Rata şomajului printre tinerii în vîrstă de 15-24 ani
Metadate privind indicatorii ODM
Biroul Naţional de Statistică (BNS)
Definiţie

Raportul dintre numărul şomerilor definiţi conform criteriilor Biroului
Internaţional al Muncii (BIM) în vârstă de 15-24 ani, şi numărul total al
populaţiei economic active din această categorie de vârstă

ODM naţional revizuit

ODM 8. Crearea parteneriatului global pentru dezvoltare

Unitatea de măsură

%

Formula de calcul

RSBIM_tineri = SBIM_tineri / PAtineri * 100
Unde:
RSBIM_tineri - Rata şomajului printre tineri (15-24 ani)
SBIM_tineri - Şomeri BIM de 15-24 ani
PAtineri - Populaţia activă de 15-24 ani

Nivelul de dezagregare

Datele sunt disponibile pe total ţară (fără partea stângă a râului Nistru şi
a municipiului Bender), la fel şi pe:
- zone statistice (Nord, Centru, Sud şi m. Chişinău);
- grupe de vârstă;
- sexe;
- medii;
- nivel de instruire;
- stare civilă.

Periodicitatea diseminării

Trimestrială
Anuală

Termenele limită de
prezentare (diseminare)

Trimestrial - în decurs de un trimestru după trimestrul de raportare.

Revizuirea

Datele sunt finale la prima diseminare.

Sursa de date

Cercetarea statistică asupra forţei de muncă în gospodării - Ancheta
Forţei de Muncă (AFM), realizată de BNS:

Anual - luna aprilie după anul de referinţă.

http://www.statistica.md/public/files/Metadate/alte/Metodology_AFM.p
df
Comparabilitatea la nivel
internaţional

AFM este în corespundere cu standardele internaţionale şi normele
europene.
Pentru detalii vezi Metodologia AFM:
http://www.statistica.md/public/files/Metadate/alte/Metodology_AFM.p
df

Comparabilitatea în timp

Începând cu anul 2006, datorită creării unui nou eşantion de gospodării
casnice şi datorită revizuirii definiţiilor, indicatorii referitori la
principalele categorii de populaţie (ocupată, în şomaj, inactivă) nu sunt
comparabili întru totul cu seria de date din anii precedenţi.

Schimbările metodologice s-au referit la tratarea în Ocupare şi în Şomaj
a absenţelor de lungă durată, cum ar fi: concediile pentru îngrijirea
copiilor, lucrul sezonier, concediile fără plată, şomajul tehnic.
Pentru detalii vezi Metodologia AFM, p. 11 Schimbări metodologice:
http://www.statistica.md/public/files/Metadate/alte/Metodology_AFM.p
df
Coerenţa cu alte statistici
(indicatori corelaţi)

Coerenţa AFM cu datele privind şomajul înregistrat:
Diferenţe în concepte: Şomajul înregistrat de către Agenţia Naţională de
Ocupare a Forţei de Muncă (ANOFM) se urmăreşte conform legislaţiei
naţionale şi nivelul acestuia diferă considerabil faţă de şomajul estimat
conform metodologiei BIM.
Diferenţe de măsurare: O parte dintre şomerii înregistraţi sunt clasificaţi
ca persoane ocupate la AFM.

Informaţie de contact

Direcţia statistica pieţei muncii.
Secţia statistica ocupării.
Elena Vâtcărău, şef Direcţie
tel.: 022 40 30 99
e-mail: elena.vatcarau@statistica.md
Vladimir Ganța, şef Secţia statistica ocupării
tel.: 022 40 31 00
e-mail: vladimir.ganta@statistica.md

Ultima actualizare a
metadatelor
Nota

30.03.2015
Metadate mai detaliate sînt disponibile la adresa:
http://www.statistica.md/public/files/Metadate/alte/Metodology_AFM.p
df
http://www.statistica.md/public/files/Metadate/AFM.pdf
Serii de date cu informaţie privind Ţinta ODM sunt disponibile la
adresa:
http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=421&id=3199

