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Abstract:
This article provides an dynamics overview on the evolution and current situation of the

labour market in Romania, at the regional level. Romania presents a low rate of employment and
it has known economic and social disparities at regional level, throughout her State developments.
While industrial activity was concentrated in certain regions of the country, mostly where they were
mineral and energy resources available, other regions were characterized by the dominance of
agricultural activities and services. According to European Commission, almost a third of the
labour force from Romania are in areas with low productivity, while at chapter education and
training situation is alarming. In this article, the regional analysis of labour market based on
concepts and approaches statistical and demographic and data source is the information provided by
Eurostat and the National Institute of Statistics.
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Scurtă prezentare a pieţei muncii din România în perioada 2006 -2012

Studiul pieţei muncii începe şi se termină cu analiza ofertei şi cererii de forţă
de muncă. De partea cererii de forţă de muncă se află firmele, ale căror decizii în
legătură cu angajarea forţei de muncă sunt influenţate de condiţiile existente pe cele
trei pieţe. De partea ofertei de forţă de muncă sunt muncitorii şi potenţialii
muncitori ale căror decizii în legătură cu locul de muncă şi cu dorinţa de a munci
sunt legate de opţiunile lor privind petrecerea timpului de care dispun. Principalele
elemente ale pieţei muncii sunt determinate de: salarii (nivelul compensaţiilor) şi
condiţiile de muncă; nivelul ocupării. Aceste elemente sunt rezultatul acţiunii,
funcţionării pieţei muncii. Pentru generarea lor este nevoie atât de oferta cât şi de
cererea de forţă de muncă.

După o creştere continuă înregistrată în perioada 2005-2008, din anul 2009
populaţia ocupată a început să scadă, ajungând în anul 2011 la cea mai mică valoare
înregistrată (9138 mii persoane), iar în anul 2012 se înregistrează o uşoară creştere
cu 125 mii persoane, respectiv 9263 mii persoane. Dintre persoanele  ocupate,
66,5% sunt bărbaţi. Până în anul 2002, majoritatea populaţiei  ocupate a reprezentat-
o cea din mediul rural. Începând cu anul 2003, cea mai mare parte a populaţiei
ocupate îşi are domiciliul în mediul urban, respectiv 58,7% în anul 2012. Categoria
salariaţilor predomină în rândul populaţiei ocupate, respectiv 67,3% în anul 2012.

Numărul şomerilor - conform definiţiei internaţionale (BIM) - a fost în anul
2012 de 701 mii persoane, în scădere faţă de anul 2011 cu 29 mii persoane (1,04%).

Distribuţia salariaţilor pe sectoare economice în anul 2010 arată că, 61,8%
dintre aceştia se regăseau în servicii (sectorul terţiar) în creştere cu 1,3 puncte
procentuale faţă de anul 2009, respectiv cu 4,8 puncte procentuale faţă de anul 2008.
În sectorul secundar (industrie + construcţii) lucrau 36,0% din total salariaţi, cu 1,2
puncte procentuale mai puţin decât în anul 2009, respectiv cu 4,9 puncte
procentuale mai puţin decât în anul 2008. Ponderea numărului de salariaţi care şi-au
desfăşurat activitatea în ramurile agricole (sectorul primar) a  fost de numai 2,2%, în
scădere cu 0,1 puncte procentuale faţă de anul precedent şi în creştere cu 0,1 puncte
procentuale faţă de anul 2008.

Populaţia ocupată civilă a fost de 8371,3 mii persoane in anul 2010,
înregistrându-se o scădere faţă de anul anterior cu 39,4 mii persoane. Observăm din
tabelul de mai sus că şi la finalul anului 2011 populaţia ocupată civilă a fost de
8366,înregistrându-se o scădere faţă de anul anterior 2010 cu 5,0 mii persoane.

Repartizarea populaţiei ocupate civile pe sectoare de activitate evidenţiază că
activităţile neagricole deţineau o pondere de 71,4%, în serviciile comerciale şi sociale
lucrau 43,2% din persoanele ocupate, iar în industrie şi construcţii 28,2%. Ponderea
persoanelor ocupate în sectorul agricol era de 28,6% în totalul persoanelor ocupate.
Din totalul persoanelor ocupate în activităţile neagricole, 29,0% a lucrat în industrie,
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19,1% în comerţ, 10,5% în construcţii, 7,1% în transport şi depozitare, 6,8% în
sănătate iar 6,6% în învăţământ. Putem spune ca sectorul agricol, îşi păstrează
aproape acelaşi număr de persoane ocupate  de-a lungul celor 3 ani.

