RECENSĂMÂNTUL POPULAŢIEI ŞI AL LOCUINŢELOR - 2002

NOTĂ METODOLOGICĂ

BAZA LEGALĂ

Recensământul Populaţiei şi al Locuinţelor s-a efectuat în
perioada 18-27 martie 2002 pe baza Hotărârii Guvernului
României nr. 680/2001 şi a Hotărârii Guvernului României nr.
504/2001, potrivit principiului liberei declaraţii a persoanelor.

La recensământ au fost înregistraţi toţi cetăţenii români cu
domiciliul în ţară, indiferent dacă la momentul de referinţă al
SFERA DE
CUPRINDERE
recensământului se aflau pe teritoriul acesteia sau erau plecaţi
temporar în străinătate, precum şi persoanele de altă cetăţenie
sau fără cetăţenie, care aveau domiciliul sau reşedinţa temporară în România.
Nu au fost înregistrate:
♦
persoanele de cetăţenie străină din cadrul reprezentanţelor diplomatice şi consulare
sau al reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale şi membrii familiilor lor,
personalul forţelor armate, al flotelor comerciale navale şi aeriene străine, precum
şi corespondenţii de presă din alte state, care la momentul de referinţă al
recensământului se aflau pe teritoriul ţării;
♦
persoanele de cetăţenie română care la momentul recensământului nu se aflau în
ţară şi care nu mai aveau domiciliul în România (avându-l stabilit în altă ţară).

MOMENTUL DE
REFERINŢǍ

Datele din formularele de recensământ s-au înregistrat potrivit
situaţiei existente la ora “0” din ziua de 18 martie 2002,
considerată moment de referinţă al recensământului.

PREZENTAREA
DATELOR

Rezultatele recensământului sunt prezentate în profil teritorial
– pe medii şi judeţe – conform organizării administrativ –
teritoriale a României în vigoare la data efectuării
recensământului, precum şi pe regiuni de dezvoltare.

La prezentarea datelor pe medii, în cel urban s-au cuprins cele 265 municipii şi oraşe, iar
în cel rural - cele 2686 comune.
Lucrarea de faţă cuprinde şi unele date comparabile, pe baza informaţiilor obţinute la
recensămintele precedente din ţara noastră. Astfel, în tabelul 1, populaţia stabilă a
României pe judeţe şi medii a fost prezentată în serii comparabile cu datele
recensămintelor efectuate în anii 1948, 1956, 1966, 1977 şi 1992. Datele acestor
recensăminte, prezentate pe judeţe, se referă la teritoriul acestora, conform
organizării administrative în vigoare la data de 18 martie 2002.
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La prezentarea datelor pe municipii şi oraşe (mediul urban), respectiv pe comune
(mediul rural), la recensămintele din anii 1977, 1992 şi 2002 populaţia existentă a fost
cuprinsă conform împărţirii administrativ - teritoriale în vigoare la data recensămintelor
respective pentru anul 1977 populaţia comunelor suburbane este cuprinsă în categoria
comune. Datele referitoare la populaţia pe municipii şi oraşe, respectiv comune, preluate
de la celelalte recensăminte sunt prezentate conform metodologiei de calcul în vigoare la
fiecare recensământ.
Populaţia stabilă a fost determinată conform recomandărilor
CEE/ONU pentru recensămintele populaţiei şi locuinţelor
(runda 20001).
Populaţia stabilă cuprinde:
♦
cetăţenii români, străini sau fără cetăţenie cu domiciliul în România care la
momentul recensământului se aflau pe teritoriul ţării sau erau temporar absenţi,
plecaţi în străinătate pentru o perioadă mai mică de un an;
♦
cetăţenii străini sau fără cetăţenie, veniţi în România de peste un an (perioadă
neîntreruptă) care aveau doar reşedinţa obişnuită;
♦
cetăţenii români plecaţi în străinătate în cadrul misiunilor diplomatice, oficiilor
consulare şi al reprezentanţelor comerciale sau de altă natură din străinătate;
♦
cetăţenii români cu reşedinţa declarată în străinătate, a căror recenzare a fost
făcută de către Ministerul Afacerilor Externe, pe formulare speciale, în
conformitate cu prevederile H.G. 680/2001.

