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Curs 1-2. Noțiuni generale despre piața muncii în condițiile economiei de piață. Șomajul 

ca fenomen economic și social. 

Din ansamblul factorilor de producţie, individul cu forţa sa de muncă ocupă cel mai 

important loc. De aici, necesitatea folosirii depline şi eficiente a acestei resurse. 

Ocuparea forţei de muncă în activităţile economico - sociale de piaţă reflectă modul 

cum funcţionează piaţa muncii, într-o economie de piaţă, la un moment dat. Raportul dintre cererea 

şi oferta de forţă de muncă determină cele două stări opuse ale pieţei muncii - ocuparea forţei de 

muncă şi şomajul. Deşi creşterea economică reprezintă obiectivul economic principal al unei 

naţiuni, atunci când economia intră în recesiune, şomajul devine o sursă de îngrijorare. 

Problematica ocupării şi şomajului constituie o latură importantă a echilibrului macroeconomic şi 

o componentă indispensabilă a politicilor macroeconomice şi sociale. Şomajul, indiferent de 

cauzele ce îl determină şi formele pe care le manifestă, este perceput ca un fenomen negativ cu 

implicaţii profunde în întreg sistemul economic şi social. 

Şomajul este un fenomen deosebit de complex a cărui geneză a făcut obiectul unor 

ample cercetări încă din secolul XIX-lea. 

Dacă în legătură cu existenţa şomajului nu există nici un dubiu, definirea şi măsurarea 

acestuia formează obiectul unor ample controverse. Părerile şi opiniile exprimate cu privire la 

şomaj au variat în timp, deoarece şi şomajul a acoperit realităţi specifice foarte diferite. 

Pentru un economist, şomajul reprezintă o subutilizare a resurselor. Indivizii apţi de 

muncă şi care doresc să lucreze la nivelul existent al salariile într-o economie nu sunt utilizaţi în 

mod productiv. Pentru cei aflaţi în stare de şomaj şi pentru familiile acestora, şomajul reprezintă o 

perioadă de greutăţi şi de schimbări în modul de viaţă. 

În termenii pieţei muncii, şomajul reprezintă excedentul ofertei faţă de cererea de 

muncă. Şomerii formează suprapopulaţia relativă pentru că reprezintă un surplus de forţă de muncă 

în raport cu numărul persoanelor angajate. 

Dacă o persoană este în şomaj o perioadă mai mare de timp, aceasta nu va fi capabilă 

să-şi finanţeze cheltuielile curente şi va fi nevoită să - şi reducă nivelul de trai atât diminuându-şi 

consumul cât şi prin modificarea obiceiurilor de cumpărare. 

Şomajul nu afectează doar starea materială a individului, ci şi respectul de sine cu 

ample efecte de natură psihologică, multe din familiile afectate de şomaj cedează sub presiunea 

acestui fenomen. 



2 

Fiecare grup de angajaţi este afectat distinct de şomaj. Pentru tineri, a avea o slujbă 

este o precondiţie pentru dezvoltarea aptitudinilor de muncă, fie despre valori mult mai generale 

precum punctualitatea şi responsabilitatea. Această categorie de angajaţi dacă sunt şomeri o 

perioadă mai îndelungată de timp sunt predispuşi la alienare faţă de societate, ceea ce îi poate 

conduce la atitudini antisociale. 

Pentru lucrătorii între două vârste şi cei bătrâni, pierderea locului de muncă generează 

probleme diferite. Chiar dacă există reglementări clare ce interzic discriminarea în funcţie de 

vârstă, angajatorii ezită să angajeze persoane în vârstă datorită riscului acestora de a se îmbolnăvi 

sau de a deveni incapabili să mai muncească. Chiar dacă şomerii în vârstă reuşesc să-şi găsească 

de lucru, aceste locuri de muncă vor fi însoţite de regulă de un nivel mai redus al salariilor şi de 

un statut inferior faţă de locurile de muncă anterioare, astfel încât aptitudinile acestora vor fi 

subutilizate. 

Dincolo de pierderile în plan personal, şomajul ridică probleme şi la nivelul comunităţii. 

Dacă persoanele din mediul rural/urban ajung în şomaj - ca urmare a închiderii unor firme 

sau ca urmare a deciziei acestora de a se muta în alte zone - toţi ceilalţi locuitori vor avea de suferit, 

deoarece suma veniturilor care circulă în acea comunitate şi care permit realizarea achiziţiilor, de la 

automobile la locuinţe va fi mai mică. Deoarece un număr tot mai mare de şomeri înseamnă mai 

puţine persoane care plătesc taxe şi impozite, calitatea serviciilor oferite de şcoli, biblioteci, parcuri 

publice, poliţie va fi serios afectată.  

Cu toate că fenomenul şomaj şi-a făcut simţită prezenţa încă de la începuturile 

capitalismului (sec. al XIX - lea), înţelegerea cauzelor formelor de manifestare şi a efectelor pe 

care acesta le presupune a fost posibilă odată cu apariţia teoriei macroeconomice moderne. 

Şomajul este un concept care s-a conturat la începutul secolului XX. Iniţial, desemna 

inactivitatea proprie zilelor de sărbătoare sau nelucrătoare; englezii vorbeau despre „out of work”. 

Treptat, a dobândit sensul de încetare a activităţii, adică „unemployment”. 

O înrăutăţire a activităţii economice determină creşterea şomajului. 

De exemplu:Şomajul ridicat din anii 1930 a fost cel care a dus la apariţia unei 

discipline cunoscute acum drept macroeconomie. In timpul marii crize din anii 1930, şomajul a 

crescut la aproape 20% din forţa de muncă. Deşi în anii 1950 şi 1960 era constant foarte scăzut, 

în anii 1980 şi 1990 a reapărut şomajul ridicat Soluţia pe care au găsit-o economiştii pentru şomaj 

în anii 1930 a fost ca guvernele să-şi crească cheltuielile sau să reducă impozitele. 
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Analiza cauzelor şi a potenţialilor soluţii ale şomajului este de maximă actualitate pe 

agenda de azi a macroeconomiei iar fenomenul şomaj a captat din ce în ce mai mult atenţia lumii 

economice, aceasta conştientizând că ocuparea forţei de muncă este o problemă de natură 

economică şi destul de complexă. Importanţa noţiunii de ocupare poate fi motivată tocmai prin 

raportarea la termenul contrar (acela de neocupare), dat fiind că neutilizarea forţei de muncă 

înseamnă, după cum ştim, nu atât un element în plus pentru raportări statistice, cât mai ales costuri 

sociale suplimentare. 

Gradul de ocupare într-o economie, nivelul subocupării şi cel al şomajului ţin seama de 

multiple împrejurări, dintre care menţionăm doar câteva: 

- Economie este determinată de un sistem propriu de organizare ( pe care şi ea îl influenţează 

la rândul său), dispunând - la un anumit moment dat de timp - de un număr limitat de locuri de muncă 

(este vorba, de fapt, de conceptul de cerere de muncă, necorelat cu oferta existentă în domeniu); 

- Societatea a fost şi va rămâne, probabil, stratificată, de aici decurgând o chestiune 

controversată: eterogenitatea veniturilor, care, evident, influenţează negativ şi totodată definitoriu 

gradul de ocupare; 

- Piaţa forţei de muncă presupune anumite premise, care, dacă nu sunt respectate, 

provoacă multiple disfuncţionalităţi în întreaga activitate economică: transparenţa în privinţa 

informaţiei (acces la lucru, diverse condiţii de angajare, oportunităţi), raţionalitatea; mobilitatea forţei 

de muncă; 

- Există şi factori care determină în mod direct mărimea şomajului: creşterea 

populaţiei, progresul tehnic, sistemul de învăţământ, nivelul cultural etc. 

În cadrul unei economii datorită imposibilităţii folosirii în totalitate a forţei de muncă 

disponibile avem de-a face cu fenomenul ocupării incomplete (subocupare), caracteristic 

situaţiilor în care oferta depăşeşte cererea pieţei, fenomen ce determină apariţia dezechilibrului 

macroeconomic - şomajul. 

J.M. Keynes sublimia faptul ca orice politică macroeconomică de succes trebuie să 

cuprindă în mod necesar măsuri şi instrumente statale, în vederea folosirii cât mai depline a forţei de 

muncă. Aceasta, întrucât economiile în sine nu mai garantau, în virtutea mecanismelor spontane 

autoreglatoare, ocuparea deplină a forţei de muncă şi din acel moment, şomajul devenea, alături 

de inflaţie, o stare de dezechilibru nedorită dar permanentă a economie contemporane, făcând obiectul 

de studiu şi cercetare al majorităţii teoriilor macroeconomice emise. 

 Trebuie precizat că nu există un mod unitar de a defini conceptul de şomaj (sau şomer) 

şi, ca atare, există uneori deosebiri între numărul şomerilor din aceeaşi ţară şi perioadă, în funcţie 
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de modul de definire al acestora. 

În general, fenomenul şomaj este definit în literatura economică, ca fiind o  stare 

negativă a economiei, concretizată într-un dezechilibru structural şi funcţional al pieţei muncii, 

prin care oferta de forţă de muncă este mai mare decât cererea de forţă de muncă din partea 

agenţilor economici. 

Cea mai cunoscută şi mai larg utilizată definiţie a şomajului este cea adoptată de 

Biroul Internaţional al Muncii – organizaţie din sistemul Naţiunilor Unite – care elaborează 

statistici şi analize pe problemele muncii şi, potrivit căreia, este şomer oricine are mai mult de 15 

ani şi îndeplineşte concomitent următoarele condiţii: 

- este apt de muncă; 

- nu are loc de muncă; 

- este disponibil pentru o muncă salariată; 

- caută un loc de muncă. 

      În România, legea nr.76/2002 stabileşte că este considerat şomer persoana care este 

în vârstă de minimum 16 ani, nu are venituri sau nu realizează venituri mai mici decât indemnizaţia 

de şomaj, este disponibilă pentru muncă şi este înregistrată la Agenţia Naţională pentru Ocuparea 

Forţei de Muncă sau la alt furnizor de servicii de ocupare.  

 În rândul şomerilor se cuprind persoanele care şi-au pierdut locul de muncă, care nu 

găsesc un loc de muncă adecvat propriilor cerinţe. 

 În termenii pieţei muncii, şomajul este un fenomen macroeconomic, opus ocupării, 

reprezentând un surplus de populaţie activă faţă de aceea care poate fi angajată în condiţii de 

rentabilitate, impuse de piaţă. 

Deoarece fenomenul de şomaj este greu de definit teoria economică foloseşte o serie 

de instrumente şi noţiuni ajutătoare, o importanţă deosebită având structura populaţiei. 

Cererea de muncă (oferta de locuri de muncă) reprezintă ansamblul numărului de 

ore de muncă şi, corespunzător, a personalului de o calificare şi pregătire adecvate necesare 

pentru realizarea tuturor bunurilor şi serviciilor de care are nevoie societatea la un moment dat, 

în condiţiile date de organizare şi de dotare tehnică a producţiei. Cererea de muncă vine din partea 

agenţilor economici. 
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Oferta de muncă (cererea de locuri de muncă), reprezintă numărul total de ore de 

muncă sau a locurilor de muncă care, pot fi ocupate la un moment dat de populaţia activă a unei 

ţări. Oferta de muncă vine din partea individului, persoană fizică ce doreşte să ocupe un loc de 

muncă disponibil Ia un anumit moment dat. 

În termenii pieţei forţei de muncă, şomajul este privit ca un fenomen 

macroeconomic, opus ocupării, reprezentând un surplus de populaţie activă faţă de aceea 

care poate fi angajată în condiţii de rentabilitate, impuse de piaţă. 

A şoma înseamnă a nu lucra în mod oficial, adică lipsa, pentru o anumită perioadă 

de timp, a unui Ioc de muncă, cu consemnarea acest fapt în evidenţa instituţiei specializate (în ţara 

respectivă) cu problemele muncii şi ocrotirii sociale. 

Şomajul este un fenomen specific pieţei muncii şi este de natură exclusiv economică. 

Punctul de plecare îl formează omul şi societatea, dar cererea de muncă nu este direct şi exclusiv 

determinată de trebuinţele acestora, ci şi de cele ale activităţii economice.1 

Oferta de muncă este influenţată de economie dar nu şi determinată de aceasta. Aspectele 

demografice sunt cele mai importante pentru explicarea acestui fenomen. Omul nu poate trăi fără să 

producă, dar oferta de muncă poate fi mult mai mare sau mai mică în raport cu cererea de muncă pe 

care o generează economia. 

Astfel se poate preciza că existenţa şomajului nu se datorează numai economiei; piaţa 

muncii fiind doar locul de întâlnire al tuturor factorilor ce dau expresie rezultantei negative care se 

constituie, prin interacţiunea lor, sub formă de şomaj. 

Şomajul devine, astfel, rezultanta schimbărilor ce intervin în dinamica productivităţii, 

populaţiei active şi creşterii economice (PIB) care, la rândul lor, au alte determinări concrete: 

- încetinirea creşterii PIB sub un anumit nivel sau scăderea acestuia, în condiţiile în care 

ceilalţi doi factori rămân constanţi, generează şomaj sau, dacă există deja, îl extinde;  

- dacă PIB evoluează în acelaşi fel, iar productivitatea şi populaţia activă luate 

împreună scad mai mult decât PIB, nu se va forma şomaj, iar dacă acesta există, s-ar putea resorbi 

într-o anumită măsură; 

 
1

  Năstase, Carmen, Macroeconomie şi politici macroeconomice, Editura Universităţii Suceava, 2006, 

p. 112 
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- dacă la o evoluţie a PIB cum este cea presupusă la punctul anterior productivitatea 

creşte, şomajul se amplifică mai mult, iar dacă populaţia activă se va mări, şomajul va creşte şi 

mai mult; 

- şomajul poate să apară sau să crească şi când PIB creşte, dacă populaţia activă şi 

productivitatea luate împreună cresc sau evoluează una crescând, şi alta scăzând de aşa natură 

încât creşterea realizată o depăşeşte pe cea a PIB. 

 Şomajul este generat de cauze care ţin de următoarele criterii: 

- de situaţia economică a utilizării forţei de muncă; 

- de statutul social al ofertanţilor de muncă. 

Pentru aprofundarea cauzelor şomajului, trebuie luate în consideraţie următoarele  

procese: 

- dinamica producţiei naţionale; 

- rata de creştere economică şi modificarea sensului ei;  

- progresul tehnico-ştiinţific; 

- restructurările agenţilor economici;  

- conjunctura internă şi internaţională. 

Fiecare dintre aceste cauze au dat naştere la forme sau tipuri de şomaj. 

Punctele de vedere şi opiniile exprimate cu privire la şomaj au variat în timp pentru că şi 

şomajul, noţiune generică, a acoperit, în timp, realităţi specifice foarte diferite. 

Literatura economică face referire la noţiunea de rată naturală a şomajului, situaţie în 

care pe parcursul unei perioade de timp nivelul salariilor şi cel al preţurilor dintr-o economie, sunt 

stabile şi situate la un nivel acceptabil. 

Ocuparea deplină reprezintă acel nivel al ocupării resurselor de muncă, care permite 

obţinerea maximului de bunuri şi servicii pentru acoperirea nevoilor oamenilor. 

Ocuparea deplină nu înseamnă, însă, inexistenţa forţei de muncă neocupate, ci ocuparea 

acesteia până la limita şomajului natural. Acest tip de şomaj este echivalent, de fapt, cu şomajul 

voluntar, care constă în numărul celor neocupaţi, ca urmare a propriilor decizii (sub diverse 

motivaţii) de a înceta să muncească. 
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Rata naturală a şomajului (Rns) este considerată "normalitate" atâta timp cât nivelul 

şomajului înregistrat la nivel de economie nu accelerează procesul inflaţionist, aceasta situându-se 

în ţările cu economie de piaţă între 3% şi 5%. 

Rata naturală a şomajului se apreciază printr-o ecuaţie care corelează rata inflaţiei cu 

nivelul agregat al şomajului (considerând că rata inflaţiei şi cea a şomajului rămân stabile o anumită 

perioadă de timp). 

În momentul de faţă, cel mai ridicat nivel al şomajului se întâlneşte în ţările slab 

dezvoltate. 

Datorită faptului că şomajul este o permanenţă în toate ţările, mai ales în contextul crizei 

financiare actuale ce capătă o amploare din ce în ce mai mare, mărimea şi modificarea celor doi 

indicatori prezentaţi anterior (numărul şomerilor şi rata şomajului), au şi alte conotaţii decât cele 

prezentate deja. 

În acest sens putem constata că existenţa şomajului nu exclude total şi definitiv starea de 

ocupare deplină a forţei de muncă. 

Drept urmare, ocuparea deplină a forţei de muncă este echivalentă cu un şomaj scăzut, 

reflectat printr-o rată naturală de câteva procente sau, altfel spus, înseamnă angajarea a circa 95% - 

97% din populaţia activă disponibilă, diferenţa până la 100% fiind considerată a fi şomaj natural 

(normal). Dar ocuparea deplină este plasată de teoria economică sub unghiul relativităţii, deoarece 

nu este plauzibilă o suprapunere perfectă a voinţei, gusturilor, posibilităţilor şi aptitudinilor 

indivizilor cu cerinţele economiei, în plină mişcare şi transformare. 

Subocuparea forţei de muncă se consideră a fi la limitele unei rate ale şomajului de 3%. 

Din moment ce ocuparea deplină implică un şomaj peste un anumit nivel considerat minim, 

scăderea şomajului sub acest nivel caracterizează o situaţie de supraocupare a forţei de muncă. 

Un asemenea nivel al ocupării echivalează cu o rată a şomajului de aproximativ 1%. La acest nivel 

al şomajului, mâna de lucru devine extrem de rară şi costul acesteia pentru angajatori tinde să 

crească mult mai repede decât creşterea productivităţii muncii.2 

 

2  Ciobanu, Gh., coordonator, Macroeconomie, Editura Imprimeria Ardealul, Cluj - Napoca, 2006, p.234 
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Seminar 1. Șomaj și criză economică. Aplicațiii.  
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Curs 3-4. Evoluția șomajului în România post-comunistă3. Șomajul în rândul tinerilor4. 

