
 1

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
COMISIA NAŢIONALĂ DE PROGNOZĂ 
 

Ocuparea în prima parte a anului 2016 
 

1. Tendinţe generale 
 Informaţiile statistice, din anchetele sectoriale ale INS (lunare şi 
trimestriale) 1  şi din conturile naţionale, precum şi datele publicate de 
ANOFM şi Inspecţia muncii relevă că în primul trimestru ocuparea s-a 
îmbunătăţit semnificativ faţă de aceeaşi perioadă din 20152, continuând sau 
apărând noi tendinţe structurale pozitive precum: 

• creşterea ponderii muncii salariale în populaţia ocupată şi reducerea 
lucrătorilor pe cont propriu şi a lucrătorilor familiali din agricultură 
(ocupare nesalariată cu productivitate scăzută); 

• lucrătorii pe cont propriu (incluzând şi pe cei familiali), conform 
conturilor naţionale au ajuns pentru prima dată sub pragul de  
2 milioane (1,915 mil. persoane), comparativ cu aproape 2,5 milioane 
persoane în trimestrul I din 2014 şi 2,2 milioane persoane în trimestrul 
I din 2015; 

• şomajul BIM, după o perioadă mai lungă de stabilitate, din cauză că 
acesta se situa la nivelul şomajului natural, a început să se reducă; dacă 
în ultimii cinci ani, în trimestrul I, rata şomajului BIM s-a situat la  
7,3-7,4%, în trimestrul I din 2016 acesta a scăzut la 6,6%; 

• numărul şomerilor înregistraţi la ANOFM şi indemnizaţi a ajuns la 
minimul istoric de sub 80 mii persoane; 

• sugestiv pentru reflectarea creşterii economice în ocupare este faptul 
că în ultimele trei luni (martie-mai 2016) au intrat în şomaj mai puţin 
de 8 mii persoane din societăţile în dificultate (şomeri indemnizaţi)  
(6,5 mii persoane în luna mai) şi s-au încadrat în muncă, lunar, circa  
27 mii şomeri. 

                                                 
1  Anchetele statistice cu privire la utilizarea forţei de muncă utilizate sunt: AMIGO şi 
cercetarea statistică lunară asupra câştigului salarial şi efectivului de salariaţi 
2 Sezonalitatea economică ridicată determină o sezonalitate asemănătoare şi în cazul ocupării, 
ceea ce face relevantă doar analiza unor perioade corespondente de timp; de exemplu 
trimestrul I din fiecare an calendaristic; dacă în cazul rezultatelor economice analiza faţă de 
perioada precedentă (trimestru sau lună anterioară) este posibilă pentru că se fac ajustări de 
sezonalitate, în lipsa unor astfel de ajustări în cazul ocupării se poate ajunge la concluzii 
eronate despre dinamica ocupării, dacă se face raportarea la perioada precedentă. 
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2. Evoluţia populaţiei ocupate 
 Populaţia ocupată totală (15 ani şi peste) s-a majorat în primul; 
trimestru din 2016 cu 0,2% după ce în trimestrul I din 2015 se înregistrase 
o reducere cu 2,0%. În actualul ciclu de creştere economică (2011-2016) 
populaţia ocupată totală s-a redus cu 2,2%, respectiv cu 190 mii persoane 
(trimestrul I a.c. faţă de trimestrul I 2011). 
 Structural, această diminuare a provenit din: creşterea numărului de 
salariaţi cu 423 mii persoane şi reducerea populaţiei ocupate nesalariale cu 
613 mii persoane.  

Ocuparea în trimestrul I 
- Conform AMIGO – 
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 Dacă ne referim la populaţia ocupată de pe teritoriul ţării, 
corespunzând sferei produsului intern brut (conform conturilor naţionale), 
tendinţa de reducere din ultimii ani se menţine: 

• populaţia ocupată totală internă s-a redus în trimestrul I 2016 cu 0,5% 
faţă de trimestrul I 2015; reducerea fată de trimestrul I 2012 (trimestru 
de când există date comparabile bazate pe rezultatele de la ultimul 
recensământ) este de 2,3%; 

• salariaţii s-au majorat în trimestrul I a.c. cu 3,7%, iar lucrătorii pe cont 
propriu s-au diminuat cu 12,2%. 

