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Rezumat. Piaţa muncii este principalul model de parteneriat dintre
cerere şi ofertă, dintre patron şi angajat. Acest parteneriat decide partajul
profit-salarii, raportul dintre acumulare (principala funcţie în orice
societate) şi consumul populaţiei, raporturile dintre eficienţa economică şi
echitatea socială, venitul meritat al ambilor parteneri, atât din perspectiva
generaţiilor prezente, cât şi a generaţiilor viitoare, ritmul şi calitatea
creşterii economice, progresul economic, dar şi caracterul democratic al
societăţii capitaliste, coeziunea şi pacea socială, indispensabile progresului
economic şi social continuu.
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1. Introducere
Factorul muncă, pentru a putea să fie utilizat în activităţile din societatea
modernă, trebuie procurat de pe o piaţă specială numită piaţa muncii. Piaţa
pământului şi resurselor naturale, piaţa muncii, piaţa capitalului, piaţa bunurilor şi
serviciilor funcţionează simultan şi în interdependenţă; ele alcătuiesc un sistem de
pieţe prin care se reglează fenomenele şi procesele din economie.
Orice economie naţională modernă se manifestă ca un ansamblu de pieţe
structurate care comunică între ele. Toate pieţele sunt interdependente, astfel că
fenomenele care se manifestă pe una dintre ele produc efecte pe toate celelalte. În
cadrul pieţelor se tranzacţionează atât factorii de producţie, cât şi bunurile şi
serviciile, ca rezultate ale activităţii economice. Piaţa muncii reprezintă una din
componentele de seamă ale pieţei factorilor de producţie; ea ocupă un loc
important în cadrul acestei pieţe, tot aşa cum forţa de muncă constituie
componenta cea mai importantă a factorilor de producţie (Angelescu, 2005,
pp. 267-271).
Interdependenţa pieţelor este efectul direct al corelaţiilor dintre activităţile
economiei de piaţă şi, în final, dintre nevoile economice şi resursele economice
ale unei comunităţi umane. Este un adevăr ca şi cunoscut faptul că, în fiecare
moment din viaţa unei comunităţi umane, trebuinţele condiţionează activitatea
economică, stabilind ce şi cât ar trebui să se producă din fiecare bun şi serviciu.
Aceasta nu înseamnă că, în mod automat, societatea va putea produce toate aceste
bunuri şi servicii. Nevoile solvabile se transformă în cerere agregată de bunuri şi
servicii, iar resursele economice în factori de producţie, care susţin oferta de
bunuri şi servicii.
Piaţa muncii din Uniunea Europeană descrie profilul demografic al forţei de
muncă, dar şi sistemele de regularizare, axate în principal pe libera circulaţie a
angajaţilor, dar şi pe alte forme de regularizare a acestei pieţe. Încă de la formarea
Comunităţii Economice Europene, în anul 1957, scopul de a oferi muncitorilor
libertate de mişcare a ajutat la formarea unor linii directoare în ceea ce priveşte
piaţa muncii.
Profilul demografic al pieţei muncii din Uniunea Europeană s-a schimbat
semnificativ în ultimii ani. Proporţia femeilor angajate a crescut în ultimul
deceniu astfel încât diferenţa dintre femei şi bărbaţi pe piaţa muncii a scăzut la
11,9 % în anul 2011, faţă de 17,1 % în anul 2000. Migraţia este un factor care
influenţează această piaţă şi ascensiunea noilor state membre, care s-au folosit de
libera circulaţie a persoanelor pentru a încuraja schimbări în profilul etnic şi
naţional pe piaţa muncii europene. Schimbările demografice asociate cu
îmbătrânirea forţei de muncă au condus la necesitatea introducerii unor noi
stimulente pentru a încuraja angajaţii mai în vârstă să continue să lucreze o
perioadă mai îndelungată de timp.
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2. Şomajul privit ca factor determinant al scăderii competitivităţii
pe piaţa muncii
De la începutul anilor 1990 populaţia României a scăzut cu 3,4% (sau
800.000), ajungând la 22,4 milioane în 2001. Pe la mijlocul anilor 1990, din cauza
deteriorării situaţiei economice migraţia populaţiei s-a schimbat către zonele
rurale. Scăderea participării la forţa de muncă a afectat în special grupa de vârstă
tânără, iar populaţia cuprinsă în grupa de vârstă de 65 de ani şi peste reprezintă o
rată ridicată şi chiar o caracteristică a participării în România la forţa de muncă. În
anul 1990, populaţia ocupată era de 10,84 milioane persoane, ajungându-se în anul
1999 la 8,42 milioane persoane. Din anul 1990, ocuparea totală a scăzut cu 20%.