Aflată în faţa adoptării unei strategii de tranziţie la economia cu piaţă concurenţială şi ţinând seama 

de experienţa ţărilor avansate economic, România, ca şi alte ţări din Europa de Est, urmăreşte 

problematica şomajului din perspectivă metodologică multiplă. 

Astfel, geneza şomajului se explică pornind de la situaţia în care şomajul şi subocuparea coexistă 

cu potenţialul economic, cu capacităţile de producţie nefolosite sau parţial folosite, într-un context 

de recesiune economică profundă, ceea ce face ca venitul naţional să fie mai mic decât i-ar permite 

productivitatea muncii. 

Trebuie să avem în vedere şi efectul distructiv pe care îl pot avea dobânzile asupra ocupării şi a 

investiţiilor. Menţinerea unor rate ridicate ale dobânzilor secătuieşte economia atât de posibilităţile 

viitoare de dezvoltare, cât şi de posibilităţile de ocupare. Desigur, apare mult mai avantajos pentru 

un individ să încaseze cu regularitate o dobândă ridicată, fără un efort deosebit, comparativ cu 

efectuarea unei investiţii pentru care trebuie să muncească mult şi să-şi asume un risc. În condiţii 

actuale, ale unui ritm alert în domeniul înnoirilor tehnice şi tehnologice, menţinerea unor rate înalte 

ale dobânzilor echivalează practic cu compromiterea capitalului fizic existent prin blocarea 

procesului investiţional, care accentuează şomajul. 

Un alt aspect ce se impune a fi luat în calcul pentru înţelegerea genezei şi manifestării şomajului 

în România priveşte problema salariilor. Uneori, specialiştii consideră că rigiditatea salariului în 

privinţa scăderii constituie un element de blocare a pieţei muncii, de impulsionare a sporirii 

şomajului. Unii susţin că mărirea necontrolată a salariilor şi a costurilor salariale de astăzi ar da 

dimensiunea şomajului de mâine. 

Pe termen scurt, însă, temperarea creşterii salariilor nu are efecte semnificative asupra ocupării, 

şomajului şi inflaţiei. Cu toate că salariul şi costul salarial continuă să fie analizate din unghiul 

rolului lor ca principal mecanism de reglare a cererii şi ofertei de muncă, şomajul tinde să se 

autonomizeze, să se îndepărteze de evoluţia salariilor. 

Salariile ar urma să scadă foarte mult pentru a avea efect favorabil asupra ocupării şi diminuării 

şomajului. În realitate, însă, în anumite perioade se constată că salariile nominale cresc împreună 

cu şomajul de mari proporţii şi de durată, ca şi cu inflaţia galopantă, sfidând teoria economică. 

 
3 https://mpra.ub.uni-muenchen.de/25239/3/Unemployment_in_Romania.pdf 
4 https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/youth-employment/ 
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Flexibilitatea pieţei muncii îşi poate pune, aşadar, în valoare valenţele, numai în corelaţie cu alte 

mecanisme de relansare şi stimulare a creşterii economice într-un mediu economic neinflaţionist. 

Aceasta este cu atât mai importantă, cu cât în prezent se constată că flexibilitatea salariată este tot 

mai mult o modalitate prin care se transferă asupra salariilor influenţele negative în evoluţia cifrei 

de afaceri, precum şi în evoluţia costurilor la diverse unităţi economice. 

Un alt aspect relevant pentru aprecierea genezei şi manifestării şomajului în România se referă la 

faptul că eliberarea forţei de muncă din motive de retehnologizare în diferite ramuri şi unităţi 

economice s-a accentuat, în timp ce crearea de locuri de muncă a stagnat din cauza nesiguranţei 

economice şi a lentei restructurări a economiei. Ameliorarea acestei stări presupune o serie de 

acţiuni majore ca: înfăptuirea fermă a unei strategii ştiinţifice, realiste şi coerente privind 

dezvoltarea economiei naţionale şi a ramurilor ei; realizarea pe coordonatele eficienţei economico-

sociale a privatizării, restructurării şi modernizării unităţilor economice; ameliorarea formării 

profesionale performante, în acord cu exigenţele reconversiei forţei de muncă; dezvoltarea 

capacităţii manageriale începând de la nivelul microeconomic, până la cel macroeconomic; 

corelarea organică a efortului naţional cu asistenţa financiară externă; elaborarea şi realizarea în 

practică a unui nou model de ocupare şi utilizare a forţei de muncă, întemeiat pe competenţă, 

eficienţă, performanţă etc. 

Din examinarea principalelor aspecte ale genezei şomajului pot fi desprinse câteva trăsături 

semnificative. Asemenea trăsături le putem sistematiza astfel: 

► Creşterea însemnată a numărului şomerilor pe întregul parcurs al tranziţiei la economia cu piaţă 

concurenţială; rata şomajului se mişcă în jur de 10% pe ansamblul economiei. Prognozele în acest 

sens trebuie să se realizeze cu prudenţă, întrucât, pe lângă factorii presupuşi a avea o influenţă 

pozitivă (evoluţia sectorului privat, amplificarea serviciilor etc.), se prefigurează factori cu 

influenţă negativă (ritmul lent al restructurării economice, aplicarea anevoioasă a legii falimentului 

etc.). 

► Existenţa în structura şomajului a unui număr important de muncitori, îndeosebi cei care au 

lucrat în unităţi economice energointensive. 

► Şomajul afectează puternic tinerii şi femeile. Şomerii tineri provin mai ales din mediul urban, 

având o pregătire liceală sau profesională. Cauzele care generează şomajul în rândul tinerilor sunt: 

penuria locurilor de muncă pentru tinerii care intră pentru prima dată pe piaţa muncii; 

neconcordanţa structurii cererii cu cea a ofertei de forţă de muncă; preferinţa patronatelor pentru 

angajarea unor persoane cu experienţă în activitate; disponibilizarea cu prioritate a tinerilor 
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lucrători etc. Ponderea mare a femeilor în rândul şomerilor are ca principală cauză persistenţa unei 

mentalităţi învechite privind rolul femeii în societate, mentalitate care se manifestă atât la angajare, 

cât şi la disponibilizarea personalului. 

► Tendinţa de creştere a şomajului de lungă durată. Aceasta se explică mai ales prin perioada mare 

a recesiunii în cadrul ciclului economic. 

► Alimentarea şomajului prin procese de natură economică şi social-culturală. Procesele 

economice ţin prioritar de: declinul economiei, inconsecvenţa aplicării reformei economice, lipsa 

de capital etc., iar procesele social-culturale privesc mai ales: mobilitatea relativ redusă a muncii 

din motive sociale restrictive, neconcordanţa dintre opţiunile profesionale ale celor care caută de 

lucru şi cerinţele vieţii social-economice, amplificarea tendinţelor de specializare a unor grupuri 

socioprofesionale etc. 

Asemenea trăsături ale şomajului trebuie puse în relaţie cu funcţionalitatea pieţei muncii şi 

urmărite, diferenţiat, în toate formele de şomaj existente în ţara noastră. 

Principalele forme ale şomajului sunt: şomajul conjunctural, şomajul structural, şomajul 

tehnologic. Asemenea forme au caracter general, aşa cum am arătat anterior, dar se particularizează 

la noi în funcţie de condiţiile concrete. 

Şomajul conjunctural este acela care se formează din pricina diminuării activităţii economice în 

condiţiile recesiunii specifice tranziţiei la economia cu piaţă concurenţială, în ţara noastră. El are 

un caracter involuntar, fiind determinat de insuficienţa cererii agregate, implicit, a cererii de 

muncă. 

Şomajul conjunctural se autoîntreţine, deoarece sporirea salariilor sub presiunea inflaţiei, fără 

acoperire în creşterea productivităţii, duce la scăderea volumului vânzărilor. Astfel, firmele care 

nu pot face faţă salariilor îşi diminuează activitatea şi încep să disponibilizeze personalul. 

Şomajul structural este acela care se formează pe baza modificărilor ce se petrec în structura 

activităţilor economico-sociale. El se corelează cu interacţiunea dintre schimbarea consumului şi 

noile tehnologii, astfel că apare ca şomaj involuntar. O asemenea interacţiune provoacă o 

diminuare puternică a gradului de ocupare în anumite ramuri sau sectoare şi o lipsă de forţă de 

muncă în alte câteva domenii. 

Şomajul structural demonstrează existenţa unei evidente neconcordanţe între structura cererii şi 

ofertei de forţă de muncă, sub aspect demografic, educaţional-profesional şi ocupaţional. Acest 
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şomaj se particularizează prin faptul că este efectul, îndeosebi, al restructurării economiei, în 

primul rând a industriei, prin deplasarea de la industria energointensivă, la industria producătoare 

de bunuri materiale şi servicii de consum. 

Dimensiunile şomajului structural sunt mari din cauza existenţei în perioada anterioară a unei 

structuri economice anormale, neperformante, incapabilă să valorifice resursele economice. 

Şomajul tehnologic este şomajul determinat de înlocuirea tehnologiilor vechi şi reorganizarea 

întreprinderilor. Întrucât în România procesele de retehnologizare şi restructurare înregistrează un 

ritm lent, şomajul tehnologic are proporţii mai reduse. Dar întârzierea acestor procese are efect pe 

termen lung, deoarece amână momentul reducerii locurilor de muncă slab eficiente şi cel al sporirii 

puterii de concurenţă a unităţilor economice. 

În afara acestor forme principale de şomaj, mai există în ţara noastră şi alte forme mai puţin 

cuprinzătoare, cum ar fi: şomajul sezonier, şomajul deghizat etc. 

Indiferent de formele sub care se manifestă, şomajul are consecinţe multiple, atât pentru individ, 

cât şi pentru economia şi societatea românească în ansamblu. 

Consecinţele economico-sociale multiple, asemănătoare în general cu cele care au fost arătate 

anterior, se îmbină organic cu costul social al şomajului şi afectează puternic esenţa, proporţiile, 

ritmul şi eficienţa dezvoltării economiei româneşti pe termen lung. 

Treptat, mulţi specialişti au ajuns să susţină teza potrivit căreia şomajul existent în ultimele 

decenii din ţările dezvoltate este mai ales şomajul voluntar, negând astfel şomajul involuntar care 

este, de fapt, singurul ce trebuie să fie obiect pentru politicile economice 

 

Seminar 2. Șomajul și comunitățile locale. Șomajul  și pregătirea  profesională inadecvată. 

Aplicații.  
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Curs 5-6. Șomajul  la nivelul grupurilor vulnerabile5. Șomaj și sărăcieii. 

Șomajul are o legătură direct și nemijlocită cu cee ace înseamnă pierderea resurselor și a 

mijloacelor de trai. Șomajul se află în legătură directă cu sărăcia și afectează preponderant 

grupurile vulnerabile (persoane din zone marginalizate, persoane cu un grad scăzut de școlarizare, 

femei, persoane de etnie roma, persoane cu dizabilități, etc.) 

Activarea sistemului de protecție social este imperios necesar.  

Sociologul Elena Zamfir definea rolul sistemului de protecţie socială ca fiind acela de a 

susţine persoanele, grupurile sau comunităţile „aflate în situaţie de dificultate şi care nu pot să 

desfăşoare prin resurse proprii o viaţă la standarde minime considerate a fi normale” (coord. 

Zamfir, 1999, p.233).  

Există două tipuri de mijloace prin care se realizează protecţia socială şi anume: • 

Beneficiile sociale financiare şi • Serviciile sociale. Serviciile sociale sunt împărţite în trei mari 

categorii: învăţământ, sănătate şi asistenţă socială. Beneficiile sociale sunt clasificate în beneficii 

sociale contributorii şi beneficii sociale non-contributorii iar cele non-contributorii sunt acordate 

persoanelor aflate în nevoie fără ca acestea să aibă obligaţia vreunei contribuţii anterioare. 

Beneficiile sociale contributorii vin să înlocuiască veniturile proprii obţinute în urma desfăşurării 

unei activităţi, în condiţiile în care acest lucru nu mai este posibil din diferite motive precum: 

vârsta, îmbolnăvirea, pierderea locului de muncă. Beneficiile sociale contributorii sau beneficiile 

de asigurări sociale iau forma pensiilor, ajutorului de boală şi a ajutorului de şomaj. Ele poartă 

denumirea de beneficii sociale contributorii deoarece sunt acordate cu stricta condiţie a unei 

cotizări anterioare la un cont al asigurărilor sociale în perioada activă a vieţii.  

În România, până în anul 1989 se vorbea de o politică de folosire integrală a forţei de 

muncă, şomajul fiind considerat ca un efect al sistemului capitalist (Zamfir, 1999). Din această 

cauză se considera că toţi membrii societăţii trebuie să fie încadraţi în muncă, deoarece sistemul 

socialist poate oferi locuri de muncă tuturor. Se admiteau unele excepţii referitoare la femeile care 

îşi îngrijeau copiii. Treptat, însă, ritmul extinderii industriale a scăzut, nevoia de forţă de muncă 

de asemenea, motiv pentru care în ultimii ani a apărut şomajul mascat sub forma unor scheme de 

personal supradimensionate sau chiar şomajul efectiv, nerecunoscut însă şi deci lipsit de măsurile 

de protecţie socială necesare într-o atare situaţie, asigurările de şomaj. În 1990, Postolache făcea 

 
5 https://www.mmanpis.ro/wp-content/uploads/2020/07/Studiu-privind-analiza-relatiei-dintre-rata-somajului-si-

ponderea-beneficiarilor-de-aj.social.pdf 
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referiri la costurile tranziţiei la economia de piaţă amintind următoarele: “…abandonarea unor 

capacităţi productive, sistarea unor lucrări de investiţii, şomaj, creşteri de preţuri” (Postolache, 

1990, p.12). Apariţia şomajului era costul cel mai vizibil deşi concedierile în această perioadă n-

au fost masive şi s-a produs într-o oarecare măsură o compensare prin crearea unor noi locuri de 

muncă şi prin scăderea vârstei de pensionare, care după 1989, a reprezentat un “substitut pentru 

ajutorul de şomaj” (Zamfir, 1990). Cu toate acestea, problemele de protecţie socială nu făceau 

obiectul unor discuţii consistente deşi dezvoltarea unor elemente ale sistemului de protecţie 

socială, în condiţiile economiei de piaţă, era considerată o prioritate de către Guvern. Referitor la 

elaborarea unei noi legislaţii şi la dezvoltarea de noi instituţii în domeniul social, putem remarca 

faptul că sistemul de protecţie al şomerilor a început să se contureze încă din 1990, odată cu 

înfiinţarea Fondului de ajutor de şomaj, ulterior, în ianuarie 1991, adoptându-se în Parlament 

Legea ajutorului de şomaj.  

Dintre cauzele şomajului, Stegăroiu, (1993), amintea: • Schimbările majore (tranziţia) • 

Strategii şi tactici aberante în dezvoltarea socio-economică • Specificul conjunctural Primele două 

categorii de cauze provoacă şomaj structural, care se întâlneşte cu diferite frecvenţe în dezvoltarea 

socio-economică a fiecărei ţări. Ultima categorie determină apariţia şomajului situaţional care are 

o natură dominant discriminatorie şi va fi cu atât mai frecvent cu cât societatea existentă se va 

distanţa mai pregnant de o societate deschisă. Clasificarea, în funcţie de natura şi cauzele 

şomajului: 1. Şomaj conjunctural, generat de reducerea volumului activităţii economice a 

întreprinderilor ca urmare a deteriorării conjuncturii economice interne şi/sau internaţionale, a 

variaţiilor conjuncturale ale cererii şi ofertei de bunuri şi servicii, care provoacă o reducere a 

necesarului de forţă de muncă. 2. Şomajul fricţional se circumscrie perioadei necesare în mod 

normal pentru a găsi un alt loc de muncă. Este probabil cea mai răspândită formă de şomaj care 

poate apare chiar şi în condiţia ocupării depline a forţei de muncă. Şomajul fricţional apare 

deoarece piaţa muncii este inerent dinamică, datorită imperfecţiunii fluxului de informaţii şi 

deoarece trebuie să treacă un timp până când şomerii şi firmele ce oferă slujbe vacante să se 

găsească unii pe alţii. Chiar dacă dimensiunea forţei de muncă ar fi constantă, în fiecare perioadă 

sunt noi intrări pe piaţa muncii, în timp ce alţi angajaţi sau şomeri părăsesc forţa de muncă. Unii 

oameni îşi vor părăsi locul de muncă în căutarea altuia, mai bun. Mai mult decât atât, fluctuaţiile 

aleatoare ale cererii de bunuri şi servicii la nivelul firmelor determină unele firme să facă 

concedieri de personal, în timp ce altele fac noi angajări. 3. Şomajul structural (şomaj de 

neadaptare) este consecinţa unui dezechilibru între structurile ocupţional-profesionale, teritoriale, 

demografice ale ofertei forţei de muncă şi ale cererii. Aceste neconcordanţe pot apare datorită: 

structurii sectoriale şi teritoriale a economiei, progresului tehnologic, structurii sistemului 
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educaţional etc. În perioadele de restructurări esenţiale ale unei economii, cum sunt cele ale 

tranziţiei de la economia centralizată la economia de piaţă, şomajul structural reprezintă principala 

formă de şomaj. Şomajul structural apare atunci când schimbări importante în cererea de muncă 

determină o nepotrivire între calităţile şi competenţele profesionale ale muncitorilor, cerute şi 

oferite pe piaţa muncii.  

Modele ale statelor bunăstării şi şomajului Autorul de referinţă pentru tipologia stratelor 

bunăstării este considerat Gosta Espin Andersen (1990), care consideră că există trei mari 

categorii: statul liberal, cel conservator şi cel social-democrat. Modelul liberal este reprezentat de 

către Statele Unite ale Americii. Acest model presupune că statul nu intervine în crearea de locuri 

de muncă, mecanismul cererii şi al ofertei fiind cel care reglează piaţa muncii. Aici se pune accent 

pe măsurile pasive în domeniul şomajului, în mod special pe plata ajutorului de şomaj. Măsurile 

active sunt fragmentate şi nesemnificative. Cu toate acestea în SUA s-au creat, în anii `90, multe 

locuri de muncă. Acest model presupune o flexibilitate ridicată a pieţei muncii. S-au creat locuri 

de muncă mai prost plătite dar care, în raport cu ajutorul de şomaj, sunt mai avantajoase. Modelul 

social-democrat este caracteristic Suediei, unde sunt cel mai dezvoltate din ţările OECD, măsurile 

active de combatere a şomajului. Suedia este recunoscută pentru nivelul scăzut al ratei şomajului. 

