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Introducere  
 
 
 
 

În contextul integrării României în Uniunea Europeană, ocuparea forŃei de muncă la 
nivel regional capătă o importanŃă majoră. Regiunea Centru, una dintre cele opt regiuni de 
dezvoltare ale României, este regiunea NUTS2 după Nomenclatorul UnităŃilor Teritoriale 
Statistice, care se compune din următoarele judeŃe: Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi 
Sibiu. Subiectul tezei de doctorat este studiul ocupării forŃei de muncă în Regiunea Centru. 

Scopul cercetării este de a oferi o viziune de ansamblu asupra situaŃiei ocupării la nivel 
regional, studiul de caz Regiunea Centru, utilă atât pentru economiştii români, cât şi pentru 
specialiştii în dezvoltarea regională din România.  

Obiectivul principal al cercetării este realizarea unui studiu complex  privind situaŃia 
ocupării forŃei de muncă din Regiunea Centru, în contextul integrării României în Uniunea 
Europeană. În acest scop, am formulat următoarele întrebări: 

Care este situaŃia actuală a cercetării ştiinŃifice naŃionale şi internaŃionale privind 
ocuparea forŃei de muncă cu aspect regional;   

Care sunt obiectivele şi măsurile politicii şi strategiei de ocupare din Uniunea 
Europeană, ale strategiei naŃionale şi planurilor de acŃiune pentru ocupare din România, ale 
planului de dezvoltare şi de acŃiune privind ocuparea forŃei de muncă din Regiunea Centru şi 
ale planurilor de dezvoltare ale judeŃelor componente Regiunii Centru;  

Care sunt programele comunitare din Uniunea Europeană şi contribuŃia acestora la 
ocuparea forŃei de muncă în regiunile României; 

Care sunt condiŃiile oferite de integrarea României în Uniunea Europeană asupra 
conceperii strategice a problemei ocupării forŃei de muncă în România şi în regiunile 
României; 

Care este poziŃia Regiunii Centru referitor la structura forŃei de muncă în comparaŃie 
cu regiunile NUTS2 din Uniunea Europeană; 

Care este situaŃia ocupării forŃei de muncă din Regiunea Centru, comparativ cu 
celelalte regiuni de dezvoltare din România;  

Care este relaŃia dintre ocuparea forŃei de muncă şi creşterea economică în regiunile 
României;  

Care este nivelul ocupării şi productivitatea forŃei de muncă în Regiunea Centru; 
Care sunt tendinŃele demografice ale populaŃiei active de muncă din Regiunea Centru; 
Ce tendinŃe arată mobilitatea populaŃiei în localităŃile Regiunii Centru;  
Cum a evoluat structura forŃei de muncă înainte şi cum s-a schimbat după aderarea la 

Uniunea Europeană; 
Care sunt diferenŃele între judeŃe în ceea ce priveşte nivelul de activitate a populaŃiei la 

muncă, ocuparea forŃei de muncă, şomajul şi veniturile salariale; 
Care sunt cauzele locale care conduc la diferenŃele dintre judeŃe referitoare la ocuparea 

forŃei de muncă; 
Există sau nu o stare de echilibru pe piaŃa forŃei de muncă a judeŃelor Braşov şi 

Harghita, două judeŃe din Regiunea Centru;  
Care sunt tendinŃele privind ocuparea forŃei de muncă, rata de activitate a populaŃiei şi 

şomajul prognostizate pe viitor, pe termen mediu şi lung; 
Care sunt punctele tari, punctele slabe, oportunităŃile şi primejdiile pe piaŃa forŃei de 

muncă  în Regiunea Centru. 
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Pentru atingerea scopului principal al analizei şi pentru a răspunde la întrebările puse, 
am formulat mai multe obiective secvenŃiale care oferă cadrul general al cercetării: 

Ob.1. sinteza literaturii ştiinŃifice naŃionale şi internaŃionale referitor la ocuparea 
forŃei de muncă cu aspect regional;   

Ob.2. evidenŃierea elementelor de bază ale politicii comunitare în domeniul ocupării, 
la nivel european, naŃional, regional şi felul în care se concretizează acestea în Regiunea 
Centru; 

Ob.3. caracterizarea poziŃiei Regiunii Centru privind structura forŃei de muncă în 
cadrul regiunilor Uniunii  Europene; 

Ob.4. analiza sustenabilităŃii demografice a regiunilor României şi a judeŃelor 
Regiunii Centru;  

Ob.5. analiza participării, performanŃei şi productivităŃii for Ńei de muncă în 
Regiunea Centru, comparativ cu celelalte regiuni ale României; 

Ob.6. analiza impactului ocupării for Ńei de muncă asupra competitivităŃii economice 
a regiunilor din România;  

Ob.7. analiza schimbării structurale a forŃei de muncă după aderarea la Uniunea 
Europeană la nivel regional; 

Ob.8. analiza diferenŃelor privind ocuparea forŃei de muncă în judeŃele care  
formează Regiunea Centru; 

Ob.9. analiza pieŃei forŃei de muncă locale în judeŃele Braşov şi Harghita din 
Regiunea Centru;  

Ob.10. analiza SWOT referitoare la  ocuparea forŃei de muncă în Regiunea Centru. 
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Metodologia cercetării ştiin Ńifice  
 

 Sinteza literaturii de specialitate naŃională şi internaŃională a făcut posibilă definirea 
cadrului conceptual şi teoretic al cercetării, precum şi prezentarea stadiului cercetării în 
domeniul ocupării forŃei de muncă rurale.  

 
Metodele de analiză utilizate sunt cele care apar în literatura de specialitate naŃională şi 

internaŃională:  
- metoda analizei componentelor principale; 
- metoda de analiză cluster; 
- metoda regresiei simple liniare cros-secŃionale; 
- modelul integrat  autoregresiv cu medie mobilă (ARIMA). 

 
Calculele au fost efectuate cu ajutorul programelor: SPSS STATISTICS, STATA şi 

EVIEWS. Pentru prezentarea diferenŃelor regionale, judeŃene şi locale a fost creat un set de 
hărŃi statistice cu ajutorul programului ArcviewGIS.  

 
Prin metoda analizei componentelor principale, se pot explica variaŃia unui set de 

variabile direct observabile, corelaŃiile dintre ele, respectiv intensitatea legăturilor dintre 
factori şi variabilele observate. Este folosită pe un set de indicatori ai structurii forŃei de 
muncă din regiunile Uniunii Europene cu 27 de state membre.  

Analiza cluster este o metodă prin care elementele unei mulŃimi sunt grupate în 
submulŃimi, pornind de la una sau mai multe însuşiri ale acestor elemente.  (Rotariu, 2006) 
Metoda este folosită pentru identificarea situaŃiei structurii ocupării forŃei de muncă în 
Regiunea Centru, comparativ cu regiunile NUTS2 ale Uniunii Europene cu 27 de state 
membre.  

Regresia simplă liniară cros-secŃională este metoda de abordare a relaŃiei dintre 
variabila efect şi prezumtivul/prezumtivii factori, în condiŃiile în care o astfel de relaŃie este 
presupusă (apriori stabilită), iar existenŃa ei nu se manifestă în mod cert, pentru fiecare caz în 
parte, dar apare din ce în ce mai evident pe măsură ce numărul de cazuri creşte. (Isaic-Maniu 
2003) Un model de acest tip a fost elaborat pentru analiza relaŃiei între seriile numărul 
şomerilor (variabila dependentă) şi numărul locurilor de muncă vacante (variabila 
independentă) în judeŃele Braşov şi Harghita. 

Seriile de timp care se caracterizează printr-un anumit grad de dependenŃă în raport cu 
propriile realizări (valori) anterioare au o formă de autodeterminare, fapt care face posibilă 
studierea acestora cu metode econometrice adecvate: modelul autoregresiv AR, modelul de 
medie mobilă MA sau ARIMA autoregresiv de medie mobilă, cu ordin integrat. (Pecican 
2004) Aceste modele stochastice bazate pe seriile cronologice (AR, MA, ARMA, ARIMA) 
sunt utile pentru elaborarea de prognoze pe termen scurt (pentru 1-3 perioade viitoare) sau 
mediu (cel mult 5-6 perioade). (Isaic-Maniu 2003) Modelele ARIMA sunt folosite, pentru 
elaborarea unor previziuni pe termen mediu, pentru numărul şomerilor şi numărul locurilor de 
muncă vacante din judeŃele Braşov şi Harghita.  
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Capitolul 1. Elemente teoretice ale analizei ocupării for Ńei de muncă din teoria 
economiei regionale şi ocuparea forŃei de muncă în contextul aderării României la 
Uniunea Europeană  

 
În primul capitol sunt prezentate elementele teoretice ale analizei ocupării forŃei de 

muncă din literatura economiei regionale, în contextul  aderării României la Uniunea 
Europeană. Sunt evidenŃiate de asemenea  elementele ale Strategiei Europene de Ocupare, 
respectiv principalele elemente ale politicii de coeziune din perioada 2007-2013 în ceea ce 
priveşte ocuparea forŃei de muncă. 

