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Rezumat. Articolul analizează evoluţiile recente ale populaţiei şi 
resurselor de muncă din România. Populaţia ocupată conform 
metodologiei SEC este singurul indicator pentru potenţialul uman al 
forţei de muncă ocupate ce poate fi utilizat la determinarea 
productivităţii sociale a muncii ca raport între PIB şi populaţia ocupată. 
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Populaţia ocupată cuprinde toate persoanele – atât salariaţi, cât şi lucrători 
pe cont propriu – care exercită o activitate productivă în cadrul limitelor 
producţiei din Sistemul European de Conturi.  

Curba graficului următor arată evoluţia numărului populaţiei ocupate pe 
trimestre, în perioada 2008-2010. Populaţia ocupată a oscilat în jurul a 9 
milioane de persoane, cu vârfuri în trimestrul III 2008 (9,6 milioane), respectiv 
trimestrul III 2009 (9,5 milioane), pentru ca în trimestrul III 2010 să ajungă la 
9,1 milioane persoane. 
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Figura 1. Populaţia ocupată conform metodologiei 

Sistemului European de Conturi Ediţia 1995 
 
Salariaţii reprezintă toate persoanele care muncesc cu titlu principal, pe 

baza unui contract formal sau informal, pentru o altă unitate instituţională 
rezidentă, în schimbul unui salariu sau al unei remuneraţii echivalente. Numărul 
salariaţilor, cea de a doua curbă, arată un nivel oscilând între 6,4 milioane în 
trimestrul I 2009 şi 6,6 milioane în trimestrul III 2009, atingând 6,5 milioane în 
trimestrul II 2010. 

Acest număr diferă semnificativ de cel al salariaţilor cu care se operează 
în mod curent. El cuprinde totalul salariaţilor determinaţi conform conturilor, în 
cadrul cărora sunt luate în calcul atât sursele de date utilizate pentru 
determinarea ocupării forţei de muncă, precum Ancheta asupra forţei de muncă 
în gospodării (AMIGO), Ancheta privind costul forţei de muncă (S3), Ancheta 
structurală anuală în întreprinderi (ASA), cât şi surse de date administrative 
(informaţii provenind de la Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Muncii, 
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Familiei şi Egalităţii de Şanse, Ministerul Internelor şi Reformei Administrative 
etc.), situaţii financiar-contabile ale societăţilor financiare. 

Precizez că în numărul salariaţilor sunt incluşi şi cei ce lucrează în 
economia neobservată, stabiliţi conform metodologiei de calcul.  

O altă categorie o reprezintă lucrătorii independenţi (pe cont propriu), 
aceştia fiind persoanele care sunt singurii proprietari sau coproprietari de 
entităţi fără personalitate juridică, în care muncesc. Din această categorie mai 
pot face parte: lucrătorii familiali neremuneraţi şi lucrătorii la domiciliu care 
produc pentru piaţă, lucrătorii care exercită, atât individual cât şi colectiv, 
activităţi de producţie cu privire exclusiv la consumul final sau formarea de 
capital pe cont propriu. Numărul acestora a oscilat între 2,5 milioane în 2009 şi 
3,1 milioane în 2008, pentru ca să ajungă la 2,4 milioane în 2010 şi 2,6 
milioane în 2011. 

Evoluţia productivităţii muncii este, în cadrul acestei serii, destul de 
fluctuantă, de la niveluri pozitive ridicate, cum este cel din în trimestrul III 2008 
de 10,7%, la reduceri constante începând cu trimestrul I 2009 până în trimestrul 
I 2010, pentru ca să înregistreze o revenire la o tendinţă pozitivă, de 1,6% în 
trimestrul II 2010 faţă de anul precedent  şi de 1,9% în trimestrul III 2010 faţă 
de trimestrul III 2009. 

Productivitatea reală pe oră marchează în principiu aceeaşi evoluţie ca şi 
productivitatea reală pe persoană ocupată. 

În analiza populaţiei ocupate se remarcă evoluţia procentuală a structurii 
ocupate în ceea ce priveşte categoriile mari de salariaţi şi întreprinzători 
individuali. 

În acest context, conform şi Sistemului European de Conturi ediţia 1995, 
salariaţii deţin o pondere de circa 70% din populaţia ocupată. 

Pe ramuri de activitate, cea mai mare pondere o deţine agricultura cu 
27,6%, urmată de industrie cu 22,5% şi transporturi cu 21%. 

Indicatorul populaţia ocupată din România comparativ cu alte ţări vădeşte 
o discrepanţă în sens negativ îngrijorătoare şi unde cred că trebuie concentrată 
atenţia factorilor decizionali. 

În 2010, România, cu o rată de ocupare de 60,1%, se situa printre ţările cu 
valori sub media UE-27 (pentru care valoarea indicatorului a fost de 64,3%). 

Valorile cele mai mari ale ratei de ocupare, în 2010, s-au înregistrat în: 
Olanda (76,3%), Danemarca (74,1%), Suedia (72,9%), Austria (71,4%) şi 
Germania (71,0%). 

În majoritatea statele membre UE-27, rata de ocupare în 2010 a fost în 
creştere faţă de trimestrul precedent cu excepţia a patru state membre în cazul 
cărora s-au înregistrat scăderi uşoare (între 0,1 şi 0,4 puncte procentuale): 
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Portugalia, Lituania, Luxembourg şi Belgia. La nivelul UE-27 creşterea faţă de 
trimestrul precedent a fost de 0,7 pp. 

Faţă de  aceeaşi perioadă a anului 2009 rata de ocupare a fost în scădere 
în majoritatea statelor europene. La nivelul UE-27 scăderea a fost de 0,5 pp. 
Excepţie fac şase state membre pentru care rata de ocupare a rămas la acelaşi 
nivel sau a crescut uşor (cel mult 1,0 pp) printre acestea şi România. În cazul 
României, creşterea de 0,9 pp înregistrată în 2010 faţă de 2009 s-a produs pe 
fondul particularităţilor ocupării din ţara noastră, unde sectorul agricol continuă 
să deţină o pondere semnificativă. 

În Europa, cele mai semnificative scăderi în 2010 faţă de 2009 s-au 
înregistrat în: Estonia (4,3 pp), Lituania (3,6 pp), Bulgaria (3,1 pp) şi  Letonia 
(2,5 pp). 

