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SUMMARY
Unemployment is today one of the imbalances that affect, in different proportions, all the 

countries of the world. Generally, social protection is the combination of economic measures 
and non-economic, through which public power is normative use of its resources and the distri-
bution of incomes for the purpose of the exercise of social justice. Social protection is reflected 
in social programmes that include measures and instruments designed to ensure the raising of 
the standard of living and quality of life and the protection of the public of the negative effects 
that may arise in certain periods determined by the various economic and social conditions.

1.  ŞOMAJUL - FENOMEN SOCIAL. Omul, 
privit atât din punct de vedere economic, cât 
şi ca realitate socială şi demografică, trebu-
ie situat în centrul oricărei cercetări asupra 
dezvoltării şi evoluţiei sistemului economic. 
În acest sens, abordarea problemei ocupării 
forţei de muncă reprezintă o prioritate ab-
solută a cercetării stiinţifice, inclusiv a celei 
economice.

Şomajul este astăzi unul dintre dezechi-
librele care afectează, în proporţii diferite, 
toate ţările lumii. Existenţa şomajului este 
dovada cea mai elocventă a incapacităţii so-
cietăţii de a utiliza cel mai important factor 
de producţie: omul.

Şomajul sau ocuparea incompletă e fe-
nomenul economic şi social ce constă în 
faptul că o parte a populaţiei active (aptă de 
muncă) nu găseşte locuri de muncă şi nu se 
poate angaja. Conform definiţiei Biroului In-
ternaţional al Muncii, în cadrul şomajului se 
includ persoane apte de muncă, în vârstă de 
peste 15 ani, dar care nu au un loc de muncă 
remunerat, deşi caută de lucru şi sunt dispo-
nibile pentru muncă.

Se arată1 că şomajul este un fenomen ne-
gativ al economiei care afectează o parte a 
populaţiei active devenită redundantă prin 
neasigurarea locurilor de muncă.

Şomajul este un dezechilibru între cere-

rea de muncă şi oferta de muncă (cererea 
mai mică decat oferta), un dezechilibru între 
potenţialul uman activ şi potenţialul uman 
efectiv utilizat. Şomajul se concretizează în 
neincluderea în circuitul productiv a unei 
părţi a celui mai important factor de produc-
tie, factorul muncă. În acelaşi timp, şomajul 
este, prin conţinutul şi consecinţele sale, un 
fenomen social complex, una dintre afecţiu-
nile grave ale societăţii contemporane.

Cuvântul şomaj provine din termenul 
francez chomage, preluat, la rândul său, din 
latinescul caumare şi din grecescul cauma.2 

Potrivit definiţiei date de Organizaţia 
Internaţională a Muncii, este şomer orice 
persoană care are mai mult de 15 ani şi în-
deplineşte în mod cumulativ următoarele 
condiţii: 

- este apt de muncă ;
- nu are loc de muncă ;
- este disponibil pentru o muncă salariată;
- caută un loc de muncă3.
În România, legea 1/1991, modificată 

prin legea 76/2002, precizează că sunt consi-
deraţi şomeri persoanele apte de muncă, ce 
nu pot fi încadrate din lipsă de locuri dispo-
nibile corespunzătoare pregătirii lor.

Piaţa contemporană a muncii se poate 
afla în situaţia de echilibru (ocupare de-
plină), fie în cea de dezechilibru, adică de 
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subocupare şi supraocupare. Piaţa muncii 
nu funcţionează  ca o piaţă liberă obişnuită 
şi din cauza restricţiilor legislative, a condi-
ţiilor impuse prin lege în limitele căreia ea 
funcţionează. În plus, funcţionarea acestei 
pieţe  este influenţată de acţiunea specifică 
a partenerilor sociali (patronate, sindicate), 
de raportul de forţe dintre ei4.

Ca fenomen macroeconomic, şomerii re-
prezintă ansamblul persoanelor  (stocul de 
populaţie) active disponibile fără ocupaţie, 
care caută de lucru, el este format din exce-
sul de resurse de muncă în raport cu cei ce 
pot fi ocupaţi, în condiţiile de rentabilitate 
impuse de piaţă.