În subcapitolul 1.1, este definită termenul regional şi sunt prezentate principalele 
elemente ale noii politici regionale a Uniunii Europene. 

În Uniunea Europeană pentru studierea regiunilor prin metode statistice, există baza de 
referinŃă unitară cu numele: NUTS (Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques). Prin 
aceasta se formează unităŃile teritoriale în vederea elaborării unui sistem regional de statistică, 
folosită pentru analizele statistice şi implementarea politicii de dezvoltare. Cele opt regiuni de 
dezvoltare la nivelul NUTS2 din România s-au format prin asocierea voluntară a judeŃelor, pe 
baza Legii Nr.151 din 1998. (Tabel 1) 

 
 Tabel 1. Regiunile de dezvoltare din România 

NUTS1  
Macroregiuni  

Macroregiunea 1 Macroregiunea 2 Macroregiunea 3 Macroregiunea 4 

NUTS2 
Regiuni de 
dezvoltare 

Nord-Vest Centru Nord-
Est 

Sud-est Sud Bucureşti 
- Ilfov 

Sud-Vest Vest 

Bihor Alba Bacău Brăila Argeş Bucureşti Dolj Arad 
BistriŃa-
Năsăud Braşov Botoşani Buzău Călăraşi Ilfov Gorj 

Caraş-
Severin 

Cluj Covasna Iaşi ConstanŃa DâmboviŃa   MehedinŃi Hunedoara 
Maramureş Harghita NeamŃ GalaŃi Giurgiu   Olt Timiş 
Satu Mare Mureş Suceava Tulcea IalomiŃa   Vâlcea   
Sălaj Sibiu Vaslui Vrancea Prahova       

 
NUTS3 
JudeŃe 

        Teleorman       
(Sursa: Pagina de web al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei (MDRL), 
http://www.mdrl.ro) 
 

Capitolul 1, conŃine sinteza literaturii de specialitate a economiei regionale. 
Componenta demografică, cu efect asupra volumului populaŃiei active de muncă şi metoda 
studierii participării populaŃiei la muncă sunt studiate în regiunile Uniunii Europene, prin 
metode de clasificare.  

În subcapitolul 1.3 sunt prezentate unele studii cu privire la ocuparea forŃei de muncă 
în regiunile urbane şi rurale.  

Subcapitolul 1.4 prezintă metodele studierii relaŃiei dintre ocupare şi competitivitatea  
regională. Analiza competitivităŃii economice a regiunilor este problema de bază a economiei 
regionale. În analiza impactului ocupării forŃei de muncă asupra creşterii economice, se 
porneşte de la structura, performanŃa şi productivitatea forŃei de muncă regionale.  

Subcapitolul 1.5 conŃine unele aspecte privind ocuparea regională şi restructurarea 
economică, urmat de subcapitolul 1.6, care prezintă metoda analizei SWOT, care este un 
instrument de bază în dezvoltarea regională.  

Capitolul 1.7 conŃine sinteza documentelor strategice în relaŃie cu ocuparea forŃei de 
muncă, în contextul aderării României la Uniunea Europeană. În prima parte sunt prezentate 
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principalele elemente ale procesului de integrare al României. Realizarea unei coerenŃe  a 
politicii de ocupare a forŃei de muncă naŃională cu cea comunitară este considerată o parte 
integrantă a procesului de aderare. În subcapitolul 1.7.2 sunt prezentate principalele 
argumente în legătură cu libera circulaŃie a forŃei de muncă în spaŃiul Uniunii Europene. 
Subcapitolul 1.8 se concentrează asupra prezentării evoluŃiei, a momentelor marcante şi 
obiectivelor principale ale Strategiei Europene de Ocupare a ForŃei de Muncă, urmate de 
prezentarea noii politici de coeziune de după 2007. Toate acestea, prin metoda deschisă de 
coodonare, formează cadrul general pentru planurile de ocupare naŃională şi regională din 
România. 
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Capitolul 2. Elementele teoretice din economia muncii şi metodele de analiză ale 
ocupării for Ńei de muncă  
 

În al doilea capitol sunt prezentate elementele teoretice din economia muncii, 
insistându-se mai ales pe: cererea şi oferta pe piaŃa muncii şi funcŃionarea pieŃei forŃei de 
muncă regională; prezentarea exemplelor concrete de funcŃionare a procedurii de 
flexisecuritate din statele membre ale Uniunii Europene; principalele caracteristici ale 
ocupării forŃei de muncă în perioada tranziŃiei din România, cum ar fi procesul de 
restructurare economică şi procesul migraŃiei; elementele din literatură legate de formarea 
venitului salarial şi formele de şomaj existente. Capitolul doi cuprinde şi descrierea  succintă a 
metodelor statistice folosite în teză,  în analiza ocupării forŃei de muncă.  

 
Subcapitolul 2.1, conŃine definiŃia pieŃei muncii, urmată de prezentarea funcŃiilor şi 

caracteristicilor principale. Economia muncii are ca subiect de analiză funcŃionarea pieŃei 
muncii, respectiv comportamentul angajatorilor, lucrătorilor, evoluŃia nivelului de salarii şi 
venituri, în cazul schimbărilor externe cu impact asupra angajării forŃei de muncă. Principalii 
actori ai acesteia sunt: muncitorii, angajatorii, instituŃiile guvernamentale. (Ehrenberg 
2000:20) Subcapitolul prezintă cererea şi oferta forŃei de muncă pe piaŃă urmate de 
subcapitolul 2.2, care prezintă principalele trăsături ale pieŃei forŃei de muncă regională. 
(Figura 1) 

 
Figura 1. Modelul mobilităŃii pe piaŃa forŃei de muncă regionale 

 
(Sursa: Manfred M. Fischer, Peter Nijkamp: Structure of regional labour markets, 
Researchmemorandum, VRIJE Universiteit, Amsterdam, 1986:7) 
 

Starea de echilibru pe piaŃa muncii este un fenomen important în funcŃionarea acestei 
pieŃe, prezentat în subcapitolul 2.3, urmat de prezentarea în subcapitolul 2.4 a unor exemple 
pozitive ale funcŃionării pieŃei forŃei de muncă, legate de conceptul flexisecurităŃii. 

Subcapitolul 2.5 prezintă sinteza literaturii naŃionale şi internaŃionale pe tema 
ocupării forŃei de muncă în perioada tranziŃiei din România şi a restructurării economice. 
Efectele principale ale procesului pe plan naŃional au fost resimŃite şi în regiunile Ńării.  

Procesul migraŃiei forŃei de muncă este un subiect actual al cercetării internaŃionale şi 
naŃionale. Sinteza pe această temă este prezentată în subcapitolul 2.6, urmată de prezentarea 
unor studii pe tema formării venitului salarial, subiect de bază al economiei muncii, prezentat 
în subcapitolul 2.7. 

Dinamica 
pieŃei forŃei 
de muncă 
regionale 

Mobilitatea 
spaŃială 

Cererea şi oferta 
regională 

Mobilitatea 
ocupaŃională 

Cererea şi oferta  
pe segmente 
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Nivelul, distribuŃia şi structura şomajului constituie o problemă de bază în studiul 
economiei regionale.  (Patridge 1997) Tipurile de şomaj sunt prezentate în subcapitolul 2.8. 

În lucrarea prezentă, forŃa de muncă este studiată prin metode statistice şi  
econometrice. Prezentarea acestor instrumente de analiză se face în subcapitolul 2.9, plecând 
de la setul de indicatori ai forŃei de muncă. (Tabel 2) 

 
Tabel 2. Gruparea indicatorilor for Ńei de muncă 

Sistemul de indicatori ai forŃei de muncă 
1 Indicatori de volum 
2 Indicatori de structură 
3 Indicatori ai utilizării/ neutilizării resurselor de muncă 
4 Indicatori ai eficienŃei utilizării resurselor de muncă 
5 Indicatori ai calităŃii locurilor de muncă 
6 Indicatori ai condiŃiilor de muncă 
7 Indicatori ai preŃului forŃei de muncă 

(Sursa: pe baza cărŃii Statistica resurselor de muncă, de Simona GhiŃă, Meteor Press, 2005, 
Bucureşti) 
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Capitolul 3. Studiul ocupării for Ńei de muncă la nivel regional în Uniunea Europeană  
 

Al treilea capitol conŃine studiul ocupării forŃei de muncă al regiunilor NUTS2 în 
Uniunea Europeană cu 27 de state membre.  

După prezentarea convergenŃei şi îmbunătăŃirii situaŃiei ocupării în EU-15, din 
subcapitolul 3.1, se trece la identificarea diferenŃelor ocupării forŃei de muncă şi şomajului în 
România, comparativ cu celelalte state membre recent aderate la Uniunea Europeană, 
comparativ cu EU-15 şi EU-27, în subcapitolul 3.2. 

