţi, pensionari), dar care au 
declarat că au căutat un loc de muncă 
prin metode active şi sunt disponibile 
să înceapă lucrul. 

Începând din anul 2002, în categoria 
şomerilor se încadrează şi: 

- persoanele cu statut profesional de 
patron, lucrător pe cont propriu, ajutor 
familial neremunerat sau de membru 
al unei societăţi agricole sau al unei 
cooperative, temporar absente de la 
lucru în cursul săptămânii de referinţă, 
care nu au certitudinea că vor reveni 
la locul de muncă într-o perioadă de 
cel mult trei luni, disponibile să 
înceapă lucrul şi care au căutat în 
mod activ un loc de muncă; 

- salariaţii absenţi de la locul de muncă, 
care nu primesc cel puţin 50% din 
salariu de la angajator şi nu au 
certitudinea că vor reveni la locul de 
muncă într-o perioadă de cel mult trei 
luni, disponibili să înceapă lucrul şi 
care au căutat în mod activ un loc de 
muncă; 

- persoanele fără loc de muncă, 
disponibile să lucreze, care nu au 
căutat un loc de muncă în ultimele   4 
săptămâni (inclusiv săptămâna de 
referinţă) pentru că l-au găsit deja sau 
au întreprins anterior demersuri 
pentru o activitate pe cont propriu şi 
urmează să înceapă lucrul în mai 
puţin de trei luni. 

 Rata şomajului reprezintă ponderea 
şomerilor BIM în populaţia activă. 

 Rata şomajului de lungă durată 
reprezintă ponderea şomerilor aflaţi în şomaj 
de 12 luni şi peste în populaţia activă. 

 Rata şomajului de lungă durată 
pentru tineri (15-24 ani) reprezintă ponderea 

şomerilor tineri aflaţi în şomaj de 6 luni şi 
peste în populaţia activă de 15-24 ani. 

 Incidenţa şomajului de lungă 
durată reprezintă ponderea numărului 
şomerilor de lungă durată (12 luni şi peste) în 
total şomeri. 

 Incidenţa şomajului de lungă 
durată pentru tineri (15-24 ani) reprezintă 
ponderea numărului şomerilor tineri de lungă 
durată (6 luni şi peste) în total şomeri tineri. 

 Ponderea şomerilor tineri în total 
persoane tinere se determină prin 
raportarea numărului de şomeri de 15-24 ani 
la populaţia totală de 15-24 ani. 

 Şomerii înregistraţi sunt acele 
persoane care au declarat că în perioada de 
referinţă erau înscrise la agenţiile pentru 
ocuparea forţei de muncă (AOFM), indiferent 
dacă primeau sau nu indemnizaţie de şomaj. 
Populaţia ocupată a fost grupată după 
activitatea economică a locului de muncă, 
statutul profesional şi ocupaţie. 

 La stabilirea activităţii locului de 
muncă s-a avut în vedere: 

- activitatea unităţii economico-sociale 
(regie autonomă, societate 
comercială, instituţie, organizaţie, 
asociaţie etc.), în situaţia în care 
unitatea nu are subunităţi; 

- activitatea subunităţii (de tip uzină, 
fabrică, secţie, oficiu de calcul, bază 
de transport, schelă, cantină, magazin 
de întreprindere etc.), în cazul 
declarării unui asemenea loc de 
muncă de către persoanele 
intervievate; 

- activitatea principală a unităţii 
economico-sociale pentru persoanele 
cu funcţii de conducere sau care 
desfăşoară activităţi auxiliare 
(administrative, de marketing, 
consultanţă, aprovizionare - 
desfacere, contabilitate etc.); 

- activitatea determinată pe baza 
ocupaţiei, pentru persoanele care 
lucrează pe cont propriu; 

- activitatea locului de muncă al 
persoanei ajutate, pentru lucrătorii 
familiali neremuneraţi. 

Populaţia a fost repartizată pe grupe de 
activităţi, utilizându-se Clasificarea 
Activităţilor din Economia Naţională 
CAEN-REV.2. 
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 Statutul profesional reprezintă 
situaţia deţinută de o persoană în funcţie de 
modul de obţinere a veniturilor prin activitatea 
exercitată şi anume: 

- Salariat4) - este considerată persoana 
care-şi exercită activitatea pe baza 
unui contract de muncă într-o unitate 
economică sau socială - indiferent de 
forma ei de proprietate - sau la 
persoane particulare, în schimbul unei 
remuneraţii sub formă de salariu, în 
bani sau în natură, sub formă de 
comision etc. Prin “contract de 
muncă” se înţelege şi orice alt tip de 
acord de muncă (încheiat în formă 
scrisă sau verbală), altul decât 
contractul de muncă / raportul de 
serviciu. 
Salariaţii au fost grupaţi după regimul 
de lucru, considerându-se angajat 
permanent salariatul cu contract de 
muncă pe o perioadă nedeterminată 
de timp şi angajat temporar cel cu 
contract de muncă pe perioadă 
determinată (limitată). 

- Patron - este persoana care-şi 
exercită ocupaţia (meseria) în propria 
sa unitate (întreprindere, agenţie, 
atelier, magazin, birou, fermă etc.), 
pentru a cărei activitate are angajaţi 
unul sau mai mulţi salariaţi. În această 
categorie sunt incluşi şi patronii care 
sunt, în acelaşi timp, salariaţi în 
întreprinderea proprie, ca şi titularii de 
contracte de locaţie de gestiune sau 
de concesiune care folosesc salariaţi. 

- Lucrător pe cont propriu - este 
persoana care-şi exercită activitatea 
în unitatea proprie sau într-o afacere 
individuală, fără a angaja nici un 
salariat, fiind ajutat sau nu de membrii 
familiei neremuneraţi. Sunt încadraţi 
la acest statut întreprinzătorii 
independenţi (vânzătorii ambulanţi, 
meditatorii, femeile care îngrijesc 
copii, cărăuşii, taximetriştii particulari 
etc.), liber profesioniştii (muzicanţii 
ambulanţi, artiştii plastici, avocaţii), 
zilierii ocazionali, titularii de contracte 
de gestiune sau de concesiune care 
nu folosesc salariaţi, agricultorii 
individuali sau care lucrează în 
asociaţii agricole. 

                                                 
4) Inclusiv militarii în termen până în anul 2007 

- Lucrător familial neremunerat - este 
persoana care-şi exercită activitatea 
într-o unitate economică familială 
condusă de un membru al familiei sau 
o rudă, pentru care nu primeşte 
remuneraţie sub formă de salariu sau 
plată în natură. Gospodăria 
ţărănească (agricolă) este 
considerată o astfel de unitate. Dacă 
mai multe persoane dintr-o 
gospodărie lucrează în gospodăria 
agricolă proprie, una dintre acestea - 
în general capul gospodăriei - este 
considerat lucrător pe cont propriu, iar 
ceilalţi, lucrători familiali neremuneraţi. 

- Membru al unei societăţi agricole 
sau al unei cooperative neagricole - 
este considerată persoana care a 
lucrat fie ca proprietar de teren agricol 
într-o societate agricolă constituită 
conform Legii 36/1991, fie ca membru 
al unei cooperative meşteşugăreşti, 
de consum sau de credit.  

 Gruparea populaţiei după ocupaţie a 
avut în vedere funcţia sau meseria 
persoanelor active efectiv exercitată, prin 
ocupaţie înţelegându-se activitatea utilă, 
aducătoare de venit (în bani sau în natură) pe 
care o desfăşoară o persoană, în general 
într-o unitate economico-socială. Populaţia 
ocupată a fost repartizată pe grupe de 
ocupaţii utilizându-se nomenclatorul 
Clasificarea Ocupaţiilor din România 
conform Clasificării Internaţionale 
Standard a Ocupaţiilor ISCO-08 (COR 
2008).  

 Munca atipică se referă la activitatea 
principală desfăşurată seara (începând cu 
orele 1800), noaptea (începând cu orele 2200), 
sâmbătă, duminică, precum şi la activitatea 
desfăşurată  în schimburi. 
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 Populaţia inactivă din punct de 
vedere economic cuprinde, în accepţiunea 
anchetei, toate persoanele care n-au lucrat 
nici cel puţin o oră şi nici nu erau şomeri în 
perioada de referinţă, aflându-se în una din 
următoarele situaţii: 

- elevi sau studenţi; 
- pensionari (de toate categoriile); 
- casnice (care desfăşoară numai 

activităţi casnice în gospodărie); 
- persoane întreţinute de alte persoane 

ori de stat sau care se întreţin din alte 
venituri (chirii, dobânzi, rente etc.); 

Din anul 2002 sunt considerate persoane 
inactive şi: 

- persoanele care au declarat că în 
săptămâna de referinţă aveau un loc 
de muncă de la care au absentat, 
care nu au certitudinea că vor reveni 
la locul de muncă într-o perioadă de 
cel mult trei luni şi care nu primesc cel 
puţin 50% din salariu de la angajator, 
nu sunt disponibile să înceapă lucrul 
şi care nu au căutat în mod activ un 
loc de muncă. 

 Persoanele care caută un loc de 
muncă, dar nu sunt disponibile să înceapă 
lucrul sunt persoane în vârstă de 15-74 ani, 
nici ocupate nici în şomaj (persoane inactive) 
care au căutat un loc de muncă în cele 4 
săptămâni precedente interviului, dar nu sunt 
disponibile să înceapă lucrul în următoarele 2 
săptămâni. În această categorie sunt incluse 
şi: 

- persoanele care au găsit un loc de 
muncă la care vor începe activitatea 
în mai puţin de 3 luni, dar nu sunt 
disponibile să înceapă lucrul în 
următoarele 2 săptămâni; 

- persoanele care au găsit un loc de 
muncă la care vor începe activitatea 
peste 3 luni sau mai mult; 

- persoanele care au căutat un loc de 
muncă, utilizând exlusiv metode 
pasive, în cele 4 săptămâni 
precedente interviului,  chiar dacă 
sunt disponibile să înceapă lucrul. 

 Persoanele disponibile să înceapă 
lucrul, dar care nu caută un loc de muncă 
sunt persoane în vârstă de 15-74 ani, nici 
ocupate nici în şomaj (persoane inactive) 
care doresc să lucreze, sunt disponibile să 
înceapă lucrul în următoarele 2 săptămâni 
dar nu au căutat un loc de muncă în cele 4 
săptămâni precedente interviului. 

 Forţa de muncă potenţială 
adiţională reprezintă suma celor două 
categorii: „persoane inactive care caută un 
loc de muncă, dar nu sunt disponibile să 
înceapă lucrul” şi „persoane inactive care nu 
caută un loc de muncă, dar sunt disponibile 
să înceapă lucrul”. 

 Persoanele descurajate sunt 
persoane inactive disponibile să lucreze în 
următoarele două săptămâni (inclusiv 
săptămâna în care s-a desfăşurat interviul), 
care au declarat că în ultimele 4 săptămâni 
(inclusiv săptămâna de referinţă) au căutat 
un loc de muncă folosind metode pasive sau 
că nu caută un loc de muncă din următoarele 
motive: 

- au crezut că nu există locuri libere 
sau nu au ştiut unde să caute; 

- nu se simt pregătite profesional; 
- cred că nu vor găsi de lucru din cauza 

vârstei; 
- au căutat altădată şi nu au găsit. 

 Procesul de instruire cuprinde 
totalitatea activităţilor de învăţare întreprinse 
în vederea îmbunătăţirii cunoştinţelor, 
calificării şi competenţei, în scop personal, 
civic, social şi/sau legat de carieră şi 
presupune luarea în prealabil a deciziei de a 
învăţa, cu perspectiva îmbunătăţirii 
cunoştinţelor, informaţiilor, competenţei, 
înţelegerii, calificării, comportamentului. Se 
desfăşoară: 

- în cadrul sistemului naţional de 
educaţie; 

- în afara sistemului naţional de 
educaţie prin participarea la cursuri, 
seminarii, conferinţe etc. 
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 Gruparea datelor după nivelul de 
instruire absolvit s-a făcut având în vedere: 

- nivelul de învăţământ absolvit, 
certificat prin diplomă sau un alt act 
care atestă absolvirea de studii; 

- corespondenţa între nivelurile de 
învăţământ (stabilite conform 
legislaţiei naţionale) şi nivelurile de 
educaţie definite conform Clasificării 
Internaţionale Standard a Educaţiei 
ISCED 2011. 