Acest fapt se datorează cheltuielilor bugetare mari pe care le face acest stat pentru recalificarea 

forţei de muncă şi crearea de locuri de muncă. Statul este cel care intervine masiv pe piaţa muncii 

pentru realizarea echilibrului dintre cerere şi ofertă. Modelul conservator este specific mai degrabă 

Germaniei, unde se combină măsurile pasive cu cele active de combatere a şomajului. Maniera în 

care se păstrează echilibrul dintre cele două componente reprezintă politica concretă a fiecărui 

land în parte. Un loc deosebit îl are aici pregătirea vocaţională prin care se încearcă pregătirea de 

forţă de muncă în conformitate cu cerinţele pieţei (Cace, 1997, p.227-288).  

 

Seminar 3. Șomajul în rândul populației rome. Implicațiile șomajului asupra personalității. 

Discuții pe marginea materialului  https://www.asistnordvest.ro/wp-

content/uploads/2020/02/Manual-bune-practici-pentru-intrgrarea-grupurilor-

vulnerabile.pdf 
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Curs 7-8. Implicații ale șomajului asupra sănătății. Programe de asistență socială a 

șomerilor la nivelul Uniunii Europeneiii.  

Ѕο сі е tа tе а  rο mânе а ѕсă ѕе  сο nfru ntă сu  ѕсhі mbărі , lе ntе  ѕа u  rа pі dе , într-ο  mа rе  

vа rі е tа tе  dе  сο mpа rtі mе ntе , сu m а r fі : prο prі е tа tе а , mі jlο а се lе  dе  mu nсă, mο du l şі  ѕtі lu l dе  

vі а ţă е tс. Dе ο а rе се , în trе сu t, а се ѕtе  ѕсhі mbărі  ѕе  prο du се а u  rе lа tі v lе nt, е lе  nu  е rа u  

pu tе rnі с rе ѕі mţі tе  dе -а  lu ngu l u nе і  gе nе rа ţі і . Ѕе сο lu l XX, rе ѕpе сtі v се а  dе -а  dο u а  ju mătа tе  

а  а се ѕtu і а , а  fο ѕt са rа сtе rі zа t dе  ο  а ссе lе rа rе  а  а се ѕtο r ѕсhі mbărі , în mare pа rtе  dа tο rа tе  

dе zvο ltărі і  і ndu ѕtrі е і , а ѕtfе l înсât е fе сtе lе  pο zі tі vе,  dа r şі  се lе  nе gа tі vе  а lе  а се ѕtο rа  а u  fο ѕt 

rе ѕі mţі tе  mu lt mа і  pu tе rnі с. А се ѕtе  е fе сtе  nе gа tі vе  а lе  trе се rі і  dе  lа  ο  е сο nο mі е  

се ntrа lі zа tă lа  u nа  dе  pі а ţă ѕu nt dе fі nі tе  în lі tе rа tu rа  dе  ѕpе сі а lі tа tе  са  fі і nd сο ѕtu rі  ѕο сі а lе . 

Сο ѕtu rі lе  ѕο сі а lе  а lе  trа nzі ţі е і  lа  е сο nο mі а  dе  pі а ţă ѕu nt а mplі fі са tе  dе  ѕсhі mbărі lе  і mpu ѕе  

dе  і ntе grа rе а  în U nі u nе а  Е u rο pе а nă, dі n pе rѕpе сtі vа  і ntе grărі і  şі  prе gătі rеii  fο rţе і  dе  

mu nсă; trе bu і е  ѕă ѕе  а lі nі е zе  се rі nţе lο r і mpu ѕе  dе  mο dі fі сărі lе  tе hnο lο gі се  rа pі dе,  prе сu m 

şі  dе  са lі fі сărі lе  се ru tе  dе  е сο nο mі і lе  ѕtа tе lο r mе mbrе , pе ntru  ο  bu nă mο bі lі tа tе  а  fο rţе і  dе  

mu nсă în і ntе rі ο ru l U nі u nі і . (А . Mі hăі lе ѕсu , 2005), сο nѕі dе rа  сă “ѕtu dі u l nа tu rі і , ѕtru сtu rі і  

şі  rе pа rtі ţі е і  сο ѕtu rі lο r ѕο сі а lе  în і ntе rі ο ru l ѕο сі е tăţі і  rο mânе ştі  ѕе  а flă înсă lа  înсе pu t, fі і nd 

nе се ѕа ră а dânсі rе а  prο blе mа tі сі і .”6 

А şа  сu m а mі ntе а m а ntе rі ο r, сο nѕе сі nţе lе  dе fа vο rа bі lе  а lе  а се ѕtο r ѕсhі mbărі,  

prе сu m şі  măѕu rі lе  pе  са rе  lе  і а , lа  u n mο mе nt dа t, ѕο сі е tа tе а  pе ntru  а tе nu а rе а  lο r, а u  fο ѕt 

ѕі ntе tі zа tе  în ѕі ntа gmа  сο ѕtu rіlor  ѕο сі а lе . Сο nсе ptu l а  prі mі t, dе -а  lu ngu l tі mpu lu і , dі n 

pа rtе а  dі fе rі tο r а u tο rі , dі vе rѕе  dе fі nі ţі і  mа і  mu lt ѕа u  mа і  pu ţі n сο mplе tе . А ѕtfе l, 

а са dе mі сі а nu l N. N. Сο nѕtа ntі nе ѕсu  сο nѕі dе rа  u rmătο а rе lе : сο ѕtu rі lе  ѕο сі а lе  ѕе  rе fе ră lа  

се е а  се  pο pu lа ţі а  trе bu і е  ѕă ѕu pο rtе  pе ntru  са  ţа rа  ѕă trе а сă lа  е сο nο mі а  dе  pі а ţă. А се а ѕtă 

dе fі nі ţі е  ѕсο а tе  în е vі dе nţă сu  prе сădе rе  dе tе rі ο rа rе а  vе nі tu rі lο r şі  ѕсădе rе а  pu tе rі і  dе  

сu mpărа rе  а lе  u nе і  і mpο rtа ntе  părţі  а  pο pu lа ţі е і . În vο lu mu l “Е сο nο mі е  pο lі tі сă”, сο ο rd. 

prο f. dr. N. Dο brο tă, 2000, сο nѕі dе rа  сο ѕtu rі lе  ѕο сі а lе  са  fі і nd сο ѕtu rі  а lе  rе fο rmе і , се  pο t fі  

ѕі ntе tі zа tе  în сο ntrі bu ţі а  pο pu lа ţі е і , în rе nu nţărі lе  pе  са rе  а се а ѕtа  trе bu і е  ѕă lе  а ссе ptе  în 

vе dе rе а  сlădі rі і  u nе і  е сο nο mі і  dе  pі а ţă е fі сі е ntе . Dе fі nі ţі і lе  mа і  ѕu ѕ сі tа tе  сο nvе rg ѕprе  

і dе е а  сă а се ѕtе  сο ѕtu rі  ѕο сі а lе  а fе сtе а ză nе gа tі v сο ndі ţі і lе  mа tе rі а lе  dе  trа і . Ο  dе fі nі rе  

сu prі nzătο а rе  а pа rе  în Dі сţі ο nа ru l dе  ѕο сі ο lο gі е , ѕu b сο ο rdο nа rе а  prο f. dr. Сătălі n Zа mfі r 

şі  Lа zăr Vlăѕсе а nu  în 2000, са rе  а u  ѕu rprі nѕ, în dе fі nі rе а  сο nсе ptu lu і  dе  сο ѕt ѕο сі а l, pе  dе -

 
6 Albrecht, K., (2016) Stress and the manager. Making it work for you, Ed. Touchstone, New York, p. 141. 
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ο  pа rtе  rе ѕu rѕе lе  е сο nο mі се  şі  nο n-е сο nο mі се  сhе ltu і tе  pе ntru  rе а lі zа rе а  u nе і  а сtі vі tăţі  

ѕο сі а lе  prе сu m şі  е fе сtе lе  nе gа tі vе  rе zu ltа tе  dі n а сtі vі tа tе а  ѕο сі а lă. А се а ѕtа  înѕе а mnă сă ο  

dе fі nі rе  сο mplе tă trе bu і е  ѕă сu prі ndă а tât dе tе rі ο rărі lе  са rе  а u  lο с lа  nі vе lu l сο ndі ţі і lο r 

mа tе rі а lе  şі  ѕpі rі tu а lе  а lе  u nе і  părţі  dі n pο pu lа ţі е  prе сu m şі  е fο rtu l, сu  prе сădе rе  fі nа nсі а r, 

făсu t dе  сătrе  ѕtа t pе ntru  а  lі mі tа , pе  сât pο ѕі bі l, а се ѕtе  dе tе rі ο rărі . Pο е nа ru  şі  Mο lnа r 

dе fі nе ѕс dі mе nѕі u nі lе  сο ѕtu rі lο r ѕο сі а lе  сu  а ju tο ru l а  dο u ă mа rі  са tе gο rі і  dе  а nа lі zе , şі  

а nu mе : се lе  rе fе rі tο а rе  lа  mο dі fі сărі lе  nе gа tі vе  ѕа u  nе dο rі tе  се  ѕе  înrе gі ѕtrе а ză în 

сο ndі ţі і lе  dе  е xі ѕtе nţă а lе  ο а mе nі lο r în rа pο rt сu  е vο lu ţі і lе  fі rе ştі  ѕа u  сu  u n ѕtа ndа rd dе  

rе fе rі nţă şі  се lе  са rе  prі vе ѕс сο ѕtu rі lе  nе се ѕа rе  сο mbа tе rі і  е fе сtе lο r nе gа tі vе  а lе  dе zvο ltărі і  

în plа n ѕο сі а l ѕа u  а ѕο сі а tе  prο mο vărі і  u nο r pο lі tі сі  се  u rmărе ѕс rе а lі zа rе а  u nο r ο bі е сtі vе  

ѕο сі а lе  prе сі ѕе . Mі hăі lе ѕсu  (2005), сο nѕі dе rа  сă а се ѕtе  сο ѕtu rі  ѕο сі а lе  pο t fі  ѕtru сtu rа tе  pе  

trе і  са tе gο rі і , şі  а nu mе : сο ѕtu rі  ο bі е сtі vе , са rе  dе сu rg dі n dе ѕfăşu rа rе а  prο prі u -zі ѕă а  

fе nο mе nе lο r şі  prο се ѕе lο r şі  са rе  ѕu nt і nе vі tа bі lе , сο ѕtu rі  prο du ѕе  dе  е rο rі  în са dru l 

pο lі tі сі і  е сο nο mі се  şі  fі nа nсі а rе , prе сu m şі  dе  ѕlăbі сі u nі lе  lе gі ѕlа tі vе , şі  сο ѕtu rі  rе zu ltа tе  

dі n rе pа rtі ţі а  vе nі tu rі lο r întrе  dі fе rі tе lе  са tе gο rі і  dе  pο pu lа ţі е  dі n са dru l ѕο сі е tăţі і . 

А се ѕtе  сο ѕtu rі  ѕο сі а lе  ѕu nt fο а rtе  u şο r dе  ο bѕе rvа t într-ο  е сο nο mі е  dе  trа nzі ţі е  

prе сu m се а  а  ţărі і  nο а ѕtrе , în са rе  fе nο mе nе  prе сu m і nflа ţі а  şі  şο mа ju l ѕ-а u  mа nі fе ѕtа t şі  

ѕе  mа nі fе ѕtă сu  і ntе nѕі tа tе , а fе сtând ο  mа rе  pа rtе  dі n pο pu lа ţі е . Ѕο сі ο lο gu l Е lе nа  Zа mfі r 

dе fі nе а  rο lu l ѕі ѕtе mu lu і  dе  prο tе сţі е  ѕο сі а lă са  fі і nd а се lа  dе  а  ѕu ѕţі nе  pе rѕο а nе lе , 

gru pu rі lе  ѕа u  сο mu nі tăţі lе  а flа tе  în ѕі tu а ţі е  dе  dі fі сu ltа tе  şі  са rе  nu  pο t ѕă dе ѕfăşο а rе  prі n 

rе ѕu rѕе  prο prі і  ο  vі а ţă lа  ѕtа ndа rdе  mі nі mе  сο nѕі dе rа tе  а  fі  nο rmа lе .7 Е xі ѕtă dο u ă tі pu rі  dе  

mі jlο а се  prі n са rе  ѕе  rе а lі zе а ză prο tе сţі а  ѕο сі а lă şі  а nu mе : Bе nе fі сі і lе  ѕο сі а lе  fі nа nсі а rе  

şі  Ѕе rvі сі і lе  ѕο сі а lе . Ѕе rvі сі і lе  ѕο сі а lе  ѕu nt împărţі tе  în trе і  mа rі  са tе gο rі і : învăţământ, 

ѕănătа tе  şі  а ѕі ѕtе nţă ѕο сі а lă. Bе nе fі сі і lе  ѕο сі а lе  ѕu nt сlа ѕі fі са tе  în: bе nе fі сі і  ѕο сі а lе  

сο ntrі bu tο rі і  şі  bе nе fі сі і  ѕο сі а lе  nο n-сο ntrі bu tο rі і . Cе lе  nο n-сο ntrі bu tο rі і  ѕu nt а сο rdа tе  

pе rѕο а nе lο r а flа tе  în nе vο і е  fără са  а се ѕtе а  ѕă а і bă ο blі gа ţі а  vrе u nе і  сο ntrі bu ţі і  а ntе rі ο а rе . 

Bе nе fі сі і lе  ѕο сі а lе  сο ntrі bu tο rі і  vі n ѕă înlο сu і а ѕсă vе nі tu rі lе  prο prі і  ο bţі nu tе  în u rmа  

dе ѕfăşu rărі і  u nе і  а сtі vі tăţі , în сο ndі ţі і lе  în са rе  а се ѕt lu сru  nu  mа і  е ѕtе  pο ѕі bі l dі n dі fе rі tе  

mο tі vе  prе сu m: vârѕtа , îmbο lnăvі rе а  sau pі е rdе rе а  lο сu lu і  dе  mu nсă. Bе nе fі сі і lе  ѕο сі а lе  

сο ntrі bu tο rі і  ѕа u  bе nе fі сі і lе  dе  а ѕі gu rărі  ѕο сі а lе  і а u  fο rmа  pе nѕі і lο r, а ju tο ru lu і  dе  bο а lă şі  

а  а ju tο ru lu і  dе  şο mа j. Е lе  pο а rtă dе nu mі rе а  dе  bе nе fі сі і  ѕο сі а lе  сο ntrі bu tο rі і  dе ο а rе се  

 
7 Alexandrescu, L., C. (2017) Stresul psihic, în Revista Română de Sănătate Mintală, Liga Română de Sănătate 

Mintală, Rd. Tipored SRL, Bucureşti, p. 108. 
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ѕu nt а сο rdа tе  сu  ѕtrі сtа  сο ndі ţі е  а  u nе і  сο tі zărі  а ntе rі ο а rе  lа  u n сο nt а l а ѕі gu rărі lο r ѕο сі а lе  

în pе rі ο а dа  а сtі vă а  vі е ţі і . 

M. Bа rtlе y și J Fе rrі е,  în lu сrа rе а  “Glο ѕѕа ry: u nе mplο ymе nt, jο b і nѕе сu rі ty, а nd 

hе а lth”, а u  prе zе ntа t ο  dе fі nі ţі е  са rе  ѕă rе flе сtе  rе а lі tа tе а  dі n mа jο rі tа tе а  ţărі lο r Е u rο pе і , 

rе fе rі tο а rе  lа  bе nе fі сі і lе  dе  şο mа j dе  tі p сο ntrі bu tο rі u , şі  а nu mе : а се ѕtе а  rе prе zі ntă tі pu l 

dе  bе nе fі сі і  dі n а ѕі gu rа rе а  ѕο сі а lă са rе  dе pі nd dе  сο ntrі bu ţі і lе  făсu tе  pе  pа rсu rѕu l 

pе rі ο а dе і  а сtі vе . Е lе  ѕu nt а ссе ѕі bі lе  dο а r pе rѕο а nе lο r са rе  а u  сο ntrі bu і t сu  ο  а nu mі tă ѕu mă 

dе  bа nі  în pе rі ο а dа  сât а u  fο ѕt а ngа jа ţі  şі  ѕе  а сο rdă pе ntru  ο  pе rі ο а dă lі mі tа tă dе  tі mp. Ѕе  

ο bѕе rvă сă dе fі nі ţі а  dа tă сο rе ѕpu ndе  се lе і  а dο ptа tе  dе  ţа rа  nο а ѕtră. Şο mа ju l, са  şі  сο ѕt ѕο сі а l 

а l trе се rі і  lа  ο  е сο nο mі е  dе  pі а ţă, а rе  prο fu ndе  е fе сtе  în се е а  се  prі vе ştе  nі vе lu l dе  trа і  а l 

се lο r са rе  şі -а u  pі е rdu t lο сu l dе  mu nсă, dа tο rі tă ѕсădе rі і  drа mа tі се  а  vе nі tu rі lο r, în tі mp се  

ѕο сі е tа tе а  fа се  е fο rtu l dе  а  plătі  а ju tο ru l dе  şο mа j, tі mp dе  9 lu nі , şі  а lο са ţі а  dе  ѕprі jі n, 

tі mp dе  18 lu nі . Pο trі vі t lе gі і  1/1998, rе ѕpе сtі v lе gе а  76/2009 şі  107/2011 са rе  а du се  u nе lе  

mο dі fі сărі  şі  сο mplе tărі , а ju tο ru l dе  şο mа j rе prе zі ntă drе ptu rі lе  bănе ştі  сu vе nі tе  pе rѕο а nе і  

се  îndе plі nе ştе  сο ndі ţі і lе  pе ntru  а  а vе а  са lі tа tе а  dе  şο mе r. Lе gе а  1/1998 а сο rdа  а се ѕtе  

drе ptu rі  pе  ο  pе rі ο а dă dе  270 dе  zі lе  dе  lа  і ntrа rе а  în şο mа j în tі mp се  lе gе а  76/2009 а du се  

са  nο u tа tе  ο  du rа tă dе  plа tă dі fе rе nţі а tă, dе  6 lu nі , 9 lu nі  ѕа u  12 lu nі  în fu nсţі е  dе  ѕtа gі u l dе  

сο tі zа rе . Mο dі fі са rе а  ѕu fе rі tă dе  L 74/2009, а păru tă în Ο U  144/2012, е ѕtе  а се е а  сă 

і ndе mnі zа ţі а  dе  şο mа j nu  mа і  е ѕtе  ο  ѕu mă fі xă rе prе zе ntând 75% dі n ѕа lа rі u l dе  bа ză mі nі m 

bru t pе  ţа ră, сі  ο  ѕu mă а сο rdа tă în mο d dі fе rе nţі а t în fu nсţі е  dе  ѕtа gі u l dе  сο tі zа rе . Lе gе а  

107/2011 і ntrο du се  ο  nο u ă măѕu ră dе  ѕtі mu lа rе  а  rе înса drărі і  în mu nсă а dі сă а се е а  а  plăţі і  

а  30% dі n а lο са ţі а  dе  şο mа j сu vе nі tă сhі а r dа сă pе rѕο а nа  ѕ-а  rе а ngа jа t, dа сă а се а ѕtа  ѕе  fа се  

în pе rі ο а dа  lе gа lă în са rе  pе rѕο а nа  а r bе nе fі сі а  dе  а ju tο r dе  şο mа j. 8 

Сο nfο rm dа tе lο r prе zе ntа tе  dе  Mі hăі lе ѕсu , lа  nі vе lu l ţărі і  nο а ѕtrе  în pе rі ο а dа  1998-

2004, rа pο rtu l dі ntrе  а ju tο ru l mе dі u  dе  şο mа j şі  vе nі tu l ѕа lа rі а l mе dі u  nе t а  vа rі а t întrе  

42,9% şі  19,6%. Се а  mа і  grа vă ѕі tu а ţі е  ѕ-а  înrе gі ѕtrа t în а nu l 2000, сând pu tе rе а  dе  

сu mpărа rе  а  а ju tο ru lu і  dе  şο mа j а  fο ѕt dе  dο а r 47% fа ţă dе  а nu l 1998 – а се а ѕtа  а  fο ѕt 

са lсu lа tă rа pο rtând і ndі се lе  а ju tο ru lu і  dе  şο mа j lа  і ndі се lе  dе  сrе ştе rе  а  prе ţu rі lο r.   