Prin metoda componentelor principale în subcapitolul 3.3, sunt identificaŃi principalii 
factori ai ocupării forŃei de muncă şi ai şomajului, în regiunile NUTS2 ale Uniunii Europene 
cu 27 de state membre. Rezultatele au dat patru componente principale, care surprind în mod 
adecvat principalele caracteristici ale structurii forŃei de muncă în regiuni. (Tabel 3) 
 
Tabel 3.  Caracteristicile componentelor principale 

Nr. Componentul 
principal 

Ponderea din variaŃia 
explicată (%) 

Caracteristicile componentului 
principal 

1 Primul 39.80 Participarea la muncă şi 
ocuparea  femeilor  

2 Ai doilea 23.77 Participarea la muncă a 
populaŃiei cu educaŃie scăzută 

3 Al treilea 11.82 Ocuparea celor cu educaŃie 
ridicată 

4 Al patrulea 5.46 Restructurarea forŃei de muncă în 
ramurile economiei 

(Sursa: Calcule proprii în SPSS STATISTICS, EUROSTAT) 
  

Subcapitolul 3.4. conŃine identificarea poziŃiei Regiunii Centru, după structura 
ocupării forŃei de muncă, comparativ cu regiunile NUTS2 ale Uniunii Europene cu 27 de state 
membre, folosind metoda de grupare cluster. În urma grupării prin calculele analizei K-Means 
cluster a rezultat că Regiunea Centru face parte din grupul care conŃine 22 de regiuni, dintre 
care două sunt din Bulgaria, şapte din Cehia, şapte din Italia, două din Ungaria una din 
Slovacia, respectiv Regiunea Nord-Vest, Regiunea Centru şi Regiunea Vest din România. 
Acest fapt înseamnă că structura forŃei de muncă ocupate din Regiunea Centru este 
asemănătoare, mai ales cu regiunile noilor Ńări membre EU-27. Grupul s-a caracterizat prin 
valori scăzute la rata de activitate şi rata de ocupare, în timp ce rata şomajului a înregistrat 
valori ridicate. În structura populaŃiei ocupate, ponderea în industrie este mai ridicată, iar în 
servicii mai scăzută. 
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Capitolul 4. Planurile şi strategiile de ocupare a forŃei de muncă, elaborate în România 
şi în Regiunea Centru  
 

În capitolul patru  este prezentată sinteza documentelor strategice din România (Tabel 
4) plecând de la planurile naŃionale de ocupare în subcapitolul 4.1, urmată de prezentarea 
instrumentelor de finanŃare a programelor de ocupare în România din Fondurile Structurale. 
 
Tabel 4. Documentele strategice în relaŃie cu ocuparea forŃei de muncă, elaborate în 
România după 2000 

Nr. Documente strategice 
1. Planul naŃional de acŃiune pentru ocuparea forŃei de muncă, 2002-2003 

(PNAO 2002-2003) 
2. Planul naŃional de acŃiune pentru ocupare 2004-2005 (PNAO 2004-2005) 
3. Planul NaŃional de AcŃiune în domeniul Ocupării – 2006 (PNAO 2006) 
4. Strategia naŃională pentru ocuparea forŃei de muncă, 2004–2010 
5. Strategia pe termen scurt şi mediu pentru formare profesională continuă, 

2005 – 2010 
6. Planul NaŃional de Dezvoltare 2004 – 2006 (PND 2004-2006) 
7. Planul NaŃional de Dezvoltare 2007 – 2013 (PND 2007 – 2013) 
8. Programul NaŃional de Reformă 2007-2010 
9. Strategia Post-Aderare a României 2007-2020 
10. Strategia NaŃională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 

2013-2020-2030 
(Sursa: www.mie.ro) 
 
În continuare, în subcapitolul 4.3 sunt prezentate priorităŃile şi măsurile planului 

regional de acŃiune pentru ocuparea forŃei de muncă şi incluziune socială din Regiunea 
Centru, iar în subcapitolul 4.4 sunt trasate planurile de dezvoltare din judeŃele Regiunii 
Centru. 

 Subcapitolul 4.5 conŃine sinteza planurilor de dezvoltare a judeŃelor Regiunii Centru. 
Se identifică punctele comune din analiza SWOT şi se face analiza comparativă a celor zece 
linii directoare ale Strategiei Europene de Ocupare. 



 18 

 

Capitolul 5. Ocuparea forŃei de muncă în regiunile României  
 

Capitolul conŃine studiul ocupării forŃei de muncă în regiunile NUTS2 ale României şi 
are ca scop identificarea poziŃiei Regiunii Centru la nivel naŃional. 

 Subcapitolul 5.1 prezintă diferenŃele regionale privind ocuparea, şomajul şi veniturile 
salariale ale regiunilor României pe perioada 1997-2007, urmat de analiza structurii populaŃiei 
ocupate pe principalele ramuri ale economiei. (Figura 2) 

 
Figura 2. Structura populaŃiei ocupate pe sectoarele economiei naŃionale în regiunile 
României în 2007 

 
(Sursa: Desenat cu ajutorul programului ArcviewGIS, INSSE Tempo-online, 2009) 
 

Subcapitolul 5.2 conŃine analiza comparativă a regiunilor României privind 
reproducŃia naturală şi migraŃia populaŃiei, fapt important pentru înŃelegerea cauzelor 
demografice ale diferenŃelor regionale privind ocuparea forŃei de muncă. În continuare  
subcapitolul 5.3 se concentrează pe analiza performanŃei şi participării forŃei de muncă în 
regiunile României. Pentru aceste analize se folosesc metodele de clasificare utilizate în 
studiul ocupării forŃei de muncă în regiunile Uniunii Europene. (SERA report) 

Subcapitolul 5.4 descrie studiul studia impactului ocupării forŃei de muncă asupra 
competivităŃii regionale, verificat în cazul regiunilor României prin metoda regresiei de tip 
panel. 
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Capitolul 6. Studiul ocupării for Ńei de muncă în Regiunea Centru  
 

Capitolul şase conŃine studiul ocupării forŃei de muncă în Regiunea Centru. În 
subcapitolul 6.1, se pleacă de la principalele procese care au existat pe piaŃa forŃei de muncă 
din România în perioada 1997-2007, cu efect asupra ocupării forŃei de muncă în Regiunea 
Centru.  

 În subcapitolul 6.2 se concentrează asupra principalelor caracteristici ale ocupării în 
Regiunea Centru, regiune a cărei structură administrativ teritorială şi demografică este 
prezentat în subcapitolul 6.2.1. Se evidenŃiază faptul că majoritatea localităŃilor din regiune 
se află la distanŃă relativ mare faŃă de polurile de creştere, oraşe mari cu populaŃie de peste 
150 de mii de persoane. (Figura 4)  
 
Figura 3. DistanŃa localităŃilor de la polurile de creştere în Regiunea Centru 

 
(Sursa: Calcule proprii în ArcviewGIS. INSSE, TEMPO-Online) 
 
  În continuare, în subcapitolul 6.2.2 se studiază evoluŃia demografică a Regiunii 
Centru şi se face clasificarea judeŃelor componente după sustenabilitatea demografică, iar în 
subcapitolul 6.2.3 se studiază mişcarea naturală şi migratorie a populaŃiei în localităŃile 
Regiunii Centru.  

Studiul ocupării forŃei de muncă din subcapitolul 6.3 se concentrează asupra judeŃelor 
Regiunii Centru, fiind urmat de analiza comparativă a structurii forŃei de muncă în Regiunea 
Centru, dinainte şi de după aderarea la Uniunea Europeană, în subcapitolul 6.4. 
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Capitolul 7. Analiza cererii şi ofertei for Ńei de muncă în judeŃele Braşov şi Harghita, în 
perioada 2005 – 2010 
 
  

Capitolul şapte conŃine analiza cererii şi ofertei forŃei de muncă în judeŃele Braşov şi 
Harghita.  

Analizele din capitolele anterioare, au scos în evidenŃă faptul că judeŃele Braşov şi 
Harghita, din Regiunea Centru, au caracteristici foarte diferite. Braşovul este judeŃul cu cea 
mai ridicată pondere a populaŃiei în mediul urban (73.75%) şi cu cea mai ridicată densitate a 
populaŃiei (111.20 locuitori pe km²) JudeŃul Harghita, cu o rata a ocupării relativ scăzută 
(64.20% în 2007) are un caracter predominant rural, 55,97% din populaŃie trăind în mediul 
rural şi având o densitate a populaŃiei de 49 locuitori pe km². În perioada 1997-2007, aici a 
fost cea mai ridicată pondere a populaŃiei ocupate în agricultură. Analiza cererii şi ofertei pe 
piaŃa forŃei de muncă se concentrează asupra acestor două judeŃe. 
 În subcapitolul 7.1, sunt prezentate principalele noŃiuni de bază ale clasificării 
ocupaŃiilor din România. 
 Subcapitolul 7.2 conŃine studiul numărului locurilor de muncă vacante ca serie lunară 
şi după clasificarea C.O.R.  pe perioada 2005-2009, în judeŃele Braşov şi Harghita. 
 EvoluŃia şomajului şi a numărului şomerilor pe perioada 2005-2009, în judeŃele 
Braşov şi Harghita este prezentată în subcapitolul 7.3, ca şi diferenŃa între cererea şi oferta 
prezentă pe piaŃa forŃei de muncă din aceste judeŃe. Se evidenŃiază faptul că raportul 
numărului locurilor de muncă la 1000 de şomeri au valori diferite în cele două judeŃe. (Tabel 
5) 
 
Tabel 5. Numărul locurilor de muncă raportat la 1000 de şomeri în judeŃele Braşov şi 
Harghita, în lunile decembrie 2005-2009 

Anul Luna Braşov Harghita 
2005 Dec. 5.47 9.84 
2006 Dec. 6.16 29.70 
2007 Dec. 27.22 31.41 
2008 Dec. 5.63 23.38 
2009 Dec. 11.23 9.65 

(Sursa: Calcule proprii pe baza datelor statistice din AJOFM Braşov şi AJOFM Harghita) 
 

Analiza cererii şi ofertei forŃei de muncă în judeŃele Braşov şi Harghita prin metode 
regresive este subiectul discutat în subcapitolul 7.4, unde se identifică în prima fază 
caracterul sezonier, după care staŃionaritatea seriilor cronologice numărul şomerilor 
înregistraŃi şi  locurilor de muncă vacante în judeŃele Braşov şi Harghita.  