POPULAŢIA
STABILǍ

Populaţia stabilă a unei localităţi a cuprins:
♦
toţi cetăţenii români, străini sau fără cetăţenie care la momentul recensământului
aveau domiciliul sau reşedinţa obişnuită (de cel puţin 6 luni pentru cetăţenii
români şi de peste 1 an pentru cetăţenii străini sau fără cetăţenie) în respectiva
localitate, indiferent dacă erau prezenţi sau temporar absenţi din localitate, fiind
plecaţi în altă localitate din ţară pentru o perioadă mai mică de 6 luni sau în
străinătate pentru mai puţin de 1 an;
♦
persoanele care la momentul de referinţă aveau reşedinţa obişnuită în localitatea
respectivă, dar domiciliul îl aveau în altă localitate, fiind venite pentru o perioadă
de peste 6 luni la lucru, pentru efectuarea studiilor sau din alte motive;
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Recommandations pour ler Recensements de la Population et des Habitations de l’an 2000 dans la Région de la CEE,
conjointement établies par la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe et l’Office statistique des
Communautés européennes (Normes et études statistiques –no.49 – articles 35, 38 et 40).
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♦
♦

♦

persoanele plecate din localitate pentru satisfacerea stagiului militar;
persoanele reţinute pentru cercetări de către organele de ordine publică, aflate în
arest preventiv în alte localităţi;
persoanele deţinute în penitenciare sau şcoli de reeducare aflate pe teritoriul
localităţii respective, chiar dacă aveau domiciliul în altă localitate.

În populaţia stabilă a unei localităţi nu au fost incluse:
♦
persoanele plecate de la domiciliu (la lucru, la studii etc.) în alte localităţi din ţară
pentru o perioadă mai mare de 6 luni;
♦
persoanele plecate în străinătate pentru mai mult de 12 luni;
♦
persoanele care la momentul de referinţă al recensământului erau temporar
prezente în localitate, pentru o perioadă mai mică de 6 luni;
♦
cetăţenii străini sau fără cetăţenie veniţi în localitate de mai puţin de un an.

REŞEDINŢA

Reşedinţa este considerată adresa la care persoana îşi petrece
cea mai mare parte din timp, indiferent dacă are sau nu înscrisă
în actul de identitate viza de reşedinţă la această adresă.

DOMICILIUL

Domiciliul reprezintă adresa înscrisă în actul de identitate de
către organele de evidenţă a populaţiei.
Pentru copiii sub 14 ani, care nu posedau act de identitate, s-a
considerat că aveau acelaşi domiciliu cu cel al părinţilor sau al
persoanei în grija căreia se aflau.

Nu s-a considerat domiciliu adresa înscrisă în actul de identitate ca viză de reşedinţă
(viza de flotant).
Pentru persoanele recenzate în altă localitate decât aceea unde aveau domiciliul s-au
înregistrat judeţul şi localitatea adresei de domiciliu.
Pentru copiii încredinţaţi sau primiţi în plasament familial s-a considerat domiciliu
cel al familiei în îngrijirea căreia se aflau şi nu al familiei din care proveneau.
Pentru persoanele care au mai avut un alt domiciliu decât cel din
momentul de referinţă al recensământului s-au înregistrat judeţul
DOMICILIUL
ANTERIOR
şi categoria de localitate unde au avut domiciliul anterior
(ultimul). Judeţul a fost înscris conform
cu împărţirea administrativ teritorială actuală, iar categoria de localitate conform cu
împărţirea administrativ teritorială de la data schimbării domiciliului.
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Nu s-a considerat că şi-au schimbat domiciliul persoanele care au avut domiciliul
anterior la altă adresă în cadrul aceleiaşi localităţi, în alt sat al aceleiaşi comune sau în
altă localitate componentă a aceluiaşi municipiu (oraş).

ANUL
STABILIRII
DOMICILIULUI

S-a înregistrat anul stabilirii domiciliului (al acelui domiciliu
înscris în actul de identitate) numai pentru persoanele care au
avut anterior un alt domiciliu.
S-a înscris ca an al stabilirii, anul în care persoanele şi-au
stabilit efectiv domiciliul.

