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BULETIN INFORMATIV
Situaţia statistică a pieţei forţei de muncă înregistrată la 31 decembrie 2015

Rata şomajului înregistrat, la sfârşitul lunii decembrie 2015, a fost de 10.97%, mai mica
cu 0,12 pp fată de cea din luna noiembrie a anului 2015.
Numărul şomerilor aflati în evidenţa AJOFM Teleorman, in luna decembrie 2015,este
mai mic cu 200 de persoane fată de luna precedenta, ajungând la 18.535 persoane, din
care 6.984 reprezintă femei.
În profil teritorial, la agentiile locale si punctele de lucru, situatia somerilor inregistrati
se prezinta astfel:


ALOFM Alexandria – 4.777 persoane;



ALOFM Rosiori de Vede – 3.761 persoane;



ALOFM Turnu Magurele – 3.278 persoane;



PL Videle – 3.392 persoane;



PL Zimnicea – 3.327 persoane.

Structura șomajului pe grupe de varsta este urmatoarea:


5.402 șomeri aveau vârsta între 40-50 ani (29.14%);



3.675 persoane erau șomeri cu vârsta între 30-40 de ani(19.83%);



3.365 șomeri aveau peste 55 de ani (18.15%);



2.652 tineri până în 25 de ani (14.31%);



2.171 șomeri cu vârsta între 50-55 ani (11.71%);



1.270 șomeri între 25-30 de ani (6.85%).
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Din punct de vedere al repartizarii pe categorii socio-profesionale, avem urmatoarea
pondere:


83.72% - șomeri fara studii, cu nivel de instruire primar, gimnazial si profesional;



14.77% - șomeri cu nivel de instruire liceal si postliceal;



1.51% - șomeri cu studii superioare.

Din totalul șomerilor înregistrați, 15.198 au fost șomeri neidemnizaţi si 3.337 șomeri
indemnizaţi.
În funcţie de localitatea de domiciliu, au fost înregistrați un număr de 3.843 şomeri în
mediul urban şi 14.692 şomeri în mediul rural.
Serviciul Public de Ocupare asigură persoanelor interesate, în mod gratuit, următoarele
măsuri active de ocupare:


informarea si consilierea in carieră;



medierea muncii;



cursuri de calificare si recalificare profesională;



completarea veniturilor salariale ;



stimularea mobilitatii fortei de muncă .

Persoanele interesate pot obţine informaţii suplimentare la Agenţiile locale/Punctele de
lucru din raza de domiciliu, de luni până joi între orele 8.00-16.30 şi vineri între orele
8.00-14.00 sau pot accesa pagina web a instituţiei www.teleorman.anofm.ro
(http://www.teleorman.anofm.ro).
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