
 
 
 

 
 
 
 

	

Modele de analiză a pieţei forţei de muncă  
din România 

	
Gabriela TUDOSE  

Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în domeniul Muncii şi 
Protecţiei Sociale  

gabrielatudose@gmail.com 
Lavinia Ştefania ŢOŢAN   

Academia de Studii Economice din Bucureşti 
laviniatotan@yahoo.com 

Silvia Elena CRISTACHE  
Academia de Studii Economice din Bucureşti  

csilvia2005@yahoo.com 
 
Rezumat. În perioada de tranziţie la economia de piaţă se pune în 

mod stringent problema utilizării forţei de muncă şi a şomajului. 
Creşterea resurselor de muncă a fost însoţită de o reducere continuă a 
populaţiei ocupate şi de o creştere a şomajului. 

 Guvernul a încercat iniţierea unor programe, inclusiv cu 
finanţare externă, de creare de locuri de muncă, dar, raportat la 
disponibilizările masive ce au avut loc în urma restructurării unor 
sectoare, numărul locurilor de muncă nou create s-a dovedit insuficient. 
Un aspect semnificativ este dat de sporirea populaţiei ocupate în 
agricultură, trăsătură caracteristică a ţărilor slab dezvoltate. 
Modalităţile de intervenţie în sprijinul reducerii şomajului şi al creşterii 
ocupării pot fi cu caracter activ şi pasiv. 
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1. Introducere 
 
Într-o eră de schimbări tehnologice rapide, de schimburi de informaţii şi 

de apariţie a industriilor de cunoaştere intensivă, este dificil să poţi identifica 
cerinţele viitoare ale pieţei muncii. Creşterea şomajului în statele membre ale 
Uniunii Europene şi în statele în dezvoltare din Europa de Est, combinată cu 
schimbările tehnologice, poate determina schimbarea continuă a cerinţelor 
pieţei muncii, ţinând cont de faptul că oferta educaţională trebuie adecvată în 
conformitate cu locurile de muncă cerute pe piaţa muncii. 

State membre ale Uniunii Europene au cercetat câteva metode de 
prognoză ale ocupării pentru a identifica nevoile viitoare de forţă de muncă ce 
ţin cont de factori sectoriali, ocupaţionali, educaţionali  şi de pregătire care 
influenţează cererea şi oferta de locuri de muncă. 

Câteva ţări din Europa de Est sunt interesate de dezvoltarea unor astfel de 
modele pentru a putea furniza pieţei muncii salariaţi cu pregătirea 
corespunzătoare cerută. Luând în considerare cerinţele Pieţei Unice a Muncii şi 
creşterea mobilităţii internaţionale, statele trebuie să dezvolte modele care să 
poată fi comparabile cu metodele  de previziune pentru pregătire şi calificare cu 
cele existente în statele membre UE. Acest obiectiv presupune previziuni 
regulate pe termen mediu care se vor extinde în orizontul de timp de către cei 
care iau decizii, care să poată fi aplicate în întreaga economie naţională, luând 
în considerare factori precum: investiţiile viitoare din economie, prognoze de 
venituri şi de productivitate a muncii şi, bineînţeles, schimburile tehnologice. 
Dezvoltarea unor astfel de previziuni va necesita folosirea unor metode 
cantitative şi calitative care, sistematic, vor organiza şi integra date şi analize 
referitoare la educaţie şi la pregătirea profesională, precum şi la nevoile 
sectoriale şi ocupaţionale. 

 
2. Stadiul cunoaşterii 
 
În general, când vorbim despre piaţa muncii considerăm că este locul de 

întâlnire al cererii cu oferta de muncă.  
Ca un prim pas în analiza deficitului de ocupare şi competenţe, avem 

nevoie să definim scopul pieţei muncii pe care o analizăm. Se întâlnesc trei 
dimensiuni relevante pentru caracterizarea pieţei muncii:  

 Ocupaţia şi/sau competenţa; 
 Sectorul şi 
 Aria geografică (nivel regional, naţional şi european). 
Cererea de forţă de muncă reprezintă necesarul de angajaţi în diferite 

profesii şi calificări într-un anumit spaţiu geografic şi în anumit interval de 
timp. 
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Cererea globală de forţă de muncă reprezintă cerinţele pieţei forţei de 
muncă exprimate de agenţii economici din interiorul economiei naţionale. Prin 
agenţi economici înţelegem persoanele sau grupurile de persoane active din 
diverse sectoare ale economiei naţionale care utilizează elemente de producţie 
care se află la dispoziţia lor (incluzând aici forţa de muncă) pentru a obţine o 
anumită cantitate de bunuri sau de a furniza anumite servicii în cantităţi mai 
mari şi la costuri cât mai mici. Această categorie include: instituţiile de credit şi 
de asigurări, administraţiile publice sau private şi companiile străine şi 
româneşti care angajează forţă de muncă în România (Jigău et al., 1998, p. 8). 

