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N O T Ă 

privind stadiul aplicării măsurilor de stimulare  

a forţei de muncă de către ANOFM, 

pentru primul semestru al anului 2018  

 

Prin Programul naţional de ocupare a forţei de muncă pentru anul 2018 aprobat de către 

ministrul muncii şi justiţiei sociale, conform H.G. nr. 12/2017, s-a stabilit ca la nivel 

național să fie ocupate pe piața forței de muncă 301.200 de persoane.  

Cele 301.200 persoane ce urmează a fi ocupate şi tipurile de măsuri finanţate din 

bugetul asigurărilor pentru şomaj se prezintă astfel:  

 270.386 persoane prin acordarea serviciilor de mediere, din care: 

- 188.160 prin medierea pe locuri de muncă pe perioadă nedeterminată, 

- 82.226 prin medierea pe locuri de muncă pe perioadă determinată, 

 10.390 persoane prin organizarea cursurilor de formare profesională; 

 12.775 persoane prin completarea veniturilor salariale ale şomerilor care se 

încadrează înainte de expirarea şomajului;  

 13.010 persoane prin prima de activare pentru şomerii neindemnizaţi; 

 17.618 persoane prin acordarea de subvenţii angajatorilor pentru încadrarea 

şomerilor peste 45 ani sau părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale, din 

care:  

- 17.258 şomeri peste 45 de ani, 

- 360 părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale, 

 2.095 persoane prin acordarea de subvenţii angajatorilor pentru încadrarea 

tinerilor NEETs; 

 484 persoane prin acordarea de subvenţii angajatorilor pentru încadrarea 

şomerilor de lungă durată; 

 471 persoane care mai au 5 ani până la pensie; 

 3.075 persoane prin stimularea mobilităţii forţei de muncă, din care: 

- 1.455 prin încadrarea într-o localitate la distanţă mai mare de 15 km de 

localitatea de domiciliu sau reşedinţă (prima de încadrare), 
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- 730 prin încadrarea în altă localitate la o distanţă mai mare de  50 km cu 

schimbarea domiciliului (prima de instalare), 

- 890 prin prima de relocare, 

 5.376 persoane prin acordarea de subvenţii angajatorilor pentru încadrarea 

absolvenţilor din instituţii de învăţământ; 

 2.105  absolvenţi beneficiari de primă de inserţie; 

 184 persoane prin acordarea de subvenţii angajatorilor pentru încadrarea 

persoanelor cu handicap; 

 130 prin acordarea de servicii de consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei 

activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri; 

 1.207 persoane prin ocuparea temporară a forţei de muncă în lucrări publice de 

interes comunitar; 

 310 persoane prin încheierea de contracte de solidaritate; 

 250 persoane prin subvenţii acordate angajatorilor care încadrează în muncă  

absolvenţi de învăţământ superior în baza Legii nr.335/2013 privind efectuarea 

stagiului pentru absolvenții de învățământ superior; 

 1.995 persoane prin subvenţii acordate angajatorilor care încadrează în muncă 

elevi şi studenţi în baza Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a 

elevilor şi studenţilor; 

 300 persoane prin alte măsuri active. 

I. 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 primul semestru al anului 2018 au fost ocupate pe piața forței de muncă 

148.191 de persoane (aproximativ 49 % din cele 299.883 de persoane care au beneficiat 

de servicii specializate de ocupare, sau au fost cuprinse în măsuri de stimulare). 

Structura pe nivel de ocupabilitate a celor 148.191 de persoane încadrate este 

următoarea:  

   23.579 persoane  -  uşor ocupabil; 

   24.980 persoane – mediu ocupabil; 

   54.354 persoane – greu ocupabil; 

   35.470 persoane – foarte greu ocupabil; 

   9.808 persoane – alte categorii de persoane care nu sunt profilate (altele decât 

şomerii) 

iar structura pe sursa de finanţare este următoarea:  

 148.133 persoane încadrate – plătite din BAS; 

           58 persoane încadrate – plătite din FSE. 
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Măsurile de mediere a muncii și de informare şi consiliere profesională, ca servicii 

specializate 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 muncă 1 , în primul 

semestru al anului 2018, se prezintă sintetic, astfel:  

1) Prin acordarea serviciilor de mediere a muncii s-a realizat ocuparea a 139.554 

persoane, din care:   

- 103.273 persoane prin încadrarea pe locuri de muncă vacante pe perioadă 

nedeterminată; 

- 36.281 persoane prin încadrarea pe locuri de muncă vacante pe perioadă 

determinată. 

