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                                                 Nr. 24  / 1 februarie 2022 

 

Domeniul: Somajul BIM* lunar 
 

În luna decembrie 2021, rata şomajului în formă 
ajustată sezonier a fost de 5,4% 

▪ Rata şomajului** în luna decembrie 2021 a crescut cu 0,2 puncte procentuale față de cea 
înregistrată în luna precedentă, ajungând la 5,4%. 

▪ Rata șomajului la bărbați a fost cu 0,5 puncte procentuale mai mare decât la femei. 

Începând cu anul 2021, metodologia Anchetei forței de muncă în gospodării (sursa primară a datelor 
din acest comunicat) a fost revizuită pentru a răspunde cerințelor noilor regulamente europene 
intrate în vigoare începând cu 1 ianuarie 2021 (a se vedea și precizările metodologice). Aceste 
modificări au generat un impact sesizabil asupra estimațiilor făcând neviabilă comparația directă cu 
datele referitoare la perioadele anterioare. În consecință, pentru a facilita interpretarea rezultatelor, 
datele din acest comunicat, referitoare la lunile până la decembrie 2020 (inclusiv) au fost recalculate 
astfel încât să reflecte definițiile în vigoare începând cu anul 2021. Datele pentru întreaga serie sunt 
acum comparabile. 
 

Evoluția ratei șomajului 

 
P Date provizorii - conform politicii de revizuire a datelor (vezi punctul 6 din Precizări metodologice). 

Datele graficului (xls)  

 
Numărul şomerilor (în vârstă de 15-74 ani) estimat pentru luna decembrie a anului 2021 a fost de 443 
mii persoane, în creștere față de luna precedentă (432 mii persoane), dar în scădere față de aceeași lună 
a anului anterior (528 mii persoane). 

 
* în conformitate cu standardele Biroului Internaţional al Muncii, datele fiind obţinute prin Ancheta asupra forţei de muncă în 
gospodării (AMIGO) - (vezi punctele 1 şi 3 din Precizări metodologice). 

 

https://insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/somaj_BIM/a21/precizari_metodologice_decembrie.pdf
https://insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/somaj_BIM/a21/somaj_bim_decembrie21r.xlsx
https://insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/somaj_BIM/a21/somaj_bim_decembrie21r.xlsx
https://insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/somaj_BIM/a21/somaj_bim_decembrie21r.xlsx
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/CW7O8GPX/Metodologie%20Somaj%20BIM%20lunar_Luna_2_2015_RO.doc
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Numărul de şomeri în perioada decembrie 2018 – decembrie 2021 

 
   P Date provizorii - conform politicii de revizuire a datelor (vezi punctul 6 din Precizări metodologice). 

Datele graficului (xls) 

Pe sexe, rata şomajului la bărbați a depăşit-o cu 0,5 puncte procentuale pe cea a femeilor (valorile 
respective fiind 5,6% în cazul persoanelor de sex masculin şi 5,1% în cazul celor de sex feminin). 

Reține în continuare atenția nivelul ridicat al ratei șomajului în rândul tinerilor (15-24 ani) de 20,3%. 

Rata şomajului pe sexe (%) 

 2020 2021 

Dec. Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct.P Nov.P Dec.P 

Total                

15-74 ani 6,4 6,0 6,0 5,9 5,5 5,3 5,2 5,2 5,4 5,2 5,2 5,2 5,4 

15-24 ani 21,2 21,3 21,3 21,3 19,7 19,7 19,7 20,3 20,3 20,3 .. .. .. 

25-74 ani 5,4 4,9 5,0 4,8 4,4 4,3 4,2 4,2 4,4 4,1 4,1 4,2 4,4 

Masculin                    

15-74 ani 6,4 6,4 6,2 6,1 5,8 5,5 5,3 5,7 5,8 5,6 5,5 5,5 5,6 

15-24 ani 21,6 21,2 21,2 21,2 19,4 19,4 19,4 20,4 20,4 20,4 .. .. .. 

25-74 ani 5,2 5,3 5,2 4,9 4,7 4,4 4,3 4,6 4,7 4,5 4,4 4,4 4,6 

Feminin                    

15-74 ani 6,4 5,4 5,7 5,5 5,0 5,0 5,1 4,5 4,8 4,5 4,7 4,9 5,1 

15-24 ani 20,6 21,4 21,4 21,4 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2 .. .. .. 

25-74 ani 5,6 4,4 4,7 4,5 4,0 4,1 4,2 3,6 3,9 3,5 3,8 4,0 4,0 

    P Date provizorii  conform politicii de revizuire a datelor (vezi punctul 6 din Precizări metodologice). 
.. - Date indisponibile. 

Datele tabelului (xls) 

Pentru persoanele adulte (25-74 ani), rata şomajului a fost estimată la 4,4% pentru luna decembrie 2021 
(4,6% în cazul bărbaţilor şi 4,0% în cel al femeilor). 

Numărul şomerilor în vârstă de 25-74 ani reprezenta 76,3% din numărul total al şomerilor estimat 
pentru luna decembrie 2021. 

Informaţii suplimentare: 
** Rata şomajului reprezintă ponderea şomerilor în populaţia activă. 
Pentru interpretarea corectă a indicatorilor, vă rugăm să consultaţi Precizările metodologice. 
Datele privind numărul şomerilor şi rata şomajului în sens BIM (Biroul Internaţional al Muncii) se pot obţine şi din 
publicaţia Buletinul Statistic Lunar nr. 12/2021. Datele în baza de date TEMPO vor fi disponibile începând cu data 
de 1 februarie 2022. 
Următorul comunicat de presă referitor la estimaţiile pentru luna ianuarie 2022 va apărea la data de 3 martie 2022. 
Arhiva comunicatelor de presă: http://www.insse.ro/cms/ro/comunicate-de-presa-view. 

Direcţia de Comunicare      
e-mail: biroupresa@insse.ro 
Tel: +4021 3181869     
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