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Comunicat de presă 

4,94% , rata şomajului înregistrat în evidenţele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea 

Forţei de Muncă în luna iunie 2015 

 

La sfârşitul lunii iunie 2015, rata şomajului înregistrat la nivel naţional a fost de 4,94%, 

mai mare cu 0,01pp faţă de cea din luna mai a anului 2015 şi cu 0,06 pp faţă de cea din 

luna iunie a anului 2014.  

Numărul total al şomerilor înregistraţi în evidenţele Agenţiei Naţionale pentru 

Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), în luna iunie 2015, era de 446.703 de persoane, 

în creştere cu 1.209 persoane faţă de luna precedentă.  

Ponderea cea mai mare în totalul celor 446.703 de şomeri o reprezintă cei neindemnizaţi, 

81,46%, respectiv 363.865 de persoane. Numărul şomerilor indemnizaţi în luna iunie 2015 

a fost de 82.838 de persoane.  

Referitor la şomajul înregistrat pe sexe, comparativ cu luna mai 2015, rata şomajului 

masculin a scăzut cu 0,03 pp, fiind 5,32%, iar rata şomajului feminin a crescut cu 0,06 pp, 

ajungând la 4,50%.  

În funcţie de vârstă, cel mai mare număr de şomeri a continuat să fie înregistrat de  

grupa 40 – 49 de ani, respectiv 126.778 de persoane, urmată de 30 – 39 de ani (97.351 de 

persoane) şi peste 55 de ani (72.436 de persoane), cei mai puţini şomeri regăsindu-se în 

grupa de vârstă 25 – 29 de ani (36.011 de persoane).  

Şomerii fără studii şi cei cu nivel de instruire primar, gimnazial şi profesional au ponderea 

cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele ANOFM (79,17 %). Şomerii cu 

nivel de instruire liceal şi postliceal reprezintă 16,02% din totalul şomerilor înregistraţi, 

iar cei cu studii universitare 4,81%. 

Rata şomajului a scăzut în 21 de judeţe, cele mai mari scăderi regăsindu-se în: Alba (cu 

0.60 pp), Bihor (cu 0,35 pp), Vaslui (cu 0,34 pp), Bistriţa (cu 0,19 pp), Argeş (cu 0,18 pp) 

şi Constanţa (cu 0,16pp).  

Cele mai ridicate niveluri ale ratei şomajului au fost atinse în judeţele: Teleorman 

(11,06%), Vaslui (10,06%), Buzău (9,59%), Mehedinţi (9,36%), Galaţi (9,29%), Dolj (8,70%), 

Gorj (8,23%), urmate de judeţele Olt (7,49%) şi Alba (7,18%).  

Judeţul Timiş a înregistrat cel mai mic nivel al ratei şomajului din luna iunie 2015, 1,34%.  

Mai multe informaţii privind situaţia statistică a şomajului înregistrat la 30 iunie 2015 pot 

fi vizualizate pe site-ul www.anofm.ro , la secţiunea Statistici.  
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