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

Rata şomajului înregistrat la sfârşitul lunii august 2015, la nivelul județului Teleorman, a
fost de 11.05%, mai mică cu 0,47 pp fată de cea din luna iulie a anului 2015.
În ceea ce priveste numărul şomerilor, în evidență A.J.O.F.M Teleorman, la finele lunii
august 2015 acesta era mai mic cu 804 de persoane fată de finele lunii precedente
ajungând la 19.123 persoane, din care 7.474 reprezintă femei.
Pe grupe de vârsta, structura șomajului se prezintă astfel :
5.307 șomeri aveau vârsta între 40-50 ani (27.75%);
3.741 persoane erau șomeri cu vârsta între 30-40 de ani(19.56%);
3.407 șomeri aveau peste 55 de ani (17.82%);
3.225 tineri până în 25 de ani (16.86%);
2.215 șomeri cu vârsta între 50-55 ani (11.58%);
1.229 șomeri între 25-30 de ani (6.43%).
Referitor la structura șomajului dupa nivelul de instruire, șomerii fara studii si cei cu
nivel de instruire primar, gimnazial si profesional au ponderea cea mai mare in totalul
șomerilor înregistrați în evidentele agenției judetene pentru ocuparea forței de munca
respectiv 81.37%. Șomerii cu nivel de instruire liceal si postliceal reprezintă 17.40% din
totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii universitare 1.22%.
Din totalul șomerilor înregistrați, 15.609 au fost șomeri neidemnizați si 3.514
indemnizați. Numarul șomerilor indemnizați a crescut cu 1.140 persoane, iar numărul
șomerilor neindemnizați a scăzut cu 1944 persoane fata de luna precedentă.
În funcție de localitatea de domiciliu au fost înregistrați un număr de 3.971 şomeri în
mediul urban şi 15.152 şomeri în mediul rural.
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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 obține informații suplimentare la Agențiile 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 instituției www.teleorman.anofm.ro
(http://www.teleorman.anofm.ro).
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