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Comunicat de presă 

            Prezentarea somajului inregistrat in judetul Arges 

Septembrie 2017 

 

Din datele statistice, la finele lunii septembrie 2017, se constata ca numarul total al 

somerilor inregistrati la AJOFM Arges a fost de 10.942 persoane (2.192 someri 

indemnizati si 8.750 someri neindemnizati). 

La sfarsitul lunii iulie 2017, rata  somajului  inregistrat in judetul Arges a fost  4,27%, in 

crestere cu 0,09 p.p. fata de luna precedenta si in scadere cu 0,72 p.p. fata de luna 

septembrie  2016. 

Analiza situatiei beneficiarilor de drepturi conform Legii 76/2002 a aratat ca, pentru 

aceasta perioada, ponderea cea mai mare in totalul persoanelor inregistrate o detin in 

continuare persoanele cu varste cuprinse 40 - 49 ani (29,36%), intre 30 - 39 ani (21,12%), 

in timp ce la categoria persoanelor cu varsta sub 25 ani s-a inregistrat o valoare de 

12,27% (in usoara crestere datorita inregistrarii absolventilor de invatamant in evidenta 

agentiei). Din  punct de vedere al pregatirii profesionale aceste persoane se 

structureaza astfel: persoane cu nivel de instruire primar, gimnazial si profesional – 

80,8%, persoane cu nivel de instruire liceal si post liceal – 15,5% si persoane cu nivel de 

instruire universitar – 3,7%. 

Analizand structura somerilor pe sexe, femeile reprezinta o medie de 44,21% (4.837 

persoane) din numarul total al somerilor, inregistrand o usoara scadere (+0,72%) fata de  

ponderea in totalul somerilor inregistrati, din luna precedenta. 

De asemenea, prin derularea programului de formare profesionala pentru anul 2017, 

pana la data de 30 septembrie, au fost organizate 28 cursuri pentru zidar, inspector 

resurse umane, operator PC, manager resurse umane, contabil, infirmiera, lucrator in 
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comert, coafor, bucatar, ospatar, administrator pensiune si instalator instalatii TS si 

gaze  la care participa 488 persoane inregistrate in baza de date a agentiei. 

Situatia persoanelor aflate in  vident Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de 

Munca  Arges, in anul 2017: 

Anul 2017 Nr. total 

persoane aflate 

in  vident AJOFM 

Rata somajului 

% 

Someri 

indemnizati 

Someri 

neindemnizati 

Ianuarie 11.992 4,68 2.744 9.248 

Februarie 11.709 4,57 2.558 9.151 

Martie 11.304 4,41 2.203 9.101 

Aprilie 10.658 4,16 1.977 8.681 

Mai 10.111 3,94 1.852 8.259 

Iunie 9.998 3,9 1.756 8.242 

Iulie 10.989 4,28 2.273 8.716 

August 11.178 4,36 2.366 8.812 

Septembrie 10.942 4,27 2.192 8.750 
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