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Comitetului Consultativ Tematic: Ocupare, Incluziune Socială şi Servicii Sociale  
Grupul de lucru privind Formarea Profesională şi  Inovarea socială   
 
Analiza socio-economică 
 
 

1. Evoluția și modificări structurale pe nivel educațional al resurselor de muncă  
 
1.2. Evoluția și modificări structurale pe nivele educationale ale populației ocupate 

 
Populația ocupată de vârstă 15-65+ ani a evoluat, între anii 2000-2011, pe un tendință de 
scădere, înregistrând o pierdere de cca 13%,  respectiv de 1369 mii persoane. În perioada 2008-
2011, perioada de debut a crizei economice această tendință s-a păstrat, cu un ritm de scădere 
anual ușor atenuat. Pe nivele de educație această tendință de scădere se manifestă pentru 
populația cu studii medii (ISCED 3-4) și pentru populația cu nivel de pregătire scăzut (ISCED 0-
2). Pentru grupa ISCED 0-2, scăderea, pentru întreaga perioadă a fost dramatică, de cca. 44,5%%, 
criza economică, În perioada 2008-2011 aceast ritm de scădere s-a diminuat foarte mult, 
pierderea înregistrată tpotală fiind doar de 7,5%.  

 
Figura nr.1  

 
   Sursa: INS, Baza de Date TEMPO, Ancheta AMIGO 

 
 
În schimb, populația ocupată 15-65+ cu studii superioare (ISCED 5 și 6) s-a plasat pe o 

tendință ascendentă, creșterea înregistrată pentru întreaga perioadă fiind de cca. 58%, respectiv de 
546 mii persoane. Această  evoluție contrară tendinței generale de reducere a populației ocupate a 
indus modificări importante de structură, ponderea populației ocupate cu studii superioare în total 
ocupare crescând de la 8,8 % în anul 2000 la 16,0 % în anul 2010. Această modificare de structură 
poate fi interpretată ca o tendință de îmbunătățire a calității locurilor de muncă doar în condițiile în 
care alocarea ofertei ar fi concordată cu cerințele specifice ale acestora.   
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         Figura 2. 

 
  Sursa: INS, Baza de Date TEMPO, Ancheta AMIGO 

 
Aceste tendințe divergente de evoluție ale populației ocupate după nivelul de educație, au condus la 
modificări structurale importante, structura înregistrată în anul 2011 fiind mult mai echilibrată.  
         Tabel 1 
  Evoluția structurii popula ției ocupate 15-65+ ani, pe nivele de educație 
 

 pondere 
in 2000 

pondere 
in 2008 

pondere 
in 2011 

diferente 
2011-
2000 

diferente 
2011-
2008 

TOTAL ISCED 0, 
1, 2 

36.5 24.5 23.3 -13.2 -1.2 

TOTAL ISCED 3, 
4 

54.7 60.7 59.2 4.5 -1.5 

TOTAL ISCED 5, 
6 

8.9 14.8 17.6 8.7 2.8 

TOTAL 100 100.0 100     

 Sursa: INS, Baza de Date TEMPO, Ancheta AMIGO 
 

Deși, ponderea populației cu studii superioar în total ocupare s-a dublat , totuși un nivel de 17% este 
departe de nivelul mediu UE 27 și de cerințele Strategiei EUROPA 2020. 
 
Tendința de creștere a populației cu studii universitare a fost mai pronunțată pentru populația 
feminimă, chiar dacă în total ocupare tendința de scădere a acesteia a fost mai pronunțată. 
Perioada de criză a încetinit acest ritm de creștere a ocupării feminine cu studii superioare, totuși,  
structura pe nivele de educație se îmbunătățește față de anul 2000.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Figura 3 
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Sursa: INS, Baza de Date TEMPO, Ancheta AMIGO 
 

Tendința de îmbunătățire a calității cererii este potențată și de contribuția  majoră la creșterea 
totală a populației ocupate  cu studii superioare a populației cu studii superioare de lungă durată ( 
98,6%).  

Aceleași tendințe se păstrează și pentru populația în vârstă de muncă de 15-64 ani, scăderea 
de ocupare totală fiind însă mai mică, ceea ce arată o tendință a cererii de retenție mai pronunțată a 
populației cu în vârstă de muncă.  

         Tabel 2 
 

Dinamica populației ocupate 15-64, pe total și pe sexe, in perioada 2000-2011, pe nivele de 
instruire 

procente 
 

2011 fata de 

2000

2011 fata de 

2008

2011 fata de 

2000

2011 fata de 

2008

2011 fata de 

2000

2011 fata de 

2008

ISCED 0.1.2 -36.9 -4.0 -30.9 -3.8 -42.2 -4.2

ISCED 3.4 -5.9 -4.9 -4.5 -4.0 -7.7 -6.2

ISCED 5.6 73.1 16.0 53.9 13.3 97.0 18.8

TOTAL -7.4 -1.5 -5.5 -1.5 -9.7 -1.4

Total masculin feminin

 
Sursa: INS, Baza de Date TEMPO, Ancheta AMIGO 
 
Structura populației ocupate în vârstă de muncă 15-64 ani, pe nivele de educație s-a îmbunătățit în 
anul 2011 față de anul 2000, pentru ambele sexe, chiar dacă ritmul de creștere a ocupării pentru 
populația cu studii superioare s-a diminuat în ultimii ani ai perioadei.  
            Tabel 3 
 

Evolutia structurii populatiei ocupate 15-64 intre 2000-2011 
procente 

ISCED 0.1.2 ISCED 3.4 ISCED 5.6 ISCED 0.1.2 ISCED 3.4 ISCED 5.6 ISCED 0.1.2 ISCED 3.4 ISCED 5.6

total 29.9 60.3 9.8 20.9 63.6 15.5 20.4 61.3 18.3

masculin 25.9 64.1 10.0 19.4 66.5 14.1 19.0 64.8 16.2

feminin 34.6 55.9 9.5 22.8 60.0 17.2 22.1 57.1 20.8

2000 2008 2011

 
Sursa: INS, Baza de Date TEMPO, Ancheta AMIGO 
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Numărul salariaților a crescut la nivel național de la aproximativ 5.8 mil.persoane în 2000 la 

6.3 mil.persoane la finele anului 2008. Din păcate criza economică a afectat această tendință pozitivă 
astfel că începând cu anul 2008 și până la șfârșitul anului 2010 cererea de muncă pentru salariați s-a 
diminuat cu cca. 300 mii personae. 

Figura nr. 4 

 

    Sursa: INS, Baza de Date TEMPO, Ancheta AMIGO 
 

Salariații cu studii universitare, a urmat tendința generală de creștere, fără ca aceasta să fie 
afectată de criza economică din ultii ani ai perioadei, demonstrând o rezistentă mult mai mare la 
șocurile cererii agregate. Ritmurile de creștere ale acestei cereri au fost mai accentuate decât cele ale 
cererii totale astfel că, în întreaga perioadă s-a câștigat 60%, atingîndu-se la finele anului 2010 la o 
valoarea de 1.4 mil.persoane. 

 
 
 

Figura nr. 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sursa: INS, Baza de 
Date TEMPO, Ancheta 
AMIGO 

 
 

     
 
Este de menționat faptul că sporul net de cca. 540 mii persone al cererii de  fortă de muncă salariată 
cu studii superioare s-a bazat excusiv pe ocuparea unor personae cu studii superioare de lungă durată 
 

În ceea ce privește caracteristicile ocupării forței de muncă în profil ocupațional se constată cele 
mai mari mutații. Astfel, cea mai semnificativă reducere a numărului de persoane ocupate a avut loc 
în grupa ocupațională (care deține cea  mai mare greutate specifică în populația ocupată) ”Lucr ători 
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calificați în agricultură, silvicultură și pescuit” (scădere cu 48% între 2000 și 2010). În schimb, 
creșteri ale efectivelor populației ocupate s-au înregistrat în grupele: ”Muncitori necalificați”  (cu 
80%), ”Specialiști în diverse domenii de activitate” (cu 41%), ”Lucr ători în domeniul serviciilor” 
(cu 40%), ”Operatori la instalații și mașini, asamblori de mașini și echipamente” (cu 13.4%) și 
”Funcționari administrativi” (cu 8%). 

Figura nr.6 
Dinamica numărului persoanelor ocupate 15-65+ pe ocupații 

 
Pe fondul tendinței generale de reducere a ocupării forței de muncă, aceste modificări 

nominale  pe grupe ocupaționale majore au indus schimbări  semnificative și în structură.  Astfel, 
cele mai importante modificări apărute în structura populației ocupate pe grupe ocupaționale au fost: 
reducerea cu 17 puncte procentuale a ponderii grupei ”Lucr ători calificați în agricultură, silvicultură 
și pescuit„   creșterea cu 5.3 puncte procentuale a valorii ponderii grupei ocupaționale ”Muncitori 
necalificați”,   cu 4.9 puncte procentuale  a grupei ” Specialiști în diverse domenii de activitate” și cu 
4.6 puncte procentuale a ponderii grupei ”Lucr ători în domeniul serviciilor”.  

