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Abstract. This work represents the synthesis and the conclusions drawn following the investigation
concerning the organized labor force. There are presented the main theoretical and methodological
aspects upon which the investigation is based. Next, the evolution and structure of the labor force is
analyzed, based upon a set of characteristics. The work is accompanied by significant charts and tables.
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1. Unele aspecte metodologice

Evaluarea situaþiei existente pe piaþa forþei de muncã
din România, evoluþia fenomenelor de ocupare, ºomaj ºi
inactivitate se realizeazã prin anchete statistice asupra forþei
de muncã în gospodãrii.

Ancheta furnizeazã, într-o manierã coerentã, date
esenþiale asupra tuturor segmentelor de populaþie, cu
posibilitãþi de corelare ºi structurare dupã caracteristici
demo-socio-economice diverse, în condiþii de
comparabilitate internaþionalã.

Ultimele reglementãri ale Comisiei Europene au adus
modificãri în definirea sferei de cuprindere a populaþiei
ocupate ºi a celei aflate în ºomaj. În scopul armonizãrii cu
principiile ºi metodologiile Uniunii Europene în domeniul
statisticii ocupãrii ºi ºomajului, din anul 2002 au fost
reproiectate chestionarele anchetei, definiþiile principalilor
indicatori ai ocupãrii ºi ºomajului fiind revizuite în
concordanþã cu noile reglementãri europene.

Conceptele de bazã utilizate în ancheta statisticã sunt
redate în continuare.

Populaþia în vârstã de muncã include toate persoanele
cu vârsta cuprinsã între 15 ºi 64 ani.

Pentru asigurarea comparabilitãþii, la definirea acestei
categorii de populaþie s-au folosit limitele de vârstã utilizate
pe plan internaþional.

Raportul de dependenþã economicã reprezintã numãrul
persoanelor neocupate (inactive sau în ºomaj) ce revin la o
mie de persoane ocupate.

Populaþia activã din punct de vedere economic
cuprinde toate persoanele care furnizeazã forþa de muncã
disponibilã pentru producþia de bunuri ºi servicii în timpul
perioadei de referinþã, incluzând populaþia ocupatã ºi
ºomerii.

Rata de activitate reprezintã ponderea populaþiei ac-
tive din grupa de vârstã x în populaþia totalã din aceeaºi
grupã de vârstã x.

Populaþia ocupatã cuprinde toate persoanele de 15 ani
ºi peste care au desfãºurat o activitate economicã
producãtoare de bunuri sau servicii de cel puþin o orã în
perioada de referinþã (o sãptãmânã), în scopul obþinerii unor
venituri sub formã de salarii, platã în naturã sau alte beneficii.

Rata de ocupare exprimã ponderea populaþiei ocupate
din grupa de vârstã x în populaþia totalã din aceeaºi grupã
de vârstã x.
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Programul obiºnuit de lucru al persoanelor ocupate
s-a definit ca fiind complet sau parþial, conform declaraþiei
acestora ºi contractului colectiv de muncã.

Durata obiºnuitã a sãptãmânii de lucru se considerã
durata sãptãmânii tipice de lucru, nu cea prevãzutã în
contractul colectiv de muncã sau alte tipuri de acord de
muncã.

ªomerii, conform standardelor BIM, sunt persoanele în
vârstã de 15-74 ani care în cursul perioadei de referinþã nu
au un loc de muncã ºi nu desfãºoarã o activitate în scopul
obþinerii unor venituri,  sunt în cãutarea unui loc de muncã,
utilizând în ultimele 4 sãptãmâni diferite metode active
pentru a-l gãsi, sunt disponibile sã înceapã lucrul în
urmãtoarele douã sãptãmâni, dacã s-ar gãsi imediat un loc
de muncã.

Rata ºomajului, în sens BIM, reprezintã proporþia
ºomerilor BIM din grupa de vârstã x în populaþia activã
din grupa de vârstã x.

Rata ºomajului de lungã duratã reprezintã ponderea
ºomerilor BIM aflaþi în ºomaj de 12 luni ºi peste în
populaþia activã.

Rata ºomajului de lungã duratã pentru tineri (15-24
ani) reprezintã ponderea ºomerilor tineri dupã sistemul BIM
aflaþi în ºomaj de 6 luni ºi peste în populaþia activã.

Incidenþa ºomajului de lungã duratã reprezintã
ponderea numãrului ºomerilor de lungã duratã în total
ºomeri.

Incidenþa ºomajului de lungã duratã pentru tineri (15-
24 ani) reprezintã ponderea numãrului ºomerilor tineri de
lungã duratã (6 luni ºi peste) în total ºomeri.

Ponderea ºomerilor tineri în total persoane tinere se
determinã prin raportarea numãrului de ºomeri de 15-24
ani la populaþia totalã de 15-24 ani.

ªomerii înregistraþi sunt acele persoane care au declarat
cã în perioada de referinþã erau înscrise la agenþiile pentru
ocuparea forþei de muncã, indiferent dacã primeau sau nu
indemnizaþie de ºomaj.

Populaþia ocupatã este grupatã dupã activitatea
economicã a locului de muncã, statutul profesional ºi
ocupaþie.

La stabilirea activitãþii locului de muncã s-a avut în
vedere: activitatea unitãþii economico-sociale, activitatea
subunitãþii, activitatea principalã a unitãþii economico-
sociale pentru persoanele cu funcþii de conducere sau care
desfãºoarã activitãþi auxiliare, activitatea determinatã pe
baza ocupaþiei, pentru persoanele care lucreazã pe cont
propriu, activitatea locului de muncã al persoanei ajutate,
pentru lucrãtorii familiali neremuneraþi.

Populaþia se repartizeazã pe grupe de activitãþi
utilizându-se Clasificarea Activitãþilor din Economia
Naþionalã.

Statutul profesional reprezintã situaþia deþinutã de o
persoanã în funcþie de modul de obþinere a veniturilor prin

activitatea exercitatã ºi poate fi: salariat, persoana care-ºi
exercitã activitatea pe baza unui contract de muncã într-o
unitate economicã sau socialã; patron, persoana care-ºi
exercitã ocupaþia (meseria) în propria sa unitate; lucrãtor
pe cont propriu, persoana care-ºi exercitã activitatea în
unitatea proprie sau într-o afacere individualã, fãrã a angaja
niciun salariat, fiind ajutat sau nu de membrii familiei
neremuneraþi; lucrãtor familial neremunerat, persoana
care-ºi exercitã activitatea într-o unitate economicã
familialã condusã de un membru al familiei sau o rudã,
pentru care nu primeºte remuneraþie sub formã de salariu
sau platã în naturã; membru al unei societãþi agricole sau
al unei cooperative neagricole, persoana care a lucrat fie
ca proprietar de teren agricol într-o societate agricolã
constituitã conform Legii nr. 36/1991, fie ca membru al
unei cooperative meºteºugãreºti, de consum sau de credit.

