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         21 septembrie 2017 

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 31.08.2017 

 

La sfarsitul lunii august  2017, un  număr total de 6.078 persoane sunt înscrise în 

evidentele  AJOFM Botoșani, din care 2.485  femei.  Din cele 6.078 persoane 

inregistrate, 798 persoane sunt şomeri indemnizati, iar 5.280 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 798 şomeri indemnizaţi, un număr de 606 beneficiază de indemnizaţie urmare 

disponibilizarilor curente si colective de personal  iar 192 persoane  beneficiază de 

indemnizaţie de şomaj urmare absolvirii unei forme de învăţământ. 

Distributia numarului de şomeri pe principalele localitati din judetul Botoşani la 
31.08.2017 arata astfel: 

 

• Botoşani -        570 şomeri din care  281 femei; 

• Dorohoi -         271 şomeri din care  126 femei; 

• Bucecea  -         46 şomeri din care    15 femei; 

• Darabani -        260 şomeri din care  130 femei; 

• Flămânzi  -        47 şomeri din care    21 femei; 

• Săveni      -      116 şomeri din care    50 femei; 

• Ştefăneşti -      369 şomeri din care  138 femei. 

 

Din analiza situaţiei şomajului înregistrat pe categorii de varstă la data de 31.08.2017, se 

constată că ponderea cea mai mare  se înregistrează în rândul persoanelor cu varste 
cuprinse intre 40 si 49 de ani (29,54%) – 1.795 urmată de persoane cu varstă peste 55 ani 

(19,14%) -1.163 , persoane  cu varste cuprinse între 30-39 ani (17,66%)-1.073 , persoane cu 

vârstă sub 25 de ani (14,91%) – 906, persoane  cu varste cuprinse între 50 – 55 de ani 

(13,87%) – 843,  ponderea cea mai mică se înregistrează în randul  tinerilor cu vârsta 
cuprinsă între 25-29 ani  (4,91% ) – 298 persoane. 
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Distribuţia şomerilor pe categorii socio-profesionale indică faptul că 81,69%, respectiv 
4.965   persoane înregistrate în baza de date a Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă Botoşani au nivel de instruire primar, gimnazial sau profesional , 

15,93% respectiv 968 persoane au nivel de instruire liceal si postliceal , iar 2,39% - 145 

persoane au studii superioare. 
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