 
Figura nr.7  

Dinamica structurii popula ției ocupate 15-65+ pe grupe ocupaționale 
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Sursa: INS, Baza de Date TEMPO, Ancheta AMIGO 

 
Modificărilor apărute în structura ocupațională a populației ocupate sunt în principal rezultatul 

aplicării politicilor stabilite prin Strategia de Ocupare a Forței de Muncă  pentru perioada 2004-2010. 
Unul din obiectivele majore ale strategiei de ocupare şi ale politicilor aplicate în domeniu, în 
perioada analizată a fost reducerea ocupării din agricultură şi îmbunătăŃirea calitativă a acestei 
ocupări. Eforturile făcute în această direcŃie, peste care s-a suprapus, după aderarea României la UE, 
şi fenomenul de migraŃie masivă pentru muncă a persoanelor auto-ocupate din zona rurală, au condus 
la reducerea acestei ocupări, de la o pondere de 46,3% în total în anul 2000, la o pondere de 25,7% în 
anul 2010.  

Dinamica populației ocupate 15-65+ cu studii superioare pe grupe ocupaționale, cunoaște 
creșteri nominale semnificative în cadrul grupelor:  ”Specialiști în diverse domenii de activitate” (cu 
59% față de anul 2000) si ” Lucrători în domeniul serviciilor” (330%). 

 
 
 
 

Figura nr. 8 
Evoluția populației ocupate 15-65+ cu nivel de instruire universitar pe grupe 

ocupaționale 
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 În cadrul grupelor cu pondere ridicată a personalului cu studii universitare, cele mai 

semnificative mutații s-au produs în grupa ocupațională Membri ai corpului legislativ, ai 
executivului, înalți conducători ai administrației publice, conducători și funcționari superiori, G1, (12 
puncte procentuale), urmată de grupa Specialiști în diverse domenii de activitate, G2, care a 
înregistrat o creștere cu 9 puncte procentuale. O grupă ocupațională cu pondere în creștere a 
populației cu studii superioare este grupa Funcționari administrativi, G4, (care a înregistrat o creștere 
cu 7 puncte procentuale între 2000 și 2010). 

Tabel nr. 4 
Dinamica ponderii populației ocupate cu nivel de instruire universitar în total populație 

ocupată, pe grupe ocupaționale 
 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 

2000 46,5 74,0 11,4 5,1 2,0 0,4 0,6 1,1 0,5 
2001 49,6 72,6 12,3 6,2 2,3 0,5 0,8 1,2 0,5 
2002 51,2 72,4 11,8 8,0 2,7 0,4 0,7 0,8 0,3 
2003 50,2 73,3 10,9 7,9 3,5 0,4 0,6 0,9 0,3 
2004 51,1 75,2 14,2 9,7 3,6 0,5 0,9 1,4 0,8 
2005 52,1 75,9 14,9 10,6 3,9 0,5 1,0 1,6 0,7 
2006 53,7 77,2 15,1 12,2 4,3 0,5 1,0 1,7 0,9 
2007 55,1 79,4 18,7 12,2 3,9 0,6 1,0 1,5 0,9 
2008 58,2 83,1 19,1 12,2 4,0 0,6 0,7 1,2 0,3 
2009 57,2 83,2 21,8 12,7 5,7 0,6 0,7 1,4 0,3 
2010 61,7 83,5 22,4 14,3 6,2 0,7 0,6 1,3 0,5 

Sursa: INS,  Ancheta AMIGO 
 
 
Pe activități ale economiei (subdiviziuni CAEN , 3 digiți), ocuparea se structurează astfel: 

agricultură, vânătoare și servicii anexe (29.5%), comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și 
motocicletelor (8.4%), construcții de clădiri (5.3%), adminstrație publică (5%), învățământ (4,2%), 
transporturi tereste (3,7%), activități referitoare la sănătatea umană (3,5%), fabricarea articolelor de 
îmbrăcăminte (2,9%). 

Dinamici ridicate au avut loc între 2000 și 2010 în ocuparea din activitățile CAEN: activități 
de închiriere și  leasing (686%), activități juridice și de contabilitate (581%), activități ale agențiilor 
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turistice și a tur-operatorilor (481%), activități ale organizațiilor și organismelor extrateritoriale 
(340%), activități de servicii informatice (339%) și activități de investigații și protecție (280%). 
Populația ocupată în aceste activități este puțin numeroasă, reprezentând mult sub 1% și însumând 
pentru toate activitățile enunțate 197 mii persoane. În schimb, cele mai însemnate reduceri ale 
ocupării au avut loc în activitățile economice: extracția minereurilor metalifere (cu 80%), fabricarea 
de mașini, utilaje și echipamente n.c.a.(cu 65%), pescuitul și acvacultura (cu 64%), activități de 
servicii anexe extracției (cu 62%), fabricarea produselor din tutun (cu 57%). 

 
Populația ocupată cu studii superioare are, în schimb, cele mai ridicate ponderi în activități 

economice ca: învățământ (14,8%), administrație publică (13,3%), comerț cu amănuntul, cu excepția 
autovehiculelor și motocicletelor (6.6%), activități referitoare la sănătatea umană (6,5%), 
intermedieri financiare (4.8%), construcții de clădiri (4.7%), activități juridice și de contabilitate 
(3.5%), comerț cu ridicata, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor (3.3%). 

Între anii 2000 și 2010 cele mai dinamice activități care au ocupat persoane cu studii 
superioare au fost: activități de servicii informatice (cu 986%), activități ale direcțiilor (centralelor), 
birourilor administrative (cu 900%), restaurante și alte activități de servicii de alimentație (cu 822%), 
activități de asistență socială, fără cazare (cu 578%), activități ale agențiilor turistice și a tur-
operatorilor (cu 573%), activități juridice și de contabilitate (cu 556%), fabricarea produselor din 
tutun (cu 493%), activități auxiliare pentru  intermedieri financiare (cu 379%), comerț cu ridicata și 
cu amănuntul, întreținerea și repararea autoturismelor (cu 348%), tranzacții imobiliare (cu 346%). 
Ocuparea în aceste activități este sub1%, însumând circa 128 mii persoane.  

În schimb, cele mai importante scăderi ale populației ocupate cu studii universitare s-au 
produs în alte activități industriale n.c.a. (cu 66%), pescuitul și acvacultura (cu 66%), fabricarea de 
mașini, utilaje și echipamente n.c.a. (cu 43%), agricultură, vânătoare și servicii anexe (cu 38%), 
cercetare-dezvoltare (cu 36%). 

ConstrucŃiile a fost sectorul cu dinamica cea mai mare de creştere, contribuŃia acestuia la total 
valoare adăugată brută practic s-a dublat, preluând astfel o parte din ocupare, contribuind în 2010 cu 
8,9% la ocuparea totală, faŃă de 3,6% în 2000. Creşterea de ocupare a sectorului s-a realizat odată cu 
creşterea de productivitate.  

Sectorul serviciilor financiare a înregistrat o dinamică aparte, acest sector înregistrând cea mai 
mare productivitate, aceasta atingând în anul 2010 o valoare de 34,9 mii euro/an/persoană ocupată. 
Această productivitate nu a fost însă însoŃită de o creştere de ocupare concordantă, chiar dacă 
ponderea ocupării în total ocupare s-a dublat.   

Celelalte servicii (fără comerŃ, transporturi şi telecomunicaŃii) şi inclusiv administraŃia 
publică,  au înregistrat o creştere importantă de ocupare, însoŃită de o creştere de productivitate şi de 
o creştere a aportului la valoarea adăugata brută totală.   

Dacă sectorul „comerŃ, transporturi şi servicii pentru telecomunicaŃii”, în ultimul an al 
perioadei a avut o contribuŃie a VAB în total de  23,8% (fiind comparabilă cu media înregistrată în 
UE 27 de 20,8%) , celelalte sectoare au fost asimetrice din această perspectivă. Astfel, sunt 
înregistrate diferenŃe pozitive pentru România în raport cu  media UE27 ale ponderii VAB realizate 
între sectoarele:  industrie  +10%,  agricultură +5% şi construcŃii +4% şi diferenŃe negative între 
sectoarele: afaceri şi servicii financiare -13,3%, alte servicii -9,7%.   