Cererea de forţă de muncă depinde de o serie de variabile: rata de creştere 
economică, cererea de bunuri şi servicii, rata de investiţii, progresul tehnic, 
costul forţei de muncă etc. În condiţii ideale, a avea o piaţă a muncii 
competitivă perfectă ar fi posibil numai cu un foarte bun sistem de comunicaţii, 
caracterizat de descentralizarea informaţională, oferindu-i individului oportu-
nitatea de a alege între diferite variante, dar ţinând cont şi de dezavantajele de a 
risca. În general, în România, datorită unui sistem informaţional deficient pe 
piaţa muncii, este posibil doar să se estimeze cererea totală şi pe activităţi la un 
anumit moment, ţinând cont de populaţia în vârstă de muncă, populaţia ocupată 
şi populaţia activă. 

Indicatorii care sunt folosiţi pentru evaluarea tipului şi volumului cererii 
de forţă de muncă pot fi structuraţi în două categorii: 

 Indicatori de nivel (numărul total al persoanelor care au aplicat pentru 
un  loc de muncă; numărul total al persoanelor care şi-au găsit un loc 
de muncă şi, respectiv, numărul persoanelor care nu şi-au găsit un loc 
de muncă) şi 

 Indicatori de structură (aceiaşi indicatori structuraţi după diferite 
criterii: vârstă, sex, ramuri de activitate, profesii, niveluri de educaţie). 

Oferta de forţă de muncă reprezintă numărul persoanelor în vârstă de 
muncă capabile să lucreze, aflate în căutarea unui loc de muncă şi pregătite să 
înceapă lucrul imediat ce îşi găsesc un loc de muncă corespunzător nivelului lor 
de pregătire. 

Indicatorii folosiţi pentru analiza ofertei forţei de muncă sunt următorii: 
 Numărul şi structura şomerilor (pe sexe, grupe de vârstă, niveluri de 

pregătire, profesii, perioada cât a fost în căutarea unui loc de muncă); 
 Numărul persoanelor ocupate (în căutare de un alt loc de muncă şi care 

pot începe imediat lucrul şi persoane care sunt în căutarea unui nou loc 
de muncă, dar care nu pot începe lucrul imediat); 

 Numărul persoanelor ocupate şi structura acestora pe grupe de vârstă, 
pe sexe, pe niveluri de instruire; 

 Numărul absolvenţilor din învăţământul liceal şi, respectiv, universitar 
şi structura acestora pe sexe, pe niveluri de educaţie şi pregătire. 
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Odată, ce am definit piaţa muncii, trebuie să dezvoltăm definiţii ale 
diferitelor tipuri de deficit de ocupare. În sensul de bază, deficitul de forţă de 
muncă are loc atunci când cererea angajaţilor dintr-o ocupaţie specifică excede 
oferta de salariaţi care sunt disponibili, calificaţi şi în căutarea unui loc de 
muncă (Visco, 2001, p. 4). Conform acestei definiţii, putem distinge două tipuri 
de deficit de ocupare: (Boswell et al., 2004, p. 5) deficitul de ocupare agregat şi 
deficitul de ocupare datorat asimetriei pieţei muncii. 

1. Deficitul de forţă de muncă agregat apare acolo unde este ocupare 
deplină sau aproape deplină şi se manifestă, în general, printr-o dificultate a 
găsirii de salariaţi calificaţi şi competenţi pentru a ocupa posturile vacante 
existente la momentul respectiv pe piaţa forţei de muncă. 