Persoanele născute în localitatea în care îşi aveau domiciliul la recensământ, dar care
în trecut au avut, pentru o perioadă de timp, domiciliul în altă localitate, revenind
ulterior în localitatea în care s-au născut, s-au considerat că s-au stabilit în localitate
în anul revenirii lor la domiciliul actual.
S-a considerat că locuiau neîntrerupt de la naştere în aceeaşi localitate, şi ca atare nu
s-a înscris anul stabilirii în localitate, pentru:
♦
persoanele care au lipsit pentru unul din următoarele motive: satisfacerea stagiului
militar; ispăşirea unei pedepse privative de libertate; efectuarea unui tratament
medical în unităţi sanitare; îndeplinirea unor sarcini de serviciu în străinătate;
prestarea unei munci sezoniere; persoanele evacuate în timpul războiului, dacă
acestea au revenit în localitatea în care s-au născut;
♦
persoanele plecate din localitate pentru o perioadă de timp îndelungată (la lucru, la
studii, pentru alte motive), întrucât în cazul acestor persoane nu a avut loc o
schimbare de domiciliu, ci o schimbare de reşedinţă.

LOCUL
NAŞTERII

Locul naşterii reprezintă localitatea în care mama persoanei
recenzate îşi avea domiciliul la data când s-a născut persoana
înregistrată şi nu localitatea în care aceasta s-a născut.

Pentru persoanele născute în maternităţi, case de naştere situate în alte localităţi decât
cea a domiciliului mamei, nu s-a considerat loc al naşterii localitatea în care era
situată casa de naştere, maternitatea (chiar dacă aceasta era înscrisă în certificatul de
naştere sau în actul de identitate), ci localitatea de domiciliu a mamei la data naşterii
acestor persoane.
Pentru persoanele care s-au născut în altă ţară sau pe teritorii aflate în prezent în altă
ţară a fost înregistrat ca loc al naşterii denumirea actuală a ţării respective.
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Pentru fiecare persoană recenzată, în formularul de
recensământ s-a înregistrat data exactă a naşterii (anul, luna,
VÂRSTA
ziua), iar prin prelucrarea automată a datelor, s-a determinat
vârsta în ani împliniţi a fiecărei persoane.
Pentru copiii care nu împliniseră un an s-a considerat că au vârsta “0” (zero) ani.
Starea civilă legală s-a înregistrat pentru toate persoanele
recenzate, indiferent de sex şi vârstă, astfel:
♦
necăsătorit(ă) - pentru persoanele care au declarat că nu au
fost niciodată căsătorite (inclusiv copiii sub 14 ani);
căsătorit(ă) - pentru persoanele căsătorite cu forme legale, vârsta minimă legală
pentru căsătorie fiind de 16 ani pentru persoanele de sex feminin şi de 18 ani
pentru persoanele de sex masculin (cu excepţia persoanelor căsătorite legal cu
dispensă de vârstă ori care s-au căsătorit în altă ţară); în cazul în care soţul şi soţia,
căsătoriţi legal, erau despărţiţi de fapt şi aveau domicilii diferite, s-a înscris starea
civilă declarată de fiecare în parte;
divorţat(ă) - pentru persoanele divorţate şi nerecăsătorite;
văduv(ă) - pentru persoanele cărora le-a decedat soţul/soţia, iar la momentul
recensământului nu erau recăsătorite.

STAREA
CIVILĂ
CIVI
LĂ
LEGALĂ

♦

♦
♦

Înregistrarea stării civile legale s-a realizat pe baza declaraţiei persoanei recenzate şi
nu pe baza certificatului de căsătorie.
Starea civilă de fapt evidenţiază dacă persoana trăia sau nu în
uniune consensuală. S-a considerat că trăiesc în uniune
consensuală, persoanele care au declarat că locuiesc, trăiesc
(convieţuiesc) cu un/o partener/parteneră, fără forme legale de căsătorie, având o reşedinţă
comună cu partenerul/partenera, indiferent de starea civilă legală declarată de aceştia.

STAREA CIVILĂ
DE FAPT

ANUL
ÎNCHEIERII
CĂSĂTORIEI

Anul încheierii căsătoriei a fost înregistrat numai pentru
persoanele de sex feminin, născute înainte de 18 martie 1987,
aflate la prima căsătorie.