Gruparea populaþiei dupã ocupaþie are în vedere funcþia
sau meseria persoanelor active efectiv exercitatã, prin
ocupaþie înþelegându-se activitatea utilã, aducãtoare de
venit pe care o desfãºoarã o persoanã, într-o unitate
economico-socialã. Populaþia ocupatã se repartizeazã pe
grupe de ocupaþii utilizându-se Clasificarea Ocupaþiilor
din România (COR), respectiv: munca la domiciliu
cuprinde activitãþile profesionale care se efectueazã în
totalitate sau parþial acasã la o persoanã; munca atipicã se
referã la activitatea principalã desfãºuratã seara (începând
cu ora 1800), noaptea (începând cu ora 2200), sâmbãtã,
duminicã, precum ºi la activitatea desfãºuratã în schimburi;
populaþia inactivã din punct de vedere economic cuprinde
toate persoanele care n-au lucrat nici cel puþin o orã ºi nici
nu erau ºomeri în perioada de referinþã (elevi sau studenþi,
pensionari, casnice, persoane întreþinute de alte persoane
ori de stat,  persoane care au declarat cã în sãptãmâna de
referinþã aveau un loc de muncã de la care au absentat, nu
au certitudinea cã vor reveni la locul de muncã într-o
perioadã de cel mult trei luni ºi care nu primesc cel puþin
50% din salariu de la angajator, nu sunt disponibile sã
înceapã lucrul ºi care nu au cãutat în mod activ un loc de
muncã); persoanele descurajate, sunt persoane inactive
disponibile sã lucreze în urmãtoarele douã sãptãmâni, care
în ultimele 4 sãptãmâni au cãutat un loc de muncã folosind
metode pasive sau cã nu cautã un loc de muncã deoarece:
au crezut cã nu existã locuri libere, nu se simt pregãtite
profesional, cred cã nu vor gãsi de lucru din cauza vârstei,
au cãutat altãdatã ºi nu au gãsit.

Procesul de instruire cuprinde totalitatea activitãþilor
de învãþare întreprinse în vederea îmbunãtãþirii
cunoºtinþelor, calificãrii ºi competenþei, în scop personal,
civic, social ºi/sau legat de carierã ºi presupune luarea în
prealabil a deciziei de a învãþa, cu perspectiva
îmbunãtãþirii cunoºtinþelor, informaþiilor, competenþei,
înþelegerii, calificãrii, comportamentului.

Gruparea privind pregãtirea a avut în vedere nivelul ºcolii
de cel mai înalt grad absolvite (învãþãmânt universitar, liceal,
profesional, primar (elementar), fãrã ºcoalã absolvitã.
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Nivelul de educaþie a fost grupat în: scãzut (gimnazial,
primar, fãrã ºcoalã absolvitã), mediu (liceal, profesional,
postliceal de specialitate sau tehnic de maiºtri), superior
(universitar de scurtã ºi lungã duratã, doctorat).

Nivelul de instruire al persoanelor adulte (25-64 ani)
aratã structura populaþiei de aceastã vârstã dupã nivelul de
educaþie absolvit scãzut, mediu, superior. Se calculeazã ca
raport între populaþia de 25-64 ani din fiecare categorie,
corespunzãtor nivelului de educaþie, ºi populaþia totalã
din aceeaºi grupã de vârstã.

Gradul de participare la procesul educaþional sau de
instruire a persoanelor de 25-64 ani se determinã prin
raportarea populaþiei de 25-64 ani care urmeazã o formã de
instruire la totalul populaþiei 25-64 ani.

Gradul de instruire al tinerilor de 20- 24 ani reprezintã
ponderea tinerilor absolvenþi ai unei forme de învãþãmânt
de nivel educaþional cel puþin mediu, în totalul tinerilor.

Rata de pãrãsire timpurie a sistemului educaþional a
tinerilor (18-24 ani) reprezintã proporþia populaþiei de
18-24 ani cu nivel de educaþie elementar (scãzut) care nu
urmeazã nicio formã de instruire în total populaþie de
aceeaºi vârstã.

Ancheta privind forþa de muncã cuprinde persoanele
cu domiciliul permanent în România, membre ale
gospodãriilor din locuinþele selectate.

Prin gospodãrie se înþelege grupul de douã sau mai
multe persoane care locuiesc împreunã în mod obiºnuit,
având, în general, legãturi de rudenie ºi care se gospodãresc
(fac menajul) în comun, participând în totalitate sau parþial
la formarea veniturilor ºi la cheltuirea lor.

Datele sunt colectate prin metoda interviului direct cu
persoanele de 15 ani ºi peste, la domiciliul gospodãriilor
din locuinþele cercetate.

Ancheta s-a realizat pe un eºantion aleatoriu de
locuinþe, reprezentativ la nivelul þãrii ºi pe regiuni,
utilizându-se un plan de sondaj în douã trepte.
Reprezentativitatea se referã la structura gospodãriilor ºi
la distribuþia populaþiei pe medii, sexe ºi grupe de vârstã.
Diferenþele de structurã care apar datoritã situaþiei din teren
la momentul realizãrii anchetei sunt anulate prin aplicarea
unor procedee de ajustare în funcþie de rata de nonrãspuns
pe medii de rezidenþã ºi în funcþie de distribuþia populaþiei
pe medii, sexe ºi grupe de vârstã.

Planul de sondaj s-a bazat pe construirea, în prima
treaptã, a Eºantionului Multifuncþional de Zone
Teritoriale, format din 780 de centre de cercetare  repartizate
în toate judeþele ºi sectoarele Municipiului Bucureºti ºi au
fost utilizate datele de la Recensãmântului Populaþiei ºi
Locuinþelor din martie 2002.

Pentru dimensionarea eºantionului din treapta a doua
s-a luat în considerare obþinerea unor estimaþii ale
principalelor caracteristici cercetate, care sã fie afectate de
erori în limita a 3% ºi garantate cu o probabilitate de 97%
(eºantionul a cuprins 28.080 de locuinþe).

În ancheta organizatã, din eºantionul de 28.080 de
locuinþe s-au gãsit 27.358 locuinþe ocupate de 27.482
gospodãrii. Rata de nonrãspuns înregistratã a fost de 4,2%.

Extinderea rezultatelor obþinute din anchetã la nivelul
þãrii s-a realizat pe baza coeficienþilor  atribuiþi persoanelor
din gospodãriile din eºantion care au rãspuns la interviu.