 În prezent (trimestrul I a.c.) creşterea economică de 4,3% s-a bazat pe o 
populaţie ocupată de 8185 mii persoane, din care 6270 mii persoane au fost 
salariaţi (76,6%). 
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Structura ocupării în trimestrul I 
- Conform Conturilor Naţionale -  
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Concomitent cu îmbunătăţirea ocupării s-au majorat şi numărul de ore 

lucrate ceea ce conferă şi intensitate gradului de ocupare. 
 Conform conturilor naţionale (sursa: Eurostat) numărul total de ore 
lucrate în trimestrul I a fost cu 0,2% mai mare decât timpul efectiv lucrat în 
trimestrul I 2015. Corelând dinamica timpului lucrat cu evoluţia populaţiei 
ocupate rezultă că în trimestrul I a.c. numărul de ore lucrate pe o persoană 
ocupată s-a majorat cu 0,7%. 
 

Evoluţia orelor lucrate în trimestrul I 
- Conform Conturilor Naţionale -  
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 Ratele de ocupare s-au îmbunătăţit, cu excepţia ratelor de ocupare a 
tinerilor şi a celei aferentă populaţiei vârstnice, de peste 65 ani. 
 Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de 20-64 ani a fost de 64,5% 
(faţă de 63,7% în trimestrul I 2015), la o distanţă de 5,5 puncte procentuale faţă 
de ţinta naţională de 70% a Strategiei Europa 2020. 
 Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (15-64 ani) a fost, în 
primul trimestru al anului 2016 de 59,8%, faţa de 59,1% în primul trimestru din 
2015. 

3. Numărul de salariaţi 
 În primele 4 luni din acest an, efectivele de salariaţi 3  au înregistrat 
creşteri lunare semnificative, ajungând la 4676 mii persoane la sfârşitul lunii 
aprilie faţă de 4571 mii persoane la sfârşitul anului 2015, ceea ce înseamnă o 
majorare cu 2,3%.  Faţă de aceeaşi perioadă din 2015 creşterea efectivelor de 
salariaţi a fost de 3,5%, cea mai ridicată din actualul ciclu de creştere economică. 
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3 Efectivul de salariaţi la sfârşitul perioadei reprezintă numărul de salariaţi angajaţi cu 
contract individual de muncă pe durată determinată sau nedeterminată, în program complet 
sau parţial (inclusiv cei cu contract de muncă/raport de serviciu suspendat) existenţi in 
evidenţele întreprinderii la sfârşitul anului. Nu sunt cuprinşi salariaţii detaşaţi la lucru în 
străinătate şi cei care cumulează mai multe funcţii şi nu au funcţia de bază la unitatea 
raportoare. Numărul total de salariaţi (conform AMIGO) include persoanele care-şi exercită 
activitatea pe baza unui contract de muncă într-o unitate economică sau socială – indiferent de 
forma ei de proprietate – sau sau la persoane particulare, în schimbul unei remuneraţii sub 
formă de salariu, plătit în bani sau natură, sub formă de comision etc.. Numărul mediu al 
salariaţilor reprezintă o medie aritmetică simplă rezultată din suma efectivelor zilnice ale 
salariaţilor din sectorul oficial şi civil, inclusiv din zilele de repaus săptămânal, sărbători 
legale şi alte zile nelucrătoare împărţită la numărul total al zilelor calendaristice (365 zile). 
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 Analiza efectivelor de salariaţi în primele 4 luni ale anului ne arata ca 
dinamica salariaţilor pe sectoare ale economiei a avut o evoluţie diferenţiată: în 
sectorul bugetar de 1,2 % şi în sectorul concurenţial de 4,0% faţă de aceeaşi 
perioada a anului 2015.  
 Salariaţii din sectorul bugetar reprezentau, la nivelul lunii aprilie 2016, 
19,4% din totalul salariaţilor din economie, în timp ce salariaţii din sectorul 
concurenţial 80,6 %.  
 Creşteri semnificative ale numărului de salariaţi, în primele 4 luni, s-au 
înregistrat în următoarele activităţi economice: activităţi de servicii în tehnologia 
informaţiei 22,3%, alte activităţi extractive 16%, transporturi pe apă 15,5%, 
fabricarea hârtiei şi produselor din hârtie 14,8%, transporturi aeriene 12,3%, 
hoteluri şi restaurante 11,8%, fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a 
remorcilor şi semiremorcilor 11,7%, fabricarea produselor din cauciuc şi mase 
plastice 11,5%, informaţii şi comunicaţii 10,0%. 
 Spre deosebire de numărul de salariaţi din sectorul civil şi formal, 
numărul total de salariaţi din economia naţională (conform AMIGO) s-a 
majorat în trimestrul I a.c. doar cu 2,8%, ceea ce arată că munca salarială 
nefiscalizată sau mai puţin fiscalizată (munca la negru, munca neobservată 
sau munca de tip zilier) a rămas practic la acelaşi nivel ca în primul trimestru din 
2016.  

