
RECOMANDAREA NR. 170 
 

Recomandare privind statistica muncii 
 

Conferinţa Generală a Organizaţiei Internaţionale a Muncii, convocată la Geneva de Consiliul 
Administrativ al Biroului Internaţional al Muncii şi  întrunită la 7 iunie 1985 în cadrul celei de-a 
şaptezeci şi una  sesiune, şi 

recunoscând necesitatea unor statistici sigure în domeniul muncii, atât pentru ţările dezvoltate, 
cît şi pentru cele în curs de dezvoltare, în special în scopuri de planificare şi monitorizare a progresului 
economic şi social, precum şi în scopul aprecierii relaţiilor de muncă;  

adoptând un şir de propuneri privind reexaminarea Convenţiei nr.63 din 1938 cu privire la 
statistica salariilor şi a orelor de lucru, care constituie chestiunea a cincia de pe ordinea de zi a sesiunii; 

determinând că aceste propuneri vor lua forma de Recomandare, suplimentând Convenţia din 
1985 privind statistica muncii; 

adoptă în ziua de douăzeci şi cinci luna iunie, anul una mie nouă sute optzeci şi cinci prezenta 
Recomandare, care poate fi numită Recomandarea din 1985 privind statistica muncii. 

 
 

I.  INDICATORII DE BAZĂ PRIVIND STATISTICA MUNCII 
 

Statistici privind Populaţia Economic Activă, Ocuparea, 
Şomajul şi Subocuparea 

  
1. 1) Datele statistice curente privind populaţia economic activă, ocuparea, şomajul (dacă este 

cazul), precum şi, unde e posibil, subocuparea urmează a fi compilate cel puţin o dată pe an.  
 2) Aceste date statistice urmează a fi dezagregate pe sexe şi, unde e posibil, pe grupe de vârstă 
şi pe activităţi economice.  
 2. 1) În scopul satisfacerii necesităţilor pe termen lung pentru analize detaliate şi pentru 
obţinerea datelor de referinţă, datele statistice privind structura şi repartizarea populaţiei economic 
active urmează a fi compilate cel puţin o dată în 10 ani. 
 2) Aceste date statistice urmează a fi clasificate pe sexe, grupe de vârstă, grupe de ocupaţii sau  
nivel de calificare, pe activităţi economice, zone geografice şi statut ocupaţional (astfel ca, patron, 
lucrător pe cont propriu, salariat, lucrător familial neplătit, membru al unei cooperative de producţie). 

 
Statistica salariilor şi a orelor de lucru 

 
 3. 1) Datele statistice curente privind venitul mediu şi orele de lucru (orele efectiv lucrate sau 
plătite) urmează a fi compilate  cel puţin, o dată pe an.  
 2) Aceste date statistice urmează a fi clasificate, cel puţin, pe activităţi economice şi sexe, unde 
este relevant, după mărimea întreprinderii şi zone geografice şi, unde e posibil, pe  grupe de vârstă şi 
grupe de ocupaţii sau după nivelul de calificare. 
 4. 1) Unde este cazul, datele statistice curente privind salariile tarifare pe unitate de timp şi 
durata normală a timpului de muncă urmează a fi colectate cel puţin o dată pe an.  
 2) Aceste date statistice urmează a fi clasificate, cel puţin, pe activităţi economică, şi unde este 
relevant pe sexe, grupe de vârstă, ocupaţii sau grupe de ocupaţii, sau după nivel de calificare, după 
mărimea întreprinderii şi zone geografice. 

5. 1) În scopul satisfacerii necesităţilor pe termen lung pentru analize detaliate şi pentru 
obţinerea datelor de referinţă, datele statistice privind structura şi repartizarea salariilor urmează a fi 
compilate la intervale regulate, dacă e posibil, o dată la cinci ani. 

2) Aceste date statistice ar trebui să ofere:  
a) date privind câştigurile şi orele de lucru (orele efectiv lucrate sau plătite), clasificate, cel 

puţin, pe sexe, grupe de vârstă, ocupaţii  sau grupe de ocupaţii, sau după nivel de calificare, activităţi 
economice, mărimea întreprinderilor şi zone geografice; 



b) date detaliate privind structura câştigurilor (astfel ca salariile de bază, plata pentru ore 
suplimentare, plata pentru orele nelucrate, prime şi indemnizaţii) precum şi date privind durata 
timpului de muncă (ore efectiv lucrate sau ore plătite); şi  

c) date privind repartizarea salariaţilor în funcţie de nivelul câştigurilor şi orele de lucru (ore 
efectiv lucrate sau plătite), clasificate în funcţie de caracteristicile de bază ale salariaţilor, astfel ca sex 
şi grupă de vârstă. 

6. 1) În scopul satisfacerii necesităţilor pe termen lung statisticile privind costul forţei de muncă 
urmează a fi compilate  cel puţin, o dată la cinci ani. 

2) Aceste statistici trebuie să furnizeze informaţii privind mărimea şi structura costului forţei de 
muncă clasificate pe  activităţi economice. 
 

Indicii preţurilor de consum 
 
 7. 1) Indicele general al preţurilor de consum, care acoperă toate grupele de articole de consum, 
urmează a fi calculat şi publicat pe grupe semnificative de populaţie sau pe întreaga populaţie.  
 2) Indicii preţurilor de consum trebuie publicate separat, pe grupe principale de articole de 
consum, cum sunt: produse alimentare, băuturi şi produse de tutun; îmbrăcăminte şi încălţăminte; 
locuinţă; carburanţi şi iluminare; alte categorii importante. 
 8. Indicii preţurilor de consum urmează a fi calculaţi şi publicaţi, dacă e posibil, o dată pe lună, 
sau cel puţin o dată la trei luni. 
 9. Ponderile utilizate la calcularea indicilor de consum, urmează a fi revăzute, cel puţin, o dată 
la zece ani şi ajustate când în modelul de consum apar schimbări semnificative. 
 10. Preţurile utilizate pentru calcularea indicilor preţurilor de consum urmează a fi 
reprezentative pentru obişnuinţele de procurare ale grupurilor de populaţiei în cauză (spre exemplu, în 
ceea ce priveşte locul procurării, provenienţa şi calitatea articolelor). 