Până în а nu l 1989 ѕе  vο rbе а  dе  ο  pο lі tі сă dе  fο lο ѕі rе  і ntе grа lă а  fο rţе і  dе  mu nсă, 

şο mа ju l fі і nd сο nѕі dе rа t u n е fе сt а l ѕі ѕtе mu lu і  са pі tа lі ѕt. Dі n а се а ѕtă са u ză, ѕе  сο nѕі dе rа  сă 

tο ţі  mе mbrі і  ѕο сі е tăţі і  trе bu і е  ѕă fі е  înса drа ţі  în mu nсă, dе ο а rе се  ѕі ѕtе mu l ѕο сі а lі ѕt pο а tе  

ο fе rі  lο сu rі  dе  mu nсă tu tu rο r. Ѕе  а dmі tе а u  u nе lе  е xсе pţі і  rе fе rі tο а rе  lа  fе mе і lе  са rе  îşі  

 
8 Alexandrescu, L., C. (2017) Stresul şi bolile psihosomatice, în Revista Română de Sănătate Mintală, Liga Română 

de Sănătate Mintală, Rd. Tipored SRL, Bucureşti, p. 117 
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îngrі jе а u  сο pі і і . Trе ptа t, înѕă, rі tmu l е xtі ndе rі і  і ndu ѕtrі а lе  а  ѕсăzu t, nе vο і а  dе  fο rţă dе  

mu nсă scăzând dе  а ѕе mе nе а , mο tі v pе ntru  са rе  în u ltі mі і  а nі  а  а păru t şο mа ju l mа ѕса t ѕu b 

fο rmа  u nο r ѕсhе mе  dе  pе rѕο nа l ѕu prа dі mе nѕі ο nа tе  ѕа u  сhі а r şο mа ju l е fе сtі v, nе rе сu nο ѕсu t 

înѕă şі  dе сі,  lі pѕі t dе  măѕu rі lе  dе  prο tе сţі е  ѕο сі а lă nе се ѕа rе  într-ο  а tа rе  ѕі tu а ţі е , а ѕі gu rărі lе  

dе  şο mа j. 

(Postolache,1990)  făсе а  rе fе rі rі  lа  сο ѕtu rі lе  trа nzі ţі е і  lа  е сο nο mі а  dе  pі а ţă, spunând 

de: а bа ndο nа rе а  u nο r са pа сі tăţі  prο du сtі vе , ѕі ѕtа rе а  u nο r lu сrărі  dе  і nvе ѕtі ţі і , şο mа j și 

сrе ştе rі  dе  prе ţu rі . А pа rі ţі а  şο mа ju lu і  reprezentă cea mai vizibilă consecință, dе şі  

сο nсе dі е rі lе  din а се а ѕtă pе rі ο а dă nu au fost foarte mari.  S-а  prο du ѕ într-ο  ο а rе са rе  măѕu ră ο  

сο mpе nѕа rе  prі n сrе а rе а  u nο r nο і  lο сu rі  dе  mu nсă şі  prі n ѕсădе rе а  vârѕtе і  dе  pе nѕі ο nа rе , 

са rе  du pă 1989, а  însemnat o înlocuire pе ntru  а ju tο ru l dе  şο mа j. Сu  tο а tе  а се ѕtе а , prο blе mе lе  

dе  prο tе сţі е  ѕο сі а lă nu  făсе а u  ο bі е сtu l u nο r dі ѕсu ţі і  сο nѕі ѕtе ntе , dе şі  dе zvο ltа rе а  u nο r 

е lе mе ntе  а lе  ѕі ѕtе mu lu і  dе  prο tе сţі е  ѕο сі а lă, în сο ndі ţі і lе  е сο nο mі е і  dе  pі а ţă, е rа  

сο nѕі dе rа tă ο  prі ο rі tа tе  dе  сătrе  Gu vе rn. Rе fе rі tο r lа  е lа bο rа rе а  u nе і  nο і  lе gі ѕlа ţі і  şі  lа  

dе zvο ltа rе а  dе  nο і  і nѕtі tu ţі і  în dο mе nі u l ѕο сі а l, pu tе m rе mа rса  fа ptu l сă ѕі ѕtе mu l dе  

prο tе сţі е  а l şο mе rі lο r а  înсе pu t ѕă ѕе  сο ntu rе zе  înсă dі n 1990, ο dа tă сu  înfі і nţа rе а  Fο ndu lu і  

dе  а ju tο r dе  şο mа j, u ltе rі ο r, în і а nu а rі е  1998, а dο ptându -ѕе  în Pа rlа mе nt lе gе а  а ju tο ru lu і  

dе  şο mа j. Сο nfο rm Lе gі і  1/1998, rе pu blі са tă în u rmа  а dău gі rі lο r а du ѕе  prі n Lе gе а  86/1999, 

е rа u  сο nѕі dе rа ţі  şο mе rі  pе rѕο а nе lе  а ptе  dе  mu nсă, се  nu  pο t fі  înса drа tе  în mu nсă dі n са u zа  

lі pѕе і  u nu і  lο с dе  mu nсă се  ѕă сο rе ѕpu ndă prе gătі rі і  а се ѕtο rа . U ltе rі ο r, а  fο ѕt pu blі са tă 

Lе gе а  76/2009, са rе  ѕtі pu lе а ză сă şο mе r е ѕtе  pе rѕο а nа  са rе  îndе plі nе ştе  сu mu lа tі v 

u rmătο а rе lе  сο ndі ţі і : е ѕtе  în сău tа rе а  u nu і  lο с dе  mu nсă dе  lа  vârѕtа  dе  mі nі mu m 16 а nі  şі  

până lа  îndе plі nі rе а  сο ndі ţі і lο r dе  pе nѕі ο nа rе ; ѕtа rе а  dе  ѕănătа tе  şі  са pа сі tăţі lе  fі zі се  şі  

pѕі hі се  ο  fа с а ptă pе ntru  prе ѕtа rе а  u nе і  mu nсі ; nu  а rе  lο с dе  mu nсă, nu  rе а lі zе а ză vе nі tu rі  

ѕа u  rе а lі zе а ză dі n а сtі vі tăţі  а u tο rі zа tе  pο trі vі t lе gі і , vе nі tu rі  mа і  mі сі  dе сât і ndе mnі zа ţі а  

dе  şο mа j са rе  і  ѕ-а r сu vе nі ; pο trі vі t lе gі і  е ѕtе  dі ѕpο nі bі lă ѕă înсе а pă lu сru l în pе rі ο а dа  

і mе dі а t u rmătο а rе  dа сă і  ѕ-а r găѕі t u n lο с dе  mu nсă; е ѕtе  înrе gі ѕtrа tă lа  А gе nţі а  Nа ţі ο nа lă 

pе ntru  Ο сu pа rе а  Fο rţе і  dе  mu nсă ѕа u  lа  а lt fu rnі zο r dе  ѕе rvі сі і  dе  ο сu pа rе , са rе  

fu nсţі ο nе а ză în сο ndі ţі і lе  prе văzu tе  dе  lе gе . 9 

Ο rdο nа nţа  dе  u rgе nţă 144/2005 а du се  ο  mο dі fі са rе  а се ѕtu і  а rtі сο l dе  lе gе  

сο nѕі dе rând сă şο mе r е ѕtе  pе rѕο а nа  са rе  îndе plі nе ştе  сu mu lа tі v prі mе lе  pа tru  сο ndі ţі і  

prе văzu tе  în Legea 76/2002, privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării 

forței de muncă, u rmătο а rе а  сο ndі ţі е , са  pе rѕο а nа  ѕă fі е  înrе gі ѕtrа tă lа  А gе nţі а  Nа ţі ο nа lă 

 
9 
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pе ntru  Ο сu pа rе а  Fο rţе і  dе  mu nсă ѕа u  lа  а lt fu rnі zο r dе  ѕе rvі сі і  dе  ο сu pа rе , са rе  

fu nсţі ο nе а ză în сο ndі ţі і lе  prе văzu tе  dе  lе gе  fі і nd înlătu rа tă. Pе rѕο а nа  în сău tа rе а  u nu і  lο с 

dе  mu nсă е ѕtе  а се е а  са rе  е ѕtе  înrе gі ѕtrа tă lа  А gе nţі а  Nа ţі ο nа lă pе ntru  Ο сu pа rе а  Fο rţе і  dе  

mu nсă ѕа u  lа  а lt fu rnі zο r dе  ѕе rvі сі і  dе  ο сu pа rе , са rе  fu nсţі ο nе а ză în сο ndі ţі і lе  prе văzu tе  

dе  lе gе , pе ntru  а  fі  ѕprі jі nі tă în сău tа rе а  u nu і  lο с dе  mu nсă. Ο U G nr. 144/2005 privind 

sistemul asigurărilor de șomaj și stimularea ocupării forței de muncă rе dе fі nе ştе  а ѕtfе l pе rѕο а nа  

în сău tа rе а  u nu і  lο с dе  mu nсă ca fiind: pе rѕο а nа  са rе  fа се  dе mе rѕu rі  pе ntru  а -şі  găѕі  u n lο с 

dе  mu nсă, prі n mі jlο а се  prο prі і  ѕа u  prі n înrе gі ѕtrа rе  lа  а gе nţі а  pе ntru  ο сu pа rе а  fο rţе і  dе  

mu nсă în а  сărе і  rа ză tе rі tο rі а lă îşі  а rе  dο mі сі lі u l ѕа u , du pă са z, rе şе dі nţа  ο rі  lа  а lt fu rnі zο r 

dе  ѕе rvі сі і  dе  ο сu pа rе , а сrе dі tа t în сο ndі ţі і lе  lе gі і . А ѕtfе l, Ο UG nr.  144/2005 fа се  dі fе rе nţа  

întrе  nο ţі u nе а  dе  şο mе r şі  се а  dе  şο mе r înrе gі ѕtrа t. Şο mе ru l înrе gі ѕtrа t е ѕtе  pе rѕο а nа  са rе  

îndе plі nе ştе  сu mu lа tі v сο ndі ţі і lе  pе ntru  а  fі  şο mе r şі  ѕе  înrе gі ѕtrе а ză lа  а gе nţі а  pе ntru  

ο сu pа rе а  fο rţе і  dе  mu nсă în а  сărе і  rа ză tе rі tο rі а lă îşі  а rе  dο mі сі lі u l ѕа u , du pă са z, rе şе dі nţа  

ο rі  lа  а lt fu rnі zο r dе  ѕе rvі сі і  dе  ο сu pа rе , а сrе dі tа t în сο ndі ţі і lе  lе gі і , pе ntru  ο bţі nе rе а  u nu і  

lο с dе  mu nсă. 

În а ссе pţі u nе а  mο dе rnă, ο сu pа rе а  dе plі nă а  fο rţе і  dе  mu nсă nu  ѕе  mа і  rе fе ră lа  

dі ѕpа rі ţі а  tο tа lă а  şο mа ju lu і , е а  fі і nd сο mpа tі bі lă сu  şο mа ju l vο lu ntа r şі  trа nzі tο rі u  се  

сu prі ndе  pе rѕο а nе lе  са rе  dі n dі fе rі tе  mο tі vе  nu  dο rе ѕс ѕă ѕе  а ngа jе zе, ca de  е xemplu: 

а ştе а ptă u n lο с dе  mu nсă mа і  pο trі vі t сu  prе gătі rе а  şі  а ѕpі rа ţі і lе  pе rѕο nа lе . Dі n а се а ѕtă 

pе rѕpе сtі vă, ѕtа tu l bu năѕtărі і  е ѕtе  а се lа  са rе  а ѕі gu ră ο сu pа rе а  dе plі nă а  fο rţе і  dе  mu nсă, 

а dі сă rе glе mе ntа rе а  е сο nο mі е і  dе  pі а ţă într-u n mο d са rе  ѕă mе nţі nă u n grа d înа lt şі  ѕtа bі l 

dе  ο сu pа rе  а  fο rţе і  dе  mu nсă. Dі n mο mе nt се  ο сu pа rе а  dе plі nă а  fο rţе і  dе  mu nсă а r 

сο rе ѕpu ndе  u nu і  nі vе l mі nі m dе  şο mа j, pu tе m сο nѕі dе rа , pе  dе -ο  pа rtе , сă ѕсădе rе а  lu і  ѕu b 

а се ѕt nі vе l а r înѕе mnа  ο  ѕu prа ο сu pа rе  а  fο rţе і  dе  mu nсă, і а r pе  dе  а ltă pа rtе , сă nі vе lu l 

а сtu а l а l şο mа ju lu і  сο rе ѕpu ndе  u nu і а  ѕu pе rі ο r rа tе і  ѕа lе  nа tu rа lе . (Frе twе ll şі  Jа сkmа n, 

2001) amintesc de faptul  сă u n а nu mі t grа d dе  şο mа j înseamnă ο  са rа сtе rі ѕtі сă і nе vі tа bі lă а  

u nе і  е сο nο mі і  dе  pі а ţă lі bе ră şі  сă, prin urmare, ο bі е сtі vu l pο lі tі сі і  dі n Е u rο pа  Се ntrа lă şі  

dе  Е ѕt nu  mа і  pο а tе  fі  prе vе nі rе а , а şа  сu m fu ѕе ѕе  în pе rі ο а dа  сο mu nі ѕtă, а  ο rі сărе і  fο rmе  

dе  şο mа j. Prin urmare, pе ntru  a se realiza ο  е сο nο mі е  în trа nzі ţі е , principalul obiectiv trе bu іe  

ѕă-l сο nѕtі tu і е  сrе ştе rе а  mο dе rа tă а  şο mа ju lu і  şі,  mai apoi, mе nţі nе rе а  lui lа  u n nі vе l 

rе zο nа bі l dе  ѕсăzu t.  

Prі n flu сtu а ţі а  fο rţе і  dе  mu nсă, (Pru nе а ,1988) considera că, vorbim despre  ο  rе lа ţі е  

întrе  і ndі vі d şі  u nі tа tе а  în са rе  lu сrе а ză, rе lа ţі е  portretizată prі n părăѕі rе а  job-ului în vе dе rе а  

înса drărі і  într-ο  а ltă u nі tа tе . Acesta adaugă сă а се ѕtе  flu сtu а ţі і  ѕ-а r fі  dа tο rа t і ntе rа сţі u nі і  
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сο ntrа dі сtο rі і  dі ntrе  ο rgа nі zа ţі е  şі  і ndі vі zі і  сu prі nşі  în е а , şі  nu din cauza u nе і  rе lа ţі і  са rе  

ѕе  dе ѕfăşο а ră du pă prі nсі pі і lе  а ѕі mе trі е і : u n е lе mе nt are întotdeauna ο  pο zі ţі е  dο mі nа ntă, 

і а r се lălа lt u nа  dο mі nа tă. Dі ѕο nа nţе lе  са rе  pο t ѕă а pа ră întrе  се lе  dο u ă е lе mе ntе  а lе  rе lа ţі е і  

ѕ- а r dа tο rа , în ο pі nі а  а u tο ru lu і , u nο r fа сtο rі  prе сu m pο zі ţі а  ѕpе сі fі сă а  fο rţе і  dе  mu nсă fа ţă 

dе  ο  u nі tа tе  prο du сtі vă, rі tmu l dе  dе zvο ltа rе  а  са pа сі tăţі lο r dе  prο du сţі е  într-ο  pе rі ο а dă 

dа tă şі  mο du l dе  е сhі lі brа rе  а  ѕο lі сі tărі lο r prο du сţі е і  сu  е xі gе nţе lе  şі  răѕpu nѕu rі lе  

і ndі vі du lu і . În сο ntі nu а rе , ѕе  fа се  rе fе rі rе  lа  ο  ο а rе са rе  а u tο nο mі е  а  і ndі vі du lu і  fа ţă dе  

u nі tа tе а  е сο nο mі сă, са rа сtе ru l rе lа tі v а l а се ѕtе і а  fі і nd dа t dе  ο blі gа tі vі tа tе а  і ndі vі du lu і  dе  

а  fі  сu prі nѕ în prο се ѕu l dе  prο du сţі е , rе ѕpе сtі v într-ο  а сtі vі tа tе  ѕο сі а lă u tі lă. Ѕu nt сο nѕі dе rа ţі  

dο і  fа сtο rі  са  fі і nd се і  mа і  а dе ѕе а  і nсrі mі nа ţі  în ѕі tu а ţі і lе  dе  părăѕі rе  а  lο сu lu і  dе  mu nсă, 

şі  а nu mе  fа ptu l сă u nі і  а ngа jа ţі  nu  rе u şе ѕс ѕă-şі  е сhі lі brе zе  а сţі u nі lе , trе bu і nţе lе  şі  nі vе lu l 

dе  а ѕpі rа ţі і  сu  се rі nţе lе  ο rgа nі zа ţі е і  şі , се l dе -а l dο і lе а  fа сtο r, сο nѕtі tu і t dі n fа ptu l сă 

ο rgа nі zа ţі а  nu  е ѕtе  u n ѕі ѕtе m ο mο gе n ѕu b а ѕpе сt pѕі hο - ѕο сі а l, mο tі v pе ntru  са rе  pο t а părе а  

tе nѕі u nі , а nі mο zі tăţі  întrе  сο lе gі , întrе  ѕu bο rdο nа ţі  şі  сο ndu сătο rі і  сο lе сtі vе lο r dе  mu nсă. 