În 2010, în România, ponderea salariaţilor în totalul populaţiei ocupate în 
vârstă de muncă a fost de 67,4% – una dintre cele mai reduse din Europa 
(penultimul loc, după Grecia); cu 16.5 pp sub  media UE-27 (83,9%). În acelaşi 
timp, ponderea nonsalariaţilor din agricultură (în principal lucrători pe cont 
propriu şi lucrători familiali neremuneraţi)  a fost de 26,8% – cea mai mare din 
Europa; cu 23,3 pp peste media UE-27 (3,5%). 

Creşterea ocupării în 2010 faţă de perioadele precedente s-a produs pe 
fondul deplasării spre agricultură, fenomen vizibil din: 

 reducerea ponderii salariaţilor (cu 2,5 pp mai mică în 2010 atât faţă de 
2009, cât şi faţă de 2008); 

 creşterea ponderii nonsalariaţilor din agricultură (în principal lucrători 
pe cont propriu şi lucrători familiali): cu 3,1 pp faţă de 2008 şi cu  
2,0 pp faţă de 2009. 

Potrivit rezultatelor provizorii ale Anchetei Forţei de Muncă (AMIGO), în 
2010, rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă a fost de 60,2%; în 
creştere cu 0,1 pp faţă de sfârşitul anului 2009, dar în scădere cu 0.2 pp faţă de 
mijlocul lui 2009, aceasta având la bază caracterul sezonier. 

Privit prin prisma distribuţiei pe regiuni de dezvoltare, cea mai mică rată 
de ocupare s-a înregistrat în regiunea Centru (53,5%), iar cea mai mare în 
regiunea Nord-Est (65,9%). 

Rate de ocupare mai mari decât media pe ţară (60,2%) s-au înregistrat 
numai în două regiuni unde sectorul agricol este semnificativ – Nord-Est 
(65,9%) şi Sud Muntenia (63,1%), precum şi în Bucureşti Ilfov (62,8%) unde 
forţa de muncă este absorbită de sectorul serviciilor. 

Cele mai mari creşteri, stabilite prin indici cu bază în lanţ, s-au înregistrat 
în regiunile Nord-Est (2,0 pp) şi Sud Muntenia (1,5 pp), iar cele mai mari 
scăderi s-au evidenţiat în Bucureşti Ilfov (2,3 pp) şi SV Oltenia (1,9 pp). 
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Sursa: Institutul Naţional de Statistică. 

 
Disparităţi teritoriale ale ratei de ocupare (%) 

 
Informaţiile referitoare la „sectorul bugetar” trebuie analizate cu atenţie, 

deoarece datele se referă la statisticile din activităţile economice (agregate după 
activitatea omogenă) conform CAEN Rev.2. de: administraţie publică, 
învăţământ, respectiv sănătate şi asistenţă socială (inclusiv sector privat pentru 
învăţământ – circa 3%, respectiv, circa 5% pentru sănătate şi asistenţă socială), 
exclusiv forţele armate şi personalul asimilat (MApN, SRI, MAI etc.). 

Aceste statistici nu ţin cont de forma de finanţare, scopul lor fiind cel de 
furnizare de informaţii pe activităţi economice conform CAEN Rev.2. 

Sectorul bugetar s-a caracterizat în perioada 2009-2011 prin scăderi 
continue ale efectivului de salariaţi. Cele mai accentuate scăderi s-au înregistrat 
în anul 2010 şi primele nouă luni ale anului 2011. Aceeaşi tendinţă va continua 
şi în perioada următoare. 

Efectivul salariaţilor de la sfârşitul anului 2010, aparţinând sectorului 
bugetar, a ajuns la aproape 950 mii de persoane, continuând tendinţa de scădere. 
Astfel, în administraţia publică au fost 207,0 mii de persoane, în învăţământ 
377,4 mii de persoane, iar în sănătate şi asistenţă socială 365,5 mii de persoane.  

Comparativ cu sfârşitul anului 2009, efectivul salariaţilor s-a diminuat cu 
57 mii de persoane. Dintre aceştia, aproximativ 40% au provenit din 
administraţia publică, iar 60%, în proporţii aproape egale, din activităţile de 
învăţământ, respectiv sănătate şi asistenţă socială. 
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De asemenea, scăderi ale efectivului salariaţilor înregistrate în unităţile 
administraţiei publice locale se regăsesc şi în activităţile cu caracter secundar 
desfăşurate de acestea, de  tipul: activităţi culturale, sportive şi recreative, 
peisagistică şi servicii pentru clădiri, agricultură, distribuţia apei, salubritate, 
gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare, construcţii, transport şi 
depozitare, producere şi furnizare de energie electrică şi termică, gaze, apă 
caldă şi aer condiţionat, închiriere şi subînchiriere a bunurilor imobiliare etc.  

În ceea ce priveşte evoluţia câştigurilor salariale medii lunare nete în 
perioada 2009-2010, acestea s-au caracterizat, în principal, prin scăderi de la o 
lună la alta, cu excepţia lunilor în care s-au acordat, conform legislaţiei 
naţionale, premii anuale şi premii ocazionale (numai în 2009 şi prima jumătate 
a lui 2010), sume din alte fonduri (inclusiv pentru perioadele anterioare). 

Ca urmare a aplicării prevederilor legale (Legea nr. 118/2010 privind 
unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar), de reducere 
cu 25% a drepturilor salariale cuvenite personalului din sectorul bugetar, în 
trimestrul III 2010 s-au înregistrat cele mai scăzute valori ale câştigului salarial 
mediu net din ultimii ani, astfel: administraţia publică 1.404 lei, învăţământ 
1.063 lei şi sănătate şi asistenţă socială 1.036 lei. 

În luna octombrie 2010, în toate activităţile sectorului bugetar, s-au 
înregistrat creşteri salariale datorate plăţii premiilor ocazionale (inclusiv a 
primelor de vacanţă), a sumelor din alte fonduri (inclusiv pentru perioadele 
anterioare), a cumulului de funcţii aferente personalului didactic, precum şi a 
plăţii orelor suplimentar lucrate în unele unităţi sanitare. De asemenea, creşterea 
câştigului salarial a fost influenţată şi de disponibilizările de personal cu salarii 
mici din acest sector. 

Cu toate acestea, comparativ cu luna iunie 2010 (lună ce a precedat 
aplicarea prevederilor Legii nr. 118/2010), câştigurile salariale medii nete din 
luna octombrie  s-au situat cu procente cuprinse între 18%-21% sub nivelul 
lunii iunie. 

