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Situaţia statistică  

a şomajului înregistrat la 31 DECEMBRIE 2017 

 

La sfârşitul lunii decembrie 2017, rata şomajului înregistrat la nivel naţional a fost de 4,02%, mai 
mare 0,02 pp decât cea din luna anterioara şi mai mică cu 0,75 pp decât cea din luna decembrie 
a anului 2016.  

Numărul total de şomeri la finele lunii decembrie, de 351.105 persoane, a crescut cu 1.375 de  
persoane faţă de cel de la finele lunii anterioare.  

Din totalul şomerilor înregistraţi, 72.917 au fost şomeri indemnizaţi şi 278.188 neindemnizaţi. 
Numărul şomerilor indemnizaţi a crescut cu 6.982 persoane, iar numărul şomerilor neindemnizaţi 
a scăzut cu 5.607 persoane faţă de luna precedentă. 

Ponderea şomerilor neindemnizaţi în numărul total al şomerilor (79,23%) a scăzut faţă de luna 
precedentă cu 1,91pp. 

Referitor la şomajul înregistrat pe sexe, în luna decembrie 2017, comparativ cu luna 
precedentă, rata şomajului masculin a crescut faţă de luna precedentă, de la 4,18% în luna 
noiembrie la 4,23% iar rata şomajului feminin a scăzut de la 3,79 % în luna noiembrie la 3,76 %. 

 

Numărul şomerilor femei la 31 decembrie 2017 era de 149.174 persoane, în timp ce numărul 
şomerilor bărbaţi era de 201.931 persoane. 

Pe medii de rezidenţă numărul şomerilor la finele lunii decembrie 2017 se prezintă astfel:  
101.522  şomeri provin din mediul urban şi 249.583 şomeri provin din mediul rural.  

În  graficul următor este prezentată evoluţia numărului  şomerilor înregistraţi în perioada 2009-
2017: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ian. feb. martie aprilie mai iunie iulie august sept. oct. nov. dec.

2009 444.907 477.860 513.621 517.741 526.803 548.930 572.562 601.673 625.140 653.939 683.123 709.383

2010 740.982 762.375 765.285 738.187 701.854 680.782 679.495 675.790 670.247 645.453 633.476 626.960

2011 614.976 600.308 539.666 493.438 453.067 435.961 435.152 437.811 439.928 444.000 454.978 461.013

2012 473.569 473.866 454.541 425.841 409.938 404.114 429.043 441.220 442.196 456.148 476.321 493.775

2013 513.349 510.409 492.427 467.089 443.985 438.110 466.932 443.610 428.866 489.260 507.607 512.333

2014 529.132 528.041 503.702 464.814 444.693 441.601 460.990 463.865 461.822 463.629 468.849 478.338

2015 493.415 498.531 485.878 463.247 445.494 446.703 451.168 444.356 435.616 434568 434.739 436.242

2016 430.027 427.465 419.475 411.398 410.509 411.366 420.093 421.273 418.228 417.875 416.673 418.237

2017 421.236 413.732 398.951 380.813 367.161 364.645 366.576 366.497 362.060 353.292 349.730 351.105
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Evoluţia ratei şomajului înregistrat şi a ratelor şomajului pe sexe, în perioada 2016 - 2017 este 
prezentată sugestiv în graficul de mai jos: 

 

ianuarie februarie martie aprilie mai iunie iulie august sept
octombri

e
noiembri

e
decembr

ie

Rata somajului inregistrat 2016 4,90 4,87 4,78 4,69 4,68 4,69 4,79 4,80 4,77 4,76 4,75 4,77

Rata somajului feminin 2016 4,48 4,40 4,32 4,21 4,20 4,23 4,35 4,40 4,35 4,36 4,33 4,29

Rata somajului masculin 2016 5,26 5,27 5,17 5,09 5,08 5,07 5,16 5,14 5,11 5,10 5,10 5,17

Rata somajului inregistrat 2017 4,82 4,74 4,57 4,36 4,20 4,17 4,20 4,20 4,14 4,04 4,00 4,02

Rata somajului feminin 2017 4,36 4,26 4,13 3,97 3,81 3,82 3,88 3,90 3,88 3,82 3,79 3,76

Rata somajului masculin 2017 5,21 5,13 4,93 4,69 4,53 4,47 4,46 4,44 4,37 4,23 4,18 4,23
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Numărul de şomeri a scăzut în 17 judeţe şi în municipiul Bucureşti, cele mai mari scăderi 
înregistrându-se în judeţele: Teleorman cu 908 persoane, Maramureș cu 407 persoane, Vâlcea cu 
358 persoane, Neamț cu 338 persoane, Galați cu 214 persoane și Argeș cu 175 persoane. 

 În municipiul Bucureşti numărul de şomeri a scăzut cu 68 de persoane.  