Cele trei sectoare ale economiei româneşti au cunoscut însă evoluţii
distincte, în sensul că agricultura a înregistrat creşteri pe toată perioada analizată,
industria a evoluat oscilant de la un an la altul cu scădere în 2010 şi creşteri în anii
următori, iar sectorul terţiar în care am inclus şi construcţiile, a înregistrat creşteri
doar în ultimul an al analizei noastre. Dacă analizăm ponderile fiecărui sector în
parte în total populaţie ocupată constatăm că sectorul terţiar deţinea în anii 2009 si
2010 peste 50% din total iar în 2012 chiar dacă numărul de persoane este mai mare,
ponderea serviciilor a scăzut în favoarea industriei.

Pentru o imagine mai bună prezentăm în continuare şi date referitoare la
numărul mediu de salariaţi şi la populaţia ocupată în funcţie de participarea la
activitatea economică pe sexe şi medii.

Tabelul 1 Numărul mediu al salariaţilor, pe activităţi ale economiei naţionale si pe
sexe

– mii persoane
Activitatea (secţiuni CAEN

Rev.2)
Total Bărbaţi Femei

2010 2011 2012* 2010 2011 2012 2010 2011 2012
Total, din care: 4376 4349 4442 2291 2301 2364 2085 2048 2078

Agricultură, silvicultură şi
pescuit

95 98 103 72 76 79 23 22 24

Industrie 1237 1259 1295 712 717 740 525 542 555

Construcţii 337 334 356 290 288 308 47 46 46
Comerţ cu ridicata şi cu
amănuntul; repararea
autovehiculelor şi
motocicletelor

752 753 758 355 369 360 397 384 398

Transport şi depozitare 258 256 254 189 188 190 69 68 64
Hoteluri şi restaurante 108 108 115 39 42 45 69 66 70
Informaţii şi comunicaţii 106 110 117 64 65 71 42 45 46
Intermedieri financiare şi
asigurări

101 99 96 32 31 31 69 68 65

Tranzacţii imobiliare 27 27 25 15 16 13 12 11 12
Activităţi profesionale,
ştiinţifice şi tehnice

126 127 130 65 66 69 61 61 61

Activităţi de servicii
administrative şi activităţi  de
servicii suport

181 198 225 125 136 157 56 62 68

Administraţie publică şi
apărare; asigurări sociale din
sistemul public1)

210 193 187 95 84 80 115 109 107

Învăţământ 380 364 360 122 115 111 258 249 249
Sănătate şi asistenţă socială 366 333 321 74 69 66 292 264 255
Activităţi de spectacole,
culturale şi recreative

53 51 54 24 22 23 29 29 31

Alte activităţi de servicii 39 39 39 18 17 17 21 22 22
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Sursa: Cercetarea statistică privind costul forţei de muncă,,* Comunicat de presă Nr. 228 din 27
septembrie 2013, Institutul Naţional de Statistică

Din datele prezentate în tabelul nr 1 se observă că numărul mediu al
salariaţilor in cursul anului 2012 a fost de 4,44 milioane persoane (în creştere faţă de
anul 2011 cu 94.200 persoane), iar în anul 2011 a înregistrat scăderi faţă de anul
2010, o scădere materializată în 27 mii persoane, scădere susţinută de persoanele de
sex feminin. Pe principalele structuri  se observă o uşoară revenire în cazul industriei
unde se înregistrează în 2011 cu 22 mii persoane faţă de 2010, creştere susţinută atât
de bărbaţi cât şi de femei. O evoluţie asemănătoare o observăm si in cazul
comerţului cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor.
Tot despre evoluţii pozitive vorbim si in cazul activităţilor de informaţii şi
comunicaţii, activităţilor profesionale, ştiinţifice şi tehnice si in activităţi de
spectacole, culturale şi recreative

O situaţie constantă se observa in cazul serviciilor turistice unde se
înregistrează acelaşi număr de salariaţi atât în anul 2011 cât şi în 2010, preponderent
în acest sector de activitatea fiind femeile.

Observăm scăderi însemnate în cazul serviciilor de sănătate şi asistenta
sociala şi in cazul celor de invatamant, administraţie publică şi apărare; asigurări
sociale din sistemul public.