Din cele 208.578 persoane cărora le-au fost oferite servicii de mediere a muncii, 66,91 % 

au fost plasate pe locurile de muncă declarate de angajatori. 

Una dintre măsurile active de combatere a şomajului, care a fost mereu în atenţia 

Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, o constituie bursa locurilor de 

muncă, măsură activă destinată satisfacerii rapide a cererii şi ofertei de forţă de muncă 

prin confruntare directă. 

Bursa Generală a Locurilor de Muncă organizată în 20 aprilie 2018, a avut următoarele 

rezultate (evaluare la o lună): 

 au fost contactaţi 29.051 agenţi economici, din care 166 angajatori de 

inserţie; 

 au participat 2.629 agenţi economici, din care 28 angajatori de inserţie; 

 au fost oferite 44.721 locuri de muncă; 

 au participat 33.217 persoane în căutare de loc de muncă; 

 au fost selectate în vederea încadrării 15.118 persoane, din care 81 

persoane cu risc de marginalizare socială; 

 din cele 6.954 persoane încadrate, 276 au fost cu studii superioare, iar 

6.678 au fost cu studii medii. 

În primul semestru al anului 2018, ANOFM, prin agenţiile teritoriale pentru ocuparea 

forţei de muncă, a organizat 9 burse ale locurilor de muncă la cererea pieţei muncii 
                                            

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

municipiului București 
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pentru meserii în diferite ramuri de activitate şi pentru grupuri vulnerabile pe piaţa 

muncii. 

În vederea organizării burselor pentru diferite meserii sau domenii de activitate au fost 

contactaţi 218 agenţi economici, din aceştia au participat 65, care au oferit 696 locuri 

de muncă. Numărul persoanelor participante la bursele pe meserii a fost de 1.059 

persoane, din care au fost selectate în vederea încadrării 371 persoane.  

Rezultatele finale indică încadrarea a 227 persoane, din care 219 persoane fără studii 

superioare şi 8 persoane cu studii superioare. 

Pentru grupurile ţintă (femei, romi, tineri cu risc de marginalizare socială şi persoane 

private de libertate), au fost organizate 6 burse în 6 judeţe din ţară. Dintre cei 362 

agenţi economici contactaţi (din care 12 angajatori de inserţie), au participat 45 

agenţi economici care au oferit 460 locuri de muncă (din care 78 locuri de muncă 

pentru persoanele cu risc de marginalizare socială). Numărul persoanelor participante 

a fost de 264 persoane, din care au fost selectate în vederea încadrării 99  persoane 

(din care 12 persoane cu risc de marginalizare socială).  

Au fost încadrate 12 persoane fără studii superioare. 

Prin intermediul burselor locurilor de muncă organizate în primul semestru al anului 

2018, au fost ocupate 7.139 persoane, după cum urmează: 

 6.954 persoane la Bursa generală a locurilor de muncă – evaluare la o lună, 

    227 persoane la bursele locurilor de muncă organizate pentru diferite 

meserii sau ramuri de activitate diverse, 

      12 persoane la bursele locurilor de muncă organizate pentru grupuri 

ţintă. 

2) Ca urmare a finalizării și absolvirii unor programe de formare profesională, finanţate 

din BAS, care au fost începute în anul  2017, s-au încadrat 5.760 persoane. 

3) 7.504 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). 

4) Au beneficiat de prime de activare  4.339 de şomeri neindemnizaţi care s-au încadrat 

pentru o perioadă de cel puţin 3 luni. 