Numărul de şomeri a crescut în 24 de judeţe, cele mai mari creşteri înregistrându-se în judeţele: 
Caraș-Severin cu 778 şomeri înregistraţi, Suceava cu 587 şomeri înregistraţi, Bacău cu 408 şomeri 
înregistraţi, Sălaj cu 318 şomeri înregistraţi şi Dolj cu 259 şomeri înregistraţi.  

Rata şomajului a scăzut în 17 judeţe şi în municipiul Bucureşti, cele mai mari scăderi 
înregistrându-se în judeţele: Teleorman cu 0,61 pp, Vâlcea cu 0,22 pp, Maramureș cu 0,21 pp, 
Neamț cu 0,18 pp, Galați cu 0,11 pp, Vrancea şi Mehedinți cu 0,09 pp. 

În municipiul Bucureşti rata şomajului a scăzut cu 0,01pp.  

Rata şomajului a crescut în 24 de  judeţe, creşterile înregistrându-se în judeţele: Caraș-Severin 
cu 0,71 pp, Sălaj cu 0,31 pp, Suceava cu 0,26 pp, Bacău cu 0,20 pp și Bistrița-Năsăud cu 0,15pp.  

Judeţele cu cea mai mare pondere a şomerilor neindemnizaţi în numărul total al şomerilor sunt: 
Iași (90,48%), Galați (89,39%), Vaslui (88,95%), Brăila (88,74%), Satu Mare (88,47%), Teleorman 
(87,85%), Buzău (87,75%) şi Dolj (86,44%).  
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În graficul următor este prezentată evoluţia ponderii şomerilor neindemnizaţi în totalul 
şomerilor înregistraţi, în perioada 2009- 2017: 

  

ian feb martie aprilie mai iunie iulie august
septembri

e
octombrie noiembrie

decembri
e

pondere 2009 60,70 57,63 55,32 51,74 49,42 47,12 46,16 46,60 45,30 42,78 41,34 38,61

pondere 2010 38,03 38,50 38,73 40,14 41,45 44,01 48,04 51,59 51,45 49,00 48,75 47,42

pondere 2011 47,42 52,38 57,06 59,34 61,87 63,57 65,24 65,71 65,04 63,05 62,46 60,41

pondere 2012 59,46 59,62 62,42 64,56 66,53 67,45 70,32 69,47 66,40 64,65 63,27 60,62

pondere 2013 59,35 60,25 62,83 65,27 66,88 68,22 70,76 64,77 61,99 64,58 63,24 61,03

pondere 2014 61,38 63,79 66,89 69,91 71,87 73,85 75,71 72,22 72,24 72,62 72,26 70,53

pondere 2015 71,57 73,89 76,77 78,98 80,38 81,46 81,38 77,65 77,86 77,29 76,72 75,12

pondere 2016 74,66 76,17 79,08 81,02 82,07 82,92 83,79 81,26 80,57 80,52 79,82 78,45

pondere 2017 77,65 78,09 79,09 80,50 81,57 82,88 83,09 81,12 81,18 81,3 81,15 79,23
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Cele mai ridicate niveluri ale ratei şomajului au fost atinse în judeţele: Vaslui (10,19%), 
Teleorman (10,02%), Mehedinţi (9,39%), Dolj (8,80%), Buzău (8,59%), Galaţi (7,86%), Olt (7,40%), 
Ialomiţa (6,73%) şi Bacău (6,64%). 

Nivelul minim al ratei şomajului în luna decembrie, de 0,64%, se înregistrează în judeţul Ilfov. 
Amplitudinea dintre nivelul de maxim şi cel de minim al şomajului (9,55 pp) este mai mică cu 
0,42 pp decât cea din luna precedentă (9,97 pp). 

Structura şomajului pe grupe de vârstă  la finele lunii decembrie 2017 se prezintă sugestiv 
astfel: 

Grupa de vârstă 
Stoc în luna 
de raportare 

Total general      351.105      

< 25 ani        38.815      

intre 25 si 29 ani        24.873      

intre 30 si 39 ani        69.940      

intre 40 si 49 ani      101.778      

intre 50 si 55 ani        52.560      

peste 55 ani        63.139      
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Referitor la structura şomajului după nivelul de instruire, şomerii fără studii si cei cu nivel de 
instruire primar, gimnazial şi profesional au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor 
înregistraţi în evidenţele ANOFM (79,68 %).  

Şomerii cu nivel de instruire liceal şi post-liceal reprezintă 15,63% din totalul şomerilor 
înregistraţi, iar cei cu studii universitare 4,70 %. 

 

Nivel de educatie 
Stoc în luna de 

raportare 

Total general 351.105 

Primar, gimnazial si 
profesional, fara 
studii 279.743 

Liceal si post-liceal 54.875 

Universitar 16.487 

 

 

În ceea ce priveşte şomajul de lungă durată, la finele lunii decembrie, se aflau înregistraţi în 
evidenţele ANOFM 13.924 tineri sub 25 de ani aflaţi în şomaj de peste 6 luni (ceea ce reprezintă 
35,87% din totalul şomerilor sub 25 de ani) şi 137.271 adulţi aflaţi în şomaj de peste 12 luni, 
ponderea şomerilor de lungă durată în numărul total de şomeri adulți fiind de 43,96%.  