Categoriile de oameni sunt afectate în mod inegal de către şomaj, însă cei
mai afectaţi sunt tinerii. Perioada necesară găsirii unui loc de muncă este redusă
atât timp cât şi nivelul de instruire este mai ridicat, astfel ducând la o rata ridicată
a şomajului în rândul tinerilor. Şomajul a afectat mai mult femeile decât bărbaţii,
până în anul 1998. Astfel, peste 50% din şomeri erau femei.
De la începutul perioadei de tranziţie, primele persoane care au fost afectate
de disponibilizări au fost femeile. Totuşi, după anul 1998, ponderea mai mare în
rândul şomerilor a fost în rândul bărbaţilor. Cauza a fost restructurarea care a avut
loc în industrie.
Graţie sistemului pensionărilor anticipate, cât şi descurajării persoanelor,
după vârsta peste 50 ani, bărbaţii sunt mai afectaţi. Cu o rată a şomajului de
21,7%, în anul 2002, persoanele în vârstă de 14-24 de ani sunt cele mai afectate de
şomaj, potrivit anchetelor asupra forţei de muncă, anchete ce oferă informaţii
privind şomajul în sens BIM (Biroul Internaţional al Muncii). Astfel, un şomer
BIM din doi are mai puţin de 24 de ani.
Dacă la începutul perioadei de referinţă exista un oarecare echilibru între
numărul de şomeri în rândul femeilor şi cel în rândul bărbaţilor, pe parcurs situaţia
a început să se schimbe, şomajul reprezentând o problemă mai mare pentru
bărbaţi decât pentru femei datorită faptului că numărul femeilor şomere s-a
diminuat constant de la an la an, în timp ce numărul bărbaţilor șomeri a crescut
treptat, ceea ce înseamnă că în ultimii ani pe piaţa muncii din România a început
să se remarce tendinţa de feminizare a resurselor de muncă. Din totalul şomerilor
înregistraţi, bărbaţii deţin majoritatea, ponderea lor fiind de aproximativ 60% la
începutul anului 2011.
Sunt de părere că ponderea ridicată a femeilor în diverse ramuri economice
precum: învăţământ, comerţ, servicii bancare şi imobiliare este principala cauză
datorită căreia şomajul în rândul femeilor s-a diminuat. Trebuie ţinut cont şi de
faptul că în totalul populaţiei active femeile deţin o pondere mai mică decât
bărbaţii, dar şi de sarcinile demografice, de perpetuare a speciei ce le revin
acestora.
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Din punct de vedere al distribuţiei şomajului între cele două medii, numărul
şomerilor din mediul urban este de 1,8 ori mai mare decât al celor din mediul
rural, însă trebuie ţinut cont şi de faptul că şi evoluţia populaţiei pe medii arată tot
cam la fel. În mediul urban, rata şomajului o depăşeşte semnificativ pe cea din
mediul rural, în trimestrul II al anului 2011 diferenţa fiind de trei puncte
procentuale. Nici în anii anteriori situaţia nu a stat altfel, cea mai mare diferenţă
(8%) între cele două rate înregistrându-se în anul 2000. Situaţia din prezent (8,5%
în mediul urban şi 5,5% în mediul rural) consider că se datorează în principal
restructurării economice lente şi a alternanţei permanente între perioadele de
creştere economică pozitivă şi cele de creştere economică negativă.
În rândul tinerilor cu vârsta sub 24 ani, rata şomajului este de 10 ori mai
mare pentru şomerii care au studii liceale sau gimnaziale, şi de circa opt ori mai
mare în cazul şomerilor cu studii postliceale sau superioare. Există o serie de
particularităţi ocupaţionale care caracterizează şomajul, legate de domeniile şi
ramurile care alimentează stocul de şomaj, ca şi prin caracteristici relative la
nivelul de instruire al şomerilor.
Prin urmare, anul 2009 a păstrat tendinţele care s-au manifestat din toamna
anului 2008, de creştere continuă, în ceea ce priveşte şomajul. În anul 2010, piaţa
muncii a fost influenţată de criza economică şi financiară, astfel şomajul
înregistrând o creştere importantă.
