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Piaţa muncii 
 
Populaţia activă civilă 
 

 Regiunea Bucureşti Ilfov este cea mai importantă regiune de dezvoltare a României, prin 
prisma indicatorilor forţei de muncă, ponderea populaţie active în totalul naţional fiind de  
aproximativ 12% în anul 2005 şi 14% în anul 2011. 
 Populaţia activă a regiunii Bucureşti-Ilfov a cunoscut o creştere în perioada 
analizată, 2005-2011 de 15%, de la 1087.9 mii persoane active , la 1248.9 mii persoane active.  
 Din acest total, municipiul Bucureşti are o contribuţie de peste 86%, în valori brute 
dispunând de un număr de 1083.7 mii persoane active în anul 2011, în creştere cu 128.7 mii 
persoane (13%) faţă de anul 2005.  
 Judeţul Ilfov contribuie cu aproximativ 14% din totalul populaţiei active din regiune, în 
valori fizice crescând de la 132.9 mii persoane în anul 2005, la 165.2 mii persoane în anul 2011.  
 În ceea ce priveşte împărţirea pe sexe a populaţiei active civile în regiune, populaţia 
feminină reprezinta în anul 2011 49% din total, iar populaţia masculină restul de 51%. 
 Numărul de persoane active de sex masculin a crescut cu 5%, de la 603.8 mii persoane 
în anul 2005, la 634.2 mii persoane în anul 2011, iar cel de sex feminin cu 27%, de la 484.1 mii 
persoane în anul 2005, până la 614,7 mii persoane active în anul 2011. 
 Contribuţiile muncipiului Bucureşti şi ale judeţului Ilfov la formarea populaţiei active civile 
în regiune se păstrează şi în cazul impărţirii pe sexe,  dar cu disparităţi evidente: numarul de 
persoane active de sex masculin, atât la nivelul regiunii Bucureşti Ilfov, cât şi la nivel naţional, 
este mai mare, pe toată perioada analizată decât numărul de persoane active de sex feminin. 
 
 

Populaţia activă civilă pe sexe şi judeţe 
    

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Evoluţie 

2005 
2011 

UM: Mii persoane % 

Total 

România 8913,4 8929,8 9093,7 9150,4 9120,1 8998,3 8826,5 -1%
Bucureşti-Ilfov 1087,9 1155,5 1232,1 1302,1 1250,4 1244,1 1248,9 +15%
Ilfov 132,9 142,3 151,5 161,7 159,9 161,6 165,2 +24%
Bucureşti 955 1013,2 1080,6 1140,4 1090,5 1082,5 1083,7 +13%

Masculin 

România 4728,9 4728,3 4845,4 4919,2 4854 4781,8 4645,5 -2%
Bucureşti-Ilfov 603,8 622,1 641,4 683,4 652 626,1 634,2 +5%
Ilfov 71 75,8 83,5 90,9 85,7 86,8 91,5 +29%
Bucureşti 532,8 546,3 557,9 592,5 566,3 539,3 542,7 +2%

Feminin 

România 4184,5 4201,5 4248,3 4231,2 4266,1 4216,5 4181 -0.1%
Bucureşti-Ilfov 484,1 533,4 590,7 618,7 598,4 618 614,7 +27%
Ilfov 61,9 66,5 68 70,8 74,2 74,8 73,7 +19%
Bucureşti 422,2 466,9 522,7 547,9 524,2 543,2 541 +28%

*Sursa: INSSE: www.insse.ro  
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Rata de activitate 
 
 Rata de activitate a populaţiei active din categoria de vârstă 15-64 ani la nivelul 
regiunii Bucureşti Ilfov înregistrează o tendinţă ascendentă în perioada analizată, crescând 
de la 63.8% în anul 2005, la 68.5% în anul 2011 şi depăşeşte în mod constant valorile medii 
înregistrate la nivel naţional.  
 În cazul împărţirii pe medii de rezidenţă, conform datelor din tabelul de mai jos, se pot 
observa diferenţele existente între ratele de activitate din mediul urban şi cele din mediul rural.  
 Rata de activitatea în mediul urban este mai mare decât cea din mediul rural cu până la 
7%, dar în ambele cazuri traiectoria este una ascendenta pe toată perioada analizată.  
 

Rata de activitate pe medii de rezidenţă şi sexe 

Medii de 
rezidenta/Sex Regiune 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Evoluţie 

2005 
2011 

UM: Procente 
România  62,4 63,7 63 62,9 63,1 63,6 63,3 +0,9
Total Regiune 

Bucureşti-Ilfov 

63,8 66 65,1 65,5 66,5 67,4 68,5 +4,7
Urban 64,4 66,5 65,4 65,6 66,6 68,1 69,0 +4,6
Rural 57,7 60,1 60,3 63,5 64,6 59,7 62,7 +5,0
Total Regiune 63,8 66 65,1 65,5 66,5 67,4 68,5 +4,7
Masculin  71,4 73,2 73 74 74,2 74,7 75,9 +4,5
Feminin  56,9 59,6 57,8 57,7 59,3 60,7 61,7 +4,8
*Sursa: INSSE: www.insse.ro  

 
 Rata de activitate împărţită pe sexe păstrează disparităţile evidenţiate la nivelul 
regiunii, rata de activitate a persoanelor de sex masculin fiind în mod constant mai mare decât 
cea a persoanelor de sex feminin.  
 În cazul persoanelor de sex masculin, rata de activitate creşte de la 71.4% în anul 2005, 
la 75.9% în anul 2011, cu aproximativ 14% mai mare decât cea a persoanelor de sex feminin. 
Rata de activitate în cazul femeilor a crescut de la 56.9% în anul 2005, la 59.6% în anul 2006 
(maximul înregistrat în perioada analizata), a scăzut la 57.8% în 2007, apoi a crescut iar pana la 
61,7% în anul 2011. 
 