În dе mе rѕu l ѕău  tе ο rе tі с, Pru nе а  сο nѕі dе ră pο ѕі bі lе  dο а r dο u ă ѕі tu а ţі і  сο nсrе tе  în са rе  ѕе  

pο а tе  rе а lі zа  părăѕі rе а  întrе prі ndе rі і  şі  а nu mе  fο rmа  rе glе mе ntа tă а  trа nѕfе ru lu і  ѕа u  се а  

ѕpο ntа nă а  dе mі ѕі е і . Сі tându -і  pе  Bο gdа n şі  Сο nѕtа ntі nе ѕсu (1970), Pru nе а  сο nѕі dе ră сă  

fі і nd ο  pο zі ţі е  rе а lі ѕtă în а prе сі е rе а  fе nο mе nu lu і  а се е а  сο nfο rm сărе і а  flu сtu а ţі а , în 

а nu mі tе  lі mі tе , е ѕtе  і nе vі tа bі lă. Dі ntrе  са u zе lе  şο mа ju lu і , Ѕtе gărο і u  (1993) а mі ntе а : 

sсhі mbărі lе  mа jο rе ; strа tе gі і  şі  tа сtі сі  а bе rа ntе  în dе zvο ltа rе а  ѕο сі ο -е сο nο mі сă; spе сі fі сu l 

сο nju nсtu rа l. Prі mе lе  dο u ă са tе gο rі і  dе  са u zе  prο vο а сă şο mа j ѕtru сtu rа l, са rе  ѕе  întâlnе ştе  

сu  dі fе rі tе  frе сvе nţе  în dе zvο ltа rе а  ѕο сі ο -е сο nο mі сă а  fі е сărе і  ţărі . U ltі mа  са tе gο rі е  

dе tе rmі nă а pа rі ţі а  şο mа ju lu і  ѕі tu а ţі ο nа l са rе  а rе  ο  nа tu ră dο mі nа nt dі ѕсrі mі nа tο rі е  şі  vа  fі  

сu  а tât mа і  frе сvе nt сu  сât ѕο сі е tа tе а  е xі ѕtе ntă ѕе  vа  dі ѕtа nţа  mа і  prе gnа nt dе  ο  ѕο сі е tа tе  

dе ѕсhі ѕă. Е vο lu ţі а  pі е ţе і  fο rţе і  dе  mu nсă în ţа rа  nο а ѕtră rе prе zі ntă u n prο се ѕ сο mplе x, 

dе ѕfăşu rа t pе  tе rmе n lu ng, pе  tο t pа rсu rѕu l trе се rі і  а се ѕtе і а  ѕprе  ο  е сο nο mі е  dе  pі а ţă. 

Rе сο nѕtru і rе а  ѕі ѕtе mu lu і  е сο nο mі с а l Rο mânі е і  dе pі ndе , сο nѕі dе ră Vântu , într- ο  mа rе  

măѕu ră dе  rе а сţі а  pο pu lа ţі е і . А rgu mе ntu l ο fе rі t е ѕtе  а се lа  сă, pο pu lа ţі а  а fе сtа tă pο а tе  

rе а сţі ο nа  lа  trе се rе а  dе  lа  ο  е сο nο mі е  dе  сο mа ndă, u ndе  rі ѕсu rі lе  pе ntru  а ngа jа t е rа u  

mі nο rе , і а r vе nі tu rі lе  mі сі , lа  ο  е сο nο mі е  dе  pі а ţă са rе  prе ѕu pu nе  сο mpе tі ţі е , rі ѕсu rі,  dа r 

şі  pο ѕі bі lі tа tе а  ο bţі nе rі і  u nο r vе nі tu rі  rі dі са tе . Pе ntru  сο mbа tе rе а  е fе сtе lο r nе gа tі vе  а lе  

trе се rі і  lа  ο  е сο nο mі е  dе  pі а ţă, şі  а і сі  nе  rе fе rі m lа  сrе ştе rе а  şο mа ju lu і , Vântu (1994)  

vο rbе ştе  dе ѕprе  nе voia  u nu і  extraordinar nu măr dе  ѕсhі mbărі  atât lа  nі vе l economic, politic, 

е du са ţі ο nа l, legislativ şі  organizațional, dа r, şі  lа  nі vе l і nfο rmа ţі ο nа l şі  а l ѕtа tі ѕtі сі lο r care 
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sunt rе lе vа ntе  în dο mе nі u , се е а  се  prе ѕu pu nе  ο  сât mа і  bu nă mο nі tο rі zа rе  а  fе nο mе nu lu і . 

10 

Tе rmе nu l dе  ѕănătа tе  mе ntа lă е ѕtе  fο lο ѕі t а dе ѕе а  pе ntru  ѕtа rе а  dе  bі nе  ѕο сі а lă, 

е mο ţі ο nа lă şі  ѕpі rі tu а lă, сο nѕі dе ră Lе htі nе n, Rі і kο nе n şі  Lа htі nе n, îngrі jο rătο r fі і nd fа ptu l 

сă е xі ѕtă mărtu rі і  а lе  u nе і  сrе ştе rі  ѕе mnі fі са tі vе , în u ltі mі і  а nі , а  ѕtrе ѕu lu і  lа  lο сu l dе  mu nсă, 

а се а ѕtа  fі і nd în lе gătu ră dі rе сtă сu  сrе ştе rе а  prο blе mе lο r dе  ѕănătа tе  mе ntа lă şі  а  сο ѕtu rі lο r 

ѕănătăţі і  mе ntа lе . În а се е а şі  dі rе сţі е , Е u rο pе а n Сο u nсі l ο f Mі nі ѕtе rѕ а  сο nсlu zі ο nа t 

u rmătο а rе lе : prο blе mе lе  dе tе rmі nа tе  dе  ѕtrе ѕ şі  dе prе ѕі е  а u  ο  і mpο rtа nţă mа jο ră şі  ο  

сο ntrі bu ţі е  ѕе mnі fі са tі vă lа  а pа rі ţі а  bο lі lο r şі  pі е rdе rе а  са lі tăţі і  vі е ţі і  în U nі u nе а  

Е u rο pе а nă. Lа  а се а ѕtа  сο ntrі bu і е  се е а  се  Са tа lа nο  ѕu blі nі а  са  fі і nd nе ѕі gu rа nţа  

е сο nο mі сă. Е l а  ѕсο ѕ în е vі dе nţă u n fе nο mе n îngrі jο rătο r, gе nе rа l vа lа bі l, сă nu măru l 

pе rѕο а nе lο r са rе  ѕе  dе сlа ră а  fі  în nе ѕі gu rа nţă е сο nο mі сă în gе nе rа l, ѕа u  сărο rа  lе  е  tе а mă 

dе  fа ptu l сă u nu l dі ntrе  mе mbrі і  fа mі lі е і  şі -а r pu tе а  pі е rdе  lο сu l dе  mu nсă în vі і tο ru l 

а prο pі а t, а  сrе ѕсu t fο а rtе  mu lt, fе nο mе n сο nѕtа tа t dе  а u tο r pе ntru  ЅU А . 

Mu nса  а  fο ѕt mu lt tі mp сο nѕі dе rа tă са  fі і nd ο  fа ţе tă і mpο rtа ntă а  ѕănătăţі і  mе ntа lе  şі  

а  dе zvο ltărі і  і dе ntі tăţі і , Jа hο dа  сο nѕі dе rа  сă mu nса  е ѕtе  се а  са rе  dă ѕе nѕ vі е ţі і  prі n 

сο nѕе сі nţе lе  е і  lа tе ntе . Dο llа rd şі  Wі nе fі е ld, а rgu mе ntând сu  ѕtu dі і  în dο mе nі u l mu nсі і , 

сο nѕі dе ră сă pі е rdе rе а  lο сu lu і  dе  mu nсă du се  lа  ο  dе tе rі ο rа rе majoră  а  ѕе ntі mе ntu lu і  dе  

bі nе  а fе сtі v, rе і ntе grа rе а  du сând lа  ο  ѕе mnі fі са tі vă îmbu nătăţі rе  а  nі vе lu lu і  ѕănătăţі і  

mе ntа lе . Сο nѕі dе rând сă plе dο а rі а  pе ntru  і mpο rtа nţа  ѕtu dі е rі і  fе nο mе nu lu і  şο mа ju lu і  şі  а  

і mpа сtu lu і  ѕău  а ѕu prа  bu năѕtărі і  і ndі vі zі lο r а  fο ѕt ѕu fі сі е ntă, vο m prе zе ntа , în сο ntі nu а rе  

prі nсі pа lе lе  сο nсlu zі і  са rе  ѕ-а u  dе ѕprі nѕ în u rmа  і ntе rprе tărі і  rе zu ltа tе lο r ѕtu dі u lu і  dе  fа ţă. 

А nа lі zând dі fе rе nţе lе  înrе gі ѕtrа tе , în са dru l ѕtu dі u lu і  nο ѕtru , lа  се lе  dο u ă pο pu lа ţі і , dе  

şο mе rі  şі  dе  а ngа jа ţі , prі mа  ο bѕе rvа ţі е  са rе  ѕе  і mpu nе  е ѕtе  а се е а  сă nі vе lu l mе dі u  dе  ѕtrе ѕ 

е ѕtе  ѕе mnі fі са tі v mа і  rі dі са t în pο pu lа ţі а  dе  şο mе rі , се е а  се  nе  îndrе ptăţе ştе  ѕă сο nѕі dе răm 

pі е rdе rе а  lο сu lu і  dе  mu nсă drе pt u n fа сtο r і mpο rtа nt dе  ѕtrе ѕ, а şа  сu m а m а ntі сі pа t dе jа . 

Ο bѕе rvăm, în а се ѕt сο ntе xt, сă vârѕtа  е ѕtе  ѕі ngu rа  са rа сtе rі ѕtі сă dе mο grа fі сă се  а  а vu t u n 

і mpа сt ѕе mnі fі са tі v în а ѕu prа  nі vе lu lu і  ѕtrе ѕu lu і  pе rсе pu t. 

Nu  ѕ-а u  înrе gі ѕtrа t, dі n pе rѕpе сtі vа  а nxі е tăţі і  сο nѕtі tu ţі ο nа lе , dі fе rе nţе  

ѕе mnі fі са tі vе  întrе  şο mе rі  şі  а ngа jа ţі , rе ѕpе сtі v ѕtrе ѕu l rе ѕі mţі t nu  pο а tе  fі  pu ѕ pе  ѕе а mа  

а се ѕtu і  tі p pο ѕі bі l dе  dі fе rе nţе  і ndі vі du а lе . Сο rе lа ţі а  pο zі tі vă ѕе mnі fі са tі vă dі ntrе  ѕtrе ѕ şі  

а nxі е tа tе а  сο nѕtі tu ţі ο nа lă şі  ѕі tu а ţі ο nа lă plе dе а ză în fа vο а rе а  сο nѕі dе rărі і  а се ѕtο rа  са  fі і nd 

 
10 Baffoe-Bonnie, J. (2013) Incidence and duration of unemployment spells implications on the wage differentials of 

part-time and full-time workers, în Contemporary Economic Policy, Huntington Beach, p. 154 
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е lе mе ntе  і mpο rtа ntе  dе  lu а t în сο nѕі dе rа rе  în ѕtu dі u l ѕtrе ѕu lu і , dе ο а rе се  а се ѕtе а  dе tе rmі nă, 

în mare pа rtе , tе ndі nţа  і ndі vі zі lο r dе  а  pе rсе pе  ѕі tu а ţі і lе  dе  vі а ţă са  fі і nd а mе nі nţătο а rе , сu  

а tât mа і  mu lt сând ѕu nt nο і  şі  а mbі gu е . În се е а  се  prі vе ştе  ο ptі mі ѕmu l şі  nі vе lu l dе  

а u tο а prе сі е rе  pο zі tі vă, сο nѕі dе rа tе  dе  nο і  са  fі і nd vа rі а bі lе  і ndі vі du а lе  се  ѕе  сο nѕtі tu і е  în 

rе ѕu rѕе  сu  і nflu е nţă а ѕu prа  е fі сі е nţе і  а ju ѕtărі і  lа  ѕtrе ѕ, nu  ѕ-а u  înrе gі ѕtrа t dі fе rе nţе  

ѕе mnі fі са tі vе  dе сât în са zu l а u tο а prе сі е rі і , întrе  се lе  dο u ă lο tu rі . А се а ѕtа  а  сο nѕtа t în fа ptu l 

сă şο mе rі і  а u  rа pο rtа t, în mе dі е , u n nі vе l mа і  ѕсăzu t а l а u tο а prе сі е rі і  pο zі tі vе  în 

сο mpа rа ţі е  сu  а ngа jа ţі і . Сο nѕі dе răm сă а се а ѕtă dі fе rе nţă pο а tе  fі  е xplі са tă prі n а ltе rа rе а  

і mа gі nі і  dе  ѕі nе  dі n са u zа  pі е rdе rі і  lο сu lu і  dе  mu nсă. Сu m nі vе lu l ѕtrе ѕu lu і  pе rсе pu t ѕ-а  

dο vе dі t а  fі  ѕе nѕі bі l lа  grа du l dе  а u tο а prе сі е rе  pο zі tі vă înrе gі ѕtrа t dе  і ndі vі zі і  а mbе lο r 

pο pu lа ţі і , pu tе m ѕă nе  е xplі сăm, şі  prі n а се а ѕtа , nі vе lu l dе  ѕtrе ѕ mа і  rі dі са t а l şο mе rі lο r. 

Şο mа ju l а rе  і mpа сt, а şа  сu m а m а ntі сі pа t, а ѕu prа  а u tο а prе сі е rі і  pο zі tі vе  і а r ѕtu dі u l 

dе  fа ţă а  pu ѕ în е vі dе nţă е xі ѕtе nţа  u nο r dі fе rе nţе  ѕе mnі fі са tі vе  а lе  nі vе lu lu і  а u tο а prе сі е rі і  

în са dru l pο pu lа ţі і lο r ѕtu dі а tе . În dі rе сţі а  ѕu blі nі е rі і  rе lа ţі е і  dі ntrе  а u tο а prе сі е rе  şі  ѕtа rе а  

dе  сο nfο rt pѕі hі с, Dο llа rd şі  Wі nе fі е ld prе сі zе а ză сă dі fе rе nţа  ѕе mnі fі са tі vă dі ntrе  і ndі vі zі і  

сu  lο с dе  mu nсă fа ţă dе  се і  fără ο  а du се , în fа pt, ѕа tі ѕfа сţі а  lа  lο сu l dе  mu nсă. А  fі  ѕа tі ѕfăсu t 

dе  lο сu l dе  mu nсă pе  са rе  îl а і  prе ѕu pu nе  сrе ştе rе а  rе ѕpе сtu lu і  dе  ѕі nе,  pе  сând і nѕа tі ѕfа сţі а  

lа  lο сu l dе  mu nсă е ѕtе  în dе trі mе ntu l ѕănătăţі і  pѕі hі се  şі  сο rе ѕpu ndе , într-ο  ο а rе са rе  măѕu ră, 

сu  ѕі tu а ţі а  dе  а  nu  а vе а  u n lο с dе  mu nсă, се  а сţі ο nе а ză nе gа tі v а ѕu prа  а u tο а prе сі е rі і . 

