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REZUMAT 

 

 Şomajul este un fenomen care are implicaţii atât din punct de vedere economic, cât şi social şi 

care generează efecte semnificative atât la nivel macroeconomic, cât şi la nivel individual.  

 Din ce în ce mai mult sunt necesare informaţii cât mai detaliate. Pentru aceasta, au fost 

dezvoltate diverse metode de estimare a indicatorilor statistici la un nivel teritorial cât mai 

restrâns. În acest sens, prin lucrarea de faţă s-a propus realizarea unei imagini cât mai 

cuprinzătoare a şomajului din România la nivelul judeţelor, pe perioada ultimilor 20 ani, cu 

evidenţierea trăsăturilor diferitelor segmente ale persoanelor neocupate. Ca indicator sintetic al 

şomajului s-a utilizat rata şomajului.  

 Lucrarea este structurată în trei capitole şi se încheie cu un capitol de "Concluzii generale". 

Primul capitol a avut ca obiective: 

 analiza evoluţiei ratei şomajului din România în ultimii 20 ani, cu evidenţierea 

tendinţelor din punct de vedere al vârstei şomerilor, pregătirii profesionale şi duratei 

şomajului; 

 identificarea grupelor de ţări din Uniunea Europeană alături de care România s-a 

poziţionat, în trei ani consideraţi ca fiind reprezentativi pentru perioada analizată:1997, 

2008 şi 2016; 

 analiza evoluţiei ratei şomajului la nivelul judeţelor din România cu evidenţierea 

aceloraşi caracteristici cercetate la nivel naţional; 

 realizarea unor grupări ale judeţelor cu identificarea trăsăturilor comune. 

Pentru comparaţiile internaţionale s-au utilizat datele existente pe site-ul EUROSTAT, unde 

rata şomajului este definită conform Biroului Internaţional al Muncii. Pentru analizele la nivelul 

judeţelor din România s-au utilizat datele privind rata şomajului înregistrat la Agenţia Naţională 

pentru Ocuparea Forţei de Muncă, descărcate de pe site-ul Institutului Naţional de Statistică.

 Pentru analiza datelor s-au folosit metode de statistică descriptivă, iar din punct de vedere 

econometric, s-a utilizat o analiză de tip cluster care s-a aplicat datelor privind rata şomajului 

pentru diferite grupe de şomeri. Prelucrarea datelor s-a făcut cu ajutorul software-ului R. 

 În cel de-al doilea capitol s-a prezentat o analiză a şomajului din România din punctul de 

vedere al şanselor persoanelor de a se afla în situaţia de şomaj şi al factorilor care influenţează 

acest statut. S-au prelucrat 10% din datele obţinute la Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor 

din octombrie 2011 realizat în România.  

 Obiectivul acestei analize a fost identificarea la nivelul fiecărei regiuni a României a acelor 

caracteristici individuale care contribuie la situaţia economică de şomer. Având în vedere că 



     

   

variabila explicată a avut două valori: "şomer" sau "altă situaţie", s-a ales modelul logistic pentru 

a ilustra legătura dintre variabilele explicative şi variabila explicată. Prin modelul logistic 

construit s-au estimat şansele persoanelor de a fi şomere în funcţie de caracteristicile: mediul în 

care locuieşte persoana, genul persoanei, vârsta, etnia, starea civilă legală, nivelul şcolii 

absolvite, dacă are sau nu copii. Cercetările precedente realizate la nivelul fiecărui judeţ, 

publicate în articolul "Social determinants of unemployment in Romania- an analysis at NUTS3 

level" (Schonauer, 2017) s-au dovedit a fi în acord cu ceea ce s-a expus în teză pentru datele 

prelucrate la nivel naţional şi regional.  

 Al treilea capitol a avut ca obiectiv identificarea acelor indicatori economici şi sociali care 

sunt corelaţi cu şomajul, cu evidenţierea acestora la nivelul regiunilor şi al judeţelor României. 

La nivelul judeţelor s-a utilizat ca variabilă explicată rata şomajului înregistrat, conform 

metodologiei folosită de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă. În analiza 

efectuată pentru cei trei ani: 1997, 2008 şi 2016, s-au ales ca variabile explicative: produsul 

intern brut regional/locuitor, câştigul salarial nominal mediu net lunar, soldul schimbărilor de 

domiciliu (inclusiv migraţia externă), cheltuielile unităţilor cu activitate de cercetare-

dezvoltare/locuitor, numărul unităţilor locale active/1000 locuitori.  

 

 

 

 

 

 

 