Nu s-a înregistrat anul căsătoriei pentru: persoanele de sex masculin şi feminin
recăsătorite, văduve, divorţate sau necăsătorite, aflate în uniune consensuală şi nici
pentru femeile născute după 18 martie 1987.
Pe baza anului încheierii primei căsătorii şi a anului de naştere a fost calculată vârsta
femeii la încheirea primei căsătorii.
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În numărul de copii născuţi vii s-au inclus toţi copiii născuţi
vii, indiferent dacă:
♦
la momentul recensământului aceştia se aflau sau nu în viaţă;
proveneau din căsătoria actuală, din căsătoriile anterioare ale femeii sau erau copii
născuţi în afara căsătoriei;
copiii locuiau sau nu în gospodăria mamei sau erau plecaţi din gospodărie la
studii, la lucru, în străinătate, precum şi cei desprinşi de gospodărie prin căsătorie.

NUMĂRUL
COPIILOR
NĂSCUŢI VII
♦

♦

Nu s-au luat în considerare copiii născuţi morţi, copiii soţului proveniţi din căsătorii
anterioare, copiii înfiaţi (adoptivi) şi nici copiii aflaţi în plasament familial.
Numărul de copii născuţi vii a fost înregistrat pe baza liberei declaraţii, pentru toate
persoanele de sex feminin, indiferent de starea civilă a acestora.
Pentru copiii care nu ştiau să vorbească şi pentru cei sub 14 ani s-a înregistrat
cetăţenia, etnia, limba maternă şi religia declarate pentru ei de către
părinţi/întreţinători; pentru persoanele surdo-mute sau persoanele bolnave mintal s-au
înregistrat, de asemenea, cele declarate pentru ele de către persoanele cu care acestea
convieţuiau. Pentru copiii din orfelinate, cărora nu li se cunoştea etnia, limba maternă
şi religia părinţilor, înregistrarea s-a făcut conform declaraţiilor conducerii instituţiei
respective.

CETĂŢENIA

Cetăţenia reprezintă legătura particulară legală dintre o
persoană (cetăţean) şi statul său.

Pentru persoanele care aveau dublă cetăţenie s-a înscris separat, în formularul de
recensământ şi cea de-a doua cetăţenie. În cazul persoanelor fără cetăţenie s-a înscris
în formular “fără cetăţenie”.

ETNIA

În formularul de recensământ, pentru fiecare persoană, s-a
înscris etnia pe baza propriei declaraţii.

La prelucrarea şi prezentarea rezultatelor recensământului au fost realizate
următoarele grupări: la etnia română s-au inclus şi persoanele care s-au declarat
aromâni şi macedoromâni; la maghiari s-au inclus şi secuii; iar la germani s-au inclus
saşii şi şvabii.

LIMBA
MATERNĂ

Limba maternă reprezintă prima limbă vorbită (în primii ani
ai copilăriei) în mod obişnuit în familia persoanei recenzate.
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Religia reprezintă credinţa sau opţiunea religioasă ori
RELIGIA
spirituală, înregistrată conform declaraţiei fiecărei persoane,
indiferent dacă această credinţă se manifestă sau nu prin
aderarea la o comuniune organizată pe bază de dogme religioase sau spirituale specifice.
Pentru recensământul din anul 2002, s-a elaborat
“Nomenclatorul instituţiilor de învăţământ”, structurat în
conformitate cu Legea nr. 84/1995 în baza căreia funcţionează
în prezent învăţământul de toate nivelurile/gradele2. Totodată s-au avut în vedere şi
recomandările ONU cuprinse în Clasificarea Internaţională Standard a Educaţiei
ISCED – UNESCO.
La elaborarea “Nomenclatorului instituţiilor de învăţământ” s-a ţinut seama atât de
structura învăţământului anterior acestei legi, cât şi de grupările practicate de
statistica curentă a domeniului.

NIVELUL DE
INSTRUIRE

NIVELUL
INSTITUŢIEI
DE ÎNVĂŢĂMÂNT
ABSOLVITE

Nivelul instituţiei de învăţământ absolvite reprezintă cel mai
înalt nivel al instituţiei de învăţământ pe care persoana
recenzată a absolvit-o, indiferent dacă acest fapt era atestat
prin certificat sau diplomă de absolvire (de bacalaureat,
examen de stat etc).

