Comunicat de presa
Forta de munca în Republica Moldova:
ocuparea si somajul în trimestrul IV 2008 1
În trimestrul I V 2 0 0 8 populatia economic activa (populatia ocupata plus somerii) a Republicii
Moldova a constituit 1232,3 mii persoane, fiind în descrestere cu 17,7 mii sau 1,4% fata de nivelul tr.IV 2007.
Aceasta descrestere se datoreaza descresterii cu circa 18,6 mii a numarului somerilor. Disparitati importante
pe sexe în cadrul persoanelor active nu s-au înregistrat: numarul barbatilor a fost practic egal cu cel al
femeilor. Ponderea populatiei rurale a depasit-o putin pe cea a populatiei urbane (51,5% si, respectiv, 48,5%).
Rata de activitate a populatiei de 15 ani si peste (proportia populatiei active de 15 ani si peste în
populatia totala în vârsta de 15 ani si peste) a constituit 41,8%, fiind în usoara descrestere fata de valoarea
trimestrului respectiv al anului precedent (42,6%). Acest indicator a atins valori mai înalte în rândul populatiei
masculine – 44,4%, în comparatie cu rata pentru femei – 39,5%. Ratele de activitate pe medii au înregistrat
urmatoarele valori: 47,5% în mediul urban si 37,6% în mediul rural. În categoria de vârsta 15-29 ani acest
indicator a avut valoarea 28,5%, iar în categoria 15-64 ani (vârsta de munca aplicata în tarile Uniunii
Europene conform metodologiei Eurostat) – 46,8%, micsorând u-se cu 0,8 p.p. fata de nivelul trimestrului IV
2007.
Populatia ocupata a constituit circa 1184 mii persoane, numarul lor ramânând acelasi fata de tr. IV
2007, însa micsorându-se cu circa 10% fata de trimestrul III 2008. Repartitia pe sexe releva ca ponderea
barbatilor a fost practic egala cu cea a femeilor. Mediului rural i-au revenit 52,1% si celui urban – 47,9%.
Rata de ocupare a populatiei de 15 ani si peste (proportia persoanelor ocupate în vârsta de 15 ani si
peste fata de populatia totala din aceeasi categorie de vârsta) a fost de 40,2%, înregistrând o scadere cu 4,3
p.p. fata de trimestrul precedent. În comparatie cu tr. IV 2007 se pastreaza acelasi nivel. La barbati ea a fost
mai înalta (42,3%) în comparatie cu femeile – 38,3%. În distributia pe medii de resedinta rata de ocupare a
avut valoarea 45,0% în mediul urban si 36,5% în mediul rural. Rata de ocupare a populatiei în vârsta de
munca (16- 56/61 ani) a fost de 47,0%, a populatiei în de vârsta de 15-64 ani - 44,9% si în categoria de vârsta
15-29 ani acest indicator a avut valoarea 26,2%.
În distributia dupa activitatile din economia nationala se constata ca în sectorul agricol au activat circa
305 mii persoane (25,8% din totalul persoanelor ocupate), din ei 53% au lucrat în gospodariile auxiliare
proprii. În activitatile non-agricole numarul persoanelor ocupate a fost de peste 879 mii (+ 25 mii fata de tr.IV
2007). Ponderea persoanelor ocupate în industrie a constituit 13,2% si în constructii, respectiv, 7,2%. În
sectorul serviciilor au activat 53,8% din totalul persoanelor ocupate, aceasta pondere crescând cu 1,2 p.p. fata
de tr.IV 2007.
Conform repartizarii dupa forme de proprietate 66,9% din populatie a fost ocupata în unitati cu forma de
proprietate privata, 28,7% - cu cea publica, si, 4,3% - în unitati cu forme de proprietate mixta ( publica si
privata) si cu participarea capitalului strain.
Structura populatiei ocupate dupa statutul profesional releva, ca numarul salariatilor constituie 72,4%
din total.
În sectorul informal au lucrat 11,0% din totalul persoanelor ocupate în economie, iar 30,0% au avut un
loc de munca informal. Din numarul persoanelor ocupate informal salariatii au alcatuit o treime, totodata circa
14% din totalul salariatilor aveau un loc de munca informal. Numarul persoanelor subocupate (adica acelor
1

Remarca. Datele sunt prezentate fara teritoriul din partea stânga a Nistrului si mun. Bender.
BIROUL NATIONAL DE STATISTICA AL REPUBLICII MOLDOVA
MD-2019, Chisinau, str. Grenoble, 106, tel.: 733 774, fax: 226 146
e-mail: moldstat@statistica.md, http://www.statistica.md

persoane care au avut un loc de munca, însa total orele efectiv lucrate în timpul perioadei de referinta au fost
sub 40 ore pe saptamâna, totodata doreau si au fost disponibile sa lucreze ore suplimentare) a fost de 81,5 mii,
ceea ce reprezinta circa 7,0% din totalul persoanelor ocupate.
Numarul somerilor, estimat conform metodologiei Biroului International al Muncii a fost de circa 48,3
mii, fiind cu 18,6 mii mai mic fata de tr.IV 2007. Somajul a afectat într-o proportie mai mare barbatii – 59,6%
din total numarul de someri, la fel si persoanele din mediul urban – 63,7%.
Rata somajului (proportia somerilor BIM în populatia activa) la nivel de tara a înregistrat va loarea de 3,9%,
fiind mai joasa fata de trimestrul IV a. 2007 (5,4%). Rata somajului la barbati si la femei a înregistrat
urmatoarele valori apropiate: 4,7% si 3,2%. Disparitati semnificative s-au înregistrat între rata somajului în
mediul urban – 5,1%, fata de mediul rural – 2,8%. În rândurile tinerilor (15-24 ani) rata somajului a constituit
10,3%. În categoria de vârsta 15-29 ani acest indicator a avut valoarea 8,0%.
Populatia inactiva de 15 ani si peste a reprezentat 58,2% din totalul populatiei de aceeasi categorie de
vârsta, depasind nivelul trimestrului respectiv al anului 2007 cu 0,8 p.p. Din punct de vedere al relatiei cu
piata muncii, în cadrul populatiei inactive distingem doua categorii importante: persoane descurajate si
persoane care au fost declarate de catre gospodarii plecate în alte tari la lucru sau în cautare de lucru.
Persoane descurajate în a-si gasi un loc de lucru dorit au fost înregistrate circa 23,1 mii. Numarul persoanelor
declarate de catre gospodarii plecate în alte tari la lucru sau în cautare de lucru a fost conform estimarilor de
circa 327,5 mii persoane. Circa doua treimi din cei declarati plecati au fost barbati. Aceeasi proportie se
înregistreaza pentru persoanele plecate din localitatile rurale.
Raportul de dependenta economica, exprimat prin numarul persoanelor neocupate (inactive sau în
somaj) ce revin la 1000 persoane ocupate a fost de 20180 /00 .
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Persoana de contact:
Seful sectiei Statistica ocuparii fortei de munca Elena Basarab, tel 21-08-47
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