 
Evoluţia salariaţior în trimestrul I 

      - % faţă de trim. I din anul precedent - 
 2014 2015 2016 
Numărul total de salariaţi (AMIGO) 2,4 2,7 2,8 
Efectivul de salariaţi 0,8 2,5 3,5 
Număr de salariaţi (Conturi Naţionale) 2,1 2,8 3,7 

  
4. Locurile de muncă nou create 

 Analiza locurilor de muncă nou create se realizează prin corelarea 
unor indicatori statistici de ocupare4 obţinându-se o evaluare a numărului net 

                                                 
4  Conform metodologiei INS numărul total de locuri de muncă (ocupate şi vacante) se 
determină ca sumă dintre efectivul salariaţilor la sfârşitul lunii şi numărul locurilor de muncă 
vacante. Locurile de muncă vacante sunt obţinute printr-o cercetare statistică selectivă 
trimestrială, având ca perioadă de referinţă luna de mijloc a fiecărui trimestru. Locurile de 
muncă nou create exprimate ca număr net între locurile create şi locurile desfiinţate din 
economie, reprezintă diferenţa între locurile totale de muncă dintr-o perioadă şi locurile totale 
de muncă din altă perioadă. 
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de locuri de muncă create şi nu a numărului total de locuri de muncă create. 
Aceasta pentru că o statistică explicativă a locurilor de muncă nou create nu 
există. Procesul complex de intrare şi ieşire zilnică de pe piaţa muncii face 
practic imposibilă evidenţierea la nivel macroeconomic a caracteristicilor unui 
loc de muncă: dacă e transformat, transferat în altă zonă sau societate sau dacă 
este nou creat. Chiar şi în perioadele de creştere economică ridicată 
înmatriculările de noi societăţi coexistă cu închiderea altora. De exemplu, in 
trimestrul I s-au înmatriculat peste 32 mii firme si s-au radiat aproape 39 mii 
firme. 
 O primă caracteristică a procesului de creare a locurilor de muncă este 
ilustrată de statistica locurilor de muncă vacante. 
 În trimestrul I a.c. s-a înregistrat cel mai mare număr de locuri 
vacante, respectiv 58,3 mii locuri de muncă faţă de 54,7 mii în trimestrul 
precedent (trimestrul IV 2015) şi 45,1 mii în trimestrul I 2015. Această evoluţie 
arată că locurile de muncă sunt în principal create pentru necesităţi viitoare, ca 
urmare a încrederii întreprinzătorilor în continuarea creşterii economice şi a 
posibilităţii de dezvoltare a afacerilor. De aceea, o bună parte din locurile nou 
create sun la început vacante. 
 Dacă ne referim numai la primul trimestru, este de subliniat că numărul 
locurilor de muncă vacante s-a dublat in ultimii 3 ani, de la 28 mii în trim. I 
2013 la 58,3 în trim. I 2016. 

