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Comunicat de presă 

4,18% rata şomajului înregistrat în evidenţele ANOFM în luna august 2017 

 

La sfârşitul lunii august 2017, rata şomajului înregistrat la nivel naţional a fost, 

similar lunii anterioare, de 4,18%, şi mai mică cu 0,62 pp decât cea din luna august 

a anului 2016.  

Dintre cele 366.497 persoane înregistrate în evidenţele agenţiilor teritoriale pentru 

ocuparea forţei de muncă, 69.177 primeau indemnizație de șomaj. 

Comparativ cu luna precedentă, rata şomajului masculin a scăzut de la 4,49% în 

luna iulie 2017 la 4,47%, iar rata şomajului feminin a crescut de la 3,81% în luna 

iulie la 3,83 %. 

În funcție de mediul de rezidență, numărul șomerilor la finele lunii august 2017 se 

prezenta astfel: 106.911  şomeri erau din mediul urban şi 259.586 şomeri din mediul 

rural. 

Cei mai mulţi şomeri aveau între 40 – 49 de ani (103.499), urmaţi de cei din grupa 

de vârstă 30 – 39 de ani (72.947), la polul opus aflându-se persoanele între 25 – 29 

de ani (27.328). 

 

 

  

 

 

 

 

 

Referitor la structura şomajului după nivelul de instruire, șomerii fără studii şi cei 

cu nivel de instruire primar, gimnazial şi profesional aveau ponderea cea mai mare 

în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele ANOFM (77,97%), în timp ce şomerii cu 

nivel de instruire liceal şi post-liceal reprezentau 17,63%, iar cei cu studii 

universitare 4,40 %. 

Grupa de vârstă 

Stoc în luna 
de 
raportare 

Total general 366.497 

< 25 ani 49.871 

între 25 si 29 ani 27.328 

între 30 si 39 ani 72.947 

între 40 si 49 ani 103.499 

între 50 si 55 ani 50.749 

peste 55 ani 62.103 
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Nivel de educaţie 
 

Stoc în 
luna de 
raportare 
 

Total general 366.497 

Primar, gimnazial 
şi profesional, 
fără studii 285.747 

Liceal şi post-
liceal 64.617 

Universitar 16.133 

 

În cea de-a opta lună a acestui an, rata şomajului a scăzut în 20 de judeţe, cele 

mai mari scăderi înregistrându-se în: Galaţi, cu 0,49 pp, Ialomiţa, cu 0,28 pp, 

Hunedoara, cu 0,27 pp, Mehedinţi, cu 0,23 pp, Alba şi Ilfov, cu 0,19 pp fiecare, 

Braşov, cu 0,18 pp, şi Neamţ, cu 0,17 pp.  

Judeţul Ilfov a continuat să înregistreze, și în luna august 2017, cea mai mică rată 

a şomajului (0,88%). 

Mai multe informaţii privind situaţia statistică a şomajului la sfârșitul lunii august 

2017 pot fi vizualizate accesând www.anofm.ro, secțiunea Statistici. 
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