Populaţia ocupată 
 

Populaţia ocupată 

  
CAEN Rev.1 CAEN Rev.2 Evoluţie 

2005 
2011 2005 2006 2007 2008 2008 2009 2010 2011 

 UM: Mii persoane % 
România 9147 9313 9353 9369 9369 9243 9240 9138 -0,1%

Bucureşti Ilfov 962 1023 1018 1032 1032 1042 1051 1058 +9,98%
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*Sursa: INS - Repere economice şi sociale regionale: Statistică teritorială 2010-2013  
 
 Populaţia ocupată la nivelul regiunii Bucureşti Ilfov are o tendinţă de creştere per 
ansamblu de aproximativ 10%, de la 962 mii persoane ocupate în anul 2005, la 1051 mii 
persoane în anul 2010, cu o scădere mică în anul 2007, de la 1023 mii persoane, la 1018 mii 
persoane. Ca pondere în populaţia ocupată totală a României, regiunea oscilează cu o 
contribuţie cuprinsă între 10.51% în anul 2005 şi 11.58% în anul 2011.  
 

 
                              *Sursa: INS - Repere economice şi sociale regionale: Statistică teritorială 2010-2013  
 
 La nivelul României, împărţirea populaţiei ocupate pe sectoare de activitate este relativ 
proporţională, spre exemplu în anul 2005 32.2% din persoanele ocupate se aflau în agricultură, 
30.3% în industrie şi construcţii şi 37.5% în domeniul serviciilor. Pe parcursul perioadei 
analizate aceste procente s-au modificat, sectorul serviciilor castigând teren în faţa agriculturii 
(28.6% din persoanele ocupate lucrau în agricultură, 28,8% în industrie şi construcţii şi 42.6% în 
sectorul serviciilor). 
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                               *Sursa: INS - Repere economice şi sociale regionale: Statistică teritorială 2010-2013  
  
 În cazul regiunii Bucureşti Ilfov ponderea persoanelor ocupate în agricultura este de 
doar 1.1% în anul 2011, în scădere cu 0.5% faţă de nivelul din 2005. În industrie şi construcţii 
ponderea populaţiei ocupate scade de la 30.5% în anul 2005, la 22.6% în anul 2011. Sectorul 
serviciilor este stâlpul de rezistenţă în regiunea Bucureşti Ilfov, populaţia ocupată fiind de 67.9% 
în anul 2005, în creştere până la  76.3% în anul 2011.  
 Prin urmare, se poate constata că situaţia regiunii este total diferită de cea naţionala, 
fiind vorba de o regiune de capitală cu un grad ridicat de urbanizare. 
 

Populaţia ocupată pe sexe şi sectoare de activitate 

  
CAEN Rev.1 CAEN Rev.2 

2005 2006 2007 2008 2008 2009 2010 2011
Masculin - mii persoane: 

România 

5011 5047 5116 5157 5157 5100 5112 5026
Agricultură (%) 31.5 29.8 28.3 27.4 27.3 27.8 29.1 27.3
Industrie şi construcţii (%) 34.9 35.1 37 37.7 38 36.6 35.5 35.9
Servicii (%) 33.6 35.1 34.7 24.9 34.7 35.6 35.4 36.8
Feminin - mii persoane: 4136 4239 4237 4212 4212 4143 4128 4112
Agricultură (%) 33 31.4 31 30.4 30.4 30.7 31.3 30.2
Industrie şi construcţii (%) 24.8 25.3 24.7 23.8 23.8 21.9 20.2 20.1
Servicii (%) 42.2 43.3 44.3 45.8 45.8 47.4 48.5 49.7
Masculin - mii persoane: 

Bucureşti 
Ilfov 

510 539 542 553 553 554 553 558
Agricultură (%) 1.8 2.1 1.6 2 1.8 1.8 1.2 1.2
Industrie şi construcţii (%) 34.5 31.7 33.5 32.7 32.7 31.2 30 28.7
Servicii (%) 63.7 66.2 64.9 65.3 65.5 67 68.8 70.1
Feminin - mii persoane: 452 484 476 479 479 488 498 500
Agricultură (%) 1.3 2.1 0.9 1 0.9 1.2 0.8 0.9
Industrie şi construcţii (%) 25.9 24.3 22.4 20 19.9 18.3 16.5 15.8
Servicii (%) 72.8 73.6 76.7 79 79.2 80.5 82.7 83.3
*Sursa: INS - Repere economice şi sociale regionale: Statistică teritorială 2010-2013 

 
 La nivel naţional, împărţirea pe sexe a populaţiei ocupate este următoarea: numarul 
de persoane ocupate de sex masculin creşte de la 5011 mii persoane în anul 2005 la 5026 mii 
persoane în anul 2011, iar numărul de persoane ocupate de sex feminin scade de la 4136 mii 
persoane în anul 2005, la 4112 mii persoane în anul 2011. În anul 2005 persoanele de sex 
masculin au lucrat în proporţie de 31.5% în agricultura, 34.9% în industrie şi construcţii şi 33.6% 
în servicii. În anul 2011, repartiţia persoanelor ocupate de sex masculin s-a modificat astfel: 
27.3% lucrau în agricultură, 35.9% în industrie şi construcţii şi 36.8% în servicii.  
 Persoanele de sex feminin au fost ocupate: în agricultură în proporţie de 33% în anul 
2005, în scădere până la 30.2% în anul 2011, în industrie şi construcţii în proporţie de 24.8% în 
anul 2005, în scădere până la 20.1% în anul 2011 şi în servicii în proporţie de 42.2% în anul 
2005, în creştere până la 49.7% în anul 2011.  
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 În regiunea Bucureşti Ilfov împărţirea pe sexe a populaţiei ocupate verifică direcţia 
trasată de evoluţia de la nivel naţional. Astfel, populaţia ocupată de sex masculin a crescut de la 
510 mii persoane în anul 2005 la 558 mii persoane în anul 2011.  
 Procentele pe sectoare de activitate fiind următoarele: 1.8% în agricultura în scădere 
până la 1,2% în anul 2011, 34.5% în industrie şi construcţii în anul 2005, în scădere până la 
28,7% în anul 2011 şi 63.7% în servicii în anul 2005, în creştere până la 70,1% în anul 2011.  
 Populaţia ocupată de sex feminin înregistrează valori mai mici decât cea de sex 
masculin, crescând totuşi de la 452 mii persoane în anul 2005, la 500 mii persoane în anul 
2011. Din acest total, 1.3% din persoanele ocupate de sex feminin sunt în  agricultură în anul 
2005, în scădere până la 0.9% în anul 2011, 25.9% din persoanele ocupate sunt în industrie şi 
construcţii, în scădere până la 15.8% în anul 2011 şi 72.8% din persoanele ocupate de sex 
feminin se regăsesc în sectorul serviciilor în anul 2005, în creştere până la 83.3% în anul 2011. 
 