2. Asimetria pe piaţa forţei de muncă. 
Este important să reţinem faptul că acest deficit datorat inadecvării pe 

piaţa forţei de muncă poate coexista cu niveluri  semnificative ale  şomajului. 
Cantitatea de inadecvare şi dezvoltarea ei de-a lungul timpului poate fi 
sintetizată prin curba Beveridge, care este un grafic de relaţie inversă între rata 
şomajului şi rata locurilor de muncă vacante. Rata şomajului este definită ca 
fiind proporţia persoanelor şomere înregistrate în totalul forţei de muncă, iar 
rata locurilor de muncă vacante ca raportul locurilor de muncă vacante în totalul 
locurilor de muncă în totalul forţei de muncă. O rată ridicată a locurilor de 
muncă vacante indică o rată a şomajului scăzută şi invers.  

Estimările deficitului curent de forţă de muncă şi calificări sunt esenţiale 
pentru definirea relaţiei dintre cererea şi oferta de forţă de muncă într-un anumit 
moment de timp pe piaţa muncii. Deficitul poate fi măsurat prin cifre absolute 
pentru ocupaţii specifice, sectoare sau regiuni sau ca rate ale şomajului sau ale 
locurilor de muncă vacante diferenţiate pe sectoare sau pe regiuni. 

Atunci când începem să previzionăm, trebuie să ţinem cont de dezvoltarea 
viitoare a cererii şi ofertei de forţă de muncă. 

Determinanţii  cererii şi ofertei de forţă de muncă pot deriva din teoriile 
economice la fel de bine ca şi din studiile empirice. O analiză detaliată a 
factorilor care influenţează oferta şi cererea de pe piaţa forţei de muncă nu este 
neapărat necesară pentru a face previziuni ale deficitului de ocupare, dar 
reprezintă punctul crucial de definire a politicilor din domeniul forţei de muncă 
(Wilson, 2008, pp. 9-35). 

Există două niveluri diferite de abordare a deficitului de ocupare atunci 
când analizăm cauzele acestuia. În primul rând, putem conceptualiza termenul 
de „deficit de ocupare” din perspectiva domeniul microeconomic. În acest caz, 
deficitul poate fi explicat în termenii unei creşteri mai puţin rapide sau 
persistente în cererea de muncă, care surclasează capacitatea pieţei muncii de a 
furniza lucrători. În mod alternativ, aceasta poate fi cauzată de o scădere în 
ofertă care este mai mare decât scăderea corespunzătoare a cererii. În ambele 
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cazuri, rezultă un dezechilibru pe piaţa muncii (Meagher et al., 2000). Foarte 
importantă este şi creşterea ramurilor economice datorită faptului că  această 
componenţă a cererii de muncă diferă semnificativ între ramurile economice. În 
viitor, ne aşteptăm să continue schimbările structurale în Europa, o scădere a 
ratei ocupării în sectorul agriculturii şi de producţie şi o creştere în sectorul 
serviciilor (Neuart, Shomann, 2002 p. 3). Schimbările structurale aşteptate în 
noile state membre ale UE pot implica serioase probleme ale pieţei muncii. 
Lucrătorii mai puţin calificaţi îşi pot pierde locurile de muncă când se extinde 
sectorul serviciilor, care probabil va face faţă deficitului de competenţe existent 
aici. Schimbările structurale între ramurile economice pot fi produse de mai 
mulţi factori, incluzând schimbările demografice, schimbările în preferinţele 
consumatorilor şi diviziunea internaţională a muncii. La originile schimbărilor 
demografice stă vârsta, care este un factor important. Deoarece structura 
demografică a societăţilor europene se schimbă, cererea pentru produse şi 
servicii specifice va creşte în grupa de vârsta a vârstnicilor (de exemplu, în 
sectorul de sănătate şi al turismului). În acelaşi timp, cererea pentru produsele şi 
serviciile care sunt direct legate de generaţia tânără va înregistra un declin (de 
exemplu, educaţia). Tendinţele rezultate din schimbarea preferinţelor consuma-
torilor şi a climatului economic general vor avea, de asemenea, un impact 
asupra echilibrului dintre cererea şi oferta de muncă. În timp ce tendinţa va fi 
constantă pentru bunuri şi servicii, alte ramuri vor fi marcate de fluctuaţii 
puternice. Schimbările în diviziunea internaţională a muncii vor avea, de 
asemenea, impact asupra cererii de competenţe din firmele europene. Este 
important de reamintit faptul că se poate realiza o creştere economică în aceste 
sectoare din UE dacă se face cercetare în domeniile respective, ducând astfel la 
creşterea numărului de lucrători calificaţi. Unul dintre cei mai importanţi factori 
care generează deficitul de ocupare este reticenţa lucrătorilor rezidenţi care sunt 
slab calificaţi şi plătiţi prost. În câteva ţări, de exemplu, locurile de muncă din 
sectorul de stat au devenit mai puţin atractive, deoarece sunt prost plătite şi 
datorită scăderii corespunzătoare în statutul social. În Marea Britanie, de 
exemplu, această tendinţă se manifestă în rândul medicilor şi profesorilor.  
Câteva studii au indicat faptul că există fluxuri de forţă de muncă între noile 
state membre ale UE, urmând restricţiile de accesare a pieţei muncii după o 
perioadă de tranziţie de doi, cinci sau şapte ani (Boeri, Brucker, 2000, p. 4).  