 
Statistica cheltuielilor şi veniturilor gospodăriilor casnice 

 
 11. 1) Datele statistice privind cheltuielile gospodăriei casnice sau, unde e cazul, cheltuielile 
familiei şi, unde e posibil, datele statistice privind veniturile gospodăriei casnice sau, unde e cazul, 
veniturile familiei urmează a fi compilate  cel puţin, o dată la zece ani. 
 2) Aceste date statistice ar trebui să ofere, printre altele, în ceea ce priveşte gospodăriile casnice 
sau familiile, după caz: 

a) informaţii detaliate privind cheltuielile;  
b) unde e posibil, informaţii detaliate despre venituri, în funcţie de nivelul şi sursa venitului; 
c) informaţii detaliate privind structura acestora grupate pe sexe, grupe de vârstă şi alte 

caracteristici semnificative ale membrilor acestor gospodării; şi  
d) informaţii despre cheltuieli şi, unde e posibil, despre venituri clasificate după mărimea şi 

tipul lor, pe clase de cheltuieli şi, unde e posibil, pe clase de venituri. 
 

Statistica accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale 
 
 12. 1)  Datele statistice  privind traumatismul în producţie urmează a fi colectate cel puţin o 
dată pe an.  
 2) Aceste statistici vor fi clasificate, cel puţin, pe activităţi economice şi, în măsura 
posibilităţilor, după caracteristici de bază ale salariaţilor (astfel ca sex, grupe de vârstă, ocupaţie sau 
grupă de ocupaţii, sau nivel de calificare) şi ale întreprinderii.  
 13. 1) În măsura posibilităţilor, datele statistice privind bolile profesionale urmează a fi 
compilate  cel puţin, o dată pe an.  
 2) Aceste statistici vor fi clasificate, cel puţin, pe activităţi economice şi, în măsura 
posibilităţilor, după caracteristici de bază ale salariaţilor (astfel ca sex, grupe de vârstă, ocupaţie sau 
grupă de ocupaţii, sau nivel de calificare) şi ale întreprinderii.  

 
Statistica conflictelor de muncă 

 



 14. 1) Datele statistice privind conflictelor de muncă urmează a fi compilate cel puţin o dată în 
an. 
 2) Aceste statistici vor fi clasificate, cel puţin, pe activităţi economice.  

 
Statistica productivităţii 

 
 15. Datele statistice privind productivitatea urmează a fi elaborate şi compilate progresiv,  
acoperind activităţile economice principale. 

 
 
 

II. INFRASTRUCTURA STATISTICĂ 
 
 16. În scopul colectării şi compilării statisticii muncii în conformitate cu Partea I a prezentei 
Recomandări Membrii urmează, succesiv, să dezvolte infrastructura statistică naţională adecvată. 
Elementele majore ale acestei infrastructuri trebuie să includă:    

a) un registru al instituţiilor sau întreprinderilor complet şi actualizat, pentru cercetări selective 
sau recensăminte; un asemenea registru trebuie să conţină date detaliate suficiente, pentru a permite 
crearea eşantioanelor instituţiilor sau întreprinderilor.  

b) un sistem coordonat pentru implementarea cercetărilor selective sau a recensămintelor 
instituţiilor sau întreprinderilor;  

c) capacitatea implementării a unei serii de cercetări selective asupra gospodăriilor casnice sau 
a persoanelor fizice la nivel naţional; şi  

d) accesul la utilizarea, în scopuri statistice, prin garanţii corespunzătoare de păstrare a 
confidenţialităţii lor, datelor administrative (astfel ca: cele de la agenţiile de ocupare a forţei de muncă, 
autorităţile de asigurări sociale, inspecţia muncii). 

17. Membrii urmează să elaboreze clasificările naţionale standard adecvate, precum şi să 
încurajeze, să coordoneze respectarea, după posibilităţi, a acestor clasificaţii de către toate autorităţile  
implicate.  

18. Membrii urmează să întreprindă măsuri necesare pentru armonizarea datelor statistice 
colectate, în conformitate cu această Recomandare, din diferite surse şi de către organe diferite. 

19. 1) În cazul elaborării sau reexaminării conceptelor, definiţiilor şi metodologiei utilizate la 
colectarea, compilarea şi publicarea datelor statistice prevăzute de prezenta Recomandare, Membrii 
vor lua în considerare recomandările internaţionale privind statistica muncii, elaborate sub egida 
Organizaţiei Internaţionale a Muncii şi de recomandările relevante ale altor organizaţii internaţionale 
competente. 

2) Membrii urmează să reexamineze, în cazul când e necesar, să revadă or să actualizeze 
conceptele, definiţiile şi clasificările utilizate în procesul compilării statisticilor muncii, în 
conformitate cu prezenta Recomandare atunci când standarde şi recomandări internaţionale relevante 
au fost revăzute sau cele noi au întrat în vigoare.  

20. La elaborarea sau reexaminarea conceptelor, definiţiilor şi metodologiei utilizate la 
colectarea, compilarea şi publicarea statisticilor, prevăzute de Convenţia privind statistica muncii, 
1985 şi de prezenta Recomandare, Membrii pot solicita asistenţa Biroului Internaţional al Muncii.         