Cauze şi tipuri de somaj. Numărul şo-
merilor din România este în continuă creşte-
re. Un şomer din trei nu a reuşit să-şi găseas-
că un loc de muncă în 2 ani, în timp ce mulţi 
alţi şomeri şi-au pierdut locul de muncă în 
ultimele 12 luni.

Deoarece fiecare cauză şi tip de şomaj 
implică o viziune specială şi, în consecinţă, 
şi măsuri adecvate de combatere trebuie ca 
aceste două aspecte, care, la prima vedere, 
s-ar părea că ar trebui tratate separat, să fie 
abordate în strânsă corelaţie.

Ca un flux macrosocial global, şomajul 
este generat de cauze ce ţin de situaţia eco-
nomică a utilizatorilor, pe de o parte, şi de 
statutul social al ofertanţilor de muncă, pe 
de altă parte.

În primul rând, ca urmare a unei evoluţii 
nefavorabile a activităţilor social-economice 
sau ca urmare a procesului de substituire a 
muncii prin capital, se produce pierderea lo-
cului de muncă de către o parte a populaţiei 
ocupate.

În al doilea rând, solicitările suplimenta-
re de muncă ale noilor generaţii ce au ajuns 
la vârsta legală de muncă nu pot fi onorate 
de utilizatorii de muncă. Tânăra generaţie 
întâmpină greutăţi în găsirea locurilor de 
muncă (în cazul unei subocupări) din mai 
multe motive obiective sau subiective: ne-
concordanţa pregătirii sale profesionale cu 
nevoile şi exigenţele impuse de activitatea 
economico-socială; reţinerile unor agenţi 
economici producători în a angaja tineri fără 
experienţă în muncă, fără să-şi fi însuşit dis-
ciplina muncii etc.

În al treilea rând, şomajul apare, se su-
plimentează şi ca urmare a solicitărilor de 
locuri de muncă din partea unor persoane 
încadrate în vârsta a doua, care se decid să-şi 
ofere munca lor pe piaţă. Unele dintre aces-
te persoane nu au lucrat până în momentul 
respectiv, altele au întrerupt activitatea pe o 
perioadă relativ îndelungată.

Există şi cauze de tip subiectiv, care ţin de 
comportamentul reţinut al agenţilor econo-
mici de a angaja tineri, fie datorită lipsei lor 
de experienţă, fie că aceştia nu se încadrea-
ză pe disciplina muncii. În rândul tinerilor, 
şomajul apare şi ca urmare a tendinţei de a 
căuta locuri de muncă plătite cu un salariu 
mare, fapt ce întârzie integrarea lor activă5.

Apariţia şomajului, dar, mai ales, creşte-
rea şi diminuarea lui au fost şi sunt influen-
ţate de unele cauze directe, fiecare dintre 
acestea dând naştere la forme particulare de 
şomaj, cum sunt: ciclic, fricţional, structural, 
tehnologic, sezonier etc. 

Șomajul ciclic este dependent de fluctu-
aţiile ciclice pe termen mediu; în perioade-
le conjuncturale defavorabile dimensiunile 
acestuia sporind, în timp ce în cele favorabile 
el se resoarbe în bună măsură.

Șomajul structural este consecinţa adân-
cirii diviziunii muncii, a specializării activităţii 
economice şi, respectiv, a structurării pieţei 
muncii. Modificările structurale pot apărea 
la nivelul economiei naţionale, dar şi la nivel 
regional. Drept urmare, apar discordanţe în-
tre calificările cerute şi cele de care dispun 
ofertanţii de muncă. Amploarea şomajului 
structural depinde de trei factori: de rapidi-
tatea cu care apar modificările în cererea şi 
oferta de bunuri şi servicii în economie. Cu 
cât ele sunt mai rapide, cu atât şi dimensiu-
nile şomajului structural vor fi mai mari; de 
gradul de concentrare regională a activită-
ţilor economice sau lipsa de diversificare a 
producţiei şi a serviciilor; de caracteristica 
specifică majorităţii ofertanţilor de muncă – 
imobilitatea6.

Șomajul tehnologic este legat de înlo-
cuirea vechilor tehnici şi tehnologii cu altele 
noi. O asemenea operaţiune este condiţio-
nată atât de trecerea de la ramurile propul-
satoare ale vechiului mod tehnic de produc-
ţie la cele ale noului mod tehnic de produc-
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ţie, cât şi de procesul centralizării capitalului 
şi concentrării producţiei.