Pentru determinarea acestor coeficienþi s-au calculat
ponderile de bazã, au fost soluþionate non-rãspunsurile
totale ºi a fost redresat eºantionul utilizând metoda de
redresare (calibrare). Calibrarea se realizeazã la nivel de
regiune de dezvoltare utilizând ca variabile populaþia pe
sexe ºi grupe de vârstã, mediul de rezidenþã ºi numãrul
total de gospodãrii.

2. Rezultatele anchetei asupra forþei de muncã
           în România

�  Populaþia totalã a României a fost de 21.624.000
locuitori, din care 18.251.000 persoane de 15 ani ºi peste.
Populaþia activã a fost la sfârºitul anului 2005 de 9.744.000
persoane, din care 9.078.000 erau cuprinºi în categoria
populaþiei ocupate ºi 660.000 în cea a ºomerilor. Numãrul
total al salariaþilor a fost de 5.900.000 persoane, 3.178.000
reprezentând populaþia ocupatã cuprinsã în alte categorii.
Salariaþii lucrau în industrie ºi construcþii (2.600.000
persoane), servicii (3.138.000 persoane) ºi agriculturã
(162.000 persoane). În cifre relative, la sfârºitul anului 2005,
persoanele de 15 ani ºi peste reprezentau 84,4% din
populaþia totalã a þãrii; dintre acestea 49,7% erau persoane
ocupate, 3,7% ºomeri BIM, iar 46,6% persoane inactive.

Persoanele în vârstã de muncã (15-64 ani) deþineau o
pondere de 69,6% din totalul populaþiei þãrii, persoanele
ocupate reprezentau 57,3%, ºomerii BIM 4,4%, iar
persoanele inactive 38,3%.

În totalul populaþiei de 15 ani ºi peste, ponderea
persoanelor inactive din punct de vedere economic era
superioarã la femei.

Raportul de dependenþã economicã (numãrul
persoanelor inactive ºi în ºomaj ce revin la 1000 persoane
ocupate) a fost de 1382‰ (comparativ cu 1387‰ în
trimestrul corespunzãtor din anul precedent), mai ridicat
pentru persoanele de sex feminine (1703‰ faþã de 1117‰
pentru bãrbaþi), precum ºi pentru cele din mediul urban
(1422‰ faþã de 1335‰ în mediul rural).

�� Repartizarea populaþiei de 15 ani ºi peste dupã
nivelul de educaþie relevã cã puþin peste jumãtate (51,6%)
avea nivel mediu de educaþie. Persoanele cu nivel scãzut
de educaþie reprezentau 40,1% din totalul populaþiei de
15 ani ºi peste, iar cele cu studii superioare deþineau o
pondere de 8,3%. Majoritatea absolvenþilor învãþãmântului
superior ºi al celui mediu erau bãrbaþi (51,3% ºi respective
53,3%) ºi erau persoane cu domiciliul în mediul urban
(90,3% ºi, respectiv, 66,1%).
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Distribuþia populaþiei în vârstã de 25-64 ani dupã
nivelul ºcolii absolvite de cel mai înalt grad aratã cã în
ultimul trimestru al anului 2005 majoritatea persoanelor
din aceastã grupã de vârstã (62,6%) aveau nivel de educaþie
mediu. Persoanele cu studii superioare deþineau o pondere
de 11,1%; pe sexe proporþia a fost apropiatã (11,4% pentru
persoanele de sex masculin ºi 10,8%  pentru cele de sex
feminin), diferenþe mai accentuate înregistrându-se însã
pe medii: 17,0% pentru persoanele cu domiciliul în mediul
urban faþã de 2,6% pentru persoanele cu domiciliul în
mediul rural.

În 2005, gradul de participare la procesul educaþional
sau de instruire al persoanelor de 25-64 ani era de 1,5%.

Rata de pãrãsire timpurie a sistemului educaþional
a tinerilor de 18-24 ani a fost de 20,2%. Aceastã ratã a
înregistrat valori mai mari în rândul persoanelor de
sex masculin (21,2% faþã de 19,3% în cazul persoanelor
de sex feminin) ºi în mediul rural (37,2%, faþã de 9,3% în
mediul urban).

Tinerii în vârstã de 20-24 ani cu nivel de educaþie cel
puþin mediu reprezentau 76,8% din totalul tinerilor
aparþinând acestei grupe de vârstã. Pe sexe, aceastã proporþie
a avut valori apropiate, pe medii însã, diferenþa a fost
semnificativã: 89,0% în mediul urban, faþã de numai 58,8%
în mediul rural.

�� Participarea la instruire a populaþiei de 15 ani ºi
peste a fost de 25%. Pe sexe, proporþia a fost apropiatã.
Diferenþe mai accentuate s-au înregistrat pe medii: 14,6%
pentru persoanele cu domiciliul în mediul urban faþã de
7,7% pentru persoanele cu domiciliul în mediul rural.

Rata de participare la cel puþin o formã de instruire a
fost de 1,5% pentru persoanele ocupate, 2,4% pentru ºomerii
BIM ºi 23,6% pentru persoanele inactive de 15 ani ºi peste.

Numãrul persoanelor care au urmat o formã de instruire
în cadrul sistemului naþional de educaþie a fost de
2.053.000 persoane. Dintre acestea, ponderile majoritare
au fost deþinute de femei, de persoanele cu domiciliul în
mediul urban ºi de tineri.

Pentru majoritatea dintre aceste persoane durata totalã
a instruirii a fost de doi ani ºi peste. Timpul alocat instruirii
a fost, în medie, de 29 ore pe sãptãmânã. Cele mai multe
persoane care au urmat o formã de instruire ºi-au desfãºurat
activitatea instructive-educativã în sãli de curs. Scopul
instruirii a fost, în 95,4% din cazuri, pregãtirea ºcolarã sau
universitarã de bazã. Proporþia persoanelor care au urmat o
formã de instruire în vederea formãrii profesionale era de
4,2% din total.

Din totalul celor care au urmat o formã de instruire în
cadrul sistemului naþional de educaþie, persoanele ocupate
au reprezentat 6,4%, iar ºomerii BIM numai 0,7%.

În ceea ce priveºte domeniile de pregãtire, 26,3% au
urmat o formã de instruire în domenii specifice activitãþilor
industriale, construcþii ºi arhitecturã, 21% au aprofundat
cunoºtinþe din domeniul social, economic, financiar

ºi juridic, iar 19,7% au urmat programe generale care asigurã
pregãtirea de bazã a persoanei.

În afara sistemului naþional de educaþie au fost
organizate diferite forme de instruire (cursuri, seminarii,
conferinþe etc.) la care au participat 42.000 persoane în
vârstã de 15 ani ºi peste. Dintre participanþi, cei mai mulþi
erau tineri (15-24 ani) ce domiciliau în mediul urban, 52,6%
erau femei, iar 31,4% erau persoane ocupate.

