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 Rata șomajului 

În România, în anul 2021, rata șomajului pentru persoanele cuprinse în intervalul de vârstă 15-

74 de ani, a fost sub media din UE, înregistrând cea mai ridicată valoare în lunile ianuarie și  

februarie, respectiv 6%, iar cea mai scăzută valoare a fost de 5,2%, pe parcursul mai multor 

luni. În UE, în anul 2021, valoarea maximă a ratei șomajului a fost de 7,5% în luna aprilie, iar 

cea mai scăzută valoare a fost de 6.4%, valoare înregistrată în luna decembrie.  

Deficitul pe piața muncii 

În ceea ce privește deficitul pe piața muncii pentru intervalul de vârstă 20-64 de ani, România 

a înregistrat în anul 2021, valori sub nivelul mediu al Uniunii Europene și conform statisticilor 

valoarea maximă a fost înregistrată în primul trimestru al anului 2021, respectiv 9,8 %, iar 

valoarea minima la finalul trimestrului 3 al anului 2021, respectiv 8,7%. În UE valoarea 

maximă a deficitului pe piața muncii a fost de 14,7% și s-a înregistrat la finalul trimestrului 1 

al anului 2021, după care a avut loc o scădere continuă ajungând la finalul trimestrului 3 la 

valoarea de 12,8%. 

Rata trimestrială de ocupare a forței de muncă 

În România, în anul 2021, rata de ocupare a forței de muncă, pentru persoanele cu vârsta 

cuprinsă între 20-64 de ani, a fost sub media europeană, valoarea maximă fiind de 66,5% în 

trimestrul 1 și de 67,3% în trimestrul 3. În UE valoarea maximă a ratei de ocupare a forței de 

muncă a fost de 72% in primul trimestru și de 73,6% în trimestrul 3. 

Tinerii fară ocupație profesională și fără studii 

De asemenea rata tinerilor cu vârste cuprinse între 15 și 29 de ani, care nu sunt implicați nici 

în educație și formare și nu sunt nici angajați este destul de mare în România în raport cu media 

europeană. Astfel în România, în anul 2021, valoarea maximă a acestui indicator a fost 

înregistrată în trimestrul 1 și a fost de 21%, iar valoarea minimă s-a înregistrat în trimestrul 2 

și a fost de 19,9%. În UE valoarea maximă a aceluiaș indicator a fost de 13,7%,  iar valoarea 

minimă a fost de 12,7%, valorile fiind înregistrate în trimestrul 1, respectiv trimestrul 3 al 

anului 2021.   

Tranziția de la șomaj la angajare 

Rata de tranziție de la șomaj la angajare pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 15-74 ani 

din România, este sub media europeană, pentru anul 2021, valoarea maximă fiind de 15,3%, 

iar valoarea minimă de 11,3%. În UE, în anul 2021, valoarea maximă înregistrată a fost de 

24,8%, iar valoarea minimă de 24,4%. 

Tranziția de la șomaj la inactivitate 

Rata de tranziție de la șomaj la inactivitate pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 15-74 ani 

din România, a fluctuat în raport cu media europeană în anul 2021. Valoarea maximă pentru 

România s-a înregistrat în trimestrul 2, aceasta fiind de 24.6%, iar valoarea maximă pentru UE 

s-a înregistrat în trimestrul 3, aceasta fiind de 23,9%. În schimb valoarea minimă pentru 

România s-a înregistrat în trimestrul 3, aceasta fiind de 21,9%, iar valoarea maximă pentru UE 

s-a înregistrat în trimestrul 2, aceasta fiind de 21,6%. 

 

 



Tranziția de la angajare la inactivitate 

Rata de tranziție de la angajare la inactivitate pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 15-74 

ani din România, a fost peste media europeană în anul 2021. Valorile maxime și minime 

înregistrate în România au fost de 3,4%, respectiv 3,3%, iar valorile maxime și minime 

înregistrate în UE au fost de 2,8%, respectiv 2,7%.  

 

Sursa: https://ec.europa.eu/eurostat/cache/recovery-dashboard/ 
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