Distribuţia salariaţilor pe sectoare economice în anul 2010 arată că, 61,8% se
regăseau în servicii (sectorul terţiar) în creştere cu 1,3 puncte procentuale faţă de
anul 2009, respectiv cu 4,8 puncte procentuale faţă de anul 2008.În sectorul
secundar (industrie + construcţii) lucrau 36,0% din total salariaţi, cu 1,2 puncte
procentuale mai puţin decât în anul 2009, respectiv cu 4,9 puncte procentuale mai
puţin decât în anul 2008. Ponderea numărului de salariaţi care şi-au desfăşurat
activitatea în ramurile agricole (sectorul primar) a fost de numai 2,2%, în scădere cu
0,1 puncte procentuale faţă de anul precedent şi în creştere cu 0,1 puncte
procentuale faţă de anul 2008.

Tabelul 2: Populaţia ocupată după participarea la activitatea economică, pe sexe şi
medii

mii persoane
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Populaţia activă, total din  care: 10041 9994 9944 9924 9965 9868 9964
Masculin 5526 5515 5526 5524 5549 5457 5550
Feminin 4515 4479 4418 4400 4416 4411 4414

Urban 5595 5494 5471 5475 5538 5563 5550
Rural 4446 4500 4473 4449 4427 4305 4414

Populaţia ocupată, total din  care: 9313 9353 9369 9243 9240 9138 9263
Masculin 5074 5116 5157 5100 5112 5026 5511
Feminin 4239 4237 4212 4143 4128 4112 3752

Urban 5115 5072 5101 5032 5032 5072 5437
Rural 4198 4281 4268 4211 4208 4066 3826

Sursa: Institutul National de Statistică, Anuarul Statistic al României, 2012, *Date provizorii
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Populaţia după participarea la activitatea economică, pe sexe şi medii a
evoluat conform datelor prezentate in tabelul nr 2 si anume:

 populaţia activă în Romania prezintă per total tendinţa
descrescătoare din anul 2006 până în anul 2011, scădere cuantificata într-o scădere
de 173 mii persoane, aspect care se suprapune restructurărilor din economie dar şi
perioade de criză economică declanşată în 2008. Pe sexe se observă că predomină
bărbaţii care au înregistrat scăderi mai mici decât femeile. Mediul urban reprezintă
cam 60% din populaţia activa.

 populaţia ocupata per total înregistrează creşteri până in anul 2008
după care constatăm scăderi. Proporţiile intre bărbaţi si femei dar si intre mediul
urban si rural se menţin la fel ca si in cazul populaţiei active.

Tabelul 3 Rata de activitate, rata de ocupare şi rata şomajului pe sexe şi medii în
România

- %
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Rata de activitate
Total 63,7 63,0 62,9 63,1 63,6 63,3 64,2

Pe sexe Masculin 70,8 70,1 70,6 70,9 71,5 70,7 72,1
Feminin 56,6 56,0 55,2 55,4 55,8 56,0 56,4

Pe medii Urban 62,6 61,6 61,7 62,1 63,1 63,9 64,2
Rural 65,2 65,1 64,5 64,6 64,4 62,6 64,2

Rata de ocupare 2)

Total 58,8 58,8 59,0 58,6 58,8 58,5 59,5
Pe sexe Masculin 64,7 64,8 65,7 65,2 65,7 65,0 66,5

Feminin 53,0 52,8 52,5 52,0 52,0 52,0 52,6
Pe medii Urban 57,2 56,8 57,5 57,1 57,3 58,2 58,7

Rural 61,1 61,5 61,2 60,7 60,9 58,8 60,7
Rata şomajului1)

Total 7,3 6,4 5,8 6,9 7,3 7,4 7,0
Pe sexe Masculin 8,2 7,2 6,7 7,7 7,9 7,9 6,4

Feminin 6,1 5,4 4,7 5,8 6,5 6,8 7,6
Pe
medii

Urban 8,6 7,7 6,8 8,1 9,1 8,8 8,6
Rural 5,6 4,9 4,6 5,4 5,0 5,5 5,1

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Anuarul Statistic al României, 2012, Forţa de muncă
în România: Ocupare şi şomaj – anul 2012

