PRECIZĂRI METODOLOGICE
1. Sursa datelor o constituie Cercetarea statistică asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO) care se realizează

trimestrial, în conformitate cu Regulamentul Consiliului şi Parlamentului European nr. 577/1998 cu privire la
organizarea unei anchete statistice selective asupra forţei de muncă în Comunitatea Europeană.
2. Populaţia activă din punct de vedere economic cuprinde toate persoanele care furnizează forţa de muncă
disponibilă pentru producţia de bunuri şi servicii în timpul perioadei de referinţă, incluzând populaţia ocupată şi
şomerii.
3. Rata de activitate reprezintă ponderea populaţiei active din grupa de vârstă x în populaţia totală din aceeaşi
grupă de vârstă x. Astfel, rata de activitate a populaţiei în vârstă de muncă reprezintă ponderea populaţiei
active în vârstă de 15-64 ani în populaţia totală în vârstă de 15-64 ani.
4. Populaţia ocupată cuprinde toate persoanele de 15 ani şi peste care au desfăşurat o activitate economică
producătoare de bunuri sau servicii de cel puţin o oră1 în perioada de referinţă (o săptămână), în scopul obţinerii
unor venituri sub formă de salarii, plată în natură sau alte beneficii.
Începând din anul 2011, lucrătorii pe cont propriu şi lucrătorii familiali neremuneraţi care lucrează în agricultură
sunt consideraţi persoane ocupate doar dacă sunt proprietarii producţiei agricole (nu neapărat şi ai pământului)
obţinute şi îndeplinesc una dintre următoarele condiţii:
a) producţia agricolă este destinată, fie şi măcar în parte, vânzării sau schimbului în natură (troc);
b) producţia agricolă este destinată exclusiv consumului propriu dacă aceasta reprezintă o parte substanţială2
a consumului total al gospodăriei.
Sunt excluse din populaţia ocupată persoanele care:
- desfăşoară activităţi agricole minore3, în scop de recreere, hobby sau pentru a obţine, suplimentar, produse
alimentare fără ca acestea să constituie o parte importantă a consumului total al gospodăriei;
- desfăşoară activităţi agricole (cu o durată de peste 10 ore/săpămână), producţia agricolă fiind destinată
exclusiv consumului propriu, dar aceasta nereprezentând o parte substanţială a consumului total al
gospodăriei.
În afara persoanelor care au un loc de muncă şi au lucrat în cursul săptămânii de referinţă, indiferent de statutul
profesional, se consideră persoane ocupate şi cele care fac parte din următoarele categorii:
- persoanele care în cursul săptămânii de referinţă au desfăşurat o muncă oarecare, plătită sau aducătoare de
venit, chiar dacă erau în curs de pregătire şcolară obligatorie, erau la pensie sau beneficiau de
pensie, erau înscrise la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), primind sau
nu indemnizaţie de şomaj;
- ucenicii şi stagiarii remuneraţi, care lucrează cu program de lucru complet sau parţial;
- membrii forţelor armate.
5. Rata de ocupare reprezintă ponderea populaţiei ocupate din grupa de vârstă x în populaţia totală din aceeaşi
grupă de vârstă x. Astfel, rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă reprezintă ponderea populaţiei
ocupate în vârstă de 15-64 ani în populaţia totală în vârstă de 15-64 ani.
6. Gruparea populaţiei după ocupaţie a avut în vedere funcţia sau meseria persoanelor active efectiv exercitată, prin
ocupaţie înţelegându-se activitatea utilă, aducătoare de venit (în bani sau în natură) pe care o desfăşoară o
persoană, în general într-o unitate economică. Populaţia ocupată a fost repartizată pe grupe de ocupaţii utilizânduse noul nomenclator Clasificarea Ocupaţiilor din România conform Clasificării Internaţionale Standard a
Ocupaţiilor ISCO-08 (COR 2008).
7. Populaţia a fost repartizată pe grupe de activităţi utilizându-se Clasificarea Activităţilor din Economia Naţională
(CAEN Rev.2), armonizată cu Statistical Classification of Economic Activities (NACE Rev.2).
8. Programul obişnuit de lucru al persoanelor ocupate s-a definit ca fiind complet sau parţial, conform declaraţiei
repondenţilor. În general, pentru salariaţi se consideră "complet" programul aferent unei norme întregi, aşa cum
este prevăzută prin contractul colectiv de muncă (durata normală) şi "parţial" programul a cărui durată prevăzută
prin contractul individual de muncă este semnificativ mai mică decât durata normală.
9. Nivelul de educaţie s-a grupat în:
- scăzut (niveluri ISCED 0-2): fără şcoală absolvită, primar, gimnazial. Au fost incluşi în învăţământul
gimnazial şi absolvenţii şcolilor profesionale, complementare sau de ucenici, cu durata de cel mult 2 ani,
dacă numărul total al anilor de studiu (de la începerea învăţământului primar până la absolvirea celui
profesional) a fost de cel mult 10 ani;
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Cel puţin 15 ore pentru lucrătorii pe cont propriu şi lucrătorii familiali neremuneraţi din agricultură – anterior anului 2011.
Cel puţin 50% din consumul total al gospodăriei.
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A căror durată în săptămâna de referinţă nu depăşeşte 10 ore
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mediu (niveluri ISCED 3-4): liceal (ciclul superior sau inferior), profesional, complementar sau de ucenici
(cu durata mai mare de 2 ani), postliceal de specialitate sau tehnic de maiştri;
- superior (niveluri ISCED 5-8): universitar de scurtă durată (colegii universitare, secţii de subingineri/
conductori arhitecţi ale instituţiilor de învăţământ superior) şi de lungă durată (învăţământ universitar de
lungă durată, licenţă şi masterat), postuniversitar, doctorat, postdoctorat.
10. Şomerii - conform definiţiei internaţionale (BIM) - sunt persoanele în vârstă de 15-74 ani care îndeplinesc simultan
următoarele 3 condiţii: (i) nu au un loc de muncă; (ii) sunt disponibile să înceapă lucrul în următoarele două
săptămâni; (iii) s-au aflat în căutare activă a unui loc de muncă, oricând în decursul ultimelor patru săptămâni.
11. Rata şomajului reprezintă ponderea şomerilor, conform definiţiei internaţionale (BIM), în populaţia activă.
12. Rata şomajului de lungă durată reprezintă ponderea şomerilor aflaţi în şomaj de 12 luni şi peste în populaţia
activă. Rata şomajului de lungă durată pentru tineri (15-24 ani) reprezintă ponderea şomerilor tineri aflaţi în şomaj
de 6 luni şi peste în populaţia activă de 15-24 ani.
13. Incidenţa şomajului de lungă durată reprezintă ponderea numărului şomerilor de lungă durată (12 luni şi
peste) în total şomeri. Incidenţa şomajului de lungă durată pentru tineri (15-24 ani) reprezintă ponderea
numărului şomerilor tineri de lungă durată (6 luni şi peste) în total şomeri tineri.
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14. Datele au fost estimate pe baza populaţiei rezidente.