 
Evoluţia locurilor de muncă vacante 
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 În trimestrul I 2016, rata locurilor de muncă vacante a fost de 1,27% . 
Comparativ cu acelaşi trimestru al anului 2015, rata locurilor de muncă vacante 
a crescut cu 0,24 puncte procentuale. 
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 Pe activităţi ale economiei naţionale, în trimestrul I 2016, cele mai mari 
rate ale locurilor de muncă vacante s-au înregistrat în administraţia publică 
(3,47%), alte activităţi de servicii, respectiv în activităţi de spectacole, culturale 
şi recreative (2,50%). 
 Creşterile locurilor de muncă ocupate (efectivul de salariaţi) cu 3,5% faţă 
de trimestrul I 2015 şi ale celor vacante, cu 29,3% s-au regăsit într-un număr net 
de locuri de muncă nou create de 174 mii faţă de trimestrul I 2015. Faţă de 
trimestrul precedent locurile de muncă nou create au fost de 54,4 mii. 
 

5. Evoluţia şomajului 
 În primul trimestru din acest an şomajul total (conform BIM) s-a redus 
pentru prima dată după criză şi s-a situat sub şomajul natural (evaluat pentru 
acest an la 6,7%). Rata şomajului înregistrat (la ANOFM) s-a situat in trimestrul 
I a.c. la aproape 4,8%, ajungând la sfârşitul lunii mai la 4,61%. 
 Numărul total al şomerilor înregistraţi a scăzut cu 35,5 mii persoane faţă 
de luna mai 2015, ceea ce reprezintă o scădere  cu 7,9%. 
 Corelând cei doi indicatori şi specificaţia fiecăruia s-ar putea evidenţia 
următoarea structură a numărului de şomeri din trimestrul I 2016: 

• Numărul total de şomeri BIM a fost de 585 mii persoane, mai puţin cu 
70 mii decât în trimestrul I 2015; 

• Din acesta, circa 425,5 mii persoane erau şomeri înregistraţi la 
ANOFM (media numărului de şomeri înregistraţi la sfârşitul fiecărei 
luni); 

• Diferenţa de 159,5 mii ar reprezenta persoanele care îşi caută pe cont 
propriu un loc de muncă şi şi-au declarat calitatea de şomer în ancheta 
AMIGO; 

• Din şomerii înregistraţi, 99,5 mii persoane erau indemnizate, în medie, 
în acest trimestru. 

 Rezulta că în primul trimestru din cele 585 mii persoane aflate în şomaj 
numai 17% erau şomeri indemnizaţi, care primesc ajutor de şomaj de la 
ANOFM. În primul trimestru din 2015 proporţia a fost de 15,5%. 
 La sfârşitul lunii mai numărul şomerilor înregistraţi şi indemnizaţi a ajuns 
la 73,6 mii persoane faţă de 108, 5 la sfârşitul anului 2015 şi 87,8 mii persoane 
la finele primului trimestru din 2016. 
 Ponderea şomerilor neindemnizaţi în totalul şomerilor înregistraţi la nivel 
naţional a avut o creştere semnificativă in perioada 2009-2016 la nivelul lunii 
mai, de la 49,4% la 82,1%. Aceasta pondere este cea mai mare de la nivelul 
tuturor lunilor din aceasta perioada. 
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 Structura şomajului pe grupe de vârstă  la nivelul lunii mai 2016 ne arată 
că şomerii din grupa de vârstă 40-49 ani reprezentau cea mai mare pondere 
(29,9 %) din totalul şomerilor înregistraţi.  
 Referitor la structura şomajului după nivelul de instruire, şomerii fără 
studii şi cei cu nivel de instruire primar, gimnazial şi profesional au ponderea 
cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi (84,1 %).  
 Şomerii cu nivel de instruire liceal şi post-liceal reprezintă 11,9% din 
totalul şomerilor înregistraţi, iar cei cu studii universitare 4,0 %. 
 În ceea ce priveşte şomajul de lungă durată, la sfârşitul  lunii mai 2016 se 
aflau înregistraţi 17.108 tineri sub 25 de ani aflaţi în şomaj de peste 6 luni (ceea 
ce reprezintă 43,6% din totalul şomerilor sub 25 de ani) şi 176.936 adulţi aflaţi 
în şomaj de peste 12 luni, ponderea şomerilor de lungă durată în numărul total 
de şomeri fiind de 47,7%.  
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Anexa nr. 1 