Populaţia ocupată pe medii de rezindenta şi sectoare de activitate 

  
CAEN Rev.1 CAEN Rev.2 

2005 2006 2007 2008 2008 2009 2010 2011
Urban - mii persoane: 

România 

4889 5115 5072 5101 5101 5032 5032 5072
Agricultură (%) 4.3 4.2 2.7 2.4 2.3 3.4 3.5 3.0
Industrie şi construcţii (%) 40.5 40 41.1 40.1 40.3 37.9 36.5 35.9
Servicii (%) 55.2 55.8 56.2 57.5 57.4 58.7 60 61.1
Rural - mii persoane: 4258 4198 4281 4268 4268 4211 4208 4066
Agricultură (%) 64.2 62.6 61.3 60.3 60.2 59.9 61.9 60.5
Industrie şi construcţii (%) 18.7 19.2 19.9 21.1 21.2 20.5 19.3 19.9
Servicii (%) 17.1 18.2 18.8 18.6 18.6 19.6 18.8 19.6
Urban - mii persoane: 

Bucureşti 
Ilfov 

885 959 954 961 961 969 977 977
Agricultură (%) 0.4 1 0.4 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2
Industrie şi construcţii (%) 30.5 28.3 28.2 26.9 26.8 25.2 23 21.9
Servicii (%) 69.1 70.7 71.4 72.9 73.1 74.6 76.8 77.9
Rural - mii persoane: 77 64 64 71 71 73 74 81
Agricultură (%) 15.6 18 15.4 18.7 18.7 18.2 11.9 11.2
Industrie şi construcţii (%) 30.4 26.8 28.7 25.7 26.1 25 30.9 31.6
Servicii (%) 54 55.2 55.9 55.6 55.2 56.8 57.2 57.2

*Sursa: INS - Repere economice şi sociale regionale: Statistică teritorială 2010-2013 

 
 Din punct de vedere a împărţirii pe medii de rezidenţă numărul de persoane 
ocupate este mai mare în mediul urban decât în mediul rural. 
 La nivel naţional populaţia ocupata din mediul urban prezintă valori cuprinse între 4889 
mii persoane ocupate în anul 2005, în creştere până la 5072 mii persoane ocupate în anul 
2011, iar la nivelul regiunii Bucureşti Ilfov valori cuprinse între 885 mii persoane ocupate în anul 
2005, în creştere până la 977 mii persoane ocupate în anul 2011. 
 În mediul rural, la nivel naţional, numărul persoanelor ocupate prezintă un trend 
descrescător, scăzând de la 4258 mii persoane în anul 2005, la 4066 mii persoane în anul 
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2011. La nivelul regiunii Bucureşti Ilfov trendul este unul crescător, numărul de persoane 
ocupate sporind de la 77 mii persoane în anul 2005, la 81 mii persoane în anul 2011. 
 
 În regiunea Bucureşti Ilfov ponderea persoanelor ocupate în agricultura din mediul 
urban este în scădere, de la 0.4% în anul 2005, la 0.2% în anul 2011. Construcţiile şi industria 
în mediul urban scade de la 30.5% persoane ocupate în anul 2005, la 21,9% în anul 2011, iar 
serviciile în mediul urban, câştigă teren prin creşterea de la 69.1% persoane ocupate în anul 
2005, la 77.9% persoane ocupate în anul 2011.  
 În mediul rural repartizarea pe sectoare de activitate este diferită după cum urmează: 
ponderea persoanelor ocupate în agricultura a scăzut de la 15.6% în anul 2005, la 11.2% în 
anul 2011, în industrie şi construcţii, ponderea persoanelor ocupate creşte de la 30.4% în anul 
2005, la 31,6% în anul 2011, iar în sectorul serviciilor ponderea persoanelor ocupate creşte de 
la 54% în anul 2005, la 57,2% în anul 2011. 
 
Rata de ocupare 
 

 
                          *Sursa: INSSE: www.insse.ro 
 
  Rata de ocupare la nivelul regiunii Bucureşti Ilfov, calculată ca raport între populaţia 
ocupată şi populaţia totală cu vârste cuprinse între 15-64 ani,  prezintă un trend crescător în 
perioada analizată, crescând de la 59,4% în anul 2005, la 64,7% în anul 2011 şi se situează cu 
aproape 6%  peste valoarea înregistrata la nivel naţional. 
 În ceea ce priveşte împărţirea ratei de ocupare la nivelul Regiunii Bucureşti Ilfov pe 
grupe de vârstă situaţia se prezintă astfel: în cazul persoanelor tinere (15-24 ani), rata de 
ocupare este mai mică decât media naţionala (care oscileaza între 25.6% în anul 2005, în 
scădere până la 23.8% în anul 2011) şi are un trend preponderent crescător, de la 21.3% în 
anul 2005, la 23.4% în anul 2011.  
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 *Sursa: INSSE: www.insse.ro 

 
  În cazul grupei de vârstă 25-54 ani, rata de ocupare este considerabil mai mare decât 
cea în cazul tinerilor şi depăşeste constant media naţională cu un procent curpins între 4.7% în 
anul 2005 şi 9.5% în anul 2011. Rata de ocupare în randul persoanelor cu vârstă curpinsă între 
55-64 ani era în creştere în perioada analizată, de la 26.6% în anul 2005, la 32.2% în anul 
2011, dar nu a depăşit niciodată media naţionala cuprinsă între 39.4% în 2005 şi 40% în 2011. 
 Rata de ocupare a regiunii pe sexe prezintă disparităţi mari, pe toate categoriile de 
vârstă, procentul de ocupare a persoanelor de sex feminin fiind inferior celui a persoanelor de 
sex masculin. Spre exemplu, în categoria de vârstă 15-24 ani, diferenţele au valori cuprinse 
între minim 3.7% în anul 2005 şi  maxim 4.8% în anul 2011. 
 