Comparativ cu luna octombrie a anului precedent, câştigul salarial mediu 
nominal net din luna octombrie 2010 a avut valori mai scăzute cu circa 24% în 
învăţământ, cu 22% în sănătate şi asistenţă socială, respectiv cu 20% în 
administraţie publică. În anul 2011 salariile s-au menţinut la aceste nivele, fiind 
de aşteptat îngheţarea lor în 2012 sau chiar reducerea, dacă efectele crizei o vor 
impune. 

Efectul crizei economice s-a resimţit şi în cererea de forţă de muncă din 
sectorul bugetar. În 2010 s-au înregistrat cele mai mari scăzute valori ale ratei 
locurilor de muncă vacante, din anul 2005 şi până în prezent în administraţia 
publică, respectiv în sănătate şi asistenţă socială.  
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Comparativ cu anul precedent, în 2010, rata locurilor de muncă vacante a 
scăzut în sănătate şi asistenţă socială (cu 0,25 puncte procentuale), în 
administraţia publică (cu 0,12 puncte procentuale), iar în învăţământ a 
înregistrat o creştere (cu 0,14 puncte procentuale). 

Scăderea ratei locurilor de muncă vacante a fost mai accentuată în 
sănătate şi asistenţă socială (cu 2,53 puncte procentuale), urmată de 
administraţia publică (cu 0,67 puncte procentuale), iar în învăţământ rata 
locurilor de muncă vacante a rămas neschimbată (0,26%). 

În 2010, puţin peste 10% din totalul locurilor de muncă vacante  s-au 
înregistrat în fiecare din activităţile: administraţie publică (2,7 mii locuri 
vacante), respectiv sănătate şi asistenţă socială (2,4 mii locuri vacante), în timp 
ce în învăţământ cererea de locuri de muncă a fost de circa o mie. 

Comparativ cu perioadele anterioare, în sănătate şi asistenţă socială s-a 
înregistrat cea mai semnificativă diminuare a numărului de locuri de muncă 
vacante: cu 7,8 mii locuri vacante, reprezentând mai mult de două treimi 
(67,5%) din numărul locurilor de muncă vacante care s-a diminuat într-un an de 
zile în întreaga economie, respectiv cu 0,8 mii locuri vacante faţă de trimestrul 
precedent. 

În administraţia publică, în 2010, numărul locurilor de muncă vacante a 
scăzut cu 0,5 mii, iar faţă de 2009, cu 2,2 mii.  

În învăţământ s-a înregistrat o uşoară creştere a cererii de forţă de muncă 
faţă de anul precedent, ca urmare a începerii noului an şcolar. 

În 2010, ponderea salariaţilor din administraţie publică, apărare şi 
asigurări sociale din sistemul public a fost de 8,0%, în scădere cu 0,1 pp faţă de 
2009. La nivelul UE-27, indicatorul a avut valoarea de 8,6%. 

Cele mai mari ponderi ale salariaţilor din administraţie publică s-au 
înregistrat în Grecia (13,1%), Luxemburg (12,5%), Franţa (11,4%), Belgia 
(10,4%), iar cele mai mici în Finlanda (5,4%), Danemarca (6,4%), Suedia 
(6,8%). 

Între ţările Europei, evoluţiile faţă de 2009 sunt divergente: astfel tendinţa 
de reducere se observă în 12 ţări, creştere în 12 ţări în timp ce în trei ţări 
ponderea salariaţilor din administraţie a rămas constantă comparativ cu aceeaşi 
perioadă a anului precedent. 

În 2010, cu doar 6,3% dintre salariaţi care lucrau în domeniul sănătăţii şi 
asistenţei sociale, România se plasa între ultimele patru ţări din Europa. Ponderi 
mai mici s-au înregistrat doar în Cipru (4,4%), Letonia (5,4%) şi Bulgaria 
(5,6%). 

Între ţările europene, cea mai mare pondere s-a înregistrat în Danemarca 
(20,2%). La nivelul UE-27, valoarea indicatorului a fost de 11,2%. 
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Faţă de anul precedent, în aproape toate ţările europene se observă 
tendinţa de creştere; excepţie fac 5 ţări: Cipru,  Belgia, Suedia, Finlanda şi 
Luxembourg. În România creşterea a fost de  0,2 pp. 

În ceea ce priveşte ponderea salariaţilor din educaţie în totalul salariaţilor 
valoarea înregistrată în 2010  a fost de 6,3%. Această valoare, deşi în uşoară 
creştere (0,3 pp) faţă de anul precedent, este cea mai mică din Europa. 

Cele mai mari valori ale indicatorului s-au înregistrat în: Lituania 
(12,5%), Suedia (12,0%), Regatul Unit şi Letonia (ambele cu 11,8%), iar cele 
mai mici (în afară de România) în: Germania (6,6%), Bulgaria (6,8%); 

Tendinţa de creştere faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent se 
observă în aproape toate ţările Europei (mai puţin patru ţări). 

Informaţiile corespunzătoare formei de finanţare sunt gestionate de 
Ministerul Finanţelor Publice, în conformitate cu prevederile OUG nr. 48/2005, 
cu completările şi modificările ulterioare. În temeiul acestei ordonanţe, 
ordonatorii principali de credite ai instituţiilor publice finanţate din bugetul de 
stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale şi ai 
instituţiilor publice autonome finanţate integral din venituri proprii depun lunar 
la Ministerul Finanţelor Publice, pentru luna anterioară, situaţiile privind 
monitorizarea numărului de posturi şi a cheltuielilor de personal, pentru 
aparatul propriu şi pentru instituţiile publice aflate în subordonarea, 
coordonarea sau sub autoritatea acestora, indiferent de modul de finanţare. 

Numărul posturilor ocupate în sectorul bugetar, conform MFP, a fost în 
luna decembrie 2010 de 1.291,5 mii, în scădere faţă de perioadele anterioare, 
astfel: cu circa 25 mii posturi ocupate faţă de septembrie 2010, cu circa 88 mii 
posturi ocupate faţă de decembrie 2009, respectiv cu circa 107 mii posturi 
ocupate faţă de decembrie 2008. 

