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Situaţia şomajului în judeţul Braşov la 31.05.2009
Numarul total al persoanelor inregistrate in evidenta AJOFM Brasov la data de
31.05.2009 a fost de 15.633 persoane in cautarea unui loc de munca, dintre care 7449 sunt
femei.
In perioada 01.05.2009 – 31.05.2009 au intrat in evidenta Agentiei un numar de 2076
persoane si au iesit din evidenta AJOFM Brasov 1.595 persoane.
In luna mai 2009, prin acordarea serviciilor gratuite prevazute de Legea 76/2002 privind
sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu completarile si
modificarile ulterioare, au fost incadrate in munca un numar de 464 persoane dintre care 196
femei.
In perioada 01 ianuarie – 31 mai 2009 prin acordarea serviciilor prevazute de Legea
76/2002 au fost incadrate in munca 1.419 persoane dintre care 683 femei.
Serviciile de care au beneficiat persoanele incadrate sunt: medierea muncii, informarea si
consilierea profesionala, formarea profesionala, subventionarea locului de munca pentru
persoanele peste 45 de ani, unici intretinatori ai familiilor monoparentale, persoane care mai au 3
ani pana la pensie, absolventi.
Valoarea ratei şomajului înregistrată la nivelul judeţului Braşov la finele lunii mai a.c.,
6.25%, este in usoara crestere fata de cea înregistrată la finele lunii aprilie 2009 si anume 6.06
%, dar superioara ratei somajului la nivel national, care a fost de 5,8 %, la 31.05.2009.
Din totalul persoanelor aflate în evidenţa agenţiei si anume 15.633, 8.450 persoane
beneficiază de indemnizaţie de şomaj (cf. Legii76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru
somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare), 229
persoane sunt beneficiare de venit de completare conform OUG 116/2006 cu modificarile si
completarile ulterioare, 5022 sunt persoane care au solicitat eliberarea adeverintelor in vederea
obtinerii venitului minim garantat cf.Legii nr. 416/2001 si 1932 persoane in cautarea unui loc
de munca.
Din mediul urban provin 9.593 persoane, iar din mediul rural 6.040 persoane.
Repartizarea in teritoriu a somerilor inregistrati in evidenta Agentiei se prezinta astfel:
Municipiul Brasov cu 4482 persoane, urmat de Municipiul Sacele cu 1236 persoane, orasul
Zarnesti cu 942 persoane, Municipiul Fagaras cu 799 persoane, Municipiul Codlea cu 793
persoane, Orasul Rasnov cu 727 persoane, Orasul Victoria cu 254 persoane, Orasul Rupea cu
214 persoane, Orasul Ghimbav cu 104 persoane si Orasul Predeal cu 42 persoane.
Femeile reprezintă 47.96% din totalul somerilor inregistrati in evidenta Agentiei. In funcţie
de nivelul studiilor, marea majoritate a persoanelor aflate in evidenta AJOFM Brasov continuă
să fie cele fără studii medii, 74.24 %, cu studii medii 18.92 %, şi cu studii superioare 6.84%.
Grupa de vârstă din rândul căreia se înregistrează cei mai mulţi şomeri este în continuare
cea de 40-49 de ani cu 27.78% din totalul şomerilor, grupa de varsta de 30 – 39 ani reprezinta
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22.88%. Grupa cu vârsta până la 29 de ani este reprezentata de un procent de 20.01 % din totalul
persoanelor inregistrate in evidenta AJOFM Brasov, grupa de varsta 50 – 55 ani este
reprezentata de 18.48% din numarul total de persoane inregistrate iar somerii cu vârsta peste 55
de ani se regasesc in procent de 10.85%.
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Bogatean Ecaterina
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Trifan Cristina
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Consilier juridic cls.I
grad superior tr.1
Inspector cls.I, grad
asistent tr.1

09.06.2009
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