În publicaţie, datele referitoare la nivelul de 
instruire absolvit au fost grupate astfel: 

 scăzut (niveluri ISCED 0-2): fără 
şcoală absolvită, primar, gimnazial. Au fost 
incluşi în învăţământul gimnazial şi 
absolvenţii şcolilor  profesionale, 
complementare sau de ucenici, cu durata de 
cel mult 2 ani, dacă numărul total al anilor de 
studiu (de la începerea învăţământului primar 
până la absolvirea celui profesional) a fost de 
cel mult 10 ani; 

 mediu (niveluri ISCED 3-4): liceal 
(ciclul superior sau inferior), profesional, 
complementar sau de ucenici (cu durata mai 
mare de 2 ani), postliceal de specialitate sau 
tehnic de maiştri; 

 superior (niveluri ISCED 5-8): 
universitar de scurtă durată (colegii 
universitare, secţii de subingineri / conductori 
arhitecţi ale instituţiilor de învăţământ 
superior) şi de lungă durată (învăţământ 
universitar de lungă durată, licenţă şi 
masterat), postuniversitar, doctorat, 
postdoctorat. 

 

 Nivelul de instruire al persoanelor 
adulte (25-64 ani) arată structura populaţiei 
de 25-64 ani după nivelul de educaţie 
absolvit: scăzut, mediu, superior; se 
calculează ca raport între populaţia de 25-64 
ani din fiecare categorie, corespunzător 
nivelului de educaţie şi populaţia totală din 
aceeaşi grupă de vârstă. 

 Gradul de participare la procesul 
educaţional sau de instruire a persoanelor 
de 25-64 ani se determină prin raportarea 
populaţiei de 25-64 ani care urmează o formă 
de instruire în ultimele patru saptămâni 
precedente interviului, la populaţia de 25-64 
ani. 

 Gradul de instruire al tinerilor de 
20-24 ani reprezintă ponderea  tinerilor de 
20-24 ani, absolvenţi ai unei forme de 
învăţământ de nivel educaţional cel puţin 
mediu, în total tineri de 20-24 ani. 

 Rata de părăsire timpurie a 
sistemului educaţional  de  către  tineri 
(18-24 ani) reprezintă proporţia populaţiei de 
18-24 ani cu nivel de educaţie elementar 
(scăzut), care nu urmează nicio formă de 
instruire (formală sau non-formală) în ultimele 
patru săptămâni precedente interviului, în 
total populaţie de 18-24 ani.  

 Rata tinerilor neocupaţi care nu 
urmează nicio formă de educaţie sau de 
instruire reprezintă proporţia tinerilor care nu 
urmau nicio formă de instruire -  formală sau 
non-formală - şi nici nu lucrau, în totalul 
tinerilor din aceeaşi grupă de vărstă. 
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 Repartizarea populaţiei în profil teritorial s-a realizat conform criteriilor Regulamentului 
1059/2003, privind stabilirea unei clasificări comune a unităţilor teritoriale statistice şi a 
reglementărilor europene emise de EUROSTAT, corespunzătoare Nomenclatorului Unităţilor 
Teritoriale pentru Statistică (NUTS). 
 
Informaţiile prezentate în lucrare sunt structurate la nivel: 
 
 naţional (NUTS0); 
 macroregiune (NUTS1); 
 regiune de dezvoltare (NUTS2). 

 

Componenţa macroregiunilor (NUTS1) şi a regiunilor de dezvoltare (NUTS2) din România este 
următoarea:  

 
MACROREGIUNI / REGIUNI DE DEZVOLTARE / JUDEŢE 

1. MACROREGIUNEA UNU 
1.1. REGIUNEA NORD-VEST 1.2. REGIUNEA CENTRU 

Bihor Alba 
Bistriţa-Năsăud Braşov 
Cluj Covasna 
Maramureş Harghita 
Satu Mare Mureş 
Sălaj Sibiu 

2. MACROREGIUNEA DOI 
2.1. REGIUNEA NORD-EST 2.2. REGIUNEA SUD-EST 

Bacău Brăila 
Botoşani Buzău 
Iaşi Constanţa 
Neamţ Galaţi 
Suceava Tulcea 
Vaslui Vrancea 

3. MACROREGIUNEA TREI 
3.1. REGIUNEA SUD MUNTENIA  3.2. REGIUNEA BUCUREŞTI-ILFOV  

Argeş Municipiul Bucureşti 
Călăraşi Ilfov 
Dâmboviţa  
Giurgiu  
Ialomiţa  
Prahova  
Teleorman  

4. MACROREGIUNEA PATRU 
4.1. REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA  4.2. REGIUNEA VEST 

Dolj Arad 
Gorj Caraş-Severin 
Mehedinţi Hunedoara 
Olt Timiş 
Vâlcea  
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3. Sfera de cuprindere a anchetei 
 
Au făcut obiectul anchetei, persoanele cu 
reşedinţa obişnuită pe teritoriul României 
pentru o perioadă de 12 luni şi peste, 
membre ale gospodăriilor din locuinţele 
selectate. 

 Prin gospodărie se înţelege grupul 
de două sau mai multe persoane care 
locuiesc împreună în mod obişnuit, având, în 
general, legături de rudenie şi care se 
gospodăresc (fac menajul) în comun, 
participând în totalitate sau parţial la 
formarea veniturilor şi la cheltuirea lor. 
Persoana care nu aparţine de o gospodărie şi 
care declară că locuieşte şi se gospodăreşte 
singură se consideră gospodărie formată 
dintr-o singură persoană. 
Se consideră membri ai gospodăriei şi 
persoanele plecate din localitate pentru o 
perioadă mai mare de 6 luni, care se află în 
ţară sau străinătate5), dacă acestea 
păstrează legături familiale cu gospodăria din 
care fac parte, precum: elevii şi studenţii 
plecaţi la studii, persoanele plecate la lucru, 
deţinuţii şi arestaţii, persoanele spitalizate 
sau aflate temporar în sanatorii pentru 
tratament sau recuperare. 
Persoanele care locuiesc permanent în 
unităţi de locuit în comun (cămine de bătrâni, 
de handicapaţi, cămine muncitoreşti, 
sanatorii etc.) nu au fost cuprinse în anchetă. 
 
4. Metoda de înregistrare 
 
Datele au fost colectate prin metoda 
interviului faţă-în-faţă. Înregistrarea 
informaţiilor în chestionarele anchetei s-a 
realizat  prin  intervievarea  persoanelor de 
15 ani şi peste, la domiciliul gospodăriilor din 
locuinţele cercetate. 
 
5. Perioada de referinţă şi de 

înregistrare 
 
Interviurile au fost repartizate uniform de-a 
lungul trimestrului, realizându-se o cercetare 
continuă. 
Perioada de referinţă (pentru marea 
majoritate a întrebărilor) a fost săptămâna, de 
luni până duminică inclusiv, dinaintea 
înregistrării. 
                                                 
5) Acestea din urmă, doar dacă durata absenţei din ţară 
este mai mică de 12 luni. 

Pentru anumite întrebări există şi alte 
perioade de referinţă: ultimile patru 
săptămâni, ultimul an, următoarele două 
săptămâni, ultimele trei luni din anul curent 
sau din perioada corespunzătoare din anul 
precedent. 
 
6. Planul de sondaj 
 
Ancheta s-a realizat pe un eşantion aleator 
de locuinţe, reprezentativ la nivelul ţării şi pe 
regiuni, utilizându-se un plan de sondaj în 
două trepte. 
Reprezentativitatea se referă atât la structura 
gospodăriilor, cât şi la distribuţia populaţiei pe 
medii, sexe şi grupe de vârstă. 
Diferenţele de structură, care apar datorită 
situaţiei din teren la momentul realizării 
anchetei, sunt anulate prin aplicarea unor 
procedee de ajustare în funcţie de rata de 
non-răspuns pe medii de rezidenţă şi în 
funcţie de distribuţia populaţiei pe medii, sexe 
şi grupe de vârstă, distribuţii obţinute din 
surse exhaustive de cercetare demografică. 
Planul de sondaj s-a bazat pe construirea, în 
prima treaptă, a Eşantionului Multifuncţional 
de Zone Teritoriale (eşantionul “master” 
EMZOT) constituit din 792 centre de 
cercetare (unităţi primare de eşantionare), 
repartizate în toate judeţele şi sectoarele 
Municipiului Bucureşti. EMZOT a fost realizat 
pe baza datelor de la Recensământului 
Populaţiei şi Locuinţelor din martie 2011. 
Pentru dimensionarea eşantionului din 
treapta a doua  (28512 de locuinţe/trimestru 
cu toate gospodăriile care le compun) s-a luat 
în considerare obţinerea unor estimaţii ale 
principalelor caracteristici cercetate, care să 
fie afectate de erori în limita a 3% şi 
garantate cu o probabilitate de 97%. 
Eşantionul este construit pe baza unui 
procedeu de înnoire parţială a eşantionului 
trimestrial (“schema rotaţională 2-2-2”), care 
are ca principiu de bază următoarea tehnică: 
o locuinţă este cercetată două trimestre 
consecutive, este scoasă temporar din 
cercetare următoarele două trimestre, este 
reintrodusă în cercetare următoarele două 
trimestre, apoi este scoasă definitiv din 
cercetare. Aşadar, o locuinţă este gestionată 
6 trimestre, fiind intervievată de 4 ori. 
Conform schemei aplicate, în fiecare 
trimestru se păstrează în eşantion 50% din 
locuinţele trimestrului anterior, 25% din 
locuinţele cercetate cu două trimestre în 
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urmă, iar restul de 25% sunt locuinţe absolut 
noi. Astfel se păstrează şi o acoperire de 
50% a eşantioanelor de la un trimestru al 
unui an la acelaşi trimestru al anului 
precedent.  
 
Prin implementarea acestei scheme s-a 
urmărit: 

 micşorarea ratei de non-răspuns şi a 
erorilor ce pot rezulta din anchetările 
repetate (atât ale celor care răspund, 
cât şi ale celor care intervievează); 

 evitarea împovărării aceloraşi grupuri 
de locuinţe prin păstrarea în cercetare 
perioade lungi de timp; 

 echilibrarea cerinţelor de calitate 
pentru estimatorii caracteristicilor 
cercetate la un moment dat şi în timp; 

 îmbunătăţirea estimaţiilor pentru 
evaluarea schimbărilor în timp (de la 
un trimestru la altul şi de la un an la 
altul); 

 reducerea discontinuităţilor în seriile 
de timp. 

 
7. Extinderea rezultatelor 
 
În fiecare trimestru din anul 2018, extinderea 
rezultatelor obţinute din anchetǎ, la nivelul 
întregii ţǎri, s-a realizat pe baza coeficienţilor 
atribuiţi persoanelor din gospodǎriile care fac 
parte din eşantion şi au rǎspuns la interviu. 

La calcularea acestor coeficienţi s-a avut în 
vedere rata de non-rǎspuns trimestrialǎ şi 
distribuţia populaţiei rezidente pe sexe, grupe 
de vârstǎ, medii de rezidenţǎ şi regiuni la 1 
ianuarie pentru trimestrele I şi II, respectiv la 
1 iulie pentru trimestrele III şi IV. 

Ratele de rǎspuns înregistrate în anul 2018 
au avut următoarele valori: 88,05% în 

trimestrul I, 86,77% în trimestrul II, 86,09% în 
trimestrul III şi 87,19% în trimestrul IV. 

Datele anuale extinse pentru 2018 s-au 
obţinut ca medie aritmeticǎ a datelor 
trimestriale extinse. 
 