Rata de ocupare pe grupe de vârstă şi sexe  
Grupa 

de 
vârstă 

Sex Regiune 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Evoluţie 

2005 
2011 UM: Procente 

15 - 24 
ani 

Total România 25,6 24,5 24,4 24,8 24,5 24,3 23,8 -1,8%

- Bucureşti-
Ilfov 21,3 21,7 21,1 22 23,2 21,2 23,4 +2,1%

Masculin România 29,4 28,2 28,3 29,1 28,3 28,1 27,0 -2,4%

- Bucureşti-
Ilfov 23,1 25,3 24,7 25,7 25,4 25,0 25,8 +2,7%

Feminin România 21,6 20,6 20,2 20,2 20,6 20,4 20,4 -1,2%

- Bucureşti-
Ilfov 19,4 18,1 17,5 18,2 21,0 17,4 21,0 +1,6%

25 - 54 
ani 

Total România 73,3 74,7 74,6 74,4 73,7 74,4 74,1 +0,8%

- Bucureşti-
Ilfov 78 81,8 81,5 82 82,2 83,3 83,6 +5,6%

Masculin România 80 80,8 80,6 80,9 80,5 81,5 80,7 +0,7%

- Bucureşti-
Ilfov 85,6 88,6 88,6 89,5 89,1 88,9 89,7 +4,1%

Feminin România 66,5 68,6 68,5 67,8 66,9 67,2 67,4 +0,9%

- Bucureşti-
Ilfov 71,1 75,7 75,1 75,2 76 78,1 77,9 +6,8%

55 - 64 
ani 

Total România 39,4 41,7 41,4 43,1 42,6 41,1 40,0 +0,6%

- Bucureşti-
Ilfov 26,6 32,1 29,8 32,2 33,2 33,5 32,2 +5,6%

Masculin România 46,7 50 50,3 53 52,3 50,3 48,9 +2,2%

- Bucureşti-
Ilfov 37,8 44,5 43,7 47,4 48,6 46,9 45,4 +7,6%

Feminin România 33,1 34,5 33,6 34,4 34,1 33,0 32,2 +0,9%

- Bucureşti-
Ilfov 17,3 21,6 18 19,3 20,2 22,3 21,3 +4%
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 Concluzionând asupra structurii populaţiei ocupate în regiunea Bucureşti Ilfov pe sexe şi 
medii de rezidenţă putem afirma că: 

• Numărul total de persoane ocupate este în creştere în perioada analizată. 
• Ponderea persoanelor ocupate în agricultura este mică, în comparatie cu ponderea din 

sectorul serviciilor. 
• Numărul persoanelor ocupate de sex masculin depăşeste în mod constant numărul 

persoanelor ocupate de sex feminin. 
• Numărul persoanelor ocupate este mai mare în mediul urban decât în cel rural, 

diferenţele constând în modalitatea de repartizare pe sectoare de activitate. 
 

Numărul de şomeri 
 

 
           *Sursa: INSSE: www.insse.ro  
 
 Numărul şomerilor înregistraţi la nivel naţional a avut o evoluţie pozitivă în perioada 
2005-2007, scăzând cu 30%,echivalentul a 155.129 persoane. 
 În perioada 2007-2009, numărul şomerilor creşte substanţial cu aproximativ 92% , de la 
367.838 persoane în anul 2007, la 709.383 persoane fără loc de muncă în anul 2009. 
 Între anii 2009-2011 numărul şomerilor a oşcilat, pe ansamblu scăzand cu aproximativ 
40%, până la suma de 461.013 persoane fără loc de muncă. 
 Numărul femeilor şomere înregistrate la Agenţia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă a suferit acelaşi declin constant în perioada 2005-2007, scăzând cu 52.598 persoane, 
de la 219.224 persoane în anul 2005, la 166.626 persoane în anul 2007. Între anii 2007-2009, 
numărul femeilor fără loc de muncă sporeşte considerabil, de la 166.626 persoane în 2007, la 
302.124 persoane în 2009. Între anii 2009-2011, numărul femeilor fără loc de muncă scade cu 
30%, până la 203.677 persoane. În numărul total al şomerilor înregistraţi, persoanele de gen 
masculin reprezintă majoritatea (58% în anul 2005, respectiv 55.8% în anul 2011). 
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                                *Sursa: INSSE: www.insse.ro  
 
 La nivelul regiunii Bucureşti Ilfov, numărul total de şomeri înregistraţi prezintă o 
traiectorie oscilantă, scăzând per ansamlul perioadei analizate cu aproape 6%, de la 25.789 
persoane fără loc de muncă în anul 2005, la 24.396 persoane în anul 2011. Aceste valori 
reprezintă aproximativ 5% din numărul total de şomeri înregistrati la nivel naţional.   
 În ceea ce priveşte contribuţia judeţelor la formarea numărului total de şomeri din 
regiune, se poate constata că în proporţie de peste 88% aceştia se regăsesc în municipiul 
Bucureşti, restul de 12% regăsindu-se în judeţul Ilfov. 
 

 
                              *Sursa: INSSE: www.insse.ro  

 
 În cazul împărţirii pe sexe, numărul şomerilor de sex feminin este în permanenţă mai 
mare în comparaţie cu numărul şomerilor de sex masculin, peste 52% din numărul total de 
şomeri din regiune fiind de gen feminin. 
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     *Sursa: INSSE: www.insse.ro  

 
 În cazul împarţirii pe niveluri de educaţie situaţia se prezintă astfel: în anul 2005 
aproximativ 70% din numărul total de şomeri înregistraţi la nivelul regiunii Bucureşti Ilfov se 
regăseau printre cei care au absolvit învăţământul primar, gimnazial şi profesional, 22% din total 
absolviseră liceul şi doar 8% se numărau printre cei cu studii universitare.  
 În anul 2011, situaţia se schimbă radical, 49% din numărul total al şomerilor înregistraţi 
la nivel regional proveneau din categoria celor cu studii primare, gimnaziale şi profesionale, 
31% aveau studii liceale sau postliceale şi 20% aveau studii universitare.  
 