Creşterea perioadei de indemnizaţie de şomaj, cu alte cuvinte „şomajul
tehnic”, este o măsură care a fost luată de către guvern în anii 2009 şi 2010, atunci
când rata şomajului nu a cunoscut o creştere pe măsura declinului economic
manifestat în economia românească. Locurile de muncă vacante declarate de
angajatori în anul 2010 au înregistrat o uşoară creştere faţă de anul 2009.
Au fost create locuri de muncă, în anul 2010, în domenii de activitate ca:
fabricarea de confecţii; activităţi de protecţie şi gardă; lucrări de construcţii;
activităţi de asigurări de viaţă.
Pe parcursul anului 2010, au fost daţi în şomaj mai mulţi salariaţi în urma
disponibilizărilor ce au avut loc în domenii ca: administraţie publică şi apărare,
asigurările sociale din sistemul public, transporturile terestre, transporturile prin
conducte, construcţiile de clădiri, lucrările de geniu civil.
În cursul anului 2010, judeţele cele mai afectate de disponibilizări au fost:
Timiş, Suceava, Prahova, Hunedoara şi municipiul Bucureşti. Şomajul a scăzut în
judeţele: Ilfov şi municipiul Bucureşti.
Comparativ cu anul 2010, în anul 2011 rata şomajului a înregistrat o
descreştere. Astfel că în anul de referinţă au fost înregistrate locuri vacante ca:
gestionar de mărfuri, muncitori necalificaţi în industria confecţiilor, la ambalarea
produselor etc.
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Totuşi scăderea numărului de locuri de muncă este determinată de criza care
s-a menţinut, dar şi de reducerea activităţilor economice de către angajator.
Definitoriu pentru anul 2011 este faptul că ponderea şomerilor indemnizaţi a fost
inferioară celor neindemnizaţi (Burghelea, 2011b, pp. 48-67).
La nivel teritorial, anul 2011 a fost anul în care s-au înregistrat cele mai
mari rate ale şomajului în judeţele: Mehedinţi şi Dolj, iar în judeţul Vâlcea rata
şomajului a fost cea mai mică.
În economia României criza financiară şi economică globală, în anul 2011,
s-a resimţit cu o intensitate mult mai mică decât în anul 2010, astfel rata şomajului
cunoscând o scădere semnificativă. Şomajul s-a stabilizat în anul 2011 la 7,3% şi
se află încă foarte aproape de maximul de 7,5% pe care România l-a atins după
intrarea în recesiune (în trimestrul IV din anul 2008). În anul 2012, la finele lunii
februarie rata şomajului înregistrat la nivel naţional a fost de 5,27%.
3. Vulnerabilitatea populaţiei în faţa crizei economice
Şomajul în rândul tinerilor cu vârste între 15-24 ani este foarte ridicat
(21,8%), cei mai afectaţi fiind cei între 15-19 ani (29,3%). Astfel, la începutul
anului 2011 rata şomajului în rândul acestei grupe de vârstă, dar în mediul rural,
atingea nivelul cel mai ridicat, de 29,1%. Şomajul a afectat în mod deosebit
populaţia tânără, în special tinerii intraţi pentru prima dată pe piaţa muncii. Priviţi
drept cea mai vulnerabilă categorie a populaţiei în raport cu şomajul, lipsa
locurilor de muncă pentru tineret continuă să rămână o problemă gravă cu care se
confruntă piaţa muncii din România, mai ales dacă ţinem cont şi de criza
mondială care a afectat întreaga economie. O explicaţie a acestei evoluţii ar putea
fi insuficienţa locurilor de muncă atractive pentru tineri, ţinând cont de aşteptările
mai ridicate ale acestora, dar şi de un nivel mai ridicat de pregătire. Cum era de
aşteptat, cea mai scăzută rată a şomajului s-a înregistrat în grupa 60-64 ani, o rata
de 1%.
Rata şomajului BIM a fost în trimestrul trei din 2011 de 7,3%, în creştere
faţă de trimestrul trei din 2010 şi în scădere faţă de trimestrul patru din 2009, cu o
rată a şomajului de 7,5%. Pe sexe, diferenţa dintre cele două rate ale şomajului
BIM a fost de 1,4 puncte procentuale (7,9% pentru bărbaţi faţă de 6,5% pentru
femei), iar pe medii rezidenţiale de patru puncte procentuale (9% pentru urban
faţă de 5% pentru rural). Rata şomajului BIM avea nivelul cel mai ridicat (22,8%)
în rândul tinerilor (15-24 ani). Şomajul a afectat în măsură mai mare persoanele
cu un nivel scăzut şi mediu de educaţie, pentru care rata şomajului a fost de 8,2%,
respectiv 7,8%, mult mai mare decât cea înregistrată pentru şomerii cu studii
superioare (4,9%).