În subcapitolul 7.4.2, sunt elaborate două modele de regresie crossecŃională, pentru 
analiza relaŃiei între seriile numărul şomerilor (variabila dependentă) şi numărul locurilor de 
muncă vacante (variabila independentă) în judeŃele Braşov şi Harghita. 

În subcapitolul 7.4.3, modelul integrat autoregresiv cu medie mobilă este folosit 
pentru studiul dezechilibrului pe piaŃa forŃei de muncă, în judeŃele Braşov şi Harghita, pornind 
de la  seriile lunare: numărul şomerilor înregistraŃi şi al locurilor de muncă vacante în judeŃele 
Braşov şi Harghita. După identificarea modelelor, pe baza acestora se elaborează previziuni 
pe termen mediu, care arată că dezechilibrul observat va exista şi pe termen mediu. (Figura 4) 
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Figura 4. Numărul şomerilor raportat la un loc de muncă vacant în judeŃele Braşov şi 
Harghita 
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* valori estimate pe baza modelelor ARIMA. 
(Sursa: Calcule proprii, date AJOFM Braşov şi AJOFM Harghita) 
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Concluzii şi contribu Ńia cercetării  
 

 
După integrarea României în Uniunea Europeană, a crescut importanŃa identificării şi 

tratării problemelor de ocupare a forŃei de muncă la nivel regional. Politica comunitară în 
domeniu asigură sprijin, prin măsuri active de îmbunătăŃire a ocupării şi reducerii şomajului. 

 
Prima parte a lucrării conŃine prezentarea generală a subiectului cercetării, pe baza 

literaturii de specialitate naŃională şi internaŃională. Ipotezele de cercetare au fost definite pe 
baza teoriei economice. Literatura de specialitate privind  economia regională se concentrează 
în contextul  ocupării, pe mai multe aspecte, cum ar fi: competitivitatea economică, migrarea 
forŃei de muncă, schimbările  structurale în economie şi în populaŃia activă,, sustenabilitatea 
demografică şi disparităŃile şomajului, funcŃionarea pieŃei forŃei de muncă regională. Capitolul 
1 şi Capitolul 2 conŃin sinteza literaturii de specialitate (primul Obiectiv secvenŃial al 
cercetării), iar rezultatele proprii din studiile următoarelor capitole sunt confruntate cu cele 
găsite în literatura consultată. 

 
Subiectul tezei de doctorat constă în studiul ocupării forŃei de muncă în Regiunea 

Centru. Aceasta este una dintre cele opt regiuni NUTS2 ale României şi se compune din 
următoarele judeŃe: Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu. Regiunea Centru are o 
suprafaŃă de 341000 km², din care 47.00% este zonă montană, iar ponderea  suprafaŃei 
agricole este de 56.07% .  PopulaŃia regiunii a fost  2526 de mii de persoane în 2008, 
densitatea populaŃiei fiind de 74 locuitori pe km², din care 40.52% locuiau în mediul rural. 
(subcapitolul 6.2.1.) 

Tipologia urban-rurală a judeŃelor Regiunii Centru este prezentată în subcapitolul 
6.5.3, trei din aceste judeŃe fiind predominant rurale (Alba, Covasna şi Harghita), iar celelalte 
trei, intermediar rurale (Braşov, Mureş şi Sibiu).  

 
Obiectivul.2. EvidenŃierea elementelor de bază ale politicii comunitare în domeniul 

ocupării, la nivel european, naŃional, regional şi felul în care se concretizează acestea în 
Regiunea Centru. 

EvoluŃia politicii comunitare în domeniul ocupării, momentele marcante şi procedura 
de funcŃionare a metodei de coordonare deschisă a Comisiei Europei au fost subiecte tratate în 
subcapitolul 1.8.1. Ca parte importantă a procesului de integrare a României în Uniunea 
Europeană, au fost elaborate mai multe planuri naŃionale de ocupare, respectiv Strategia 
NaŃională de Ocupare, formând cadrul general pentru măsurile de ocupare regionale. 
(Capitolul 4). Prin aderarea României, s-a deschis piaŃa forŃei de muncă a mai multor state 
membre ale Uniunii Europene, circulaŃia liberă facilitând migraŃia. (Subcapitolul 1.7.2) 

Studiul ocupării forŃei de muncă din Uniunea Europeană se referă şi la rezultatele 
politicii comunitare. Elaborarea Strategiei Europene de Ocupare a ForŃei de Muncă pe 
perioada de planificare 2000-2006, coincide cu perioada în care a fost înregistrată o creştere 
economică reală în EU-15 şi în EU-27 în general. În perioada de planificare 2000-2006, s-a 
îmbunătăŃit nivelul ocupării forŃei de muncă şi a scăzut şomajul în statele membre ale Uniunii 
Europene cu 15 state, în urma creşterii economice şi a implementării programelor Strategiei 
Europene de Ocupare. Politica comunitară în domeniul ocupării a fost sprijinul realizat în 
favoarea garantării flexibilit ăŃii, prin măsurile active de creare a locurilor de muncă, în urma 
cărora a crescut rata ocupării în toate statele membre ale EU-15.  

În analiza din subcapitolul 3.1, am arătat existenŃa tendinŃelor de convergenŃă ale ratei 
de ocupare şi a ratei şomajului, respectiv în subcapitolul 3.2, am arătat principalele diferenŃe 
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ale nivelului de activitate, de ocupare şi şomaj al României, comparativ cu celelalte Ńări nou 
aderate şi EU-15. 

Analizele arată că, în Ńările care au aderat mai înainte la Uniunea Europeană cu 
decalaje semnificative privind ocuparea forŃei de muncă, cum ar fi Grecia şi Spania, 
programele de ocupare regionale au produs rezultate semnificative în perioada 2000 – 2006.  

Studiul structurii forŃei de muncă în regiunile NUTS2 ale Uniunii Europene cu 27 de 
state membre, unde s-a folosit metoda componentelor principale, în subcapitolul 3.3. arată că 
factorii principali care surprind principalele caracteristici ale ocupării regionale sunt: ocuparea 
populaŃiei de femei, nivelul de instruire a populaŃiei ocupate, structura forŃei de muncă pe 
sectoare de activitate. Acestea sunt punctele cheie ale ocupării forŃei de muncă la nivel 
regional la care trebuie să dea răspuns politica comunitară. Studiul arată că liniile directoare 
ale Strategiei Europene pentru Ocupare, descrise în subcapitolul 1.3. coincid cu acestea:  

1. Măsuri active şi preventive pentru şomeri şi persoane inactive;  
2. Crearea de locuri de muncă şi spiritul antreprenorial;  
3. Conducerea tranziŃiei şi promovarea adaptabilităŃii şi mobilităŃii pe piaŃa muncii;  
4. Promovarea dezvoltării capitalului uman şi a învăŃării pe tot  parcursul vieŃii;  
5. Creşterea ofertei pe piaŃa muncii şi promovarea îmbătrânirii active;  
6. Egalitate de gen; 
7. Promovarea integrării şi combaterea discriminării persoanelor;  
8. Rentabilizarea muncii şi crearea de stimulente corespunzătoare;  
9. Transformarea muncii nedeclarate în ocupare corespunzătoare;  
10. Combaterea disparităŃilor regionale privind ocuparea. (Decizia C. E. 2003/578/EC) 

Studiul arată că Strategia NaŃională de Ocupare a ForŃei de Muncă din România, 
respectiv Planurile NaŃionale de Ocupare elaborate începând cu anul 2002, răspund în mod 
real cerinŃelor de pe piaŃa forŃei de muncă din perioada tranziŃiei şi sunt instrumente de bază 
în procesul de aderare a României la Uniunea Europeană. Ponderea acelora care îşi caută loc 
de muncă şi doresc să se dezvolte pe plan profesional este ridicată în mediul rural, după cum 
arată studiul Institutului NaŃional pentru Studii de Opinie şi Marketing (INSOMAR 2009) 
elaborat în primăvara anului 2009. Aceasta înseamnă că programele de ocupare şi de formare 
profesională sunt folositoare.  