De asemenea, ca efect al OUG nr. 48/2010 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii în vederea 
descentralizării, din luna august 2010, unele spitale din reţeaua proprie a 
Ministerului Sănătăţii au trecut în reţeaua sanitară a autorităţilor administraţiei 
publice locale, având ca efect un transfer al numărului de posturi ocupate din 
administraţia publică centrală în cea locală. 
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Evoluţia numărului de posturi ocupate în sectorul bugetar  
în perioada decembrie 2008 – octombrie 2010 

 
Efect direct al crizei economice, fenomenul de declin al efectivului 

salariaţilor s-a accentuat pe tot parcursul anului 2009, primele zece luni ale 
anului 2010, de la 4,81 milioane în ianuarie 2009 la 4,16 milioane în octombrie 
2010. Şi în perioada până în octombrie 2011, deşi s-a mai temperat, a continuat 
scăderea numărului de salariaţi.  

De precizat faptul că datele lunare referitoare la efectivul salariaţilor şi 
câştigurile salariale medii brute şi nete sunt agregate după activitatea omogenă a 
unităţilor; aceasta înseamnă că pentru unităţile care desfăşoară mai multe 
activităţi (secundare) decât cea principală, activităţile secundare sunt cuprinse, 
fiecare, la activităţile economice conform CAEN Rev.2 corespunzătoare. 

Spre deosebire de industrie şi servicii, sectoare de activitate ce au 
înregistrat scăderi ale efectivului de salariaţi în ultima lună a fiecărui trimestru 
comparativ cu luna corespunzătoare a trimestrului precedent, în agricultură şi 
construcţii au existat şi uşoare creşteri, datorită caracterului sezonier al acestor 
activităţi. Până în trimestrul II 2010 cele mai semnificative scăderi ale 
efectivului de salariaţi s-au înregistrat chiar în sectoarele cu număr 
preponderent de salariaţi la nivelul economiei naţionale, şi anume în industrie şi 
servicii comerciale. În luna septembrie faţă de luna iunie 2010, efectivul 
salariaţilor din serviciile sociale, respectiv cele comerciale a cunoscut cele mai 
importante scăderi (cu 29,0 mii persoane, respectiv cu 18,7 mii persoane). 
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Comparativ cu luna ianuarie 2009, efectivul salariaţilor a scăzut continuu 
în toate sectoarele de activitate, cu excepţia unor uşoare creşteri înregistrate în 
agricultură în lunile martie, iunie şi septembrie 2009 (creşteri cu caracter 
sezonier).  
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Diferenţe ale efectivului de salariaţi faţă de luna ianuarie 2009,  
pe sectoare de activitate 

 
În luna octombrie 2010, comparativ cu luna precedentă, tendinţa de 

scădere a efectivului de salariaţi a continuat în toate sectoarele de activitate. 
Semnificative sunt scăderile efectivului de salariaţi din sectorul serviciilor 
sociale (11,9 mii persoane), respectiv servicii comerciale  (10,2 mii persoane). 
Aceste scăderi au reprezentat 70% din întreaga scădere a efectivului de salariaţi 
faţă de luna precedentă (care a fost de 31,6 mii persoane). 

Pentru o prezentare cât mai cuprinzătoare a indicatorilor statistici 
infraanuali, aceştia au fost  estimaţi lunar pe forme de proprietate, şi anume: 
forma de proprietate publică – cuprinde unităţile cu proprietate integrală de stat 
şi majoritară de stat; forma de proprietate privată – cuprinde unităţile cu 
proprietate majoritar privată, integral privată şi integral străină (au fost excluse 
unităţile cu forma de proprietate cooperatistă şi obştească) şi forma de 
proprietate publică de interes naţional şi local. 

Pe parcursul anului 2009, efectivul salariaţilor a scăzut cu circa 440 mii 
persoane, cu preponderenţă în unităţile având forma de proprietate privată (381 
mii persoane, ceea ce înseamnă 87% din diminuarea totală din economie). În 
acelaşi timp, sectorul privat deţine, ca număr de salariaţi, ponderea majoritară 
din economie, de circa 65%. În sectorul privat, în 2009,   s-a înregistrat cea mai 
accentuată scădere a efectivului de salariaţi (116 mii persoane). 
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În 2010, scăderea efectivului de salariaţi a cunoscut un ritm mai lent 
comparativ cu anul precedent, dar s-a mutat din sfera sectorului privat înspre cea a 
sectorului public. Astfel, în luna septembrie 2010 faţă de luna iunie 2010, în 
unităţile cu proprietate publică de interes naţional şi local, efectivul salariaţilor a 
cunoscut cea mai accentuată scădere (cu circa 43 mii persoane). Ca număr de 
salariaţi, aceste unităţi deţin circa o pătrime din numărul total al salariaţilor din 
economie. Scăderea efectivului de salariaţi din unităţile cu proprietate publică de 
interes naţional şi local din luna octombrie 2010 faţă de începutul anului a 
reprezentat aproximativ 43% din întreaga diminuare (cu 75 mii persoane). 

În ceea ce priveşte întregul sector public (proprietate publică + proprietate 
publică de interes naţional şi local), care deţine circa 34% din numărul salariaţilor, 
scăderea efectivului a fost de 88 mii persoane în octombrie 2010 faţă de ianuarie 
2010, depăşind cu circa 8 mii persoane, scăderea aparţinând sectorului privat. 

Comparativ cu luna ianuarie a anului 2009, în luna octombrie 2010, 
diminuarea cu 645 mii salariaţi se distribuie pe forme de proprietate astfel: circa 
470 mii persoane în sectorul privat (ceea ce a reprezentat 73% din întreaga 
scădere), circa 119 mii persoane în unităţile cu proprietate publică de interes 
naţional şi local, respectiv cca. 49 mii persoane în unităţile cu proprietate publică. 
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Sursa: INS, Ancheta lunară asupra câştigurilor salariale. 

Diferenţe ale efectivului de salariaţi faţă de luna ianuarie 2009,  
pe forme de proprietate e) 
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Numărul de asiguraţi cuprinde asiguraţii cu contracte de muncă cu normă 
întreagă şi/sau cu timp parţial care figurează în declaraţiile privind evidenţa 
nominală a asiguraţilor transmise de angajatori. Nu sunt incluşi asiguraţii care 
în cursul lunii au beneficiat de ajutor de şomaj sau plăţi compensatorii, chiar 
dacă au figurat şi în declaraţiile nominale primite de la angajatori. Sunt incluşi 
numai asiguraţii care au fost declaraţi cu zile lucrate egale cu zilele lucrătoare 
din lună, care nu au beneficiat de concedii medicale. Grupele de vârstă sunt 
calculate la luna de referinţă corespunzătoare. 