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Rata şomajului BIM de lungă durată (şomaj de un an şi peste) a fost de
2,8%.
Incidenţa şomajului BIM de lungă durată (ponderea persoanelor aflate în
şomaj de un an şi peste în total şomeri) s-a manifestat mai pregnant în cazul
bărbaţilor - 31,6%, faţă de 29,8% în cazul femeilor şi în mediul urban - 32,2%,
faţă de 28,7% în mediul rural.
În România şomajul nu a avut evoluţii deosebite în timp, el menţinându-se
permanent la o valoare ridicată, cea mai mare parte a şomajului fiind reprezentată
de şomajul de lungă durată. Cauza persistenţei acestui tip de şomaj o reprezintă
capacitatea redusă a economiei româneşti de a crea locuri de muncă, dar şi
rigiditatea existentă pe piaţa muncii, rigiditate ce împiedică armonizarea dintre
cerere şi ofertă. Cu toate acestea, piaţa muncii se confruntă cu un dezechilibru
permanent, datorat deficitului de personal în anumite ramuri economice.
La nivelul României, începând cu anul 2011, pe fondul reluării creşterii
economice, se aştepta ca şi piaţa muncii să se îmbunătăţească, creându-se
condiţiile pentru creşterea locurilor de muncă şi îmbunătăţirea ocupării pentru
populaţia în vârstă de 20-64 ani, în vederea realizării obiectivului asumat în
Strategia Europa 2020. Se prognozează de asemenea că numărul şomerilor va
începe să aibă o pantă descendentă, rata şomajului ajungând să se diminueze cu
1,5 puncte procentuale în anul 2015 comparativ cu anul 2010 (tabelul 1).
Tabelul 1
Rata de ocupare a populaţiei (20-64 ani)
Bărbaţi
Femei
Rata şomajului (conform BIM %)
Sursa: www.cnp.ro.

Forţa de muncă
2010
63,3
70,8
55,9
7,3

2011
63,9
71,6
56,1
6,4

2012
64,3
72,0
56,5
6,2

2013
64,7
72,4
57,0
6,0

2014
65,5
73,1
57,8
5,8

De-a lungul timpului s-a demonstrat că şomajul provoacă tulburări atât la
nivelul familiei, al individului, cât şi la nivel naţional, prin prisma efectelor pe
care le produce: reducerea venitului, creşterea cheltuielilor cu protecţia socială,
reducerea eficienţei forţei de muncă, creşterea tensiunilor sociale, toate acestea
conducând la înrăutăţirea calităţii vieţii.
Din studiile de specialitate reiese faptul că rata şomajului are tendinţa să
scadă pe măsură ce nivelul educaţiei atins este mai înalt.
Unul dintre principalele motive pentru care se înregistrează deficite ale
pieţei muncii consta în necorelarea locurilor vacante cu numărul de şomeri
existent într-o economie. De aceea, pot exista în acelaşi timp segmente ale pieţei
muncii în care avem un surplus de forţă de muncă, acestea oferind salarii mai
ridicate şi condiţii bune de muncă cu segmente unde există deficit de forţă de
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muncă, acestea la rândul lor fiind caracterizate prin persistenţa unui număr destul
de ridicat de locuri de muncă vacante din cauza faptului că există salarii
apropriate de salariul minim şi unde condiţiile de muncă sunt dificile. Slaba
compensare a surplusului cu deficitul de forţă de muncă poate fi cauzat atât din
dispariţia fenomenului de migraţie la nivel regional, cât şi de diferenţele de
dezvoltare a regiunilor astfel încât regiunile dezvoltate tind să înregistreze locuri
de muncă vacante în sectoarele care sunt remunerate mai puţin, pe când regiunile
sărace înregistrează surplus de forţă de muncă în majoritatea segmentelor pieţei
muncii. Totodată, dacă regiunile mai puţin dezvoltate se caracterizează printr-o
migraţie ridicată de forţă de muncă, atunci ele pot avea o rată ridicată în ceea ce
priveşte numărul de locuri de muncă vacante în anumite sectoare de activitate. În
consecinţă, prin analiza relaţiei dintre şomaj şi locurile de muncă vacante putem
oferi o serie de informaţii importante în legătură cu gradul de flexibilitate al pieţei
muncii şi cu decalajele existente dintre regiuni.
