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TIC allows increased flexibility from the work program point of view and the space where 
work is developed. Many persons have the possibility to work anytime and anyplace, a thing 
that was considered absolutely impossible just few years ago. The work flexibility must be 
considered from two points of view: the worker’s flexibility, which imposes a regulation of the 
framework and the reorganization of the organizational structure in order to provide work al-
ternatives; the work place flexibility, which implies the workers’ adaptation to the flexible 
work place requirements. 
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n capitol important în Strategia de dez-
voltare pe termen mediu a României îl 

constituie „Asigurarea resurselor umane şi 
pregătirea populaţiei pentru Societatea In-
formaţională”. Acesta are drept obiective 
formarea de specialişti în domeniul TIC, pre-
gătirea cetăţenilor pentru a trăi şi a lucra în 
spaţiul european (Societatea Informaţională 
europeană) şi ridicarea nivelului de cultură 
generală prin utilizarea TIC. În ceea ce pri-
veşte politica şi strategia de implementare a 
serviciului universal în domeniul comunicaţi-
ilor electronice, se are în vedere că operatorii 
vor fi obligaţi să contribuie cu 0.5% din cifra 
lor de afaceri la fondul serviciului universal, 
ceea ce înseamnă aproximativ 9,5 milioane 
euro, care vor fi folosiţi pentru construirea de 
telecentre şi pentru subvenţionarea serviciilor 
furnizate unor categorii de clienţi cu venituri 
mici. Pentru anul 2004 s-au instalat 500 
telecentre şi telefoane publice şi s-au subven-
ţionat cu aproximativ două milioane euro 
serviciile oferite anumitor categorii de clienţi 
cu venituri mici, iar contribuţia marilor ope-
ratori la finanţarea obiectivelor legate de ser-
viciul universal se va ridica, până la sfârşitul 
anului 2004, la 2% din cifra de afaceri (27 
milioane euro). În domeniul resurselor uma-
ne din România, strategia guvernamentală a 
prevăzut scutirea de la plata impozitului pe 
venit pentru specialiştii IT, aplicată din vara 
lui 2001, care stimulează tinerii specialişti să 
lucreze în ţară dar, în acelaşi timp, constituie 
un suport pentru companiile care angajează 
specialişti de înaltă calificare. Raportul Brain 