Nivelul instituţiei de învăţământ absolvite s-a stabilit pentru toate persoanele născute înainte
de 15 septembrie 1991 (de 10 ani şi peste), pe baza răspunsurilor înscrise în formularele de
recensământ privind denumirea şi profilul instituţiei de învăţământ absolvite.
În cazul persoanelor care au absolvit două sau mai multe instituţii de învăţământ de
acelaşi nivel s-a înregistrat conform liberei declaraţii numai una dintre acestea.
S-a înregistrat, de asemenea, profilul instituţiei absolvite.
În vederea încadrării corespunzătoare a populaţiei după nivelul de instruire, în funcţie
de nivelul şi profilul şcolii absolvite, instituţiile de învăţământ au fost clasificate astfel:
I. Instituţii de învăţământ superior
♦
de lungă durată (de 4-6 ani), pentru persoanele care au declarat că au absolvit
universităţi, institute şi academii de studii cu facultăţi şi specializări autorizate sau
acreditate, cu profil: tehnic, universitar, ştiinţe economice, ştiinţe juridice,
medico-farmaceutic, artistic şi alte profiluri. În această categorie au fost asimilaţi
2

Sistemul naţional de învăţământ cuprinde ansamblul unităţilor şi instituţiilor de învăţământ de diferite tipuri, niveluri
şi forme de organizare, reunind atât sectorul de stat, cât şi pe cel particular din acest domeniu.
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♦

şi absolvenţii instituţiilor de învăţământ cu grad de învăţământ superior cu o
durată de studii de 2-3 ani care obţinuseră diploma echivalentă cu cea de licenţă.
La învăţământul superior s-au inclus atât absolvenţii care au promovat examenul
de licenţă sau de diplomă cât şi cei care nu au promovat acest examen, dar
posedau un certificat de studii superioare şi o copie de pe foaia matricolă.
de scurtă durată (de 2 sau 3 ani), pentru persoanele care au declarat că au absolvit
colegii universitare din cadrul institutelor de învăţământ de lungă durată cu profil:
tehnic, politic şi administrativ, economic, medico-farmaceutic, sportiv, juridic şi
alte profiluri, inclusiv informatică. În această categorie au fost asimilaţi şi
absolvenţii fostelor facultăţi/secţii de subingineri, precum şi conductorii arhitecţi.

II. Instituţii de învăţământ postliceal şi de maiştri, care asigură o specializare
superioară celei obţinute în sistemul de învăţământ liceal şi la care au acces
absolvenţii de liceu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. S-au inclus atât
absolvenţii şcolilor postliceale şi de maiştri cu profil tehnic, de informatică,
economic, administrativ, comerţ, cooperaţie şi servicii, pedagogic, sanitar, artistic
şi educaţie fizică, seminarii teologice postliceale cât şi absolvenţii şcolilor
postliceale independente, ai grupurilor şcolare şi şcolilor speciale.
III. Instituţii de învăţământ secundar:
♦
învăţământ secundar superior, cuprinzând:
- licee cu profil teoretic (inclusiv informatică), tehnologic (tehnic, agromontan,
agricultură, piscicultură şi veterinar, silvic, economic, administrativ, juridic,
alte profiluri), vocaţional (sportiv, de artă, pedagogic, militar, teologic, sanitar,
alte profiluri), în care s-au inclus absolvenţii învăţământului de zi, seral, cu
frecvenţă redusă sau la distanţă. În învăţământul liceal s-au cuprins absolvenţii
fostelor şcoli medii de cultură generală, şcolilor medii de specialitate, precum
şi absolvenţii liceelor care au funcţionat cu 10 clase;
- şcoli profesionale şi de ucenici cu profil tehnic, economic, administrativ,
comerţ, cooperaţie şi servicii, sanitar, de artă şi alte şcoli profesionale, în care
s-au inclus absolvenţii învăţământului de zi sau seral al şcolilor profesionale
sau ai învăţământului de ucenici organizat pe lângă şcolile profesionale. În
această categorie au fost incluşi şi cei care au absolvit ucenicia la locul de
muncă, cu pregătire teoretică prin cursuri de calificare cu durata de şcolarizare
de 1-3 ani, care prin Ordinul Ministerului Învăţământului nr. 966/1964 a fost
asimilată cu şcoala profesională;
♦

