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N O T Ă 

privind rezultatele aplicării măsurilor de stimulare  

a forţei de muncă de către ANOFM, 

în primele două luni ale anului 2018 

 

Ca urmare a aplicării măsurilor de stimulare a ocupării prevăzute de legislaţia în vigoare 

de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene și a municipiului București, în 

primele două luni ale 2018 au fost ocupate pe piața forței de muncă 42.532 de persoane 

(aproximativ 41 % din cele 102.547 de persoane care au fost cuprinse în măsuri de 

stimulare/au beneficiar de servicii specializate de ocupare). 

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

oferite de  serviciul public de ocupare, au o pondere însemnată în totalul măsurilor care au 

condus la ocupare.  

Pentru a se încadra, o persoană înregistrată în evidenţele Agenţiei Naţionale pentru 

Ocuparea Forţei de Muncă 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 medierea muncii, 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. 

Rezultatele aplicării măsurilor de stimulare a ocupării forței de muncă1, în primele două 

luni ale anului 2018 , se prezintă sintetic , astfel:  

- Prin acordarea serviciilor de mediere s-a realizat ocuparea a 39.629 persoane, din 

care:   

 30.391 persoane prin încadrarea pe locuri de muncă vacante pe perioadă 

nedeterminată; 

 9.238 persoane prin încadrarea pe locuri de muncă vacante pe perioadă 

determinată. 

Din cele 70.795 persoane cărora le-au fost oferite servicii de mediere a muncii, 55,98 % au 

fost plasate pe locurile de muncă declarate de angajatori. 

                                            

1 Conform centralizării datelor transmise de agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene și 

a municipiului București 
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- Ca urmare a finalizării și absolvirii unor programe de formare profesională, finanţate 

din BAS, care au fost începute în anul  2017, s-au încadrat 1.652 persoane. 

- 2.074 şomeri au beneficiat de completarea veniturilor salariale, încadrându-se  înainte 

de expirarea indemnizaţiei pentru  şomaj (o sumă lunară, acordată din bugetul asigurărilor 

pentru şomaj, egală cu 30% din cuantumul indemnizaţiei 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). 

- Au beneficiat de prime de activare  2.543 de şomeri neindemnizaţi care s-au încadrat 

pentru o perioadă de cel puţin 3 luni. 

- Prin acordarea de subvenţii angajatorilor (conform Legii nr. 76/2002 cu modificările şi 

completările ulterioare) au fost încadrate 850 de persoane, astfel:  

- 538 şomeri peste 45 ani sau părinți unici susţinători ai familiilor monoparentale,  

- 217 absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ; 

-   72 tineri NEETs; 

-   14 persoane care mai au 5 ani până la pensie; 

-    6 persoane cu handicap; 

-    3 şomeri de lungă durată. 

- Au fost acordate prime de inserţie absolvenţilor de învăţământ unui număr de 83 

persoane.  

- Stimularea mobilităţii geografice a forţei de muncă a contribuit la ocuparea a 313 

persoane, din care:  

 118 persoane pentru încadrarea la o distanţă mai mare de 15 km de localitatea de 

domiciliu sau reşedinţă (prima de încadrare);  

   39 persoane pentru încadrarea într-o altă localitate la o distanţă mai mare de  50 

km cu schimbarea domiciliului (prima de instalare); 

 156 persoane încadrate prin prima de relocare. 

- În urma acordării serviciilor de consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei 

activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri, 7 persoane au iniţiat o astfel 

de activităte, din cele 35 persoane beneficiare de acest tip de servicii. 

- Prin alte măsuri active întreprinse la nivel judeţean, s-a realizat încadrarea a unei 

persoane, fondurile utilizate pentru susţinerea acestor măsuri active fiind altele decât cele 

din BAS (fonduri structurale). 

Persoana a fost încadrată ca urmare a finalizării cursurilor de formare profesională 

finanțate din fonduri externe, organizate de Fundatia Rodolf Walter Timişoara în 

colaborare cu AJOFM Timiş. 
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Rezultatele aplicării măsurilor de stimulare a ocupării sunt evidențiate și în structura 

pe grupuri țintă. Astfel, din cele 42.532 persoane încadrate în primele două luni ale 

anului 2018, 1.474 persoane aparţin următoarelor grupuri ţintă:    

 781 şomeri de lungă durată, din care: 

 152 şomeri tineri de lungă durată; 

 629 şomeri adulţi de lungă durată; 

 605 persoane de etnie romă; 

   62 persoane cu handicap; 

   10 cetăţeni străini; 

     8 persoane care au executat pedepse privative de libertate; 

     4 persoane repatriate; 

     3 refugiaţi + beneficiari de alte forme de protecţie internaţională; 

     1 tânăr care se află sau provine din sistemul de protecţie al copilului. 

Din cele 42.532 persoane încadrate, 23.702 persoane provin din mediul urban, iar  

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

este următoarea: 55,73 % dintre persoanele încadrate provin din mediul urban, iar 44,27 

% provin din mediul rural.    

Numărul  femeilor încadrate este de 18.724, iar al bărbaţilor de 23.808, ponderea 

fiind de  44,02 %, respectiv 55,98 %. 

Structura pe grupe de vârstă a celor 42.532 persoane încadrate este următoarea:  

-     6.798 persoane cu vârsta sub 25 de ani, din care 3.692 sunt tineri NEETs; 

-     9.941 persoane cu vârsta 25-35 de ani; 

-   11.464 persoane cu vârsta 35-45 de ani; 

-   14.329 persoane cu vârsta peste 45 de ani, din care 4.004 sunt persoane cu 

vârsta peste 55 de ani,  

iar structura pe niveluri de învăţământ este următoarea:  

-       4.001 persoane din învăţământul primar şi fără studii, din care 774 

persoane fără studii ; 

-       9.170 persoane din învăţământul gimnazial; 

-       9.795 persoane din învăţământul profesional; 

-     13.627 persoane din învăţământul liceal; 

-       1.170 persoane din învăţământul postliceal; 

-       4.769 persoane din învăţământul universitar. 

Din punctul de vedere al statutului persoanei aflate în căutare de loc de muncă, cele 

42.532 persoane încadrate sunt structurate astfel: 
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- 29.206 şomeri neindemnizaţi; 

-   9.712 şomeri indemnizaţi; 

-   3.614 alte persoane în căutare de loc de muncă. 

În primele două luni ale anului 2018, 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 102.547 persoane. 

Cele 102.547 persoane au beneficiat de următoarele tipuri de măsuri:   

 servicii de mediere a muncii – 70.795 persoane;  

 servicii de informare şi consiliere profesională – 56.169 persoane; 

 servicii de consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi 

independente sau pentru iniţierea unei afaceri – 35 persoane;  

 servicii de acompaniament social personalizat prin încheierea de contracte de 

solidaritate - 8 tineri cu risc de marginalizare socială.  

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.  

 

Direcţia Analiza Pieţei Muncii, Programe de Ocupare şi de Formare Profesională 

a Forţei de Muncă 