 
3.  Factorii determinanţi ai populaţiei ocupate 
 
Pentru analiza mai aprofundată a legăturii şi interpendenţei fenomenelor 

economico-sociale, metodele statistice elementare sunt adeseori insuficiente. 
De aceea, analiza legăturilor dintre factorii care determină creşterea produsului 
intern brut, a investiţiilor, a populaţiei ocupate etc. poate fi exemplificată cu 
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ajutorul metodei regresiei şi corelaţiei. Legăturile dintre fenomenele economice 
de masă se caracterizează prin faptul că un fenomen sau altul variază sub 
influenţa unui complex de factori, dintre care unii au o importanţă esenţială, iar 
alţii au o importanţă secundară. 

Determinând factorii care influenţează cel mai puternic dezvoltarea 
fenomenului analizat, se pot proiecta şi realiza măsuri practice pentru asigurarea 
condiţiilor optime de dezvoltare a acestuia, intensificarea influenţei factorilor 
pozitivi, eliminarea sau atenuarea influenţei factorilor nefavorabili.  

În cazul legăturilor complexe, unde alături de variabila dependentă se 
ivesc mai multe variabile independente, calculul corelaţiei nu se poate limita 
însă numai la variabilele perechi, ci trebuie să includă şi alte variabile 
independente, cu influenţă semnificativă asupra variabilei dependente analizate. 
Influenţa comună a acestor variabile se măsoară cu ajutorul indicatorilor 
corelaţiei multiple.  

Totodată, în cadrul legăturilor multiple, variabilele factoriale au influenţe 
diferite asupra variabilei rezultative, unele exercită o acţiune importantă asupra 
fenomenului efect şi trebuie să fie luate în calculele de regresie şi corelaţie, în 
timp ce altele au o acţiune mai puţin importantă şi pot fi neglijate. Metodele de 
corelaţie au ca efect simplificarea calculelor şi concluziilor, deoarece este foarte 
dificil să se cuantifice mulţimea tuturor factorilor cauzali care acţionează asupra 
unui fenomen sau proces economico-social. Metodele şi tehnicile statistice de 
cuantificare, de analiză factorială, de estimare şi testare sunt reprezentate de o 
mulţime extinsă şi variată de proceduri şi instrumente statistico-matematice. 
Cele mai semnificative dintre aceste proceduri şi instrumente sunt şi aplicate, 
sub o formă sau alta, datelor de intrare disponibile, în scopul explicitării 
factoriale şi, în consecinţă, al desprinderii unor informaţii necesare 
fundamentării deciziilor de acţiune. Pentru aprofundarea analizei evoluţiei 
principalilor indicatori macroeconomici ce reliefează ocuparea forţei de muncă, 
în continuare se va verifica ipoteza existenţei sau nonexistenţei unei dependenţe 
(corelaţii) între: populaţia ocupată şi numărul total de salariaţi din administraţia 
publică. Analizând datele oferite de Anuarul Statistic al României (2009 şi 
2010), se observă că populaţia civilă  ocupată a avut în perioada 1990-2009 o 
evoluţie descrescătoare, iar numărul salariaţilor din ramura administraţiei 
publice a avut în perioada 1990-2009 o evoluţie crescătoare, datorită angajărilor 
masive făcute în această activitate economică în perioada de după Revoluţie. În 
perioada analizată, numărul de salariaţi din administraţia publică a crescut cu 
181,25%, dar populaţia ocupată  a scăzut (-22,4%). Să vedem dacă între 
evoluţiile celor doi indicatori ar putea exista o legătură şi în ce măsură scăderea 
populaţiei ocupate a fost determinată de creşterea numărului total de salariaţi 
din administraţia publică.      
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Modelul reflectă legătura dintre populaţia ocupată (variabilă endogenă) şi 
numărul total de salariaţi din administraţia publică (variabilă exogenă). În 
ultimii 20 de ani după Revoluţie a fost angajat în sectorul de stat un număr mare 
de salariaţi. Aceşti angajaţi sunt cei care nu produc valoare adăugată economiei 
naţionale. Salariaţii din această ramură a economiei naţionale trebuie să fie 
calificaţi. Dacă numărul de salariaţi din administraţia publică va creşte cu o mie 
de persoane, populaţia ocupată va scădea cu 11 mii de persoane, datorită 
faptului că salariile acestora sunt destul de costisitoare, astfel investiţiile se 
reduc. Se compară t astfel calculat cu o valoare teoretică, din tabelul repartiţiei 
Student, corespunzătoare nivelului de semnificaţie α=0,05 (5%) şi unui număr 
de grade de libertate egal cu n-2 (adică 18):  18;05,02; tt n 2,101. 