Șomajul intermitent este cauzat de in-
suficienţa mobilităţii mâinii de lucru sau de 
decalajele între calificările disponibile şi cele 
cerute; acesta este şi consecinţa practicării 
contractelor de angajare pe perioade scurte. 
Asemenea contracte decurg din incertitudi-
nea afacerilor, ca şi din dorinţa utilizatorilor 
de a face presiuni asupra salariaţilor şi sindi-
catelor.

Șomajul de discontinuitate în muncă se 
coroborează cu reglementările privind con-
cediile de maternitate şi alte aspecte ale vie-
ţii de familie.

Șomajul fricţional se manifestă când 
unele persoane îşi părăsesc serviciul avut 
în mod voluntar sau prin concediere şi, în 
consecinţă, pentru o perioadă de timp sunt 
şomeri. Este posibil să găsească foarte re-
pede un alt loc de muncă (deoarece aceste 
locuri există), dar prima slujbă oferită să nu 
fie acceptată din motive ce ţin de ambele 
părţi. Cei ce caută de lucru să dorească un 
loc de muncă cu un salariu mai mare, iar cei 
ce oferă locul să se abţină să angajeze per-
soana pentru motivele care au determinat 
concedierea ei. Este, de asemenea, posibil ca 
această căutare şi ocupare a locului de mun-
că dorit să dureze şi din lipsa de informare.

Șomajul sezonier este specific în acti-
vităţile economice care sunt influenţate de 
factorii naturali (agricultură, construcţii), 
ceea ce se repercutează şi asupra cererii de 
muncă. Este, de regulă, un şomaj de durată 
relativ scurtă. Pentru combaterea lui se re-
comandă măsuri asemănătoare celor prevă-
zute pentru şomajul structural şi, în special, 
facilizarea pregătirii pentru o activitate com-
plementară.

Se precizează, că şomajul nu poate fi des-
fiinţat, pentru că el este generat permanent 
de creşterea demografică, pe de o parte, şi 
de înlăturarea muncitorului de la locul de 
muncă, prin automatizarea proceselor de 
producţie, pe de altă parte. Absorbirea unei 
părţi a şomerilor în sfera serviciilor reprezin-
tă prea puţin faţă de proporţiile actuale şi 
viitoare ale şomajului7.

Consecinţele economico-sociale ale 
şomajului. Şomajul ca fenomen  economi-

co-social antrenează o serie de costuri, între 
care cel mai evident este cel pentru şomerii 
înşişi. Este vorba de costul personal, direct, 
costul pierderii de venituri, pierderea egală 
cu diferenţa dintre salariul net avut anterior 
intrării în şomaj şi ajutorul de şomaj.

Şomajul afectează, pe planul cel mai ge-
neral întreaga societate: statul pierde impo-
zite pe venituri pe care le-ar fi perceput de 
la salariaţi dacă aceştia n-ar fi fost afectaţi de 
şomaj, trebuind să plătească în plus şi servi-
cii medicale, sociale pentru şomeri; opera-
torii economici pierd profiturile pe care le-
ar fi putut obţine dacă ar fi utilizat întregul 
personal; întreaga populaţie a ţării pierde 
veniturile suplimentare pe care le-ar fi putut 
obţine ca o consecinţă a unei producţii na-
ţionale superioare; în acelaşi timp, creşterea 
şomajului măreşte oferta de muncă, ceea 
ce poate conduce la o scădere generală a 
salariilor; mai mult şomajul este o sursă po-
tenţială pentru fapte criminale şi antisociale. 
Dintre consecinţele pozitive ale şomajului se 
pot aminti: şomajul constituie o rezervă de 
forţă de muncă pentru acoperirea cererii su-
plimentare de muncă în anumite perioade; 
creează premise pentru reducerea salariilor 
şi pe această bază - a costurilor şi preţurilor; 
creează relaţii de concurenţă mai puternice 
între salariaţi cu efecte favorabile asupra re-
zultatelor muncii lor.