Rata de activitate reprezintă raportul dintre populaţia activă şi populaţia
totală în vârstă de 15-64 ani, exprimat procentual.Constatăm per ansamblu că rata
de activitate are valori relativ constante oscilând între un minim de 62,9% în anul
2008 şi un maxim de 63,7% în anul 2006. În ceea ce priveşte repartiţia acestui
indicator pe sexe observam ca rata de activitate este mai intense pentru bărbaţi,
peste 70%, iar pentru femei este mai scăzuta adică peste 55%. Dacă facem referire la
mediile de rezidentă constatăm că se menţine un echilibru intre mediul urban si cel
rural pe toată perioada analizată.
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Rata de ocupare reprezintă raportul dintre populaţia ocupată şi populaţia
totală în vârstă de 15-64 ani, exprimat procentual.

Rata şomajului reprezintă raportul dintre numărul şomerilor şi populaţia
activă, exprimat procentual.

De asemenea observăm că rata de ocupare si rata şomajului înregistrează
oscilaţii minime, menţinând aceleaşi tendinţe ca si in cazul ratei de ocupare.

Evoluţia şomajului în România

În cadrul acestui subcapitol ne propunem să prezentăm principalele date
referitoare la şomaj, acesta fiind cel mai grav dezechilibru existent pe piaţa muncii în
Romania în ultima vreme. Astfel vom folosi date statistice oficiale disponibile la
acest moment despre numărul de şomeri si rata şomajului în Romania în perioada
2006-2011.

Tabelul 4: Numărul şomerilor în Romania în perioada 2006-2011
–mii persoane

2006 2007 2008 2009 2010 2011
Şomeri1) Total din care 728 641 575 681 725 730

Masculin 452 399 369 424 437 431
Feminin 276 242 206 257 288 299

Urban 480 422 370 443 506 491
Rural 248 219 205 238 219 239

Sursa: Institutul National de Statistică, Anuarul Statistic al României, 2012

La agenţiile pentru ocupare a forţei de muncă, numărul şomerilor
înregistraţi, la sfârşitul anului 2010, era de 725 mii persoane în creştere cu 10,6%
faţă de anul 2009 ceea ce reprezintă, în date absolute, mai mare cu 44 mii persoane.
Repartizarea pe sexe relevă că, preponderente în numărul total al şomerilor
înregistraţi erau persoanele de sex masculin (57,8%) care au înregistrat o scădere cu
15 mii persoane. Si in anul 2011 se înregistrează creşteri ale numărului de şomeri
însă intr-un ritm mai lent fiind cu 5 mii mai mulţi decât in 2010. cei mai mulţi
şomeri se înregistrează in mediul urban in anul 2011 fiind 491 mii persoane in
mediul urban fată de numai de 239 in mediul rural.

Un alt indicator care poate să ne sprijine in demersul nostru este rata
şomajului a cărei evoluţie o prezentăm în tabelul de mai jos.
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Tabelul 5: Rata şomajului în România în 2010 şi 2011 după nivelul de educaţie
Total 2010 Total 2011

Nivelul de educaţie Nivelul de educaţie
Superior Mediu Scăzut Superior Mediu Scăzut

Total 7,3 5,4 8,3 6,1 7,4 5,1 8,1 7,3
Pe sexe

Masculin 7,9 5,3 8,4 8,0 7,9 4,7 8,1 9,7
Feminin 6,5 5,4 8,1 4,1 6,8 5,6 8,1 4,7

Pe medii
Urban 9,1 5,3 9,7 16,7 8,8 4,9 9,3 18,8
Rural 5,0 5,9 6,0 3,8 5,5 7,0 6,1 4,7

Sursa: Institutul National de Statistică, Anuarul Statistic al României, 2012

La nivelul ţării, rata şomajului înregistrat (calculată prin raportarea
numărului de şomeri înregistraţi la populaţia activă civilă) era de 7,0% la sfârşitul
anului 2010, în scădere cu 0,8 puncte procentuale comparativ cu aceeaşi perioadă a
anului precedent (7,8% în decembrie 2009).

În mare măsură, şomajul a afectat mai mult bărbaţii decât femeile, rata
şomajului în rândul populaţiei masculine întrecând rata şomajului feminin cu 1,3
puncte procentuale (7,6% pentru bărbaţi comparativ cu 6,3% în cazul femeilor).