 
 

Ocuparea AMIGO în trimestrul I 
 
 

2011 2012 2013 2014 20015 20016  
  modificări procentuale faţă de trimestrul I din anul anterior 

Populaţia activă totală  -0,4 -0,8 -0,4 0,7 -1,8 -0,6 
Populaţia ocupată totală 0,1 -0,8 -0,4 0,7 -2,0 0,2 
Salariaţi 0,9 0,2 -0,8 2,4 2,7 2,8 
Alte categorii de populaţie 
ocupată -1,6 -2,8 0,6 -2,7 -12,3 -6,7 
Şomeri BIM -6,0 -0,9 -1,0 0,2 -0,3 -10,7 
  %  
Rata de ocupare a populaţiei în 
vârstă de muncă  58,7 58,6 58,6 59,5 59,1 59,8 
Rata şomajului  BIM 7,3 7,3 7,3 7,2 7,4 6,6 

Sursa: INS 
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Anexa nr. 2 
 

 
Rate de ocupare AMIGO 

 
 

- % - 
2015 2016 

  Trimestrul 
I  

Trimestrul 
II  

Trimestrul 
III  

Trimestrul 
IV  An Trimestrul 

I  
15 - 24 ani 23,0 24,8 26,7 23,5 24,5 20,4 
25 - 54 ani 75,2 78 79,1 77,4 77,4 75,8 
55 - 64 ani 38,4 42,2 42,4 41,4 41,1 41,3 
15 - 64 ani 59,1 62 63,2 61,4 61,4 59,8 
20 - 64 ani 63,7 66,6 67,8 66,1 66,1 64,5 
 Sursa: INS 
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Anexa nr. 3 
 
 

Evoluţia populaţiei ocupate interne 
- conform Conturilor Naţionale - 

 
- % faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent - 

 2015 2016 

 Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. I 

Total populaţie ocupată -1,8 -0,1 -1,0 -0,8 -0,5 

     din care:      

Industrie -3,5 -3,2 -3,6 -5,1 -4,8 

Agricultura, silvicultura, pescuit -11,6 -7,0 -9,1 -13,0 -12,2 

Constructii -2,7 -1,5 -0,7 -13,8 -13,8 

Comert, transport si depozitare, 
hoteluri si restaurante 3,6 5,1 4,9 7,1 8,1 

Informatii si comunicatii 26,2 14,6 10,6 78,0 22,2 

Intermedieri financiare si asigurari -7,2 -6,7 -13,5 36,1 35,8 

Tranzactii imobiliare 50,0 25,7 -18,1 -11,5 8,1 

 Activitati profesionale, stiintifice 
si tehnice; activitati de servicii 
administrative si activitati de 
servicii suport -2,8 7,9 8,1 26,4 23,3 

Administratie publica si aparare, 
asigurari sociale din sistemul 
public; invatamant, sanatate si 
asistenta sociala 11,1 9,3 12,2 11,3 11,3 

Sursa: Eurostat 
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Anexa nr. 4 
 

 
 

Evoluţia efectivului de salariaţi din economie 
 in anul 2016 

 
                          -% faţă de acceaşi lună din 2015 - 

Sfârşitul lunii  Ian.  Feb Mar. Apr. 
Total economie (I+II) 3,4 3,6 3,4 3,4 
I. Sectorul bugetar (1+2+3) 1,0 1,2 1,3 1,4 

1. Administraţie publică şi apărare; asigurări 
sociale din sistemul public 1,1 1,3 1,4 1,8 

2. Învăţământ -1,0 -0,9 -0,9 -0,8 
3. Sănătate şi asistenţă socială 3,1 3,3 3,5 3,5 

II. Concurenţial (4+5+6+7) 4,1 4,2 4,0 4,0 
4. Industrie 2,6 2,7 2,3 2,1 
5. Agricultură, silvicultură şi pescuit 5,0 5,9 6,1 5,3 
6. Construcţii 6,2 6,7 5,7 5,1 
7. Servicii (exclusiv sectorul bugetar) 4,6 4,7 4,7 5,0 

       Sursa: INS 
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Anexa nr. 5 

 
 

Structura efectivului salariaţilor din economie în anul 2016 
 

                             -% în total salariaţi - 
Sfârşitul lunii  Ian.  Feb Mar. Apr. 

