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OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ ŞI PIAŢA MUNCII 

 Ocuparea forţei de muncă constituie o condiţie esenţială a asigurării echilibrelor macroeconomice şi a 

stabilităţii social-politice.  

 

  Diminuarea şomajului cât şi creşterea gradului de ocupare al forţei de muncă sunt în prezent obiective 

importante ale politicii economice ale tuturor ţărilor. Ele se pot realiza prin intermediul echilibrului dintre 

cererea şi oferta de forţă de muncă pe piaţa muncii. 

 

 Piaţa forţei de muncă reprezintă cadrul în care este valorificat cel mai important factor de producţie - 

       munca - prin intermediul forţei de muncă. Piaţa muncii este un sistem definit prin ansamblul relaţiilor 

economice cu privire la angajarea şi utilizarea forţei de muncă precum şi cu privire la asigurarea 

protecţiei şi asistenţei sociale a oamenilor. 
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OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ ŞI PIAŢA MUNCII 
 

Funcţiile Pieţei Muncii  

 

 formarea şi orientarea climatului de muncă şi de protecţie socială; 

 

 alocarea eficientă a resurselor de muncă pe sectoare, ramuri, profesii, teritorii în concordanţă cu 
volumul şi structura cererii de forţă de muncă; 

 

 influenţa asupra formării şi repartizării veniturilor; 

 

 mărirea şi combinarea volumului de forţă de muncă cu mijloacele de producţie; 

 

 furnizeaza informaţii pentru procesul de orientare profesională, recalificare şi reintegrarea forţei 
de muncă şi acţionează prin mecanismele sale asupra acestui proces. 
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OFERTA DE MUNCĂ 

Oferta de muncă este formată din munca pe care o pot depune membrii unei societăţi în 

condiţii salariale stabilite şi se exprimă prin numărul celor apţi de muncă (din care se 

scade numărul femeilor casnice, al studenţilor şi al celor care nu doresc să se angajeze 

în nici o activitate întrucât au resurse pentru existenţă sau alte preocupări) şi exprimă 

ansamblul relaţiilor cu privire la posibilităţile de satisfacere a nevoii de forţă de muncă la 

nivel micro, macro şi mondoeconomic, într-o perioadă de timp dată.  

 



OFERTA DE MUNCĂ 

Cracteristicile cererii si ofertei de muncă: 

  Oferta de muncă este eminamente perisabilă şi are un caracter relativ rigid (cel care face oferta 

trebuie sa traiască, nu se poate angaja oricând pe un loc de muncă); 

  Oferta de muncă în ansamblul său se formează în decursul unui timp îndelungat, în care creşte 

şi se instruieşte fiecare generaţie până la vârsta la care se poate angaja; 

  Pe termen scurt, cererea de muncă este practic invariabilă, deoarece dezvoltarea unor activităţi 

existente şi iniţierea altora noi, generatoare de locuri de muncă, presupun o anumită perioadă de 

timp; 

 Posesorii de forţă de muncă au o mobilitate relativ redusă (oamenii nu se deplasează dintr-o 

localitate în alta şi nu-şi schimbă cu uşurinţă munca, ci sunt ataşaţi mediului economico-social, 

chiar dacă nu au avantaje economice), iar oferta de muncă depinde de vârstă, sex, starea 

sănătăţii fizice şi psihologice, condiţii de muncă; 

 Cererea şi oferta de muncă nu sunt omogene, ci se compun din segmente şi grupuri 

neconcurenţiale sau puţin concurenţiale, neputându-se substitui reciproc decât în anumite limite 

sau deloc. 



OFERTA DE MUNCĂ ŞI PIAŢA MUNCII  ÎN  ROMÂNIA 

 

 Trăsaturi caracteristice ale Pieţei Muncii locale: 

 

 Restructurarea ocupării în România s-a realizat mai puternic în ramurile care înregistrează o 

productivitate scazută şi au caracter energo-intensiv; 

 

 existenţa unui pachet de legi şi alte reglementari care constituie cadrul formal de funcţionare a 

acestei pieţe, într-un mod care se apropie, în general, de cel european; 

 

 cererea de muncă s-a diminuat considerabil din cauza scăderii generale a producţiei, 

diminuării investiţiilor, scăderea consumului şi cererii la anumite categorii de bunuri, scăderea 

salariului real, pierderea unor pieţe externe de desfacere etc; 



OFERTA DE MUNCĂ ŞI PIAŢA MUNCII  ÎN  ROMÂNIA 

 

 Trăsaturi caracteristice ale Pieţei Muncii locale: 

 

 

 

 

 Raportul dintre populaţia ocupată, salariaţi şi pensionari s-a schimbat în favoarea 

pensionarilor. Având în vedere că pensiile sunt plătite prin contribuţia bănească a celor care 

lucrează, s-a accentuat presiunea ce se manifestă asupra veniturilor acestora din urmă; 

 

 Resursele de muncă ce formează obiectul acestei pieţe au fost pe termen lung relativ 

constante, având însă o uşoară tendinţă de creştere ca pondere în populaţia totală, în timp ce 

populaţia ocupată s-a redus considerabil; 



OFERTA DE MUNCĂ ŞI PIAŢA MUNCII  ÎN  ROMÂNIA 

Componentele strategice din domeniul necesarului de forţă de muncă: 

 

 Identificarea, la nivelul sistemului de învăţământ, a celor mai adecvate forme de instruire şi 

perfecţionare profesională; 

 

 Elaborarea unor criterii şi reglementări juridice care să asigure o ocupare cât mai deplină şi o 

utilizare cât mai raţională a resurselor de muncă. 