Pentru determinarea acestor coeficienţi au 
fost parcurse următoarele etape:  

 calculul ponderilor de bază: 
- ponderea de bază atribuită unei 

locuinţe reprezintă inversul 
probabilităţii generale de includere 
a locuinţei în eşantionul anchetei; 

- toate gospodăriile dintr-o locuinţă 
“împrumută” ponderea de bază a 
locuinţei respective; 

 tratarea non-răspunsurilor totale: 

- se realizează cu ajutorul metodei 
grupelor de răspuns omogen, 
utilizând ca variabile explicative 
judeţul şi mediul de rezidenţă; 

- în această etapă, ponderile de 
bază ale gospodăriilor repondente 
sunt ajustate cu inversul ratei de 
răspuns; 

 redresarea eşantionului şi calculul 
ponderilor finale:  
- redresarea este realizată în scopul 

de a îmbunătăţi calitatea 
estimaţiilor printr-o ajustare finală 
a ponderilor în etapa precedentă: 

- metoda de redresare folosită este 
cunoscută sub numele de 
calibrare. Calibrarea se realizează 
la nivel de regiune de dezvoltare 
utilizând ca variabile populaţia pe 
sexe şi grupe de vârstă, mediul de 
rezidenţă şi numărul total de 
gospodării. Utilizarea acestei 
metode conduce la creşterea 
gradului de precizie al estimaţiilor. 

 
 

 
*  * 

* 
 

Organizarea practică şi conducerea anchetei în teren s-a făcut de către Institutul Naţional de 
Statistică prin direcţiile teritoriale de statistică. 
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Informaţiile prezentate în această lucrare au fost obţinute prin anchetele trimestriale asupra 
forţei de muncă în gospodării (AMIGO), desfăşurate în anul 2018. 
Datele anuale s-au calculat ca medii aritmetice ale datelor trimestriale extinse. 
Rezultatele detaliate sunt prezentate în tabelele din lucrare. 
Pentru interpretarea corectă a diferiţilor indicatori trebuie avute în vedere conceptele 
metodologice şi definiţiile expuse în prima parte a lucrării. 

Sinteză 

În anul 2018 populaţia activă era de 9069 mii persoane, din care 8689 mii persoane ocupate şi 
380 mii şomeri *). 

Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (15-64 ani) a fost de 64,8%. Acest indicator a 
avut valori mai mari la bărbaţi (73,2%, faţă de 56,2% la femei) şi valori mai apropiate pe cele două 
medii de rezidenţă (65,8%, în mediul urban şi 63,5% în mediul rural). 
Erau ocupaţi 24,7% dintre tineri (15-24 ani) şi 46,3% dintre persoanele vârstnice (55-64 ani). 
Nivelul cel mai ridicat al ratei de ocupare pentru persoanele în vârstă de muncă s-a înregistrat în 
rândul absolvenţilor învăţământului superior (88,4%). Pe măsură ce scade nivelul de educaţie, 
scade şi gradul de ocupare. Astfel, erau ocupate 68,6% dintre persoanele cu nivel mediu de 
educaţie şi numai 42,6% dintre cele cu nivel scăzut de educaţie. 
Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de 20-64 ani a fost de 69,9% la o distanţă de 0,1 puncte 
procentuale faţă de ţinta naţională de 70% stabilită în contextul Strategiei Europa 2020. Au fost 
înregistrate valori mai mari pentru populaţia de sex masculin (78,9% faţă de numai 60,6% pentru 
populaţia de sex feminin) şi pentru persoanele din mediul urban (70,3% faţă de 69,3% pentru 
persoanele din mediul rural). 

Rata şomajului a fost de 4,2%. Pe sexe, ecartul dintre cele două rate a fost de 1,2 puncte 
procentuale (4,7% la bărbaţi faţă de 3,5% la femei), iar pe medii rezidenţiale de 0,9 puncte 
procentuale (4,7% în mediul rural faţă de 3,8% în mediul urban). 
Rata şomajului avea nivelul cel mai ridicat (16,2%) în rândul tinerilor (15-24 ani). 
Şomajul a afectat în măsură mai mare absolvenţii învăţământului mediu şi scăzut, pentru care rata 
şomajului a fost de 4,3%, respectiv 5,8%, mai mare comparativ cu rata înregistrată pentru şomerii 
cu studii superioare (2,1%).  

Rata şomajului de lungă durată (în şomaj de un an şi peste) a fost de 1,8%. Ponderea 
persoanelor aflate în şomaj de un an şi peste în total şomeri a fost de 44,1%. Şomajul pe termen 
lung a înregistrat valori diferențiate pe sexe (47,1% în cazul bărbaţilor şi 38,6% în cazul 
femeilor), dar destul de apropiate pe medii (45,0% în mediul urban şi 43,2% în mediul rural). 
Pentru tineri (15-24 ani), rata şomajului de lungă durată (în şomaj de şase luni şi peste) a fost de 
9,3%, iar incidenţa şomajului de lungă durată în rândul tineretului de 57,2%. 

*) Definiţi conform criteriilor Biroului Internaţional al Muncii. 
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1. Caracteristici generale

În anul 2018, principalele categorii de populaţie după participarea la activitatea economică se 
prezintă astfel: 

Figura 1 - Categorii de populaţie în anul 2018

Populaţia de 15 ani şi peste 

Total ---------------------------------- 16495 mii 
% feminin: ----------------------------------- 51,6 
% urban: ------------------------------------- 54,2 
%15-24 ani: --------------------------------- 12,8 

Lucrători familiali 
neremuneraţi 

Total: ------------------------- 454 mii
% feminin: ----------------------- 67,1
% urban: --------------------------- 5,2

Salariaţi 
Total: ----------------------- 6468 mii
% feminin: ----------------------- 43,8
% urban: ------------------------- 68,3
% 15-24 ani: ----------------------- 4,9

Patroni şi lucrători pe cont 
propriu 

Total: ----------------------- 1111 mii
% feminin: ----------------------- 27,0
% urban: ------------------------- 22,5

din 
care

Populaţia ocupată 
Total: ------------------------------------  8689 mii 
% feminin: ------------------------------------ 43,1 
% urban: -------------------------------------- 54,9 
%15-24 ani: ------------------------------------ 6,0 

Populaţia ocupată cu program parţial
Total: -------------------------------------- 656 mii 
% feminin: ------------------------------------ 46,9 
% urban: -------------------------------------- 11,9 
% 15-24 ani: ---------------------------------- 11,9 

Populaţia ocupată cu program complet
Total: ------------------------------------  8033 mii 
% feminin: ------------------------------------ 42,8 
% urban: -------------------------------------- 58,4 
% 15-24 ani: ------------------------------------ 5,5 

Şomeri 
Total: ---------------------------------------380 mii 
% feminin: ------------------------------------- 35,6 
% urban: --------------------------------------- 49,0 
% 15-24 ani: ---------------------------------- 26,6 

Şomeri cu durata şomajului < 1 an
Total: ---------------------------------------212 mii 
% feminin: ------------------------------------- 39,1 
% urban: --------------------------------------- 48,2 
% 15-24 ani: ---------------------------------- 27,9 

Şomeri pe termen lung (1 an şi peste)
Total: ---------------------------------------168 mii 
% feminin: ------------------------------------- 31,2 
% urban: --------------------------------------- 50,0 
% 15-24 ani: ---------------------------------- 24,9 

Populaţia inactivă de 15 ani şi peste
Total: ------------------------------------- 7426 mii 
% feminin: ------------------------------------- 62,3 
% urban: --------------------------------------- 53,6 
% 15-24 ani: ---------------------------------- 20,0 

Casnice 
Total: ----------------------- 1270 mii
% feminin: ------------------------ 99,3
% urban: -------------------------- 45,6
% 15-24 ani: ----------------------- 9,2

Pensionari şi beneficiari de 
ajutor social 

Total: -------------------- 434365 mii
% feminin: ----------------------   58,8
% urban: -------------------------- 57,3
% 15-24 ani: --------------------  (0,0)

Elevi, studenţi
Total: ------------------------ 1309 mii
% feminin: ------------------------ 49,6
% urban: -------------------------- 56,0
% 15-24 ani: --------------------- 97,1

din 
care
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În anul 2018, 53,8% din populaţia ţării locuia 
în mediul urban, 46,4% erau persoane active, 
iar o pondere de 44,5% era deţinută de 
persoanele ocupate. 

Raportul de dependenţă economică, 
exprimat prin numărul persoanelor neocupate 
(inactive sau în şomaj) ce revin la 1000 
persoane ocupate, a fost în anul 2018 de 
1248‰, înregistrând o scădere faţă de anul 
precedent (1267‰). 

Un nivel mai ridicat al acestui indicator s-a 
înregistrat pentru persoanele de sex feminin 
(1665‰, faţă de 932‰ în cazul bărbaţilor) şi 
pentru cele din mediul rural (1303‰ 
comparativ cu 1203‰ în mediul urban). 

Populaţia în vârstă de muncă (12930 mii 
persoane) reprezenta 66,2% din populaţia 
totală. Din totalul acestei categorii de 
populaţie, 64,8% erau persoane ocupate, 
2,9% şomeri şi 32,3% persoane inactive. 

Din totalul populaţiei ţării, 84,4% erau 
persoane de 15 ani şi peste; 54,2% dintre 
acestea trăiau în mediul urban. Structura pe 
sexe a acestei categorii de populaţie se 
caracterizează printr-o uşoară preponderenţă 
feminină (1066 femei la 1000 bărbaţi). 
În figura 2 este prezentată structura pe grupe 
de vârstă a populaţiei de 15 ani şi peste, 
pentru principalele categorii de populaţie: 
persoane ocupate, şomeri şi persoane 
inactive din punct de vedere economic. 

Figura 2 - Distribuţia populaţiei de 15 ani şi peste după participarea la activitatea 
economică, pe sexe şi grupe de vârstă, în anul 2018 

- mii persoane - 

03507001050140017502100
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65 ani şi > 
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45-54 ani 
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0 350 700 1050 1400 1750 2100

Feminin

Persoane ocupate Şomeri Persoane inactive

Nivelul de educaţie al populaţiei  

Repartizarea populaţiei de 15 ani şi peste 
după nivelul de educaţie relevă că puţin 
peste jumătate (52,2%) avea nivel mediu de 
educaţie. 
Persoanele cu nivel scăzut de educaţie 
reprezentau 34,4% din totalul populaţiei de 
15 ani şi peste, iar cele cu studii superioare 
deţineau o pondere de 13,4%. 
Majoritatea absolvenţilor învăţământului 
superior domiciliau în mediul urban (85,7%) 
şi erau femei (52,6%). 

Absolvenţii învăţământului mediu aveau, de 
asemenea, în majoritate, domiciliul în mediul 
urban (59,9%) dar, în ceea ce priveşte 
distribuţia pe sexe, ponderea principală era 
deţinută de bărbaţi (52,6%).  

Populaţia în vârstă de 30-34 ani cu nivel 
superior de instruire reprezenta 24,6% din 
totalul populaţiei aparţinând acestei grupe de 
vârstă. Pe sexe, valorile indicatorului au fost 
relativ apropiate (28,1% pentru persoanele 
de sex feminin şi 21,4% pentru cele de sex 
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masculin), diferenţa pe medii de rezidenţă 
fiind însă semnificativă (35,9% în mediul 
urban faţă de 7,6% în mediul rural). 

Distribuţia populaţiei în vârstă de 25-64 
ani după nivelul şcolii de cel mai înalt 
grad absolvite arată că, în anul 2018, 
majoritatea persoanelor din această grupă de 
vârstă (60,7%) avea nivel mediu de educaţie.  

Persoanele cu studii superioare deţineau o 
pondere de 17,8%; pe sexe proporţia a fost 
apropiată (16,5% pentru persoanele de sex 
masculin şi 19,1% pentru cele de sex 
feminin). Diferenţe mai accentuate s-au 
înregistrat tot pe medii de rezidenţă: 26,9% 
pentru persoanele cu domiciliul în mediul 
urban faţă de 5,6% pentru persoanele cu 
domiciliul în mediul rural. 