Din totalul persoanelor participante la o astfel de formã
de educaþie, 73,7% s-au instruit simultan, în afara ºi în
cadrul sistemului naþional de educaþie. Preponderente în
aceastã categorie au fost persoanele cu domiciliul în mediul
urban (72,0%) ºi cele de sex feminin (52,4%).

Instruirea în domeniul ºtiinþelor sociale, economice,
financiare ºi juridice pentru 10,7% din cazuri a fost cea
mai recentã formã de pregãtire din afara sistemului naþional
de educaþie. În domeniul studiului limbilor strãine erau
cuprinse 13,9% din cazuri.

Pentru cea mai recentã formã de instruire urmatã, scopul
urmãrit prin continuarea studiului în afara sistemului
naþional de educaþie a vizat latura profesionalã.

��În 2005 populaþia activã era de 9.744.000 persoane,
în scãdere cu 135.000 persoane faþã de perioada
corespunzãtoare a anului anterior. Din numãrul total al
persoanelor active 55,2% erau de sex masculin, iar 54,5%
aveau domiciliul în mediul urban. Ponderea tinerilor (15-
24 ani) în categoria populaþiei active a fost de 10,2%.

Rata de activitate a populaþiei de 15 ani ºi peste a fost
de 53,4%.

Cele mai ridicate valori ale acestui indicator s-au
înregistrat pentru persoanele de sex masculin din grupele
de vârstã 35-44 ani ºi 25-34 ani. Rata de activitate a tinerilor
(15-24 ani) a fost de 29,8%.

Persoanele de sex masculin au înregistrat o ratã de
activitate cu 14,7 puncte procentuale mai mare decât a femeilor.
Diferenþa cea mai accentuatã se observã la grupa de vârstã 45-
54 ani (81,1% pentru bãrbaþi faþã de 64,3% pentru femei).

Rata de activitate din mediul urban (52,0%) era
devansatã de cea din rural (55,2%), excepþie fãcând grupa
de vârstã 25-44 ani. Cea mai mare discrepanþã între cele
douã medii de rezidenþã se înregistra pentru populaþia de
55-64 ani (27,7% în urban faþã de 56,% în mediul rural).

Rata de activitate a populaþiei în vârstã de muncã (15-
64 ani) a fost de 61,7% ºi a înregistrat niveluri mai ridicate
pentru populaþia masculinã ºi pentru cea din mediul rural.

��Numãrul persoanelor ocupate în anul 2005 a fost de
9.078.000, în scãdere (-1,5%) faþã de anul anterior. Dintre
acestea predominau persoanele ocupate în vârstã de muncã
(15-64 ani). Bãrbaþii deþineau o pondere de 54,9%,
majoritatea persoanelor rezidente fiind din mediul urban.

Rata de ocupare a populaþiei de 15 ani ºi peste a fost de
49,7% ºi prezintã diferenþieri de 13,1 puncte procentuale
între sexe ºi de 4,2 puncte procentuale între mediile de
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rezidenþã. Cele mai înalte rate ale ocupãrii s-au înregistrat
pentru persoanele din grupa de vârstã 35-44 ani (84,2%
pentru persoanele de sex masculin ºi 78,4% pentru
persoanele rezidente în mediul urban), precum ºi la cele de
sex masculin din grupa de vârstã 25-34 ani (78,7%).

Rata de ocupare a populaþiei în vârstã de muncã a fost
de 57,3%, având valori mai ridicate pentru persoanele
ocupate de sex masculin ºi pentru cele din mediul rural.

Analiza distribuþiei pe grupe de vârstã a populaþiei
ocupate aratã cã ponderea cea mai mare era deþinutã de
persoanele din grupa de vârstã adultã (25-54 ani), acestea
regãsindu-se cu precãdere în mediul urban. Tinerii au
reprezentat 8,8% din populaþia ocupatã, fiind mai numeroºi
în mediul rural. Structura pe grupe de vârstã a populaþiei
ocupate de sex feminin nu diferã semnificativ de cea a
bãrbaþilor.

În mediul urban, 86,3% din populaþia ocupatã se
încadra în grupa de vârstã 25-54 ani, faþã de numai 64,9%
în mediul rural. Tinerii (15-24 ani) au reprezentat 10,9%

Distribuþia populaþiei ocupate pe grupe de vârstã ºi sexe

din populaþia ocupatã în mediul rural ºi 6,9% din cea a
mediului urban. Populaþia ocupatã în vârstã de 65 ani se
afla în mediul rural.

Distribuþia populaþiei ocupate dupã nivelul de educaþie
evidenþiazã faptul cã majoritatea erau absolvenþi ai
învãþãmântului liceal (inclusiv treapta I) ºi profesional.
Dintre persoanele ocupate de sex masculin, cele mai multe
(32,2%) au absolvit ºcoli profesionale, în timp ce în rândul
persoanelor de sex feminin o pondere semnificativã o
deþineau absolventele învãþãmântului liceal (inclusiv
treapta I).

În totalul populaþiei ocupate, persoanele cu studii
universitare au deþinut o pondere de 12,7%, iar absolvenþii
învãþãmântului postliceal sau etnic de maiºtri au
reprezentat 4,8%.

Persoanele cu nivel scãzut de educaþie (gimnazial,
primar ºi fãrã ºcoalã absolvitã) au reprezentat 25,7% din
totalul persoanelor ocupate. Dintre acestea, majoritatea
locuiau în mediul rural.

Distribuþia populaþiei ocupate pe grupe de vârstã ºi medii

Structura populaþiei ocupate dupã nivelul de educaþie

         Universitar   Postliceal        Liceal     Profesional  Gimnazial     Primar
ºi preºcolar
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Analizând structura populaþiei ocupate dupã statutul
profesional, se constatã cã salariaþii continuã sã deþinã cea
mai mare pondere în totalul populaþiei ocupate. Lucrãtorii
pe cont propriu ºi lucrãtorii familiali neremuneraþi
reprezentau o treime din populaþia ocupatã ºi locuiau în
proporþie ridicatã în mediul rural.

Persoanele de sex feminin reprezentau cea mai mare
parte dintre lucrãtorii familiali neremuneraþi, deþineau o
pondere de 45,8% în categoria salariaþilor ºi de 28,7% în
cea a lucrãtorilor pe cont propriu. Cea mai mare discrepanþã
pe sexe se constatã în rândul patronilor, numãrul femeilor
din aceastã categorie fiind de 3,4 ori mai mic decât cel al
bãrbaþilor.

Persoanele tinere ocupate (15-24 ani) au lucrat ca
salariaþi, lucrãtori familiali neremuneraþi ºi numai în
proporþie de 10% ca lucrãtori pe cont propriu.