Repartizarea șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate stabilit prin profilare este 
următoarea: 

nivel de ocupabilitate 
Stoc în luna de 
raportare 

Total general 351.105 

usor ocupabil 22.239 

mediu ocupabil 25.729 

greu ocupabil 85.738 

foarte greu ocupabil 217.099 

NEPROFILATI 300 

 

 

În cursul lunii decembrie 2017, numărul total de şomeri intraţi în evidenţe a fost de 35.763 
persoane, repartizat astfel: 

 22.793 persoane – prin înscrieri noi, din care: 

  -  9.899 persoane înregistrate ca şomeri indemnizaţi 75%; 

  -  245 persoane înregistrate ca şomeri indemnizaţi 50%; 

 -  12.649 persoane înregistrate ca şomeri neindemnizaţi; 
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 12.970 persoane – prin reînnoiri de cereri de loc de muncă şi reactivări de drepturi 
băneşti, din care: 

  -  3.925 reactivări de drepturi; 

  -  9.045 reactualizări de cereri de loc de muncă ale şomerilor neindemnizaţi. 

Analizând intrările totale de şomeri din lună cu cele înregistrate în luna anterioară, observăm că 
numărul aferent lunii decembrie a scăzut cu 15.032 persoane, de la 50.795  în luna noiembrie la 
35.763  în luna decembrie.  

În cursul lunii decembrie au ieşit din evidenţele agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de 
muncă, respectiv a municipiului Bucureşti, un număr total de 34.388 şomeri, astfel:  

  prin încadrare în muncă  15.018 persoane; 

  din categoria şomerilor indemnizaţi ca urmare a suspendărilor, încetărilor de 
drepturi  băneşti – diferite situaţii (pensionări, plecări în străinătate, decese etc)  - 5.541 
persoane; 

  din categoria şomerilor neindemnizaţi, care nu solicită menţinerea  cererii de loc de 
muncă   -  13.829 persoane.  

 

Pentru interpretarea corectă a indicatorilor, facem următoarele precizari 
metodologice:  

 

Şomer înregistrat, conform prevederilor Legii nr. 76/2002 privind asigurările pentru șomaj 
și stimularea ocupării forței de muncă cu modificările și completările ulterioare este 
persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: 

    - este în căutarea unui loc de muncă de la vârsta de minimum 16 ani şi până la 
îndeplinirea condiţiilor de pensionare; 

    - starea de sănătate şi capacităţile fizice şi psihice o fac aptă pentru prestarea unei 
munci;  
    - nu are loc de muncă, nu realizează venituri sau realizează, din activităţi autorizate 
potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor 
pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă, în vigoare; 

   -  este disponibilă să înceapă lucrul în perioada imediat următoare, dacă s-ar găsi un loc de 
muncă 

  -  se înregistrează la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi 
are domiciliul sau, după caz, reşedinţa ori la alt furnizor de servicii de ocupare, care 
funcţionează în condiţiile prevăzute de lege, în vederea obţinerii unui loc de muncă. 

Şomer de lungă durată – persoana care este şomer pe o perioadă mai mare de 12 luni, în 
cazul persoanelor cu vârsta de minimum 25 de ani şi pe o perioadă de 6 luni în cazul 
persoanelor cu vârsta  cuprinsă între 16 ani şi până la împlinirea vârstei de 25 de ani.  

Număr șomeri înregistrați (S ANOFM) reprezintă atât șomerii indemnizați (șomeri 
beneficiari de indemnizatie cu experienta in munca si someri beneficiari de indemnizatie de 
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somaj fara experiență în muncă/ absolvenți de învățământ), cât și șomerii neindemnizați 
(fără a beneficia de indemnizație de șomaj) și se calulează pe baza datelor din documentele 
primare și evidențelor din baza de date a agențiilor teritoriale pentru ocuparea forței de 
muncă.   

Rata somajului înregistrat(R ANOFM) se determina ca raport între numãrul şomerilor 
înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de munca judeţene şi a municipiului Bucureşti 
(indemnizați şi neindemnizați) la finele lunii de referință şi populaţia activa civilã.  

Populația activă civilă (Pac) reprezintă oferta potențială de forță de muncă și gradul de 
ocupare a populației cuprinzând populația ocupată civilă și șomerii înregistrați. Indicatorul 
se determină anual de către Institutul Naţional de Statistica prin balanţa forţei de muncă la 
nivel de ţara, regiune de dezvoltare şi judeţ. 

Rata somajului se calculează astfel: 

 

 
                      S(ANOFM) 
   R(ANOFM) = ──────── x 100 
                          Pac 
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