„Planul regional de acŃiune pentru ocuparea forŃei de muncă şi incluziune socială” şi 
„Planul de implementare a planului regional de acŃiune 2006-2008” în Regiunea Centru pun 
accentul pe promovarea flexibilităŃii şi adaptabilităŃii pe piaŃa muncii respectiv pe măsurile 
pro-active pentru reducerea şi prevenirea şomajului care sunt în concordanŃă cu obiectivele 
strategiilor la nivel naŃional şi european. (Subcapitolul 4.4.) 

Planurile şi strategiile de dezvoltare judeŃene din judeŃele Regiunii Centru (Alba, 
Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu) au fost adoptate de Consiliile JudeŃene. 
Obiectivele şi măsurile strategice de îmbunătăŃire a ocupării forŃei de muncă descrise de 
acestea se referă la prevenirea şomajului (Alba şi Sibiu), crearea locurilor de muncă prin 
promovarea antreprenoriatului (Alba, Braşov, Covasna şi Mureş) promovarea adaptabilităŃii şi 
mobilităŃii pe piaŃa forŃei de muncă (Alba, Covasna, Mureş şi Sibiu), dezvoltarea capitalului 
uman şi formarea profesională (Alba, Mureş şi Sibiu). Mai multe strategii judeŃene subliniază 
importanŃa parteneriatului cu instituŃiile de stat, în special cu AgenŃiile JudeŃene de Ocuparea 
a ForŃei de Muncă. (Subcapitolul 4.5.) 

 
Obiectivul 3. Caracterizarea poziŃiei Regiunii Centru privind structura forŃei de 

muncă în cadrul regiunilor Uniunii  Europene. 
Studiul ocupării forŃei de muncă din Subcapitolul 3.2. în noile state membre ale 

Uniunii Europene, printre care şi România şi Bulgaria, ce au aderat la 1 ianuarie 2007, arată 
că diferenŃa este semnificativă în structura populaŃiei ocupate. Potrivit datelor EUROSTAT, în 
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2007, în România, ponderea populaŃiei ocupate în agricultură a fost de 29.53% faŃă de 3.47% 
în EU15 şi 9.97% în NMS10 (noile state membre ale Uniunii Europene aderate în 2004), în 
servicii de 39.07% faŃă de 69.73% în EU15, respectiv 56.84% în cele zece state aderate în 
2004. 

Pentru analiza structurii forŃei de muncă din regiunile NUTS2 ale Uniunii Europene cu 
27 de state membre, pe baza de date preluate de la EUROSTAT, am folosit metoda 
componentelor principale. Din calculele prezentate în subcapitolul 3.3, reiese existenŃa a patru 
componente principale, care descriu atât principalele caracteristici ale structurii forŃei de 
muncă, dar semnalează şi problemele ocupării în regiuni. 

Prima componentă principală, participarea la muncă şi ocuparea  femeilor, arată 
unele probleme de ocupare cu care se confruntă acest grup social în regiunile Uniunii 
Europene. În subcapitolul 3.2. am arătat că în Uniunea Europeană, în perioada 2000-2007 a 
crescut, dar totuşi a rămas sub media din EU-27, rata de activitate şi rata de ocupare a 
femeilor. În Capitolul 6, am arătat că atât în România, cât şi în Regiunea Centru, rata de 
activitate şi rata de ocupare a femeilor a rămas sub medie în regiune.  

O problemă majoră o constituie participarea la muncă a populaŃiei cu educaŃie 
scăzută, descrisă prin a doua componentă principală, în analiza structurii forŃei de muncă din 
regiunile Uniunii Europene. În subcapitolul 3.2, am arătat că între 2000 şi 2007 a scăzut 
ponderea populaŃiei active cu educaŃie primară (nivelurile 0-2 potrivit ISCED 19971), dar, 
totuşi, rămâne la valori ridicate în media EU-27 (25.43% în 2007), în noile state membre 
(10.62% în 2007) şi în România (25.04% în 2007), potrivit EUROSTAT. Pentru tratarea 
acestei probleme, au fost elaborate măsuri speciale ale Strategiei Europene de Ocupare pentru 
formarea profesională, descrise în subcapitolul 1.8, care se regăsesc atât în Planurile NaŃionale 
de Ocupare din România cât şi în Planul de AcŃiune pentru Ocuparea ForŃei de Muncă din 
Regiunea Centru (Capitolul 4).  

Trecerea la societatea bazată pe cunoaştere şi importanŃa dezvoltării segmentului de 
cercetare şi dezvoltare la nivelul regiunilor Uniunii Europene sunt subliniate prin componenta  

principală ocuparea celor cu educaŃie ridicată. În Capitolul 3.2, am arătat că ponderea 
populaŃiei active cu educaŃie universitară, (nivelurile 5-6 din ISCED 1997), este mult mai 
scăzută în noile state membre (20.84% în 2007) şi în România (13.30% în 2007) faŃă de 
media EU-27 (25.11% în 2007), potrivit EUROSTAT.  

Asemănător componentei a treia, restructurarea forŃei de muncă în ramurile 
economiei, adică componenta a patra descrie procesul care este mult mai intensificat în 
regiunile noilor state membre, comparativ cu regiunile EU-15. Problema restructurării a fost 
discutată în subcapitolul 2.5.2 pe baza literaturii de specialitate şi studiată în Capitolul 6.4 în 
cazul Regiunii Centru.  

Pentru identificarea poziŃiei Regiunii Centru în cadrul regiunilor NUTS2 ale Uniunii 
Europene cu 27 de state membre, am pornit de la baza de date întocmită conform rezultatelor 
analizei structurii forŃei de muncă prin metoda componentelor principale. Am folosit metoda 
de grupare cluster K-Means, cu calculele descrise în subcapitolul 3.4. 

Rezultatele arată că structura forŃei de muncă din Regiunea Centru în spaŃiul Uniunii 
Europene cu 27 de state membre arată asemănări cu două regiuni din Bulgaria, şapte din 
Italia, două din Ungaria, una din Slovacia, respectiv Regiunea Nord-Vest şi Regiunea Vest 
din România. 

Această grupă a regiunilor NUTS2 se caracterizează prin: 
- rata de activitate şi rata de ocupare relativ scăzută, mai ales la tineri şi vârstnici;  
- rata şomajului mai ridicată, decât media EU-27;  

                                                 
1 Descrierea Clasificării InternaŃionale Standard a EducaŃiei - ISCED 1997 se găseşte în Glosar.  
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- pe lângă ponderea ridicată a populaŃiei ocupate în agricultură la nivel naŃional, 
descrisă în subcapitolul 3.2, rezultatele arată că ocuparea în industrie este mai ridicată, iar în 
servicii e mai scăzută în această grupă faŃă de media EU-27; 

- este mai ridicată ponderea celor cu nivel de educaŃie secundară şi mai scăzută 
ponderea celor cu educaŃie primară şi terŃiară faŃă de media EU-27; 

- ponderea salariaŃilor este mai scăzută decât în EU-27;  
- rata şomajului este mai ridicată, ca şi ponderea şomerilor pe termen lung.  
Asemănările în structura forŃei de muncă regionale în Ńările din Europa Centrală şi de 

Est se datorează proceselor de restructurare similare petrecute în perioada tranziŃiei şi descrise 
de literatura de specialitate. (Köllı 2001, Oprescu 2001, Dinu 2005, Osoian 2005) 

 
Obiectivul 4. analiza sustenabilităŃii demografice a regiunilor României şi a judeŃelor 
Regiunii Centru.  

După analiza ocupării for Ńei de muncă în regiunile Uniunii Europene, m-am concentrat 
şi asupra ocupării în regiunile României. Metoda clasificării, folosită în analizele regiunilor 
UE, a fost folosită la identificarea diferenŃelor regionale şi la tendinŃa schimbării pe perioada 
studiată 1997-2007, referitor la sustenabilitatea demografică a regiunilor.  

În 1997, Regiunea Centru s-a aflat în situaŃia de scădere demografică, din cauza 
scăderii naturale a populaŃiei şi migraŃiei spre regiune, pe lângă Regiunea Bucureşti–Ilfov şi 
Regiunea Vest.  

În 2007, Regiunea Centru s-a aflat în scădere demografică dublu negativă, cu scăderea 
naturală a populaŃiei şi migraŃia din regiune în afara regiunii, pe lângă Regiunea Sud-Est, 
Regiunea Sud-Muntenia şi Regiunea Sud-Vest Oltenia. (Subcapitolul 5.2) 

Declinul demografic în Regiunea Centru, cu efect asupra populaŃiei cu vârstă activă de 
muncă, este studiat în subcapitolul 6.2.2. iar mişcarea naturală şi migratorie a populaŃiei în 
regiune, este inclus în subcapitolul 6.2.3.  

În 2008, scăderea populaŃiei s-a produs cu un ritm mai rapid în Alba şi Covasna, iar 
soldul schimbărilor cu reşedinŃă arată valori de plecări ridicate în Alba şi Mureş. În mişcarea 
migratorie a populaŃiei după structura localităŃilor, observăm următoarele tendinŃe: în 2007, 
plecările masive au fost din localităŃile din mediul rural, aflate la distanŃă de centrele urbane şi 
stabilirile se observă în centrele urbane şi vecine acestora. (Subcapitolul 6.2.3.) 
 