Cum calct > teoretict  rezultă că estimatorul determinat anterior este 

semnificativ statistic. Validitatea modelului liniar de regresie folosit se poate 
testa cu testul F, în forma: 

92,13F . Ambii estimatori sunt semnificativi din punct statistic. 
Se compară cu valoarea teoretică din tabelul repartiţiei Fisher-Snedecor 

corespunzător nivelului de semnificaţie α=0,05 (5%) şi unui număr de grade de 
libertate egal cu r-1 şi n-r: 19;1;05,0;1; FF rnr  =4,38 şi cum calculatF  este mai 

mare decât teoreticF  rezultă că modelul folosit este valid, corect identificat din 

punct de vedere statistic şi poate fi utilizat pentru realizarea unor previziuni 
pentru perioada următoare. Rezultă deci că 43% din variaţia populaţiei totale 
ocupate din România este determinată de variaţia numărului total de salariaţi 
din administraţia publică, iar restul de 57% este influenţa altor factori 
(investiţiile, câştigul salarial).  Rezultatele prezentate s-au obţinut cu EVIEWS. 
Ca atare, modelul care descrie legătura dintre fenomenele analizate este(8):   

 ii xY 1111567ˆ  ;  66,0/ xyR  

 (461,62)    (3,088)    94,506s . 

 
Legătura (dependenţa) dintre populaţia ocupată şi numărul total de 

salariaţi din ramura administraţiei publice este o legătură indirectă (inversă), de 
intensitate medie, deoarece Ry/x = –0,66.      
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Tabelul 1 
Dependent Variable: POP_OCUPATA 
Method: Least Squares 
Date: 09/07/11   Time: 20:46 
Sample: 1990 2009 
Included observations: 20 
POP_OCUPATA=C(1)+C(2)*SALARIATI_AP 

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C(1) 11567.46 461.6280 25.05797 0.0000 
C(2) -11.52319 3.088293 -3.731248 0.0015 

R-squared 0.436129     Mean dependent var 9897.750 
Adjusted R-squared 0.404803     S.D. dependent var 657.1034 
S.E. of regression 506.9488     Akaike info criterion 15.38934 
Sum squared resid 4625947.     Schwarz criterion 15.48891 
Log likelihood -151.8934     Durbin-Watson stat 0.912665 

Sursa: calculele proprii.  
 
O modelare mai adecvată a legăturii dintre cele două variabile se poate 

realiza cu ajutorul parabolei de gradul 2.  

iiii xxY   2
210 . 

Raportul de corelaţie care arată intensitatea legăturii dintre variabile va fi 
Ry/x=-0,68, rezultând o legătură indirectă, de intensitate medie, numărul total de 
salariaţi din administraţia publică şi populaţia ocupată  influenţând în proporţie 
de 47% variaţia populaţiei ocupate. Pentru verificarea semnificaţiei modelului 
am calculat testul F, a cărui valoare este 7,55. Se compară cu valoarea teoretică 
din tabelul repartiţiei Fisher-Snedecor, corespunzător nivelului de semnificaţie 
α=0,05 (5%) şi unui număr de grade de libertate egal cu r-1 şi n-r: 