învăţământ secundar inferior (gimnazial) cuprinde clasele V-VIII care
funcţionează în şcolile cu clasele I-VIII sau în cadrul liceelor şi grupurilor şcolare,
8
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precum şi treapta I a fostelor licee real-umaniste sau de specialitate; clasele I-IV
ale cursului inferior din fostele licee teoretice; clasele V-VII/VIII din şcolile cu 7
clase şi respectiv cu 8 clase; clasele V-X din şcolile cu învăţământ obligatoriu de
10 ani, precum şi alte şcoli din “Nomenclatorul instituţiilor de învăţământ”,
inclusiv cursurile gimnaziale ale grupurilor şcolare. În această categorie au fost
incluşi şi absolvenţii şcolilor speciale pentru copii cu deficienţe.
IV. Instituţii de învăţământ primar în care s-au cuprins absolvenţii şcolilor primare
(elementare) de 4 clase şi ai şcolilor speciale cu nivel de instruire primar, precum şi
absolvenţii cursurilor de alfabetizare. În această categorie au fost incluşi şi
absolvenţii şcolilor primare speciale pentru copii cu deficienţe.
V. La Fără şcoală absolvită au fost incluse persoanele care au declarat că ştiu să
citească şi să scrie deşi n-au absolvit nici o şcoală, cele care ştiu doar să citească,
precum şi persoanele care au declarat că nu ştiu să scrie şi să citească.
Dintre persoanele fără şcoală absolvită, cele care nu ştiau să scrie şi să citească sau
numai citeau au fost considerate persoane analfabete.

NIVELUL
INSTITUŢIEI
DE ÎNVĂŢĂMÂNT
PE CARE O
URMEAZĂ O
PERSOANĂ
PERSOAN
Ă

Nivelul instituţiei de învăţământ pe care o urmează o
persoană s-a înregistrat pentru toate persoanele de 6 ani şi
peste (născute înainte de 15 septembrie 1995) care au
declarat că urmează cursurile unei şcoli sau instituţii de
învăţământ din sistemul naţional de învăţământ.
Aceste instituţii, indiferent de nivel, au fost grupate în
funcţie de profilul lor.

Nu s-au înregistrat ca instituţie de învăţământ absolvită şi nici ca instituţie de
învăţământ urmată:
♦
cursurile de perfecţionare profesională, de calificare sau recalificare;
♦
ucenicia la locul de muncă (excepţie făcând ucenicia la locul de muncă cu durata
de 1-3 ani care a fost asimilată cu şcoala profesională);
♦
cursurile post-universitare şi doctoratele; universităţile populare etc.

FORMA DE
PROPRIETATE A
INSTITUŢIEI
DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Forma de proprietate a instituţiei de învăţământ s-a
înregistrat atât pentru instituţia de învăţământ absolvită, cât
şi pentru instituţia pe care o urmează persoana.
Forma de proprietate s-a clasificat astfel:
♦
de stat, la care s-au inclus instituţiile de învăţământ din
sectorul de stat;
♦
particulară, pentru instituţiile de învăţământ privat.
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POPULAŢIA
ACTIVĂ

În populaţia activă s-au inclus toate persoanele apte de
muncă în vârstă de 14 ani şi peste care în perioada de
referinţă au constituit forţa de muncă disponibilă pentru
producerea de bunuri şi servicii.

La recensământul din 2002 s-au obţinut date referitoare la:
♦ populaţia
curent activă şi inactivă – prin stabilirea situaţiei economice a
persoanelor în săptămâna de referinţă 11-17 martie 2002;
♦
populaţia obişnuit activă şi inactivă – prin stabilirea situaţiei economice a persoanelor
în cea mai mare parte a anului anterior recensământului (martie 2001- martie 2002);
astfel se asigură comparabilitatea metodologică cu datele recensământului din 1992.
Populaţia activă cuprinde populaţia ocupată şi şomerii – persoanele care au declarat
că se aflau în căutarea unui loc de muncă.
Populaţia ocupată a cuprins toate persoanele în vârstă de 14 ani şi peste, care în
săptămâna de referinţă:
♦
au avut o ocupaţie aducătoare de venit pe care au exercitat-o într-o activitate
economică sau socială, în baza unui contract de muncă sau în mod independent
(pe cont propriu);
♦
au lucrat cel puţin o oră într-o ramură neagricolă sau cel puţin 15 ore în activităţi
agricole, în scopul obţinerii unor venituri sub formă de salariu, plată în natură,
câştig sau beneficii, indiferent dacă la momentul de referinţă al recensământului
erau prezente sau lipseau temporar de la lucru (fiind în concediu - de odihnă sau
fără plată, de studii, de boală, de maternitate etc.-, la cursuri de calificare,
recalificare sau specializare, în grevă sau nu lucrau datorită întreruperii temporare
din diverse motive a activităţii unităţii).
În populaţia ocupată au fost cuprinse persoanele care se aflau într-una din
următoarele situaţii:
♦
erau încadrate permanent într-o unitate economică sau socială, pe baza unui
contract (angajament) de muncă sau au lucrat în mod independent, chiar dacă la
momentul de referinţă lipseau temporar de la lucru;
♦
nu erau încadrate permanent într-o activitate economică sau socială, dar în
săptămâna de referinţă au lucrat, în mod excepţional sau ocazional, cel puţin o oră
(respectiv 15 ore în activităţi agricole), pentru obţinerea unui venit sau au ajutat un
membru al gospodăriei sau o rudă în activitatea pe care aceasta o desfăşura în
unitatea proprie, chiar dacă nu au fost remunerate pentru aceasta;
♦
erau încadrate în muncă pe baza unei convenţii civile;
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♦