Rata şomajului BIM 
 

Rata şomajului BIM 

  
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Evoluţie 
2005 
2011 

UM: Procente %
ROMANIA 7,5 7,6 6,8 6,1 7,2 7,6 7,7 +0,2
Regiunea Bucuresti Ilfov 6,9 4,7 4,1 3,4 4,0 4,6 5,4 -1,5

*Sursa: INSSE: www.insse.ro  
  
 Rata şomajului BIM (ponderea şomerilor BIM în populaţia activă) a înregistrat, la nivel 
naţional, o valoare de 7,7% în anul 2011, în creştere cu 0,2% faţă de valoarea înregistrată în 
anul 2005.  
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 La nivelul regiunii Bucureşsti Ilfov valorile sunt mai mici, dar în scădere , de la 6.9% 
în anul 2005 până la 5,4% în anul 2011. Minimul perioadei analizate înregistrându-se în anul 
2008, la nivelul de 3.4%. 
 Împărţirea ratei şomajului din regiunea Bucureşti Ilfov pe sexe evidenţiază faptul că rata 
şomajului în rândul persoanelor de sex masculin este în permanenţă mai mare faţă de cea a 
persoanelor de sex feminin. }n perioada analizată, rata şomajului persoanelor de gen masculin 
scade cu 1,9%, de la 7,6% în anul 2005, la 5,7% în anul 2011, iar cea e persoanelor de gen 
feminin scade de la 6,2% în anul 2005 la 5,1% în anul 2011. 
 

Rata şomajului BIM pe sexe 
  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Evoluţie 

2005 
2011 

UM: Procente % 
Total Bucureşti Ilfov 6,9 4,7 4,1 3,4 4 4,6 5,4 -1,5
Masculin 7,6 5 4,7 4,1 4,3 5,1 5,7 -1,9
Feminin 6,2 4,5 3,4 2,5 3,6 4 5,1 -1,1

*Sursa: INSSE: www.insse.ro  
 

 În ceea ce priveşte împărţirea pe categorii de vârstă, la nivelul regiunii Bucureşti Ilfov 
cele mai înalte rate ale şomajului se înregistrează în grupa de vârstă 15-24 ani, cu valori 
curpinse între 23% (în anul 2005) şi 22,2% (în anul 2011), iar cele mai scăzute pentru grupa de 
vârstă 55-64 ani, cu valori între 5% (în anul 2005) şi 4,7% (în anul 2011). 
 

Rata şomajului BIM pe grupe de vârstă şi medii de rezidenţă 

Grupe de 
vârstă 

Medii de 
rezidenţă Regiune 

An 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
UM: Procente 

15 - 24 ani 
Total 

Bucureşti Ilfov 

23 15,5 16,1 17,4 16,9 20,3 22,2
Urban 22,9 15,2 15,5 16,6 14,2 21,7 24
Rural 23,9 18,9 20,3 22,7 32,8 10,4 11,2

25 - 54 ani 
Total 5,4 4 3,3 2,3 3,1 3,6 4,2
Urban 5,3 3,8 3 2,2 2,9 3,6 4,2
Rural 7,5 7,4 7,8 4,6 5,4 2,7 3,6

55 - 64 ani 
Total 5 2,7 1,4 1,7 1,7 2,7 4,7
Urban 5,4 2,7 1,4 1,4 1,1 2,3 5
Rural 0,8 2,1 2 5,5 9,4 7,8 0,4

*Sursa: INSSE: www.insse.ro  
 

 În cadrul grupei de vârstă 25-54 ani, rata şomajului a înregistrat o evoluţie oscilantă, dar 
în scădere de la 5,4% în anul 2005, la 4,2% în anul 2011.  
 Rata şomajului BIM pentru grupele de vârstă 15-24 şi 25-54 ani este mai ridicată în 
mediul rural decât cea din mediul urban în perioada 2005-2009, dar în perioada 2010-2011 
lucrurile se inversează. Pentru categoria de vârstă 55-64 ani rata şomajului pe medii de 
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rezidenţă este mai ridicată în mediul urban decât cea din mediul rural în perioadele ce se 
suprapun cu creşterea/revenirea economică şi se înversează în perioade marcate de 
instabilitate economică. 
 

Şomajul de lungă durată 
 

 

                         *Sursa: I.N.S. – Anuarul statistic al Romaniei editia 2012 
 

 Rata şomajului de lungă durată la nivelul regiunii Bucureşti Ilfov prezintă o traiectorie 
descendentă între anii 2005-2010, scăzand cu 3,9%, de la 4,1% în anul 2005, la 0,2% în anul 
2010. În anul 2011 crescând uşor până la 0,3%. 
 

Şomajul BIM de lungă durată, pe sexe şi medii în România 
procente % 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Rata şomajului BIM de lungă durată  (12 luni şi peste) 

Total 4.0 4.1 3.2 2.4 2.1 2.5 3.1 
Pe sexe     
Masculin 4.6 4.7 3.6 2.9 2.4 2.9 3.4 
Feminin 3.4 3.3 2.7 1.8 1.7 2.1 2.8 
Pe medii     
Urban 5.2 4.7 3.9 2.9 2.6 3.2 3.9 
Rural 2.7 3.2 2.4 1.7 1.5 1.7 2.1 

Rata şomajului BIM de lungă durată  pentru tineri (6 luni şi peste) 

Total 13.1 14.2 13.3 10.5 10.3 13.0 15.0 
Pe sexe     
Masculin 14.0 14.9 13.5 10.5 10.9 13.8 15.3 
Feminin 11.7 13.1 13.0 10.5 9.3 11.8 14.6 
Pe medii     
 Urban 18.2 18.0 15.9 12.7 13.5 17.8 20.8 
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 Rural 8.7 10.9 11.1 8.6 7.6 9.1 10.3 
              *Sursa: I.N.S. – Anuarul statistic al Romaniei editia 2012 

 
 În cazul împărţirii pe medii sexe, putem afirma că pe toata perioada analizată, rata 
şomajului de lungă durată a persoanelor de sex masculin a fost mai mare decât cea a 
persoanelor de sex feminin cu până la 1%, tendinţa ce se verifică şi la nivel naţional. 
 Disparităţi întâlnim şi în cazul împrţirii pe medii de rezidenţă, unde spre deosebire de 
situaţia naţională, rata şomajului de lungă durată în regiunea Bucureşti Ilfov este mai ridicată în 
mediul rural decât cea din mediul urban, dar în scădere pe toata perioada. 
. 

