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Abstract  

Unemployment appears to be an imbalance in the national labor market , as determined by the size and 
duration to a number of issues on the definition, causes, manifestations and possibilities for mitigation . 
Unemployment is influenced by demographic features , socio-economic and cultural developments that 
determine its time. 
Knowing them is important to establish mechanisms for balancing supply and demand on the labor 
market. This paper aims to make an analysis of the evolution and characteristics of unemployment in 
Romania in the period January-March 2016 . 
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Introducere 

Şomajul în perioada actuală este influenţat de 

progresul tehnic, criza economică, modificările de 

structură a ramurilor şi sectoarelor economice, dar 

şi de conjunctura  economică şi politica 

internaţională nefavorabilă. Şomajul, avându-şi 

premisele în disfuncţionalităţile economiei sociale, 

în domeniul ocupării forţei de muncă se regăseşte şi 

în ţara noastră având anumite particularităţi. 

Lucrarea de față are la bază o cercetare care 

urmărește evoluţia ratei şomajului în România în 

perioada ianuarie-martie 2016. 

Analiza din studiul realizat răspunde pe baza 

examinării datelor la întrebarea aflată sub cercetare 

şi anume „Care este evoluţia ratei şomajului în 

perioada ianuarie-martie 2016 în România?”. Ne 

așteptăm ca din concluziile desprinse, pe baza 

analizei să se confirme ipoteza conform căreia rata 

şomajului are o evoluţie descendentă. 

 

1. Evoluţia ratei şomajului în ceea ce priveşte 

grupa de vârstă se prezintă astfel: 

Structura şomajului în ceea ce priveşte categoria 

,,grupa de vârstă” se prezintă sugestiv în Anexa 1, 2 

și 3. 

Conform ANOFM  rata şomajului în luna ianuarie 

2016 este de 4,83%, în luna februarie este 4, 80%, 

iar în luna martie este 4,71%.  

Analizând Anexa 1, 4 și 5 se observă că cei mai 

mulţi şomeri au vârsta cuprinsă între 40 şi 49 ani, 

acest fapt datorăndu-se în primul rând faptului că 

acestia au emigrat în vederea angajării în diferite 

ţări, iar revenind în ţară posibilitatea angajării pe 

piața muncii este mult mai greoaie.  

La sfârşitul lunii ianuarie 2016, rata şomajului 

înregistrată  la nivel naţional a fost de 4,83%, mai 

mică 0,07pp decât cea din luna anterioară. Numărul 

total de şomeri în luna ianuarie, conform Anexa 2 

este de 430.027 persoane, scăzând cu  6.215 

persoane faţă de cel de la finele lunii anterioare.  

La sfârşitul lunii februarie 2016, rata şomajului  la 

nivel naţional a fost de 4,80%, mai mică cu 0,03 pp 

decât cea din luna anterioară. Numărul total de 

şomeri la finele lunii februarie, conform Anexa 3 

este de 427.465 persoane, scăzând  cu  2.562 

persoane faţă de cel de la finele lunii ianuarie. 

  La sfârşitul lunii martie 2016, rata 

şomajului înregistrat la nivel naţional a fost de 

4,71%, mai mică 0,09 pp decât cea din luna 

anterioara şi mai mică cu 0,86 pp decât cea din luna 

martie a anului 2015. Numărul total de şomeri la 

finele lunii martie, conform Anexa 6 de 419.475 

persoane, a scăzut cu  7.990 persoane faţă de cel de 

la finele lunii anterioare.   

Astfel, raportându-ne la primul trimestru al anului 

2016, respectiv la lunile ianuarie, februarie și 

martie se poate concluziona faptul că rata șomajului 

are o evoluție descendentă . Comparând rata 

șomajului din cele trei luni analizate se observă că 

aceasta a înregistrat o scădere semnificativă și 

anume: în luna ianuarie rata șomajului este de 4, 

83%, în februarie 4,80%, iar în luna martie 4,71. 

Principala cauză a evoluției descendente se 

datorează numărului total de șomeri care a scăzut 

progresiv. 

 

2. Evoluţia ratei şomajului în ceea ce priveşte şi 

nivelul de instruire se pretintă astfel: 

În luna ianuarie șomerii fără studii și cei cu nivel de 

instruire primar, gimnazial și profesional  reprezintă 

77,57 %, cei cu nivel de instruire liceal şi post-

liceal reprezintă 17,59% din totalul şomerilor 

înregistraţi, iar cei cu studii universitare 4,83 %. 

În luna februarie, șomerii cu nivel de instruire liceal 

şi post-liceal reprezintă 15,41% din totalul 

şomerilor înregistraţi, iar cei cu studii universitare 

4,40 %. 

În luna martie, șomerii cu nivel de instruire liceal şi 

post-liceal reprezintă 13,32% din totalul şomerilor 

înregistraţi, iar cei cu studii universitare 4,42 %. 

Cei mai mulţi şomeri au un nivel de instruire foarte 

scăzut, rezumându-se la ciclul inferor al liceului. 