♦

♦

elevii, studenţii, persoanele casnice, precum şi pensionarii care în săptămâna de
referinţă au desfăşurat o activitate economico-socială în mod regulat, ocazional
sau excepţional;
membrii forţelor armate (persoanele înrolate în armată, inclusiv în serviciile
auxiliare), precum şi persoanele care îşi satisfăceau stagiul militar obligatoriu;
cetăţenii români care lucrau în străinătate pentru unităţi economice sau sociale
străine (inclusiv persoanele care treceau zilnic frontiera pentru lucru).

Populaţia activă neocupată cuprinde persoanele care au declarat că sunt şomeri
(persoane în căutarea unui loc de muncă).
S-au considerat şomeri persoanele apte de muncă în vârstă de 14 ani şi peste, până la
vârsta legală de pensionare, care în perioada de referinţă au declarat că nu aveau de
lucru – nu aveau un contract de angajare sau nu efectuau activităţi ca lucrători pe cont
propriu, erau disponibile să înceapă să lucreze, indiferent dacă erau înscrise sau nu la
agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă (primeau sau nu ajutor de şomaj, ajutor de
integrare profesională sau alocaţie de sprijin) şi care căutau de lucru în mod activ.
În populaţia activă neocupată s-au cuprins următoarele categorii de şomeri:
♦
şomerii în căutarea unui alt loc de muncă – acele persoane care au avut anterior
un loc de muncă pe care l-au pierdut sau l-au părăsit;
♦
şomerii în căutarea primului loc de muncă – acele persoane care, până la
momentul recensământului, nu au lucrat niciodată – nu au mai fost încadrate într-o
activitate economico-socială plătită în bani sau în natură şi care se aflau efectiv în
căutarea primului loc de muncă; în această categorie intră absolvenţii de şcoli
generale, profesionale, licee, instituţii de învăţământ superior; persoanele casnice
care nu au lucrat niciodată etc.
În populaţia inactivă au fost incluse toate persoanele,
indiferent de vârstă, care au declarat că nu au desfăşurat o
activitate economico-socială şi care în
săptămâna de referinţă erau:
♦
elevi-studenţi –persoanele care nu exercitau o activitate economică sau socială şi
care au declarat că frecventează o instituţie de învăţământ de stat sau particulară, în
vederea instruirii, sau dobândirii unei profesii sau meserii, indiferent de nivelul şi
felul unităţii de învăţământ. În această categorie au fost incluşi şi elevii/studenţii
care se întreţin numai din pensia de urmaş sau din bursă.
Nu s-au inclus în această categorie, fiind considerate persoane ocupate, persoanele
de 14 ani şi peste care urmau cursurile unei instituţii de învăţământ şi care, în acelaşi
timp, desfăşurau o activitate economică sau socială din care realizau un venit.

