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Impactul crizei a scos în evidență faptul că realitățile economice evoluează mai rapid decât politicile 
publice. În ultimii ani, la nivel european milioane de persoane și-au pierdut locul de muncă și au fost 
afectate într-o măsură mai mare de sărăcie și excluziune socială, iar această stare de fapt a determinat 
Comisia Europeană și statele membre să adopte o serie de reforme și măsuri pentru a îmbunătăți 
situația. 

În acest context dificil, Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2013-2020 (SNOFM) își 
propune să impulsioneze eforturile de a atinge ținta de ocupare stabilită de România pentru anul 2020, 
și anume o rată de ocupare de 70% pentru populația în vârstă de 20-64 de ani. 

Îndeplinirea acestei ținte va reprezenta contribuția României la realizarea dezideratului european în 
materie de ocupare stabilit prin Strategia Europa 2020, strategie care își propune că Europa să crească 
inteligent, durabil și favorabil incluziunii și să găsească mijloace pentru a crea noi locuri de muncă. 



 

Context macroeconomic 

Economia României a înregistrat în perioada 2000 – 2010 o scădere absolută de 3,7% a ratei de creştere 
anuală a PIB-ului real, deşi în intervalul 2002 – 2008 s-a înregistrat o rată medie de creştere de 6,3%, 
care a depăşit rata medie de creştere a PIB-ului potenţial. 

Din analiza principalilor indicatori economici se poate observa sensibilitatea economiei românești la 
şocurile externe, induse de evenimentele globale majore din perioada crizei financiare și economice. 

Deşi rata de creştere a PIB–ului real în intervalul 2002 – 2008 a atins valori mult peste nivelul celor 
înregistrate în aceeaşi perioadă în UE 27, criza financiară şi economică a condus la scăderea dramatică a 
economiei româneşti. Astfel, cu toate că în perioada 2000 – 2010 au existat intervale cu rate de creştere 
anuală a PIB-ului real importante, creşterea economiei româneşti nu a fost sustenabilă, fiind foarte 
vulnerabilă la impactul crizei globale. 

 

 

Tendințe ale ocupării forței de muncă 

Modelul României de creştere economică, din perioada 2000 – 2010, bazat mai mult pe consum intern şi 
nu pe ocupare, a fost unul nesustenabil, criza punând în evidenţă vulnerabilităţile acestuia. Chiar dacă în 
perioada 2000 – 2008 s – au înregistrat ritmuri de creştere economică mari, ocuparea forţei de muncă 
nu a fost influențată semnificativ de acest context favorabil.  



 

În perioada 2000-2012 România a pierdut 5,7 puncte procentuale din rata totală de ocupare a populaţiei 
în vârstă de muncă 20 – 64 de ani, 8,7 puncte procentuale din rata de ocupare a forţei de muncă 
vârstnice 55 – 64 de ani şi 6,9 puncte procentuale din rata de ocupare feminină de 20-64 ani. 

În anul 2012, rata de ocupare a populaţiei de 20-64 ani a fost de 63,8% și în creștere cu 1 punct 
procentual faţă de anul anterior, dar se afla sub media înregistrată la nivel european de 68,5% (UE 
27)15. Acest indicator avea, ca şi în anii anteriori, valori mai ridicate pentru bărbaţi 71,4%, faţă de 56,3% 
pentru femei, creșterea față de anul anterior fiind de 1,5 pp. în rândul bărbaților și de 0,6 pp. pentru 
femei. 

Rata de ocupare a tinerilor (15 – 24 ani) era de 23,9% cu doar 0,1 pp. mai mare decât valoarea 
înregistrată în 2011, dar cu mult sub media europeană de 32,9%. În ceea ce privește rata de ocupare a 
persoanelor vârstnice (55 – 64 ani) aceasta a fost de 41,4%, în creștere cu 1,4 pp. comparativ cu anul 
anterior dar sub media europeana de 48,9%. 

Analizând distribuţia ratei de ocupare în cadrul UE, se constată că, în anul 2012,România, având o rată a 
ocupării la segmentul de populație 20-64 ani de 63,8%, se situează semnificativ sub media europeană 
(68,5%). 

