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ÎNTREBARE 

 

 

Adresată: doamnei Raluca TURCAN, ministrul Muncii și Protecției Sociale 

De către: Romeo Daniel LUNGU, deputat PSD, Circumscripția electorală Nr. 10, Buzău 

Obiectul întrebării:  Rata șomajului în România și măsurile întreprinse pentru a combate 

scăderea ratei de ocupare a populației din primul trimestru al anului 2021  

 

Doamnă ministru,  

Cel mai recent raport al INS cu privire la Ocuparea și șomajul în Trimestrul I 2021 relevă 

faptul că România se confruntă cu două mari probleme: scăderea populației active și creșterea 

șomajului. Diferențele sunt îngrijorătoare, mai ales în rândul anumitor categorii de populație, 

cum ar fi tinerii, femeile și locuitorii din mediul rural.  

Dacă luăm prin comparație situația populației active la nivel național în primul trimestru 

din 2019, față de primul trimestru din 2021, observăm că aceasta a scăzut de la 8.852.000 la 

8.132.000, în timp ce numărul șomerilor a crescut de la 364.000 la 496.000. În plus, dacă în 

2019 rata de ocupare în rândul populației în vârstă de muncă 15-64 de ani a fost de 64,2%, în 

2021 a coborât la 60,8%.  

Diferențele sunt și mai mari dacă luăm în calcul populația feminină: în trimestrul I 2019 

gradul de ocupare în rândul femeilor era de 55,7%, în același trimestru din 2021 aceasta a scăzut 

cu 4,7 puncte procentuale, ajungând la 51%. În ceea ce privește diferențele urban-rural, situația 

este și mai dramatică: comparând datele, vedem o scădere de 8,1 puncte procentuale, de la o 

rată de ocupare de 62,1% în trimestrul I 2019, la numai 54,0% în primul trimestru al acestui an.  

La nivelul populației generale rata șomajului în primul trimestru din 2019 era de 4,1%, în 

timp ce în 2021 a crescut la 6,1%. Mai mult, șomajului în rândul tinerilor între 15 și 24 de ani, 

care reprezintă și cea mai vulnerabilă categorie, a atins în 2021 nivelul de 21,5%, în creștere 

față de 2019 când era de numai 15,6%.  

Analizând aceste cifre, realizăm că situația ocupării forței de muncă din țară este pe un 

trend descendent, iar tinerii, femeile și oamenii din mediul rural sunt cei mai afectați de șomaj. 

În acest context, vă întreb:  
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•  Ce măsuri aveți de gând să întreprindeți pentru a crește rata de ocupare în rândul 

populației generale? 

•  Ce măsuri concrete aveți în vedere pentru a rezolva situația specifică a scăderii 

ratei de ocupare pentru fiecare categorie în parte: tineri, femei, respectiv persoane care 

locuiesc în mediul rural?  

 

Solicit răspuns oral și în scris. 

 

Cu respect,  

Deputat Romeo Daniel LUNGU 