Şomajul BIM de lungă durată, pe sexe şi medii în Regiunea Bucureşti Ilfov 
procente % 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Rata şomajului BIM de lungă durată (12 luni şi peste) 

Total 4.1 2.2 2.0 1.0 0.4 0.2 0.3 
Pe sexe     
Masculin 4.5 2.5 2.3 1.4 0.6 0.4 0.3 
Feminin 3.6 1.8 1.6 0.5 0.3 0.2 0.2 
Pe medii     
Urban 4.0 1.9 1.8 0.9 0.2 0.1 0.2 
Rural 5.5 5.8 4.9 2.0 3.2 1.5 0.9 

Rata şomajului BIM de lungă durată pentru tineri (6 luni şi peste) 

Total 15.7 8.2 10.0 8.2 4.4 1.5 3.3 
Pe sexe     
Masculin 17.9 8.6 10.9 7.9 5.8 2.0 3.9 
Feminin 12.8 7.7 8.8 8.7 2.7 0.7 2.4 
Pe medii     
Urban 16.0 7.6 9.2 7.4 2.5 1.1 3.1 
Rural 13.7 14.0 15.9 14.2 15.6 4.2 4.2 

               *Sursa: I.N.S. – Anuarul statistic al Romaniei editia 2012 

 
 Rata şomajului de lungă durată în rândul tinerilor (15-24 ani) la nivelul regiunii Bucureşti 
Ilfov  are o traiectorie oscilantă dar descrescatoare de la 15.7% în anul 2005, la 3.3% în anul 
2011.  
 Rata mai mare se regăseşte în randul persoanelor de sex masculin, în scădere totuşi de 
la 17.9% în 2005, la 3.9% în 2011. Singurul an în care rata şomajului de lungă durată în rândul 
tinerilor de sex feminin a fost mai mare este anul 2008: rata in randul tinerilor fiind de 7.9%, iar 
în rândul tinerelor de 8.7%. 
 Analizând această rată la nivelul mediilor de rezidenţă, constatăm că ea este mai mare 
în mediul rural, cu valori în scădere de la 13.7% în 2005, la 4,2% în 2011. În mediul urban 
Înregistrându-se valori între 16% în 2005 în scădere până la 3.1% în anul 2011.  
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 La nivel naţional proporţiile se păstrează cu o singură excepţie, rata şomajului de lungă 
durată în rândul tinerilor fiind mai mare în mediul urbal (cu valori între 18.2% în 2005, în 
creştere până la 20,8% în 2011), spre deosebire de cel rural unde rata este între 8.7% în 2005 
şi 10.3% în 2011. 
 În urma analizezi numărului de şomeri şi a ratei şomajului pentru perioada 2005-2011 se 
evidenţiază următoarele: 

• Numărul total de şomeri înregistrat atat la nivel naţional, cât şi la nivelul regiunii 
Bucureşti Ilfov a urmat un trend descendent per ansamblu între anii 2005-2011, doar în 
anul 2009 evidenţiindu-se o creştere substanţială. 

• Există disparităţi mari pe sexe şi medii de rezidenţă a numărului de şomeri, respectiv  a 
ratelor şomajului. 

• Numărul cel mai mare de şomeri se regăseşte în rândul persoanelor absolvente de 
învaţământ primar, gimnazial şi profesional 

• Rata şomajului are nivelul cel mai ridicat în randul grupei de vârstă 15-24 ani. 
• Şomajul de lungă durată per total în regiunea Bucureşti Ilfov este cu mult mai mic decât 

media naţională. 
• Rata şomajului de lungă durată în rândul tinerilor este mare, atât la nivelul regiunii 

Bucureşti Ilfov cât şi la nivel naţional, dar în scădere uşoară, disparităţile pe sexe şi 
medii de rezidenţă păstrându-se. 

 
Locuri de muncă vacante 
 
 Numărul locurilor de muncă vacante la nivel naţional înregistrează o creştere de 
25% în perioada 2005-2008, în valori brute crescând de la 73380 posturi disponibile, la 92222 
locuri. În perioada 2009-2011, numărul acestora scade în mod drastic cu până la 72%, valoarea 
bruta înregistrată în anul 2011 fiind de 26057 locuri de muncă disponibile. 
 Numărul locurilor de muncă vacante1, la nivelul regiunii Bucureşti Ilfov, a crescut 
în mod constant în perioada 2005-2008, de la 16331 posturi disponibile, la 24045 posturi, între 
anii 2008-2011 (anii post criză) scăzând cu 74%, până la valoarea de 6171 locuri vacante. 
 Numărul total de locuri de muncă de la nivelul regiunii reprezintă 22,25% din totalul 
locurilor de muncă de la nival naţional în anul 2005 şi 23,7% în anul 2011. 
 

                                                            
1 Numarul locurilor de munca  vacante include numarul posturilor platite, nou create, neocupate, sau care vor deveni vacante 
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                 *Sursa: INSSE: www.insse.ro  

 În ceea ce priveste numărul de locuri de muncă disponibile la nivelul regiunii pe tipuri de 
activităţi economice, sectorul contributor net este cel al serviciilor, sector care prezintă o 
evoluţie ascendentă în perioada analizată, ponderea în totalul regional crescând cu 6,68%, de 
la 63,96% în anul 2005, la 70,64% în anul 2011. Sectorul cu cele mai puţine locuri de muncă 
disponibile este cel al agriculturii, ponderea acestuia scăzand de la 1,16% în anul 2005 la 
0,76% în anul 2011. Sectorul construcţiilor prezintă săderea cea mai drastică, dela 9,58% în 
2005, la 1,91%. 

 
*Sursa: INSSE: www.insse.ro  *Sursa: INSSE: www.insse.ro  

Numărul mediu de salariaţi 
 

 Numărul mediu de salariaţi la nivelul regiunii Bucureşti Ilfov are o traiectorie 
ascendentă între anii 2005-2008, cf CAEN Rev.1, crescând cu 22%, de la 837.053 persoane în 
anul 2005, la 1.025.786 persoane în anul 2008. Între anii 2008-2011, cf. CAEN Rev. 2, 
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traiectoria a devenit descendentă, numărul mediu de salariaţi înregistrând o scădere de 
aproape 12%, până la 911.534 persoane salariate.  
 