Tabelul 1 - Structura persoanelor în vârstă de 25-64 ani după nivelul de educaţie, pe sexe şi 
medii, în anul 2018 

Total Masculin Feminin Urban Rural

TOTAL PERSOANE ÎN VÂRSTĂ DE 25-64 ANI 
(mii persoane) 10825 5467 5358 6218 4607 

Nivelul şcolii absolvite - în % faţă de total - 

Superior (universitar de scurtă şi lungă durată, 
inclusiv masterat, doctorat, postdoctorat şi studii 
postuniversitare) 17,8 16,5 19,1 26,9 5,6 

Mediu (postliceal de specialitate, liceal inclusiv 
treapta I şi profesional, complementar sau de 
ucenici) 60,7 63,6 57,7 62,4 58,3 

Scăzut (gimnazial, primar şi fără şcoală) 21,5 19,9 23,2 10,7 36,1 

Tinerii în vârstă de 20-24 ani cu nivel de 
educaţie cel puţin mediu reprezentau 
81,7% din totalul tinerilor aparţinând acestei 
grupe de vârstă. 
Pe sexe, această proporţie a avut valori 
apropiate: 81,6% pentru persoanele de sex 

masculin şi 81,7% pentru cele de sex 
feminin. 
Pe medii, diferenţa a fost de 18,0 puncte 
procentuale în favoarea mediului urban 
(91,0% faţă de 73,0% în mediul rural). 

Participarea la instruire a populaţiei de 15 ani şi peste 

Din populaţia de 15 ani şi peste, în luna 
premergătoare intervievării, un procent de 
8,6% a urmat o formă de instruire în cadrul 
sistemului naţional de educaţie sau în afara 
acestuia. 
Pe sexe, proporţia a fost diferențiată, 
înregistrându-se valori de 8,9% pentru 
persoanele de sex masculin şi 8,3% pentru 
cele de sex feminin. 
Pe medii, valorile au fost de 8,9% pentru 
persoanele cu domiciliul în mediul urban faţă 
de 8,2% pentru persoanele cu domiciliul în 
mediul rural. 
Gradul de participare la cel puţin o formă de 
instruire a fost de 1,1% pentru persoanele 
ocupate, 2,8% pentru şomerii BIM şi 17,7% 
pentru  persoanele inactive de 15 ani şi 
peste. 

În anul 2018, gradul de participare la 
procesul educaţional sau de instruire al 
persoanelor de 25-64 ani era de 0,9%. 

Rata de părăsire timpurie a sistemului 
educaţional  de către tinerii în vârstă de 
18-24 ani (proporţia populaţiei de 18-24 ani 
cu nivel scăzut de educaţie, care nu urma nici  
o formă  de  instruire,  formală  sau non-
formală, în ultimele patru săptămâni 
precedente interviului, în total populaţie de 
18-24 ani) a fost în anul 2018 de 16,4%. 
Această rată a avut valori apropiate pe sexe 
(16,7% în cazul bărbaţilor şi 16,1% în cazul 
persoanelor de sex feminin), dar a înregistrat 
diferenţe semnificative pe medii de rezidenţă 
(24,4% în mediul rural faţă de 7,7% în mediul 
urban).  
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Rata tinerilor neocupaţi care nu urmeazǎ 
nicio formă de educaţie sau de instruire 
(calculată pentru grupa de vârstă 15-24 ani) a 
fost în anul 2018 de 14,5%, mai mare în 

cazul femeilor (17,8% faţă de 11,4%  în  cel 
al bărbaţilor) şi în cazul celor rezidenţi în 
mediul rural (17,5% faţă de 11,1% pentru 
tinerii din mediul urban).  

Tabelul 2 - Rata tinerilor neocupaţi care nu urmează nicio formă de educaţie sau de 
instruire, în anul 2018 

% 

Total Masculin Feminin Urban Rural 

TOTAL PERSOANE ÎN VÂRSTĂ DE 15-34 ANI 18,0 11,7 24,6 14,6 21,9 

15-24 ani 14,5 11,4 17,8 11,1 17,5 
15-19 ani 9,2 8,0 10,4 6,4 11,5 
20-24 ani 19,9 14,7 25,3 15,6 23,9 
25-29 ani 21,5 13,1 30,6 17,8 26,7 
30-34 ani 20,3 11,1 30,3 15,9 26,9 

Instruirea în cadrul sistemului naţional de educaţie 

În anul 2018, numărul persoanelor care au 
urmat o formă de instruire în cadrul 
sistemului naţional de educaţie a fost de 
1364 mii persoane; dintre acestea, ponderile 
majoritare au fost deţinute de persoanele cu 
domiciliul în mediul urban (55,5%) şi de tineri 
(96,2%). Pe sexe, ponderile au avut valori 
apropiate (50,4% la bărbaţi şi 49,6% la 
femei). 

Din totalul celor care au urmat o formă de 
instruire în cadrul sistemului naţional de 
educaţie, persoanele ocupate au reprezentat 
3,5%, iar şomerii numai 0,6%. 

În ceea ce priveşte persoanele care au urmat 
o formă de învăţământ de nivel mediu, puţin
peste jumătate (50,9%) au aprofundat 
cunoştinţe generale (liceu, filiera teoretică). 

Instruirea în afara sistemului naţional de educaţie 

În afara sistemului naţional de educaţie, în 
ultimele patru săptămâni (care au precedat 
interviul) au fost organizate diferite forme de 
instruire (cursuri, seminarii, conferinţe etc.) la 
care au participat 134 mii persoane în vârstă 
de 15 ani şi peste. 
Dintre participanţi, 71,3% domiciliau în mediul 
urban, 61,7% erau tineri (15-24 ani), 52,0% 
erau femei, iar 38,4% persoane ocupate. 
Din totalul persoanelor participante la o astfel 
de formă de educaţie, 59,3% s-au instruit 
simultan şi în afara şi în cadrul sistemului 
naţional de educaţie; preponderente în 

această din urmă categorie au fost 
persoanele cu domiciliul în mediul urban 
(69,9%) şi cele de sex feminin (52,3%). 
Pentru cea mai recentă formă de instruire 
urmată, în 66,9% din cazuri, scopul urmărit 
prin continuarea studiului în afara sistemului 
naţional de educaţie a vizat latura personală. 
Referitor la perioada de desfăşurare a celei 
mai recente forme de instruire în rândul 
persoanelor care au lucrat în perioada 
instruirii, se constată că 61,2% dintre acestea 
s-au pregătit atât numai, cât şi în mare parte 
în afara orelor de lucru.  
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2. Populaţia activă

În anul 2018, populaţia activă a fost de 9069 
mii persoane, în scădere (-51 mii persoane) 
faţă de anul 2017.  
Ponderi majoritare în totalul populaţiei active 
le deţineau persoanele cu nivel mediu de 
instruire (60,6%), cele de sex masculin 
(57,2%) şi cele cu domiciliul în mediul urban 
(54,6%).  
Dintre persoanele active, 96,6% erau în 
vârstă de muncă (15-64 ani).  
Tinerii reprezentau 6,8% din populaţia activă, 
două treimi dintre aceştia (67,3%) având 
domiciliul în mediul rural.  

Rata de activitate a populaţiei în vârstă de 
20-64 ani a fost de 72,8%.  
Acest indicator a înregistrat valori mai ridicate 
pentru persoanele de sex masculin (82,6% 
faţă de 62,7% pentru persoanele de sex 
feminin). 
Pe medii de rezidenţă, indicatorul a 
înregistrat valori apropiate (72,9% în urban şi 
72,6% în rural). 

Figura 3 - Rata de activitate a populaţiei în 
vârstă de muncă pe sexe şi medii, în anul 
2018 
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Rata  de  activitate  a  persoanelor adulte 
(25-54 ani) de 83,6% a fost cu mult mai mare 
comparativ cu alte grupe de vârstă (8,6% 
pentru persoanele de 65 ani şi peste, 29,5% 
pentru tinerii de 15-24 ani şi 47,5% în cazul 
persoanele în vârstă de 55-64 ani). 
Pentru bărbaţii în vârstă de 35-44 ani rata de 
activitate a atins nivelul cel mai ridicat 
(94,9%).  

Rata de activitate a populaţiei în vârstă de 
muncă (15-64 ani), calculată ca pondere a 
populaţiei active în vârstă de muncă în 
populaţia totală în vârstă de muncă, a fost în 
anul 2018 de 67,8% şi a înregistrat niveluri 
mai ridicate pentru populaţia masculină 
(76,9%, faţă de 58,3% pentru populaţia 
feminină) şi pentru cea din mediul urban 
(68,4%, faţă de 66,9% în mediul rural). 

În funcţie de nivelul de instruire, cele mai 
active din punct de vedere economic erau 
persoanele în vârstă de 15-64 ani cu nivel de 
educaţie superior (universitar de scurtă şi 
lungă durată, inclusiv masterat, doctorat, 
postdoctorat şi studii postuniversitare), rata 
de activitate a acestora fiind de 90,3%.  
Persoanele cu nivel mediu de educaţie 
(postliceal de specialitate, liceal, inclusiv 
treapta I şi profesional, complementar sau de 
ucenici) erau active pe piaţa forţei de muncă 
în proporţie de 71,8%. 
Participarea la activitatea economică a 
persoanelor cu nivel scăzut de educaţie 
(gimnazial, primar şi fără şcoală) a fost de 
numai 45,6%. 
Pe măsură ce scade nivelul de educaţie al 
persoanelor în vârstă de muncă, 
discrepanţele  pe  sexe  şi medii se 
adâncesc. 
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Figura 4 - Rata de activitate a populaţiei în vârstă de muncă după nivelul de educaţie, pe 
sexe şi medii, în anul 2018 

92.7

80.8

58.6

88.2

61.7

33.5

20

40

60

80

100

Superior Mediu Scăzut

- % -

Masculin Feminin

90.5

69.2

30.7

88.7
75.3

52.7

20

40

60

80

100

Superior Mediu Scăzut

- % -

Urban Rural

3. Populaţia ocupată

În anul 2018, populaţia ocupată cuprindea 
8689 mii persoane; dintre acestea, 
persoanele în vârstă de muncă (15-64 ani) 
reprezentau 96,5%. 

Figura 5 - Rata de ocupare a populaţiei    
în vârstă de muncă  pe sexe şi medii, în 
anul 2018 
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Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de 
muncă (proporţia persoanelor ocupate în 
vârstă de muncă în populaţia totală în vârstă 
de muncă) a fost de 64,8%, având valori mai 
ridicate pentru persoanele ocupate de sex 
masculin (73,2%, faţă de numai 56,2% în 
cazul femeilor) dar apropiate pe medii de 
rezidenţă (65,8% în mediul urban faţă de 
63,5% în mediul rural). 

Rata de ocupare a persoanelor în vârstă 
de 20-64 ani a fost de 69,9%, înregistrând 
valori mai mari pentru persoanele ocupate de 
sex masculin (78,9% faţă de numai 60,6% 
pentru persoanele de sex feminin). 
Pe medii de rezidenţă, rata de ocupare în 
mediul urban a fost de 70,3%, faţă de 69,3% 
în mediul rural. 

Cea mai mare rată de ocupare s-a înregistrat 
la bărbaţii din grupa de vârstă 35-44 ani 
83,8%).  

Rata de ocupare a persoanelor care aparţin 
grupei de vârstă 55-64 ani a fost de 46,3% şi 
a avut o valoare mai mare pentru persoanele 
de sex masculin (57,9%, faţă de 35,7% 
pentru femei), dar mai ales pentru cele din 
mediul rural (53,0% faţă de 41,5% în mediul 
urban). 

Gradul de ocupare a populaţiei de 65 ani şi 
peste a fost de 8,6% (10,4% pentru bărbaţi şi 
7,4% pentru femei). 
Pentru această grupă de vârstă s-au 
înregistrat discrepanţe semnificative între 
cele două medii de rezidenţă: în mediul rural 
rata de ocupare a fost de 15,2%, faţă de 
numai 1,7% în mediul urban. 
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Rata de ocupare la tineri (15-24 ani) a fost de 
24,7% şi a înregistrat o valoare mult mai 
ridicatǎ pentru cei din mediul rural (31,7%). 
Analiza după nivelul de instruire reflectă 
faptul că rata de ocupare a persoanelor în 
vârstă de muncă (15-64 ani) cu nivel superior 
de educaţie a fost de 88,4%. 

Pe sexe, rata de ocupare a bărbaţilor cu 
studii superioare o depăşea cu +4,2 puncte 
procentual pe cea a femeilor cu acelaşi nivel 
de educaţie, iar pe medii, s-au înregistrat 
+3,1 puncte procentuale în favoarea 
persoanelor din mediul urban, faţă de mediul 
rural. 

