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SITUAŢIA ŞOMAJULUI ÎN JUDEŢUL HARGHITA LA 31.03.2019 

 

 

La sfârșitul lunii martie 2019 rata şomajului înregistrat la nivelul județului Harghita a fost de 4,02% , 

mai mică cu 0.15 pp decât cea din luna anterioară şi mai mică cu 0,72 pp decât cea din luna martie a 

anului 2018.  

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

                      

 

La data de 31.03.2019 în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Harghita erau 

înregistrați 5428 șomeri, numărul total de şomeri a scăzut cu 197 de persoane față de cel de la finele 

lunii anterioare. 

Din totalul de 5428 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Harghita,1377 erau beneficiari de 

indemnizție de şomaj, iar 4051 erau șomeri neindemnizați. Numărul şomerilor indemnizați a scăzut cu 

137 persoane, iar numărul şomerilor neindemnizați a scazut cu 60 persoane față de luna precedentă. 

Ponderea şomerilor neindemnizați în numărul total al şomerilor (75%) a crescut față de luna 

precedentă cu 1,92 pp. 
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Referitor la şomajul înregistrat pe sexe, în luna martie 2019, rata şomajului masculin a scazut față de 

luna precedentă , de la 4,16% în luna februarie 2019 la 4,02% in luna martie , iar rata şomajului 

feminin a scăzut de la 4,18% în luna februarie 2019 la 4,02%.  

Numărul şomerilor femei la 31 martie 2019 era de 2322 persoane, în timp ce numărul şomerilor bărbați 

era de 3106 persoane. 

În ceea ce privește mediul de rezidență, 3790 șomeri provin din mediul rural și 1638 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 110 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 (1482-27% din totalul şomerilor), cea mai 

mică pondere având şomerii  cu vârsta cuprinsă între 25 -29 de ani (392 – 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 1351 (25%), urmat de cei fara studii 1333 ( 25%), iar 893 persoane (16 %) au absolvit 

liceu sau scoala postliceala. Șomerii cu nivel de studii gimnazial sunt în număr de 1061 reprezintă 20 % 

din totalul șomerilor înregistrați, cei cu invatamant profesional 588 -11%, iar cei cu studii superioare 

sunt în număr de 202 – 3%.  
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Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 

2753 persoane foarte greu ocupabile, 1294 greu ocupabile, 433 mediu ocupabile, iar 948 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 juețului Harghita sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Harghita la adresa 

www.harghita.anofm.ro. 

 

Cu stimă, 

Tiberiu Pănescu 

Director executiv 
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Şef serviciu APMES 