Considerăm utilă diferenŃierea performanŃelor economiei în termeni de rezultate exprimate 
prin valoarea adăugată brută - VAB, ca un efect al diferenŃelor structurale şi de potenŃial competitiv 
al economiei româneşti în raport cu termenii medii ai UE 27. Chiar dacă recent sectoarele de tip 
servicii (comerŃ, telecomunicaŃii, servicii financiare,etc.) au demonstrat o capacitate mare de a crea 
valoare adăugată, susŃinem pentru România, reconsiderare aspectelor ce Ńin de retehnologizare şi de 
modernizare a agriculturii. ContribuŃia agriculturii, sector cu potenŃial de dezvoltare economică 
important, mai ales în noul context global de creştere a interesului pentru asigurarea securităŃii 
alimentare, poate fi crescută prin valorificarea avantajului competitiv natural.  
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Ratele de ocupare 
În perioada 2003-2011, ratele de ocupare au înregistrat o tendință ușoară de scădere pentru toate 
categoriile de vârstă ale populației în vârstă de muncă (15-64 ani), mai accentuat pentru tineri  (15-24 
ani). Totuși, pe nivele de educație , evoluția ratelor de ocupare diferă substantial. Astfel,  pentru tineri 
(15-24 ani) rata de ocupare totală a scăzut cu 3,5% iar pentru populația cu nivel de educație ISCED 
5-6 din aceiași categorie, a scăzut cu 28%,  pentru ISCED 3-4 a scăzut cu 7,2%, iar pentru ISCED 0-
2 a scăzut cu 3,5%. Pentru această grupă de vârstă se remarcă o tendință de păstrare în ocupare a 
categoriilor de populație cu calificare foarte redusă.  
 
TABLE 5: EMPLOYMENT RATES BY AGE GROUPS AND HIGHEST LEVEL OF EDUCATION ATTAINED 

(%), 2003, 2006 AND 2011 

 TIME 2003 2006 2011 

GEO 
ISCED/ 

AGE 
15-24 25-49 50-64 

15-

24 

25-

49 

50-

64 

15-

24 

25-

49 
50-64 

0-2 19.8 64.6 51.2 15.9 60.3 46.7 16.3 58 43.6 

3-4 36.6 76.8 46.1 32.7 77.8 51.1 29.4 77.1 49.2 

5-6  71.3 91 59.3 57.6 92.2 74.2 42.5 90.1 68.6 
RO 

TOTAL 27.3 75.8 49.9 24 76.4 51.5 23.8 75.5 49.2 

Source: Eurostat (Labour Force Survey) 

 
1.2. Evoluția și modificări structurale pe nivele educationale ale  populației șomere 

 
În perioada 200-2011, numărul total de șomeri la nivel țară a  scăzut cu cca. 45244 persoane, 

echilibrat atât pentru femei, cât și pentru barbați. Dacă până în anul 2008 tendința  a fost de scădere 
pronunțată, criza economică a inversta tendința , în ultimii patru ani numărul de total de șomeri 
crescând cu cca 154671 persoane , mai acentuat pentru femei.  

Aceste tendințe nu au fost similare pentru populația cu nivele de educație diferite. Astfel, dacă 
în total perioadă, numărul de șomeri cu nivel de instruire ISCED 3-4 a scăzut cu cca. 17,3%, numărul 
de șomeri cu nivel de instruire superior,ISCED 5-6 a crescut cu cca. 154,4%. Această creștere medie 
a numărului de șomeri cu studii superioare  a fost datorată în cea mai mare parte creșterii șomajului 
femeilor.  

Populația cu nivel de instruire scăzută, ISCED 0-2 a înregistrat o ușoară creștere pe total 
perioadă de cca. 1,1%. La această creștere a contribuit excusiv populația de sex masculin.  

După anul 2008, tendințele au fost inversate pentru grupele de populație cu educație ISCED 
0-2 și ISCED 3-4, pentru populația cu studii superioare tendința de creștere s-a aplatizat. Aceste 
tendințe pun în evidență faptul că în perioada de criză cele mai afectate de șomaj au fost persoanele 
cu educație medie (ISCED 3-4), de gen feminin. 

         Tabel nr. 6 
Dinamica populație șomere 15-50+ pe total și sexe, 2000-2011 

          % 
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2011 fata de 

2000

2011 fata de 

2008

2011 fata de 

2000

2011 fata de 

2008

2011 fata de 

2000

2011 fata de 

2008

ISCED 0.1.2 1.1 -5.1 15.8 -10.8 -20.6 10.2

ISCED 3.4 -17.3 32.0 -17.8 25.0 -16.7 43.2

ISCED 5.6 154.4 125.0 105.6 110.4 214.5 138.3

TOTAL -5.8 26.9 -5.4 16.8 -6.4 44.8

Total masculin feminin

 
 Sursa: INS, Baza de Date TEMPO, Ancheta AMIGO 

 
          Tabel 8  

Dinamica structurală a populației șomere 15-50+ 
procente 

ISCED 0.1.2 ISCED 3.4 ISCED 5.6 ISCED 0.1.2 ISCED 3.4 ISCED 5.6 ISCED 0.1.2 ISCED 3.4 ISCED 5.6

total 21.3 74.3 4.4 30.6 62.7 6.7 22.9 65.2 11.9

masculin 21.6 74.2 4.1 34.7 60.3 5.0 26.5 64.6 9.0

feminin 20.9 74.3 4.8 23.3 66.9 9.8 17.7 66.2 16.1

2000 2008 2011

 
Sursa: INS, Baza de Date TEMPO, Ancheta AMIGO 

 
 
În structură se remarcă faptul că, în anul 2011, ponderea șomerilor cu studii superioare în total 

șomeri a crecut de cca, 3,5 ori,  mai pronunțat pentru femei. De asemenea, cu toate că numărul 
persoanele cu nivel de educație ISCED 3-4 a crescut în perioada de criză, ponderea lor în total șomeri 
s-a diminuat pentru întreaga perioadă.  

 
Șomajul tinerilor 
 
În perioada 2011-200, numărul șomerilor  tineri (15-24 ani) a scăzut cu cca. 22,6%, mai 

accentaut pentru bărbați. Tendința de scădere a fost susținută de populația cu nivel de educație 
ISCED 3-4 ( -31,5%) și populația cu nivel de educație ISCED 0-2 (-26,8%). Populația tânără cu 
studuu superioare a înregistrat o creștere a numărului de șomeri cu de cca. 272%. După anul 2008, 
numărul șomerilor cu studii ISCED 3-4 a început să crească , al celor cu studii superioare a continuat 
să crească dar a scăzut puternic în intensitate, iar o tendință asemănătoare s-a înregistrat pentru cei cu 
studii de nivel ISCED 0-2.  

           Tabel 9 
Dinamica populație șomere 15-24 ani pe total și sexe, 2000-2011 

procente 
 

2011 fata de 

2000

2011 fata de 

2008

2011 fata de 

2000

2011 fata de 

2008

2011 fata de 

2000

2011 fata de 

2008

ISCED 0.1.2 -26.8 -20.7 -25.8 -24.2 -28.6 -13.1

ISCED 3.4 -31.5 33.3 -33.8 32.6 -27.7 34.5

ISCED 5.6 272.2 103.5 298.8 111.2 260.3 99.9

TOTAL -22.6 18.6 -27.4 12.4 -14.9 28.3

Total masculin feminin

 
Sursa: INS, Baza de Date TEMPO, Ancheta AMIGO 

 
 
Se remarcă faptul că tinerii cu studii medii, ISCED 3-4 rămân categoria cea mai afectată de 

șomaj , cca. 63,5% din total șomeri ai grupei, în scădere, totuși  față de anul 2000.  În anul 2011, 
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ponderea șomerilor tineri cu studii superioare în total grupă a crescut de cca. 5 ori față de anul de 
bază, pentru toate nivelele de studii. 

          Tabel 10 
Dinamica structurală a populației șomere 15-24 ani 

procente 

ISCED 0.1.2 ISCED 3.4 ISCED 5.6 ISCED 0.1.2 ISCED 3.4 ISCED 5.6 ISCED 0.1.2 ISCED 3.4 ISCED 5.6

total 25.8 71.7 2.5 36.5 56.5 7.1 24.4 63.5 12.1

masculin 26.9 71.9 1.3 40.7 55.6 3.7 27.5 65.6 7.0

feminin 24.1 71.3 4.5 29.9 57.8 12.3 20.2 60.6 19.2

2000 2008 2011

 
Sursa: INS, Baza de Date TEMPO, Ancheta AMIGO 

 
 

Ratele de șomaj  
În perioada analizată, ratele șomajului tinerilor (15-24 ani) au  înregistrat o tendință de creștere 
pentru toate nivelele de educație, mai accentuat pentru nivelul ISCED 5-6, cu 4,2%, această categorie 
de vârstă râmânând cea mai expusă la șomaj, indifferent de nivelul de educație atins. Persoanele din 
grupa de vârstă cea mai activă economic (25-49 ani) au înregistrat o tendință de creștere a ratelor de 
șomaj pentru nivelul educational ISED 0-2 și ISCED 5-6.   În anul 2011, persoanele cu nivel de 
educație mediu (ISCED 3-4), au înregistrat cele mai mari creșteri ale ratei șomajului  pentru grupele 
de vârstă marginale 15-24 și 50-64 ani.. 