 
           *Sursa: INSSE: www.insse.ro  

  

 Raportat la nivelul naţional, regiunea are în anul 2005 o contribuţie de 18% din totalul 
numărului mediu de salariaţi, în creştere până la 20,9% în anul 2011. 
 

 
                              *Sursa: INSSE: www.insse.ro  
 

 Analizând contribuţia fiecarui judeţ la formarea numărului total de salariaţi din regiune se 
poate observa că în proporţie de peste 88%, municipiul Bucureşti este în poziţia contributorului 
net, judeţul Ilfov având o contribuţie de 8,97% în anul 2005, în creştere până la 11,17% în anul 
2011. 
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                      *Sursa: INSSE: www.insse.ro  
 
 Din perspectiva analizei pe sectoare ale economiei, se poate observa că în regiunea 
Bucureşti Ilfov cel mai mare număr mediu de salariaţi se regăseşte în sectorul teriţiar. Aici 
evoluţia este una ascendentă, crescând în valori brute de la 389.090 persoane în anul 2005, la 
499.997 persoane în anul 2011. Ca şi pondere din totalul regional, acest sector acoperă 46,4% 
în anul 2005, în creştere până la 54,85% în anul 2011. 
 Sectorul comerţului prezintă o evoluţie ascendentă per total, numărul mediu de 
salariaţi crescând cu 23%, de la 151.449 persoane în anul 2005, la 187.087 persoane în anul 
2011. Ca şi pondere în numărul mediu total al salariaţilor de la nivel regional, acest sector 
reprezintă 18% din numărul total, în creştere până la 20,52% în anul 2011. 
 Al treilea sector care se remarcă prin prisma acestui indicator, este cel industrial. 
Numărul mediu de salariaţi în acest domeniu prezintă o scădere de până la 29%,  de la 185.555 
persoane în anul 2005, la 133.353 persoane în anul 2011. Ponderea acestui sector în numărul 
mediu total de salariaţi de la nivel regional este de 22,17% în anul 2005, în scădere până la 
14,63% în anul 2011. 
 În sectorul construcţiilor, numărul mediu de salariaţi scade cu 13%, dela 98.688 
persoane în anul 2005, la 86.368 persoane în anul 2011. În valori procentuale faţă de valoarea 
toatală de la nivel regional, acest lucru se poate traduce printr-o evoluţie descendentă, de la 
11,79% în anul 2005, la 9,48% în anul 2011. 
 Agricultura este cel mai puţin reprezentativ sector al economiei în ceea ce priveşte 
numărul mediu de salariaţi, iar evoluţia prezentată între anii 2005-2011 este una 
descrescătoare. Numărul mediu al salariaţilor în acest sector scade cu peste 60%, de la 12.271 



 

18 

 

persoane în anul 2005, la 4.729 persoane în anul 2011. Ca şi pondere în totalul regional, acest 
sector are o pondere de  1,47% în anul 2005, în scădere până la 0,52% în anul 2011. 
 
 

*Sursa: INSSE: www.insse.ro  
 
 Împărţirea numărului mediu de salariaţi pe sexe la nivel naţional se prezintă astfel: 
numărul mediu de salariati de sex masculin este mai mare decât cel de sex feminin şi prezintă 
un trend descendent din 2005, de la 2413 mii persoane, până în 2011, la 2301 mii persoane în 
anul 2011. 
 
 
 

Numărul mediu al salariaţilor pe sexe. 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Total 
România 4559 4667 4885 5046 4774 4376 4349
Bucureşti Ilfov 837 890 946 1025 993 918 912
Bucureşti  762 803 854 922 887 820 810
Ilfov 75 87 92 103 106 98 102
Masculin 
România 2413 2461 2628 2723 2542 2291 2301
Bucureşti Ilfov 447 473 515 558 540 490 486
Bucureşti  408 427 463 500 481 437 428
Ilfov 39 46 52 58 59 53 58
Feminin 
România 2146 2206 2257 2323 2232 2085 2048
Bucureşti Ilfov 390 417 431 467 453 428 426
Bucureşti  354 376 391 422 406 383 382
Ilfov 36 41 40 45 47 45 44

 *Sursa: I.N.S. – Anuarul statistic al Romaniei editia 2012 
  

 La nivelul regiunii Bucureşti Ilfov, regula se respectă, numărul salariaţilor de sex 
masculin fiind mai mare decât cel feminin, în creştere constantă de la 447 mii persoane in 2005, 
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la 486 mii persoane în anul 2011. Numărul de femei oscilând de la 390 mii persoane in 2005, la 
426 mii persoane în 2011. 
 Din aceste totaluri, Municipiul Bucureşti are o contribuţie de 408 mii persoane salariate 
de sex masculin, în 2005, în creştere până la 428 mii persoane in 2009 şi de 354 mii persoane 
salariate de sex feminin in 2005, in crestere pana la 406 mii persoane în anul 2011. Judeţul Ilfov 
are o contribuţie de 39 mii persoane salariate de sex masculin în 2005, în creştere pana la 58 
mii persoane în 2011 şi de 36 mii persoane salariate de sex feminin în 2005, în creştere până la 
44 mii persoane în anul 2011. 
 
  

Câştigul salarial nominal brut şi net lunar 
 

 Caştigul salarial mediu brut lunar2 în Regiunea Bucureşti Ilfov are o evoluţie 100% 
ascendentă, prezentând o creştere de 120% în perioada analizată, de la 1291 lei în anul 2005, 
la 2865 lei în anul 2011. 

În comparaţie cu nivelul salariului nominal brut lunar înregistrat la nivel naţional, cel de la 
nivelul regiunii depăşeşte în mod  constant valorile naţionale cu până la 40%.  
  

 
                          *Sursa: INSSE: www.insse.ro  
 Câştigul salarial nominal mediu net lunar3 în Regiunea Bucureşti Ilfov sporeşte în 
perioada 2005-2011 cu 113%, de la 977 lei în anul 2005, la 2086 lei în anul 2001. Raportat la 
nivelul naţional, salariul nominal mediu brut regional se situează peste acesta cu până la 40%. 
 

