NOTA DE PREZENTARE
privind evolutia indicatorilor pieţei muncii Iunie 2018
Numarul de someri inregistrati existent la sfarsitul lunii mai 2018
(5992 persoane) a scăzut în decursul lunii iunie 2018, ajungand la 5846 persoane,
ca urmare a fluxului de intrari si iesiri inregistrate.
Numarul somerilor femei la 30 iunie 2018 era de 2500 persoane.
Astfel, numarul de someri intrati în evidentele AJOFM Gorj în luna iunie

a

fost de 721 persoane, dupa cum urmeaza :
- 386 persoane prin inscrieri noi ;
- 335 persoane prin reluari/reactivari de drepturi;
In luna iunie 2018 au fost scoase din evidenta AJOFM Gorj

867 persoane,

prin :
-incadrare in munca: 566 persoane
-iesiri din categoria somerilor neindemnizati, ca urmare a suspendarilor, incetarilor
drepturilor banesti, alte situatii: 280 persoane
- iesiri din categoria somerilor indemnizati, ca urmare a suspendarilor, incetarilor
drepturilor banesti, alte situatii: 21 persoane.
Din totalul somerilor inregistrati 1970 au fost someri indemnizati si 3876
someri neindemnizati. Numarul somerilor indemnizati a scazut cu 162 persoane,
iar numarul somerilor neindemnizati a crescut cu 36 persoane fata de luna
precedenta.
Ponderea somerilor neindemnizati in numarul total al somerilor (66,30%)
scade fata de luna precedenta cu 2,21 pp .
Categoriile cele mai afectate de somaj, in randul somerilor indemnizati, in
luna iunie au fost: cea a persoanelor cu varsta peste 55 ani, 704 persoane (35,74%
in totalul de 1970 someri indemnizati) urmata de categoria persoanelor cu varsta
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intre 40-49 ani,

558 persoane din totalul de 1970 someri indemnizati,

reprezentand un procent de 28,32% .
La someri neindemnizati, categoriile cele mai afectate de somaj au fost cele
cu varsta cuprinsa intre 40-49 ani 1200 persoane (31,00%), urmata de categoria
persoanelor cu vârsta peste 55 ani 965 persoane (24,90%).
Pe medii de rezidenta

numarul somerilor la finele lunii iunie

2018 se

prezinta astfel: 1871 someri provin din mediul urban si 3975 someri provin din
mediul rural.
Derularea Programului de Ocupare a Fortei de Munca in luna iunie 2018, a
condus la crearea si ocuparea 566 locuri de munca, din care 2255 pentru femei .
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