Repartizarea populaþiei ocupate pe forme de proprietate
aratã cã în 2005 ponderea persoanelor ocupate în sectorul
public a fost de 3,7 ori mai micã decât cea persoanelor
ocupate în sectorul particular. În sectorul mixt lucrau 2,2%
din totalul persoanelor ocupate. Dintre salariaþi, 65,0%
lucrau în sectorul privat, 31,7% în sectorul public ºi 3,3%
în sectorul mixt.

Analiza pe forme de proprietate ºi pe activitãþi ale
economiei naþionale evidenþiazã cã dintre persoanele
ocupate în activitãþi neagricole 29,4% ºi-au desfãºurat
activitatea în sectorul public ºi 67,6% în sectorul privat.
Persoanele ocupate în activitãþi agricole lucrau în proporþie
covârºitoare (peste 98% în sectorul privat).

Structura populaþiei ocupate analizatã pe grupe de
ocupaþii ºi sexe evidenþiazã cã proporþia femeilor era
majoritarã, comparativ cu cea a bãrbaþilor, în grupa de
funcþionari administrativi, lucrãtori operativi în servicii ºi
comerþ, tehnicieni, maiºtri ºi asimilaþi ºi de specialiºti cu
ocupaþii intelectuale ºi ºtiinþifice. Persoanele de sex
masculin continuã sã reprezinte cea mai mare parte a
persoanelor ocupate din grupa meºteºugarilor-meseriaºi ºi
din grupa conducãtorilor ºi funcþionarilor superiori din
administraþia publicã ºi din unitãþile economico-sociale.

Distribuþia populaþiei ocupate pe activitãþi ale
economiei naþionale relevã cã în agriculturã lucrau circa o
treime dintre persoanele ocupate.

În activitãþile neagricole, persoanele ocupate deþineau
ponderi semnificative în industria prelucrãtoare ºi în comerþ.

Persoanele ocupate în vârstã de muncã se regãseau în
proporþie de 39,8% în servicii, 32,2% lucrau în industrie ºi
construcþii, iar 28,0% în sectorul agricol.

Femeile deþineau ponderi majoritare în activitãþile de
sãnãtate ºi asistenþã socialã, învãþãmânt, hoteluri ºi
restaurante, intermedieri financiare ºi comerþ.

��În anul 2005, durata medie obiºnuitã a sãptãmânii de
lucru pentru populaþia ocupatã a fost de 40,8 ore/sãptãmânã,
iar durata medie efectivã, de 39,1 ore/sãptãmânã.

Persoanele care au lucrat cu program complet au
reprezentat peste 90% din totalul populaþiei ocupate. Durata
obiºnuitã a sãptãmânii de lucru a fost de cel puþin 40 de
ore pentru 81,6% din aceste persoane, iar pentru 61,9%
durata efectivã a sãptãmânii de lucru a fost de 40 ore.

Numãrul celor ocupaþi cu program parþial de lucru a fost
de 887.000 de persoane. Cea mai mare parte locuiau în mediul
rural, erau lucrãtori pe cont propriu, iar 45,3% erau femei.

Persoanele cu program parþial ºi cele cu program
complet, dar care au lucrat mai puþin de 40 de ore pe
sãptãmânã reprezentau 22,9% din totalul populaþiei
ocupate. Aceastã pondere era mai ridicatã pentru femei ºi
pentru cei cu domiciliul în mediul rural.

În perioada analizatã au lucrat cu program complet de
lucru 99,3% dintre salariaþi ºi 97,9% dintre patroni, 72,5%
dintre lucrãtorii familiali neremuneraþi ºi 71,8% dintre
lucrãtorii pe cont propriu. Dintre salariaþii cu program
complet de lucru au lucrat efectiv 40 de ore pe sãptãmânã,
în timp ce pentru 64,9% dintre patronii cu program complet
de lucru durata efectivã a sãptãmânii de lucru a fost de
peste 40 de ore pe sãptãmânã.

În anul 2005, 675.000 de persoane doreau sã lucreze
cu program de lucru mai lung decât în prezent, având sau
nu aceeaºi ocupaþie.

Ponderea persoanelor care doreau sã lucreze un numãr
mai mare de ore decât în prezent în totalul populaþiei
ocupate era de 7,4%. Acest indicator a atins valori mai
ridicate pentru persoanele de sex masculin, pentru cele din
mediul rural ºi pentru tineri. Din aceastã categorie de
persoane aproape trei sferturi locuiau în mediu rural ºi erau
de sex masculin.

Repartizarea populaþiei ocupate pe grupe de ocupaþii
indicã faptul cã agricultorii ºi lucrãtorii calificaþi în
agriculturã, silviculturã ºi pescuit reprezentau 26,1% din
totalul populaþiei ocupate. Tinerii au reprezentat 12,7%
dintre lucrãtorii operativi în servicii ºi comerþ, 12,4% dintre
muncitorii necalificaþi ºi 10,0% dintre agricultorii ºi
lucrãtorii calificaþi în agriculturã, silviculturã ºi pescuit.

Distribuþia persoanelor ocupate dupã forma

de proprietate ºi sexe
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Populaþia cu activitãþi multiple reprezenta 2,8% din
populaþia ocupatã, ponderile cele mai mari înregis-
trându-se în rândul populaþiei masculine, al celei din
mediul rural, precum ºi în cel al absolvenþilor de
învãþãmânt profesional.

Majoritatea persoanelor ocupate cu activitãþi multiple
locuia în mediul rural ºi erau persoane de sex masculin.

Dintre persoanele care în activitatea secundarã erau
lucrãtori pe cont propriu sau lucrãtori familiali
neremuneraþi, 87,2% locuiau în mediul rural.

Persoanele ocupate care au avut statutul de salariat,
atât în activitatea principalã, cât ºi în cea secundarã au
reprezentat numai 5% din totalul celor cu activitãþi mul-
tiple.

Pe grupe de vârstã, majoritatea celor ce desfãºurau
activitãþi secundare erau adulþi.

Durata medie aferentã activitãþii secundare a fost de
13,8 ore pe sãptãmânã.

Activitatea secundarã corelatã cu nivelul de educaþie
absolvit relevã cã, dintre persoanele ocupate care realizau
activitãþi multiple, 37,2% erau absolvenþi ai învãþãmântului

��Numãrul persoanelor care ºi-au desfãºurat activitatea
principalã în perioade atipice ale zilei sau sãptãmânii de
lucru, respectiv seara, noaptea, sâmbãta sau duminica, a
fost de 5.574.000. Persoanele care au desfãºurat muncã
atipicã reprezentau 61,4% din totalul populaþiei ocupate.
Cele mai multe erau de sex masculin, locuiau în mediul
rural ºi aveau vârsta cuprinsã în intervalul 25-54 ani.

