
 

  

 

 
 
Incepând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al  Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea 
ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind 
Protecția Datelor - RGPD) este aplicat de toate statele Uniunii Europene.  
AJOFM Harghita a stabilit măsuri tehnice şi procedurale, pentru a proteja şi pentru a asigura confidențialitatea, integritatea şi accesibilitatea datelor dumneavoastră cu 
caracter personal. Vom preveni utilizarea sau accesul neautorizat şi încălcarea securității datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislația în vigoare, iar în 
raportul de colaborare cu instituția noastră, dumneavoastră aveți obligația de a respecta prevederile Regulamentului (UE) 2016. 

Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene 
AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ HARGHITA 
Operator de date cu caracter personal nr. 10397 
B-dul Frăției nr.2, Miercurea Ciuc 
Tel.: +4 0266 313 423; Fax: 0266 312 885 
e-mail: ajofm@hr.anofm.ro;  
www.locuridemuncaharghita.ro; www.facebook.com/A.J.O.F.M. Harghita 

 

   

SITUAŢIA ŞOMAJULUI ÎN JUDEŢUL HARGHITA LA 31.05.2019 

 

 

La sfârșitul lunii mai 2019 rata şomajului înregistrat la nivelul județului Harghita a fost de 3,56% , mai 

mică cu 0.14 pp decât cea din luna anterioară şi mai mică cu 0,35 pp decât cea din luna mai a anului 

2018.  

În graficul următor este prezentată evoluția şomerilor înregistrați în perioada 2010 - 31 mai 2019: 

 

                    

La data de 31.05.2019 în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Harghita erau 

înregistrați 4804 șomeri, numărul total de şomeri a scăzut cu 193 de persoane față de cel de la finele 

lunii anterioare. 

Din totalul de 4804 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Harghita,992 erau beneficiari de 

indemnizție de şomaj, iar 3812 erau șomeri neindemnizați. Numărul şomerilor indemnizați a scăzut cu 

125 persoane, iar numărul şomerilor neindemnizați a scazut cu 68 persoane față de luna precedentă. 

Ponderea şomerilor neindemnizați în numărul total al şomerilor (79.35%) a crescut față de luna 

precedentă cu 1,7 pp. 

 

 

 

8.83 6.33 

7.48 

6.96 

5.72 

5.41 

5.76 

4.83 

4.23 

3.56 

0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00

10.00

Evoluţia ratei şomajului în perioada  
2010- mai 2019 



 

 
 

Incepând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al  Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea 
ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind 
Protecția Datelor - RGPD) este aplicat de toate statele Uniunii Europene.  
AJOFM Harghita a stabilit măsuri tehnice şi procedurale, pentru a proteja şi pentru a asigura confidențialitatea, integritatea şi accesibilitatea datelor dumneavoastră cu 
caracter personal. Vom preveni utilizarea sau accesul neautorizat şi încălcarea securității datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislația în vigoare, iar în 
raportul de colaborare cu instituția noastră, dumneavoastră aveți obligația de a respecta prevederile Regulamentului (UE) 2016. 

Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene 
AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ HARGHITA 
Operator de date cu caracter personal nr. 10397 
B-dul Frăției nr.2, Miercurea Ciuc 
Tel.: +4 0266 313 423; Fax: 0266 312 885 
e-mail: ajofm@hr.anofm.ro;  
www.locuridemuncaharghita.ro; www.facebook.com/A.J.O.F.M. Harghita 

 

 

Referitor la şomajul înregistrat pe sexe, în luna mai 2019, rata şomajului masculin a scăzut față de 

luna precedentă , de la 3,64% în luna aprilie 2019 la 3,49% în luna mai , iar rata şomajului feminin a 

scăzut de la 3,79% în luna aprilie 2019 la 3,66% în luna mai.  

Numărul şomerilor femei la 31 mai 2019 era de 2109 persoane, în timp ce numărul şomerilor bărbați 

era de 2695 persoane. 

În ceea ce privește mediul de rezidență, 3417 șomeri provin din mediul rural și 1387 sunt din mediul 

urban. 

 

Numărul şomerilor din mediul urban, în județul Harghita: 
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Localitățile din mediul rural cu număr de şomeri înregistrați de peste 100 persoane sunt: Praid,  Atid, 

Martinis, Suseni, Tusnad, Simonesti, Plaiesii de Jos, Cozmeni  după cum se observă în graficul de mai 

jos: 

 

 

Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel: 
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În ceea ce priveşte repartizarea şomerilor înregistrați pe grupe de vârstă cei mai mulți şomeri 

înregistrați sunt cei cu vârsta cuprinsă între 40-49 de ani (1318-27% din totalul şomerilor), cea mai 

mică pondere având şomerii  cu vârsta cuprinsă între 25 -29 de ani (329 – 7,00% din totalul şomerilor), 

după cum se poate vedea şi în reprezentarea grafică de mai sus. 

 

Șomerii cu studii primare au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistrați în evidențele 

AJOFM Harghita 1295 (27%), urmat de cei fara studii 1243 ( 26%), apoi somerii cu nivel de studii 

gimnazial sunt în număr de 913 ce reprezintă 19 %, iar 705 persoane (15 %) au absolvit liceu sau scoala 

postliceala. Cei mai putin someri din totalul șomerilor înregistrați, sunt cei cu invatamant profesional 

488 -10% si cei cu studii superioare în număr de 160 – 3%.  
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Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 

2617 persoane foarte greu ocupabile, 1105 greu ocupabile, 344 mediu ocupabile, iar 738 sunt persoane 

ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activității de 

profilare a persoanelor înregistrate în evidențele noastre. Informații detaliate despre structura 

şomajului la nivelul județului Harghita sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Harghita la adresa 

https://www.anofm.ro/?agentie=Harghita&page=0 sau www.harghita.anofm.ro. 

 

Cu stimă, 

Tiberiu Pănescu 

Director executiv 
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