Bench Global IT IQ 2001 plasa România pe 
primul loc în Europa şi pe locul şase la nivel 
mondial în privinţa numărului de specialişti 
certificaţi în IT. 
Variabile primare - Indicatori ai forţei de 
muncă 
Angajaţii din domeniul TIC = ponderea locu-
rilor de muncă în domeniul TIC, conform 
nomenclatorului. Ponderea locurilor de mun-
că în profesii şi domenii asociate cu TIC este 
un indicator al vitalităţii pieţei muncii, al ni-
velului de participare activă la diviziunea re-
gională şi internaţională a muncii, dar şi al 
ponderii locurilor de muncă de înaltă califi-
care. În ciuda declinului economic, o mare 
pondere a locurilor de muncă în profesii şi 
domenii asociate cu TIC demonstrează exis-
tenţa unei pieţe a muncii bine echipată pentru 
cerinţele viitorului. Această variabilă este 
mai puţin afectată de problemele legate de 
clasificarea de bază. 
Angajaţii pe ocupaţii TIC = ponderea angaja-
ţilor pe ocupaţii din domeniul TIC, conform 
nomenclatorului. 
Participarea populaţiei la forţa de muncă 
1. Populaţia activă, pe medii şi sexe 
Populaţia activă (persoanele active) - din 
punct de vedere economic - cuprinde toate 
persoanele în vârstă de 15 ani şi peste, care 
furnizează forţa de muncă disponibilă pentru 
producţia de bunuri şi servicii. 
2. Populaţia ocupată, pe medii şi sexe 
Populaţia ocupată cuprinde, conform meto-
dologiei Anchetei trimestriale asupra forţei 
de muncă în gospodării, toate persoanele în 
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vârstă de 15 ani şi peste, care au desfăşurat o 
activitate economică producătoare de bunuri 
sau servicii de cel puţin o oră în perioada de 
referinţă (săptămâna înaintea înregistrării), în 
scopul obţinerii unor venituri sub formă de 
salarii, plată în natură sau alte beneficii. 
Populaţia ocupată civilă cuprinde, potrivit 
metodologiei balanţei forţei de muncă, toate 
persoanele care, în anul de referinţă, au des-
făşurat o activitate economico-socială aducă-
toare de venit, cu excepţia cadrelor militare şi 
a persoanelor asimilate acestora (personalul 
MApN, MAI, SRI, militari în termen), a sala-
riaţilor organizaţiilor politice, obşteşti şi a de-
ţinuţilor. 
Gruparea populaţiei ocupate civile se reali-
zează după forma de proprietate asupra capi-
talului social al unităţii în care aceasta îşi 
desfăşoară activitatea: 
- majoritară de stat, care cuprinde: capital in-
tegral de stat; public de interes naţional şi lo-
cal; mixt (capitalul de stat deţine peste 50%); 
- majoritară privată, care cuprinde: capital 
integral privat; mixt (capitalul privat deţine 
peste 50%); integral străin; cooperatist şi ob-
ştesc. 
3. Şomerii BIM, pe medii şi sexe 
Şomerii BIM, conform criteriilor Biroului In-
ternaţional al Muncii (BIM) sunt persoanele 
de 15 ani şi peste, care în perioada de referin-
ţă îndeplinesc simultan următoarele condiţii: 
- nu au loc de muncă şi nu desfăşoară o acti-
vitate în scopul obţinerii unor venituri; 
- sunt în căutarea unui loc de muncă reali-
zând în ultimele patru săptămâni demersuri 
pentru a-l găsi (înscrierea la agenţii de ocupa-
re a forţei de muncă sau agenţii particulare de 
plasare, acţiuni pentru începerea unei activi-
tăţi pe cont propriu, publicarea de anunţuri, 
apel la prieteni, rude, colegi, sindicate etc.); 
- sunt disponibile să înceapă lucrul în urmă-
toarele 15 zile, dacă s-ar găsi imediat un loc 
de muncă. 
4. Rata de activitate, pe medii şi sexe 
Rata de activitate reprezintă raportul dintre 
populaţia activă şi populaţia totală în vârstă 
de 15 ani şi peste, exprimat procentual. 
5. Rata de ocupare, pe medii şi sexe 
Rata de ocupare reprezintă raportul dintre 
populaţia ocupată şi populaţia totală în vârstă 

de 15 ani şi peste, exprimat procentual. 
6. Rata şomajului BIM 
Rata şomajului BIM reprezintă raportul din-
tre numărul şomerilor BIM şi populaţia acti-
vă, exprimat procentual. 
Rata şomajului reprezintă raportul dintre 
numărul şomerilor (înregistraţi la agenţiile 
pentru ocuparea forţei de muncă) şi populaţia 
activă civilă (şomeri + populaţie ocupată ci-
vilă, definită conform metodologiei balanţei 
forţei de muncă). 
7. Structura populaţiei ocupate 
7.1. Pe grupe de vârstă şi activităţi ale eco-
nomiei naţionale. Repartizarea salariaţilor 
pe activităţi ale economiei naţionale se reali-
zează după activitatea omogenă a întreprin-
derii, iar pe judeţe în funcţie de localitatea în 
care aceştia îşi desfăşoară activitatea. 
7.2. După statutul profesional. Statutul pro-
fesional reprezintă situaţia unei persoane 
ocupate, în funcţie de modul de obţinere a 
veniturilor prin exercitarea unei activităţi şi 
anume: 
- salariat, persoana care-şi exercită activitatea 
pe baza unui contract de muncă într-o unitate 
economică sau socială - indiferent de forma 
ei de proprietate - sau la persoane particulare, 
în schimbul unei remuneraţii sub formă de 
salariu, plătit în bani sau natură, sub formă de 
comision etc.; 
- patron, 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, 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, persoana ca-
re-şi exercită activitatea într-o unitate eco-
nomică 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, persoana care a lucrat fie ca 
proprietar de teren agricol într-o societate 
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agricolă constituită conform legii, fie ca 
membru al unei cooperative meşteşugăreşti, 
de consum sau de credit. 
7.3. După participarea la activitatea econo-
mică, pe sexe; 
7.4. După nivelul de instruire; 
7.5. Pe medii şi grupe de ocupaţii; 
8. Numărul mediu al salariaţilor pe activităţi 

ale economiei naţionale; 
9. Salariaţi, pe activităţi ale economiei naţio-

nale (forme de proprietate) pe sexe; 
10. Persoane cuprinse în cursuri de calificare 