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

completările ulterioare) au fost încadrate 6.143 de persoane, astfel:  

- 4.306 şomeri peste 45 ani sau părinți unici susţinători ai familiilor 

monoparentale,  

-    1.280 absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ; 

-       367 tineri NEETs; 

-         83 persoane care mai au 5 ani până la pensie; 
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-         40 persoane cu handicap; 

-         34 tineri cu risc de marginalizare socială; 

-         33 şomeri de lungă durată. 

6) Au fost acordate prime de inserţie absolvenţilor de învăţământ unui număr de 119 

persoane.  

7) Stimularea mobilităţii geografice a forţei de muncă a contribuit la ocuparea a 911 

persoane, din care:  

- 418 persoane beneficiază de prime de încadrare pentru acceptarea unui loc de 

muncă  la o distanţă mai mare de 15 km de localitatea de domiciliu sau reşedinţă;  

- 120 persoane beneficiază de prime de instalare pentru încadrarea într-o altă 

localitate la o distanţă mai mare de 50 km cu schimbarea domiciliului; 

- 373 persoane încadrate beneficiază de prime de relocare. 

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

activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri, 21 persoane au iniţiat o 

astfel de activităţi, din cele 240 persoane beneficiare de acest tip de servicii. 

9) Conform prevederilor Legii nr.335/2013 şi ale Normelor Metodologice de aplicare a 

acestei legi (HG 473/iunie 2014), ANOFM poate susţine din bugetul asigurărilor pentru 

şomaj stagiile profesionale pentru absolvenţii de învăţământ superior.  

În primul semestru al anului 2018 au fost încadraţi în muncă 13 absolvenţi de studii 

superioare pe locuri de muncă destinate stagiarilor, pentru care s-au încheiat 12 

convenţii aferente contractelor de stagii profesionale. Din cei 13 absolvenţi de 

învăţământ superior cuprinşi în programul de stagii conform Legii nr.335/2013, 7 

absolvenţi au fost încadraţi în primele 4 luni de la înregistrarea în evidenţele 

agenţiilor. 

10) Prin alte măsuri active întreprinse la nivel judeţean, s-a realizat încadrarea  a 3 

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

cele din BAS (fonduri structurale). 

Cele 3 persoane au fost încadrate ca urmare a finalizării cursurilor de formare 

profesională finanțate din fonduri externe, organizate de Fundatia Rodolf Walter 

Timişoara în colaborare cu AJOFM Timiş. 

II. Programul de ocupare a forţei de muncă pentru anul 2018, pe grupuri ţintă, prevede 

încadrarea în muncă a:  

 6.512 şomeri de lungă durată, din care:  

 2.075 sunt tineri sub 25 ani,  

 4.437 sunt şomeri de lungă durată cu vârsta peste 25 ani,  

  4.641 persoane de etnie romă;  

     353 persoane cu handicap; 

     92 de tineri care se află sau provin din sistemul de protecţie a copilului;  
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     49 cetăţeni străini; 

     25 refugiaţi şi beneficiari de alte forme de protecţie internaţională; 

     20 persoane care au executat pedepse privative de libertate;  

     10 victime ale traficului de persoane. 

În primul semestru al anului 2018, din cele 148.191 persoane încadrate, 7.848 persoane 

aparţin următoarelor grupuri ţintă:    

 5.480 şomeri de lungă durată, din care: 

- 1.051 şomeri tineri de lungă durată; 

- 4.429 şomeri adulţi de lungă durată; 

 2.089 persoane de etnie romă; 

    166 persoane cu handicap; 

      66 cetăţeni străini; 

      14 persoane care au executat pedepse privative de libertate; 

      14 refugiaţi şi beneficiari de alte forme de protecţie internaţională; 

      14 tineri care se află sau provin din sistemul de protecţie a copilului; 

        5 persoane repatriate. 

Din cele 148.191 persoane încadrate, 79.916 persoane provin din mediul urban 

(53,93 % din totalul persoanelor încadrate), iar  68.275 persoane din mediul rural 

(46,07 % din totalul persoanelor încadrate).  