Pentru repartizarea pe grupe de salarii brute realizate au fost cumulate 
veniturile în cazul asiguraţilor cu mai multe contracte de muncă. 

Numărul de asiguraţi cu contract de muncă a suferit scăderi continue, atât 
pe total, cât şi pe grupe de vârstă. Astfel, numai în perioada iunie-septembrie 
2010, numărul salariaţilor a scăzut cu 110 mii, în timp ce faţă de 2008, 
diminuarea a fost de circa 822 mii salariaţi. 

În ceea ce priveşte repartizarea salariaţilor pe grupe de vârstă, de-a lungul 
întregii perioade supuse analizei, ponderea majoritară este deţinută de salariaţii 
din grupa 30-44 ani (cu puţin sub 50% din numărul total al salariaţilor).  

Faţă de 2008, se observă o uşoară creştere a ponderii salariaţilor din 
grupele de vârstă 30-44 ani (cu 2,6 puncte procentuale), respectiv 55 ani şi peste 
(cu 0,9 puncte procentuale), în timp ce scăderi ale ponderii salariaţilor  
s-au constatat la grupele de vârstă 15-24 ani (cu 1,8 puncte procentuale), 25-29 
ani (cu 0,9 puncte procentuale), respectiv 45-54 ani (cu 0,8 puncte procentuale). 

Sub aspectul repartizării salariaţilor pe intervale de câştiguri salariale 
brute realizate, în luna iunie 2008, salariaţii care realizau câştiguri brute mai 
mici sau egale cu 600 lei au reprezentat 22% din total, în timp ce 66% dintre 
aceştia au realizat câştiguri salariale brute cuprinse între 601 şi 3.000 lei. De 
menţionat faptul că în luna iunie 2008 salariul mediu brut pe economie a fost de 
500 lei. 

În perioada iunie 2009 – septembrie 2010 ponderea salariaţilor care au 
realizat câştiguri brute mai mici sau egale cu 600 lei a scăzut, ajungând la circa 
10-12%. În acelaşi timp, ponderea salariaţilor care au realizat câştiguri salariale 
brute cuprinse între 601 şi 3.000 lei a depăşit cu puţin trei pătrimi din totalul 
salariaţilor. 

Cât priveşte ponderea numărului de salariaţi cu câştiguri brute realizate 
peste 8.001 lei, aceasta a rămas constantă de-a lungul perioadei analizate şi au 
reprezentat circa 1,5%. 

Raportul dintre numărul locurilor de muncă vacante calculat la 1.000 de 
şomeri BIM a avut o evoluţie descendentă din anul 2008 şi până în prezent, atât 
în România, cât şi în celelalte state membre ale Uniunii Europene.  
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În 2010 cele mai multe locuri de muncă vacante la 1.000 şomeri BIM s-au 
regăsit în Olanda (în scădere cu aproape 30%). La polul opus s-a situat Letonia, 
cu doar opt locuri de muncă vacante la 1.000 de şomeri BIM. 

 
Raportul dintre numărul locurilor de muncă vacante  
la 1.000 şomeri BIM* (nr.vacante/1.000 şomeri BIM) 

RO BG CZ DE EE LV LT LU HU NL PT SI SK SE
T2 2008 171 … . 682 … . 573 167 329 … . … . … . … . 196 90 … .
T2 2009 64 78 149 … . 44 11 27 118 … . 476 24 91 59 80
T2 2010 35 46 90 336 41 8 20 182 58 340 … . 69 33 122  

Sursa: calcule INS pe baza datelor EUROSTAT; * Conform criteriilor BIM. 
 
În România, în 2010, au fost 35 de locuri de muncă vacate la 1.000 de 

şomeri BIM, în scădere continuă şi semnificativă faţă de 2009 (cu aproape 
45%), respectiv 2008 (cu aproape 80%). Tendinţa de scădere a continuat şi în 
2011, când numărul locurilor de muncă vacante s-a diminuat cu circa 6% 
(ajungând la 33 locuri de muncă vacante la 1.000 de şomeri BIM). 

Din anul 2008 şi până în prezent, numărul locurilor de muncă vacante a 
fost într-o continuă scădere (cu excepţia trimestrului I 2010, când au încetat 
efectele OUG nr. 223/2008, de suspendare a ocupării locurilor de muncă 
vacante din sistemul bugetar).  

Cele mai puţine locuri de muncă vacante, respectiv cele mai mici rate ale 
locurilor de muncă vacante s-au înregistrat în trimestrul IV 2009 şi trimestrul III 
2010.  

Distribuţia locurilor de muncă vacante diferă de la o regiune de dezvoltare 
la alta. Astfel, în 2010, cele mai multe locuri de muncă vacante se regăseau în 
regiunile Bucureşti-Ilfov (21,0% din numărul total al locurilor de muncă 
vacante), respectiv Nord-Est (19,6% din numărul total al locurilor de muncă 
vacante). Totodată, regiunea Bucureşti-Ilfov deţine şi ponderea majoritară a 
numărului de posturi ocupate (20,8%). 
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Sursa: Institutul Naţional de Statistică. 
 

Numărul locurilor de muncă vacante şi rata locurilor de muncă vacante  
pe trimestre 2008-2010 

 
Cele mai puţine locuri de muncă vacante au fost în regiunile Sud-Vest 

(5,9% din numărul total al locurilor de muncă vacante), respectiv Sud-Est 
(7,1% din numărul total al locurilor de muncă vacante). Totodată, regiunea  
Sud-Vest deţine ponderea cea mai mică a numărului de posturi ocupate (8,6%). 

În ceea ce priveşte ratele locurilor de muncă vacante pe regiuni de 
dezvoltare, şi acestea au avut o tendinţă de scădere, înregistrând în 2010 cele 
mai reduse valori, comparativ 2008 şi 2009. 

Regiunea care şi-a diminuat cel mai mult cererea de forţă de muncă a fost 
Bucureşti-Ilfov, rata locurilor de muncă vacante diminuându-se în 2010 cu 0,46 
puncte procentuale faţă de acelaşi trimestru al anului precedent, respectiv cu 
1,95 puncte procentuale faţă de 2008. 

România se menţine pe un loc acceptabil, cu o valoare relativ redusă a 
ratei şomajului (cu 2,4 pp sub media UE-27 de 9,3%). 