Erau ocupate 68,6% dintre persoanele cu 
nivel mediu de educaţie, în cazul acestora 
constatându-se diferenţe atât pe sexe (17,8 

puncte procentuale în favoarea persoanelor 
de sex masculin), cât şi între mediile de 
rezidenţă (cu 5,0 puncte procentuale mai 
mult pentru persoanele din mediul rural faţă 
de cele din urban). 

Dintre persoanele cu nivel scăzut de 
educaţie, doar 42,6% erau ocupate, în acest 
caz, cea mai mare discrepanţă (22,5 puncte 
procentuale) s-a înregistrat pe medii: în rural 
rata de ocupare a fost de 49,9%, față de 
27,4% în urban. 

Tabelul 3 - Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă după nivelul de educaţie, pe 
sexe şi medii, în anul 2018 

- % - 

Total Masculin Feminin Urban Rural 

TOTAL 64,8 73,2 56,2 65,8 63,5 

Superior (universitar de scurtă şi lungă durată, 
inclusiv masterat, doctorat, postdoctorat şi studii 
postuniversitare) 88,4 90,6 86,4 88,8 87,5 

Mediu (postliceal de specialitate, liceal inclusiv 
treapta I şi profesional, complementar sau de 
ucenici) 68,6 77,0 59,2 66,5 71,5 

Scăzut (gimnazial, primar şi fără şcoală) 42,6 54,0 32,0 27,4 49,9 

Analiza distribuţiei pe grupe de vârstă a 
populaţiei ocupate indică faptul că ponderile 
cele mai mari erau deţinute de persoanele 
din grupele de vârstă adultă: 28,5% dintre 
persoanele ocupate aveau vârsta cuprinsă în 
intervalul 35-44 ani, 26,1% erau persoane în 
vârstă de 45-54 ani, iar 22,5% erau persoane 
25-34 de ani. 

Tinerii au reprezentat 6,0% din populaţia 
ocupată, fiind mai numeroşi în mediul rural 
(68,5%).  
Persoanele ocupate din grupa de vârstă 
adultă (25-54 ani) se regăseau cu  precădere 

(59,1%) în mediul urban, în timp ce, dintre 
persoanele ocupate de 55 ani şi peste, 
56,2% locuiau în mediul rural. 

Structura pe grupe de vârstă a populaţiei 
ocupate de sex feminin nu diferă semnificativ 
de cea a bărbaţilor. 

Se constată însă, diferenţe accentuate între 
mediile  de  rezidenţă; în mediul urban, 
83,1%  din  populaţia  ocupată avea vârsta 
de 25-54 ani, în timp ce în mediul rural 
această grupă de vârstă înregistra o pondere 
de 69,8%. 
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Figura 6 - Distribuţia populaţiei ocupate pe sexe, medii şi grupe de vârstă, în anul 2018 

Masculin

55-64 ani

14.0%

65 ani +

3.0%

15-24 ani

6.3%
25-54 ani

76.7%
Feminin

55-64 ani 

12.6%

65 ani +

4.2%

15-24 ani

5.5%25-54 ani

77.7%

Total

55-64 ani

13.4%

65 ani +

3.5%

15-24 ani

6.0%25-54 ani

77.1%

Urban

55-64 ani 

12.9%

65 ani +

0.6%

15-24 ani

3.4%25-54 ani

83.1%

Rural

55-64 ani 

14.0%

65 ani +

7.1%

15-24 ani

9.1%

25-54 ani

69.8%

Analizând repartizarea populaţiei ocupate 
după nivelul de instruire, se observă că 
ponderile cele mai mari reveneau 
persoanelor cu studii liceale (39,9%). 
Ponderea persoanelor cu studii universitare a  

fost de 20,5% (din care 51,9% erau femei), 
iar cea a persoanelor cu nivel de instruire 
primar sau fără şcoală absolvită era de 2,7%, 
ponderea bărbaților în această categorie de 
persoane fiind de 60,5%. 

Figura 7 - Populaţia ocupată după nivelul de instruire, în anul 2018 
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Distribuţia populaţiei ocupate după statutul 
profesional arată că ponderea salariaţilor 
(74,8%) era cea mai ridicată în totalul 
populaţiei ocupate. 

În anul 2018, lucrătorii pe cont propriu şi 
lucrătorii familiali neremuneraţi reprezentau 
24,2% din populaţia ocupată şi locuiau în 
proporţie de 87,0% în mediul rural. 

Tabelul 4 - Distribuţia populaţiei ocupate pe sexe şi medii, după statutul profesional, în anul 
2018 

Total Masculin Feminin Urban Rural 

TOTAL POPULAŢIE OCUPATĂ  (mii persoane) 8689 4941 3748 4769 3920 

din care: - în % faţă de total - 

Salariat 74,8 73,8 76,1 93,0 52,7 

Patron 1,0 1,3 0,7 1,3 0,7 

Lucrător pe cont propriu 16,3 20,4 10,8 4,9 30,1 

Lucrător familial neremunerat 7,9 4,5 12,4 0,8 16,5 

Persoanele de sex feminin reprezentau cea 
mai mare parte dintre lucrătorii familiali 
neremuneraţi (67,8%), deţineau o pondere de 
43,1% în categoria salariaţilor şi de 28,7% în 
cea a lucrătorilor pe cont propriu. 

Cea mai mare discrepanţă pe sexe se 
constată în rândul patronilor, numărul 
femeilor din această categorie fiind de 2,7 ori 
mai mic decât cel al bărbaţilor. 

Persoanele ocupate tinere (15-24 ani) au 
lucrat în special ca salariaţi (61,5%) şi ca 
lucrători familiali neremuneraţi (26,5%). 

În anul 2018, salariaţii s-au concentrat în 
proporţie de 60,1% în sfera serviciilor, 36,8% 
în industrie şi construcţii şi 3,1% în ramurile 
agricole. 

Din distribuţia numărului de salariaţi după 
regimul de lucru se observă faptul că 
majoritatea (98,9%) erau salariaţi angajaţi 
permanent. 

Din cei 72 mii salariaţi cu regim de lucru 
temporar, 74,7% au indicat drept motiv 
principal al acestui regim de lucru, faptul că 
nu au găsit un loc de muncă permanent, 
68,5% au fost angajaţi pentru o perioadă de 
4-12 luni, 63,4% erau bărbaţi, iar 62,2% 
locuiau în mediul rural. 

Mai mult de patru cincimi (91,7%) şi-au 
desfăşurat activitatea în sectorul privat, 
19,6% au lucrat în construcții, iar 31,7% ca 
muncitori necalificaţi. 

Pentru 62,6% dintre salariaţii cu regim de 
lucru temporar, durata efectivă săptămânii de 
lucru a fost de 40 ore. 
În anul 2018, numărul patronilor a fost de 91 
mii, din care 69,4% îşi desfăşurau activitatea 
în întreprinderi mici, cu unul până la cinci 
salariaţi.  
Activitatea preponderentă a patronilor a 
constituit-o comerţul (39,0%). 
Din totalul patronilor, 12,3% se regăseau în 
industria prelucrătoare, 10,7% în construcții, 
iar 6,8% în activități profesionale, științifice și 
tehnice, 6,2% în hoteluri şi restaurante şi 
5,1% în transporturi și depozitare. 

Repartizarea populaţiei ocupate pe forme de 
proprietate arată că sectorul privat a 
absorbit 83,2% din populaţia ocupată; dintre 
aceste persoane, 58,8% erau de sex 
masculin, iar 51,0% aveau domiciliul în 
mediul urban. 

Figura 8 - Populaţia ocupată după forma 
de proprietate, pe sexe, în anul 2018 
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Sectorul public concentra 15,6% din 
populaţia ocupată; majoritatea (74,3%) 
persoanelor ocupate în sectorul public locuia 
în mediul urban, iar 54,7% erau femei. 
În sectorul mixt lucrau 1,2% din persoanele 
ocupate, majoritatea fiind bărbaţi (69,1%) şi 
locuia în mediul urban (74,4%). 

Repartizarea populaţiei ocupate pe grupe de 
ocupaţii, evidenţiază că în anul 2018, 
ponderi mai mari în total se înregistrau pentru 
lucrătorii calificaţi în agricultură, silvicultură şi 
pescuit (18,2%) - din care 36,3% aveau 55 
ani şi peste - şi pentru muncitorii calificaţi şi 
asimilaţi (16,8%). 

În grupa membrilor corpului legislativ, ai 
executivului, a înalţilor conducători ai 
administraţiei publice şi a conducătorilor şi 
funcţionarilor superiori, numărul bărbaţilor era 
de 2,2 ori mai mare decât cel al femeilor. 

Femeile predominau însă, în grupele de 
funcţionari administrativi (62,7%), lucrători în 
domeniul serviciilor (62,0), specialişti în 
diverse domenii de activitate (57,5%) şi 
tehnicieni şi alţi specialişti din domeniul 
tehnic (51,8%). 

Bărbaţii erau majoritari în grupa muncitorilor 
calificaţi şi asimilaţi (79,2%), în grupa 
membrilor corpului legislativ, ai executivului, 
a înalţilor conducători ai administraţiei publice 
şi a conducătorilor şi funcţionarilor superiori 
(68,4%), în grupa muncitorilor necalificaţi 
(59,6%)  şi  în   grupa   lucrătorilor  calificaţi 
în agricultură,   silvicultură   şi   pescuit 
(54,1%). 

Au lucrat ca lucrători calificaţi în agricultură 
silvicultură  şi  pescuit  28,7% dintre tineri 
(15-24 ani) şi 39,1% dintre vârstnici (55 ani şi 
peste).  

Tabelul 5 - Distribuţia populaţiei ocupate pe sexe, medii şi grupe de ocupaţii, în anul 2018 

Total Masculin Feminin Urban Rural 

TOTAL POPULAŢIE OCUPATĂ  (mii persoane) 8689 4941 3748 4769 3920 

- în % faţă de total - 

Membri ai corpului legislativ, ai executivului, înalţi 
conducători ai administraţiei publice, conducători şi 
funcţionari superiori 1,9 2,3 1,4 2,6 1,0 

Specialişti în diverse domenii de activitate 15,4 11,5 20,5 23,9 5,0 
Tehnicieni şi alţi specialişti din domeniul tehnic 6,0 5,1 7,2 9,0 2,4 

Funcţionari administrativi 4,4 2,9 6,4 6,2 2,2 

Lucrători în domeniul serviciilor 15,1 10,1 21,7 18,8 10,6 

Lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit 18,2 17,4 20,1 2,3 37,6 

Muncitori calificaţi şi asimilaţi 16,8 23,3 8,1 17,3 16,1 

Alte categorii de ocupaţii 22,2 27,4 15,3 19,9 25,1 

Pe activităţi ale economiei naţionale, se 
observă că, dintre persoanele ocupate, 
22,3% lucrau în ramurile agricole. 

În ramurile neagricole, persoanele ocupate se 
regăseau în proporţie de 24,8% în industria 
prelucrătoare, 18,4% în comerţ şi 10,0% în 
construcţii. 
Dintre activităţile cu un pronunţat grad de 
feminizare a populaţiei ocupate enumerăm: 
sănătate şi asistenţă socială (78,9%), 

învăţământ (76,8%), intermedieri financiare 
(66,5%), hoteluri şi restaurante (60,3%), 
activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 
(57,0%), tranzacţii imobiliare (54,8%) și 
comerţ (53,7%). 