 

TABLE 11. UNEMPLOYMENT RATES BY AGE GROUPS AND HIGHEST LEVEL OF EDUCATION 

ATTAINED (%), 2003, 2006 AND 2011 

 TIME 2003 2006 2011 

GEO 
ISCED/ 

AGE 
15-24 

25-

49 

50-

64 

15-

24 

25-

49 
50-64 

15-

24 
25-49 50-64 

0-2 15.3 8.1 2.0 19.7 9.7 3.2 18.7 9 3.4 

3-4 22.8 6.7 5.1 22.0 6.8 4.9 25.4 6.7 5.5 

5-6  15.8 2.9 2.5 27.7 3.2 : 29.4 4.2 : 
RO 

TOTAL 19.5 6.5 3.2 21.4 6.7 3.9 23.7 6.6 4.5 

Source: Eurostat (LFS) 

 

 

 

 
3. Evoluția și modificări structurale pe nivele educationale ale populației inactive 

 

În perioada 200-2011, populația inactivă în vârstă de muncă(15-64 ani) crescut cu cca. 710439 
persoane, reprezentând o creștere procentuală de 15.9%. În perioada de criză tendința de creștere s-a 
menținut, populația masculine păstrâbdu-și tendința dominant în acest sens. Ritmul de creștere al 
populației inactive feminine s-a redus substantial în perioada crizei. Din punct de vedere al nivelului 
de educație, cea mai pronunțată creștere a înregistrat-o populația cu studii superioare, chiar dacă 
ponderea ei în total nu depășește cca. 4,5%. O creștere importantă se înregistrează și pentru populația 
cu nivel de instruire mediu (ISCED 3-4), populația feminină din această categorie încentinindu-și 
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pregnant acest ritm de creștere în ultimii ani. Deși populația inactivă cu nivel de instruire redus 
(ISCED 0-2) a crescut, în perioada analizată destul de puțin, totuși în structură ponderea acestei 
categorii în total rămâne ridicată și aproximativ constanta, cca. 45%. 
 

Dinamica populației inactive 15-64 ani pe total și sexe 

procente 

2011 fata de 

2000

2011 fata de 

2008

2011 fata de 

2000

2011 fata de 

2008

2011 fata de 

2000

2011 fata de 

2008

ISCED 0.1.2 2.5 2.4 6.4 14.7 0.3 -3.9

ISCED 3.4 26.8 9.6 29.1 18.4 25.4 4.7

ISCED 5.6 79.4 65.8 59.6 70.2 96.6 62.8

TOTAL 15.9 7.8 18.8 18.5 14.1 2.1

Total masculin feminin

 
Sursa: INS, Baza de Date TEMPO, Ancheta AMIGO 

 
Dinamica structurii popula ției inactive 15-64 ani pe total și sexe 

procente 

ISCED 0.1.2 ISCED 3.4 ISCED 5.6 ISCED 0.1.2 ISCED 3.4 ISCED 5.6 ISCED 0.1.2 ISCED 3.4 ISCED 5.6

total 51.5 45.5 3.0 48.0 49.0 3.0 45.6 49.8 4.6

masculin 50.2 46.1 3.7 46.4 50.1 3.5 45.0 50.1 5.0

feminin 52.3 45.2 2.5 48.8 48.4 2.7 46.0 49.7 4.4

2000 2008 2011

 
Sursa: INS, Baza de Date TEMPO, Ancheta AMIGO 

 

Tinerii (15-24 ani) au înregistrat o tendință de scădere ușoară în inactive, mai accentuate în ultimii 
ani. Se remarcă totuși, o creștere  în populația inactivă a tinerilor cu nivele de instruire superioare 
(ISCED 5-6) și a tinerilor din mediul rural cu studii medii (ISCED 4-6). Se remarcă faptul că există o 
tendință de a tinerilor de a-și crește nivelul de studii, dar tranziția acestora în ocupare șe face din ce în 
ce mai greu, aceștia tranzitând ori în șomaj, ori direct în inactiv. Totuși, în structură, ponderea majoră 
în populația inactivă tânără o reprezintă tinerii cu nivel de educație scăzut(ISCED 0-2).  

Dinamica populației inactive 15-24 ani pe total și sexe 
procente 

2011 fata de 

2000

2011 fata de 

2008

2011 fata de 

2000

2011 fata de 

2008

2011 fata de 

2000

2011 fata de 

2008

ISCED 0.1.2 -11.0 -10.6 -29.8 -22.3 19.6 4.6

ISCED 3.4 11.6 2.9 -0.4 -5.2 54.6 28.1

ISCED 5.6 692.1 401.4 686.1 397.5 712.5 414.8

TOTAL -0.3 -3.2 -14.6 -11.8 30.0 12.1

Total urban rural

 
Sursa: INS, Baza de Date TEMPO, Ancheta AMIGO 

 

 
 
 
 
 
 



 

 13 

Dinamica structurii popula ției inactive 15-24 ani pe total și medii rezidențiale 
procente 

 

 

ISCED 0.1.2 ISCED 3.4 ISCED 5.6 ISCED 0.1.2 ISCED 3.4 ISCED 5.6 ISCED 0.1.2 ISCED 3.4 ISCED 5.6

total 63.4 36.3 0.4 61.2 38.2 0.5 56.6 40.6 2.8

urban 57.9 41.7 0.4 54.0 45.3 0.7 47.6 48.7 3.7

rural 75.1 24.7 0.3 74.0 25.7 0.3 69.0 29.4 1.6

2000 2008 2011

 
Sursa: INS, Baza de Date TEMPO, Ancheta AMIGO 

 

4. Aspecte privind nivelul de educație al ofertei de muncă  
4.1. Ratele de cuprindere șolară  

 
În acord cu ultimile date oferite de către Institutul Național de Statistică, rata de cuprindere 
școlară pentru populația de vârstă școlară a fost de 77,6% pentru anul școlar 2010-2011, cea mai 
mare rată  (95%) fiind înregistrată pentru nivelul de educație primar (populatia cu vârste cuprinse 
între 7 și 10 ani) Din această perspectivă s-au înregistrat diferențe între zonele de rezidență  
urbană și rurală, evidențiindu-se încă odată faptul că este nevoie de alocare de resurse mult mai 
mari pentru educația din mediul rural.  
Aceleași diferențe de comportament se manifestă și în ceea ce privește ratele de absolvire. În timp 
ce în zona urbană ratele de absolvire pentru nivelul de educație primar și secundar  (absolvenți de 
la 1 la 8 clase copii cu vârste cuprinse între 7 și 14 ani ) au fost de 97,2% penttru zonele rurale 
acestea au fost de 95.8%, cu 2 punte procentuale mai mici.  

 

4.2 Abandonul timpuriu al școlii 

Abandonul timpuriu al școlii este un fenomen care afectează negative calitatea și competitivitatea 
capitalului uman. Rata de abandon timpuriu al școlii a înregistrat o tendință de scădere ușoară de la  
23.0% in 2002 la  17.5% in 2011(Table 1.6).  Cu toate acestea o diferență semnificativă se 
înregistrează între România și media UE27.  Proporția populației cu vârste cuprinse între 18-24 ani 
care are nivel de educație  primar sai secundar scăzut și care nu pmai participă la educație initial sau 
continua este mai mare decât în UE 27. În România rata de părăsire timpurie a școlii a înregistrat o 
tendință de scădere , la fel ca la nivelul UE27, păstrându-și însă ecartul înregistrat la începutul 
perioadei.  Acest fenomen înregistrează și o diferență de gen, el fiind mai pronunțat pentru populația 
masculină.   