Distribuþia dupã tipul muncii prestate aratã cã
majoritatea acestor persoane ºi-au desfãºurat activitatea în
zilele de sâmbãtã, indiferent dacã au prestat sau nu ºi alte
forme ale muncii atipice (seara, noaptea sau în zilele de
duminicã).

Analiza pe sectoare de activitate ale economiei
naþionale relevã cã în totalul celor care au desfãºurat muncã
atipicã, 58,2% lucrau în ramuri neagricole.

Aproape un sfert dintre salariaþi au lucrat în schimburi;
din totalul acestora, majoritatea locuiau în mediul urban,
erau de sex masculin, aveau vârsta cuprinsã în intervalul
35-44 ani, iar 9% erau tineri (15-24 ani).

Structura populaþiei privind opþiunea zilei de lucru

pe vârste, sexe ºi medii

Persoanele salariate care au lucrat în schimburi deþineau
ponderi semnificative în totalul salariaþilor din: industria
extractivã, hoteluri ºi restaurante, sãnãtate ºi asistenþã
socialã, transport, depozitare ºi comunicaþii, industria
prelucrãtoare, energie electricã ºi termicã, gaze ºi apã ºi
comerþ.

Din totalul salariaþilor care au lucrat în schimburi,
femeile deþineau majoritatea în activitatea de sãnãtate ºi
asistenþã socialã, comerþ, hoteluri ºi restaurante, învãþãmânt
ºi intermedieri financiare.

Un alt fel de muncã atipicã îl reprezintã ºi munca la
domiciliu. Din totalul persoanelor ocupate 1,2% ºi-au
desfãºurat activitatea principalã la domiciliu.

Cele mai multe dintre persoanele care au lucrat la
domiciliu au activat ca lucrãtori operativi în servicii ºi
comerþ ºi ca meºteºugari, lucrãtori calificaþi în meserii de
tip artizanal, de reglare ºi întreþinere a maºinilor ºi
instalaþiilor.

�� În anul 2005, 251.000 de persoane au desfãºurat ºi
activitãþi secundare, îndeosebi în sectorul agricol.

Distribuþia persoanelor ocupate care au lucrat seara, noaptea, sâmbãta sau duminica



Ec
on

om
ie

 te
or

et
ic

ã 
ºi

 a
pl

ic
at

ã

86

profesional, complementar sau de ucenici, iar 33,4% au
fost absolvenþi ai învãþãmântului liceal.

Din totalul celor care desfãºurau activitãþi secundare
în mediul urban, cele mai numeroase erau persoanele cu
studii liceale inclusiv treapta I, precum ºi persoanele cu
studii superioare.

În mediul rural ponderile cele mai mari erau deþinute
de absolvenþii învãþãmântului profesional, complementar
ºi de ucenici, precum ºi de absolvenþii învãþãmântului
liceal, inclusiv treapta I.

��În 2005 numãrul ºomerilor definiþi conform criteriilor
BIM era de 666.000 persoane.

Majoritatea persoanelor aflate în ºomaj aveau
domiciliul în mediul urban, erau bãrbaþi ºi aparþineau
grupei de vârstã 15-34 ani.

ªomerii tineri deþineau o pondere de 30,3% în totalul
ºomerilor BIM, majoritatea fiind persoane de sex masculin
ºi cu domiciliul în mediul urban. Ponderea ºomerilor tineri
în totalul persoanelor tinere era de 6%, nivelul acestui
indicator fiind mai mare pentru persoanele de sex masculin
ºi pentru cele din mediul urban.

Dupã nivelul de educaþie absolvit, din totalul ºomerilor
BIM, 31,7% erau absolvenþi ai ºcolilor profesionale,
complementare sau de ucenici, 32,3% proveneau din
rândul persoanelor cu pregãtire licealã (inclusiv treapta I),
iar 20,4% erau absolvenþi ai învãþãmântului gimnazial. În
totalul ºomerilor BIM, absolvenþii învãþãmântului
universitar deþineau o pondere de 7,4%.

În anul 2005, peste 64% dintre ºomerii BIM au provenit
din rândul persoanelor care au lucrat înainte, fenomen ce
s-a manifestat mai pregnant în mediul urban. Dintre ºomerii
cu experienþã în muncã, aproximativ o treime a absolvit
liceul, inclusiv treapta I, iar circa 35% erau absolvenþi ai

Rata ºomajului (proporþia ºomerilor BIM în populaþia
activã) la nivelul þãrii a fost de 6,8%. Cele mai înalte rate s-au
înregistrat pentru ºomerii de sex masculin (7,4%, faþã de 6,1%
pentru ºomerii de sex feminin) ºi pentru cei cu domiciliul în
mediul urban (7,9%, faþã de 5,6% în mediul rural).

Pe grupe de vârstã, rata ºomajului avea nivelul cel mai
ridicat în rândul tinerilor cu diferenþe semnificative pe me-
dii: 26,4% în mediul urban, faþã de 14,9% în mediul rural.

Distribuþia ºomerilor pe vârste, sex ºi mediu

Distribuþia ºomerilor pe vârste, medii ºi sexe

ºcolilor profesionale, complementare sau de ucenici. Dintre
ºomerii care nu au lucrat niciodatã, 58,3% erau de sex
masculin ºi aveau domiciliul în mediul urban.

Durata medie a ºomajului a fost de 20,3 luni. Durata
medie a ºomajului era mai micã în rândul persoanelor de
sex feminin (17,8 luni, faþã de 22,0 luni pentru persoanele
de sex masculin) ºi în mediul rural (18,5 luni, faþã de 21,4
luni în mediul urban).

Distribuþia dupã durata ºomajului evidenþiazã cã
ºomerii se concentrau în grupele situate la extremitatea
finalã a intervalului generat de durata ºomajului.
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Dintre ºomerii pe termen lung (aflaþi în ºomaj de un an
ºi peste) cei mai mulþi erau bãrbaþi ºi locuiau în mediul
urban.

ªomajul pe termen lung se manifestã pregnant în rândul
bãrbaþilor  din mediul urban.

Incidenþa ºomajului de lungã duratã în rândul
tineretului  a fost de 62,7%. ªomerii tineri s-au aflat în
ºomaj de un an ºi peste în proporþie de aproape 50%.

Rata ºomajului de lungã duratã a fost de 3,8%.
Acest indicator a înregistrat valori mai ridicate pentru

ºomerii de sex masculin ºi pentru cei cu domiciliul în
mediul urban, în timp ce ºomerii de sex feminin ºi ºomerii
cu domiciliul în mediul rural au înregistrat o ratã a
ºomajului de lungã duratã de 3,0% ºi, respectiv, de 2,5%.