Comparativ cu perioadele precedente, în 2011 rata şomajului a înregistrat 
o creştere uşoară atât faţă de 2010, cât şi faţă de 2009. 

Comparând datele din 2010 cu cele la nivelul UE-27, constatăm că rata 
şomajului s-a redus cu 0,2 pp. Aceeaşi tendinţă de scădere se observă în 
majoritatea statelor membre.  
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Rata armonizată a şomajului  
- % - 

R O E U  2 7 N L A T L U M T D E C Y C Z S I D K F I S E B E P L B G FR H U P T IE S K E E L T E S G R IT L V U K

2 0 1 0 Q 3 * 6 ,9 9 ,3 4 ,3 4 ,3 4 ,8 6 ,1 6 ,5 6 ,7 6 ,9 7 ,1 7 ,3 7 ,3 7 ,8 8 ,8 9 ,0 9 ,5 9 ,8 1 0 ,8 1 1 ,1 1 4 ,1 1 4 ,3 1 5 ,5 1 7 ,8 1 9 ,8 : : : :

2 0 1 0 Q 2 6 ,8 9 ,5 4 ,5 4 ,4 4 ,7 6 ,6 6 ,8 6 ,5 7 ,1 7 ,1 7 ,3 9 ,6 9 ,3 8 ,1 9 ,5 1 0 ,0 9 ,4 1 1 ,1 1 0 ,8 1 3 ,7 1 4 ,4 1 8 ,6 1 8 ,3 2 0 ,1 1 1 ,9 8 ,4 1 9 ,4 7 ,7

2 0 1 0 Q 1 8 ,1 1 0 ,1 4 ,8 4 ,7 5 ,1 7 ,3 7 ,8 7 ,3 8 ,1 7 ,1 7 ,8 9 ,3 9 ,1 8 ,6 1 0 ,6 1 0 ,2 1 0 ,2 1 1 ,8 1 0 ,8 1 2 ,9 1 5 ,2 1 9 ,8 1 8 ,1 2 0 ,1 1 1 ,7 9 ,1 2 0 ,4 8 ,0

2 0 0 9 Q 3 6 ,8 9 ,0 3 ,7 5 ,1 4 ,8 7 ,1 7 ,6 5 ,4 7 ,3 6 ,2 6 ,1 7 ,5 8 ,0 8 ,2 8 ,1 6 ,7 9 ,4 1 0 ,3 1 0 ,0 1 2 ,7 1 2 ,5 1 4 ,6 1 3 ,8 1 7 ,9 9 ,3 7 ,3 1 8 ,4 8 ,0

2 0 0 9 Q 2 6 ,3 8 ,8 3 ,6 4 ,7 5 ,0 6 ,9 7 ,5 4 ,9 6 ,3 5 ,6 6 ,0 9 ,6 9 ,1 7 ,5 7 ,9 6 ,3 9 ,2 9 ,6 9 ,2 1 2 ,0 1 1 ,3 1 3 ,5 1 3 ,6 1 7 ,9 8 ,9 7 ,3 1 6 ,7 7 ,6

2 0 0 9 Q 1 6 ,9 8 ,7 3 ,5 4 ,7 5 ,6 6 ,8 7 ,8 5 ,0 5 ,8 5 ,3 5 ,2 7 ,6 7 ,9 7 ,9 8 ,3 6 ,4 9 ,3 9 ,7 9 ,0 1 0 ,2 1 0 ,4 1 1 ,4 1 1 ,9 1 7 ,4 9 ,4 8 ,0 1 3 ,9 7 ,0

2 0 0 8 Q 3 5 ,4 6 ,8 2 ,8 3 ,7 4 ,9 5 ,7 7 ,0 3 ,4 4 ,3 4 ,1 3 ,4 5 ,6 5 ,6 7 ,7 6 ,6 5 ,1 7 ,6 7 ,7 7 ,8 7 ,1 8 ,9 6 ,2 6 ,0 1 1 ,3 7 ,2 6 ,1 7 ,2 6 ,1

2 0 0 8 Q 2 5 ,6 6 ,8 3 ,1 3 ,4 4 ,5 5 ,7 7 ,5 3 ,2 4 ,2 4 ,1 3 ,1 7 ,3 6 ,7 6 ,3 7 ,1 5 ,8 7 ,4 7 ,6 7 ,4 5 ,7 1 0 ,0 4 ,0 4 ,5 1 0 ,4 7 ,2 6 ,7 6 ,3 5 ,2

2 0 0 8 Q 1 6 ,3 7 ,1 3 ,5 4 ,2 4 ,8 6 ,1 8 ,0 4 ,3 4 ,7 5 ,1 3 ,3 6 ,6 6 ,3 7 ,1 8 ,1 6 ,5 7 ,8 8 ,0 7 ,7 4 ,9 1 0 ,5 4 ,2 4 ,9 9 ,6 8 ,3 7 ,0 6 ,5 5 ,1   
Sursa: Institutul Naţional de Statistică. 
 
În 2010, rata şomajului BIM a scăzut faţă de anul precedent în patru 

regiuni (Nord-Vest, Sud-Est, Sud Muntenia şi Vest). Creşteri faţă de aceeaşi 
perioadă s-au înregistrat în regiunile Centru, Nord-Est, Bucureşti-Ilfov şi  
Sud-Vest Oltenia. 

Rata şomajului BIM a avut, în 2010, cea mai mică valoare (4,7%) în 
Bucureşti, iar cea mai mare în regiunea Centru  (10,7%). Valori mai mici decât 
media pe tara (6,9%) s-au înregistrat în 4 regiuni: Bucureşti-Ilfov (4,7%),  
Nord-Est (5,5%),  Vest  şi Nord-Vest (ambele cu 5,8%). 

După ce a atins o valoare minimă în lunile mai, iunie, iulie 2008 de 3,7%, 
rata şomajului înregistrat a cunoscut un trend ascendent până în luna martie 
2010 (8,4%). Începând cu luna aprilie 2010, rata şomajului înregistrat a 
cunoscut o scădere, ajungând la 7,1% în luna octombrie şi ceva mai redus în 
perioadele următoare. 

În profil teritorial, disparităţile sunt semnificative. Astfel, în 2010, ratele 
şomajului înregistrau cele mai mari valori în judeţele: Vaslui (11,6%), 
Mehedinţi (11,0%), Teleorman (10,6%) şi cele mai mici nivele în judeţele: 
Municipiul Bucureşti (2,7%), Ilfov (2,8%), Timiş (4,2%). 