 

TABLE 1.6: EARLY SCHOOL LEAVERS (%), 2002-2011 

GEO/TIME 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

EU-27 17.0 16.6 (b) 16.1 15.8 15.5 15.1 14.9 14.4 14.1 13.5

RO 23.0 22.5 22.4 (b) 19.6 17.9 17.3 15.9 16.6 18.4 17.5

Source of data Eurostat (LFS) 

 

Pe categorii entice, populația Roma este grupul cel mai afectat de părăsirea timpurie a școlii, și 
această situație este mai severă pentru femei. 
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5. Formarea continuă  

SISTEMUL DE FORMARE PROFESIONAL Ă CONTINUĂ DIN ROMÂNIA 
 
ANALIZA 

• In România au fost elaborate o serie de documente de politici publice care abordează 
problema formarii profesionale continue. A fost elaborată „Strategia Integrată de 
Dezvoltare a Resurselor Umane (PROIECT PHARE RO 2006/018-147.04.05.01.07.02 
AsistenŃă tehnică pentru România în vederea sprijinirii AutorităŃii de Management pentru 
Programul OperaŃional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AMPOSDRU) din cadrul 
MMFES în elaborarea unei strategii integrate de dezvoltare a resurselor umane)  

 
• Nu a fost finalizat procesul de elaborare a unei strategii naŃionale integrate privind învăŃarea 

pe tot parcursul vieŃi, proces început in anul 2009; 

• Obiectivele stabilite prin Strategia de formare profesională continuă, pe termen scurt şi mediu 
2005-2010  nu au fost realizate;  Romania şi Bulgaria sunt tările din UE cu cel mai mic nivel 
al indicatorului ce măsoară învăŃarea pe tot parcursul vieŃii, respectiv pentru România:  1.3% 
în anul 2010 şi 1,6% în anul 2011.    

• In anul 2011 a elaborat proiectul de lege pentru modificarea şi completarea OG nr. 129/2000 
privind formarea profesională a adulŃilor, aflat în prezent in  procedură parlamentară.  

• A fost aprobată  o lege  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 279/2005 privind 
ucenicia la locul de muncă. Noua reglementare a abrogat dispoziŃiile referitoare la autorizarea 
persoanelor juridice şi fizice care angajează ucenici şi a introdus obligativitatea ca angajatorul 
să suporte costurile aferente evaluării realizată printr-un centru de evaluare şi certificare a 
competenŃelor profesionale obŃinute pe alte căi decât cele formale. La data de 28 decembrie 
2011, a fost publicată H.G. nr. 1212/2011 pentru modificarea şi completarea normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de 
muncă 

• Analiza rezultatelor înregistrate în implementarea proiectelor destinate stimulării angajării 
şomerilor pe termen lung, finanŃate din FSE, indică un impact mai scăzut, doar 33.796 de 
persoane – din care 16.022 femei şi 8.784 tineri - participând la programe de măsuri active de 
ocupare.  

• Deşi 42.757 persoane rezidente în mediul rural au participat la programe de măsuri active, 
ulterior doar 4% dintre acestea au obŃinut un loc de muncă.  

• In cazul proiectelor destinate formării profesionale continue a lucrătorilor, 107.091 de 
persoane - din care 38.255 femei - au participat la cursuri de instruire sau pentru actualizarea 
şi/sau îmbunătăŃirea competenŃelor.  

• Trebuie acordată o mult mai mare atenŃie corelării obiectivelor proiectelor destinate formării 
profesionale a angajaŃilor cu cerinŃele de competenŃe solicitate pe piaŃa muncii. 

•  Partenerii sociali sunt implicaŃi în definirea şi validarea calificărilor, precum şi în procesul de 
autorizare a furnizorilor de formare pentru adulŃi şi de evaluare a competenŃelor.   

• A fost înfiinŃată Autoritatea NaŃională pentru Calificări (ANC)  prin reorganizarea Consiliului 
NaŃional al Calificărilor şi al Formării Profesionale a AdulŃilor (CNCFPA) şi a UnităŃii 
Executive a Consiliului NaŃional al Calificărilor şi al Formării Profesionale a AdulŃilor 
(UECNCFPA). Conform prevederilor HG nr. 556/2011, pentru îndeplinirea atribuŃiilor sale,  

• ANC a preluat toate drepturile şi obligaŃiile ale CNCFPA şi ale UECNCFPA, instituŃii care s-
au desfiinŃat. 

• În vederea dezvoltării unui Cadru NaŃional al Calificărilor adecvat nivelului de dezvoltare 
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economică actuală şi asimilării lui la nivelul pieŃei muncii, au fost descrise 573 calificări în 
termeni de competenŃe faŃă de Ńinta iniŃială propusă de 500 calificări şi a fost elaborată 
metodologia, aflată în curs de aprobare, pentru implementarea Cadrului NaŃional al 
Calificărilor în ÎnvăŃământul Superior (CNCIS).  

• Prin proiectele Dezvoltarea capacităŃii de implementare a Sistemului de calificări din 
învăŃământul superior şi Implementarea şi validarea Cadrului NaŃional al Calificărilor, 
implementate de Autoritatea NaŃională pentru Calificări (ANC), a fost proiectat portalul 
www.rncis.ro ce reprezintă platforma on-line pentru formarea de evaluatori, în curs de 
realizare.   

• Au fost  implementate programe şi/sau proiecte (scheme de ajutor de stat şi cofinanŃare) de 
stimulare a formării profesionale continue (FPC) a angajaŃilor şi de implicare a partenerilor 
sociali în corelarea sistemelor de educaŃie şi formare cu evoluŃia pieŃei muncii. 

• Pentru consolidarea capacităŃii furnizorilor de servicii pentru formarea profesi onală a 
adulŃilor  se urmăreşte asigurarea calităŃii serviciilor de formare profesională continuă prin 
implementarea de proiecte destinate furnizorilor autorizaŃi de formare profesională continuă, 
în vederea introducerii standardelor de asigurare a calităŃii şi dezvoltării calificărilor 
profesionale. Prin proiectele finanŃate se estimează că vor fi susŃinuŃi minimum 1.000 de 
furnizori de FPC şi vor fi dezvoltate minimum 600 de calificări profesionale FPC. În cursul 
anului 2011, este prevăzută lansarea unui nou apel de proiecte cu un buget estimativ de 9 mil. 
Euro susŃinut financiar din FSE (POS DRU, Axa prioritară 2). 

 
 

 
Principiile învăŃării pe tot parcursul vieŃii au fost incluse într-o serie de  documente de politici publice  
referitoare la educaŃie, formare profesională continuă şi ocupare:  

� Planul NaŃional de Dezvoltare 2007-2013 
� Programul OperaŃional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 
� Strategia naŃională de ocupare 2004-2010 (MMSSF, 2004),  
� Strategia de formare profesională continuă, pe termen scurt şi mediu 2005-2010  
 

MECTS nu a finalizat procesul de elaborare a unei strategii naŃionale integrate privind învăŃarea pe 
tot parcursul vieŃii , proces iniŃiat in anul 2009  Grupul de lucru constituit pentru elaborarea acestui 
document a redactat o primă versiune dar dezbaterile şi consultările inter-instituŃionale în vederea 
finalizării acesteia nu au mai continuat. 
 
Prin adoptarea „Strategiei pe termen scurt şi mediu de formare profesională continuă 2005 
2010” România şi-a asumat, pentru anul 2010, Ńinta strategică de 7% a ratei de participare la educaŃie 
şi formare profesională pentru grupa de vârstă 25 – 64 de ani, obiectiv nerealizat nici până in prezent.  
Romania şi Bulgaria sunt tările cu cel mai mic nivel al indicatorului ce măsoară învăŃarea pe tot 
parcursul vieŃii, respectiv pentru România:  1.3% în anul 2010 şi 1,6% în anul 2011. 
Prin comparaŃie, în Danemarca indicatorul de învăŃare pe tot parcursul vieŃii a fost de 32,5% în anul 

2010 şi 32,3 % în anul 2011.   
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Source of data: Eurostat (LFS) 

De asemenea, Eurostat măsoară cheltuielile publice pentru educaŃie în tările europene ca procent din 
PIB Astfel, în Romania acest indicator era la nivelul anului 2009 , de 4,24%, România fiind pe 
ultimul loc. 

Cadrul legislativ privind  FPC cuprinde:  

� Legea educaŃiei naŃionale (LEN) nr. 1/2011 oferă cadrul legal general şi unitar pentru 
atingerea Ńintelor naŃionale în domeniul educaŃional propuse prin strategia Europa 2020 şi, în 
consecinŃă, pentru aplicarea măsurilor propuse prin PNR 2011-2013. 

� OG nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulŃilor, aprobată prin Legea nr. 375/2002, 
modificată şi completată prin OG nr. 76/2004, precum şi actele normative subsecvente 
(referitoare la normele de aplicare, metodologiile, procedurile, clasificările şi nomenclatoarele 
specifice), prin care sunt reglementate: 

- criteriile şi procedurile de asigurare a calităŃii programelor de FPC; 

- formarea profesională, evaluarea şi certificarea bazate pe competenŃe; 

- evaluarea şi recunoaşterea competenŃelor dobândite în contexte non-formale şi informale 
de învăŃare; 

� In anul 2011 MMFPS a elaborat proiectul de lege pentru modificarea şi completarea OG nr. 
129/2000 privind formarea profesională a adulŃilor, aflat în prezent in  procedură 
parlamentară. Elementele de noutate   vizează realizarea formării profesionale de către 
persoane fizice şi juridice, de drept public sau privat, stabilite atât în România, cât şi în alte 
state membre sau în statele aparŃinând SpaŃiului Economic European, conform Directivei 
2006/123/CE privind serviciile în cadrul pieŃei interne, precum şi introducerea principiilor 
pentru asigurarea calităŃii în formarea profesională a adulŃilor.   

