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Situaţia statistică  

a şomajului înregistrat la 31 IULIE 2015 

 

La sfârşitul lunii iulie 2015, rata şomajului înregistrat la nivel naţional a fost de 4,99 %, mai 

mare cu 0,05 pp decât cea din luna iunie a anului 2015 şi mai mică cu 0,11 pp decât cea 

din luna iulie a anului 2014.  

Numărul total de şomeri la finele lunii iulie, de 451.168 persoane, a crescut cu  4.465 

persoane faţă de cel de la finele lunii anterioare.  

Din totalul şomerilor înregistraţi, 84.018 au fost şomeri indemnizaţi şi 367.150 

neindemnizaţi. Numărul şomerilor indemnizaţi a crescut cu 1.180 persoane, iar numărul 

şomerilor neindemnizaţi a crescut cu 3.285 persoane faţă de luna precedentă. 

Ponderea şomerilor neindemnizaţi în numărul total al şomerilor (81,38%) scade faţă de 

luna precedentă cu 0,08 pp. 

Referitor la şomajul înregistrat pe sexe, în luna iulie 2015, comparativ cu luna precedentă, 

rata şomajului masculin a crescut de la 5,32 % în luna iunie la 5,33% iar rata şomajului 

feminin a crescut de la 4,50 % în luna iunie la 4,60 %. 

Numărul şomerilor femei la 31 iulie 2015 era de 194.038 persoane, în timp ce numărul 

şomerilor bărbaţi era de 257.130 persoane. 

Pe medii de rezidenţă numărul şomerilor la finele lunii iulie 2015 se prezintă astfel:  

145.232 şomeri provin din mediul urban şi 305.936 şomeri provin din mediul rural. 

În  graficul următor este prezentată evoluţia numărului  şomerilor înregistraţi în perioada 

2009-2015: 

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

2009 444907,0 477860,0 513621,0 517741,0 526803,0 548.930 572.562 601673,0 625140,0 653939,0 683123,0 709383,0

2010 740982,0 762375,0 765285,0 738187,0 701854,0 680.782 679.495 675790,0 670247,0 645453,0 633476,0 626960,0

2011 614976,0 600308,0 539666,0 493438,0 453067,0 435961,0 435152,0 437811,0 439928,0 444000,0 454978,0 461.013

2012 473569,0 473866,0 454541,0 425841,0 409938,0 404114,0 429043,0 441220,0 442196,0 456148,0 476321,0 493775,0

2013 513349,0 510409,0 492427,0 467089,0 443985,0 438110,0 466.932 443.610 428.866 489.260 507.607 512.333

2014 529132,0 528041,0 503702,0 464814,0 444693,0 441601,0 460990,0 463865,0 461822,0 463629,0 468.849 478.338

2015 493415,0 498531,0 485878,0 463247,0 445494,0 446703,0 451168,0
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Evoluţia numărului de şomeri înregistraţi în perioada 2009 - 2015
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Evoluţia ratei şomajului înregistrat şi a ratelor şomajului pe sexe, în perioada 2014 - 2015 

este prezentată sugestiv în graficul de mai jos: 

ianuarie februarie martie aprilie mai iunie iulie august sept
octombri

e
noiembri

e
decembri

e

Rata somajului inregistrat 2014 5,85 5,84 5,57 5,14 4,92 4,88 5,10 5,13 5,11 5,13 5,18 5,29

Rata somajului feminin 2014 5,18 5,14 4,94 4,56 4,36 4,38 4,65 4,72 4,72 4,71 4,74 4,73

Rata somajului masculin 2014 6,44 6,45 6,13 5,65 5,40 5,32 5,49 5,49 5,44 5,49 5,57 5,78

Rata somajului inregistrat 2015 5,46 5,51 5,37 5,12 4,93 4,94 4,99

Rata somajului feminin 2015 4,84 4,90 4,81 4,59 4,44 4,50 4,60

Rata somajului masculin 2015 6,00 6,05 5,87 5,59 5,35 5,32 5,33
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Evolutia ratei somajului inregistrat, a ratei somajului feminin si a ratei somajului masculin in perioada 2014- 2015

 

Numărul de şomeri a scăzut în 12 judeţe şi în municipiul Bucureşti, cele mai mari scăderi 

înregistrându-se în judeţele: Alba cu 2365 persoane, Prahova cu 1099 persoane, Mureş cu 

1027  persoane, Buzău cu 433  persoane şi Suceava cu 420 persoane.  