De la momentul atingerii punctului de minim al ratei şomajului înregistrat 
(3,7% în mai 2008), intrările lunare în şomaj s-au constituit cu preponderenţă 
(71,6% în octombrie 2010) din înscrieri noi, cu excepţia lunii noiembrie 2008, 
când numărul noilor intraţi în şomaj a fost devansat de numărul reactualizărilor 
de cereri de muncă şi al reactivărilor de drepturi băneşti (62,9% din totalul 
intrărilor). 

Evoluţia intrărilor în şomaj a fost oscilantă, înregistrând un punct minim 
în noiembrie 2008 (51.242 persoane) şi  unul de maxim în ianuarie 2010 
(99.816 persoane). 
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Intrările lunare în şomaj 

 
Indicele câştigului salarial real urmează îndeaproape evoluţia indicelui 

câştigului salarial mediu nominal net, aşa cum rezultă şi din graficul ce 
evidenţiază tendinţele înregistrate în ultimii doi ani. Fenomenul se explică prin 
diminuarea ratei de creştere a inflaţiei, de care se ţine seama la determinarea 
câştigului salarial real.  

În cursul anului se înregistrează fluctuaţii ale câştigului salarial 
determinate, în principal, de acordarea primelor ocazionale (al 13-lea salariu, 
prime de vacanţă, prime de sărbători acordate în lunile martie/aprilie, respectiv 
decembrie). Acestea influenţează creşterile sau scăderile în funcţie de perioada 
în care sunt acordate, conducând, în cele din urmă, la estomparea fluctuaţiilor 
câştigului salarial lunar la nivelul întregului an.  

Câştigul salarial, atât în termeni nominali cât şi reali, a fost mai mic în 
majoritatea lunilor anului 2010, faţă de luna precedentă (excepţie – luna martie, 
când s-au acordat prime aferente sărbătorilor de Paşte, fapt ce a condus la o 
creştere a câştigurilor salariale nominale şi reale faţă de luna precedentă).  

Cele mai semnificative scăderi ale indicelui câştigului salarial nominal, în 
2010, au fost înregistrate în luna aprilie (cu 4,8%), respectiv iulie (cu 4,7%). În 
ceea ce priveşte câştigul salarial real, cea mai semnificativă scădere a fost în 
luna iulie 2010 (cu 7,1%).  
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Sursa: INS, Ancheta asupra câştigurilor salariale. 

 
Evoluţia indicilor preţurilor de consum, a câştigului salarial mediu nominal net şi a 

câştigului salarial real faţă de luna precedentă (%) 
 
Pe activităţi ale economiei naţionale, valorile maxime ale câştigului 

salarial mediu net le deţin activităţile de intermedieri financiare (cu procente 
cuprinse între 115-146% peste media pe economie). La polul opus, cu cele mai 
scăzute câştiguri salariale medii nete se situează activităţile de hoteluri şi 
restaurante (cu procente cuprinse între 41-43% sub media pe economie). De 
menţionat faptul că, ambele secţiuni deţin ponderi apropiate ca număr de 
salariaţi la nivelul economiei naţionale (circa 2-3% fiecare). 

În 2010, comparativ cu anul precedent, câştigul salarial mediu net a avut 
o tendinţă de uşoară creştere în majoritatea activităţilor economice (cu excepţia 
celor aparţinând sectorului bugetar, a hotelurilor şi restaurantelor, a tranzacţiilor 
imobiliare şi a celor de spectacole, culturale şi recreative).  

Faţă de luna septembrie 2008, câştigurile salariale medii nete înregistrate 
în septembrie  2010 au fost mai ridicate, cu excepţia activităţilor din sectorul 
bugetar, a activităţilor profesionale, ştiinţifice şi tehnice, respectiv a celor de 
spectacole, culturale şi recreative. 
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Sursa: INS, Ancheta asupra câştigurilor salariale. 

 
Câştigul salarial mediu nominal net, pe forme de proprietate  

în ultima lună a tr. III 2008-2010 şi luna oct. 2010 
 
În 2010, câştigul salarial mediu net realizat în diferite activităţi ale 

economiei naţionale a înregistrat atât creşteri, cât şi scăderi în aproape egală 
măsură. Astfel, în sectorul economic, s-au înregistrat uşoare creşteri, cea mai 
mare fiind în activitatea de producţie şi furnizare de energie electrică şi termică, 
gaze, apă caldă şi aer condiţionat (1,8%). La polul opus, cu cea mai 
semnificativă diminuare a câştigului salarial mediu net, s-a situat industria 
extractivă (18,9%, ca urmare a acordării de prime pentru „ziua petrolistului” în 
luna precedentă). 

În unităţile proprietate publică (integrală de stat şi majoritară de stat), care 
deţin o pondere de circa 9% din numărul total al salariaţilor, câştigul salarial 
mediu net are cele mai ridicate valori. Cele mai scăzute câştiguri salariale medii 
nete se înregistrează în unităţile proprietate privată (majoritar privată, integral 
privată, integral străină), care deţin şi ponderea majoritară a numărului de 
salariaţi (circa 65%). Excepţie, începând cu luna iulie 2010, ca urmare a 
aplicării prevederilor Legii nr. 118/2010, cel mai scăzut nivel al câştigului 
salarial mediu net a fost în unităţile proprietate publică de interes naţional şi 
local. 
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În 2010, peste două treimi (69,9%) dintre pensionarii de asigurări sociale 
de stat au avut pensii mai mari de 500 lei.  

Numărul pensionarilor cu pensii mai mari de 1.000 lei a reprezentat, la 
momentul analizat, doar o cincime (21,1%) din totalul pensionarilor de 
asigurări sociale de stat. 

Numărul mediu al pensionarilor de asigurări sociale a avut o evoluţie 
trimestrială descendentă din anul 2002 până în 2011. 

Începând din tr. II 2010, numărul pensionarilor de asigurări sociale s-a 
înscris în continuare pe un trend descendent ajungând la 5.658 mii de persoane 
la sfârşitul aceluiaşi an. 

În ceea ce priveşte numărul pensionarilor de asigurări sociale de stat,  
după ce s-a înscris pe un trend continuu ascendent, începând din tr. II 2007 
(4.641 mii de persoane), din tr. II 2010 a înregistrat o scădere, ajungând la 
4.759 mii de persoane în 2011 (luna septembrie). 

