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Comunicat de presă 

3,48% rata şomajului înregistrat în evidenţele ANOFM în luna iunie 2018 

 

Potrivit datelor gestionate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, rata 

șomajului înregistrat la finele lunii iunie a fost de 3,48%, menținându-se la aceeași nivel cu 

luna precedentă, fiind astfel pentru a doua lună consecutiv cea mai mică valoare a ratei 

șomajului din ultimii 26 de ani. Comparativ cu luna iunie a anului anterior, rata șomajului 

a scăzut cu 0,69pp. 

Tendința descendentă a ratei șomajului se accentuează pe timpul lunilor de vară, fiind 

influențată de creșterea numărului de persoane angajate pe perioadă determinată în 

sectoare ale economiei cu activitate sezonieră (construcții, agricultură, servicii etc.). 

Numărul total de şomeri la finele lunii iunie a.c., era de 304.361 persoane, dintre care 

51.135 au fost şomeri indemnizaţi şi 253.226 neindemnizaţi. Numărul şomerilor 

indemnizaţi a scăzut cu 4.343 persoane. De asemenea, numărul şomerilor neindemnizaţi a 

scăzut cu 4.718 persoane faţă de luna precedentă. 

Comparativ cu luna precedentă, rata şomajului masculin a scăzut faţă de luna precedentă, 

de la 3,65%  în luna mai 2018 la 3,62%, iar rata şomajului feminin a crescut de la 3,27 % în 

luna mai 2018  la 3,32 %.  

În funcție de mediul de rezidenţă, numărul şomerilor la finele lunii iunie se prezintă astfel:  

87.137  şomeri provin din mediul urban şi 217.224 şomeri provin din mediul rural.  

 

Referitor la structura şomajului după nivelul de instruire, şomerii fără studii si cei cu nivel 

de instruire primar au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele 

ANOFM (35,79%). Şomerii cu nivel de instruire gimnazial reprezintă 32,11% din totalul 

şomerilor înregistraţi, iar cei cu studii universitare 4,67 %. 

Mai multe informaţii privind situaţia statistică a şomajului la sfârșitul lunii iunie 2018 pot fi 

vizualizate accesând www.anofm.ro, secțiunea Statistici. 

 Serviciul Comunicare şi Secretariatul Consiliului de Administraţie 

Grupa de vârstă Stoc la finele lunii de raportare 

Total general 304.361 

< 25 ani 27.825 

intre 25 si 29 ani 18.514 

intre 30 si 39 ani 59.473 

intre 40 si 49 ani 89.365 

intre 50 si 55 ani 49.783 

peste 55 ani 59.401 

mailto:anofm@anofm.ro
../Documents/Comunicate%20presa/2018/Somaj/somaj%20februarie%202018/www.anofm.ro