� Codul Muncii (Legea nr. 53/2003), care are prevederi specifice cu privire la formarea 
profesională în întreprinderi şi care stipulează obligaŃia companiilor de a forma profesional 
personalul la fiecare doi ani (sau la fiecare trei ani, în cazul întreprinderilor cu un număr mic 
de angajaŃi); In cazul proiectelor destinate formarii profesionale a lucrătorilor  107.091 
de persoane - din care 38.255 femei - au participat la cursuri de instruire sau pentru 
actualizarea şi/sau îmbunătăŃirea competenŃelor. Deşi se înregistrează o creştere a 
numărului de participan Ńi la astfel de programe, trebuie acordată o mult mai mare 
atenŃie corelării obiectivelor proiectelor destinate formării profesionale a angajaŃilor cu 
cerinŃele de competenŃe solicitate pe piaŃa muncii. 
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� Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forŃei de 
muncă, modificată prin Legea nr. 107/2004 şi Legea nr. 580/2004, cuprinde o serie de 
reglementări privind formarea profesională a persoanelor aflate in căutarea unui loc de 
muncă. 

� A fost aprobată o lege  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia 
la locul de muncă. Noua reglementare a abrogat dispoziŃiile referitoare la autorizarea 
persoanelor juridice şi fizice care angajează ucenici şi a introdus obligativitatea ca angajatorul 
să suporte costurile aferente evaluării realizată printr-un centru de evaluare şi certificare a 
competenŃelor profesionale obŃinute pe alte căi decât cele formale. La data de 28 decembrie 
2011, a fost publicată H.G. nr. 1212/2011 pentru modificarea şi completarea normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de 
muncă.  

 

• AgenŃia NaŃională pentru Ocuparea ForŃei de Muncă are atribuŃii cu privire la formare 
profesională a adulŃilor, în special a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. Această 
activitate de derulează prin organizarea de programe de formare profesională prin centre 
proprii de formare, centre regionale de formare profesională a adulŃilor, precum şi prin 
furnizori de formare profesională autorizaŃi conform legii şi are ca scop principal creşterea 
şanselor de ocupare a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, prin creşterea şi 
diversificarea competenŃelor profesionale.  

• 70% din cursuri se realizează prin reŃeaua proprie de centre a ANOFM, diferenŃa realizându-
se prin furnizori privaŃi autorizaŃi conform legii cu care agenŃiile teritoriale pentru ocuparea 
forŃei de muncă încheie contracte. 

• Pentru atingerea obiectivelor pe care şi le propune ANOFM cu privire la formare 
profesională, anual, se elaborează Planul NaŃional de Formare Profesională. 
Fundamentarea Planului de formare profesională se realizează la nivel judeŃean 

• În perioada 2009 -  2012, prin acest Plan au fost propuse, în vederea formarii profesionale, 
177.677  persoane, astfel: 
- pentru anul 2009 au fost programate un număr de 44.000 persoane; 
- pentru anul 2010 au fost programate un număr de 47.423 persoane; 
- pentru anul 2011 au fost programate un număr de 45.124 persoane; 
- pentru anul 2012 au fost programate un număr de 41.130 persoane.  

• In perioada de stagnare economică, locurile de muncă cu nivel de calificare mai ridicat au fost 
consolidate, locurile vacante de muncitori necalificaŃi în toate domeniile de activitate fiind în 
număr ridicat.  

• Mare parte din programele de formare profesională au răspuns problematicii grupurilor greu 
integrabile pe piaŃa muncii: persoane de etnie romă, persoane cu dezabilităŃii, tineri, femei, 
etc. 

• În relatia plan de formare profesională  -  nevoia de formare profesională există un decalaj  
semnificativ determinat de faptul că între  momentul planificării şi cel al  realizării cursurilor 
se pot produce fenomene de reorientare a angajatorilor, de modificare a structurii locurilor de 
muncă, de teritorialitate. Mediul de afaceri, in general angajatorii/ agentii  economici nu au 
strategii de dezvoltare pe termen mediu si lung, ci doar perspective pe termen scurt. 

 
 
Analiza  programelor de formare profesională organizate de AgenŃia NaŃională pentru Ocuparea 
ForŃei de Muncă   în perioada 2009 -2012 

 
SituaŃia realizării planurilor de formare anuale ale AgenŃiei NaŃionale pentru Ocuparea ForŃei 

de Muncă,  în perioada 2009 – 31 mai 2012, este prezentată sintetic în tabelul următor: 
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Planificat 
 
 
 

Realizat  
 

 

GRAD DE 
REALIZARE 
A PLANULUI  

ANU
L   total 

cursanŃi, 
din care 

: 

Șomeri 

Alte 
persoane 

care 
beneficiaz
ă de 

gratuitate 
Plătito

ri  

 total 
cursanŃi

, din 
care: 

Șomer
i 

Alte 
persoane 
care 
beneficia
ză de 
gratuitat
e 

 

plăti
tori  

(%) 

2009 44000 38561 3439 2000 36378 32329 855 3194 82.68 
2010 47423 41444 4317 1662 35454 33682 666 1106 74.76 
2011 45124 43649 1475 0 48321 46687 827 807 107.08 
2012 41130 39927 1203 0 169071 16377  219 311 41.11 

 
Din analiza structurii cursurilor de formare profesional ă, pe tipuri de organizatori, 

pentru perioada 2009 – 2012, se constată că aproximativ 70% din cursuri se realizează prin 
reŃeaua proprie de centre a ANOFM, diferenŃa realizându-se prin furnizori priva Ńi autorizaŃi 
conform legii cu care agenŃiile teritoriale pentru ocuparea forŃei de muncă încheie contracte. 
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Mare parte din programele de formare profesională au răspuns problematicii grupurilor greu 

integrabile pe piaŃa muncii: persoane de etnie romă, persoane cu dezabilităŃii, tineri, femei, etc. 
 În anul 2009 pentru a realiza sarcinile care i-au revenit în implementarea Strategiei 

Guvernului pentru îmbunătăŃirea situaŃiei romilor (HG 430/2001), AgenŃia NaŃională pentru 
Ocuparea ForŃei de Muncă a depus eforturi în identificarea şi cuprinderea la cursuri de calificare a cât 
mai multor persoane de etnie romă, realizând cuprinderea la cursuri de formare profesională a 775 
persoane.  

 În anul 2010 au fost cuprinse în cursuri de formare 677 persoane de etnie romă, iar la 2011 
numărul acestora a  fost de 898 persoane, iar în 2012, până la 31 mai numărul acestora a fost de 576 
persoane de etnie romă. 

Pe parcursul derulării acŃiunilor, în vederea îmbunătăŃirii accesului romilor pe piaŃa muncii, 
AgenŃia NaŃională pentru Ocuparea ForŃei de Muncă a identificat următoarele probleme: 

- nedeclararea apartenenŃei la etnia romă,   
- persoanele de etnie romă s-au lăsat greu antrenate în programele de formare profesională; 

                                                
1 Realizarile sunt aferente perioadei 1 ianurie – 31 mai 2012 
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- chiar şi în rândul celor care s-au înscris la programele de formare profesională, rata de 
abandon a fost mare; 

- lipsa educaŃiei iniŃiale (4 sau 8 clase) a împiedicat accesul persoanelor de etnie romă la 
programe de calificare. 

- mulŃi dintre ei locuiesc in comunităŃile rurale unde nu exista locuri de muncă, şi prin 
urmare trebuie sa parcurgă distante destul de mari, uneori pana la aşezările urbane pentru 
a găsi o slujbă. 

Preocuparea ANOFM pentru integrarea pe piaŃa muncii a femeilor a fost în concordanŃă cu 
Strategia NaŃională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi BărbaŃi 2005-2009. Astfel, în anul 2009, 
ponderea femeilor în totalul participan Ńilor şomeri la programe de formare profesională a fost de 
aproximativ 58,9%, fapt care arată preocuparea instituŃiei pentru respectarea principiului egalităŃii de 
şanse, în anul 2010 aceasta pondere a fost de 57, 5% (19389 cursanŃi femei), iar la 2011 aproximativ 
56,9% din totalul cursanŃilor erau femei (26595 cursanŃi femei), iar în 2012, până la 31 mai, 
ponderea femeilor in numărul participanŃilor şomeri la programe de formare a fost de 56,3 % (9228 
cursanŃi femei). 
 
 
 Stadiul realizarii M ăsurii privind Incadrarea prin organizarea cursurilo r de formare 
profesionala  in perioada 2008 - 2012 la nivel national, de catre ANOFM 
       
 Nr. 
crt.  