Numărul femeilor încadrate este de 62.093, iar al bărbaţilor de 86.098, ponderea din 

totalul persoanelor încadrate fiind de  41,90 %, respectiv de 58,10 %. 

Structura pe grupe de vârstă a celor 148.191 de persoane încadrate este următoarea:  

-   22.123 persoane cu vârsta sub 25 de ani, din care 11.356 sunt tineri NEETs; 

-   32.557 persoane cu vârsta 25-35 de ani; 

-   40.060 persoane cu vârsta 35-45 de ani; 

-   53.451 persoane cu vârsta peste 45 de ani, din care 14.747 sunt persoane cu vârsta 

peste 55 de ani,  

iar structura pe niveluri de învăţământ este următoarea:  

-  15.991 persoane din învăţământul primar şi fără studii, din care 3.705 persoane fără 

studii; 

-  34.386 persoane din învăţământul gimnazial; 

-  35.883 persoane din învăţământul profesional; 

-  44.205 persoane din învăţământul liceal; 

-    3.461 persoane din învăţământul postliceal; 
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-  14.265 persoane din învăţământul universitar. 

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

148.191 de persoane încadrate sunt structurate astfel: 

- 98.431 şomeri neindemnizaţi; 

- 37.186 şomeri indemnizaţi; 

- 12.574 alte persoane în căutare de loc de muncă. 

În primul semestru al 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 299.883 persoane. 

Cele 299.883 persoane au beneficiat de următoarele tipuri de măsuri:   

- servicii de mediere a muncii – 208.578 persoane;  

- servicii de informare şi consiliere profesională – 161.291 persoane; 

- servicii de consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau 

pentru iniţierea unei afaceri – 240 persoane;  

- servicii de acompaniament social personalizat prin încheierea de contracte de 

solidaritate - 100 tineri cu risc de marginalizare socială.  

Structura pe nivel de ocupabilitate a celor 299.883 de persoane 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, este următoarea:  

   37.366 persoane  -  uşor ocupabil; 

   43.308 persoane – mediu ocupabil; 

 112.233 persoane – greu ocupabil; 

   96.361 persoane – foarte greu ocupabil; 

   10.615 persoane – alte categorii de persoane care nu sunt profilate (altele 

decât şomerii) 

III. Programe speciale: 

III.a. În scopul creşterii gradului de ocupare a persoanelor din mediul rural sau a 

persoanelor din localităţi urbane care au probleme de reintegrare socială ca urmare a 

restructurării economice, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă a inclus în 

Programul de ocupare a  forţei de muncă pentru anul 2018 următoarele programe 

speciale:  

 Programul 50, special pentru 50 de localităţi  urbane; 

 Programul 150, special pentru 150 de localităţi din mediul rural. 

Criteriile care au stat la baza stabilirii localităţilor au fost:  
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- ponderea  mare a şomerilor în total populaţie activă; 

- gradul redus de dezvoltare economică.  

Prin implementarea acestor programe s-a estimat, pentru anul 2018, ocuparea unui 

număr de 11.750 de persoane, 8.000 de persoane în localităţi urbane şi 3.750 de 

persoane  în localităţi rurale.  

În primul semestru al anului 2018, prin implementarea  Programului 50, special pentru 

localităţi din mediul urban au fost încadrate 6.494 persoane, astfel: 

 servicii de mediere –6.155 persoane, din care:  

-  4.346 persoane pe perioadă nedeterminată;  

-  1.809 persoane pe perioadă determinată; 

 programe de formare profesională - 63 persoane; 

 completarea veniturilor salariale ale şomerilor care se încadrează înainte 

de expirarea indemnizaţiei pentru şomaj – 311 persoane; 

 prima de activare pentru şomerii neindemnizaţi – 121 persoane; 

 acordarea de subvenţii angajatorilor pentru încadrarea şomerilor în vârstă 

de peste 45 de ani sau părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale – 

101 persoane; 

 acordarea de subvenţii angajatorilor pentru încadrarea tinerilor NEETs – 4 

persoane; 

 acordarea de subvenţii angajatorilor care încadrează în muncă persoane 

care mai au 5 ani până la pensie – 1 persoană; 

 stimularea mobilităţii forţei de muncă – 37 persoane;  

 acordarea de subvenţii angajatorilor care încadrează absolvenţi ai 

instituţiilor de învăţământ – 7 persoane. 

