
OCUPAREA ȘI 
ȘOMAJUL 



n Şomerul este persoana aptă de muncă, 
peste o anumită limită de vârstă stabilită 
de legislaţia fiecărei ţări, care nu munceşte 
şi este disponibil pentru o muncă salariată.  

 



Conform legislației din România 
Şomerul este persoana care îndeplineşte cumulativ urmãtoarele condiţii: 
• este în cãutarea unui loc de muncã de la vârsta de minimum 16 ani şi pânã la 
îndeplinirea condiţiilor de pensionare; 
• starea de sãnãtate şi capacitãţile fizice şi psihice o fac aptã pentru prestarea 
unei munci; 
• nu are loc de muncã, nu realizeazã venituri sau realizeazã, din activitãţi 
autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de 
referinţã al asigurãrilor pentru şomaj şi stimulãrii ocupãrii forţei de muncã, în 
vigoare, respectiv 500 ron; 
• este disponibilã sã înceapã lucrul în perioada imediat urmãtoare, dacã s-ar 
gãsi un loc de muncã. 
şomer înregistrat - persoana care îndeplineşte cumulativ condiţiile prevãzute 
mai sus şi se înregistreazã la agenţia pentru ocuparea forţei de muncã în a 
cãrei razã teritorialã îşi are domiciliul sau, dupã caz, reşedinţa ori la alt furnizor 
de servicii de ocupare, care funcţioneazã în condiţiile prevãzute de lege, în 
vederea obţinerii unui loc de muncã. 



Cauzele şomajului 
Şomajul este explicat: 
a) prin intermediul factorilor determinanţi ai pieţei muncii; 
n  ” teoria căutării locurilor de muncă”, în condiţiile în care şomerul, dispunând de 

informaţii pertinente, doreşte - mereu - un ritm superior de salarizare; 
n  “teoria contractelor implicite”, conform căreia acceptarea unor nivele relativ joase ale 

preţului forţei de muncă este determinată doar de primirea, în schimb (din partea 
patronatului), a unor garanţii suplimentare atât împotriva fluctuaţiilor salariale, cât şi a 
concedierilor; 

n  ”teoria salariului eficient”, inducând relaţia inevitabilă dintre productivitatea muncii şi 
salariu. 

b) prin prisma interacţiunii pieţelor: 
n  dezechilibrul dintre cerere - ofertă (atât pe piaţa muncii, cât şi pe cea a bunurilor); 
n  fluctuaţiile provocate de ciclicitatea economică; 
n  insuficienţa accentuării măsurilor de revitalizare a economiei, după o criză prelungită; 
n  gradul de sezonalitate al unor activităţi; 
n  existenţa şomajului natural şi a pragului non - inflaţionist al şomajului;  
n  cauze de natură tehnică; 



Caracterizarea şomajului 

n Nivel 
¨ Se exprimă: 

n  Absolut: prin număr de șomeri 
n  Relativ: prin rata șomajului 

n Durată 
n Frecvenţă   
n Structură     

 



Durata şomajului 

n  Durata şomajului depinde de următoarele 
caracteristici structurale ale pieţei muncii: 
¨ organizarea pieţei muncii, inclusiv prezenţa sau 

absenţa unor agenţii de plasare a forţei de muncă, 
serviciu de intermediere pentru angajarea tinerilor; 

¨ structura demografică a forţei de muncă; 
¨ abilitatea şi dorinţa şomerilor de a căuta un loc de 

muncă; 
¨ disponibilitatea ajutoarelor de şomaj. 



Frecvenţa şomajului 

n  arată de câte ori în medie, într-o perioadă de 
timp persoanele ocupate ajung şomeri; 
¨ şomajul total - care presupune pierderea locului de 

muncă şi încetarea totală a activităţii;  
¨ şomajul parţial - constă în diminuarea activităţii 

depuse de o persoană în special prin reducerea 
duratei săptămânii de lucru sub cea legală cu 
scăderea remunerării;  

¨ şomaj deghizat - specific ţărilor slab dezvoltate, unde 
numeroase persoane au o activitate aparentă, cu 
eficienţă mică. 



Structura şomajului 
n  Formele şomajului: poate fi clasificat în raport de numeroase criterii 
n  În funcţie de cauze: şomaj involuntar; şomaj voluntar sau clasic; şomaj fricţional; 

şomaj intermitent; şomaj tranzitoriu; şomaj de inadecvare; şomaj de conversie; şomaj 
de excluziune; 

n  În funcţie de vârsta celor afectaţi  
n  În funcţie de sex  
Etc. 
 
n  Şomaj ciclic (conjunctural) – cauzat de crizele economice care au loc, de crizele 

parţiale sau de alte crize specifice unei conjuncturi. Acest tip de şomaj poate fi 
resorbit total sau parţial în perioadele de avânt economic. 

n  Şomaj structural - având la bază progresul tehnic şi întâlnit atunci când structura 
socio-profesională clasică nu mai este similară celei existente; pe termen scurt, 
"şocul'' introduce - întotdeauna - o scădere a fenomenului ocupării, în măsura în care 
muncitorii vor fi înlocuiţi cu maşini performante (exemple de cauze care provoacă 
şomaj structural: dezechilibrele regionale, inadaptarea la nivelul calificării cerute, 
declinul unor activităţi tradiţionale ş.a.). 



Măsuri de combatere a șomajului 

n Politici pasive: ex. indemnizația de șomaj 
n Politici active: ex. formare profesională 
 

n  Să presupunem că numărul şomerilor a sporit cu 
15%, iar populaţia ocupată cu 5%. Cu cât a 
crescut rata şomajului? 

 



Corelaţia dintre inflaţie şi şomaj  
n  Curba Phillips pe termen scurt şi rata naturală a şomajului  

¨  Legătura dintre inflaţie şi şomaj este explicată cu ajutorul ratei naturale a 
şomajului 

¨  rata naturală a şomajului. Prin rata naturală a şomajului se înţelege unul dintre 
următoarele lucruri: a) rata şomajului la care există echilibru pe piaţa muncii; b) 
rata şomajului la care locurile de muncă libere sunt în număr egal cu numărul 
şomerilor; c) rata şomajului la care rata inflaţiei este zero; d) rata şomajului la 
care rata actuală a inflaţiei este egală cu rata aşteptată a inflaţiei.  



Curba Philips 



Curba Philips pe termen lung 

n  Pe termen scurt există o relaţie negativă între 
rata inflaţiei şi rata şomajului; 

n  Pe termen lung, rata şomajului nu mai depinde 
de rata inflaţiei. Această situaţie se datorează 
anticipaţiilor pe care agenţii economici le fac 
asupra preţurilor şi, implicit, asupra salariilor 
nominale. Rezultă, deci, că, pe termen lung, 
salariile nominale cresc ca urmare a inflaţiei şi 
nu invers, cum se întâmpla pe termen scurt.   


