PRECIZĂRI METODOLOGICE
1. Sursa datelor o constituie Cercetarea statistică asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO) care se
realizează trimestrial, în conformitate cu Regulamentul Consiliului şi Parlamentului European nr.
577/1998 cu privire la organizarea unei anchete statistice selective asupra forţei de muncă în
Comunitatea Europeană.
2. Populaţia activă din punct de vedere economic cuprinde toate persoanele care furnizează forţa de
muncă disponibilă pentru producţia de bunuri şi servicii în timpul perioadei de referinţă, incluzând
populaţia ocupată şi şomerii.
3. Rata de activitate reprezintă ponderea populaţiei active din grupa de vârstă x în populaţia totală din
aceeaşi grupă de vârstă x.
4. Rata de activitate a populaţiei în vârstă de muncă reprezintă ponderea populaţiei active în vârstă de
15-64 ani în populaţia totală în vârstă de 15-64 ani.
5. Populaţia ocupată cuprinde toate persoanele de 15 ani şi peste care au desfăşurat o activitate
economică producătoare de bunuri sau servicii de cel puţin o oră 1 în perioada de referinţă (o
săptămână), în scopul obţinerii unor venituri sub formă de salarii, plată în natură sau alte beneficii.
Începând din anul 2011, lucrătorii pe cont propriu şi lucrătorii familiali neremuneraţi care lucrează în
agricultură sunt consideraţi persoane ocupate doar dacă sunt proprietarii producţiei agricole (nu neapărat şi
ai pământului) obţinute şi îndeplinesc una dintre următoarele condiţii:
a) producţia agricolă este destinată, fie şi măcar în parte, vânzării sau schimbului în natură (troc);
b) producţia agricolă este destinată exclusiv consumului propriu dacă aceasta reprezintă o parte
substanţială 2 a consumului total al gospodăriei.
În afara persoanelor care au un loc de muncă şi au lucrat în cursul săptămânii de referinţă, indiferent de
statutul profesional, se consideră persoane ocupate şi cele care fac parte din următoarele categorii:
- persoanele care în cursul săptămânii de referinţă au desfăşurat o muncă oarecare, plătită sau
aducătoare de venit, chiar dacă erau în curs de pregătire şcolară obligatorie, erau la pensie sau
beneficiau de pensie, erau înscrise la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă
(ANOFM), primind sau nu indemnizaţie de şomaj;
- ucenicii şi stagiarii remuneraţi, care lucrează cu program de lucru complet sau parţial;
- membrii forţelor armate.
Populaţia ocupată se clasifică după statutul profesional în:
- Salariat - este considerată persoana care-şi exercită activitatea pe baza unui contract de muncă întro unitate economică sau socială - indiferent de forma ei de proprietate - sau la persoane particulare,
în schimbul unei remuneraţii sub formă de salariu, în bani sau în natură, sub formă de comision etc.
Prin “contract de muncă” se înţelege şi orice alt tip de acord de muncă (încheiat în formă scrisă sau
verbală).
- Patron - este persoana care-şi exercită ocupaţia (meseria) în propria sa unitate (întreprindere,
agenţie, atelier, magazin, birou, fermă etc.), pentru a cărei activitate are angajaţi unul sau mai mulţi
salariaţi.
- Lucrător pe cont propriu - este persoana care-şi exercită activitatea în unitatea proprie sau într-o
afacere individuală, fără a angaja nici un salariat, fiind ajutat sau nu de membrii familiei
neremuneraţi.
- Lucrător familial neremunerat - este persoana care-şi exercită activitatea într-o unitate economică
familială condusă de un membru al familiei sau o rudă, pentru care nu primeşte remuneraţie sub
formă de salariu sau plată în natură. Gospodăria ţărănească (agricolă) este considerată o astfel de
unitate.
- Membru al unei societăţi agricole sau al unei cooperative neagricole - este considerată
persoana care a lucrat fie ca proprietar de teren agricol într-o societate agricolă constituită conform
Legii 36/1991, fie ca membru al unei cooperative meşteşugăreşti, de consum sau de credit.
6. Rata de ocupare reprezintă ponderea populaţiei ocupate din grupa de vârstă x în populaţia totală din
aceeaşi grupă de vârstă x.
7. Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă reprezintă ponderea populaţiei ocupate în vârstă
de 15-64 ani în populaţia totală în vârstă de 15-64 ani.
8. Şomerii, conform definiţiei internaţionale (BIM), sunt persoanele în vârstă de 15-74 ani care
îndeplinesc simultan următoarele 3 condiţii: (i) nu au un loc de muncă; (ii) sunt disponibile să înceapă
lucrul în următoarele două săptămâni; (iii) s-au aflat în căutare activă a unui loc de muncă, oricând în
decursul ultimelor patru săptămâni.
9. Rata şomajului reprezintă ponderea şomerilor în populaţia activă.
10. Datele au fost estimate pe baza populaţiei rezidente.
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Cel puţin 15 ore pentru lucrătorii pe cont propriu şi lucrătorii familiali neremuneraţi din agricultură – anterior anului 2011.
Cel puţin 50% din consumul total al gospodăriei.