Rata ºomajului de foarte lungã duratã a fost de 2,4%.
În anul 2005, 28,6% dintre ºomerii BIM erau înscriºi în

Agenþiile pentru Ocuparea Forþei de Muncã. Din aceastã
categorie de ºomeri 57,3% erau beneficiari de indemnizaþie
de ºomaj.

330.000 de persoane sunt înscrise la AOFM, din care o
treime fãceau parte din categoria persoanelor ocupate.

�� Populaþia inactivã a fost de 11.880.000 persoane,
reprezentând 54,9% din populaþia totalã. Persoanele inac-
tive cu domiciliul în mediul urban au deþinut majoritatea,
iar femeilor le-a revenit o pondere superioarã celei a
bãrbaþilor.

Populaþia inactivã de 15 ani ºi peste a fost de 8.507.000
persoane. Dintre acestea, 59,6% erau femei, 67,8% erau
persoane în vârstã de muncã (15-64 ani), iar 57,7% locuiau
în mediul urban.

Din totalul persoanelor inactive de 15 ani ºi peste, mai
mult de un sfert erau tineri (15-24 ani).

Analizând distribuþia populaþiei inactive de 15 ani ºi
peste pe categorii de inactivitate se observã cã pensionarii
ºi beneficiarii de ajutor social reprezintã cu puþin peste
jumãtate din total ºi provin din mediul urban.

Elevii ºi studenþii de 15 ani ºi peste au deþinut aproape
un sfert din populaþia inactivã din aceeaºi categorie de
vârstã.

Din populaþia inactivã de 15 ani ºi peste, 620.000 erau
persoane inactive care au declarat fie cã nu au cãutat un

loc de muncã, dar erau disponibile sã înceapã lucrul, fie cã
au cãutat un loc de muncã, dar nu erau disponibile sã
lucreze. Acestea erau în mare proporþie femei, locuiau în
mediul urban  ºi se situau în grupa de vârstã 15-34 ani.

��Persoanele descurajate (persoanele inactive care, deºi
erau disponibile sã lucreze, nu au întreprins nimic pentru a
cãuta de lucru, fiind convinse de insuccesul lor pe piaþa
forþei de muncã) constituie o categorie defavorizatã a pieþei
forþei de muncã româneºti, alãturi de ºomeri ºi de persoanele
subocupate.

În 2005 numãrul acestei categorii de persoane inactive
a fost de 297.000.

Din numãrul total al persoanelor descurajate 50,4% erau
femei cu domiciliul în mediul urban.

Categoriile de persoane descurajate cu ponderile cele
mai mari în total aparþineau grupelor de vârstã 15-24 ani ºi
25-34 ani.

Persoanele descurajate au reprezentat 1,6% din totalul
populaþiei de 15 ani ºi peste ºi 2% din totalul populaþiei în
vârstã de muncã.

Ponderea majoritarã în totalul  persoanelor descurajate
au deþinut-o cele care nu au cãutat un loc de muncã, restul
fiind reprezentat de cele care au cãutat un loc de muncã,
dar nu au întreprins nimic pentru aceasta.

Analizând motivul principal al descurajãrii pentru
persoanele care nu cautã un loc de muncã, reiese cã 70,4%
dintre acestea cred cã nu au acces pe piaþa forþei de muncã
deoarece au cãutat altã datã ºi nu au gãsit de lucru, 17,9%
cred cã nu existã locuri de muncã libere sau nu ºtiu unde
sã-ºi caute de lucru, iar 8,5% sunt descurajate din cauza
vârstei; o pondere micã (3,2%) o deþin persoanele care nu
cautã de lucru pentru cã nu se simt pregãtite profesional.

�� Repartizarea populaþiei de 15 ani ºi peste dupã
participarea la activitatea economicã pe regiuni de
dezvoltare este prezentatã în tabelul urmãtor:

Distribuþia ºomerilor BIM dupã durata ºomajului

Structura populaþiei de 15 ani ºi peste dupã participarea

la activitatea economicã, pe regiuni

din care: 
���������	
�	�	

���	��	����� Persoane 
ocupate 

������	
BIM 

Persoane 
inactive 

Regiunea 

(mii persoane) (procente) 
Total 18.251 48,7 3,7 46,6 

Nord-Est 3.057 54,9 3,4 41,7 

Sud-Est 2.414 46,4 3,7 49,9 

Sud Muntenia 2.827 49,6 4,7 45,7 

Sud-Vest 
Oletenia 

1.954 52,7 3,8 43,5 

Vest 1.640 48,5 3,2 48,3 

Nord-Vest 2.286 47,4 3,1 49,5 

Centru 2.135 45,6 4,3 50,1 

���������-Ilfov 1.938 51,4 2,5 46,1 
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Raportul de dependenþã economicã (numãrul
persoanelor inactive ºi în ºomaj ce revin la 1.000 persoane
ocupate) a atins valoarea cea mai ridicatã în regiunea
Centru ºi valoarea cea mai scãzutã în regiunea Bucureºti-
Ilfov.

Cele mai ridicate rate de activitate ale populaþiei de 15
ani ºi peste s-au înregistrat în regiunile Nord-Est ºi Sud-
Vest Oltenia, iar cele mai scãzute în regiunile Centru ºi
Sud-Est. Persoanele de sex masculin au înregistrat rate de
activitate mai ridicate faþã de cele de sex feminin în toate
regiunile þãrii. În regiunea Nord-Est rata de activitate pentru
persoanele din mediul rural a fost cu 12,3% mai mare
comparativ cu mediul urban; la polul opus se situeazã
regiunea Centru, unde rata de activitate din mediul rural
este devansatã cu 6,1% puncte procentuale de cea
înregistratã în mediul urban.

Rata de activitate a populaþiei în vârstã de muncã s-a
situat între valori ridicate în regiunile Nord-Vest ºi Nord-
Est.

Rata de ocupare a populaþiei de 15 ani ºi peste a fost
mai ridicatã pentru populaþia masculinã decât pentru cea
femininã în toate regiunile þãrii ºi exceptând regiunile
Centru ºi Bucureºti-Ilfov, pentru mediul rural faþã de mediul
urban. În regiunea Nord-Vest s-a înregistrat aceeaºi ratã de
ocupare în ambele medii de rezidenþã.

Rata de ocupare a populaþiei în vârstã de muncã a atins
cele mai ridicate valori în regiunile Bucureºti-Ilfov ºi Nord-
Est, iar cele mai scãzute în regiunile Centru ºi Sud-Est.

Indiferent de regiune, rata de ocupare a bãrbaþilor în
vârstã de muncã a fost mai mare decât cea a femeilor;
diferenþa între cele douã rate avea valori cuprinse între 4,9
puncte procentuale în regiunea Nord-Est ºi 18,6 puncte
procentuale în regiunea Sud-Est.