Datorită faptului că aceste persoane nu au o 

pregătire acceptabilă, posibilitatea încadrarii pe 

piaţa muncii este foarte grea. Neavând anumite 

deprinderi sau o anumită calificare aceştia nu pot 

opta spre un loc de muncă stabil, întrucât 

angajatorii sunt mult mai receptivi persoanelor ce 

au anumite cunoştinţe în domeniul în care urmează 

să lucreze şi să se perfecţioneze odată ce dobândesc 

o anumită experienţă. 

 

3. Evoluţia ratei şomajului în ceea ce priveşte 

șomajul de lungă durată se prezintă astfel: 

În ceea ce priveşte şomajul de lungă durată, în luna  

ianuarie , se aflau înregistraţi în evidenţele agenţiei 

19.035 tineri sub 25 de ani aflaţi în şomaj de peste 6 

luni (ceea ce reprezintă 33,31% din totalul 

şomerilor sub 25 de ani), în luna februarie  se aflau 

înregistraţi în evidenţele agenţiei 18.449 tineri sub 

25 de ani aflaţi în şomaj de peste 6 luni (ceea ce 

reprezintă 34,50% din totalul şomerilor sub 25 de 

ani) şi 158.544 adulţi aflaţi în şomaj de peste 12 

luni, iar în luna martie se aflau înregistraţi în 

evidenţele agenţiei 17.994 tineri sub 25 de ani aflaţi 

în şomaj de peste 6 luni (ceea ce reprezintă 40,36% 

din totalul şomerilor sub 25 de ani) şi 170.895 

adulţi aflaţi în şomaj de peste 12 lunilunii ianuarie 

şi 156.132 adulţi aflaţi în şomaj de peste 12 luni.  

 Ponderea şomerilor de lungă durată în numărul 

total de şomeri  în luna ianuarie este de  42,07%, în 

luna februarie 42,39%, iar în martie 45,59% .  

În cursul lunii ianuarie 2016, numărul total de 

şomeri  a fost de  45.675 persoane, repartizat astfel: 

33.501 persoane – prin înscrieri noi, din care: 

10.031 persoane înregistrate ca şomeri indemnizaţi 

75%; 162 persoane înregistrate ca şomeri 

indemnizaţi 50%; 23.308 persoane înregistrate ca 

şomeri neindemnizaţi;  -12.174 persoane – prin 

reînnoiri de cereri de loc de muncă şi reactivări de 

drepturi băneşti, din care: 3.586 reactivări de 

drepturi; 8.588 reactualizări de cereri de loc de 

muncă ale şomerilor neindemnizaţi. 

Analizând intrările totale de şomeri din lună cu cele 

înregistrate în luna decembrie, se observă că 
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numărul aferent lunii ianuarie a crescut cu 4.029 

persoane, de la 41.646  în luna decembrie  la 45.675  

în luna ianuarie.  

În cursul lunii februarie 2016, numărul total de 

şomeri intraţi în evidenţe a fost de  47.243 

persoane, repartizat astfel:  36.869 persoane – prin 

înscrieri noi, din care:  -  9.951 persoane 

înregistrate ca şomeri indemnizaţi 75%;  -  175 

persoane înregistrate ca şomeri indemnizaţi 50%, -  

26.743 persoane înregistrate ca şomeri 

neindemnizaţi; -10.374 persoane – prin reînnoiri de 

cereri de loc de muncă şi reactivări de drepturi 

băneşti, din care: -  2.441 reactivări de drepturi;  -  

7.933 reactualizări de cereri de loc de muncă ale 

şomerilor neindemnizaţi. 

Analizând intrările totale de şomeri din lună cu cele 

înregistrate în luna anterioară, observăm că numărul 

aferent lunii februarie a crescut cu 1.568 persoane, 

de la 45.675  în luna ianuarie  la 47.243  în luna 

februarie.  

În cursul lunii martie 2016, numărul total de şomeri 

intraţi în evidenţe a fost de  49.963 persoane, 

repartizat astfel: 34.395 persoane – prin înscrieri 

noi, din care:-  8.389 persoane înregistrate ca 

şomeri indemnizaţi 75%; -  71 persoane înregistrate 

ca şomeri indemnizaţi 50%;-  25.935 persoane 

înregistrate ca şomeri neindemnizaţi; 15.568 

persoane – prin reînnoiri de cereri de loc de muncă 

şi reactivări de drepturi băneşti, din care:  -  2.156 

reactivări de drepturi;-  13.412 reactualizări de 

cereri de loc de muncă ale şomerilor neindemnizaţi. 

Analizând intrările totale de şomeri din lună cu cele 

înregistrate în luna anterioară, observăm că numărul 

aferent lunii martie a crescut cu 2.720 persoane, de 

la 47.243  în luna februarie  la 49.963  în luna 

martie.  

