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BULETIN INFORMATIV
SituaŃia statistică operativă a şomajului înregistrat la 30 septembrie 2013
La nivelul judeŃului Teleorman, din datele centralizate de A.J.O.F.M Teleorman, la sfârşitul
lunii septembrie 2013, s-a înregistrat o rată a şomajului de 9.85%, în creştere cu 2.42%, faŃă de
luna anterioară şi cu 0.63%, comparativ cu luna septembrie 2012.
Numărul şomerilor, în evidenŃă, la 30 septembrie 2013, era de 17.244 persoane, din care
6.542 reprezintă femei. Din totalul şomerilor, 3.514 persoane beneficiază de indemnizaŃie de şomaj,
1.348 persoane, fiind absolvenŃi ai instituŃiilor de învăŃământ.
Şomerii neindemnizaŃi deŃineau la sfârşitul lunii septembrie 2013 o pondere de 79.62%,
respectiv 13.730 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 septembrie 2013, în mediul
urban, un număr de 3.743 şomeri, iar în mediul rural 13.501 şomeri.
Precizăm că şomerii şi persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă au beneficiat, în mod
gratuit, de cel puŃin o măsură activă, acordată de A.J.O.F.M Teleorman, în vederea creşterii şanselor
de ocupare, respectiv:
•
•
•
•
•
•
•

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, privind măsurile active de ocupare, 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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