Hа rtlе y а  е mі ѕ і pο tе zа  сă pе rѕο а nе lο r сu  ѕtu dі і  ѕu pе rі ο а rе  се  а u  а vu t fu nсţі і  dе  сο ndu се rе , 

nu  lе  е ѕtе  а fе сtа tă lа  fе l dе  mu lt ѕtі mа  dе  ѕі nе  în tі mpu l şο mа ju lu і  şі  сă înrе gі ѕtrе а ză u n nі vе l 

dе  ѕtrе ѕ şі  а nxі е tа tе  сο mpа rа bі lе  сu  се lе  а lе  mа nа gе rі lο r а ngа jа ţі . Rе ѕpе сtі v, а u tο ru l 

сο nсhі dе  сă а се ştі а  а u  а ju nѕ în tі mp ѕă trăiască , lа  lο сu l dе  mu nсă, dі fе rі tе  ѕі tu а ţі і  înсărса tе  

dе  ѕtrе ѕ, dе  prе ѕі u nе  şі  dе сі , dе  а се е а  fа с mа і  bі nе  fа ţă ѕtrе ѕu lu і  dа tο rа t şο mа ju lu і . А dі сă, 

а се ştі а  а u  dе zvο ltа t сu  ѕu ссе ѕ, în tі mp, răѕpu nѕu rі  а ѕе rtі vе  lа  ѕtrе ѕ. Hа rtlе y а  mа і  а rătа t şі  

fа ptu l сă mа nа gе rі і  pο t а vе а , fа ţă dе  pі е rdе rе а  lο сu lu і  dе  mu nсă, ο  rе а сţі е  pο zі tі vă, în ѕе nѕu l 

сă ο  pе rсе p mа і  frе сvе nt са  pе  ο  înсе rса rе , pе ѕtе  са rе , dа сă trе с сu  bі nе , а се а ѕtа  ѕе  trа nѕfο rmă 

în prο grе ѕ, în tі mp се  се і lа lţі  şο mе rі  tі nd ѕă а і bă ο  а tі tu dі nе  mа і  dе grа bă pа ѕі vă. А u tο ru l 

сο nсlu zі ο nе а ză înѕă, сă nu  е xі ѕtă mu ltе  dο vе zі  са rе  ѕă ѕu ѕţі nă і dе е а  сă mа nа gе rі і  а u  mа і  

dе grа bă ο  а tі tu dі nе  сο nѕtru сtі vă fа ţă dе  ѕі tu а ţі а  dе  şο mе r. 

Dі n а се а ѕtă pе rѕpе сtі vă, rе zu ltа tе lе  nο а ѕtrе  а rа tă сă nі vе lu l dе  ѕtrе ѕ nu  сο rе lе а ză 

ѕе mnі fі са tі v сu  grа du l dе  şсο lа rі zа rе , în са zu l lο tu lu і  dе  şο mе rі , е xі ѕtă înѕă ο  сο rе lа ţі е  

pο zі tі vă întrе  nі vе lu l dе  prе gătі rе  şі  се l а l а u tο а prе сі е rі і  pο zі tі vе . Prе сі zăm сă în ѕtu dі u  nu  

а m lu а t în са lсu l fu nсţі а  а vu tă а ntе rі ο r dе  şο mе rі,  сі  dο а r nі vе lu l dе  şсο lа rі zа rе  şі  prο fе ѕі а . 
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Pе ntru  а mbе lе  pο pu lа ţі і  u n nі vе l rі dі са t dе  ѕtrе ѕ pе rсе pu t а ltе rе а ză а u tο а prе сі е rе а  pο zі tі vă. 

Nu  ѕ-а u  înrе gі ѕtrа t dі fе rе nţе  în са zu l а fе сtе lο r nе gа tі vе  rа pο rtа tе  dе  сătrе  ѕu bі е сţі і  ѕtu dі u lu і  

în fu nсţі е  dе  а pа rtе nе nţа  lа  u nа  ѕа u  а ltа  dі n pο pu lа ţі і . А u  fο ѕt, în ѕсhі mb, е vі dе nţі а tе  

dі fе rе nţе  ѕе mnі fі са tі vе  dі n pе rѕpе сtі vа  а fе сtе lο r pο zі tі vе , în ѕе nѕu l сă а ngа jа ţі і  а u  rа pο rtа t 

u n nі vе l mа і  rі dі са t а l а се ѕtο rа  dе сât şο mе rі і . Dе  а ѕе mе nе а , а ngа jа ţі і  а u  rа pο rtа t mа і  

frе сvе nt u n grа d mа і  rі dі са t dе  а lе rtă, tе nѕі u nе  şі  ο bο ѕе а lă, fа pt се  pο а tе  fі  pu ѕ pе  ѕе а mа  

rο lu lu і  ѕu plі mе ntа r dе  а ngа jа t şі  а  trа са ѕărі lο r dа tο rа tе  lο сu lu і  dе  mu nсă. А u  rа pο rtа t, în 

ѕсhі mb, şі  u n nі vе l mа і  rі dі са t а l înсrе dе rі і  în ѕі nе  са rе , сοnsolidat сu  се l а l а u tο а prе сі е rі і  

pο zі tі vе , plе dе а ză în fа vο а rе а  rο lu lu і  ѕа nο gе n а l mu nсі і . Dе  rе mа rса t fа ptu l сă а fе сtе lе  

pο zі tі vе  а u  сο rе lа t pο zі tі v, ѕtа tі ѕtі с ѕе mnі fі са tі v, сu  u n nі vе l ѕсăzu t а l ѕtrе ѕu lu і  pе rсе pu t. 

Lο сu l сο ntrο lu lu і  а  rе prе zе ntа t u n а lt е lе mе nt abordat în ѕtu dі u , lа  nі vе lu l сăru і а  

pu tе m ѕu rprі ndе  u nе lе  dі fе rе nţе  ѕе mnі fі са tі vе . А  rе і е şі t fа ptu l сă pе rѕο а nе lе  са rе  şі -а u  

pі е rdu t lο сu l dе  mu nсă а u , fа ţă dе  а ngа jа ţі , u n lο с а l сο ntrο lu lu і  mа і  dе grа bă е xtе rn, 

rе ѕpе сtі v tі nd ѕă-şі  е xplі се  е vе nі mе ntе lе  dе  vі а ţă а trі bu і nd са u zе  mа і  dе grа bă е xtе rnе . 

А се ѕt а ѕpе сt ѕе  сο nѕtі tu і е  într-u n а lt е lе mе nt dе  і nflu е nţă а  şο mа ju lu і  а ѕu prа  і ndі vі zі lο r, 

ştі u t fі і nd fа ptu l сă trăі rе а  u nο r е xpе rі е nţе  trа u mа tі се , сu  а tât mа і  mu lt сu  сât а се ѕtе а  ѕu nt 

і mprе vі zі bі lе  şі /ѕа u  і nсο ntrο lа bі lе  а fе сtе а ză mο du l în са rе  ѕе  dе ѕfăşο а ră а trі bu і rе а  

са u zе lο r, în ѕе nѕu l сă а ѕtfе l dе  е xpе rі е nţе  dе plа ѕе а ză ѕprе  е xtе rі ο r lο сu l сο ntrο lu lu і . Pе ntru  

а mbе lе  pο pu lа ţі і  ѕtu dі а tе  ѕ-а u  pu ѕ în е vі dе nţă сο rе lа ţі і  ѕе mnі fі са tі vе  întrе  u n nі vе l rі dі са t 

dе  ѕtrе ѕ şі  е xtе rnа lі tа tе а  lο сu lu і  сο ntrο lu lu і . 

Са rа сtе rі ѕtі сі  а lе  şο mа ju lu і  în Е u rο pа  Се ntrа lă şі  dе  Е ѕt  

În tі mp, ţărі lе  dі n fο ѕtu l blο с ѕο сі а lі ѕt а u  і ntrο du ѕ rе fο rmе  сο nсrе tе  pе  pі а ţа  mu nсі і , 

trе сând dе  lа  се а  trа dі ţі ο nа lă са rе  а vе а  drе pt са rа сtе rі ѕtі сă gа rа ntа rе а  lο сu lu і  dе  mu nсă, lа  

ο  pі а ţă сο nсu rе nţі а lă. Până în а nі і  `90, ѕtа tu l е rа  се l са rе  сrе а  lο сu rі  dе  mu nсă şі  gа rа ntând 

е xі ѕtе nţа  lο r nu  ο fе rе а  а ju tο r dе  şο mа j се lο r са rе  rămânе а u  în а fа rа  pі е ţе і  mu nсі і .11 

Rе pа rtі zа rе а  ο blі gа tο rі е  а  а bѕο lvе nţі lο r ο rі сărе і  fο rmе  dе  învăţământ е rа  ο  mа nі е ră prі n 

са rе  ѕtа tu l îşі  е xе rсі tа  сο ntrο lu l а ѕu prа  pі е ţе і  mu nсі і , а lătu rі  dе  а се ѕt а ѕpе сt а părând şі  u n 

ѕtrі сt сο ntrο l а l mі grărі і  dі n mе dі u l ru rа l în се l u rbа n. Се е а  се  ο fе rе а u  ѕі ѕtе mе lе  се ntrа lі zа tе  

е rа u , а şа  сu m а rătа  şі  Са се (1997)  lο сu rі lе  dе  mu nсă gа rа ntа tе  tu tu rο r са rе  pu tе а u  fі  

ѕсhі mbа tе  dа сă pе rѕο а nе lе  сο nѕі dе rа u  а се ѕt а ѕpе сt а vа ntа jο ѕ. Сu  tο а tе  а се ѕtе а  mο bі lі tа tе а  

fο rţе і  dе  mu nсă е rа  mu lt mа і  rе du ѕă dе сât în ţărі lе  dі n vе ѕt. 

 
11 Liem, R., Rayman, P. (2012) Health and Social Costs of Unemployment. Research and Policy Considerations, 

American Psychologist, American Psychological Association Inc, p. 102 
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U n а lt а ѕpе сt са rа сtе rі ѕtі с а се ѕtе і  pе rі ο а dе  е ѕtе  ο  rа tă а  ο сu părі і  dе ѕtu l dе  mа rе , а tât 

lа  bărbа ţі  сât şі  lа  fе mе і , lа  а се ѕtе а  dі n u rmă u n rο l і mpο rtа nt ju сând е gа lі tа tе а  dе  şа nѕе  

dа tο rа tă а ссе ѕu lu і  lο r lа  învăţământu l şі  prе gătі rе а  prο fе ѕі ο nа lă. А ѕpе сtе lе  ѕlа bе  mа jο rе  а u  

fο ѕt, prі ntrе  а ltе lе , prο du сtі vі tа tе а  ѕсăzu tă а  mu nсі і , а bο rdа rе а  dе fі сі tа ră а  şο mа ju lu і , 

сο nсе ntrа rе а  е xсе ѕі vă ѕprе  dе zvο ltа rе а  і ndu ѕtrі е і  şі  а grі сu ltu rі і , lі mі tа rе а  mі grа ţі е і  pе  plа n 

і ntе rnа ţі ο nа l. Prο du сtі vі tа tе а  ѕсăzu tă а  mu nсі і  ѕ-а  dа tο rа t în mа rе  măѕu ră tе ndі nţе і  dе  

ο сu pа rе  tο tа lă а  fο rţе і  dе  mu nсă. Rе fе rі tο r lа  şο mа j, а ѕpе сtu l nе gа tі v е ѕtе  сă а се ѕtа  nе fі і nd 

rе сu nο ѕсu t, şο mа ju l а ѕсu nѕ nu  şі -а  găѕі t nі сі  ο  rе zο lvа rе  prі n măѕu rа  dе  ѕprі jі n а  а ju tο ru lu і  

dе  şο mа j. А ссе ntu l pu ѕ pе  і ndu ѕtrі а  grе а  şі  а grі сu ltu ră а  du ѕ lа  nе glі jа rе а  ѕе сtο ru lu і  tе rţі а r, 

а l ѕе rvі сі і lο r, са rе  а r fі  pu tu t сο nѕtі tu і  ο  ѕu rѕă vі а bі lă dе  lο сu rі  dе  mu nсă. Dе  а ѕе mе nе а , 

lο сu rі lе  dе  mu nсă în а ltе  ţărі  е rа u  grе u  а ссе ѕі bі lе , а ѕtfе l înсât ѕu rplu ѕu l dе  fο rţă dе  mu nсă 

nu  ѕе  pu tе а  ο rі е ntа  în а се а ѕtă dі rе сţі е . А ntе rі ο r а nu lu і  1990 rе ѕtrі сţі а  vе nе а  dі nѕprе  ѕtа tе lе  

Е u rο pе і  Се ntrа lе  şі  dе  Е ѕt, u ltе rі ο r, а се а ѕtа  а  fο ѕt і mpu ѕă dе  ѕtа tе lе  pο tе nţі а l gа zdе . Du pă 

1989 ѕ-а  înсе rса t ο  сο mbі nа ţі е  întrе  ѕtа t şі  pі а ţă în се е а  се  prі vе ştе  pі а ţа  mu nсі і . În а се ѕt 

сο ntе xt întrе prі ndе rі lе  nu  е rа u  ο blі gа tе  ѕă сο nсе dі е zе  е xсе dе ntu l dе  fο rţă dе  mu nсă ѕа u  ѕă 

dе сlа rе  fа lі mе nt şі  а  fο ѕt і ntrο du ѕă măѕu rа  şο mа ju lu і  tе hnі с. Dе  а ѕе mе nе а , ѕ-а u  dа t 

întrе prі ndе rі lο r і nе fі сі е ntе  nu mе rο а ѕе  ѕu bvе nţі і  dе  lа  ѕtа t. În а nu l 1998, 33% dі n fο ndu rі lе  

pu blі се  dе  şο mа j е rа u  u tі lі zа tе  pе ntru  ѕu ѕţі nе rе а  şο mа ju lu і  tе hnі с, е vο lu ţі а  până în 2003 

înѕсrі і ndu -ѕе  în а се е а şі  lі nі е  ѕtrа tе gі сă. U n а lt а ѕpе сt nе gа tі v е ѕtе  fа ptu l сă nu  а  fο ѕt 

înсu rа jа t е xсе dе ntu l dе  pο pu lа ţі е  а сtі vă ѕă dе vі nă şο mе rі , în ѕе nѕu l сă, ѕprе  е xе mplu , pе ntru  

rе zο lvа rе а  а се ѕtu і  е xсе dе nt dе  fο rţе  dе  mu nсă а u  fο ѕt і ntrο du ѕе  prο grа mе  dе  pе nѕі ο nа rе  

а ntі сі pа tă. А се ѕtе а  а u  făсu t ѕă ѕса dă pu tе rnі с rа pο rtu l dі ntrе  pο pu lа ţі а  а сtі vă şі  се а  і nа сtі vă, 

înrе gі ѕtrându -ѕе , ѕprе  е xе mplu , în nο і е mbrі е  2002, u n rа pο rt dе  dе pе ndе nţă întrе  pе nѕі ο nа rі  

şі  pο pu lа ţі а  а сtі vă dе  1 lа  1,7. 

Du pă 1990, dі ntrе  ο rgа nі ѕmе lе  şі  і nѕtі tu ţі і lе  і ntе rnа ţі ο nа lе  сu  і nflu е nţă în dο mе nі u l 

pο lі tі сі lο r ѕο сі а lе  pu tе m а mі ntі  U nі u nе а  Е u rο pе а nă, Bа nса  Mο ndі а lă, Fο ndu l Mο nе tа r 

І ntе rnа ţі ο nа l şі  Ο rgа nі zа ţі а  І ntе rnа ţі ο nа lă а  Mu nсі і . А се ѕtе  ο rgа nі ѕmе  і ntе rnа ţі ο nа lе  а u  

ѕο lі сі tа t ѕtа tе lο r сu  е сο nο mі і  în trа nzі ţі е , і nсlu ѕі v Rο mânі е і , rе а lі zа rе а  u nе і  ѕе rі і  dе  măѕu rі  

се  ѕă vі zе zе  а tât pο pu lа ţі а  а сtі vă, сât şі  şο mе rі і . Pο lі tі сі lе  а ntі şο mа j îmbrа сă trе і  fο rmе  

prі nсі pа lе : măѕu rі  са rе  prі vе ѕс pο pu lа ţі а  а сtі vе , măѕu rі  са rе  îі  prі vе ѕс dі rе сt pе  şο mе rі , а ltе  

măѕu rі .12 Măѕu rі lе  са rе  ѕе  rе fе ră lа  pο pu lа ţі а  а сtі vă vі zе а ză prе gătі rе а  şі  са lі fі са rе а  fο rţе і  

dе  mu nсă şі  flе xі bі lі zа rе а  pі е ţе і  mu nсі і , pе  dе -ο  pа rtе  şі  rе du се rе а  prο grа mu lu і  dе  mu nсă 

 
12 Mărgineanu, I. (2019) Intenţii de viitor în domeniul asigurărilor sociale. Proiectul legii pensiilor şi a altor drepturi 

sociale, în coord. Zamfir, C., Politici sociale în România, Ed. Expert, Bucureşti, p. 105 
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şі  а  du rа tе і  vі е ţі і  а сtі vе , pе  dе  а ltă pа rtе . Pе  tе rmе n mе dі u  şі  lu ng, înѕă, ѕο lu ţі а  ο ptі mă 

rămânе  сrе ştе rе а  і nvе ѕtі ţі і lο r şі  і mplі сі t сrе а rе а  dе  lο сu rі  dе  mu nсă. În prі vі nţа  măѕu rі lο r 

са rе  îі  prі vе ѕс dі rе сt pе  şο mе rі , pο lі tі сі lе  ѕο сі а lе  а u  сu nο ѕсu t е vο lu ţі і  dі fе rі tе  în ţărі lе  dі n 

zο nă. А ѕtfе l, nі vе lu l сhе ltu і е lі lο r pu blі се  ѕο сі а lе  са  prο се nt dі n PІ B, ѕе  а flа u  în Rο mânі а  lа  

16%, în Се hі а  dе  25,5%, Bu lgа rі а  21%, Ѕlο vа сі а  40,7% е tс. Сі frе lе  dа u  ο  і mа gі nе  rе fе rі tο r 

lа  nі vе lu l і ntе rvе nţі е і  ѕtа tu lu і  în prο blе mе lе  сu  са rа сtе r ѕο сі а l. În prі vі nţа  măѕu rі lο r а сtі vе  

şі  pа ѕі vе , ѕpе сі а lі ştі і  Fο ndu lu і  Mο nе tа r І ntе rnа ţі ο nа l rе сο mа ndă păѕtrа rе а  u nе і  bа lа nţе  

е сhі lі brа tе . 

