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SITUATIA SOMAJULUI INREGISTRAT IN 
JUDETUL GALATI LA DATA DE 30 IUNIE 2018 

 
 

Rata şomajului înregistrat la sfârşitul lunii iunie 2018, la nivel judetean, a fost de 7,14%, 
mai mare cu 0,45 pp decât cea din luna mai 2018 cand a fost inregistrata o rata a somajului de 
6,69% şi mai mica cu  2,81  pp decât cea din luna iunie 2017 cand a fost inregistrata o rata a 
somajului de 9,95%. 
Numărul total al şomerilor înregistraţi în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă Galati la sfarsitul lunii  iunie 2018 a fost de 13859  persoane, cu  890  persoane mai mult 
faţă de sfarsitul lunii anterioare. 
Din totalul şomerilor înregistraţi la nivelul A.J.O.F.M. Galati, 1061 au fost şomeri indemnizaţi şi  
12798  someri neindemnizaţi. Comparativ cu luna mai 2018, numărul şomerilor indemnizaţi a 
scazut  cu  85 persoane, iar numărul şomerilor neindemnizaţi a  crescut  cu  975 persoane.  
Din totalul de  12798   someri neindemnizati, un numar de 108 sunt someri noi intrati in evidenta in 
luna iunie 2018, beneficiari de venit minim garantat conform prevederilor Legii nr.416/2001, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 
 
Mediul de provenienta a persoanelor inregistrate in evidenta A.J.O.F.M. Galati se prezinta astfel: 

 urban – 2486 persoane (17,94%); 
 rural – 11373  persoane (82,06%); 

Pe categorii socio-profesionale situatia statistica a persoanelor inregistrate in evidenta AJOFM 
Galati se prezinta astfel: 

 studii superioare – 276  persoane, reprezentand  1,99 %; 
 studii liceale/postliceale – 1985  persoane, reprezentand  14,32%; 
 studii inferioare (fara studii, sc.gimnaziala, sc. profesionala, inv.compl. de ucenici – 11598     

persoane, reprezentand 83,69 %; 

 Structura şomajului pe grupe de vârstă, la sfarsitul lunii iunie 2018 se prezintă astfel:  

 1953 someri au sub 25 de ani  (14,09%);  
 530 someri au între 25 şi 29 de ani (3,82%);  
 2235 someri au între 30 şi 39 de ani (16,13%);   
 4122 someri au între 40 şi 49 de ani (29,74%);   
 2170 someri au între 50 şi 55 de ani (15,66%);  
 2849 someri au depăşit 55 de ani (20,56%); 

În ceea ce priveşte rata şomajului înregistrat pe sexe, în luna iunie 2018, comparativ cu luna 
precedentă, rata şomajului masculin a crescut de la valoarea de 7,08% în luna mai 2018, la 
valoarea de 7,40% in luna iunie 2018, iar rata şomajului feminin a crescut de la valoarea de 6,19% 
în luna mai 2018, la valoarea de 6,83% in luna iunie 2018. 
         