Din totalul populaþiei ocupate, 18,5% se concentra în
regiunea Nord-Est, la polul opus, cu numai 8,8% situându-se
regiunea Vest.

Rata de ocupare a persoanelor în vârstã de muncã din
mediul urban a depãºit-o pe cea din mediul rural numai în
regiunile Centru ºi Bucureºti-Ilfov, iar în regiunea Nord-
Est rata de ocupare din mediul rural era mai mare decât cea
din mediul urban.

În cinci din cele opt regiuni, ponderea populaþiei
ocupate din mediul urban era superioarã celei din mediul
rural. Regiunea Bucureºti-Ilfov, prin specificul ei,
înregistra cea mai ridicatã valoare: 91,2% dintre
persoanele ocupate locuiau în mediul urban. Între cele
trei regiuni în care populaþia ocupatã se regãsea cu
preponderenþã în mediul rural, regiunea Nord-Est se aflã
pe primul loc.

Din distribuþia populaþiei ocupate pe grupe de vârstã
în fiecare din cele 8 regiuni de dezvoltare se observã cã
regiunea Bucureºti-Ilfov înregistra cea mai mare pondere
a persoanelor ocupate în vârstã de 25-54 ani, respectiv
cele mai mici ponderi ale tinerilor ºi persoanelor de 55
ani ºi peste.

În regiunea Sud-Vest Oltenia 21,6% dintre persoanele
ocupate aveau 55 ani ºi peste, la polul opus situându-se
regiunea Centru, cu o pondere de 9,9%, însã cu o proporþie
a tinerilor de 9,4%.

În anul 2005, distribuþia populaþiei ocupate dupã
nivelul de educaþie evidenþiazã cã peste 60% dintre
persoanele ocupate din fiecare regiune aveau nivel mediu
de educaþie (postliceal, liceal sau profesional), cu
excepþia a trei regiuni: Nord-Est, Sud-Vest Oltenia ºi
Bucureºti-Ilfov. Regiunea Centru deþinea cea mai
însemnatã proporþie a populaþiei ocupate cu nivel mediu
de educaþie. În regiunea Bucureºti-Ilfov s-a înregistrat
cea mai mare pondere a absolvenþilor de învãþãmânt
superior, la cealaltã extremã situându-se regiunea
Sud-Muntenia, unde aceastã pondere a fost de 3,5 ori
mai micã.

În ceea ce priveºte nivelul redus de educaþie
(gimnazial, primar ºi fãrã ºcoalã absolvitã) ponderea cea
mai mare o deþinea regiunea Nord-Est.

Pe sectoare de activitate ale economiei naþionale se
observã cã în regiunile Sud-Vest Oltenia ºi Nord-Est s-au
înregistrat cele mai mari ponderi ale persoanelor care
lucrau în sectorul agricol. În regiunile Vest ºi Centru,
41,7% ºi, respectiv, 40,5% dintre persoanele ocupate îºi
desfãºurau activitatea în industrie ºi construcþii. Populaþia
ocupatã în servicii deþinea ponderi semnificative în
regiunile Centru, Sud-Est, Nord-Vest, Vest, dar mai ales
în regiunea Bucureºti-Ilfov, unde populaþia ocupatã în
servicii reprezenta 68,3% din total.

Analizând structura populaþiei dupã statutul
profesional se constatã cã salariaþii deþineau ponderile
cele mai mari în regiunile Bucureºti-Ilfov, Centru ºi Vest,
iar cele mai mici în regiunile Nord-Est ºi Sud-Vest Oltenia.

Ponderea patronilor în totalul populaþiei ocupate a
variat între 3,1% în regiunea Bucureºti-Ilfov ºi 1,1% în
regiunile Sud-Vest Oltenia ºi Nord-Vest.

Regiunile în care lucrãtorii pe cont propriu ºi lucrãtorii
familiali neremuneraþi deþineau ponderi semnificative în
totalul populaþiei ocupate au fost Nord-Est ºi Sud-Vest
Oltenia.Rata de ocupare pe regiuni
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În 2005, regiunea Sud Muntenia concentra aproximativ
o cincime din totalul ºomerilor BIM, urmatã de regiunea
Nord-Est. Cea mai micã pondere (7,3%) o deþinea regiunea
Bucureºti-Ilfov, cu numai 49.000 ºomeri BIM.

Rata ºomajului BIM a atins valorile cele mai ridicate
în regiunile Sud Muntenia ºi Centru,  iar cele mai mici în
regiunea Bucureºti-Ilfov, în regiunea Nord-Est, precum ºi
în regiunile Vest ºi Nord-Vest.

Structura pe regiuni ºi domenii a ocupãrii forþei de muncã

Nivelul ratei ºomajului pe regiuni

Pe sexe, rata ºomajului în rândul bãrbaþilor a întrecut-o
pe cea a femeilor în toate regiunile, cele mai mari diferenþe
între cele douã rate înregistrându-se în regiunile Bucureºti-

Ilfov (+2,2 puncte procentuale) ºi Vest (+1,7 puncte
procentuale).

Ratele ºomajului pe regiuni ºi sexe
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Mediul urban se caracterizeazã prin rate ale ºomajului mult
mai înalte comparativ cu mediul rural, cu excepþia regiunilor
Centru (7,1% în mediul urban, faþã de 11,2% în rural) ºi
Bucureºti-Ilfov (4,6% în mediul urban, faþã de 5,3% în rural).

Cea mai ridicatã ratã a ºomajului s-a înregistrat în mediul

urban din regiunea Sud Muntenia,  iar cea mai micã în mediul
rural din regiunea Nord-Est. Disparitãþile cele mai adânci între
cele douã medii, exprimate prin diferenþa între ratele ºomajului
pentru persoanele din mediul urban ºi pentru cele din mediul
rural, au fost în regiunile Sud Muntenia ºi Sud-Vest Oltenia.

Rata ºomajului BIM pe regiuni ºi medii

Populaþia inactivã de 15 ani ºi peste a reprezentat peste
jumãtate (50,1%) din populaþia de 15 ani ºi peste doar în
regiunea Centru. Dupã regiunea Sud Muntenia, prin
raportarea la total þarã, regiunea Nord-Est concentreazã cel
mai mare numãr de persoane inactive în vârstã de 15 ani ºi
peste; totuºi, ponderea acestora în populaþia de 15 ani ºi
peste a regiunii este de numai 41,7%.

În toate regiunile femeile deþineau ponderi majoritare
în totalul populaþiei inactive de 15 ani ºi peste.

Populaþia inactivã de 15 ani ºi peste era predominantã
în mediul urban, cu excepþia regiunii Sud Muntenia, unde
56,0% dintre persoanele inactive locuiau în mediul rural.
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