Se observă că cei mai mulţi şomeri au fost înregistraţi in anul 2009 mai
precis 709383 persoane. Dintre aceştia au fost înregistraţi 435497 beneficiari de
indemnizaţii de şomaj, cei mai numeroşi fiind cei cu studii de nivel primar,
gimnazial, profesional. In anul 2010 se menţin valori ridicate comparative cu anul
2011 când rata şomajului este de 5,2%, adică 461013 şomeri, mai putin cu 248370
şomeri decât in anul 2009.

Pentru o imagine elocventă asupra evoluţiei numărului de şomeri şi a ratei
şomajului în Romania in perioada 2006-2011 prezentăm figura de mai jos

Sursa: Anuarul statistic al României, 2012

Figura 1 Numărul şomerilor înregistraţi şi rata şomajului înregistrat

Rabontu, C. I., Balacescu, A. (2014). Regional Labour Market Dynamics in Romania in the period 2006-2012 [Dinamica pietei
fortei de munca la nivel regional in Romania in perioada 2006 – 2012]. In Rogojanu, D. C. (coord.) (2014). Regionalizare si

politici regionale, pp.357-368. Iasi, Romania: Editura Lumen.



Coordonator: Dumitru-Cătălin ROGOJANU

364

Evoluţia pieţei muncii în Romania la nivel regional

România a cunoscut disparităţi economico-sociale la nivel regional, de-a
lungul întregii ei evoluţii statale. În timp ce activitatea industrială era concentrată în
anumite regiuni ale ţării, preponderent acolo unde se aflau şi resursele minerale şi
energetice accesibile, alte regiuni se caracterizau prin dominanta activităţilor agricole
şi de servicii.

Deşi rata şomajului a crescut în ultimii ani, ca urmare a disponibilizărilor
care au avut loc în sectorul minier şi întreprinderile de stat, se aşteaptă noi creşteri
ale nivelului şomajului şi subocupării, datorită accelerării procesului de restructurare
economică a ţării, îndeosebi în acele regiuni cu judeţe care au industrii în declin
(industrie extractivă, chimică şi construcţii de maşini).

În România există o mare lipsă de experienţă a populaţiei pentru a lucra
corespunzător cerinţelor economiei de piaţă. Cea mai mare problemă o constituie
anticiparea cât mai exactă a cerinţelor viitoare de calificare şi asimilarea mentală a
ideii de învăţare pe tot timpul vieţii. Recalificarea nu înseamnă neapărat o meserie
nouă ci adaptarea, ajustarea la cerinţele noi ale pieţei.

Dezvoltarea resurselor umane vizează trei direcţii importante de acţiune: a)
calificarea şi recalificarea nu numai a şomerilor, dar şi a celor care lucrează în
întreprinderi de stat, care urmează să se restructureze; b) utilizarea unor politici
active de ocupare a resurselor umane disponibile; c) găsirea de locuri de activitate
pentru persoanele dezavantajate sau cu probleme speciale.

În plan regional situaţia pieţei muncii este redată prin intermediul
următorilor indicatori.

Tabelul 6: Populaţia după participarea la activitatea economică, în profil teritorial,
regiunea de Nord Vest

2006 2007 2008 2009 2010 2011
mii persoane

Populaţia activă Total 1217 1198 1172 1165 1232 1228
Populaţia ocupată Total 1145 1147 1128 1100 1148 1164
Şomeri Total 72 51 44 65 84 64

procente
Rata de activitate Total 60,9 59,6 58,7 58,6 62,1 62,2
Rata de ocupare Total 57,1 57.0 56,4 55,2 57,7 58,8
Rata şomajului Total 5,9 4,3 3,8 5,6 6,8 5,2

Sursa: Institutul National de Statistică, Anuarul Statistic al României, 2012

Constatăm că populaţia ocupată în regiunea de Nord Vest crescător pana in
2007, apoi se înregistrează o scădere de 26 mii persoane in anul 2008, după care
observam o revenire a acestui indicator. Însa dacă mergem mai departe şi analizăm
populaţia ocupată, indicator reprezentativ pentru gradul de dezvoltare al pieţei
muncii din această regiune observăm o tendinţă asemănătoare, cu o rată de ocupare
de peste 55,2% şi un maxim de 58,8% în anul 2011. Numărul de şomeri a înregistrat
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scăderi in ultimul an al analizei, înregistrându-se o rată a şomajului  de 5,2% sub rata
şomajului de la nivel national.