Politici macroeconomice de combate-
re a şomajului. Principala  cauză a şomaju-
lui, în special a celui ciclic, este insuficienta 
creştere economică. Ca urmare, trebuie ac-
ţionat prioritar în direcţia relansării creşterii 
economice. Rolul esenţial aici revine statului, 
care prin mecanismele fiscale şi monetare de 
care dispune, trebuie să dea un impuls creş-
terii economice spontane şi durabile. Statul 
nu trebuie să se substituie iniţiativei private, 
ci doar să-i creeze condiţii de manifestare. 
Soluţia fundamentală pentru reducerea rea-
lă a şomajului rămâne crearea de locuri de 
muncă. 

Una dintre cauzele esenţiale ale şoma-
jului contemporan, cu deosebire  ale celui 
structural, este inadecvarea, nepotrivirea 
dintre structura şi nivelul de pregătire al for-
ţei de muncă şi cerinţele pieţei. Pregătirea şi 
orientarea profesională, ca şi recalificarea şi 
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reconversia personalului trebuie să reprezin-
te coordonate majore ale unei strategii de 
luptă împotriva şomajului.

Optica modernă privind soluţiile pentru 
reducerea şomajului vizează flexibilitatea 
pieţei muncii, care cuprinde următoarele as-
pecte:

- flexibilitatea cantitativă externă: adap-
tarea efectivului de forţă de muncă la varia-
ţia cererii, concedieri;

- flexibilitatea cantitativă internă: diferite 
formule de dimensionare a volumului tim-
pului de muncă în funcţie de evoluţia cererii 
de muncă ;

- externalizarea;
- flexibilitatea funcţională;
- flexibilitatea salariilor.

2. PROTECŢIA  SOCIALĂ A ŞOMERILOR. 
Conceptul de protecţie socială a fost prima 
oară introdus de către John K. Galbraith şi 
defineşte politica de protejare a categorii-
lor defavorizate ale populaţiei, prin măsuri 
ce urmăresc alinierea acestor categorii la un 
nivel de trai decent. El considera că fiind cea 
mai urgentă măsură „prevederea dreptului 
celor care nu-şi pot găsi un loc de muncă, de 
a avea un venit garantat sau alternativ”.

Orice stat membru al Organizaţiei Inter-
naţionale a Muncii trebuie să ia măsuri co-
respunzătoare pentru a-şi coordona regimul 
de protecţie contra şomajului şi politica sa 
de angajare. În acest scop, trebuie vegheat 
ca regimul său de protecţie contra şomaju-
lui şi, în special, modalităţile de indemnizare 
pentru şomaj să contribuie la promovarea 
deplinei angajări, productive şi liber alese, 
şi să nu aibă ca efect descurajarea celor ce 
se angajează de a oferi şi a lucrătorilor de a 
căuta o angajare productivă.

În general, protecţia socială este repre-
zentată de ansamblul de măsuri economice 
şi noneconomice, prin care puterea publică 
realizează o utilizare normativă a resurselor 
sale şi o distribuire a veniturilor în scopul 
înfăptuirii dreptăţii sociale. Protecţia socială 
se concretizează prin programe sociale care 
cuprind măsurile şi instrumentele menite 
să asigure creşterea standardului de viaţă şi 
îmbunătăţirea calităţii vietii, precum şi pro-
tecţia populaţiei de efectele negative ce pot 

apărea, în anumite perioade, determinate de 
diferitele condiţii economice şi sociale.

Beneficiarii ajutorului de şomaj sau 
ajutorului de integrare profesională sunt 
persoanele apte de muncă ce nu pot fi inte-
grate din lipsă de locuri disponibile cores-
punzătoare pregătirii lor8.

Sunt indreptăţite să primească ajutor de 
şomaj :

- persoanele ale căror contracte de mun-
că a fost desfăcut din iniţiativa unităţii sau 
cărora, după caz, le-a încetat calitatea de 
membru la cooperatia meşteşugărească din 
motive neimputabile lor ;

- persoanele al căror contract de muncă 
au fost desfăcute din iniţiativa unităţii, dacă 
s-a stabilit prin dispoziţia sau hotărârea or-
ganului competent nelegalitatea măsurii lu-
ate de unitate sau lipsa vinovăţiei persoanei 
în cauză, iar reintegrarea în muncă nu mai 
este obiectiv posibilă la unitatea la care a 
fost încadrată anterior sau la unitatea care a 
preluat patrimoniul acesteia;

