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N O T Ă 

privind stadiul aplicării măsurilor de stimulare  

a forţei de muncă de către ANOFM, 

pentru primele două luni ale anului 2017 

 

I. Ca urmare a centralizării datelor transmise de către agenţiile teritoriale, prezentăm în 

continuare rezultatele aplicării măsurilor de stimulare a ocuparii prevăzute de legislaţia în 

vigoare. 

În primele două luni ale anului 2017 s-a realizat încadrarea unui număr de 40.461 

persoane. 

Aproximativ 38 % dintre persoanele intrate în măsurile active de stimulare a ocupării forţei 

de muncă (105.174) au fost încadrate în muncă prin acest program. 

Măsurile de mediere a muncii,  informare şi consiliere profesională, ca servicii de bază ale 

serviciului public de ocupare, au o pondere însemnată în totalul măsurilor care au condus 

la ocupare.  

1) Prin acordarea serviciilor de mediere s-a realizat ocuparea a 38.474 persoane, din 

care:   

 27.472 persoane prin medierea încadrării în  muncă pe locuri de muncă vacante pe 

perioadă nedeterminată; 

 11.002 persoane prin medierea încadrării în muncă pe locuri de muncă vacante pe 

perioadă determinată. 

Din cele 70.497 persoane intrate în serviciile de mediere a locurilor de muncă vacante, 

54,58 % au fost încadrate în muncă prin această măsură. 

2) Prin organizarea cursurilor de formare profesională, finanţate din BAS, s-au încadrat 

2.094 persoane. 

3) Prin completarea veniturilor şomerilor care se încadrează înainte de expirarea 

indemnizaţiei pentru  şomaj s-au încadrat 2.507 şomeri, din care: 

 147 absolvenţi de învățământ care beneficiază din bugetul asigurărilor pentru 

şomaj, de o sumă egală cu indemnizaţia de şomaj la care ar fi avut dreptul, în 

condiţiile legii, până la expirarea perioadei de acordare a acesteia, dacă nu s-ar fi 

încadrat, 

 2.360 şomeri care beneficiază de o sumă lunară, acordată din bugetul asigurărilor 

pentru şomaj, reprezentând 30% din cuantumul indemnizaţiei de şomaj. 
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4) Prin acordarea primei de activare pentru şomerii neindemnizaţi s-au încadrat în 

primele două luni ale anului 2017, 1.424 persoane. 

5) Structura celor 267 persoane încadrate prin acordarea de subvenţii angajatorilor, pe 

categorii de persoane, se prezintă astfel:  

 182  şomeri peste 45 ani sau părinți unici susţinători ai familiilor 

monoparentale,  

 3 tineri NEETs; 

 80 absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ; 

 2 persoane cu handicap;  

6) Au fost acordate prime de încadrare absolvenţilor de învăţământ unui număr de 302 

persoane. 

7) Stimularea mobilităţii geografice a forţei de muncă a contribuit la ocuparea a 40 

persoane, din care:  

 30 persoane pentru incadrarea la o  la distanţa mai mare de 15 km de localitatea 

de domiciliu sau resedinta (prima de incadrare);  

 10 persoane pentru incadrarea intr-o alta localitate la o distanta mai mare de  50 

km cu schimbarea domiciliului (prima de instalare); 

8) În urma acordării serviciilor de consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei 

activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri, 3 persoane au iniţiat astfel de 

activităţi independente din cele 44 persoane beneficiare de servicii. 

II. Din cele 40.461 persoane încadrate în primele două luni ale anului 2017, 1.312 

persoane aparţin următoarelor grupuri ţintă:    

 781 şomeri de lungă durată, din care: 

 224 şomeri tineri de lungă durată; 

 557 şomeri adulţi de lungă durată; 

 459 persoane de etnie romă; 

   39 persoane cu handicap; 

   25 persoane refugiate; 

     5 cetăţeni străini; 

     2 persoane eliberate din detenţie; 

     1 persoană repatriată. 

Din cele 40.461 persoane încadrate, 22.909 persoane provin din mediul urban, iar  

17.552  persoane din mediul rural. Ponderea persoanelor ocupate pe mediu de rezidenţă 

este următoarea: 56,62 % dintre persoanele încadrate provin din mediul urban, iar 43,38 

% provin din mediul rural.    
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Numărul  femeilor încadrate este de 18.008, iar al bărbaţilor de 22.453, ponderea 

fiind de  44,51 %, respectiv 55,49 %. 

În primele două luni ale anului 2017, numărul persoanelor care au beneficiat de asistenţă 

pentru înregistrarea în evidenţă ca persoane în cautare de loc de muncă, în vederea 

asigurării protecţiei sociale privind acordarea indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în 

măsuri active, a fost de 105.174 persoane. 

Cele 105.174 persoane au beneficiat de următoarele tipuri de măsuri:   

 servicii de mediere a muncii – 70.497 persoane;  

 servicii de informare şi consiliere profesională – 59.974 persoane; 

 servicii de consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi 

independente sau pentru iniţierea unei afaceri – 44 persoane;  

 servicii de acompaniament social personalizat prin încheierea de contracte de 

solidaritate - 25 tineri cu risc de marginalizare socială.  

Precizăm că, pentru a se încadra, o persoană participă la mai multe măsuri active, 

aplicându-i-se un pachet personalizat în funcţie de aptitudini, capacităţi şi nivel 

profesional. Astfel, o persoană poate fi evidenţiată atât la mediere, la informare şi 

consiliere profesională, cât şi la formare profesională sau la una dintre măsurile de 

subvenţionare, la total, însă, fiind evidenţiată o singură dată. 

Situaţiile privind cuprinderea în măsuri active de stimulare a ocupării a persoanelor şi 

ocuparea lor, pe grupuri ţintă şi măsuri, precum şi pe judeţe sunt prezentate în anexe.  
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