 Tip de masura   Realizat  
2008  

 Realizat  
2009  

 Realizat  
2010  

 Realizat  
2011  

 Realizat  8 luni 
2012  

       1   Incadrarea prin 
organizarea 
cursurilor de 
formare 
profesionala  

                     
19.561  

                    
15.222  

                   
16.818  

                    
14.773  

          
8.368  

 
 Pentru a facilita integrarea pe piaŃa muncii a persoanelor cu dizabilităŃi a fost necesară 

adaptarea programelor de formare profesională la cerinŃele acestei categorii de persoane, respectiv 
accesibilizări, atât din punct de vedere fizic cât şi din punct de vedere al programei de curs. Până la 
sfârşitul anului 2009 au fost cuprinse 79 persoane cu dezabilităŃi la programele de formare 
profesională organizate atât prin reŃeaua proprie de centre de formare cât şi prin centrele de consiliere 
pentru persoanele cu dezabilităŃi, în 2010 numărul acestora a fost de 98 persoane, iar la 2011, 283 
persoane cu dezabilităŃi participau la programe de formare profesională, în 2012, 31 mai numărul 
acestora a fost de 32 persoane. 

Principalele meserii în care s-au organizat cursuri de formare profesională în perioada 
analizată se prezintă sintetic, astfel:  
   Nr. persoane  

 OCUPATII/ MESERII  2009  2010 2011 2012 

Operator introducere validare şi prelucrare date  5055 4581 4636 1495 

Lucrător in comerŃ  3534 3155 4323 1791 
Bucătar  2362 2378 2799 1345 

Inspector resurse umane  1742 1374 3181 831 
Zidar pietrar tencuitor 1469 973 939 384 

Operator calculator electronic şi reŃele  1206 969 961 250 

Instalator tehnico-sanitare şi gaze 1132 1229 1229 734 
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Ospatar 1039 1925 1851 627 

Lucrător în structuri pentru construcŃii  851 320 654 332 
Contabil  805 1489 1901 495 

Frizer,  coafor, manichiurist, pedichiurist 787 954 1349 645 

Agent de paza 535 801 1820 470 

Lucrator in cultura plantelor 411 333 1277 299 
Coafor 708 865 1062 423 

 
Este important să menŃionăm că au fost organizate programe de formare profesională in 

meserii/ ocupaŃii pentru dobândirea de  competenŃe transversale comune mai multor domenii de 
activitate şi chiar mai multor meserii, ca de exemplu: operator introducere validare şi prelucrare date, 
Operator calculator electronic şi reŃele.  

 Din analiza programelor de formare profesională organizate în ultimii ani se constată o 
anumită fluctuaŃie a numărului de ocupaŃii/meserii. În ultimii doi ani numărul meseriilor a fost 
sensibil mai mare existând programe de formare în meserii care au apărut ca urmare a nevoilor 
agenŃilor economici, de exemplu:  tehnician ecolog, salvamar, manager de proiect, mediator, 
tehnician pentru sisteme de detecŃie,supraveghere video, control acces şi comunicaŃii.  

 
Pentru o evaluare mai exactă a situaŃiei formării profesionale organizată de către ANOFM, 

trebuie să avem în vedere locurile de muncă vacante, fiind relevant de urmărit numărul de locuri de 
muncă vacante declarate în mod repetat de angajatori, cauza fiind faptul că aceste locuri de muncă nu 
pot fi ocupate, iar motivele fiind din cele mai diverse, fie că nu există forŃă de muncă corespunzătoare 
la nivel local, fie că aceste locuri de muncă nu sunt dorite de persoanele în căutarea unui loc de 
muncă ( ex: condiŃii de muncă precare, salarii nesatisfăcătoare etc). 

 

ExplicaŃia  Anul 2009 Anul 2010 Anul 2011 

Anul 2012 
(1 ianuarie 
– 31 mai ) 

Număr de locuri de munca vacante 
inregistrate, din care     418.301        474.078        471.016         206.261      
Comunicate în mod repetat       66.105          40.583          41.794           18.396      
Ponderea locurilor de munca vacante 
declarate in mod repetat în total locuri de 
muncă vacante  15,80% 8,56% 8,88% 

 
 
8,92% 

 
Astfel, dacă în anul 2009 ponderea locurilor de muncă declarate în mod repetat de angajatori în 

totalul locurilor de muncă vacante era de aproape 16%, în anul 2010 aceasta s-a situat la nivelul de 
aproape 8,5%, iar în 2011, precum şi în primele luni ale anului 2012,  nivelul a fost sensibil mai mic, 
de aproape 9%. Faptul că această pondere a scăzut este explicată şi prin aceea că persoanele în 
căutarea unui loc de muncă (mai numeroase pe parcursul anilor 2009 şi 2010) au acceptat ocuparea 
mai uşor, oportunităŃile de angajare fiind reduse. 

În perioada de referinŃă, cele mai multe oferte de locuri de muncă au fost  în domenii precum 
fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp), comerŃ cu amănuntul în 
magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun, fabricarea 
încălŃămintei, activităŃi de protecŃie şi gardă, servicii de administraŃie publică generală, industria 
alimentară. Începând cu luna martie a fiecărui an noi domenii si-au făcut simŃită prezenŃa pe piaŃă, 
precum activităŃi hoteliere şi alte facilităŃi de cazare, restaurante şi alte activităŃi de servicii de 
alimentaŃie, lucrări de construcŃii, transporturi cu taxiuri, transporturi urbane, suburbane şi 
metropolitane de călători, cultivarea cerealelor (exclusiv orez) plantelor leguminoase şi a plantelor 
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producătoare de seminŃe oleaginoase, lucrări de instalaŃii sanitare, de încălzire şi aer condiŃionat etc. 
Trebuie Ńinut cont de faptul că oferta locurilor de muncă variază în funcŃie de activităŃile sezoniere 
precum cele estivale, agricole şi construcŃii, în funcŃie de judeŃ, iar pe fondul crizei economice aceste 
activităŃi s-au restrâns pe parcursul limitând oferta locurilor de muncă pe întreaga perioadă de 
referinŃă.  

Din prisma analizei ocupaŃiilor cel mai des întâlnite atât la stocul de şomeri înregistraŃi, cât şi la 
stocul lunar al locurilor de muncă vacante, desprindem următoarea concluzie care poate părea 
paradoxală, aceea că multe dintre ele se regăsesc în valori semnificative atât la  locurile vacante, cât şi 
la şomajul înregistrat. Acest lucru este explicabil prin aceea că mulŃi şomeri au suferit o 
deprofesionalizare şi în paralel cu aceasta, la locul de muncă  nu se poate realiza o negociere 
echilibrată a cererii cu oferta de forŃa de muncă,  care să fie acceptată de ambele părŃi (angajator - 
solicitant de loc de muncă). De asemenea, se poate observa că în perioada analizată, domeniile în care 
s-au efectuat cele mai multe angajări au fost comerŃul, agricultura, serviciile, în timp ce în sectoarele 
de producŃie angajatorii au manifestat o mai mare prudenŃă,  limitându-se numai la menŃinerea 
personalului existent şi la efectuarea de angajări temporare. 

Este relevant de spus că în perioada de stagnare economică, locurile de muncă cu nivel de 
calificare mai ridicat au fost consolidate, locurile vacante de muncitori necalificaŃi în toate domeniile 
de activitate fiind în număr ridicat.  

Situatia primelor ocupatii in care au fost oferite cele mai multe locuri de muncă  se păstrează în 
toată perioada analizată, ierarhizarea fiind sensibil diferită.   

 Pe ansamblu se poate spune că se observă o  corelare între ocupaŃiile pentru care au fost 
organizate programe de formare şi ocuapŃiile pentru care au fost declarate locuri de muncă vacante.  

Graficul de mai jos prezintă evoluŃia ocupaŃiilor pentru care au fost organizate cele mai multe 
cursuri, în termeni de persoane cuprinse la cursuri.  
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În ceea ce priveşte rata de plasare în muncă, aceasta a fost de aproximativ  48% la 12 luni, 

de la data susŃinerii examenului de absolvire, în anul 2009, aproximativ 46% la 12 luni, în 2010, 
26% în anul 2011. Trebuie menŃionat că pentru programele de formare organizate în 2011, această 
rata de plasare nu este finală pentru că o mare parte din aceste programe se finalizează în acest an, iar 
pentru a fi relevant, acest procent de încadrare se va calcula abia la jumătatea anului 2012. În ceea ce 
priveşte rata de plasare pentru 2012,  programele de formare organizate în acest an sunt în plină 
desfăşurare, puŃine fiind cursurile finalizate. MenŃionăm că monitorizarea absolvenŃilor se face la 6, 
respectiv 12 luni de la data examenului de absolvire. 