Cele  mai mari scăderi ale ratei șomajului s-au 

înregistrat în judeţele: Ialomiţa cu 0,49 pp, Bacău 

cu 0,46 pp, Neamţ cu 0,21 pp, Vălcea cu 0,16 pp, 

Brăila cu 0,10 pp, Olt cu 0,09 pp,  Vrancea cu 0,08 

pp şi Satu Mare cu 0,05 pp. În municipiul Bucureşti 

rata şomajului a crescut cu 0,01pp comparativ cu 

luna anterioară..  

Referitor la luna februarie cele mai ridicate niveluri 

ale ratei şomajului au fost înregistrate în judeţele: 

Mehedinţi (10,89%), Vaslui (10,62%), Teleorman 

(10,57%), Buzău (9,52%), Dolj (9,21%), Galaţi 

(8,66%), Olt (7,92%), urmate de judeţele Ialomiţa 

(7,79 %) şi Brăila (7,09 %). 

Nivelul minim al ratei şomajului în luna februarie, 

de 1,17 %, se înregistrează în judeţul Ilfov. 

Amplitudinea dintre nivelul de maxim şi cel de 

minim al şomajului (9,72 pp) este mai mare cu 0,17 

pp decât cea din luna precedentă (9,55 pp ). 

Cele mai ridicate niveluri ale ratei şomajului au fost 

atinse în judeţele: Mehedinţi (11,14%), Teleorman 

(10,99%), Vaslui (10,63%), Dolj (9,31%), Buzău 

(8,94%), Galaţi (8,57%), Ialomiţa (7,87 %), urmate 

de judeţele Olt (7,61%) şi Brăila (7,02 %). 

Nivelul minim al ratei şomajului în luna martie, de 

1,14 %, se înregistrează în judeţul Ilfov. 

Amplitudinea dintre nivelul de maxim şi cel de 

minim al şomajului (10,00 pp) este mai mare cu 

0,28 pp decât cea din luna precedentă (9,72 pp ). 

 

Concluzii 

Raportându-ne la primul trimestru al anului 2016, 

respectiv la lunile ianuarie, februarie și martie se 

observă că rata șomajului a avut o evoluție 

ascendentă. Acest fapt se datorează în primul rând 

scăderii numărului de șomeri de la 430.027 

persoane înregistrate în luna ianuarie la 427.465 

persoane în luna februarie, scăzând  cu  2.562 

persoane faţă de cel de la finele lunii ianuarie și de 

419.475 persoane în luna martie, scăzând cu  7.990 

persoane faţă de cel de la finele lunii anterioare.   

Cei mai mulţi şomeri au un nivel de instruire foarte 

scăzut, rezumându-se la ciclul inferor al liceului. 

Datorită faptului că aceste persoane nu au o 

pregătire acceptabilă, posibilitatea încadrarii pe 

piaţa muncii este foarte grea.  

Neavând anumite deprinderi sau o anumită 

calificare aceştia nu pot opta spre un loc de muncă 

stabil, întrucât angajatorii sunt mult mai receptivi 

persoanelor ce au anumite cunoştinţe în domeniul 

în care urmează să lucreze şi să se perfecţioneze 

odată ce dobândesc o anumită experienţă. 
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ANEXE 

 

IANUARIE 

ANEXA NR.1                                                                ANEXA NR.2     

   

 

  

 

 

FEBRUARIE 

ANEXA NR. 3      ANEXA NR. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPA DE 

VÂRSTĂ 

TOTAL ÎN LUNA 

DE RAPORTARE  

Total general 430.027 

<25 ANI 58.921 

25-29 ANI 34.282 

30-39 ANI 88.481 

40-49 ANI 120.879 

50-55 ANI 57.598 

PESTE 55 ANI 69.866 

GRUPA DE 

VÂRSTĂ 

TOTAL ÎN LUNA 

DE RAPORTARE  

Total general 427,465 

<25 ANI 53.478 

25-29 ANI 35.282 

30-39 ANI 89.408 

40-49 ANI 121.908 

50-55 ANI 58.703 

PESTE 55 ANI 68.686 

<25 ANI   
58.921  

13,70% 

25-29 ANI  
34.282 

7,97% 

30-39 ANI  
88.481 

20,58% 

40-49 ANI  
120.879 

28,11% 

50-55 ANI    
57.598 

13,39% 

PESTE 55 ANI  
69.866 

16,25% 

<25 ANI  
12,51% 

25-29 ANI  
8,25% 

30-39 ANI  
20,92% 

40-49 ANI  
28-52% 

50-55 ANI   
13,73% 

PESTE 55 
ANI  16, 

07% 
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MARTIE 

ANEXA NR. 5            ANEXA NR. 6 

 

<25 ANI 
10,63% 

25-29 ANI 
8,06% 

30-39 ANI  
21,43% 

40-49 ANI  
29,06% 

50-55 ANI 
14,40% 

PESTE 55 
ANI 

16,42% 

GRUPA DE 

VÂRSTĂ 

TOTAL ÎN LUNA 

DE RAPORTARE  

Total general 419.475 

<25 ANI 44.587 

25-29 ANI 33.825 

30-39 ANI 89.889 

40-49 ANI 121.887 

50-55 ANI 60.402 

PESTE 55 ANI 68.885 