Tabelul 7 Populaţia după participarea la activitatea economică, în profil teritorial,
regiunea Centru

2006 2007 2008 2009 2010 2011
mii persoane

Populaţia activă Total 1120 1100 1123 1115 1076 1055
Populaţia ocupată Total 1019 1006 1027 996 963 938
Şomeri Total 101 94 96 119 113 117

procente
Rata de activitate Total 61,6 60,4 61,9 61,8 59,8 58,9
Rata de ocupare Total 56,0 55,1 56,6 55,1 53,5 52,3
Rata şomajului Total 9,0 8,5 8,5 10,7 10,5 11,1

Sursa: Institutul National de Statistică, Anuarul Statistic al României, 2012

În regiunea de Centru în perioada 2006-2011 se înregistrează mai puţine
persoane atent în cazul populaţiei ocupate cât şi a celei active faţă de regiunea de
Nord Vest alături de care formează Macroregiunea 1. Tendinţa este asemănătoare,
însă în ceea ce priveşte rata şomajului se constată că aceasta este peste media
naţională, ajungând in anul 2011 la 11,1%.

Tabelul 8 Populaţia după participarea la activitatea economică, în profil teritorial,
regiunea de Nord Est

2006 2007 2008 2009 2010 2011
mii persoane

Populaţia activă Total 1757 1785 1753 1773 1793 1819
Populaţia ocupată Total 1653 1696 1674 1666 1689 1731
Şomeri Total 104 89 79 107 104 88

procente
Rata de activitate Total 64,2 64,8 63,6 64,8 66,1 67,2
Rata de ocupare Total 60,1 61,3 60,5 60,6 62,0 63,7
Rata şomajului Total 5,9 5,0 4,5 6,0 5,8 4,8

Sursa: Institutul National de Statistică, Anuarul Statistic al României, 2012

În cadrul acestei regiuni avem cea mai mare valoare pentru populaţia activă
si cea ocupată prezentând o evoluţie echilibrată cu o creştere însemnată in anul 2011
când se înregistrează 1819 mii persoane. Rata şomajului este sub media naţională
fiind in anul 2011 de 4,8% având o valoare aproximativ egală cu cea înregistrată in
anul 2008 când creşterea economică era puternică.
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Tabelul 9 Populaţia după participarea la activitatea economică, în profil teritorial,
regiunea de Sud Est

2006 2007 2008 2009 2010 2011
mii persoane

Populaţia activă Total 1298 1262 1246 1240 1252 1230
Populaţia ocupată Total 1182 1155 1156 1147 1142 1106
Şomeri Total 116 107 90 93 110 124

procente
Rata de activitate Total 62,2 60,1 59,8 60,0 61,0 60,1
Rata de ocupare Total 56,4 54,7 55,3 55,4 55,5 53,9
Rata şomajului Total 9,0 8,5 7,2 7,5 8,8 10,1

Sursa: Institutul National de Statistică, Anuarul Statistic al României, 2012

Datele referitoare la regiunea de Sud Est ne prezintă o evoluţiei descendentă
din 2006 pana in anul 2009, o uşoară revenire in 2010 si din nou scădere in anul
2011 pentru populaţia activă. Populaţia ocupată înregistrează scăderi pe toată
perioada analizată. Rata şomajului are valori foarte ridicate asemănătoare cu
regiunea Centru dar sub valoarea înregistrată aici.

Tabelul 10 Populaţia după participarea la activitatea economică, în profil teritorial,
regiunea de Sud Muntenia

2006 2007 2008 2009 2010 2011
mii persoane

Populaţia activă Total 1586 1600 1593 1572 1554 1458
Populaţia ocupată Total 1437 1468 1485 1445 1425 1306
Şomeri Total 149 132 108 127 129 152

procente
Rata de activitate Total 66,2 66,3 65,9 65,7 65,4 62,1
Rata de ocupare Total 59,6 60,5 61,1 60,1 59,7 55,3
Rata şomajului Total 9,4 8,2 6,8 8,0 8,3 10,4

Sursa: Institutul National de Statistică, Anuarul Statistic al României, 2012

Cu un număr însemnat în ceea ce priveşte populaţia activă dar şi cea
ocupată, regiunea Sud Muntenia creşteri în anul 2007 faţă de 2006, după care
scăderea este permanentă pană la finalul perioadei analizate. Constatăm de
asemenea că rata şomajului se află peste media naţională ajungând de la 8,3% în anul
2010 la 10,4% în 2011.

