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Comunicat de presă 

5,37% , rata şomajului înregistrat în evidenţele ANOFM în luna martie 2015 

 

Rata şomajului înregistrat la sfârşitul lunii martie 2015, la nivel naţional, a fost de 

5,37%, mai mică cu 0,14 pp faţă de cea din luna februarie a anului 2015 şi cu 0,20 pp 

faţă de cea din luna martie a anului 2014.  

Numărul total al şomerilor înregistraţi în evidenţele agenţiilor judeţene pentru 

ocuparea forţei de muncă, în luna martie 2015, a scăzut la 485.878, fiind cu 12.653 de 

persoane mai mic, comparativ cu datele lunii februarie a anului în curs.  

Precizăm că numărul şomerilor indemnizaţi a scăzut faţă de luna precedentă cu 17.316 

de persoane, la data de 31 martie 2015 fiind înregistraţi 112.870 de şomeri incluşi în  

această categorie. În sens opus se prezintă situaţia şomerilor neindemnizaţi, aceştia 

reprezentând 76% din totalul şomerilor înregistraţi, respectiv 373.008 de persoane, cu 

4.663 mai mulţi decât în luna februarie 2015.  

De asemenea, dacă în luna precedentă atât rata şomajului masculin, cât şi rata şomajului 

feminin au înregistrat o tendinţă ascendentă, în luna martie în ambele cazuri se poate 

vorbi de scădere, uşor mai evidentă în cazul şomajului masculin, respectiv de la 6,05% la 

5,87%, faţă de cel feminin, de la 4,90% la 4,81%.  

În funcţie de vârstă, cel mai mare număr de şomeri l-a înregistrat grupa 40 – 49 de ani, 

respectiv 140.262 de persoane, urmată de 30 – 39 de ani (108.535 de persoane), cei mai 

puţini şomeri fiind înregistraţi în grupa de vârstă 25 – 29 de ani (40.565 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 agenţiilor judeţene pentru 

ocuparea forţei de muncă (79,53 %). Şomerii cu nivel de instruire liceal şi postliceal 

reprezintă 15,44% din totalul şomerilor înregistraţi, iar cei cu studii universitare 5,04%. 

Deşi într-o uşoară scădere, cele mai ridicate niveluri ale ratei şomajului au continuat să 

fie atinse în aceleaşi judeţe ca şi în lunile anterioare: Teleorman (11,54%), Vaslui 

(11,46%), Mehedinţi (9,98 %), Dolj (9,42 %), Buzău (9,24 %), Galaţi (9,19%), Alba (8,67%), 

urmate de judeţele Gorj (8,28%) şi Ialomiţa (7,86%).  

Mai multe informaţii privind situaţia statistică a şomajului înregistrat la 31 martie 2015 

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