- persoanele ale căror contracte de mun-
că a fost desfăcut din iniţiativa lor, pentru 
motive care, potrivit legii, la reîncadrare nu 
întrerup vechimea în muncă;

- persoanele care au fost încadrate cu 
contract de muncă pe perioadă determinată;

- absolvenţii instituţiilor de învăţământ 
care, în termen de un an de la absolvire, s-au 
angajat şi nu au beneficiat de ajutor de inte-
grare profesională, vor primi ajutor de şomaj 
indiferent de vechime;

- persoanele fizice autorizate să presteze 
o activitate individuală şi membrii asocia-
ţiilor familiale, dacă au contribuit la consti-
tuirea fondului pentru plata ajutorului de 
şomaj pe o perioadă de 12 luni în ultimii 2 
ani anteriori înregistrării cererii, în situaţia în 
care şi-au încheiat activitatea renunţând la 
autorizaţia de funcţionare.

Ajutorul de şomaj şi ajutorul de integrare 
profesională9 sunt prestaţii de securitate so-
cială ce constau într-o sumă de bani calculată 
în mod diferenţiat pe categorii de persoane 
şi vechime în muncă, ce se acordă lunar pe o 
perioadă de, cel mult, 270 zile calendaristice.

Natura juridică a ajutorului de şomaj. 
În literatura de specialitate s-a dezbătut pro-
blema naturii juridice a ajutorului de somaj. 
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Conform acestei opinii10, ajutorul respectiv 
excede sferei raportului juridic de asigurări 
sociale de stat, fiind vorba de un raport juridic 
de asigurare de stat  prin efectul legii. Este, se 
arată, o asigurare a persoanei apte de muncă, 
care are menirea de a pune la dispoziţia aces-
teia mijloace necesare pentru perioada în 
care, din motive prevăzute de lege, nu poate 
presta o muncă potrivit pregătirii sale.

Sunt îndreptăţiţi să pimească ajutor de 
integrare profesională:

- absolvenţii  instituţiilor de învăţământ 
în vârstă de minimum 18 ani, care nu au 
surse de venit proprii la nivelul a, cel puţin, 
jumătate din salariul de bază minim brut pe 
ţară şi care într-o perioadă de 60 de zile de 
la absolvire nu au reuşit să se încadreze în 
muncă potrivit pregătirii profesionale; 

- absolvenţii  instituţiilor de învăţământ 
în vârstă de, cel puţin, 16 ani, în cazurile justi-
ficate de lipsa susţinătorilor legali sau de im-
posibilitatea dovedită a acestora de a presta 
obligaţia legală de întreţinere a minorilor;

- tinerii care înainte de efectuarea stagiu-
lui militar nu au fost încadraţi cu contract de 
muncă şi care într-o perioadă de 30 de zile 
de la data lăsării la vatră nu s-au angajat;

- absolvenţii şcolilor speciale pentru han-
dicapaţi, care nu au un loc de muncă.

Veniturile pentru constituirea fondu-
lui pentru plata ajutorului de şomaj, a 
ajutorului de integrare profesională şi a 
alocaţiei de sprijin, potrivit dispoziţiilor le-
gale11, se constituie din următoarele surse:

- o cotă de 5% aplicată asupra fondului 
de salarii realizat lunar, în valoare brută, de 
persoanele fizice şi juridice române şi străine 
cu sediul în România, care angajează perso-
nal român;

- o contribuţie de 1% din salariul de bază 
lunar de încadrare brut plătit de salariaţi per-
soanelor fizice şi juridice prevăzute anterior;

- o contribuţie de 1% din venitul lunar în 
valoare brută obţinut din munca depusă de 
către membrii cooperaţiei;

- o subvenţie de la bugetul de stat pentru 
completarea fondului, în caz că sursele men-
ţionate mai sus nu acoperă plăţile datorate.

Cheltuieli ce se pot efectua  din fondul 
constituit pentru plata ajutorului de şo-
maj şi a alocaţiei de sprijin.