Total economie (I+II) 100,0 100,0 100,0 100,0 
I. Sectorul bugetar (1+2+3) 19,6 19,5 19,4 19,4 

1. Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale 
din sistemul public 4,3 4,3 4,3 4,3 

2. Învăţământ 7,7 7,7 7,7 7,7 
3. Sănătate şi asistenţă socială 7,5 7,5 7,5 7,5 

II. Concurenţial (4+5+6+7) 80,4 80,5 80,6 80,6 
4. Industrie 29,2 29,1 29,1 28,9 
5. Agricultură, silvicultură şi pescuit 2,2 2,2 2,3 2,3 
6. Construcţii 7,9 7,9 8,0 8,0 
 7. Servicii (exclusiv sectorul bugetar) 41,2 41,2 41,2 41,3 

      Sursa: INS  
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Anexa nr. 6 
Efectivul salariaţilor din economie         

                                   
          -mii persoane- 

  Aprilie Aprilie Diferenta Crestere 
  2015 2016  (%) 

 A 1 2 3=2-1 3=2/1 
TOTAL  4520,3 4676,1 155,8 3,4 
Agricultura, silvicultura si pescuit 100,9 106,2 5,3 5,3 
Agricultura, vânatoare si servicii anexe 72,1 77,5 5,4 7,5 
Silvicultura si exploatare forestiera; pescuit si 
acvacultura 28,8 28,7 -0,1 -0,3 
Industrie – total 1325,2 1353,4 28,2 2,1 
Industria extractiva 58,6 54,8 -3,8 -6,5 
Extractia carbunelui superior si inferior 18,4 15,8 -2,6 -14,1 
Extractia petrolului brut si a gazelor naturale 19,3 18,0 -1,3 -6,7 
Extractia minereurilor metalifere 2,4 2,3 -0,1 -4,2 
Alte activitati extractive 9,7 11,3 1,6 16,5 
Activitati de servicii anexe extractiei 8,8 7,4 -1,4 -15,9 
Industria prelucratoare 1112,3 1143,8 31,5 2,8 
Industria alimentara  157,0 161,2 4,2 2,7 
Fabricarea bauturilor 18,7 19,3 0,6 3,2 
Fabricarea produselor din tutun 1,7 1,9 0,2 11,8 
Fabricarea produselor textile 36,1 36,6 0,5 1,4 
Fabricarea articolelor de imbracaminte  136,1 131,2 -4,9 -3,6 
Tabacirea si finisarea pieilor; fabricarea articolelor 
de de voiaj si marochinarie, harnasamentelor si 
incaltamintei; prepararea si vopsirea blanurilor 50,5 49,5 -1,0 -2,0 
Prelucrarea lemnului , fabricarea produselor din lemn 
si pluta, cu exceptia mobilei; fabricarea articolelor 
din paie si din alte materiale vegetale impletite 45,2 45,2 0,0 0,0 
Fabricarea hartiei si a produselor din hartie 10,9 12,4 1,5 13,8 
Tiparirea si reproducerea pe suporturi a 
inregistrarilor 11,3 12,0 0,7 6,2 
Fabricarea produselor de cocserie si a produselor 
obtinute din prelucrarea titeiului 3,8 3,6 -0,2 -5,3 
Fabricarea substantelor si a produselor chimice 26,6 24,3 -2,3 -8,6 
Fabricarea produselor farmaceutice de baza si a 
preparatelor farmaceutice 10,3 10,3 0,0 0,0 
Fabricarea produselor din cauciuc si mase plastice 49,5 55,1 5,6 11,3 
Fabricarea altor produse din minerale nemetalice 37,9 40,4 2,5 6,6 
Industria metalurgica 30,2 29,9 -0,3 -1,0 
Industria constructiilor metalice si a produselor din 
metal, exclusiv masini, utilaje si instalatii  72,3 75,3 3,0 4,1 
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  Aprilie Aprilie Diferenta Crestere 
  2015 2016  (%) 
Fabricarea calculatoarelor si a produselor electronice 
si optice 29,7 31,0 1,3 4,4 
Fabricarea echipamentelor electrice 41,2 44,4 3,2 7,8 
