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Situaţia statistică a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate în
evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă la 30.06.2017

La sfarsitul lunii iunie 2017, un număr total de 5.960 persoane sunt înscrise în evidentele
AJOFM Botoșani, din care 2.343 femei. Din cele 5.960 persoane inregistrate,734
persoane sunt şomeri indemnizati, iar 5.226 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 734 şomeri indemnizaţi, un număr de 717 beneficiază de indemnizaţie urmare
disponibilizarilor curente si colective de personal iar 17 persoane beneficiază de
indemnizaţie de şomaj urmare absolvirii unei forme de învăţământ.
Distributia numarului de şomeri pe principalele localitati din judetul Botoşani la
30.06.2017 arata astfel:

•
•
•
•
•
•
•

Botoşani Dorohoi Bucecea Darabani Flămânzi Săveni
Ştefăneşti -

533 şomeri din care
250 şomeri din care
47 şomeri din care
249 şomeri din care
40 şomeri din care
116 şomeri din care
368 şomeri din care

257 femei;
115 femei;
15 femei;
120 femei;
18 femei;
48 femei;
132 femei.

Din analiza situaţiei şomajului înregistrat pe categorii de varstă la data de 30.06.2017, se
constată că ponderea cea mai mare se menţine şi în această lună de persoanele cu
varste cuprinse intre 30 si 39 de ani (31,35%) – 1.868 urmată de persoane cu varstă
cuprinsă între 50-55 de ani (20,29%) – 1.209, persoane cu varste cuprinse între 25 – 29 de
ani (19,23%) – 1.146, persoane cu varste cuprinse între 40 – 49 de ani (14,28%) – 851,
persoane cu vârsta peste 55 ani (9,60%) -572, ponderea cea mai mică se înregistrează în
randul tinerilor cu vârsta până în 25 de ani (5,27% ) – 314 persoane.
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Distribuţia şomerilor pe categorii socio-profesionale indică faptul că 85,37%, respectiv
5.088
persoane înregistrate în baza de date a Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea
Forţei de Muncă Botoşani au nivel de instruire primar, gimnazial sau profesional ,
12,66% respectiv 754 persoane au nivel de instruire liceal si postliceal , iar 1,98% - 118
persoane au studii superioare.
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