Obiectivul 5. analiza participării, performanŃei şi productivităŃii for Ńei de muncă în Regiunea 
Centru, comparativ cu celelalte regiuni ale României, 

Din analiza comparativă din subcapitolul 5.1, reiese că în 2007, în Regiunea Centru, 
rata de activitate era de 67.20%, rata de ocupare de 64.00% şi rata şomajului era de 4.80%, 
valori peste media naŃională, până când veniturile nete medii au ajuns pe penultimul loc, fiind 
cu mult sub media naŃională.  

În 2006, după nivelul produsului intern brut pe locuitor Regiunea Centru ocupa locul 
al treilea  , după Regiunea Bucureşti – Ilfov şi Regiunea Vest, la care se adaugă valoarea 
relativ ridicată a productivităŃii muncii.  

În 2007, după clasificarea conform participării populaŃiei la muncă, Regiunea Centru 
se găseşte în grupul regiunilor cu performanŃă şi participare intermediară. (Subcapitolul 5.3) 

Dubla clasificare a regiunilor României în 2007 pune Regiunea Centru pe lângă 
Regiunea Sud-Est, Regiunea Sud-Muntenia, Regiunea Sud-Vest Oltenia, cu performanŃă şi 
participare intermediară, la care se adaugă scăderea demografică dublă (reproducerea naturală 
are valoare negativă şi migraŃia are orientare în afara regiunilor). (Subcapitolul 5.3) 

Pentru evidenŃierea cauzelor interne care au condus la această clasificare a Regiunii 
Centru, comparativ cu celelalte regiuni ale României indicatorii caracteristici au fost studiate 
la nivelul judeŃelor care o formează. (Obiectivul secvenŃial numărul 8) 
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Obiectivul 6. analiza impactului ocupării for Ńei de muncă asupra competitivităŃii  economice 
a regiunilor din România  

Impactul ocupării forŃei de muncă asupra competitivităŃii economice a regiunilor 
României a fost studiat în subcapitolul 5.6. Potrivit acestuia, componenta  ratei de ocupare a 
forŃei de muncă este un factor la fel de important ca productivitatea muncii. În 2007, în 
Regiunea Centru, produsul intern brut pe locuitor a fost sub media Uniunii Europene, la fel ca 
în majoritatea regiunilor României, iar productivitatea muncii sub media naŃională. 

DiferenŃele în ocuparea forŃei de muncă sunt cauzate printre altele, de diferenŃe în 
competitivitatea economică a regiunilor şi în productivitatea muncii. Ipoteza a fost verificată 
în Capitolul 5, în studiul diferenŃelor ocupării for Ńei de muncă în regiunile de dezvoltare ale 
României.  

În literatura de specialitate, competitivitatea economică este exprimată prin 
productivitatea muncii, rata de ocupare şi ponderea populaŃiei active în totalul populaŃiei 
(Porter (1990), Lengyel (2002) şi Vincze (2003)). Varianta logaritmată a ecuaŃiei dezvoltată 
de Nemes-Nagy (2006) a fost verificată în cazul regiunilor NUTS2 ale României în perioada 
1993-2006, folosind modelul regresiei panel. Rezultatele subliniază legătura ocupării cu 
creşterea economică cunoscută din literatură şi identificată ca unul dintre elementele realizării 
coeziunii economice în regiunile Uniunii Europene. (Cartea Albă – Creştere, competitivitate, 
ocupare COM 93/700, Regiuni în dezvoltare, Europa în dezvoltare. Al patrulea raport privind 
coeziunea economică şi socială) 
 
 
Obiectiv 7. analiza schimbării structurale a forŃei de muncă după aderarea la Uniunea 
Europeană la nivel regional, 

În subcapitolul 6.4. este prezentată schimbarea structurală a populaŃiei ocupate în 
Regiunea Centru , în perioada 2002 – 2008, pe baza datelor Anchetei ForŃei de Muncă în 
Gospodării. Schimbările în structura forŃei de muncă a regiunii, după aderarea României la 
Uniunea Europeană, are următoarele caracteristici: 

- a scăzut ponderea populaŃiei ocupate cu vârstă tânără între 15  - 24 de ani şi până la 
34 de ani, cu creşterea ponderii populaŃiei ocupate cu vârsta de peste 35 de ani; 

- a crescut ponderea populaŃiei ocupate cu educaŃie superioară (în special la grupul de 
vârstă între 25-34 de ani) şi a celor cu educaŃie medie, respectiv s-a micşorat ponderea celor 
cu educaŃia scăzută; 

- a scăzut ponderea populaŃiei ocupate în agricultură cu peste 10% (respectiv peste 
14% la populaŃia feminină), în paralel cu creşterea în sectorul industrie cu peste 3%, respectiv 
cu 7% în servicii; 

- a crescut ponderea salariaŃilor cu 10% din populaŃia ocupată, în paralel cu scăderea 
ocupării la celelalte categorii, în special la lucrătorii familiali neremuneraŃi. (subcapitolul 6.4.)  

 
Obiectivul 8. Analiza diferenŃelor privind ocuparea forŃei de muncă în judeŃele care  
formează Regiunea Centru. 

Analiza ocupării forŃei de muncă în judeŃele Regiunii Centru începe prin studierea 
diferenŃelor urban – rural şi a densităŃii populaŃiei, care sunt în relaŃie cu structura geografică 
a marilor oraşe cu populaŃia de peste 150 de mii de persoane. Analiza structurii forŃei de 
muncă ocupată în principalele ramuri ale economiei în judeŃele Regiunii Centru, evidenŃiază 
că în judeŃul Harghita a existat cea mai ridicată ocupare în sectorul agricol, unde densitatea 
populaŃiei a fost cea mai scăzută. În judeŃul Braşov, a existat cea mai ridicată ocupare în 
servicii, aici fiind cea mai ridicată densitate a populaŃiei dar şi cea mai scăzută pondere a 
populaŃiei care trăieşte în mediul rural.  
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Analiza  mişcării migratorie a populaŃiei în 2007 arată plecările din localităŃile aflate la 
distanŃă mai mare de centrele urbane şi stabilirile în localităŃile urbane sau cele învecinate 
acestora.  

Pe baza analizei sustenabilităŃii demografice, în 2008 judeŃele Regiunii Centru se 
grupează în două categorii: judeŃele Braşov şi Sibiu se află în situaŃia de creştere dublu 
pozitivă, atât prin creşterea naturală, cât şi prin migraŃia spre judeŃ. JudeŃele Covasna şi 
Harghita sunt în scădere demografică, cu reproducarea naturală pozitivă şi migraŃia populaŃiei 
în afara judeŃelor,iar Alba şi Mureş sunt în scădere demografică dublu negativă: scăderea 
naturală a populaŃiei şi migraŃia în afara judeŃelor.  
 Scăderea ratei de activitate în Regiunea Centru a condus la valori scăzute în special în 
judeŃele Braşov (60.80%) şi Covasna (65.40%), cea mai ridicată fiind în Alba (76.30%).  
 În 2007 cea mai scăzută rată a şomajului a existat în judeŃul Sibiu (3.10%) şi în judeŃul 
Mureş (4.30%), iar cea mai ridicată în Covasna (7%). 
 Studiul performanŃei şi participării forŃei de muncă pentru Regiunea Centru a fost 
efectuat pe baza metodologiei folosită în cazul regiunilor Uniunii Europene. Rezultatele 
clasificării arată că patru dintre judeŃele Regiunii Centru sunt în grupa intermediară, 
performanŃa forŃei de muncă fiind scăzută în judeŃul Covasna, unde câştigul salarial nominal 
mediu net lunar este cel mai scăzut (792 lei), pe când în judeŃul Sibiu câştigul salarial nominal 
mediu net lunar fiind cel mai ridicat (987 lei).  (Capitolul 6.3.) 
 
Tabel 73. PerformanŃa şi participarea for Ńei de muncă în judeŃele Regiunii Centru 

JudeŃe PerformanŃă Participare 
Alba Intermediară 

Brasov Intermediară 

Covasna Scăzută Medie 

Harghita Intermediară 

Mures Intermediară 
Sibiu Ridicată Scăzută 

(Sursa: calcule proprii, SERA report) 
 
 Rata de ocupare a forŃei de muncă în 2007, a înregistrat cea mai ridicată valoare în 
judeŃul Alba (71.90%), fiind judeŃul în care în perioada 1997-2007 a crescut numărul 
populaŃiei ocupate cu peste 900 de persoane. Cea mai scăzută rată de ocupare a forŃei de 
muncă era în judeŃul Braşov (57.70%).  

În perioada 1997-2007, singurul judeŃ în care s-a produs creşterea semnificativă a 
numărului populaŃiei ocupate este Sibiu. Exceptând judeŃul Alba, în restul judeŃelor, scăderea 
este cu peste 12 mii de persoane, în judeŃul Braşov ajungându-se la peste 28 de mii de 
persoane.  