 

In conformitate cu Monitorul performanței ocupării forței de muncă (EPM), document utilizat pentru 
identificarea principalelor provocări existente la nivelul Uniunii Europene, cât și la nivelul fiecărui stat 
membru în parte, provocările specifice pieței muncii din România identificate se refera la: 

Participarea pe piața muncii: 

 → Rata de ocupare a femeilor redusă; 



 

 → Participare scăzută a lucrătorilor vârstnici pe piața muncii; 

 → Nivelul ridicat al șomajului în rândul tinerilor și al tinerilor NEETs; 

 → Durata redusă a vieții profesionale; 

Politici active pe piața muncii: 

 → Nivel scăzut al cheltuielilor cu poli cile active pe piața muncii; furnizare,focalizare și 
 personalizare insuficientă a măsurilor de ocupare; funcționarea deficitară a serviciilor de 
 ocupare; 

Sisteme de securitate socială adecvate și orientate spre ocupare: 

 → Acoperire și nivel inadecvat al beneficiilor de șomaj, capcana sărăciei, risc de sărăcie în 
 muncă, capcana salariilor mici; 

Echilibrul muncă - viața personală: 

 → Furnizarea insuficientă a facilităților de îngrijire de calitate a copiilor și/sau a persoanelor 
 dependente; 

 → Incidență ridicată a inactivității și a muncii cu timp parțial involuntare (involuntary part-time 
 employment); 

 



 

 Egalitate de gen: 

 → Decalaj înalt între femei și bărbați în ceea ce privește rata de ocupare; 

Îmbunătățirea ofertei de competențe și a productivității, învățarea pe tot parcursul vieții (LLL) 

 → Neconcordanța dintre calificări și cerințele pieței muncii, sistem de previzionare insuficientă a 
 competențelor; 

 → Par ciparea populației adulte în educație și formare profesională la un nivel persistent redus; 

Îmbunătățirea sistemelor de formare și educație: 

 → Rata de absolvire a educației terțiare redusă; 

 → Incidență ridicată a părăsirii timpurii a școlii; 

 → Furnizare insuficientă a oportunităților de educație de înaltă calitate; 

 → Nivel foarte ridicat de studenți cu un nivel scăzut de competențe de bază. 

 

 



 

 

Viziune pentru anul 2020 

Piaţa muncii din România va fi o piaţa performantă, dinamică şi flexibilă, în care minim 70% din 
persoanele cu vârsta cuprinsă între 20 si 64 ani vor avea acces la un loc de muncă de calitate, conform 
cu capacitatea şi competenţa lor şi venituri care să le asigure un trai decent. 

 

Obiectiv general: Atingerea unui nivel sustenabil de ocupare a forței de muncă susţinut de 
competitivitate economică, coeziune socială și dezvoltare durabilă. 

 

Ținta cheie 2020: 70% - rata de ocupare a forței de muncă pentru grupa de vârstă 20–64 ani. 

 

Obiective specifice și direcții de acțiune: 

O1. Creșterea ocupării în rândul tinerilor și prelungirea vieții active a persoanelor în vârstă. 

1.1. Diminuarea șomajului în rândul tinerilor și a numărului de tineri din categoria NEETs (care nu sunt în 
ocupare, educație sau formare). 

1.2. Creșterea participării pe piața muncii a persoanelor în vârstă. 

 

O2. Îmbunătățirea structurii ocupaționale și participării pe piața muncii în rândul femeilor și 
persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile. 

2.1. Reducerea ocupării în agricultura de subzistență și facilitarea relocării acestei resurse umane către 
activități non-agricole. 

2.2. Creșterea participării femeilor pe piața muncii, inclusiv prin măsuri suport de reconciliere a vieții 
profesionale cu cea de familie. 

2.3. Creșterea participării persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile pe piața muncii prin dezvoltarea 
de măsuri care să combine suportul social cu activarea. 

 



 

O3. Dezvoltarea unei resurse umane cu un nivel înalt de calificare și competenţe adaptate la cerințele 
pieței muncii. 

3.1. Sprijinirea adaptabilităţii şi dezvoltării permanente a forţei de muncă corelate cu schimbările 
structurale ale pieței muncii. 

3.2. Îmbunătăţirea nivelului de competenţe al persoanelor șomere și inactive apte de muncă pentru a 
facilita reintegrarea acestora pe piața muncii. 

 

O4. Îmbunătățirea mecanismului de fundamentare, implementare, monitorizare și evaluare a 
politicilor cu impact pe piața muncii. 

4.1. Consolidarea mecanismului de fundamentare, implementare, monitorizare și evaluare a politicilor 
cu impact pe piața muncii. 

4.2. Consolidarea dialogului social la toate nivelurile pentru a facilita adoptarea, implementarea și 
respectarea politicilor cu impact pe piața muncii. 

 

 

 

 