Persoanele  ocupate  în  vârstă de muncă 
(15-64 ani) se regăseau în proporţie de 
49,2% în servicii, 31,0% lucrau în industrie şi 
construcţii, iar 19,8% în sectorul agricol. 
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Tabelul 6 - Distribuţia populaţiei ocupate în activităţi neagricole, pe sexe, în anul 2018 

Activităţi economice Total Masculin Feminin 

TOTAL  (mii persoane) 6750 3834 2916 

- în % faţă de total - 
Industrie extractivă 1,0 1,5 0,3 
Industria prelucrătoare 24,8 25,2 24,4 
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă 

caldă şi aer condiţionat 1,3 1,9 0,4 
Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de 

decontaminare 1,5 2,0 0,9 
Construcţii 10,0 16,5 1,5 
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi 

motocicletelor 18,4 15,0 22,9 
Transport şi depozitare  7,6 11,5 2,4 
Hoteluri şi restaurante 3,3 2,3 4,6 
Informaţii şi comunicaţii 2,7 3,1 2,2 
Intermedieri financiare şi asigurări 1,7 1,0 2,6 
Tranzacţii imobiliare 0,2 0,2 0,3 
Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 3,2 2,4 4,3 
Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport  3,1 3,8 2,2 
Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul 

public 6,0 6,6 5,3 
Învăţământ 5,3 2,2 9,5 
Sănătate şi asistenţă socială 6,1 2,3 11,2 
Activităţi de spectacole, culturale şi recreative 0,9 0,8 1,2 
Alte activităţi ale economiei naţionale 2,7 1,7 3,9 

Durata medie obişnuită a săptămânii de 
lucru în activitatea principală pentru 
persoanele ocupate a fost, în anul 2018, de 
39,6 ore pe săptămână, cu variaţii de la 35,0 
ore pe săptămână în agricultură, silvicultură 
şi pescuit, la 41,1 ore pe săptămână în 
construcții. 

În activitatea principală s-a lucrat efectiv, în 
medie pe săptămână, 38,7 ore, această 
durată fiind mai mare pentru patroni şi pentru 
salariaţi (41,5 respectiv 40,5 ore pe 
săptămână). 

Sub durata obişnuită a săptămânii de 
lucru şi-au desfăşurat activitatea 442 mii 
persoane, reprezentând 5,1% din populaţia 
ocupată; dintre acestea, 66,6% aveau 
domiciliul în mediul rural, iar 51,4% erau 
femei. 

Printre principalele cauze ale reducerii 
activităţii acestora se numără: condiţiile 
meteorologice nefavorabile (38,4%), 
concediu de maternitate sau paternitate sau 
concediu pentru creşterea copilului până la 2 
ani (17,2%), zile libere şi sărbători (16,4%), 
concediu de odihnă şi programul de lucru cu 
orar variabil (ambele cu 11,0%). 

Un număr de 195 mii persoane, reprezentând 
2,2% din populaţia ocupată, au lucrat mai 
mult decât durata obişnuită a săptămânii 
de lucru deoarece, în principal, 39,9% dintre 
acestea au avut orar variabil, iar 56,2% au 
efectuat ore suplimentare. 

Cea mai mare parte (69,9%) erau persoane 
de sex masculin, 56,5% aveau domiciliul în 
mediul rural, iar 63, 3% erau salariaţi.  

Au lucrat efectiv peste durata obişnuită a 
săptămânii de lucru 4,2% dintre patroni, 3,4% 
dintre lucrătorii pe cont propriu şi doar 1,9% 
dintre salariaţi. 

Persoanele ocupate care aveau program 
complet de lucru au reprezentat 92,5% din 
total, iar pentru 89,2% dintre acestea, durata 
obişnuită a săptămânii de lucru în activitatea 
principală a fost de cel puţin 40 ore. 

Din totalul populaţiei ocupate 10,9% nu au 
putut indica o durată obişnuită a săptămânii 
de lucru; această categorie de persoane 
ocupate a reprezentat 6,9% dintre 
persoanele cu program complet de lucru şi 
59,7%  dintre  persoanele  cu program parţial. 
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Dintre cele 656 mii persoane ocupate care 
aveau program parţial de lucru, 88,1% 
locuiau în mediul rural şi 53,1% erau bărbaţi. 
Lucrătorii pe cont propriu şi lucrătorii familiali 
neremuneraţi reprezentau 95,4% din această 
categorie de populaţie. 
Repartizarea populaţiei ocupate după 
programul   de  lucru  şi  durata  efectivă a 

săptămânii de lucru în activitatea principală 
evidenţiază că persoanele cu program parţial 
şi cele care, deşi aveau program complet, au 
lucrat mai puţin de 40 ore pe săptămână 
reprezentau 16,2% din populaţia ocupată; 
această pondere a fost mai mare pentru 
femei (19,2%) şi pentru persoanele din 
mediul rural (28,8%). 

Tabelul 7 - Distribuţia populaţiei ocupate după programul de lucru şi durata efectivă a 
săptămânii de lucru, pe sexe şi medii, în anul 2018 

- % - 

Total 
populaţie 
ocupată 

Program 
parţial 

Program complet 

Total 
Durata efectivă a săptămânii de lucru 

sub 40 ore 40 ore peste 40 ore 

TOTAL 100,0 7,5 92,5 8,6 74,3 9,5 

Masculin 100,0 7,1 92,9 6,8 74,5 11,6 

Feminin 100,0 8,2 91,8 11,0 74,0 6,8 

Urban 100,0 1,6 98,4 4,1 85,9 8,4 

Rural 100,0 14,7 85,3 14,1 60,2 11,0 

Analiza distribuţiei persoanelor ocupate după 
statutul profesional, programul de lucru şi 
durata efectivă a săptămânii de lucru pune 
în evidenţă deosebiri semnificative între 
diferitele categorii de populaţie.  
Astfel, proporţia persoanelor care au lucrat cu 
program complet în totalul populaţiei 
ocupate era de 99,6% la salariaţi, 98,6% la 
patroni, şi de 72,3% respectiv 65,9% în cazul 

lucrătorilor pe cont propriu şi al lucrătorilor 
familiali neremuneraţi. 

Durata efectivă a săptămânii de lucru a 
persoanelor cu program complet a fost de 
peste 40 ore pentru 20,6% dintre patroni, 
21,8% dintre lucrătorii pe cont propriu, 12,9% 
dintre lucrătorii familiali neremuneraţi şi 
pentru numai 8,2% dintre salariaţi. 

Tabelul 8 - Distribuţia persoanelor cu program complet de lucru după durata efectivă a 
săptămânii de lucru şi statutul profesional, în anul 2018 

Durata efectivă a săptămânii de lucru Total 

din care, după statutul profesional: 

Salariat Patron 
Lucrător pe 
cont propriu 

Lucrător 
familial 

neremunerat 

TOTAL PERSOANE CU PROGRAM 
COMPLET DE LUCRU (mii persoane) 

8033 6468 90 1021 454 

- în % faţă de total - 

sub 40 ore 9,3 3,5 3,1 30,4 46,1 

40 ore 80,4 88,3 76,2 47,8 40,9 

peste 40 ore 10,3 8,2 20,6 21,8 12,9 

În anul 2018, un număr de 511 mii persoane, 
reprezentând 5,9% din populaţia ocupată, 
doreau să lucreze cu program de lucru 
mai lung (număr mai mare de ore) decât în 
prezent, la acelaşi loc de muncă sau la un 
altul; 85,7% dintre aceste persoane locuiau în 
mediul rural, 61,7% erau de sex masculin, iar  

26,2% aparţineau grupei de vârstă 35-44 ani. 
Din totalul persoanelor care doreau să 
lucreze mai multe ore, doar 6,9% au căutat 
un alt loc de muncă; dintre acestea, 67,1% 
erau bărbaţi, 78,0% locuiau în mediul rural şi 
51,9% aveau vârste între 25-44 ani. 
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Figura 9 - Populaţia ocupată după dorinţa 
de a lucra mai multe ore, pe grupe de 
vârstă, în anul 2018 
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Numai 0,7% din totalul populaţiei ocupate (60 
mii persoane) se aflau în căutarea unui alt 
loc de muncă. 
Peste trei sferturi (78,2%) aveau domiciliul în 
mediul rural, 69,7% erau bărbaţi şi 51,8% 
aparţineau grupei de vârstă 25-44 ani. 

Majoritatea (94,5%) au căutat să lucreze ca 
salariaţi şi dintre aceştia, doar 48,7% au 
căutat un alt loc de muncă cu program 
complet. 

În ceea ce priveşte nivelul de instruire al 
acestei categorii de populaţie ocupată, 
preponderente erau, persoanele cu studii 
liceale - inclusiv treapta I - (35,5%), urmate 
de persoanele cu nivel de instruire gimnazial 
(31,8%), precum şi de cele cu nivel de 
instruire profesional, complementar sau de 
ucenici 20,3%).  

Analiza după statutul profesional arată că 
59,1% dintre aceste persoane erau lucrători 
pe cont propriu, 27,4% erau lucrători familiali 
neremuneraţi şi 13,5% salariaţi. 

Din totalul populaţiei ocupate aflate în 
căutarea unui alt loc de muncă 59,2% au fost 
motivate în special de un câştig mai mare 
decât la locul de muncă actual, în timp ce 
25,0% au invocat drept motiv principal faptul 
că, locul de muncă actual era provizoriu sau 
ocazional. 

Munca atipică 

În anul 2018, 4669 mii persoane au lucrat, 
frecvent sau doar ocazional, în perioade 
atipice ale zilei sau săptămânii de lucru 
(seara, noaptea, sâmbăta sau duminica) 
reprezentând 53,7% din totalul populaţiei 
ocupate. Dintre acestea, 74,1% aparţineau 
grupei de vârstă 25-54 ani, 58,9% erau de 
sex masculin, 52,5% locuiau în mediul rural şi 
aproape o treime (31,5%) lucrau în sectorul 
agricol. 
Cel mai des întâlnite forme de muncă atipică 
au fost lucrul seara (începând cu orele 18:00) 
şi în zilele de sâmbătă (60,0% şi respectiv, 
90,1% din totalul persoanelor care au 
desfăşurat muncă atipică). Persoanele care 
au lucrat pe timpul nopţii (începând cu orele 
22:00) au reprezentat 23,5% din totalul 
populaţiei ocupate care a desfăşurat muncă 

atipică iar cele care au lucrat în zilele de 
duminică 48,0%. 
În sectorul neagricol, 47,4% dintre 
persoanele ocupate au desfăşurat muncă 
atipică, în sectorul agricol, procentul fiind de 
75,8%.  
Puţin peste un sfert dintre salariaţi (28,3%) au 
lucrat în schimburi; din totalul acestora, 69,8% 
locuiau în mediul urban, 53,7% erau de sex 
masculin, 29,5% aparţineau grupei de vârstă  
35-44 ani, iar 6,2% erau tineri (15-24 ani). 
Persoanele salariate care au lucrat în 
schimburi deţineau ponderi semnificative în 
totalul salariaţilor din următoarele activităţi ale 
economiei naţionale: hoteluri şi restaurante 
(55,7%), activităţi de servicii administrative, 
sănătate şi asistenţă socială (ambele cu 
49,6%). 

Subocuparea 

În anul 2018, 203 mii persoane ocupate cu 
program parţial doreau şi erau disponibile să 
lucreze mai multe ore decât în prezent, fiind 
considerate persoane subocupate. 

Această categorie de persoane a reprezentat 
2,2% din populaţia activă, 2,3% din populaţia 
ocupată şi 31,0% din numărul total al 
persoanelor care lucrau cu program de lucru 
parţial.  

100
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Din totalul persoanelor subocupate, 89,2% 
erau persoane rezidente în mediul rural, 
63,8% erau bărbaţi, iar 49,5% aveau vârsta 
cuprinsă în intervalul 25-44 ani. 
Peste jumătate (55,6%) dintre persoanele 
subocupate aveau studii de nivel scăzut, iar 
alte 43,3% aveau nivel mediu de educaţie. 
Incidenţa subocupării (ponderea persoanelor 
subocupate în totalul populaţiei ocupate din 
aceeaşi categorie) a avut valori mai mari în 
activități ale gospodăriilor private în calitate 

de angajator de personal casnic; activități ale 
gospodăriilor private de producere de bunuri 
și servicii destinate consumului propriu 
(14,0%), în agricultură, silvicultură şi pescuit 
(8,8%), în distribuţia apei şi salubritate (4,3%) 
și în construcții (1,9%).  
În anul 2018, erau subocupaţi 11,9% dintre 
lucrătorii familiali neremuneraţi, 8,2% dintre 
lucrătorii pe cont propriu şi doar 0,1% dintre 
salariaţi. 