Schimbarea structurală a populaŃiei ocupate a fost prezentă în toate judeŃele, numai că 
s-a concretizat diferenŃiat. Scăderea populaŃiei ocupată în Regiunea Centru s-a produs în 
special în sectorul agricol şi industrial. În 2007, cea mai ridicată pondere a populaŃiei ocupată 
în agricultură a existat în judeŃul Harghita (31.86%), unde ponderea populaŃiei ocupată în 
servicii era cea mai scăzută (37.72%).  

În 2007, cea mai ridicată pondere a populaŃiei ocupate în sectorul industriei a existat în 
judeŃul Sibiu (39.23%), în defavoarea ocupării în sectorul agrar în acest judeŃ (15.69%), 
respectiv cea mai ridicată ocupare în sectorul servicii a fost caracteristică judeŃului Braşov 
(50.34%), unde ocuparea în agricultură a fost cea mai scăzută (13.11%).  
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Obiectivul 9. Analiza pieŃei forŃei de muncă locale în judeŃele Braşov şi Harghita din 
Regiunea Centru.  

Starea de echilibru pe piaŃa forŃei de muncă regională este o componentă importantă 
în studiul ocupării forŃei de muncă din Regiunea Centru. ExistenŃa diferenŃelor dintre cerere şi 
ofertă a fost verificată prin modelele ARIMA în cazul judeŃelor Braşov şi Harghita,rezultând 
că starea de dezechilibru este permanentă şi va exista pe termen scurt..  

Din cauza excedentelor pe piaŃa forŃei de muncă datorate restructurării, am presupus că 
nu există o stare de echilibru a ocupării depline pe piaŃa muncii regionale în perioada tranziŃiei 
şi după aderarea României la Uniunea Europeană. Ipoteza a fost verificată printr-o analiză 
mai detaliată la nivel judeŃean, concentrându-se atenŃia asupra a două judeŃe din Regiunea 
Centru, care se află în situaŃie specială: Braşov şi Harghita.  

În Braşov, a fost cea mai ridicată ponderea populaŃiei în mediul urban, caracterizată 
prin tradiŃii în industrie, Municipiul Braşov fiind centru urban şi universitar, cu ocupare 
ridicată în industrie şi servicii. În Harghita, nu există niciunul dintre cele şase oraşe de peste 
150 de mii de locuitori din Regiunea Centru, considerate poluri de creştere, judeŃul fiind 
caracterizat ca fiind preponderent rural. În acest judeŃ, rata de ocupare şi veniturile nete medii 
sunt relativ scăzute, fiind ridicată ponderea populaŃiei ocupată în agricultură.  

Analiza cererii şi ofertei forŃei de muncă a fost realizată pe perioada ianuarie 2005 – 
decembrie 2009, cu datele lunare privind: numărul locurilor de muncă vacante, respectiv 
numărul şomerilor în judeŃele Braşov şi Harghita. Analiza a fost realizată cu sprijinul 
AgenŃiilor JudeŃene de Ocupare a ForŃei de Muncă din judeŃele Braşov şi Harghita, care au 
furnizat datele statistice pentru cercetare.  

DiferenŃa dintre cele două judeŃe se conturează atât pe partea cererii, cât şi pe partea 
ofertei prezente pe piaŃa forŃei de muncă. Locurile de muncă vacante înregistrate pe baza 
clasificării C.O.R.2 pe intervalul 2005-2009 prezintă diferenŃe în judeŃele Braşov şi Harghita 
legate de structura economică a sectorului de afaceri local: în judeŃul Braşov se caută forŃă de 
muncă în primul rând în sectoarele din industrie şi construcŃii, în timp ce în judeŃul Harghita 
în sectorul de prelucrare a lemnului şi construcŃii. (Subcapitolul 7.2.) 

Rata şomajului a crescut în perioada 2007-2009 în Regiunea Centru de la 4.80% 
(2007) la 7.84% în iulie 2009, respectiv la 9.86% în decembrie 2009. Creşterea şomajului se 
observă în ambele judeŃe, ajungându-se la valori mai mari în Harghita: 6.60% în 2008 şi 
10.60% în decembrie 2009 faŃă de Braşov: 4.30% în 2008 şi 8.70% în decembrie 2009. 
(Subcapitolul 7.3.) 

Starea de dezechilibru pe piaŃa forŃei de muncă din judeŃele Braşov şi Harghita este 
studiată în subcapitolul 7.3. DiferenŃa dintre numărul şomerilor şi numărul locurilor de muncă 
oferite de piaŃa forŃei de muncă a fost de peste 10000 în medie în judeŃul Braşov, respectiv 
peste 4000 în Harghita, adică în perioada studiată nu a existat niciun moment de echilibru 
perfect pe piaŃa forŃei de muncă.  

Începând cu cea de a doua parte a anului 2008, în ambele judeŃe observăm două 
procese paralele: scăderea locurilor de muncă şi creşterea şomerilor. Ca urmare, până la 
sfârşitul perioadei studiate (decembrie 2009), diferenŃa dintre oferta şi cererea forŃei de muncă 
a fost în creştere continuă.   

Starea de dezechilibru este confirmată prin calcularea raportului: numărul şomerilor la 
numărul locurilor de muncă vacante. În AgenŃiile JudeŃene de Ocupare a ForŃei de Muncă 
Braşov şi Harghita, în decembrie 2007, au fost înregistrate 36.74, respectiv 31.84 de  şomeri 
raportaŃi la un loc de muncă vacant, în decembrie 2009 valoarea ajungând la 89.08, respectiv 
103.60 de şomeri la un loc de muncă vacant. (Subcapitolul 7.3.) 

                                                 
2 Clasificarea OcupaŃiilor din România este reglementat Ordinele Ministerului Muncii şi ProtecŃiei Sociale Nr. 
559/1996, Nr. 893/1997, Nr. 634/1998 şi Nr. 86/2000. 
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În altă formulă, cererea acoperă o parte mică a ofertei, procentul locurilor de muncă 
vacante faŃă de numărul şomerilor fiind sub 12% în Braşov, respectiv sub 10% în Harghita 
între 2005-2008. Începând cu anul 2009, acest procent este în scădere, fiind sub 3.5% în 
Braşov, respectiv sub 2% în Harghita. (Subcapitolul 7.4.2.) 

Modelele de regresie cros-secŃională au fost elaborate în subcapitolul 7.4.2, pentru 
descrierea variaŃiei seriei: numărul şomerilor, ca variabilă dependentă, cu variabila 
independentă: numărul locurilor de muncă vacante în judeŃele Braşov şi Harghita. Calculele 
au fost efectuate cu ajutorul programului Eviews5, iar rezultatele sunt relevante pe baza 
literaturii de specialitate. Modelele descriu valoarea numărului şomerilor la o anumită 
perioadă de timp t, cu numărul şomerilor la un timp t-1, respectiv numărul locurilor de muncă 
la o perioadă t-2. Deci, numărul ridicat de şomeri se formează din cauză că şomerii din 
perioada t-1 nu şi-au găsit loc de muncă, adică lipsa locurilor de muncă locală la perioada t-2.  

Pentru studiul cererii şi ofertei forŃei de muncă înregistrate la AgenŃiile JudeŃene de 
Ocupare a ForŃei de Muncă Braşov şi Harghita cu numărul locurilor de muncă vacante şi 
numărul şomerilor, au fost folosite metode econometrice, cu scopul studierii relaŃiei regresive 
cros-secŃionale între serii, respectiv pentru elaborarea modelelor de  previziuni pe termen 
scurt.  

Modelele integrate autoregresive cu medie mobilă pentru seriile de timp, numărul 
locurilor de muncă şi numărul şomerilor în judeŃele Braşov şi Harghita, elaborate în 
subcapitole 7.4.3. şi 7.4.4. estimează scăderea locurilor de muncă vacante şi creşterea 
numărului şomerilor. Ca urmare, în iunie 2010 se estimează un raport de 138.48 şi 118.26 de 
şomeri la un loc de muncă vacant în Braşov şi Harghita.  

Analizele confirmă starea de dezechilibru pe piaŃa forŃei de muncă în perioada 2005-
2009, iar previziunile arată că aceasta va fi permanentă pe termen scurt (Subcapitolul 7.4.3. şi 
7.4.4.) 

 
Obiectivul 10. Analiza SWOT referitoare la  ocuparea forŃei de muncă în Regiunea Centru. 

Pentru a răspunde la întrebarea, care sunt punctele tari, punctele slabe, oportunităŃile şi 
primejdiile pe piaŃa forŃei de muncă regională, am formulat ca obiectiv realizarea analizei 
SWOT referitoare la studiul de caz al cercetării prezente: ocuparea forŃei de muncă în 
Regiunea Centru. Am ales această metoda datorită faptuluică reflectă ca sinteză condiŃiile 
interne şi externe, cu influenŃă pozitivă şi negativă.. (Tabel 74) 
 
Tabel 74. Analiza SWOT a ocupării for Ńei de muncă din Regiunea Centru 

Puncte tari 
1) ForŃa de muncă ieftină; 
2) TradiŃii industriale în special în judeŃele Braşov, Mureş şi Alba; 
3) ExistenŃa universităŃilor în marile oraşe din regiune; 
4) Planuri de dezvoltare sau strategii de dezvoltare pe termen mediu în 

judeŃele Regiunii Centru. 
Puncte slabe 

1) Nivelul relativ scăzut al instruirii forŃei de muncă; 
2) Dezechilibrul pe piaŃa forŃei de muncă; 
3) Ponderea ridicată a populaŃiei ocupate în agricultură, existenŃa  în număr 

mare a fermelor familiare agrare de subzistenŃă; 
4) Lipsa locurilor de muncă; 
5) Şomajul regional. 