 

 Cuantificarea corectă a ncesarului de forţă de muncă, la nivel naţional, pe sectoare, ramuri, 

subramuri şi la nivelul agenţilor economici; 



TEHNICI DE CĂUTARE A UNUI LOC DE MUNCĂ 

   

 Medierea muncii şi integrarea pe piaţa muncii exprimă o activitate complexă pe piaţa muncii 

care realizează concordanţa ofertei cu cererea de forţă de muncă pornind de la 

cunoaşterea nevoilor cantitative şi calitative de forţă de muncă ale agenţilor economici, a 

caracteristicilor potenţialului şomerilor, a ansamblului relaţiilor şi posibilităţilor de acţiune din 

administraţie şi economie.  

 Serviciile de mediere şi integrare pe piaţa muncii au rolul de a face legatura între locurile 

disponibile pe piaţă şi persoanele care sunt în căutarea unui loc de muncă şi care au ca scop 

final angajarea unei persoane, aşadar, implicit, ocuparea unui loc de muncă. 

 Cererile vin atât din partea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, pentru a 

identifica oportunităţile de angajare existente, cât şi din partea angajatorilor pentru 

realizarea selecţiei şi recrutării de personal pentru locurile de muncă vacante. 



TEHNICI DE CĂUTARE A UNUI LOC DE MUNCĂ 

 Consultarea listelor cu locuri de muncă vacante afişate săptămânal de către Agenţiile 

Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă, respectiv Agenţia Municipală pentru Ocuparea 

Forţei de Muncă Giurgiu/Ploieşti şi înscrierea în baza de date ca persoană în căutarea unui loc 

de muncă; 

  Participarea la Bursele locurilor de muncă organizate de către Agenţia Municipală pentru 

Ocuparea Forţei de Muncă Giurgiu/Ploieşti; 

 Înscrierea în bazele de date ale agenţiilor (autorizate ) private de recrutare şi plasare a forţei 

de muncă; 



TEHNICI DE CĂUTARE A UNUI LOC DE MUNCĂ 

 Furnizorii de servicii din sectorul public sau privat, acreditaţi, au obligaţia de a identifica 

locurile de muncă vacante la angajatori şi a le face cunoscute persoanelor în căutarea unui loc 

de muncă. 

 Consultarea ofertelor de locuri de muncă din ziare. Lansarea unui anunţ în căutarea unui 

loc de muncă (la rubrica: cereri muncă); 

 

 Consultarea online a bazelor de date cu locurile de muncă vacante; 

 

 Afişare de anunţuri (fluturaşi) cu ofertă de muncă; 

 

 Candidatura spontană; 

 



TEHNICI DE CĂUTARE A UNUI LOC DE MUNCĂ 

 Serviciile de mediere, pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă se acordă gratuit de 

către furnizorii de servicii din sectorul public sau privat, acreditaţi şi constau în: 

a) informaţii privind locurile de muncă vacante şi condiţiile de ocupare a acestora prin publicarea, 

afişarea, organizarea de târguri ale locurilor de muncă; 

b) mediere electronică având ca scop punerea automată în corespondenţa a cererilor şi ofertelor 

de locuri de muncă prin intermediul tehnicii de calcul; Medierea electronică este un serviciu 

nou, care urmăreşte creşterea mobilităţii pe piaţa forţei de muncă şi grăbeşte întâlnirea ofertei 

angajatorului cu cea a solicitantului. 

c) preselecţia candidaţilor corespunzător cerinţelor locurilor de muncă oferite şi în concordanţă cu 

pregatirea, aptitudinile, experienţa şi cu interesele acestora. 



CONCLUZII 

Pentru susținerea șomerilor/persoanelor inactive în dezvoltarea lor profesională, 

precum şi în creșterea șanselor de ocupare este nevoie de o comunitate 

puternică, relații de colaborare durabile între instituții și de modele de lucru 

permanente și eficiente care să asigure continuitatea sprijinului oferit. 

 

Vă mulţumim! 

 



GHID DE BUNE PRACTICI ÎN MEDIEREA MUNCII 

Acest material a fost realizat de către: 

Expert în consiliere şi orientare profesională 

Muşat NAcest material a fost redactat de către: 
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