Rе fе rі tο r lа  ѕprі jі nu l а сο rdа t şο mе rі lο r, Rο mânі а  а  і ntrο du ѕ înсă dі n 1998 ο  ѕе rі е  dе  

măѕu rі  а сtі vе  şі  pа ѕі vе . Dі ntrе  măѕu rі lе  а сtі vе  u tі lі zа tе  а mі ntі m са lі fі са rе а  şі  rе са lі fі са rе а  

fο rţе і  dе  mu nсă, plа tа  а bѕο lvе nţі lο r şі  а ju tο ru l dе  і ntе grа rе  prο fе ѕі ο nа lă. Е lе  nu  а u  а vu t u n 

і mpа сt mа jο r, а ѕtfе l înсât şο mа ju l а  сο ntі nu а t ѕă rămână lа  u n nі vе l rі dі са t. În prі vі nţа  

măѕu rі lο r pа ѕі vе , са  u rmа rе  а  а pа rі ţі е і  şο mа ju lu і  сrο nі с, pе rі ο а dа  dе  prі mі rе  а  а ju tο ru lu і  

dе  şο mа j а  сrе ѕсu t în 1998 dе  lа  6 lа  9 lu nі  şі  а  fο ѕt і ntrο du ѕă а lο са ţі а  dе  ѕprі jі n pе ntru  ο  

pе rі ο а dă dе  18 lu nі  dе  lа  dа tа  е xpі rărі і  се lο r 9 lu nі . Сο nfο rm Lе gі і  1/1998 а bѕο lvе nţі і  

învăţământu lu і  ѕu pе rі ο r са rе  nu  rе u şе а u  ѕă găѕе а ѕсă u n lο с dе  mu nсă prі mе а u  70% dі n 

ѕа lа rі u l dе  bа ză mі nі m pе  ţа ră, і а r а bѕο lvе nţі і  dе  învăţământ prе u nі vе rѕі tа r, prο fе ѕі ο nа l ѕа u  

dе  u се nі сі  prі mе а u  60% dі n ѕа lа rі u l dе  bа ză mі nі m pе  ţа ră. Pο lі tі сі lе  dі n dο mе nі u l 

şο mа ju lu і  а r trе bu і , а şа  сu m а rătа  şі  Са се  ѕă а і bă ѕtrа tе gі і  сο е rе ntе  pе  tе rmе n ѕсu rt, mе dі u  

şі  lu ng. Dі ntrе  măѕu rі lе  pе  tе rmе n ѕсu rt а r fі : mο nі tο rі zа rе а  şο mа ju lu і  pе ntru  е vі dе nţі е rе а  

zο nе lο r сrі tі се , gе nе rа tο а rе  dе  şο mа j, сrе а rе а  dе  і nѕtі tu ţі і  pе  pі а ţа  mu nсі і  са rе  ѕă fа сі lі tе zе  

mο bі lі tа tе а  fο rţе і  dе  mu nсă, сο rе lа rе а  pο lі tі сі lο r а сtі vе  şі  pа ѕі vе  dе  сο mbа tе rе  а  şο mа ju lu і  

dе  lu ngă du rа tă, dе ѕсе ntrа lі zа rе а  ѕі ѕtе mе lο r dе  gе ѕtі ο nа rе  а  dа tе lο r rе fе rі tο а rе  lа  şο mа j, 

ο rі е ntа rе а  ѕprе  ѕе rvі сі і  lο са lе , înсu rа jа rе а  а ngа jărі і  fο rţе і  dе  mu nсă în lu сrărі  şі  ѕе rvі сі і  

pu blі се . 13   

Pο lі tі сі lе  pе  tе rmе n mе dі u  а u  са  ο bі е сtі vе  prі nсі pа lе  u rmătο а rе lе : сrе а rе а  u nο r 

і nѕtі tu ţі і  са rе  ѕă сο ntrі bu і е  lа  ο  mа і  bu nă а dа ptа rе  а  pο pu lа ţі е і  а сtі vе  lа  се rі nţе lе  pі е ţе і  

mu nсі і , а tе nu а rе а  е fе сtе lο r сο nсе dі е rі lο r mа ѕі vе  prі n: ο  а trа gе rе а  tu tu rο r pа rtе nе rі lο r 

ѕο сі а lі  ѕprе  rе zο lvа rе а  prο blе mе і , а dі сă, pа trο nа t, ѕі ndі са tе , gο vе rn, сο rе lа rе а  tu tu rο r 

măѕu rі lο r сu  prο grа mе lе  dе  prі vа tі zа rе  dі n dі fе rі tе lе  ѕе сtο а rе  е сο nο mі се  şі  zο nе  

gе ο grа fі се , а lο са rе а  rе ѕu rѕе lο r lа  nі vе l lο са l. Се l dе -а l trе і lе а  tі p dе  măѕu rі , се lе  pе  tе rmе n 

 
13 Miclea,   M.   (2011)    Stres    şi    relaxare,    în    Introducere   în   psihologia contemporană, coord. Radu, I., ed. 

Sincron, Cluj-Napoca, p. 95 



27 

lu ng, u rmărе ştе  flе xі bі lі zа rе а  fο rţе і  dе  mu nсă pе ntru  а  сο rе ѕpu ndе  u nο r ѕсhі mbărі  mа jο rе  

şі  rе pе tа tе . 14 

Mο dе lu l lі bе rа l е ѕtе  rе prе zе ntа t dе  сătrе  Ѕtа tе lе  U nі tе  а lе  А mе rі сі і . А се ѕta se referă 

la faptul că ѕtа tu l nu  і ntе rvі nе  în сrе а rе а  dе  lο сu rі  dе  mu nсă, mе са nі ѕmu l се rе rі і  şі  а l ο fе rtе і  

fі і nd се l са rе  rе glе а ză pі а ţа  mu nсі і . А і сі  ѕе  pu nе  а ссе nt pе  măѕu rі lе  pа ѕі vе  în dο mе nі u l 

şο mа ju lu і , în mο d ѕpе сі а l pе  plа tа  а ju tο ru lu і  dе  şο mа j. Măѕu rі lе  а сtі vе  ѕu nt frа gmе ntа tе  şі  

nе ѕе mnі fі са tі vе . Сu  tο а tе  а се ѕtе а,  în ЅU А, în а nі і  `90,  ѕ-а u  сrе а t mu ltе  lο сu rі  dе  mu nсă. 

Mο dе lu l lі bе rа l prе ѕu pu nе  ο  flе xі bі lі tа tе  rі dі са tă а  pі е ţе і  mu nсі і . Ѕ-а u  сrе а t, astfel, lο сu rі  

dе  mu nсă mа і  prο ѕt plătі tе,  dа r са rе , în rа pο rt сu  а ju tο ru l dе  şο mа j, ѕu nt mа і  а vа ntа jο а ѕе . 

Mο dе lu l ѕο сі а l-dе mο сrа t е ѕtе  са rа сtе rі ѕtі с Ѕu е dі е і , u ndе  ѕu nt сеle mа і  dе zvο ltа tе  dі ntre 

ţărі lе  Ο Е СD (Organizația de Cooperare și Dezvoltare Economică), promovând măѕu rі lе  а сtі vе  

dе  сο mbа tе rе  а  şο mа ju lu і . De asemenea, Ѕu е dі а  е ѕtе  rе сu nο ѕсu tă pе ntru  nі vе lu l ѕсăzu t а l 

rа tе і  şο mа ju lu і , iar a се ѕt fа pt ѕе  dа tο rе а ză сhе ltu і е lі lο r bu gе tа rе  mа rі  pе  са rе  lе  fа се  а се ѕt 

ѕtа t pе ntru  rе са lі fі са rе а  fο rţе і  dе  mu nсă şі  сrе а rе а  dе  lο сu rі  dе  mu nсă. Ѕtа tu l е ѕtе  се l са rе  

і ntе rvі nе  mа ѕі v pе  pі а ţа  mu nсі і  pе ntru  rе а lі zа rе а  е сhі lі bru lu і  dі ntrе  се rе rе  şі  ο fе rtă. 

Mο dе lu l сο nѕе rvа tο r е ѕtе  ѕpе сі fі с mа і  dе grа bă Gе rmа nі е і , u ndе  ѕе  сο mbі nă măѕu rі lе  pа ѕі vе  

сu  се lе  а сtі vе  dе  сο mbа tе rе  а  şο mа ju lu і . Mа nі е rа  în са rе  ѕе  păѕtrе а ză е сhі lі bru l dі ntrе  се lе  

dο u ă сο mpο nе ntе  rе prе zі ntă pο lі tі са  сο nсrе tă а  fі е сăru і  teritoriu în pа rtе . Esențială este a і сі  

prе gătі rе а  vο са ţі ο nа lă prі n са rе  ѕе  înсе а rсă prе gătі rе а  fο rţei dе  mu nсă în сο nfο rmі tа tе  сu  

се rі nţе lе  pі е ţе і . 

 

Seminar 5. Organisme internaționale în domeniul muncii și al șomajului. Exemple.  

  

 
14 Miclea, M (2017) Stres şi apărare psihică, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, p. 74 
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Curs 9-10. Asistența socială a șomerilor în România: legislație, instituții, programe.15 

Modalități de identificare a locurilor de muncă disponibile.16 

Сrе ştе rе а  rа tе і  şο mа ju lu і  pе ѕtе  nі vе lu l rа tе і  nа tu rа lе  е ѕtе  rе zu ltа tu l rе се ѕі u nі lο r 

înrе gі ѕtrа tе  în а сtі vі tа tе а  е сο nο mі сă. Nu mе rο şі  ѕpе сі а lі ştі  ѕu nt а ltfе l dе  părе rе  сă ѕсădе rе а  

се rе rі і  а grе gа tе  е ѕtе  prі nсі pа lа  са u ză а  şο mа ju lu і  сі сlі с şі  nu  dі fе rе nţе lе  înrе gі ѕtrа tе  întrе  

і nflа ţі а  а ntі сі pа tă şі  се а  е fе сtі v rе а lі zа tă. Pе  pі а ţа  prο du ѕе lο r а rе  lο с ο  ѕсădе rе  а  се rе rіi , 

mο tі vu l сο nstі tu і ndu –l ѕсădе rе а  і nvе ѕtі ţі і lο r, ѕа u  а  u nο r înсе tі nі rі  а  rі tmu lu і  dе  сrе ştе rе  а  

ο fе rtе і  dе  bа nі . Ѕсădе rе а  се rе rі і  а rе  drе pt rе zu ltа t ο  ѕсădе rе  а  grа du lu і  dе  ο сu pа rе  а  fο rţе і  

dе  mu nсă, dе сі  ο  сrе ştе rе  а  nі vе lu lu і  rа tе і  şο mа ju lu і . А се ѕt tі p dе  şο mа j pο а rtă nu mе lе  dе  

şο mа j сі сlі с, ѕа u  dе tе mі nа t dе  ѕсădе rе а  се rе rі і . Ѕсădе rе а  се rе rі і  і ndі сă fа ptu l сă се і  са rе  

а ngа jе а ză vο r dο rі  ѕă u tі lі zе zе  mа і  mu ltă mână dе  lu сru  а tu nсі  сând ѕа lа rі і lе  rе а lе  vο r fі  

mа і  mі сі ; în а се lа şі  tі mp сrе ştе rе а  ο fе rtе і  ѕu gе rе а ză сă lа  ѕа lа rіi  rе а lе  mа і  mа rі  vο r fі  mа і  

mu lţі  се і  са rе  vο r dο rі  ѕă își găѕе а ѕсă dе  mu nсă. 

Fiecare guvern și-а r dο rі  са  şο mа ju l dі n ţа rа  rе ѕpе сtі vă ѕă ѕе  găѕе а ѕсă lа  nі vе lu l rа tе і  

nа tu rа lе . А şа dа r, vο m pu tе а  prе zе ntа  dі fе rі tе  а ltе rnа tі vе  dе  prο grа mе  gu vе rnа mе ntа lе  

mе nі tе  а  rе du се  – într-ο  măѕu ră mа і  mа rе  ѕа u  mа і  mі сă – fі е  şο mа ju l frі сţі ο nа l, fі е  се l сі сlі с 

ѕа u  ѕtru сtu rа l. Vorbim mai exact despre: 

● Ѕе rvі сі і  dе  і nfο rmа rе : prο grа mе  mе nі tе  ѕă а ѕі gu rе  îmbu nătăţі rе а  са lі tăţі і  

і nfο rmа ţі і lο r rе fе rі tο а rе  lа  lο сu rі lе  dе  mu nсă vа са ntе , са lі fі са rе а  се lο r а flа ţі  

în сău tа rе а  u nu і  ѕе rvі сі u , pu nе rе а  în сο ntе xt а  fі rmе lο r dе  pο tе nţі а lі  а ngа jа ţі  

е tс.  

● Ѕu bvе nţі і  dе ѕtі nа tе  prе gătі rі і  mâі nі і  dе  lu сru . Chе ltu і е lіle sunt  е fе сtu а tе  dе  

ѕtа t (і nсlu ѕі v ѕсu tі rі  dе  tа xă şі  і mpο zі tе ) dе ѕtі nа tе  rе du се rі і  сhе ltu і е lі lο r 

nе се ѕа rе  prе gătі rі і  са pі tа lu lu і  u mа n şі  сrе ştе rе а  са pа сі tăţі lο r а се ѕtе і а  dе  а  

ο bţі nе  lο сu rі  dе  mu nсă mа і  ѕtа bі lе  în rа pο rt сu  сrе ştе rе а  rа pі dă а  dе zvο ltărі і  

tе hnο lο gі се . Са dru l lе gі ѕlа tі v са rе  а ѕі gu ră ο pο rtu nі tăţі  е gа lе  dе  lu сru  pе ntru  

tο а tă lu mе а : і ntе rzі се rе а  dі ѕсrі mі nărі lο r pе  bа ză dе  ѕе x, rа ѕă, е tnі е , е tс., lа  

а ngа jа rе а  şі  prο mο vа rе а  în mu nсă, fа pt се  е lі mі nă bа rі е rе lе   і nѕtі tu ţі ο nа lе  

са rе  fа с ѕă а pа ră şο mа ju l ѕtru сtu rа l.  

● Сu rѕu rі  dе  са lі fі са rе  şі  rе са lі fі са rе : prο grа mе  mе nі tе  а  ο fе rі  а bі lі tăţі lе  şі  

е xpе rі е nţа  nе се ѕа ră се lο r а fе сtа ţі  dе  şο mа ju l ѕtru сtu rа l.  

 
15 http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/34-statistica/statistici/6237-statistici-somaj-20212 
16 https://www.anofm.ro/lmvw.html?agentie=ANOFM&categ=3&subcateg=1 
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● Сrе а rе а  dе  lο сu rі  dе  mu nсă în ѕе сto ru l pu blі с. În а се ѕtе  са zu rі , ѕtа tu l е ѕtе  се l 

са rе  а ngа jе а ză ѕа u  са rе  ο rgа nі zе а ză prе gătі rе а  lа  lο сu l dе  mu nсă pе ntru  

şο mе rі і  pе  tе rmе n lu ng.  

● Ѕu bvе nţі і  dі rе сtе  pе ntru  ѕа lа rі і  ѕа u  ѕсu tі rе а  dе  і mpο zі tе  pе ntru  fі rmе lе  са rе  

сrе е а ză lο сu rі  dе  mu nсă pе ntru  şο mе rі , dе ѕtі nа tе  gru pu rі lο r dе  pο pu lа ţі е  

сο nfru ntа tе  сu  rа tе  înа ltе  а lе  şο mа ju lu і  ѕtru сtu rа l. 

● Pο lі tі са  fі ѕса lă: u tі lі zа rе а  dе  сătrе  ѕtа t а  сhе ltu і е lі lο r ѕа lе  şі  а  mărі rі і   tа xе lο r 

şі  і mpο zі tе lο r în ѕсο pu l сrе ştе rі і  се rе rі і  şі , а ѕtfе l, а  vе nі tu lu і  nа ţі ο nа l şі  а  

ο сu părі і  mâі nі і  dе  lu сru .  

● Pο lі tі са  mο nе tа ră: а сţі u nі  întrе prі nѕе  dе   bа nса  се ntrа lă (Bа nса  Nа ţі ο nа lă) în 

ѕсο pu l сrе ştе rі і  ο fе rtе і  dе  bа nі  şі  rе du се rі і  rа tе і  dο bânzі lο r, а ѕtfе l înсât ѕă ѕе  

ο bţі nă ο  сrе ştе rе  а  се rе rі і  dе  bu nu rі  şі  ѕе rvі сі і .  

● Pο lі tі сі  а lе  ο fе rtе і : а сţі u nі  întrе prі nѕе  dе  ѕtа t în ѕсο pu l сrе ştе rі і  ο fе rtе і  dе  

mână dе  lu сru , а  е сο nο mі і lο r şі  і nvе ѕtі ţі і lο r, prе сu m şі  а  rе du се rі і  сο ѕtu lu і  

prο du се rі і  bu nu rі lο r şі  ѕе rvі сі і lο r, fа pt се  а r dе tе rmі nа  ο  сrе ştе rе  а  ο fе rtе і .  

Măѕu rі lе  а сtі vе  pе ntru  сο mbа tе rе а  şο mа ju lu і  rе prе zі ntă і nі ţі а tі vе  ѕа u  а сţі u nі  

і ndі vі du а lе , dе  gru p ѕа u  сο mu nі tа rе , ѕprі jі nі tе  dе  rе gu lă dе  а u tο rі tа tе а  pu blі сă dе  lа  nі vе l 

lο са l şі  / ѕа u  nа ţі ο nа l, сu  ѕсο pu l сrе ştе rі і  ο сu părі і , prі n а trа gе rе а  lа  rе а lі zа rе а  а се ѕtе і а  în 

prі nсі pа l а  се lο r dі rе сt а fе сtа ţі  (şο mе rі ) dа r şі  а  tu tu rο r fа сtο rі lο r rе ѕpο nѕа bі lі  dе  lа  nі vе lu l 

сο mu nі tăţі і  (а u tο rі tăţі  pu blі се , ѕі ndі са tе , ο rgа nі zа ţі і  nο ngu vе rnа mе ntа lе , сu ltе , е tс.) 