Actuala criză economică a afectat grav piaţa forţei de muncă în ţările
Uniunii Europene, iar impactul acesteia variază de la un stat la altul: unele ţări au
reuşit să menţină nivelul ocupării ridicat şi pe cel al şomajului scăzut prin
conservarea ocupării şi crearea de noi locuri de muncă combinate cu politici
active de expansiune pe piaţa forţei de muncă.
Dacă criza economică a afectat grav piaţa forţei de muncă, nu trebuie să
uităm de încercările făcute de a diminua impactul asupra marii mase de oameni
(Burghelea, 2011a, pp. 137-147). Dintre măsurile anticriză adoptate în perioada
2009-2011 ce ar fi trebui să ajute la diminuarea şomajului au fost: introducerea
unei pensii minime; extinderea perioadei pentru subvenţia de şomaj cu trei luni;
evitarea concedierilor şi sprijinirea companiilor prin necolectarea tuturor taxelor şi
contribuţiilor din asigurările sociale pentru o anumită perioadă. În acest sens,
companiile care au fost nevoite să întrerupă producţia au trimis angajaţii în şomaj
tehnic, plătindu-le 75% din salariu, din care erau scutiţi de orice taxă privind
asigurarea socială.
Astfel, în aprilie 2009, 2.000 de companii au profitat de această măsură şi
140.000 de angajaţi au fost trimişi în şomaj tehnic.
S-a urmărit ajustarea serviciilor publice de asistenţă pentru ocuparea forţei
de muncă pentru a evita şomajul pe termen lung şi a inactivităţii prin
intensificarea monitorizării concediilor notificate de către angajatori şi prin
îmbunătăţirea serviciilor preconcediere.
4. Perspective postcriză pentru creşterea forţei de muncă la nivel naţional
Previziunile pentru România arată o reducere semnificativă a populaţiei de
la 20.254 milioane persoane în 2011 la 19.857 persoane în 2035 şi 17.308
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persoane în 2060. Drept urmare, populația ţării se va reduce cu 7,7 % în 2035 şi
19,8 % în 2060.
Această tendinţă de diminuare a populaţiei, corelată cu fenomenul de
îmbătrânire va influenţa semnificativ ocuparea forţei de muncă, aceasta aflându-se
într-un trend descendent.
Tabelul 2
Trendul fenomenului de îmbătrânire a populaţiei
Procentajul persoanelor
Procentajul persoanelor
Rata de dependenţă a
cu vârste de 65+
cu vârste de 80+
limitei de vârstă
2011
2060
2011
2060
2011
2060
Populaţia
15,1
35,2
3,4
13,2
21,5
64,9
Sursa: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-08062011-BP/EN/3-08062011-BPEN.PDF.

Observăm cum procentajul persoanelor cu vârste de peste 65 de ani tinde să
se dubleze, în timp ce procentajul persoanelor cu vârste peste 80 de ani va fi mai
mare de patru ori faţă de anul 2011.
O soluţie pentru ameliorarea fenomenului de îmbătrânire a populaţiei ar fi
creşterea vârstei de pensionare deoarece aceasta ar acţiona pozitiv în ambele
extremităţi: ar creşte participarea forţei de muncă şi ar scădea numărul
noilor pensionari. România a aplicat o astfel de măsură prin reforma din 2000
(Legea nr. 19/2000) ridicând treptat vârsta de pensionare de la 57 de ani pentru
femei şi 62 pentru bărbaţi la 60, respectiv 65 de ani.
Trebuie de asemenea să fim preocupaţi de stoparea migraţiei tinerilor
supradotaţi. Acest fenomen poartă numele de „brain drain” şi presupune
deplasările din ţările sărace către cele bogate, de regulă a tinerilor cu înaltă
pregătire profesională. Tinerii supradotaţi sunt predispuşi migraţiei pentru
obţinerea unor venituri mai mari şi mai stabile, condiţii de trai superioare,
realizare profesională, fuga de sărăcie, precum şi represaliile politice şi religioase.
Existenţa decalajelor economice între România şi ţările dezvoltate, a
numeroaselor restructurări făcute în industrie şi existenţa unei agriculturi încă de
subzistenţă au dus la creşterea numărului de şomeri şi determinarea acestora spre
căutarea unui loc de muncă în străinătate. Tendinţa de migrare a populaţiei este
încurajată în principal de câştigurile salariale superioare oferite de câtre exterior.
