COMUNICAT DE PRESĂ
Situaţia statistică a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate în
evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă la 30.04.2017

La sfarsitul lunii aprilie 2017, un număr total de 6.362 persoane sunt înscrise în
evidentele
AJOFM Botoșani, din care 2.378
femei.
Din cele 6.362 persoane
inregistrate,923 persoane sunt şomeri indemnizati, iar 5.439 sunt persoane aflate în
căutarea unui loc de muncă, înscrise în evidenţele agenţiei fără a beneficia de drepturi
bănesti.
Analizand structura persoanelor indemnizate pe medii de provenienta situatia se prezinta
astfel : din 923 şomeri indemnizaţi, un număr de 5.439 beneficiază de indemnizaţie urmare
disponibilizarilor curente de personal iar 39 persoane beneficiază de indemnizaţie de
şomaj urmare absolvirii unei forme de învăţământ.
Distributia numarului de şomeri pe principalele localitati din judetul Botoşani la
30.04.2017 arata astfel:
•
•
•
•
•
•
•

Botoşani Dorohoi Bucecea Darabani Flămânzi Săveni
Ştefăneşti -

596 şomeri din care 268 femei;
279 şomeri din care 123 femei;
54 şomeri din care 18 femei;
204 şomeri din care 86 femei;
49 şomeri din care 20 femei;
127 şomeri din care 49 femei;
379 şomeri din care 137 femei.

Din analiza situaţiei şomajului înregistrat pe categorii de varstă la data de 30.04.2017, se
constată că ponderea cea mai mare se menţine şi în această lună de persoanele cu
varste cuprinse intre 40 - 49 de ani (32,24%) – 2. 051 urmată de persoane peste 55 de
ani ( 20,88% )- 1.328, persoane cu varste cuprinse între 30 si 39 de ani (19,32%) – 1.229,
persoane cu varstă cuprinsă între 50-55 de ani (14,59%) – 928 , , tineri cu varstă pana la 25
de ani (7,44%) – 473 , ponderea cea mai mică se înregistrează în randul şomerilor cu
vârsta între 25 – 29 de ani (5,55% ) – 353 persoane.
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Distribuţia şomerilor pe categorii socio-profesionale indică faptul că 87,43%, respectiv
5.562
persoane înregistrate în baza de date a Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea
Forţei de Muncă Botoşani au nivel de instruire primar, gimnazial sau profesional ,
10,36% respectiv 659 persoane au nivel de instruire liceal si postliceal , iar 2,22% - 141
persoane au studii superioare.
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