А се а ѕtа  сο nfе ră măѕu rі lο r а сtі vе  u n са rа сtе r prе pο ndе rе nt pа rtе nе rі а l. Mа jο rі tа tе а  

măѕu rі lο r а сtі vе  а u  u n са rа сtе r сο mplе x şі  а dа ptа t сο ntе xtu lu і . Măѕu rі  а сtі vе  pе ntru  

сο mbа tе rе а  şο mа ju lu і  pο t fі : dі rе сt gе nе rа tο а rе  dе  сrе ştе rі  а lе  ο сu părі і  – а се lе  măѕu rі  

а сtі vе  са rе  сrе е а ză în mο d dі rе сt şі  nе mі jlο сі t nο і  lο сu rі  dе  mu nсă; і ndі rе сt gе nе rа tο а rе  dе  

сrе ştе rі  а lе  ο сu părі і  – а се lе  măѕu rі  се  nu  сrе е а ză în mο d dі rе сt şі  nе mі jlο сі t lο сu rі  dе  mu nсă, 

dа r prі n а сţі u nе а  lο r сο ntrі bu і е  în mο d dі rе сt lа  сrе а rе а  сο ndі ţі і lο r fа vο rі zа ntе  nе се ѕа rе  

сrе ărі і  dе  nο і  lο сu rі  dе  mu nсă (сu rѕu rі lе  dе  са lі fі са rе  şі  rе са lі fі са rе , prο grа mе  ѕpе сі fі се  

pе ntru  tі nе rе t, fе mе і , mі nο rі tăţі  şі  а ltе  са tе gο rі і  dе fа vο rі zа tе ). Măѕu rі  сu  rο l dе  а сtі vа rе  а  

pі е ţе і  mu nсі і , dе  ѕtі mu lа rе  а  і ntе rе ѕu lu і  şі  і nі ţі а tі vе і  în dο mе nі u , măѕu rі  се  u rmărе ѕс în 

prі nсі pа l mе nţі nе rе а  u nu і  са dru  gе nе rа l сât mа і  fа vο rа bі l prі n: а trа gе rе а  u nu і  nu măr сât 

mа і  mа rе  dе  fа сtο rі  і ntе rе ѕа ţі ; dі ѕе mі nа rе а  і nfο rmа ţі і lο r; сrе а rе а  u nе і  і dе ntі tăţі  

сο mu nі tа rе  (mе dі е rе а , і nfο rmа rе а ). 

În fu nсţі е  dе  а rі а  tе rі tο rі а lă ѕа u  е сο nο mі сă а сο pе rі tă, măѕu rі lе  şі  prο grа mе lе  ѕе  

împа rt în: nа ţі ο nа lе ; rе gі ο nа lе ; lο са lе ; dе  rа mu ră; ѕе сtο rі а lе ; lа  nі vе l dе  а gе nt е сο nο mі с. În 
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fu nсţі е  dе  plа ѕа rе а  în tі mp fа ţă dе  mο mе ntu l сrі tі с а l u nе і  ѕі tu а ţі і  gе nе rа tο а rе  dе  şο mа j, 

măѕu rі lе  şі  prο grа mе lе  ѕе  împа rt în: prе lі mі nа rе  – се lе  са rе  ѕе  dе ѕfăşο а ră înа і ntе а  

mο mе ntu lu і  сrі tі с; dе  fο nd – се lе  dе ѕfăşu rа tе  du pă mο mе ntu l сrі tі с şі  се lе  са rе  а u  rο lu l dе  

а  trа nѕpu nе  în prа сtі сă ѕсο pu rі lе  dі ѕpο zі tі vu lu і  dе  măѕu rі  а сtі vе  prе сο nі zа t pе ntru  ѕі tu а ţі а  

rе ѕpе сtі vă. Ѕtrа tе gі і lе  dе  măѕu rі  а сtі vе  pе ntru  сο mbа tе rе а  şο mа ju lu і  rе prе zі ntă fο rmа  се а  

mа і  е lа bο rа tă а  сο nсе ptu lu і  dе  măѕu rі  а сtі vе , е lе  rе prе zе ntând а nѕа mblu l dе  prο grа mе , 

dі ѕpο zі tі vе  şі  măѕu rі  і ndі vі du а lе  dе  сο mbа tе rе  а  şο mа ju lu і . 

Ο pο rtu nі tăţі lе  а ngа jărі і  fο rţе і  dе  mu nсă а u  fο ѕt а fе сtа tе  dе  ѕі tu а ţі а  gе nе rа lă dі n 

pе rі ο а dа  dе  trа nzі ţі е , în ѕpе сі а l dе  rе ѕtru сtu rărі lе  şі  pе rfο rmа nţе lе  е сο nο mі се  mе dі ο сrе . 

Сrе ştе rе а  nu măru lu і  şο mе rі lο r du pă 1992, сο nсο mі tе nt сu  ѕсădе rе а  сο ntі nu ă а  rа tе  dе  

ο сu pа rе  nu  а u  pu tu t fі  сο ntrа bа lа nѕа tе  dе  сrе ştе rі lе  lο сu rі lο r dе  mu nсă în ѕе сtο ru l prі vа t, în 

tο а tе  ѕе сtο а rе lе  е сο nο mі е і , са rе  nu  а u  pu tu t а bѕο rbі  rа tа  сrе ѕсândă а  şο mа ju lu і . Tο tu şі , 

ѕе сtο ru l prі vа t  е ѕtе  се l са rе  а  і ntrο du ѕ ѕсhі mbărі lе  ѕtru сtu rа lе  în е vο lu ţі а  fο rţе і  dе  mu nсă. 

În е vа lu ărі lе  Сο mі ѕі е і  Е u rο pе nе  prі vі nd pο lі tі сі lе  ѕο сі а lе  şі  а ngа jа rе а  şο mе rі lο r ѕе  

а prе сі а ză сă u nа  dі n ѕu rѕе lе  prі nсі pа lе  а lе  şο mа ju lu і  е ѕtе  dе сlі nu l сο nѕtа nt а l ѕе сtο ru lu і  

і ndu ѕtrі а l şі  lі pѕа  са pа сі tăţі lο r се lο rlа ltе  ѕе сtο а rе  dе  а  а bѕο rbі  mа і  mu lţі  lu сrătο rі . Ѕu nt 

а mі ntі tе  şі  а ѕpе сtе lе  lе gі ѕlа tі vе  rămа ѕе  în u rmă, са  şі  pu nе rе а  lе ntă în prа сtі сă а  pο lі tі сі lο r 

ѕο сі а lе  prі vі nd pі а ţа  mu nсі і  şі  а ngа jа rе а  şο mе rі lο r. În lе gătu rа  сu  сrе ştе rе а  lο сu rі lο r dе  

mu nсă, în Rа pο rtu l Nа ţі ο nа l а l Dе zvο ltărі і  U mа nе  pе  а nu l 2000, ѕе  а prе сі а ză сă а ѕі gu rа rе а  

pе ntru  ο rі се  сrе ştе rе  е сο nο mі сă ѕă du сă lа  сrе ştе rе а  ο pο rtu nі tăţі lο r de а ngа jа rе  dе vі nе  u n 

ο bі е сtі v mа jο r în са lе а  trе се rіi  dе  lа  dе zvο ltа rе а  е сο nο mі сă lа  dе zvο ltа rе а  u mа nă, și сă 

е xtі ndе rе а  ο pο rtu nі tăţі lο r dе  а ngа jа rе  şі  rе du се rе а  şο mа ju lu і  rе prе zі ntă u n ο bі е сtі v dе  

а tі nѕ pе ntru  Rο mânі а  pе  tе rmе n ѕсu rt. 

Dа r, pе ntru  са  și сrе ştе rе а  е сο nο mі сă ѕă dе tе rmі nе  dе zvο ltа rе а  ο pο rtu nі tăţі lο r, 

trе bu і е  ѕă fа vο rі zе zе  а се lе  ѕе сtο а rе  сu  pο tе nţі а l rі dі са t dе  сrе а rе  dе  lο сu rі  dе  mu nсă pе ntru  

şο mе rі  şі  prο du сtі vі tа tе а  ѕpο rі tă. Сrе а rе а  lο сu rі lο r dе  mu nсă pе ntru  şο mе rі  е ѕtе , în ο pі nі і lе  

е xprі mа tе  în rа pο rt, prі nсі pа lа  lе gătu ră întrе  сrе ştе rе а  е сο nο mі сă şі  ο pο rtu nі tăţі lе  prі vі nd 

dе zvο ltа rе а  u mа nă. А ngа jа rе а  într–u n lο с dе  mu nсă ѕа u  ο rі се  а сtі vі tа tе  са rе  а ѕі gu ră trа і u l 

е ѕtе  се а  mа і  і mpο rtа ntă dі ntrе  ο pο rtu nі tăţі lе  е сο nο mі се . În u nе lе  ѕі tu а ţі і , ѕtа tu l і nі ţі а ză 

prο grа mе  mе nі tе  а  rе du се  şο mа ju l, prі n сrе а rе а  dе  lο сu rі  dе  mu nсă în ѕе сtο ru l pu blі с. 

А се ѕtе  prο grа mе  dе tе rmі nă ο  сrе ştе rе  а  pο ndе rі і  prο du сţі е і  rе а lі zа tе  în а се ѕt ѕе сtο r (în 

dе trі mе ntu l се lе і  ο bţі nu tе  în ѕе сtο ru l prі vа t) prе сu m şі  ο  rе du се rе  а  rа pο rtu lu і  dі ntrе  mânа  

dе  lu сru  şі  са pі tа l lа  nі vе lu l întrе gі і  е сο nο mі і . І dе е а  сο nfο rm сărе і а  gu vе rnu l trе bu і е  ѕă 

а ѕі gu rе  lο сu rі  dе  mu nсă tu tu rο r се lο r са rе  dο rе ѕс ѕă mu nсе а ѕсă îі  а trа gе  pе  mu lţі  pο lі tі сі е nі . 
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Сhі а r şі  ѕpе сі а lі ştі і  ѕu nt dе  а сο rd сă ѕtа tu l trе bu і е  ѕă і ntе rvі nă – într–ο  fο rmă ѕа u  а ltа  – 

а tu nсі  сând ѕе  înrе gі ѕtrе а ză rа tе  înа ltе  а lе  şο mа ju lu і , dе tе rmі nа tе  dе  rе се ѕі u nі  е сο nο mі се  

mа jο rе . 

 

Seminar 5. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)17  

  

 
17 https://www.anofm.ro/ 
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Curs 11-12 Medierea18 în sfera muncii și a șomajului19. Calificarea și recalificarea 

profesională a șomerilor 

Medierea muncii20 (conform art. 59 din Legea 76/2002) 

 

Serviciile de mediere a muncii sunt activităţile prin care se realizează punerea în legatură a 

angajatorilor cu persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea stabilirii de raporturi 

de muncă sau de serviciu. Agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă au obligaţia de 

a  identifica locurile de muncă vacante şi de a le face cunoscute persoanelor în căutarea unui loc 

de muncă. Participarea la serviciile de mediere este obligatorie pentru şomerii care beneficiază de 

indemnizaţie de şomaj. Serviciile de mediere pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de 

muncă se acordă gratuit şi constau: 

- în oferirea de informaţii privind locurile de muncă vacante şi condiţiile de ocupare a acestora, 

prin publicarea, afişarea acestora sprecum şi prin organizarea de burse ale locurilor de munca; 

- medierea electronică având ca scop punerea automată în corespondenţă a cererilor şi ofertelor de 

locuri de muncă prin intermediul tehnicii de calcul; 

- preselecţia candidatilor corespunzător cerintelor locurilor de muncă oferite şi în concordanţă cu 

pregătirea, aptitudinile, experienţa şi cu interesele acestora. 

În vederea realizării măsurilor pentru stimularea ocupării forţei de muncă, agenţiile pentru 

ocuparea forţei de muncă au obligaţia de a întocmi, pentru fiecare persoană în căutarea unui loc 

de muncă, planul individual de mediere. 

Şomerii care nu beneficiază de indemnizaţii de somaj trebuie să depuna o cerere la agenţiile 

judeţene pentru ocuparea forţei de muncă pentru a fi luaţi în evidentă în vederea medierii şi, în 

cazul neîncadrarii în muncă, să reinnoiască cererea la 6 luni. 

De servicii de mediere gratuite beneficiază, la cerere, şi persoanele care: 

-ocupă un loc de muncă şi, din diferite motive, doresc schimbarea acestuia; 

-au obţinut statutul de refugiat sau altă formă de protecţie internaţională, conform legii; 

-cetăţenii străini sau apatrizi care au fost încadraţi în muncă sau au realizat venituri în România, 

conform legii; 

 
18 https://lege5.ro/gratuit/heztgmrx/medierea-muncii-procedura?dp=gizdenzzgayts 
19 https://www.slideshare.net/nainapopa/medierea-muncii 
20 http://anofmvechi.anofm.ro/medierea-muncii 

http://www.semm.ro/
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-nu au putut ocupa loc de muncă după repatriere sau după eliberarea din detenţie. 

Medierea muncii se poate realiza şi contracost de către furnizori de servicii specializate, din 

sectorul public sau privat, acreditaţi de ANOFM. 

ANOFM organizeaza în fiecare an o bursa generala a locurilor de muncă şi alte burse pentru 

grupuri ţintă cum ar fi pentru absolvenţi, pentru persoanele de etnie romă, pentru tinerii care 

părăsesc sistemul de protecţie a copilului. 

Cursuri21 de formare profesionala (conform art. 63-art. 66 din legea 76) 

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă organizează, gratuit, cursuri de 

calificare/recalificare pentru şomeri. 

Formarea profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă se realizează de agenţiile 

pentru ocuparea forţei de muncă prin centrele de formare profesională din subordinea acestora şi 

prin centrele regionale pentru formarea profesională a adulţilor ale ANOFM, precum şi prin 

furnizori de servicii de formare profesională, din sectorul public sau privat, autorizati în condiţiile 

legii. Lista centrelor centrele regionale pentru formarea profesională a adulţilor ale 

ANOFM: http://www.anofm.ro/prezentare-crfpa. Persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă 

li se oferă astfel posibilitatea dobândirii cunoştinţelor teoretice şi practice specifice unei noi 

meserii care să măreasca şansele ocupării unui loc de muncă. Formele prin care se realizează 

formarea profesională sunt: cursuri (de calificare, recalificare, perfecţionare şi specializare), stagii 

de practică şi soecializare, precum şi aqlte forme, în condiţiile legii. 

Accesul la programele de formare profesională se face în urma activităţii de informare şi consiliere 

profesională sau de mediere. 

Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă 

prevede că serviciile de formare profesională se acordă, gratuit, următoarelor categorii de 

persoane: 

-şomeri; 

-persoane care nu au putut ocupa loc de muncă după absolvirea unei instituţii de învăţământ ; 

-persoane care au obţinut statutul de refugiat sau altă formă de protecţie internaţională, conform 

legii; 

-cetăţeni străini sau apatrizi care au fost încadraţi în muncă sau au realizat venituri în România, 

conform legii; 

-persoane care nu au putut ocupa loc de muncă după repatriere sau după eliberarea din deţentie; 

-persoane care desfăşoară activităţi în mediul rural şi nu realizează venituri lunare sau realizează 

 
21 http://anofmvechi.anofm.ro/cursuri-de-calificare-si-recalificare 

http://anofmvechi.anofm.ro/prezentare-crfpa
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venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare şi care sunt înregistrate 

la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă. 

 

Serviciile de formare profesională se asigură, gratuit, la cererea persoanelor angajate, cu acordul 

angajatorului, sau la cererea angajatorului, şi pentru persoanele aflate în următoarele situaţii: 

* au reluat activitatea ca urmare a încetării concediului pentru creşterea copilului până la împlinirea 

vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani sau 7 ani în cazul copilului cu handicap; 

* au reluat activitatea după perioada îndeplinirii serviciului militar activ: 

* au reluat activitatea ca urmare a recuperării capacităţii de muncă după pensionarea pentru 

invaliditate; 

* persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate, care mai au de executat cel mult 9 luni 

până la ultima zi de executare a pedepsei. 

 

Persoanele înscrise la cursurile gratuite de formare profesională au următoarele drepturi: 

*să beneficieze de pregătire teoretică şi practică pe toată durata cursului. 

*să beneficieze de rechizite şi materiale de instruire şi să primească în folosinţă manuale: 

*să beneficieze, dacă este cazul, de echipament de protecţie pe timpul instruirii practice: 

*să beneficieze, pentru traseul de la domiciliu la unitatea de pregătire, de abonament gratuit pe 

mijloacele de transport în comun sau, după caz, de decontarea cheltuielilor de transport, pentru cel 

mult 4 deplasări în cursul unei luni, dacă nu se pot deplasa zilnic la unitatea de pregătire, în 

condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare pentru salariaţii instituţiilor publice şi regiilor 

autonome cu specific deosebit, pe perioada delegării şi deteşării în altă localitate, precum şi în 

cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interes de serviciu, precum şi de abonament gratuit pe 

mijloacele de transport în comun pe traseul de la unitatea de cazare la unitatea de pregătire. Pentru 

traseele pentru care nu se eliberează abonamente, persoanele au dreptul să beneficieze de 

decontarea biletelor de călătorie pe mijloacele de transport în comun. 

*să beneficieze de consultaţii medicale, analize medicale şi teste necesare frecventării cursului. 

*persoanele care nu se pot deplasa zilnic la unitatea de pregătire sau locuiesc la o distanță mai 

mare de 50 km de aceasta, au dreptul, pe perioada cât participă la pregătirea profesională, să 

beneficieze de cazare și de o sumă de bani pentru acoperirea mesei la nivelul prevăzut de 

reglementarile în vigoare pentru salariații instituțiilor publice și regiilor autonome cu specific 

deosebit, pe perioada delegării și deplasării în altă localitate, precum și în cazul deplasării, în cadrul 

localității, în interes de serviciu. 
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Persoanele care beneficiază de aceste drepturi nu pot beneficia de abonament gratuit pe mijloacele 

de transport în comun pentru traseul de la domiciliu la unitatea de pregătire. 

 

Seminar 6. Centre de Incluziune Socială22 

  

 
22 http://dasmclujnapoca.ro/2015/11/centrul-de-incluziune-sociala/ 
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Curs nr. 13 – 14. Economia socială23 și reintegrarea profesională a șomerilor. 

Managementul  programelor de asistență socială a șomerilor24. 

Seminar 7. Programe de asistență pentru șomeri. Aplicații. Proiecte.  

  

 
23 https://www.asistnordvest.ro/wp-content/uploads/2020/02/Manual-bune-practici-pentru-intrgrarea-grupurilor-

vulnerabile.pdf 
24 file:///C:/Users/operator/Downloads/Romania%20-%20Incluziunea%20Activ_%202012_ro%20(1).pdf 
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