Fabricarea de masini, utilaje si echipamente n.c.a. 50,1 49,9 -0,2 -0,4 
Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a 
remorcilor si semiremorcilor 166,9 183,7 16,8 10,1 
Fabricarea altor mijloace de transport 31,8 30,4 -1,4 -4,4 
Fabricarea de mobila 58,1 60,9 2,8 4,8 
Alte activitati industriale n.c.a. 13,0 14,1 1,1 8,5 
Repararea, intretinerea si instalarea masinilor si 
echipamentelor 23,4 21,2 -2,2 -9,4 
Productia si furnizarea de energie electrica si 
termica, gaze , apa calda si aer conditionat 56,6 55,4 -1,2 -2,1 
Distributia apei; salubritate gestionarea 
deseurilor, activitati de decontaminare 97,7 99,4 1,7 1,7 
Captarea, tratarea si distributia apei 41,9 41,6 -0,3 -0,7 
Colectarea si epurarea apelor uzate 7,2 7,7 0,5 6,9 
Colectarea , tratarea si eliminarea deseurilor; 
activitatide recuperarea materialelor reciclabile; 
activitati de servicii de decontaminare 48,6 50,1 1,5 3,1 
Constructii 358,2 376,3 18,1 5,1 
Comert cu ridicata si cu amanuntul; repararea 
autovehiculelor si motocicletelor  718,0 740,2 22,2 3,1 
Transport si depozitare 251,0 256,5 5,5 2,2 
Transporturi terestre si transporturi prin conducte 157,2 161,0 3,8 2,4 
Transporturi pe apa 2,5 2,8 0,3 12,0 
Transporturi aeriene 3,5 3,9 0,4 11,4 
Depozitare si activitati auxiliare pentru transport 52,4 53,0 0,6 1,1 
Activitati de posta si de curier 35,4 35,8 0,4 1,1 
Hoteluri si restaurante 147,8 164,8 17,0 11,5 
Informatii si comunicatii 138,8 152,0 13,2 9,5 
Activitati de editare 27,1 28,9 1,8 6,6 
Activitati de productie cinematografica, video si 
programe de televiziune; inragistrari audio si 
activitati de editare muzicala; activitati de difuzare si 
transmitere de programe 14,0 14,0 0,0 0,0 
Telecomunicatii 45,8 45,6 -0,2 -0,4 
Activitati de servicii in tehnologia informatiei; 
activitati de servicii informatice 51,9 63,5 11,6 22,4 
Intermedieri financiare si asigurari 88,7 89,3 0,6 0,7 
Intermedieri financiare, cu exceptia activitatilor de 
asigurari si ale fondurilor de pensii 70,1 70,8 0,7 1,0 
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  Aprilie Aprilie Diferenta Crestere 
  2015 2016  (%) 
Activitati de asigurari, reasigurari si ale fondurilor de 
pensii(cu exceptia celor din sistemul public de 
asigurari sociale) 11,9 11,2 -0,7 -5,9 
Activitati auxiliare intermedierilor financiare, 
activitati de asigurare si fonduri de pensii 6,7 7,3 0,6 9,0 
Tranzactii imobiliare 16,5 16,6 0,1 0,6 
Activitati profesionale, stiintifice si tehnice 121,4 133,5 12,1 10,0 
din care:     
  - Cercetare-dezvoltare 18,6 18,7 0,1 0,5 
Activitati de servicii administrative si activitati de 
servicii suport 253,5 272,1 18,6 7,3 
Administratie publica si aparare; asigurari sociale 
din sistemul public 196,2 199,7 3,5 1,8 
Invatamânt 360,6 357,8 -2,8 -0,8 
Sanatate si asistenta sociala 339,5 351,4 11,9 3,5 
Activitati de spectacole, culturale si recreative 62,9 63,0 0,1 0,2 
Alte activitati de servicii 41,1 43,3 2,2 5,4 
Sursa: INS 
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Anexa nr. 7 
 