În 2010, comparativ cu trimestrul corespunzător al anului precedent, 
pensionarii de asigurări sociale de stat au avut posibilitatea să cheltuie în medie 
cu  doar 26 lei (+3,6%) în plus. 

În 2010, indicele pensiei reale a scăzut faţă de anul precedent (96,0% faţă 
de 118,1%); prin urmare, puterea de cumpărare a pensiei de asigurări sociale de 
stat a slăbit. 

 
Gruparea numărului de pensionari de asigurări sociale de stat pe intervale de pensii  

(la sfârşitul  trimestrului) 
Niveluri de pensii tr III 2008 tr III 2009 tr III 2010 
TOTAL - mii pers 4674 4736 4776 

  din care, în % 
sub 171 3.2 1.8 1.3 
intre 171-210 3.2 1.2 1.4 
intre 211-250 4.2 2.4 2.2 
intre 251-290 4.7 3.2 3.0 
intre 291-350 8.8 5.4 5.1 
intre 351-500 23.8 18.1 17.1 
intre 501-1000 44.3 49.0 48.8 
Peste   1000 7.8 18.9 21.1 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică. 
 
În perioada analizată,  aproximativ trei pătrimi din totalul judeţelor au 

înregistrat un număr mai mare de pensionari comparativ cu cel al salariaţilor. În 
topul acestei grupe se află judeţele Giurgiu şi Teleorman, în care raportul 
pensionari/salariaţi a fost de aproape 2 (1,9) pensionari la un salariat. 

Municipiul Bucureşti s-a aflat la polul opus, înregistrând cea mai scăzută 
valoare a raportului (0,6).   
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Judeţele în care raportul este de 1 la 1 reprezintă o zecime din totalul 
judeţelor. 

Potrivit rezultatelor provizorii ale Anchetei Bugetelor de Familie realizate 
de INS pentru 2010, veniturile totale medii lunare pe o gospodărie au fost de 
2.231 lei, valoare relativ constantă de-a lungul perioadei 2007-2010. 

Atât ponderea veniturilor din salarii, cât şi a veniturilor în natură au 
scăzut în 2010 comparativ cu din anii 2007-2009, înregistrând valorile cele mai 
mici (49,0% şi, respectiv, 14,4%). 

Pe de altă parte, ponderea veniturilor din prestaţii sociale în veniturile 
totale ale gospodăriilor a crescut sistematic de la 19,3% în 2007, ajungând la 
26,7% în 2010. 

Structura veniturilor băneşti ale gospodăriilor atestă aceleaşi tendinţe ca şi 
în cazul veniturilor totale. 

În 2010, veniturile totale medii pe o gospodărie din mediul urban au fost 
cu 32,3% mai mari decât ale gospodăriilor din mediul rural, în scădere cu 3,7 pp 
faţă de 2009. 

Cheltuielile totale (în medie) ale populaţiei, în 2011, au fost de circa 2.022 lei 
lunar pe gospodărie, reprezentând 90,6% din veniturile totale. Comparativ cu 
trimestrul II 2010, acestea marchează o scădere influenţată în mare parte de 
scăderea veniturilor medii pe o gospodărie. Faţă de 2008 şi 2009, cheltuielile medii 
pe o gospodărie au crescut, în principal, datorită creşterii preţurilor.  
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*) date provizorii pentru trimestrul III 2010. 
Sursa: Institutul Naţional de Statistică. 

 
Structura veniturilor băneşti ale gospodăriilor populaţiei *) 
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Analiza structurii cheltuielilor totale, în 2010, evidenţiază faptul că 
ponderea cheltuielilor băneşti scade faţă de anii anteriori, în contrapartidă 
crescând consumul din resurse proprii. În 2010, în medie pe ţară, din totalul 
cheltuielilor băneşti pentru cumpărarea de alimente şi băuturi alcoolice (170,7 
lei lunar pe o persoană), cele destinate cumpărării de pâine şi produse de 
franzelărie au scăzut faţă de anilor 2008 şi 2009 (de la 16,1% 2008 la 15,0% în 
2010).     

O pondere importantă deţin cheltuielile pentru cumpărarea de carne şi 
preparate din carne, care împreună absorb, pe ansamblul gospodăriilor, în 2010, 
în medie, 22,9% din cheltuielile pentru cumpărarea de produse alimentare şi 
băuturi alcoolice, în scădere cu 1,5 puncte procentuale faţă de 2009.    

Cheltuielile pentru cumpărarea de pâine şi produse de franzelărie, carne şi 
preparate din carne, legume şi conserve din legume şi fructe au însumat peste 
50% din cheltuielile pentru cumpărarea de produse alimentare şi băuturi 
alcoolice (52,4%, în scădere cu 0,3 puncte procentuale faţă de 2008).     

Cantităţile cumpărate au înregistrat scăderi la toate grupele principale de 
produse, exceptând apa minerală şi alte băuturi nealcoolice şi ouă. Scăderi 
cantitative mai mari s-au înregistrat la legume şi conserve din legume (0,533 kg), 
pâine şi produse de franzelărie (0,226 kg) şi carne şi preparate din carne  
(0,156 kg). 

Mărimea şi structura consumului alimentar al gospodăriilor reprezintă 
rezultatul cumulat al cumpărărilor de pe piaţă şi al utilizării produselor 
alimentare din resurse proprii. După cum am văzut, cheltuielile de cumpărare 
scad, ca urmare, consumul alimentar preia aceeaşi tendinţă. 

Astfel, consumul de produse alimentare scade în 2010, faţă de anii 2008 
şi 2009, la cele mai multe dintre produsele de bază. Astfel, dacă în 2008 se 
consumau de către o persoană, în medie lunar,  9,4 kg pâine, în 2010 s-au 
consumat 8,8 kg. La cartofi consumul cantitativ a scăzut de la 3,5 kg, în medie 
pe o persoană, în 2008, la 3,3 kg în 2010. 
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Sursa: date prelucrate de autor. 

 
Consumul gospodăriilor populaţiei la unele produse alimentare de bază în 2009-2011 

 
Comparativ cu 2010, scăderea consumului de produse alimentare este la 

fel de evidentă şi în 2011. Inclusiv consumul mediu lunar pe o persoană de 
băuturi alcoolice scade de la 2,3 litri în 2008 la 2,1 litri în 2010. 
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