 
 Din analiza datelor privind formarea profesionala a adulŃilor, la nivelul naŃional, în perioada 

2009 – mai 2012, se constată ca numărul persoanelor care au beneficiat de servicii de formare 
profesională a fost în creştere în anul 2011 fata de anul 2009.  
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Acest fapt se datorează atât schimbărilor intervenite pe piaŃa muncii, dar şi deschiderii 
persoanelor in căutarea unui loc de muncă, care au început să conştientizeze importanŃa activităŃii de 
formare profesionala şi necesitatea dobândirii unui certificat de calificare ce oferă posibilitatea 
prestării unei activităŃii mai bine remunerate atât în Ńara cât şi în străinătate.  
 În relatia plan de formare profesională  -  nevoia de formare profesională există un decalaj  
semnificativ determinat de faptul că între  momentul planificării şi cel al  realizării cursurilor se pot 
produce fenomene de reorientare a angajatorilor, de modificare a structurii locurilor de muncă, de 
teritorialitate. Mediul de afaceri, in general angajatorii/ agentii  economici nu au strategii de 
dezvoltare pe termen mediu si lung, ci doar perspective pe termen scurt.  
 
Analiza rezultatelor înregistrate în implementarea proiectelor destinate stimulării angajării şomerilor 
pe termen lung, finanŃate din FSE, indică un impact mai scăzut, doar 33.796 de persoane – din care 
16.022 femei şi 8.784 tineri - participând la programe de măsuri active de ocupare. Dacă ne raportăm 
la rata şomajului în rândul tinerilor –23,4% în trim. IV 2011-, eforturile ar trebui concentrate pe 
implementarea de programe destinate tinerilor, în special a celor cu nivel redus de calificare. 42.757 
persoane rezidente în mediul rural au participat la programe de măsuri active, ulterior doar 4% dintre 
acestea au obŃinut un loc de muncă.  
 . 
. Problemele cheie identificate şi rezultatele care se doresc a fi obŃinute - MMFPS 

. 

1. Promovarea ocupării for Ńei de muncă prin: 
� acces la locuri de muncă pentru solicitanŃii de locuri de muncă şi persoanele inactive, 

inclusiv iniŃiative locale de ocupare a forŃei de muncă,   
� integrare durabilă pe piaŃa muncii a tinerilor care nu au un loc de muncă, nu 

urmează studii sau cursuri de formare profesională; 
� activitate independentă, antreprenoriat şi înfiin Ńare de întreprinderi; 
� egalitate între femei şi bărbaŃi şi reconcilierea vieŃii profesionale cu cea privată; 
� adaptarea la schimbare a lucrătorilor, a întreprinderilor şi a antreprenorilor; 
� îmbătrânire activă şi în condiŃii bune de sănătate;  modernizarea şi consolidarea 

instituŃiilor de pe piaŃa muncii, inclusiv acŃiuni pentru îmbunătăŃirea mobilităŃii 
transnaŃionale a lucrătorilor; 

�  modernizarea şi consolidarea instituŃiilor de pe piaŃa muncii,  
 
3, Efectuarea de investiŃii în domeniul învăŃării pe tot parcursul vieŃii prin: 

� promovarea accesului egal la  FPC de bună calitate; 
� îmbunătăŃirea  eficienŃei  FPC;    

creşterea accesului la învăŃarea pe tot parcursul vieŃii, actualizarea competenŃelor şi a 
aptitudinilor for Ńei de muncă şi sporirea relevanŃei pe piaŃa muncii a  FPC 
 
 Problemele cheie identificate şi rezultatele care se doresc a fi obŃinute – propunere UGIR 

Problema identificată (nr 1): 

� Lipsa unei culturi a invatarii permanente  

Rezultate aşteptate: 

� crearea mecanismelor de sprijinire a participarii la formarea profesională continuă de-alungul 
întregii vieŃi. 

� alocarea resurselor necesare care sa permita accesul la invatare,  

� alocarea de resurse pentru campanii de constientizare, de lobby, de valorizare a invatarii, de 
impartasire a beneficiilor acesteia pentru indivizi si organizatii,  
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� implementarea de metode europene de organizare a muncii (ex. Investors in People) ce pun 
accentul pe FPC a angajatilor, pe evaluarea nevoilor angajatilor din punct de vedere 
profesional, pe dezvoltarea personala si armonizarea activitatii profesionale cu viata de 
familie, pe evaluarea cunostintelor si aptitudinilor dobandite in urma formarii si nu in ultimul 
rand pe pozitionarea clara si constienta a angajatului in raport cu obiectivele si strategia pe 
termen scurt si lung a intreprinderii in care lucreaza.  

 

Problema identificată (nr 2): 

� Nevoia de crestere a competitivitatii pe piata unica pentru intreprinderile romanesti.  

Rezultate aşteptate: 

� IntervenŃia propune asistarea intreprinzatorilor prin implementarea de metode moderne de 
organizare a muncii, care prin investitii financiare mici in capitalul uman, dar printr-o 
schimbare majora de atitudine in abordarea gestiunii acestuia , ajuta intreprinderile sa se 
dezvolte, sa se adapteze cu usurinta la cerintele mereu in schimbare ale pietei si sa devina mai 
competitive, oferind solutii personalizate. 

NOTĂ: Exista mai multe moduri de a fi competitiv. Organizatiile competitive au un lucru in comun: 
angajati competenti, ce detin abilitatile necesare si sunt foarte motivati. In climatul economic in 
continua schimbare, organizatiile trebuie sa se reinventeze si sa fie inovative pentru a se diferentia de 
competitie si pentru a creste eficient si sustenabil. Esecul in a realiza acest lucru conduce la scaderea 
competitivitatii si in final la faliment. Organizatiile trebuie sa fie adaptabile, capabile sa se 
reorienteze, restructureze si sa reutilizeze rapid aptitudinile de baza ale angajatilor pentru a raspunde 
conditiilor in schimbare si noilor oportunitati de piata. Cheia pentru realizarea acestor schimbari este 
dezvoltarea capitalului uman (inclusiv managerii) pentru a fi competent, flexibil si inovativ. 
Implementarea metodelor de succes (cum ar fi Investors in People) în  organizaŃie ajută la creşterea 
productivităŃii si la obŃinerea unui avantaj semnificativ in domeniul competitivitatii.  

Problema identificată (nr 3) 

� Nevalorificarea corespunzătoare a experientei acumulate la nivelul angajatilor varstnici. 

Rezultate aşteptate 

� IMBATRANIRE ACTIVA prin implementarea Investors in People in Romania, metoda 
evolutiva ce incorporeaza toate elementele de transformare ale structurii fortei de munca, 
prevazute de legislatia europeana.  

NOTĂ: Una din marile probleme ale Romaniei pe viitor va fi raportul defavorabil intre populatia 
activa si cea inactiva. Imbatranirea populatiei ca tendinta demografica confirmata conduce la presiuni 
puternice asupra sistemului de asigurari sociale. In afara de solutia radicala de crestere a varstei de 
pensionare exista posibilitatea utilizarii de metode inovative de management organizational, prin care 
utilizarea eficienta a resurselor umane da posibilitatea formarii intreprinzatorilor si managerilor in 
sensul valorificarii corespunzatoare a experientei acumulate la nivelul angajatilor si pastrarii in 
categoria de populatie activa a cat mai multor varstnici, indiferent de varsta legala de pensionare. 
Investors in People contribuie prin masuri care nu au caracter coercitiv, la punerea in practica a 
conceptului european de imbatranire activa. Legislatia recenta europeana pe aceasta tema a eliminat 
barierele traditionale legate de varsta si ajuta la reducerea discriminarilor la locul de munca, in 
contextul in care varstnicii aleg sa fie activi pe piata muncii. 

Problema identificată (nr 4) 

� Situatia prelungita de tranzitie care a indus intreprinderilor strategii de supravietuire 
sau de succes imediat si nu de dezvoltare pe termen lung si existenta strategiilor 
nationale mai mult reactive/corective si nu proactive, centrate mai mult pe 
rezolvarea/evitarea somajului si nu pe cresterea competitivitatii.  
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� Motivarea si formarea profesionala a intreprinzatorilor si managerilor pentru a forma, evalua 
si gestiona in mod eficient capitalul uman, in beneficiul ambelor parti.  

� Implementarea de metode organizaŃionale prin care sunt incurajati intreprinzatorii sa creasca 
numarul de ore de FPC pentru angajati şi sa atinga un nivel inalt de calificare pentru acestia.  

Implementarea măsurilor stabilite de strategia de dezvoltare a mediului de afaceri pentru creşterea 
competitivităŃii întreprinderilor (acestea vizează învăŃarea pe tot parcursul vieŃii.
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