Numărul şomerilor înregistraţi şi rata şomajului 
 

- mii persoane - 
Numărul şomerilor înregistraţi  2013 2014 2015 2016 
     Ianuarie 513,3 529,1 493,4 430,0 
     Februarie 510,4 528,0 498,5 427,5 
     Martie 492,4 503,7 485,9 419,5 
     Aprilie 467,1 464,8 463,2 411,4 
     Mai 444,0 444,7 445,5 410,5 
     Iunie 438,1 441,6 446,7 - 
     Iulie 466,9 461,0 451,2 - 
     August 443,6 463,9 444,4 - 
     Septembrie 428,9 461,8 435,6 - 
     Octombrie 489,3 463,6 434,6 - 
     Noiembrie 507,6 468,8 434,7 - 
     Decembrie 512,3 478,3 436,2 - 
  din care: 
- numărul şomerilor indemnizaţi      
     Ianuarie 208,7 204,4 140,3 109,0 
     Februarie 202,9 191,2 130,2 101,8 
     Martie 183,0 166,8 112,9 87,8 
     Aprilie 162,2 139,9 97,4 78,1 
     Mai 147,0 125,1 87,4 73,6 
     Iunie 139,2 115,5 82,8   -  
     Iulie 136,5 112,0 84,0   -  
     August 156,3 128,9 99,3   -  
     Septembrie 163,0 128,2 96,4   -  
     Octombrie 173,3 126,9 98,7   -  
     Noiembrie 186,6 130,0 101,2   -  
     Decembrie 199,6 141,0 108,5   -  
Rata şomajului înregistrat - %-     
     Ianuarie 5,66 5,85 5,54 4,83 
     Februarie 5,63 5,84 5,60 4,80 
     Martie 5,43 5,57 5,45 4,71 
     Aprilie 5,15 5,14 5,20 4,62 
     Mai 4,90 4,92 5,00 4,61 
     Iunie 4,83 4,88 5,01   - 
     Iulie 5,15 5,10 5,06   - 
     August 4,89 5,13 4,99   - 
     Septembrie 4,73 5,11 4,89   - 
     Octombrie 5,40 5,13 4,88   - 
     Noiembrie 5,60 5,18 4,88   - 
     Decembrie 5,65 5,40 4,90   - 

 Sursa: ANOFM 
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Anexa nr. 8 
 

Fluxul şomerilor înregistraţi în ianuarie - mai 2016 
 

- persoane - 

  
Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Cumulat 

5 luni 

1. Numărul şomerilor înregistraţi 
la sfârşitul perioadei 430027 427465 419475 411398 410509 410509 

2. Intrări în şomaj 45675 47243 49963 43356 41629 227866 
din care:             

2.1 Inscrieri noi 33501 36869 34395 33500 31576 169841 
2.1.1.indemnizati 10193 10126 8460 6807 6457 42043 
2.1.2 neindemnizati 23308 26743 25935 26693 25119 127798 

2.2 Reinnoiri cereri de loc de 
munca si reactivari drepturi banesti 12174 10374 15568 9856 10053 58025 

3. Ieşiri din şomaj 51890 49805 57953 51433 42518 253599 
3.1 Prin incadrarea in munca 15548 22978 28380 27461 25737 120104 
3.2 Prin nesolicitarea 

mentinerii cererii 18333 13095 11252 11392 7462 61534 
3.3 Alte cauze: incetari de 

drepturi banesti, suspendari etc. 18009 13732 18321 12580 9319 71961 

4. Numarul somerilor inregistrati 
la inceputul perioadei 436242 430027 427465 419475 411398 436242 

5. Reducerea somajului 
inregistrat(2-3) -6215 -2562 -7990 -8077 -889 -25733 

6. Diferenta dintre intrarile de 
someri indemnizati si incadrarea 
somerilor in munca(2.1.1-3.1) -5355 -12852 -19920 -20654 -19280 -78061 

7. Ponderea intrarilor in plata in 
total inscrieri(2.1.1/2.1) -%- 30,4 27,5 24,6 20,3 20,4 24,8 

Sursa: Calcule CNP pe baza datelor de la ANOFM 

 
 