Oficiile forţelor de muncă din România întâmpină probleme reale în ceea ce
priveşte organizarea, ele nereuşind să surprindă toate aspectele privind fluxurile
cererii şi ofertei de muncă, reconversia şi formarea profesională.
În România, cererea forţei de muncă este considerabil mai mare decât
oferta. O sursă de dezechilibrare pe piaţa muncii o constituie procesul de
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restructurare a unor mari ramuri industriale generatoare de şomaj. Spre exemplu,
persoanele disponibilizate ca urmare a restructurărilor din industria minieră,
industria constructoare de maşini şi industria siderurgică nu pot fi încadrate cu
uşurinţă în alte ramuri industriale(1).
Pentru a preveni aceste lipsuri s-ar putea îmbunătăţi mobilitatea
ocupaţională şi geografică, dezvoltarea capacităţilor de mediere ale serviciilor de
ocupare a forţei de muncă, precum şi dezvoltarea politicilor de prevenire a
lipsurilor de calificări.
De asemenea trebuie să se urmărească corelarea prin metode cât mai variate
între structurile şi conţinuturile educaţionale şi de pregătire ale forţei de muncă şi
nevoile actuale şi de perspectivă ale forţei de muncă.
Măsurile atractive care să vizeze crearea de noi locuri de muncă, mai ales în
domenii care ar putea fi dezvoltate la noi în ţară, cum ar fi agricultura, dezvoltarea
infrastructurii, protecţia mediului ar putea stopa migraţia forţei de muncă.
Găsirea unităţii dintre diferitele stări ale pieţei muncii; în prezent, în
România există mari diferenţe între sectoare şi ramuri în ceea ce priveşte raportul
dintre cererea de muncă şi oferta potenţială de muncă ce ar putea duce de altfel la
îmbunătăţirea calităţii vieţii.
Realizarea unei structuri a ocupării forţei de muncă bazată pe creşterea
productivităţii, de adoptarea unui model de creştere economică bazat pe creşterea
populaţiei ocupate, dar şi programele de calificare, recalificare, reorientare
profesională şi flexibilizare a forţei de muncă ar putea face din ţara noastră un
partener demn de încredere în Uniunea Europeană.
Concluzii
Reducerea şomajului este una din cele mai grave probleme pentru guvernele
şi forţele sociale din fiecare ţară, iar o importanţă deosebită este deţinută de
orizontul de timp avut în vedere atunci când sunt promovate măsurile de
ameliorare a ocupării forţei de muncă (nu de puţine ori măsurile pe termen scurt
au provocat dezechilibre pe termen lung). Aceste măsuri sunt interdependente
vizând societatea, agenţii economici şi şomerii.
Acum 20-30 de ani în urmă, rata medie a şomajului pe glob era de 2-3%, iar
în prezent majoritatea ţărilor ating rata de 10% şi peste 10%, şomaj numit „masiv
şi cronic” (Dinu et al., 2004, pp. 82-86).
Politicile pasive de ajutorare sunt aplicate după ce o persoană devine
şomeră, ele având un caracter defensiv, şi duc la o creştere a cheltuielilor statului
generând puternice efecte inflaţioniste.
Prin politicile active se intervine direct pe piaţa muncii în scopul sporirii
nivelului ocupării până la limita superioară, cea a ocupării totale. Aceste politici
au un caracter ofensiv şi sunt de trei tipuri principale: eforturi pentru a facilita
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intrarea în contact a ofertanţilor şi doritorilor de locuri de muncă; programe de
recalificare a şomerilor; crearea de locuri de muncă.
Flexibilitatea pieţei muncii reprezintă mijlocul principal de modelare a
ofertei de forţă de muncă, în principal pe această cale a ocupării şi nu doar prin
mijloace administrativ-legislative.
Creşterea alarmantă a nivelului şomajului, asociată cu o diminuare a
ocupării forţei de muncă vor constitui probleme de interes deosebit pentru buna
funcţionare a economiei unei ţări.
Mulțumiri
Rezultate parțiale obținute din documentarea realizată la tema de cercetare
"Analiza și prognoza factorilor determinanți ai incluziunii tinerilor pe piața forței
de muncă din România și impactul acesteia asupra dezvoltării socio-economice a
societății" din planul de cercetare anual al IPE pe anul 2012.
Notă
(1)

Vezi http://www.anofm.ro/files/3/Pilonul%20I.pdf
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