 
PosibilităŃi 

1) Integrarea în Uniunea Europeană; 
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2) Participarea în număr mai mare a resurselor de muncă feminine; 
3) Integrarea pe piaŃa muncii, a grupurilor sociale vulnerabile;  
4) Măsurile active de ocupare din planurile europene, naŃionale şi al 

Regiunii Centru. 
 
Pericole 

1) Lipsa cererii pe piaŃa forŃei de muncă regionale, care pe termen mediu se 
concretizează în lipsa locurilor de muncă; 

2) Îmbătrânirea populaŃiei de vârstă activă pentru muncă; 
3) Scăderea nivelului de şcolarizare la tineri; 

Pe termen mediu, prognozele naŃionale şi regionale arată scăderea numărului 
populaŃiei active şi al populaŃiei ocupate.  

(Sursa: Studiul autorului.) 
 

Punctele slabe sunt condiŃiile interne ale regiunii în raport cu ocuparea forŃei de 
muncă, iar punctele tari resursele interne. Toate sunt argumentate de rezultatele capitolelor. 

Puncte slabe 
Nivelul relativ scăzut de instruire şi educaŃie a forŃei de muncă constituie o altă 

problemă. În subcapitolul 3.2, am semnalat diferenŃa structurii populaŃiei active după nivelul 
de instruire în România, comparativ cu EU-15. În cazul Regiunii Centru, analiza comparativă 
a structurii forŃei de muncă între 2002 şi 2008, a arătat că a scăzut ponderea populaŃiei cu 
educaŃie scăzută, iar cea cu educaŃie superioară a crescut (Subcapitolul 6.3)  

La ponderea ridicată a populaŃiei ocupată în agricultură se adaugă problema fermelor 
de subzistenŃă, după cum s-a arătat în unele studii la nivelul microregiunilor care sunt din 
Regiunea Centru. (Vincze 2002, Madaras 2006)   

Potrivit teoriei economiei muncii, verificată prin modelul de regresie elaborat în 
Capitolul 7, lipsa locurilor de muncă este una din cauzele determinante ale şomajului regional, 
ambele probleme incluse între punctele slabe ale analizei SWOT. (Capitolul 7) 

Puncte tari 
Analiza structurii judeŃelor Regiunii Centru din subcapitolul 6.2.1 a arătat că există în 

judeŃele Braşov, Mureş, Alba şi Sibiu tradiŃii industriale în unele ramuri, iar în alte judeŃe 
există centre universitare: Braşov, Mureş şi Sibiu. 

Analiza detaliată în judeŃele Braşov şi Harghita conŃine raportul ridicat al numărului 
şomerilor la locurile de muncă vacante, fapt ce semnalează existenŃa forŃei de muncă în 
regiune. (Capitolul 7) Analiza comparativă a veniturilor salariale arată că putem vorbi de 
existenŃa forŃei de muncă ieftine în Regiunea Centru. (Subcapitolul 6.3) 

 Analiza comparativă a planurilor de dezvoltare şi a strategiilor de dezvoltare pe 
termen mediu în judeŃele Regiunii Centru, arată că, la nivel judeŃean, sunt formulate 
numeroase măsuri speciale menite să îmbunătăŃească ocuparea forŃei de muncă în regiune. 
(Subcapitolul 4.5.)    

Pericole. 
Cel mai important pericol pe termen mediu îl constituie lipsa locurilor de muncă în 

regiune, care cauzează dezechilibrul observat pe piaŃa muncii. (Capitolul 7) 
Analiza clasificării din Capitolul 5 şi studiul comparativ din Capitolul 6 au arătat şi în 

cazul Regiunii Centru existenŃa procesului de înbătrânire a populaŃiei, fenomen cunoscut şi 
din literatură.  

 Din analiza comparativă a structurii populaŃiei ocupate în Regiunea Centru dinainte şi 
de după aderarea României la Uniunea Europeană, reiese scăderea nivelului de şcolarizare la 
tineri, considerată ca o problemă deosebit de serioasă. (Capitolul 6) 
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Sinteza prognozelor naŃionale pe termen mediu şi lung, a arătat că există un pericol 
real de scădere a populaŃiei active şi ocupate nu doar în Regiunea Centru ci şi în întreaga 
Românie. (Capitolul 8) 

PosibilităŃi. 
Este de necontestat importanŃa existenŃei strategiilor de ocupare la nivel european, 

naŃional şi regional, cât şi a posibilităŃilor de tratare a problemelor de ocupare în regiunile 
României, cum este Regiunea Centru, după integrarea în Uniunea Europeană. (Capitolul 1) 

Măsurile şi programele active de ocupare a forŃei de muncă şi combaterea şomajului 
din politica comunitară a Uniunii Europene formează instrumentele tratării problemelor 
ocupării la nivel regional din România. Pe baza acestora se poate integra pe piaŃa muncii şi 
unele grupuri vulnerabile cum ar fi femeile sau minorităŃile de etnie rromă. (Capitolul 1 şi 
Capitolul 4) 

 
Schema problemelor ocupării forŃei de muncă descrie relaŃia cauzelor determinante, 

pornind de la problema competitivităŃii economice a Regiunii Centru, ajungând la 
posibilităŃile de tratare a problemelor pe baza programelor active de ocupare a forŃei de muncă 
şi combaterea şomajului, conform orientărilor Uniunii Europene. 
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Figura 49. Schema problemelor de ocupare a forŃei de muncă din Regiunea Centru, pe 
baza analizei SWOT 
 

 
(Sursa: Studiul autorului.) 
 

Analizele statistice, conform teoriei economiei regionale în studiul de caz Regiunea 
Centru, au arătat că structura forŃei de muncă, şomajul şi migraŃia forŃei de muncă sunt în 
relaŃie cu competitivitatea regională.  

Analiza în judeŃele Braşov şi Harghita a arătat că, potrivit teoriei muncii, prin ne-
corelaŃia între cerere şi ofertă, adică dezechilibrul pe piaŃa muncii explică unele probleme ale 
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ocupării forŃei de muncă, cum ar fi: nivelul redus al veniturilor, şomajul regional şi migraŃia 
forŃei de muncă în afara regiunii.  

 
ContribuŃia ştiinŃifică a autorului acestei  teze de doctorat constă în principal în următoarele:  

-  oferă o descriere a procesului conceperii politicii de ocupare a forŃei de muncă la 
nivelul Uniunii Europene; 

- oferă o sinteză a conceperii strategiilor naŃionale şi regionale de ocupare a forŃei de 
muncă din România, în condiŃiile integrării Ńării în Uniunea Europeană; 

- prezintă în detaliu documentele strategice de ocupare a forŃei de muncă a Regiunii 
Centru, precum şi strategiile judeŃelor componente cu obiective şi măsurile active de ocupare; 

- prezintă rezultatele analizei multicriteriale ale structurii forŃei de muncă din 260 de 
regiuni NUTS2 ale UE-27, folosind metoda componentelor principale, punând în evidenŃă cei 
patru factori comuni; 

- evidenŃiază şi analizează acel grup de regiuni europene din care face parte şi Regiunea 
Centru , precum şi celelalte grupuri de regiuni cu structurile de ocupare similare, folosind 
metoda cluster; 

- analizează  cauzele care au influenŃat schimbarea structurală a ocupării forŃei de 
muncă  în regiunile de dezvoltare ale României, considerând  factorii direcŃi de influenŃă ai 
competitivităŃii regionale (măsurată prin produsul intern brut pe locuitor), productivitatea 
muncii, rata de ocupare şi ponderea populaŃiei active  în total populaŃie; 

-  studiază caracteristicele ocupării forŃei de muncă în Regiunea Centru în perioada 
preaderării şi analizează cauzele socio-economice legate de ocupare;  

- analizează schimbările în structura forŃei de muncă a Regiunii Centru după aderarea la 
Uniunea Europeană; 

-  realizează analiza cross-secŃională a cererii şi ofertei forŃei de muncă în judeŃele 
Braşov şi Harghita; 

- elaborează modele integrate autoregresive cu medie mobilă pentru seriile de timp 
privind  numărul locurilor de muncă şi numărul şomerilor în judeŃele Braşov şi Harghita, care 
sunt folosite pentru previziunile pe termen scurt; 

- oferă o literatură de specialitate bogată, de referinŃă, care poate fi folosită de cei 
interesaŃi de domeniul ocupării forŃei de muncă; 

- pune în evidenŃă o metodologie de cercetare complexă, adecvată pentru analiza 
temeinică a problematicii cercetate.  
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