Prin Programul 150 special pentru localităţi din mediul rural au fost încadrate în 

muncă, 3.214 persoane, astfel: 

 servicii de mediere – 3.148 persoane, din care:  

- 2.330 persoane pe perioadă nedeterminată; 

-   818 persoane pe perioadă determinată; 

 programe de formare profesională - 9 persoane; 

 prima de activare pentru şomerii neindemnizaţi – 36 persoane; 

 acordarea de subvenţii angajatorilor pentru încadrarea şomerilor în vârstă 

de peste 45 de ani sau părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale – 

48 persoane; 

 stimularea mobilităţii forţei de muncă – 11 persoane;  
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 acordarea de subvenţii angajatorilor care încadrează absolvenţi ai 

instituţiilor de învăţământ – 7 persoane; 

 acordarea de prime de inserţie absolvenţilor de învăţământ – 27 persoane. 

III.b. Având în vedere că ANOFM este implicată în aplicarea măsurilor prevăzute în 

documentele strategice ale Guvernului României privind incluziunea cetăţenilor români 

aparţinând minorităţii rome, s-a elaborat Programul 140,  special pentru comunităţi cu 

număr mare de etnici romi. Prin acest program s-a prevăzut ocuparea unui număr total 

de 2.190 persoane, aprox. 47 % din numărul total al persoanelor de etnie roma propuse 

a fi ocupate în anul 2018.  

În cadrul acestui program, accentul se pune pe acţiuni personalizate, în mod special pe 

medierea muncii şi pe informare şi consiliere profesională. 

Prin aplicarea Programului 140, special pentru comunităţi cu număr mare de etnici 

romi, în primul semestru al anului 2018, s-a realizat încadrarea a  1.073 persoane de 

etnie roma, astfel: 

 servicii de mediere – 1.059 persoane, din care:  

- 801 persoane pe perioadă nedeterminată; 

- 258 persoane pe perioadă determinată; 

 programe de formare profesională –   5 persoane; 

 completarea veniturilor salariale ale şomerilor care se încadrează înainte 

de expirarea indemnizaţiei pentru şomaj – 10 persoane; 

 prime de activare pentru şomerii neindemnizaţi - 7 persoane; 

 acordarea de subvenţii angajatorilor care încadrează în muncă şomeri 

peste 45 de ani sau şomeri unici susţinători ai familiilor monoparentale - 9 

persoane; 

 acordarea de subvenţii angajatorilor care încadrează în muncă absolvenţi 

de învăţământ - 2 persoane. 

III.c. Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă a inclus în Programul de 

ocupare a forţei de muncă pentru anul 2018 un  Program special pentru elevi şi 

studenţi, care să sprijine încadrarea pe durată determinată, de maximum 60 zile 

calendaristice, pe perioada vacanţelor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 72/2007, 

a elevilor şi studenţilor. Acesta are în vedere deprinderea elevilor şi studenţilor cu 

practica la locul de muncă şi obţinerea de venituri pe perioada vacanţelor, în special a 

celor care provin din familii cu venituri reduse. Prin acest program, au fost propuse 

pentru anul 2018, ocuparea pe perioada vacanţelor a 1.995 persoane, din care: 1.300 

elevi şi 695 studenţi. 

În primul semestru al anului 2018, prin implementarea Programului  special pentru elevi 

şi studenţi, s-au obţinut următoarele rezultate: au fost încheiate 33 convenţii în baza 

Legii nr.72/2007 şi au fost încadraţi 79 elevi. 
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În funcţie de mediul de provenienţă, 47 elevi sunt din mediul urban, iar 32 elevi sunt 

din mediul rural. 

Structura pe sexe arată că din cei 79 elevi încadraţi în muncă 30 sunt femei şi 49 sunt 

bărbaţi. 

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 