                                                            
2 Castigul salarial nominal brut cuprinde salariile, respectiv drepturile in bani si in natura cuvenite salariatilor pentru munca efectiv 
prestata (inclusiv pentru timpul lucrat suplimentar). 

3 Castigul salarial nominal net  se obtine prin scaderea din castigul salarial nominal brut a: impozitului, contributiei salariatilor pentru 
asigurarile sociale de sanatate, contributiei individuale de asigurari sociale de stat si a contributiei salariatilor la bugetul asigurarilor 
pentru somaj.. 
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                            *Sursa: INSSE: www.insse.ro  

 

 În ceea ce priveşte analiza salariilor medii brute şi nete lunare la nivelul judeţelor din 
regiune, se poate observa că municipiul Bucureşti prezintă un avans considerabil faţă de 
valorile judeţului Ilfov de până la 12-14%. 

 

 
                              *Sursa: INSSE: www.insse.ro  

 
 Astfel, traiectoria salariului nominal mediu brut în municipiul Bucureşti este una 
crescătoare per total (singura scădere, de până la 0,3%, a fost înregistrată între anii 2008-
2009), valoarea din anul 2005, de 1306 lei, fiind cu 120% mai mică decât valoarea atinsă în 
anul 2011, de 2902 lei.  
 Nivelul salariului nominal net prezintă aceşi evoluţie, crescând în perioada analizei cu 
113%, de la 988 lei în anul 2005 la 2114 lei în anul 2011.  
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 La nivelul judeţului Ilfov, salariul mediu brut a crescut cu 125%, de la 1140 lei în anul 
2005, la 2570 lei în anul 2011, iar salariu net de la 866 lei în anul 2005, la 1862 lei în anul 2011 
(creştere de 115%). 
 

 
                  *Sursa: INSSE: www.insse.ro  

 
 Din analiza câştigului salarial nominal mediu net lunar pe activităţi ale economiei, la 
nivelul regiunii Bucureşti Ilfov, putem observa că industria, mai exact industria extractivă, 
înregistrează cea mai ridicată valoare, în perioada 2005-2011 prezentând o creştere de 119%, 
de la 2368 lei, la 5209 lei.  
 Celelalte domenii care înregistrează un câştig salarial nominal net superior valorii medii 
înregistrate la nivel regional se afla sub umbrela sectorului terţiar (ex. salariul nominal in 
domeniul intermedierilor financiare prezintă o creştere de 65%, de la 2820 lei în anul 2005, la 
4668 lei în anul 2011). 
 Cele mai mici valori ale câştigului salarial nominal mediu s-au înregistrat in agricultură 
(551 lei în anul 2005, in crestere cu 140%, până la 1337 lei în anul 2011) şi serviciile 
hoteliere/restaurante (582 lei în anul 2005, încreştere cu 102%, până la 1179 lei pn anul 2011). 

 

Castigul salarial nominal mediu net lunar pe activitati ale economiei nationale judete 

  
Ani 

2005 2006 2007 2008 2008 2009 2010 2011 
UM: Lei RON 

Total 977 1129 1382 1810 1810 1817 1946 2086
Agricultura 551 683 818 1068 1222 1371 1214 1337
Industrie 845 981 1179 1546 1543 1659 1720 1913
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Industria extractiva 2368 2626 2201 3940 3940 4131 4244 5209
Industria prelucratoare 766 869 1090 1405 1410 1476 1526 1702
Energie electrica si termica, 
gaze si apa 1541 1819 1810 2461 2472 2947 3036 3233

Constructii 683 733 966 1566 1580 1142 1208 1671
Comert 879 959 1202 1657 1664 1504 1937 1919
Hoteluri si restaurante 582 816 928 1066 1066 1067 1065 1179
Transport si depozitare 1028 1138 1452 1887 1829 2054 2052 2130
Posta si telecomunicatii 2055 2163 2071 2264 2392 2859 3165 3471
Intermedieri financiare 2820 3076 3509 4328 4323 4222 4312 4668
Tranzactii imobiliare si alte 
servicii 935 1013 1397 1638 1615 1466 1619 1780

Administratie publica si 
aparare 1589 2099 2643 3229 3239 3045 2765 2783

Invatamant 886 1130 1282 1689 1689 1762 1552 1561
Sanatate si asistenta sociala 738 915 1024 1442 1429 1597 1470 1430
Celelalte activitati ale 
economiei nationale 988 1039 1287 1531 1501 1563 1331 1338

*Sursa: INSSE: www.insse.ro  
 
 
 
 
 
Veniturile şi cheltuielile totale ale principalelor categorii de gospodării 
 

 Veniturile totale lunare pe persoană la nivelul regiunii Bucureşti Ilfov prezintă o 
creştere de 103% în perioada analizată, de la 578,21 lei în anul 2005 la 1175,43 lei în anul 
2011. În ceea ce priveşte nivelul veniturilor pe categorii de gospodării, cel mai mare nivel 
este întâlnit în cazul salariaţilor. Aici veniturile totale au crescut cu 100,9%, de la 669,09 lei în 
anul 2005 la 1344,38 lei în anul 2011. Veniturile cele mai mici sunt întâlnite în cazul 
agricultorilor, dar şi aici sunt în crestere, de la 284,12 lei în anul 2005, la 418,85 lei în anul 2011. 
 Cheltuielile totale lunare pe persoană la nivelul regiunii Bucureşti Ilfov prezintă o 
traiectorie de asemenea ascendentă, în perioada analizată crescând cu peste 90%, de la 
523,35 lei în anul 2005 la 1000,72 lei în anul 2011. 
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          *Sursa: Anuarul Statistic al Regiunii Bucureşti Ilfov 2012 
 

 

 În ceea ce priveşte nivelul cheltuielilor pe categorii de gospodării, cel mai mare nivel 
este întâlnit tot în cazul salariaţilor. Aici cheltuielile au crescut cu 91%, de la 596,14 lei în anul 
2005 la 1141,32 lei în anul 2011. Cele mai mici niveluri ale cheltuielilor totale se întâlnesc la 
şomeri în anul 2005 (288,65 lei pe persoana) şi la agricultori în anul 2011 (474,02 lei pe 
persoană). 

 
                     *Sursa: Anuarul Statistic al Regiunii Bucureşti Ilfov 2012 
 