În municipiul Bucureşti numărul de şomeri a scăzut cu o persoană. 

Numărul de şomeri a crescut în 28 de judeţe, cele mai mari creşteri înregistrându-se în 

judeţele: Vaslui cu 962 şomeri înregistraţi, Dâmboviţa cu 916 şomeri înregistraţi, Vâlcea cu 

903 şomeri înregistraţi, Bihor cu 901 şomeri înregistraţi şi Teleorman cu 789 şomeri 

înregistraţi. 

Rata şomajului a scăzut în 12 judeţe, cele mai mari scăderi înregistrându-se în judeţele: 

Alba cu 1,30pp, Mureş cu 0,42 pp, Prahova cu 0,36 pp, Buzău cu 0,23 pp, Suceava cu 0,17 

pp şi Sibiu cu 0,13 pp. 

În municipiul Bucureşti rata şomajului şi-a păstrat valoarea din luna anterioara(1,92%). 

Rata şomajului a crescut în 29 de judeţe, cele mai mari creşteri înregistrându-se în 

judeţele: Covasna cu 0,65 pp, Vaslui cu 0,62 pp, Giurgiu cu 0,54 pp, Vâlcea cu 0,51pp şi 

Teleorman cu 0,46 pp. 

Judeţele cu cea mai mare pondere a şomerilor neindemnizaţi în numărul total al şomerilor 

sunt: Vaslui (90,83%), Mureş(89,84%), Giurgiu(88,68%), Satu Mare (88,63%), Galaţi (88,53%), 

Teleorman (88,09%)şi Covasna (88,01 %). 

În graficul următor este prezentată evoluţia ponderii şomerilor neindemnizaţi în totalul 
şomerilor înregistraţi, în perioada 2009- 2015:  



 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ  3 
Operator de date cu caracter personal nr. 497 
Str. Avalanşei, nr. 20-22, Sector 4, București 
Tel.: +4 021 303 98 31; Fax: +4 021 303 98 38 
e-mail: anofm@anofm.ro 
www.anofm.ro; www.facebook.com/fiiinformat; www.twitter.com/FIIINFORMAT 

 

 

ian feb martie aprilie mai iunie iulie august
septem

brie
octombr

ie
noiembr

ie
decemb

rie

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
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Evolutia ponderii somerilor neindemnizati in totalul somerilor in perioada 2009 - 2015

 

Structura şomajului pe grupe de vârstă  la finele lunii iulie 2015 se prezintă sugestiv astfel: 

Grupa de vârstă 

Stoc în luna 
de 
raportare 

Total general 451.168 

< 25 ani 75.345 

intre 25 si 29 ani 34.304 

intre 30 si 39 ani 93.046 

intre 40 si 49 ani 121.482 

intre 50 si 55 ani 56.416 

peste 55 ani 70.575 
 

Distributia somerilor pe grupe de varste la data de 

31.07.2015

Sub 25 ani

16,70%

25 - 29 ani

7,60%

30 - 39 ani

20,62%40 - 49 ani

26,93%

50 - 55 ani

12,50%

pest e 55 ani

15,64%

 

Di601 şomeri, 190.039 persoane sunt cu vârste peste 45 de ani (43,03%).  