19;2;05,0;1; FF rnr  =3,52 şi cum calculatF  este mai mare decât teoreticF  rezultă că 

modelul folosit este valid, corect identificat din punct de vedere statistic şi 
poate fi utilizat pentru realizarea unor previziuni pentru perioada următoare. În 
concluzie, putem afirma că modelul este corect specificat, adică variabila  
numărul total de salariaţi din administraţia publică este factor semnificativ al 
populaţiei ocupate, deoarece estimatorul este semnificativ diferit de zero şi 
corect identificat, deoarece modelul explică cea mai mare parte din variaţia 
populaţiei ocupate. Rezultă că la o modificare de 1.000 persoane a salariaţilor 
din administraţia publică, populaţia ocupată va suferi o modificare de 32.000 de 
persoane. Ca atare, modelul care descrie legătura dintre fenomenele analizate 
este: 

2069,03213124ˆ
iii xxY  ;  68,0/ xyR  

 (1552,4)    (20,6)   (0,066)        51,505s . 
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3. Concluzii 
 
Prezentarea cadrului general al ocupării forţei de muncă a avut drept scop 

identificarea trăsăturilor generale ale pieţei forţei de muncă în vederea stabilirii 
domeniilor unde se pot lua măsuri în vederea îmbunătăţirii calităţii sistemului 
de învăţământ românesc pentru creşterea gradului de calificare al forţei de 
muncă. Ţinând cont de observaţia conform căreia România are cel mai scăzut 
nivel al cheltuielilor pentru educaţie ca procent din PIB, înregistrând doar 3-4% 
în comparaţie cu media de 5,22% calculată pentru restul membrelor Uniunii 
Europene, recomandarea noastră ar fi aceea de a creşte procentul cheltuielilor 
cu cel puţin 5% în perioada imediat următoare. Resursele trebuie orientate spre 
dotarea facultăţilor cu laboratoare performante ce conţin aparatură de ultimă 
generaţie, capabilă să încurajeze desfăşurarea unor cursuri cu aplicabilitate 
practică. 

 
 

Bibliografie 
	
Boeri, T., Brucker, H. (2000). “The impact of Eastern Enlargement on Employment and 

Wages in the EU Member  States(Berlin and Milan: European Integration Consostium) 
Boswell, C., Stiller, S., Straubhaar, T. (2004). “Forecasting Labour and Skills Shortages: 

How can Projections better inform migration policies?”, DG Employment and Social 
Affairs, Hamburg 

Jigău, M., Chivu, L., Jigău, M., Stănculescu, R. (1998). Vocational training and labour 
market in Romania, Bucureşti 

Meagher, G.A., Adams, P.D., Horridge, J.M. (2000). “Applied General Equilibrum 
Modelling and Labour Market Forecasting”, Centrul de Studii Politice, Universitatea 
Monash, Lucrare preliminară no. IP-76, December 

Neugart, M., Schomann, K. (eds.) (2002). Forecasting Labour Market in OECD Countries: 
Measuring and Tackling Mismatches (Cornwall: MPG Books) 

Ţoţan, L. (2011). Proiecţia deficitului de ocupare,  Editura ASE, București 
Visco, I. (2001). “Ageing Population Economic Issues and Policy Challenges”, lucrare 

prezentată la Conferinţa OECD Economic Policy for Ageing Societies, Paris, OECD 
Wilson, R. (2008). “Modelling and Forecasting the Structure of Employment in the United 

Kingdom”, in Heijke (ed.), Forecasting for Labour Market by Occupation and 
Education 

 
 
 
 
 
 
 
 



Modele de analiză a pieţei forţei de muncă din România 
	

113
	

113

Anexa 1 
                                                                                                                     Tabelul 1 

Evoluţia numărului total de salariaţi din ramura administraţiei publice,  
a populaţiei civile ocupate totale în perioada 1990-2009 

Anul  
Valori ajustate cu model liniar

(mii persoane) 
Valori ajustate  cu model parabolic 

(mii persoane) 
1990 10646 10931 
1991 10496 10659 
1992 10396 10410 
1993 10300 10338 
1994 10150 10119 
1995 10069 10011 
1996 10127 10088 
1997 10069 10011 
1998 10023 9953 
1999 9943 9856 
2000 9862 9765 
2001 9920 9829 
2002 9874 9778 
2003 9816 9716 
2004 9781 9681 
2005 9643 9554 
2006 9551 9480 
2007 9286 9317 
2008 9078 9240 
2009 8975 9219 

Sursa: Anuarul Statistic al României, 2010, INS. 
 