Activitatea secundară 

În anul 2018, numărul persoanelor care au 
desfăşurat pe lângă activitatea principală şi o 
activitate secundară a fost de 131 mii 
persoane, aflându-se în creştere comparativ 
cu anul 2017 (+0,5%) şi a reprezentat numai 
1,5% din populaţia ocupată. 
Ponderi mai ridicate s-au înregistrat pentru 
persoanele de sex masculin (1,6% faţă de 
numai 1,3% în cazul femeilor), pentru cele 
din grupele de vârstă 35-44 ani și 45-54 ani 
(1,8%, respectiv 2,0%), în rândul celor cu 
studii medii (1,9%), precum şi pentru cele din 
mediul rural (2,9% faţă de numai 0,3% în 
urban), unde în 96,7% din cazuri, a doua 
activitate s-a desfăşurat în sectorul agricol. 

Dintre persoanele care aveau şi o a doua 
activitate, 87,5% locuiau în mediul rural, 83,9% 
erau adulţi (25-54 ani) şi 61,8% erau bărbaţi. 
Din totalul persoanelor cu activități multiple, 
96,5% erau lucrători pe cont propriu sau 
lucrători familiali neremuneraţi; dintre 
acestea, 89,6% locuiau în mediul rural; 
89,1% din totalul celor cu activitate 
secundară s-au declarat salariaţi în 
activitatea principală. 
Persoanele ocupate care au avut statutul de 
salariat, atât în activitatea principală cât şi în 
cea secundară au reprezentat numai 2,7% 
din totalul celor cu activități multiple. 
Durata medie aferentă activităţii secundare a 
fost de 12,8 ore pe săptămână. 

Tabelul 9 - Distribuţia persoanelor care au o activitate secundară pe sexe, medii, grupe de 
vârstă şi nivelul de educaţie, în anul 2018 

Total Masculin Feminin Urban Rural
TOTAL PERSOANE CARE AU O ACTIVITATE 
SECUNDARĂ  (mii persoane) 131 81 50 16 115 

- în % faţă de total - 

Grupe de vârstă 

15-24 ani 4,7 4,6 4,8 4,8 4,7 
25-34 ani 16,0 15,9 16,1 11,9 16,6 
35-44 ani 34,1 30,8 39,4 29,8 34,7 
45-54 ani 33,8 36,5 29,4 36,8 33,3 
55 ani şi peste 11,4 12,2 10,3 16,7 10,7 

Nivelul de educaţie 

Superior (universitar de scurtă şi lungă durată, 
inclusiv masterat, doctorat, postdoctorat şi studii 
postuniversitare) 9,5 7,3 13,2 21,1 7,9 

Mediu (postliceal de specialitate, liceal inclusiv 
treapta I şi profesional, complementar sau de 
ucenici) 75,8 79,3 70,0 76,1 75,7 

Scăzut (gimnazial, primar, fără şcoală absolvită) 14,7 13,4 16,8 2,8 16,4 
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4. Şomajul

Numărul şomerilor era în anul 2018 de 380 
mii persoane, în scădere cu 69 mii, 
comparativ cu anul precedent. 

Figura 10 - Numărul şomerilor pe sexe, 
medii şi grupe de vârstă, în anul 2018 
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Repartizarea pe sexe şi medii a şomerilor 
relevă că, în anul analizat, preponderente în 
numărul total al şomerilor erau persoanele de 
sex masculin (64,4%); pe medii, ponderile au 
avut valori apropiate (51,0% în rural față de 
49,0% în urban). 

Din distribuţia şomerilor pe grupe de vârstă 
se constată că tinerii (15-24 ani) deţineau, ca  

şi în anii anteriori, o pondere semnificativă 
(26,6%) în totalul şomerilor, alături de cei din 
grupa de vârstă 25-34 ani (26,2%). 
Tinerii, reprezentau 31,8% din numărul total 
al şomerilor din mediul rural şi 21,1% în 
mediul urban.  
Dintre şomerii tineri 60,2% erau bărbaţi, iar 
61,1% locuiau în mediul rural. 

Ponderea şomerilor tineri în totalul 
persoanelor tinere era de 4,8%. 
Nivelul acestui indicator a fost mai mare 
pentru persoanele de sex masculin (5,6%, 
faţă de 3,9% în cazul femeilor) şi pentru cele 
din mediul rural (5,5%, faţă de 4,0% în mediul 
urban). 

Rata şomajului (proporţia şomerilor în 
populaţia activă) a înregistrat la nivelul ţării o 
valoare de 4,2%. 
La femei s-a înregistrat o rată a şomajului de 
3,5%, mai mică decât cea a bărbaţilor (4,7%). 
Rata şomajului în mediul rural (4,7%) a 
depăşit rata înregistrată în mediul urban 
(3,8%). 
Pe grupe de vârstă, rata şomajului a atins 
nivelul cel mai ridicat (16,2%) în rândul 
tinerilor (15-24 ani), cu diferenţe destul de  
accentuate pe medii: 19,3% în mediul urban, 
faţă de 14,7% în mediul rural. 
Valoarea acestui indicator a fost de 3,3% 
pentru  şomerii în vârstă de 25 de ani şi 
peste. 

Figura 11 - Rata şomajului BIM pe grupe de vârstă, sexe şi medii, în anul 2017 
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Din repartizarea după nivelul de instruire 
absolvit se observă că ponderile cele mai 
mari în totalul şomerilor le deţineau şomerii 
cu pregătire liceală (47,1%), 19,8% erau 
absolvenţi ai învăţământului gimnazial, iar 

14,3% şomerii absolvenţi ai şcolilor 
profesionale, complementare sau de ucenici.  
În totalul şomerilor, absolvenţii învăţământului 
universitar  deţineau o pondere de 10,3%, iar 
dintre aceştia, bărbații reprezentau 50,9%. 

Figura 12 - Distribuţia şomerilor după nivelul de educaţie, pe sexe, în anul 2018 
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Şomajul a afectat în măsură mai mare 
absolvenţii învăţământului de nivel scăzut şi 
mediu, pentru care rata şomajului a fost de 
5,8%, respectiv 4,3%. 
Pentru şomerii cu studii superioare, rata 
şomajului era de 2,1%. 

Cea mai ridicată rată a şomajului s-a 
înregistrat pentru şomerii cu nivel scăzut de 
educaţie din mediul urban (10,7%), iar cea 
mai mică (1,9%) pentru şomerii cu nivel 
superior de educaţie din mediul urban. 

Tabelul 10 - Rata şomajului după nivelul de educaţie, pe sexe şi medii, în anul 2018 
- % - 

Total Masculin Feminin Urban Rural 

TOTAL 4,2 4,7 3,5 3,8 4,7 

Superior (universitar de scurtă şi lungă durată, 
inclusiv masterat, doctorat, postdoctorat şi studii 
postuniversitare) 2,1 2,3 2,0 1,9 3,4 

Mediu (postliceal de specialitate, liceal şi 
profesional, complementar sau de ucenici) 4,3 4,6 4,0 3,9 4,9 

Scăzut (gimnazial, primar şi fără şcoală) 5,8 7,3 3,7 10,7 4,6 

În anul 2018 şomerii cu experienţă în 
muncă (cei care au lucrat înainte de a intra 
în şomaj) au reprezentat 49,0% din totalul 
şomerilor. 
Dintre şomerii cu experienţă în muncă 66,4% 
erau bărbaţi, 62,1% domiciliau în mediul 
urban, 43,4% aveau studii liceale, iar 5,9% 
erau tineri (15-24 ani). 
Motivul principal pentru care aproape 
jumătate dintre şomerii din această categorie 
au încetat să lucreze a fost concedierea sau 
reducerea de personal (44,3%). 

Ponderi importante au revenit şi persoanelor 
care au terminat o activitate temporară 
(22,1%), celor a căror unitate a dat faliment 
(16,1%); cei care au demisionat au 
reprezentat numai 8,9%. 
Din cei 129 mii şomeri care au încetat lucrul 
în ultimii 8 ani, 91,9% au lucrat în unităţi 
aparţinând sectorului privat, 85,9% au fost 
salariaţi la ultimul loc de muncă, 24,8% au 
lucrat ca muncitori necalificaţi, iar 23,7% 
proveneau din ramurile industriei 
prelucrătoare. 
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Dintre şomerii care nu au lucrat niciodată 
63,6% locuiau în mediul rural, 62,4% erau 
bărbaţi, 50,7% erau absolvenţi de liceu, iar 
46,4% erau tineri (15-24 ani). 

Durata medie a şomajului a fost în anul 2018 
de 13,2 luni, valoare destul de apropiată de 
cea înregistrată anul trecut (12,6 luni). 
Cea  mai  scurtă  durată  medie  a şomajului 
s-a înregistrat pentru tinerii şomeri (15-24 
ani) de sex feminin (10,4 luni), iar cea mai 
lungă (20,4 luni) pentru şomerii de sex 
feminin din grupa de vârstă 55 de ani și 
peste. 

Şomerii care s-au aflat în şomaj de lungă 
durată (12 luni şi peste) au reprezentat 
44,1% din totalul şomerilor. 
Dintre şomerii pe termen lung (aflaţi în şomaj 
de 12 luni şi peste) 68,8% erau bărbaţi. Pe 
medii, proporţiile au fost egale. 
Şomajul pe termen lung s-a manifestat 
pregnant şi în rândul celor care au absolvit 
numai nivelul educațional primar sau fără 
școală absolvită (49,3%), al absolvenţilor de 
şcoli postliceale (49,0%) şi al absolvenților de 
liceu (47,7%). 
În anul 2018, se aflau în şomaj de 12 luni şi 
peste 59,2% dintre şomerii în vârstă de 55 ani 
și peste, 44,6% dintre persoanele din grupa de 
vârstă 25-34 ani, 43,0% dintre persoanele din 
grupa de vârstă 35-44 ani, 41,9% dintre 
persoanele în vârstă de 45-54 ani şi 41,3% 
dintre persoanele în vârstă de 15-24 ani. 

Figura 13 - Distribuţia şomerilor după 
durata şomajului, în anul 2018 
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Incidenţa şomajului de lungă durată în 
rândul  tineretului (ponderea şomerilor de 
15-24 ani cu durata şomajului de 6 luni şi 
peste în numărul total al şomerilor din 
aceeaşi grupă de vârstă) a fost de 57,2%. 
Valori mai ridicate ale acestui indicator s-au 
înregistrat pentru bărbați (61,4%) şi pentru 
persoanele din mediul rural (58,3%). 

Rata şomajului de lungă durată (ponderea 
şomerilor aflaţi în şomaj de 12 luni şi peste în 
populaţia activă) a fost de 1,8%. 
Pe sexe, acest indicator a înregistrat 
următoarele valori: 2,2% pentru bărbaţi şi 
1,3% pentru femei, iar pe medii de rezidenţă, 
2,0% în rural faţă de 1,7% în urban. 

Tabelul 11 - Şomajul de lungă durată, în 
anul 2018 

- % - 

Total Masculin Feminin Urban Rural

Rata şomajului de lungă durată 

TOTAL 1,8 2,2 1,3 1,7 2,0

din care: 
15-24 ani 9,3 10,0 8,2 10,8 8,6

25 ani şi 
peste 1,5 1,8 1,0 1,4 1,6

Incidenţa şomajului de lungă durată 

TOTAL 44,1 47,1 38,6 45,0 43,2

din care: 
15-24 ani 57,2 61,4 51,0 55,6 58,3

25 ani şi 
peste 45,1 48,1 39,3 46,6 43,4

Rata şomajului de foarte lungă durată 
(ponderea şomerilor aflaţi în şomaj de doi ani 
şi peste în populaţia activă) a fost de 0,8%. 

Din totalul şomerilor, mai puţin de o cincime 
(19,0%) ar accepta un loc de muncă în orice 
condiţii, neindicând niciun motiv de refuz în 
eventualitatea găsirii unuia. 

Dintre şomerii care au indicat unul sau mai 
multe motive care i-ar determina să refuze un 
loc de muncă (307 mii persoane), doar 22,6% 
au declarat un singur motiv (principal). 
Din această ultimă categorie (70 mii 
persoane), lipsa unui contract de angajare 
(30,6%), schimbarea domiciliului (24,8%) au 
fost declarate ca principale motive de refuz al 
unui loc de muncă; distanța mare față de 
casă a fost un alt motiv (17,8%) de refuz al 
unui loc de muncă. 
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5. Populaţia inactivă

În anul 2018, populaţia inactivă a fost de 
10464 mii persoane, reprezentând 53,6% din 
populaţia totală. 
Persoanele inactive cu domiciliul în mediul 
urban au deţinut majoritatea (53,0%), iar 
femeilor le-a revenit o pondere superioară 
(58,3%) celei a bărbaților. 

