
 

PROIECT: “LABMOBILE”, e-MS Cod RO-BG 158 este cofinanțat de Uniunea Europeană prin 

Fondul European pentru Dezvoltare Regională în cadrul Programului Interreg V-A România-

Bulgaria. 

                                             BULETIN 3 

În prima jumătate a anului 2018 în regiunea Dobrich s-au înregistrat 5150 șomeri.  

1040 șomeri s-au angajat în luna iunie 2018. Semnificativă este cota celor care s-au realizat pe 

piața primară a forței de muncă - aproape 93% din numărul total au început munca. În luna iunie 2018, 

s-au angajat 719 de tineri cu vârsta de până la 29 de ani, precum și 336 de șomeri pe termen lung. La 

Birourile Forțele de muncă au fost afișate 874 de locuri de muncă. Sunt afișate 789 locuri de muncă pe 

piața primară a forței de muncă .Majoritatea locurilor de muncă vacante declarate luna trecută sunt 

în sfera hotelurilor și restaurantelor - 390; urmată de industria prelucrătoare - 91; construcții - 62; 

comerțul - 45 și administrația publică - 38. 

În orașul Dobrich s-au înregistrat 962 de șomeri în luna iunie 2018. Rata șomajului în oraș este 

de 2,1%, cu 0,6 % mai puțin decât în luna iunie 2017 și cu 2,7 % mai puțin față de luna mai 2018. De la 

începutul anului, numărul șomerilor înregistrați în regiunea Dobrich a scăzut cu 3102, la sfârșitul primei 

jumătăți de an fiind de 3329. Rata șomajului în raionul Dobrich în luna iunie 2018 a fost de 4,2%, cu 1,3 

% mai mică decât în luna iunie 2017 și de 1,0 % mai puțin față de luna mai 2018. Șomerii înregistrați la 

birourile de muncă din zonă sunt 4.153.În luna iunie 2018, pentru un loc de muncă vacant în medie au 

concurat 3 șomeri.. La reducerea șomajului în raion, a contribuit și faptul că în luna mai 2018 au fost 

finalizate cursurile de pregătire pentru calificarea profesională a șomerilor, realizate în comun cu 

partenerii sociali ai Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă, în cadrul proiectelor din cadrul Planului 

Național de Acțiune pentru Ocuparea Forței de Muncă pentru anul 2018. Din regiunea Dobrich au fost 

incluși în curs 393 șomeri, dintre care 260 au participat la cursuri profesionale în domeniul turismului: 

pentru profesia "Camerier" - 90 de persoane; pentru profesia "Bucătar" - 90 de persoane, pentru 

profesia "Administrator Hotel" - 40 persoane, pentru profesia "Ospătar-barman" - 20 persoane, iar 

pentru profesia "Lucrător în catering și divertisment" - 20 persoane. 

Programele de ocupare a forței de muncă au anunțat 18 locuri de muncă, în cadrul măsurilor de 

ocupare a forței de muncă - 6 locuri, iar în cadrul Programului Operațional ”Dezvoltarea Resurselor 

Umane” - 61 de locuri de muncă. 

Material pregătit Direcția "Serviciul regional de ocupare a forței de muncă" - Varna 
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