POPULAŢIA
INACTIVĂ
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♦

♦

♦

♦

♦

pensionari –persoanele care beneficiau de pensie de orice fel, respectiv: pensie
pentru limită de vârstă, pensie pentru piederea capacităţii de muncă, pensie de
urmaş, pensie pentru agricultori, pensie militară, pensie I.O.V.R., pensie pentru
membrii cooperaţiei meşteşugăreşti, pensie pentru eroii revoluţiei.
În acestă categorie nu au fost incluşi pensionarii menţinuţi sau reîncadraţi în
muncă, pensionarii care lucrau pe cont propriu obţinând un venit, precum şi
elevii/studenţii şi copiii preşcolari care beneficiau de pensie de urmaş.
persoane casnice – respectiv persoanele în vârstă de 14 ani şi peste care desfăşurau
numai activităţi casnice (prepararea hranei, menţinerea curăţeniei, îngrijrea şi
educarea copiilor) în gospodăria proprie sau a unei rude (de exemplu: soţiile
casnice sau părinţii care nu sunt pensionari şi fac menajul în gospodăria copiilor
sau îngrijesc nepoţii), neavând o sursă proprie de venit.
întreţinuţi de alte persoane – pentru persoanele care nu aveau o ocupaţie
aducătoare de venit, nu beneficiau de pensie sau de altă sursă de existenţă, fiind în
întreţinerea unor persoane fizice (a părinţilor, rudelor sau altor persoane fizice), nu
urmau o instituţie de învăţământ şi nu se încadrau în rândul persoanelor casnice. În
această categorie s-au inclus: copiii preşcolari (chiar dacă primeau pensie de
urmaş), bătrânii, persoanele handicapate şi invalizii aflaţi în întreţinerea unor
persoane fizice.
De asemenea, au fost incluse şi persoanele de vârstă şcolară de sub 14 ani, care nu
urmau o instituţie de învăţământ, nu beneficiau de pensie de urmaş dar desfăşurau
activităţi casnice.
întreţinuţi de stat sau de organizaţii private – persoanele aflate în întreţinerea unor
instituţii publice (cămine de bătrâni, cămine – spital, case de copii etc.) sau a unor
organizaţii private (O.N.G.-uri), precum şi persoanele a căror singură sursă de
existenţă era ajutorul social (de exemplu persoanele handicapate întreţinute de rude
sau de alte persoane şi pentru care statul plăteşte o alocaţie sau un salariu celor care
le întreţin).
În această categorie nu au fost incluşi:
- copiii şcolari din casele de copii;
- elevii/studenţii care se întreţin numai din bursa de stat;
- persoanele din cămine care beneficiază de o pensie sau o altă sursă de venit.
alte situaţii – pentru persoanele care nu exercitau o activitate economică sau
socială şi care au declarat ca unică sursă de existenţă veniturile provenite din
închirieri, dobânzi, rente, dividende, arendă. În această categorie au fost incluse şi
persoanele care la momentul recensământului se aflau în detenţie precum şi
persoanele care nu s-au încadrat în nici una din categoriile de mai sus.
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STATUTUL
ST
ATUTUL
PROFESIONAL

Statutul profesional reprezintă poziţia unei persoane în raport cu
activitatea socio-economică desfăşurată şi cu modul de obţinere
a veniturilor pe baza ocupaţiei exercitate la locul de muncă.

În funcţie de statutul profesional declarat, persoanele au fost încadrate în una din
următoarele situaţii:
♦
Salariat (angajat) reprezentând persoana care îşi exercita activitatea într-o unitate
economică sau socială (indiferent de forma ei de proprietate) pe baza unui contract
de muncă, în schimbul unei remuneraţii sub formă de salariu plătit în bani sau în
natură, sub formă de comision etc. În această categorie au fost încadraţi şi militarii
în termen.
♦
Patron, întreprinzător privat, persoana care îşi exercita activitatea în unitatea
proprie având unul sau mai mulţi salariaţi (angajaţi).
♦
Lucrător pe cont propriu, persoana care-şi exercita activitatea în unitatea proprie
sau în mod independent ca meseriaş, liber profesionist, comerciant etc., fără a
angaja nici un salariat, putând fi ajutat în activitate doar de membrii gospodăriei
sau de rude, care nu erau, însă, remunerate.
♦
Membru al unei societăţi agricole/cooperative, persoana care era membru al unei
societăţi agricole, al unei cooperative meşteşugăreşti, de consum sau de credit şi
care îşi desfăşura activitatea în cadrul acestora, realizând venituri nesalariale.
♦
Lucrător familial în gospodăria proprie, persoana care, în mod obişnuit, ajuta un
membru al gospodăriei, fie că aceasta lucra în societatea comercială proprie, fie că
lucra pe cont propriu şi care nu primea o remuneraţie pentru activitatea
desfăşurată (ajutor familial neremunerat).
♦
Altă situaţie – pentru persoanele active care nu au putut fi încadrate după statutul
lor profesional în nici una din situaţiile de mai sus.
Şomerii aflaţi în căutarea unui alt loc de muncă au fost înregistraţi cu statutul
profesional avut la ultimul loc de muncă.

13