Tabelul 11 Populaţia după participarea la activitatea economică, în profil teritorial,
regiunea Bucureşti Ilfov

2006 2007 2008 2009 2010 2011
mii persoane

Populaţia activă Total 1074 1061 1068 1085 1101 1118
Populaţia ocupată Total 1023 1018 1032 1042 1051 1058
Şomeri Total 51 43 36 43 50 60
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procente
Rata de activitate Total 66,0 65,1 65,5 66,5 67,4 68,5
Rata de ocupare Total 62,9 62,4 63,3 63,8 64,3 64,7
Rata şomajului Total 4,7 4,1 3,4 4,0 4,6 5,4

Sursa: Institutul National de Statistică, Anuarul Statistic al României, 2012

Regiunea Bucureşti Ilfov regiune la nivelul căreia se află si capitala României
înregistrează creşteri începând cu anul 2007, având şi un nivel scăzut al ratei
şomajului. Rata de ocupare este una din cele mai ridicate din regiunile analizate.

Tabelul 12 Populaţia după participarea la activitatea economică, în profil teritorial,
Macroregiunea 4

2006 2007 2008 2009 2010 2011
Sud - Vest Oltenia

mii persoane
Populaţia activă Total 1118 1103 1112 1107 1100 1100
Populaţia ocupată Total 1039 1028 1040 1032 1017 1024
Şomeri Total 79 75 72 75 83 76

procente
Rata de activitate Total 65,1 64,1 64,6 64,7 64,5 65,2
Rata de ocupare Total 60,1 59,3 60,0 59,9 59,2 60,3
Rata şomajului Total 7,1 6,8 6,5 6,8 7,5 6,9

Vest
mii persoane

Populaţia activă Total 871 885 877 867 857 860
Populaţia ocupată Total 815 835 827 815 805 811
Şomeri Total 56 50 50 52 52 49

procente
Rata de activitate Total 62,8 63,2 62,9 62,4 61,7 62,0
Rata de ocupare Total 58,7 59,6 59,3 58,6 57,9 58,4
Rata şomajului Total 6,4 5,6 5,7 6,0 6,0 5,7

Sursa: Institutul National de Statistică, Anuarul Statistic al României, 2012

În macroregiunea 4 din care face parte regiunea Sud Vest Oltenia şi regiunea
Vest se constată oscilaţii mici de la un an la altul în ceea ce priveşte populaţia activă
dar şi cea ocupată. Rata şomajului este mai ridicată în regiunea Sud Vest Oltenia, in
scădere in 2011 când se înregistrează 6,9% faţă de 7,5% în anul 2010. În regiunea de
Vest rata şomajului este de 5,7 % în anul 2011.

Concluzii

Piaţa muncii este o piaţă cu anumite specificităţi pe care am încercat să le
surprindem în cadrul acestei lucrări. Este o piaţă dinamică, iar aspectele de evoluţie
regăsite în cadrul studiului realizat fiind următoarele:

 Numărul salariaţilor a înregistrat scăderi în 2011 fată de anul 2010, o
scădere materializată în 27 mii persoane, scădere susţinută de persoanele de sex
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feminin. Pe principalele structuri se observă o uşoară revenire în cazul industriei
unde se înregistrează în 2011 mai mult cu 22 mii persoane faţă de 2010, creştere
susţinută atât de bărbaţi cât şi de femei.

 La finalul anului 2011 populaţia ocupată civilă a fost de 8366,
înregistrându-se o scădere faţă de anul anterior 2010 cu 5,0 mii persoane.

 Populaţia activă în Romania prezintă per total tendinţă
descrescătoare din anul 2006 până în anul 2011, scădere cuantificată într-o scădere
de 173 mii persoane, aspect care se suprapune restructurărilor din economie dar si
perioadei de criză economică declanşată in 2008. Pe sexe se observă că predomină
bărbaţii care au înregistrat scăderi mai mici decât femeile. Mediul urban reprezintă
cam 60% din populaţia activă.

 Populaţia ocupată per total înregistrează creşteri până în anul 2008
după care constatăm scăderi. Proporţiile între bărbaţi si femei dar şi între mediul
urban şi rural se menţin la fel ca şi în cazul populaţiei active.
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