Ocuparea și Șomajul în anul 2021, trimestrul II
(conform datelor BNS și ANOFM)
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Forța de muncă în trimestrul II 2021 a
constituit 874,0 mii persoane sau cu 1,9% mai
mult față de trimestrul II 2020 (857,7 mii).
Creșterea a fost cauzată de îmbunătățirea
situației epidemiologice, relaxarea restricțiilor
anti-COVID, înviorarea activităților economice
și sporirea numărului persoanelor ocupate.
În semestrul I al anului 2021 Produsul Intern

Brut constituie 104,2 mlrd. lei și a crescut în termeni reali cu 11,7% față de perioada similară a anului
2020.
Populația ocupată a constituit 842,6 mii persoane față de 821,5 mii în trimestrul II anul 2020 (cu
2,6% mai mult). Totodată, în sectorul informal au activat 17,0% din populația ocupată în economie.
Distribuția ponderii persoanelor ocupate conform mediului de reședință a fost următoarea: 56,6% mediul rural și respectiv, 43,4% - mediul urban. Ponderea mai înaltă a celor ocupați în mediul rural
este cauzată de încadrarea unei mai mari părți din populația rurală comparativ cu cea urbană în
sectorul informal (mediul rural includea 82,5% din toate locurile de muncă informale la nivel național
în anul 2020), în special în activități sezoniere din agricultură și construcții.
Distribuția ponderii persoanelor ocupate pe activități economice a depășit foarte puțin valorile
înregistrate în trimestrul II al anului 2020, cifrele fiind următoarele: servicii – 54,7%, agricultură –
23,3%, industria – 14,3% (inclusiv industria prelucrătoare – 11,9%), construcții – 7,7%.
Totodată, se atestă o creștere ușoară a ponderii celor ocupați în sectorul privat 71,8% comparativ
cu trimestrul II 2020 – 69,6%. Aceasta este determinată de reluarea activității întreprinderilor cu
capital autohton și străin. Pe termen mediu și lung, ponderea celor ocupați în agricultură s-ar putea
treptat diminua (media la nivelul statelor UE este de 5%) urmare a angajării forței de muncă din acest
sector în alte activități economice (în special, în industria prelucrătoare). Numărul șomerilor estimat
conform definiției Biroului Internațional al Muncii (BIM) a fost de 31,4 mii față de 36,2 mii în trimestrul
II anul 2020, înregistrând o diminuare de 13,2%. Reluarea activității agenților economici și relaxarea
măsurilor anti-COVID, a condus la reducerea cu 36,2% comparativ cu trimestrul II 2020 (de la 28,1
mii la 17,9 mii) a numărului șomerilor înregistrați în baza de date a Agenției Naționale pentru
Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM).

Distribuția lor conform reședinței denotă, că majoritatea şomerilor (64,4%) sunt din mediul rural, iar
repartizarea lor conform vârstei atestă, că grupul de vârstă de 16 – 49 ani posedă cea mai înaltă
capacitate de muncă (68,8%). Totodată, 33,1% din șomerii înregistraţi erau prima dată în căutarea
unui loc de muncă.
Distribuția conform studiilor relevă, că practic 2 șomeri din 3 (65,2%) nu aveau o calificare
profesională. Deși se constată creșterea ponderii șomerilor plasați per total înregistrați (23,3% față
de 13,4% în trimestrul II 2020) numărul mare al șomerilor fără calificare rămâne în continuare un
obstacol major care reduce pe termen scurt și mediu șansele de ocupare a acestora și necesită
eforturi sustenabile pentru antrenarea lor în cursuri de formare profesională și certificarea
competențelor dobândite în contexte de educație informală și nonformală.
Rata șomajului conform BIM la nivel național a constituit 3,6% și s-a redus comparativ cu 4,2% în
trimestrul II 2020. O atenție specială necesită grupul tinerilor NEET (care nu învață și nu lucrează),
ponderea căruia în grupul tinerilor de 15-34 ani a constituit 31,3% și s-a diminuat ușor comparativ
cu trimestrul II 2020 (32,6%).
În semestrul II 2021 în baza de date a ANOFM au fost înregistrate 15431 locuri de muncă declarate
vacante, din care doar 2344 (15,2%) – în mediul rural, șomerii din mediul rural constituind 11537
persoane. Din locurile de muncă vacante înregistrate 79,0% au fost pentru lucrători calificați, 70,4%
din ele aparținând sectorului ÎMM. Majoritatea locurilor vacante sunt în industria prelucrătoare – 26%,
construcții – 15.7%, comerț cu ridicata și amănuntul – 11,6% alte activități de servicii – 10,9%.
Nivelul acoperirii cererii de forță de muncă s-a redus practic dublu față de trimestrul II 2020 (1,2
versus 2,3), inclusiv în mediul rural – 5% versus 9,4%.
Concluzii-cheie:
1. Redresarea situației pandemice și activităților de afaceri în economie a îmbunătățit indicatorii
ocupaționali în trimestrul II 2021 față de perioada similară a anului 2020.
2. Impedimentul principal în echilibrarea cererii cu oferta de muncă rămâne pe de o parte, lipsa
locurilor de muncă, în special în mediul rural, iar pe de altă parte, lipsa forței de muncă calificate.
3. Infrastructura de comunicații şi acces slab dezvoltată în unele regiuni este un obstacol pentru
mobilitatea lucrătorilor.
4. Creșterea șanselor de ocupare a șomerilor, inclusiv a tinerilor NEET, necesită în mod prioritar
campanii mediatice de motivare și instruire a acestora în cadrul sistemul de educație formală
(colegii etc.), combinată cu educația nonformală (practicată de ONG-uri, centre pentru tineri etc.)
Observatorul pieţei muncii