şi recalificare; 
11. Şomeri pe grupe de vârstă şi durata şoma-
jului. Şomerii înregistraţi reprezintă persoa-
nele apte de muncă, ce nu pot fi încadrate din 
lipsă de locuri de muncă disponibile (Legea 
nr. 1/1991 republicată în anul 1994 şi com-
pletată prin Ordonanţa Guvernului nr. 47/ 
1997) şi care s-au înscris la agenţiile terito-
riale pentru ocuparea forţei de muncă. 
Variabile primare - Indicatori ai condiţii-
lor de muncă 
1. Numărul accidentaţilor în muncă, pe ac-
tivităţi economice. Prin accident de muncă se 
înţelege vătămarea violentă a organismului, 
precum şi intoxicaţia acută profesională, care 
au loc în timpul procesului de muncă sau în 
îndeplinirea  îndatoririlor de serviciu, indife-
rent de natura juridică a contractului în baza 
căruia se desfăşoară activitatea şi care pro-
voacă incapacitatea temporară de muncă de 
cel puţin trei zile, invaliditate sau deces. 
2. Revendicări care au declanşat conflicte 
de interese. Conflictele de  interese se referă 
la întreruperile temporare ale lucrului declan-
şate, în general, în scopuri revendicative sau 
pentru normalizarea raporturilor de muncă 
dintre unitate, pe de o parte, şi salariaţii aces-
teia, pe de altă parte. 
3. Conflicte de interese şi frecvenţa lor lu-
nară, pe ramuri ale economiei naţionale 
4. Greve declanşate. Greva constituie o în-
cetare colectivă şi voluntară a lucrului. 
Variabile derivate 
1. Investiţiile în dezvoltarea abilităţilor IT ale 
angajaţilor; 
2. Pierderea forţei de muncă specializate în 
IT; 
3. Pierderea inginerilor şi oamenilor de ştiin-

ţă; 
1. Intensitatea telecooperării = ponderea lu-
crătorilor care utilizează poşta electronică sau 
transferul electronic de date pentru coopera-
rea cu clienţii, furnizorii sau partenerii din al-
te locaţii; 
2. Telelucrători la domiciliu = ponderea lu-
crătorilor la domiciliu care utilizează o cone-
xiune Internet proprie sau reţeaua angajatoru-
lui în scop profesional; 
3. Telelucrători mobili = ponderea lucrătorilor 
mobili care muncesc în locaţia clienţilor sau 
partenerilor şi care utilizează o conexiune In-
ternet sau reţeaua angajatorului în scop pro-
fesional; 
4. Telelucrători liber profesionişti; 
5. Amploarea telelucrului1 = media 
telelucrătorilor în total angajaţi, fără distinc-
ţie între categoria telelucrătorilor şi diferenţi-
at pe numărul total de lucrători ai angajatori-
lor; 
4. Recrutarea online = ponderea angajatorilor 
care-şi postează online locurile de muncă va-
cante. 
5. Numărul de zile de muncă pe săptămână, 
de la distanţă, pe baza unui contract scris sau 
a unei înţelegeri mutuale, folosind echipa-
mente şi tehnologie de telecomunicaţii; 
6. Numărul persoanelor care lucrează în cen-
tre de telelucru; 
7. Ponderea telecentrelor în total 
telecomunităţi, pe categorii. 
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1 Modurile flexibile şi mobile de muncă bazate pe TIC reprezintă o 
oportunitate majoră de a participa la economia în dezvoltare a cu-
noaşterii. Telelucrul este considerat a fi un bun indicator al flexibili-
tăţii organizării muncii, în general, deoarece implică disponibilitatea 
angajatorilor de a da o mai mare libertate angajaţilor în modul cum 
îşi organizează munca, în schimbul aşteptării creşterii productivită-
ţii, a motivaţiei şi a angajamentului acestora. 