Populaţia inactivă de 15 ani şi peste a fost 
de 7426 mii persoane, din care 56,1% aveau 
vârsta cuprinsă în intervalul 15-64 ani. 

Din totalul persoanelor inactive de 15 ani şi 
peste, 20,0% erau tineri (15-24 ani). 

Repartizarea persoanelor inactive de 15 ani 
şi peste pe categorii de inactivitate arată că 
pensionarii şi beneficiarii de ajutor social 
reprezentau peste jumătate (58,8%) din total. 

Elevii şi studenţii de 15 ani şi peste 
deţineau o pondere de 17,6% în populaţia 
inactivă din aceeaşi categorie de vârstă. 

Tabelul 12 - Distribuţia populaţiei inactive de 15 ani şi peste pe sexe şi medii, pe categorii 
de inactivitate, în anul 2018 

Total Masculin Feminin Urban Rural 

TOTAL  POPULAŢIE  INACTIVĂ  DE  15 ANI 
ŞI PESTE (mii persoane) 

7426 2799 4627 3980 3446 

- în % faţă de total - 

Elevi sau studenţi 17,6 23,5 14,0 18,4 16,7 

Pensionari sau beneficiari de ajutor social 58,8 64,3 55,4 62,8 54,1 

Casnice 17,1 0,3 27,3 14,6 20,0 

Altă situaţie 6,5 11,9 3,3 4,2 9,2 

Din rândul populaţiei inactive în vârstă  de 
15-74 ani (5859 mii persoane), 238 mii 
persoane făceau parte din forţa de muncă 
potenţială adiţională (în scădere cu 43 mii 
faţă de anul precedent).  
Dintre acestea 234 mii erau disponibile să 
înceapă lucrul, dar nu căutau un loc de 
muncă. În anul 2018, raportul procentual 
dintre această categorie de persoane şi 
populaţia activă a fost de 2,6%.  
Doar un număr nesemnificativ de persoane 
care făceau parte din forţa de muncă 

potenţială adiţională deşi căutau un loc de 
muncă, nu erau disponibile să înceapă 
lucrul. 
Dintre persoanele ce făceau parte din forţa 
de muncă potenţială adiţională, 62,5% 
locuiau în mediul rural, 56,6% erau femei şi 
47,7% aveau  vârsta cuprinsă în intervalul 
25-44 ani. 
Peste jumătate (50,7%) dintre persoanele 
care alcătuiesc forţa de muncă potenţială 
adiţională aveau nivel de instruire scăzut, iar 
alte 45,7% aveau nivel mediu de instruire.

Tabelul 13 - Forţa de muncă potenţială adiţională pe grupe de vârstă, sexe şi medii, în anul 
2018 

Total Masculin Feminin Urban Rural 

FORŢA DE MUNCĂ POTENŢIALĂ 
ADIŢIONALĂ - TOTAL (mii persoane) 238 103 135 89 149 

- în % faţă de total - 

15-24 ani 19,4 20,9 18,4 16,1 21,5 
25-34 ani 25,6 26,8 24,6 27,6 24,3 
35-44 ani 22,1 21,5 22,6 20,5 23,0 
45-54 ani 23,7 18,2 27,8 26,8 21,8 
55 ani şi peste 9,2 12,6 6,6 9,0 9,4 



Rezultatele anchetei       43

6. Participarea la activitatea economică în profil regional

Repartizarea populaţiei de 15 ani şi peste 
după participarea la activitatea economică pe 

regiuni de dezvoltare este prezentată în 
tabelul următor:  

Tabelul 14 - Structura populaţiei de 15 ani şi peste după participarea la activitatea 
economică, pe macroregiuni şi regiuni, în anul 2018 

Macroregiuni 
Regiuni 

Populaţia de 
15 ani şi peste 

(mii persoane) 

din care: 

Persoane 
ocupate 

Şomeri BIM 
Persoane 
inactive 

(procente) 

TOTAL 16495 52,7 2,3 45,0 
MACROREGIUNEA UNU 4103 51,0 1,8 47,2

Nord-Vest 2157 54,9 1,6 43,5 
Centru 1946 46,7 2,0 51,3 

MACROREGIUNEA DOI 4693 54,7 2,2 43,1
Nord-Est 2648 60,6 1,5 37,9 
Sud-Est 2045 47,1 3,1 49,8 

MACROREGIUNEA TREI 4492 54,3 2,6 43,1
Sud Muntenia 2525 51,2 3,0 45,8 
Bucureşti-Ilfov 1967 58,3 2,2 39,5 

MACROREGIUNEA PATRU 3207 49,4 2,7 47,9
Sud-Vest Oltenia 1678 51,1 3,5 45,4 
Vest 1529 47,6 1,8 50,6 

Raportul de dependenţă economică 
(numărul persoanelor inactive şi în şomaj ce 
revin la 1000 persoane ocupate) a atins 

valoarea cea mai ridicată (1560‰) în 
regiunea Centru şi valoarea cea mai scăzută 
(1004‰) în regiunea Nord-Est. 

Figura 14 - Raportul de dependenţă economică pe regiuni, în anul 2018 
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Rata de activitate a populaţiei în vârstă de 
muncă (15-64 ani) a înregistrat cele mai mici 
valori în regiunile Vest (62,0%) şi Centru 
(61,6%), iar cele mai mari în regiunile 
Bucureşti-Ilfov (74,0%) și Nord-Est (73,7%). 

În toate regiunile ţării, persoanele de sex 
masculin au avut rate de activitate mai 
ridicate faţă de cele de sex feminin. 
Pe medii de rezidenţă se constată că numai 
în 2 din cele 8 regiuni ale țării, ratele de 
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activitate pentru persoanele în vârstă de 
muncă din mediul rural au fost mai mari 
comparativ cu mediul urban: Nord-Est (7,0 
puncte procentuale) și Sud-Vest Oltenia (4,7 
puncte procentuale). 

La polul opus se situează celelalte șase 
regiuni, unde rata de activitate din mediul 
rural a fost devansată de cea înregistrată în 
mediul urban, cea mai mare diferenţă 
observându-se în regiunea Centru (13,0 
puncte procentuale). 

Figura 15 - Rata de activitate a populaţiei în vârstă de muncă (15-64 ani) pe regiuni, sexe şi 
medii, în anul 2018 
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Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de 
muncă (15-64 ani) a atins cele mai ridicate 
valori în regiunea Bucureşti-Ilfov (71,3%) şi în 
regiunea Nord-Est (71,8%), iar cele mai 
scăzute în regiunile Sud-Est (59,1%) şi 
Centru (59,0%). 
Indiferent de regiune, rata de ocupare a 
persoanelor în vârstă de muncă a fost mai 
mare la bărbaţi decât la femei, ecartul pe 
sexe având valori cuprinse între 12,5 puncte 
procentuale în regiunea București-Ilfov şi 
21,4 puncte procentuale în regiunea Sud-Est.  

Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de 
muncă din mediul rural a depăşit-o pe cea din 
mediul urban în două regiuni din totalul de 
opt ale țării, diferenţele fiind de 7,4 puncte  
procentuale în regiunea Nord-Est și 4,2 
puncte procentuale în regiunea Sud-Vest. 
În celelalte regiuni, rata de ocupare din 
mediul urban era mai mare decât cea din 
mediul rural, cele mai mari diferenţe 
înregistrându-se în regiunile Centru cu 14,4 
puncte procentuale şi Vest cu 5,8 puncte 
procentuale. 

Ilfov
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Figura 16 - Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (15-64 ani) pe regiuni, sexe şi 
medii, în anul 2018 
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În anul 2018, regiunea Sud Muntenia 
concentra 19,7% din totalul şomerilor, 
urmată de regiunea Sud-Est (16,4%) şi de 
regiunea Sud-Vest Oltenia (15,4%). 
Cea mai mică pondere (7,2%) o deţinea 
regiunea Vest, cu numai 28 mii şomeri. 

Rata şomajului a atins valorile cele mai 
ridicate în regiunile sudice: Sud-Vest Oltenia 
(6,4%), Sud Est (6,1%) și Sud Muntenia 
(5,5%), iar cele mai mici în regiunile nordice: 
Nord-Est (2,4%) şi Nord-Vest (2,9%). 

Figura 17 - Numărul şomerilor şi rata şomajului pe regiuni, în anul 2018 
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Ecartul pe sexe al ratei şomajului (exprimat 
prin diferenţa dintre rata şomajului în rândul 
bărbaţilor şi rata şomajului în rândul femeilor) 
evidenţiază că, rata şomajului la bărbaţi a 
fost mai mare decât cea a femeilor în toate 
regiunile de dezvoltare. 

Cea mai mare diferenţă între cele două rate 
(masculin faţă de feminin) s-a înregistrat în 
regiunea Vest (3,3 puncte procentuale) iar 
cea mai mică în regiunile Nord-Est și Sud 
Muntenia (ambele cu 0,1 puncte 
procentuale). 

Figura 18 - Rata şomajului pe regiuni şi sexe, în anul 2018 
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Mediul rural se caracterizează prin rate ale 
şomajului mai înalte comparativ cu mediul 
urban, în șase din regiunile ţării, cea mai 
mare diferență înregistrându-se în regiunea 
Centru (3,3 puncte procentuale). 
Cea mai ridicată rată a şomajului din mediul 
urban s-a înregistrat în regiunea Sud-Vest 
Oltenia (6,6%), iar cea mai mică în regiunea 
Nord-Vest (2,6%). 

În comparație, cea mai mare rată a șomajului 
din mediul rural s-a înregistrat în regiunea 
Sud-Est (7,4%), iar cea mai mică rată se 
obdervă în regiunea Nord-Est (1,9%). 
În regiunile Nord-Est şi Sud-Vest Oltenia rata 
şomajului din mediul urban a fost mai mare 
decât cea din rural. 

Figura 19 - Rata şomajului pe regiuni şi medii, în anul 2018 
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* 
*  * 

Datele prezentate în tabelele anexate oferă o imagine de detaliu asupra 
multitudinii aspectelor ce caracterizează piaţa forţei de muncă din România. 
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1. Evoluţii anuale 1996-2018 
  2. Anul 2018 
 

      

 - tabelele apar numai pe CD-ROM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III 



 
Datele statistice prezentate în această lucrare au fost determinate pe baza informaţiilor 
colectate prin “Ancheta forţei de muncă  în gospodări i” (AMIGO).  
Pentru interpretarea corectă a diferiţilor indicatori se va ţine seama de conceptele metodologice 
şi definiţiile prezentate în prima parte a lucrării. 
Datele anuale extinse, pentru fiecare an, s-au obţinut ca medie aritmetică a datelor trimestriale 
extinse. 
Din seria de date 1996-2018, indicatorii din perioada 1996-2001, referitori la principalele 
categorii de populaţie (activă, ocupată, în şomaj şi inactivă), nu sunt perfect comparabili cu cei 
din seria anilor următori, datorită revizuirii definiţiilor aplicate din anul 2002. 
Datele anuale privind forţa de muncă din România (populaţia activă, populaţia ocupată şi în 
şomaj), pentru perioada 1996-2001, au fost recalculate avându-se în vedere estimarea 
populaţiei la Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor din martie 2002. 
Seria de date 2004-2013 a fost revizuită avându-se în vedere criteriul reşedinţei obişnuite, în 
conformitate cu rezultatele Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor din anul 2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note: 1. Datorită rotunjirii părţii zecimale finale a coeficienţilor de extindere la 5 zecimale, există uneori mici 

diferenţe între unele totaluri estimate la nivelul diferitelor tipuri de tabele şi ceea ce rezultă din 
însumare. 

2. Rubricile marcate cu * şi datele încadrate între paranteze semnifică date nefiabile datorită 
numărului redus de cazuri observate. 

3. Datele care iau valori cuprinse în intervalul 6500-11499 (persoane) au un grad scăzut de fiabilitate; 
coeficienţii de variaţie (CV) se situează între 0,20 - 0,30. 

4. Rubricile marcate cu  -  semnifică “nu există date”. 
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