AGENłIA JUDEłEANĂ PENTRU OCUPAREA FORłEI DE MUNCĂ
TELEORMAN
Strada: Dunării, nr. 1, Alexandria
Tel: 0247/310.155; 0247/312.944; 0247/315.915; Fax: 0247/311.164
e-mail: ajofm@tr.anofm.ro; web site: www.teleorman.anofm.ro
Operator de date cu caracter personal nr. 551

iunie 2014

BULETIN INFORMATIV
SituaŃia statistică a pieŃei forŃei de muncă înregistrată la 31 mai 2014
În judeŃul Teleorman, la sfârşitul lunii mai, s-a înregistrat o rată a şomajului de 9.73%,
numărul şomerilor, în evidenŃă, fiind de 17.032 persoane, din care 6.284 reprezintă femei.
Din totalul şomerilor înregistraŃi în evidenŃele A.J.O.F.M Teleorman, 2.528 persoane
beneficiază de indemnizaŃie de şomaj, din care 169 persoane, reprezintă absolvenŃi ai instituŃiilor de
învăŃământ.
Şomerii neindemnizaŃi, deŃineau la sfârşitul lunii mai o pondere de 85.16%, respectiv
14.504 persoane, majoritatea provenind din mediul rural, fiind beneficiari ai prevederilor Legii nr.
416/2001, privind venitul minim garantat.
În funcŃie de localitatea de domiciliu, au fost înregistraŃi în luna mai, în mediul urban, un
număr de 3.324 şomeri, iar în mediul rural 13.708 şomeri.
Referitor la nivelul de instruire, şomerii fără studii şi cei cu nivel de instruire primar,
gimnazial şi profesional deŃin ponderea cea mai ridicată, respectiv 88.97%, urmează şomerii cu
nivel de instruire liceal şi post-liceal care deŃin o pondere de 9.56%, iar cei cu studii universitare
înregistrează o pondere de 1.47%.
Din punct de vedere al grupelor de vârstă, numărul şomerilor se prezintă astfel:
• 4.923 persoane între 40-50 ani; (28.90%)
• 3.951 persoane între 30-40 de ani; (23.20%)
• 2.599 persoane între 50-55 ani; (15.26%)
• 2.579 persoane peste 55 de ani; (15.14%)
• 1.709 tineri până în 25 de ani; (10.04%)
• 1.271 persoane între 25-30 de ani. (7.46%)
Serviciului Public de Ocupare asigură persoanelor interesate, în mod gratuit,
următoarele măsuri active de ocupare: informare şi consiliere profesională, medierea muncii,
formare profesională, stimularea mobilităŃii forŃei de muncă, bursa locurilor de muncă, caravana
ocupării în mediul rural şi în comunităŃile de etnie romă, completarea veniturilor salariale ale
persoanelor care se încadrează în perioada când beneficiază de indemnizaŃie de şomaj.
Pentru informaŃii suplimentare, persoanele interesate se pot adresa, de luni până joi
între orele 8.00-16.30 şi vineri între orele 8.00-14.00, AgenŃiilor locale/Punctelor de lucru, din
raza de domiciliu sau pot accesa pagina web a instituŃiei www.teleorman.anofm.ro.
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