Din fondul constituit, potrivit art. 22 şi 23  
din Legea 1/1991, se fac plăţi12 pentru:

- acoperirea cheltuielilor  legate de admi-
nistrarea şi gestionarea fondului pentru pla-
ta fondului de şomaj;

- acoperirea unor cheltuieli privind cali-
ficarea şi perfecţionarea şomerilor, a celor 
care beneficiază  de ajutorul de integrare 
profesională şi alocaţiei de sprijin;

- utilizarea unei părţi de până la 10% din 
dobânda constituită la fondul pentru plata 
ajutorului de şomaj;

- acordarea unor credite în condiţii avan-
tajoase, cu o dobândă de 50% din taxa ofi-
cială a contului stabilită de Banca Naţională 
a României la depozitul constituit la socie-
tatea bancară desemnată prin licitaţie, prin 
înfiinţarea şi dezvoltarea unor intreprinderi 
mici şi mijlocii sau unităţi cooperatiste, cu cel 
mult 200 de salariaţi sau, după caz, coopera-
tori, în scopul creării unor locuri de muncă, în 
special, pentru şomeri. Ministerul Muncii şi 
Protecţiei Sociale va transfera semestrial, în 
contul societăţii bancare autorizate  să acor-
de credite, o parte din fondul pentru plata 
ajutorului de şomaj în limitele aprobate;

- acoperirea cheltuielilor  privind plăţile 
compensatorii ce se acordă salariaţilor ale 
căror contracte colective de muncă vor fi 
desfăcute ca urmare a concedierii colective;

- acoperirea cheltuielilor  privind recalifi-
carea absolvenţilor.

Categorii de asiguraţi. În acord cu dis-
poziţiile art.18, alin. 2 din Legea 76/2002, asi-
guraţii în sistemul asigurărilor pentru şomaj, 
sunt următoarele categorii de persoane:

- cetăţenii români care sunt încadraţi în 
muncă sau realizează venituri în România, în 
condiţiile legii, cu excepţia persoanelor care 
au calitatea de pensionari;

- cetăţenii români care lucrează în străină-
tate, în condiţiile legii;

- cetăţenii străini sau apatrizi care, în pe-
rioada în care au domiciliul sau reşedinţa în 
România, sunt încadraţi în muncă sau reali-
zează venituri, în condiţiile legii.

Potrivit art.19 din Legea 76/2002, în siste-
mul asigurărilor pentru şomaj, sunt asigura-
te obligatoriu, prin efectul legii:

- persoanele care desfăşoară activităţi pe 
baza unui contract individual de muncă sau 
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pe baza unui contract de muncă temporar, 
în condiţiile legii, cu excepţia persoanelor 
care au calitatea de pensionari;

- funcţionarii publici şi alte persoane care 
desfăşoară activităţi pe baza actului de nu-
mire;

- persoanele care îşi desfăşoară activita-
tea în funcţii elective sau care sunt numite 
în cadrul autorităţii executive, legislative sau 
judecătoreşti, pe durata mandatului;

- militarii angajaţi pe bază de contract;
- persoanele care au raport de muncă în 

calitate de membru cooperator;
- alte persoane care realizează venituri 

din activităţi desfăşurate potrivit legii.
Şomajul este un fenomen contemporan, 

complex, cuprinzător, care include în sfera sa 
aspecte economice, sociale, politice, psiho-
logice şi morale. 

    Şomajul este astăzi unul dintre fenome-
nele cele mai puţin acceptate care afectează 
economiile tuturor ţărilor.

În România, şomajul se amplifică datorită 
capacităţilor de producţie nefolosite, într-un 
context de recesiune economică profundă şi 
o strategie de tranziţie la economia cu piaţă 
concurenţială. Trebuie avut în vedere efectul 
distructiv al dobânzilor asupra investiţiilor 
şi implicit al ocupării; rigiditatea salariilor în 
privinţa scăderii; eliberarea accentuată a for-
ţei de muncă din motive de retehnologizare 
şi stagnarea creării de locuri de muncă. 

Şomajul este caracterizat de pierderea de 
venit, pierderea încrederii de sine, erodarea 
raporturilor cu comunitatea şi apariţia sen-
timentelor de alienare şi excludere din viaţa 
normală, ceea ce provoacă tensiuni şi ame-
ninţarea stabilităţii sociale. 
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