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

(11,52%), Vaslui (10,67 %), Mehedinţi (9,51 %), Galaţi (9,48%), Buzău (9,36 %), Dolj (8,87%),  

Gorj (8,40%) urmate de judeţele Olt(7,74 %) şi Giurgiu (7,64 %) 

Nivelul minim al ratei şomajului în luna iulie, de 1,38 %, se înregistrează în judeţul Timiş. 

Amplitudinea dintre nivelul de maxim şi cel de minim al şomajului (10,14 pp) este mai 

mare cu 0,42 pp decât cea din luna precedentă (9,72 pp ). 

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 Agenţiei (75,28 %).  

Şomerii cu nivel de instruire liceal şi post-liceal reprezintă 19,87% din totalul şomerilor 

înregistraţi, iar cei cu studii universitare 4,85 %. 
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Nivel de educatie 

Stoc în luna de 

raportare 

Total general 451.168 

Primar, gimnazial si 

profesional, fara studii 339.629 

Liceal si post-liceal 89.646 

Universitar 21.893 
 

Distributia somerilor dupa nivele de instruire la data de 

31.07.2015

-  cu niv. inst ruire 

Primar, gimnazial si 

prof esional

75,28%

- cu niv. inst ruire Liceal 

si post - liceal

19,87%

- cu niv. inst ruire 

Universit ar

4,85%

 

În ceea ce priveşte şomajul de lungă durată, la finele lunii iulie, se aflau înregistraţi în 
evidenţele agenţiei 18.427 tineri sub 25 de ani aflaţi în şomaj de peste 6 luni (ceea ce 
reprezintă 24,46% din totalul şomerilor sub 25 de ani) şi 147.854 adulţi aflaţi în şomaj de 
peste 12 luni, ponderea şomerilor de lungă durată în numărul total de şomeri fiind de 
39,34 %.  

În cursul lunii iulie 2015, numărul total de şomeri intraţi în evidenţe a fost de  80.448 
persoane, repartizat astfel: 

 65.778 persoane – prin înscrieri noi, din care: 

  -  9.182 persoane înregistrate ca şomeri indemnizaţi 75%; 

  -  4.574 persoane înregistrate ca şomeri indemnizaţi 50%; 

 -  52.022 persoane înregistrate ca şomeri neindemnizaţi; 

 15.517 persoane – prin reînnoiri de cereri de loc de muncă şi reactivări de drepturi 
băneşti, din care: 

  -  2.655 reactivări de drepturi; 

  -  12.015 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 iulie a crescut cu  21.817 persoane, de la 58.631 în luna 
iunie la 80.448 în luna iulie .  

În cursul lunii iulie au ieşit din evidenţele agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de 
muncă, respectiv a municipiului Bucureşti, un număr total de 75.983 şomeri, astfel:  

  prin încadrare în muncă  29.829 persoane; 

  din categoria şomerilor indemnizaţi ca urmare a suspendărilor, încetărilor de 
drepturi  băneşti – diferite situaţii (pensionări, plecări în străinătate, decese etc)  -  9.944 
persoane; 

  din categoria şomerilor neindemnizaţi, care nu solicită menţinerea  cererii de 
loc de muncă   -  36.210 persoane.  
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Ocupaţiile care au înregistrat cel mai mare număr de şomeri la sfârşitul lunii iulie sunt: 
muncitori necalificaţi în agricultură( 93.175 persoane), muncitori necalificaţi în ambalarea 
produselor solide şi semisolide (53.146 persoane),  muncitori necalificaţi la întreţinerea de 
drumuri, şosele poduri, baraje(33.413 persoane), muncitori necalificaţi la demolarea 
clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci mozaic, faianţă, gresie, parchet (31.550 persoane),  
lăcătuş mecanic, ( 15.255 persoane), încărcător-descărcător( 13.564 persoane), manipulant 
mărfuri (10.995 persoane), etc. 

 

Iulia Cîrcei 

Secretar General 

Direcţia Managementul Pieţei Muncii, Formare Profesională Informatică şi Control 

Măsuri Active  

 

 

 


