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 Stadiul realizării Programului naţional de ocupare a forţei de muncă în luna 

martie 2017 

 
Ca urmare a implementării Programului Naţional de Ocupare a Forţei de Muncă, în primele trei luni ale anului 

2017 au fost încadrate 70.941 persoane. 

Dintre acestea, 23.489 au peste 45 de ani, 19.566 au vârsta cuprinsă între 35 și 45 de ani, 16.919 au între 25 și 

35 de ani, iar 10.967 sunt tineri sub 25 de ani. 

Asemenea lunilor precedente, cele mai multe persoane ocupate sunt de sex masculin, 41.300 

În funcţie de rezidenţă, cei mai mulţi angajaţi în perioada de referinţă, 38.679, provin din mediul urban, iar 

32.262 din rural. 

Nivelul de pregătire al persoanelor pentru care a fost identificat un loc de muncă arată că cele mai multe au 

studii liceale (22.076), profesionale (18.904), gimnaziale (15.770), 8.048 fiind cu studii universitare. 

Un clasament al judeţelor cu cele mai multe persoane angajate arată că Timiș ocupă în continuare primul loc 

(5.595), urmat de București (4.958), Suceava (4.019), Hunedoara (3.360) şi Neamţ (3.307). 

Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate în baza de 

date a agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază au domiciliul sau reşedinţa 

beneficiază de pachete personalizate de măsuri active prevăzute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul 

asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată. 

Astfel, în perioada ianuarie – martie 2017 au fost incluse în măsuri active 163.150 de persoane; 110.826 au 

benenficiat de mediere în vederea încadrării pe unul dintre locurile de muncă vacante declarate de angajatori 

la agenția teritorială pentru ocuparea forței de muncă, 90.332 au beneficiat de informare și consiliere, 83 de 

consultanță și asistență pentru începerea unei activități independente sau pentru inițierea unei afaceri. 

Măsura activă Realizat în luna 

martie 2017 

Medierea muncii  70.941 

Formare profesională 3.097 

Completarea veniturilor şomerilor care se încadrează înainte de expirarea indemnizaţiei de şomaj 4.445 

Prima de activare pentru șomerii neindemnizați 3.554 

Acordarea de subvenţii angajatorilor pentru încadrarea şomerilor în vârstă de peste 45 de ani  2.363 

Acordarea de subvenţii angajatorilor care încadrează în muncă tineri NEET’s  89 

Stimularea mobilităţii geografice a forţei de muncă 130 

Subvenţionarea angajatorilor care încadrează absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ 655 

Acordarea de prime de încadrare a absolvenţilor de învăţământ 560 

Servicii de consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri 8 

*Textul integral al documentului poate fi vizualizat pe site-ul ANOFM, www.anofm.ro , la secţiunea Piaţa Muncii 

BULETIN INFORMATIV 

http://www.anofm.ro/


 

 

Situaţia statistică a şomajului înregistrat în luna martie 2017 

 

La sfârşitul lunii martie 2017, rata şomajului înregistrat la nivel naţional a fost de 4,55%, mai mică cu 0,16 

pp decât cea din luna anterioară şi mai mică cu 0,23 pp decât cea din luna martie a anului 2016. 

 

 

Numărul total de şomeri la finele 

lunii martie, de 398.951 persoane, a 

scăzut cu 14.781 persoane faţă de 

cel de la finele lunii anterioare. 

 

Din totalul şomerilor înregistraţi, 

83.409 au fost şomeri indemnizaţi şi 

315.542 

neindemnizaţi. Numărul şomerilor 

indemnizaţi a scăzut cu 7.220 

persoane, iar numărul şomerilor 

neindemnizaţi a scăzut cu 7.561 

persoane faţă de luna precedentă. 

 

Referitor la şomajul înregistrat pe sexe, în luna martie 2017, comparativ cu luna precedentă, rata 

şomajului masculin a scăzut de la 5,16% în luna februarie 2017 la 4,96% iar rata şomajului feminin a scăzut 

de la 4,19% în luna februarie la 4,06 %. 

 

Structura şomajului pe grupe de vârstă la finele lunii martie 2017 se prezintă sugestiv astfel: 

 

Referitor la structura şomajului după nivelul de 

instruire, șomerii fără studii şi cei cu nivel de 

instruire primar, gimnazial şi profesional aveau 

ponderea cea mai mare în totalul şomerilor 

înregistraţi în evidenţele ANOFM (81,59%). 

 

Numărul de şomeri a crescut în 6 judeţe, cele mai 

mari creşteri înregistrându-se în judeţele: Buzău cu 

362 şomeri înregistraţi, Gorj cu 191 şomeri 

înregistraţi, Ilfov și Sălaj cu 34 şomeri înregistraţi şi 

Hunedoara cu 29 şomeri înregistraţi. 

 

Cele mai ridicate niveluri ale ratei şomajului au fost 

atinse în judeţele: Vaslui (10,90%), Teleorman (9,87%), Mehedinţi (9,52%), Buzău (9,38%), Galaţi (8,99%), 

Dolj (8,98%), Gorj (8,19 %), Olt (7,37%), urmate de judeţele Ialomiţa (7,04%) şi Călărași (6,66%). 

 

 
Mai multe informaţii privind situaţia statistică a şomajului înregistrat la 31 martie 2017 pot fi vizualizate pe site-ul  www.anofm.ro  

la secţiunea Statistici 

Grupa de vârstă Stoc în luna de raportare 

Total general 398.951 

< 25 ani 39.639 

intre 25 si 29 ani 30.967 

intre 30 si 39 ani 84.353 

intre 40 si 49 ani 119.113 

intre 50 si 55 ani 56.036 

peste 55 ani 68.843 

http://www.anofm.ro/


 

 

 

Stadiul realizării Planului naţional de formare profesională  

în luna martie 2017 

 
Anual, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă elaborează Planul naţional de formare 

profesională, în funcţie de meseriile / ocupaţiile pentru care există locuri de muncă vacante, de numărul 

persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, de aptitudinile acestora şi interesul pentru anumite ocupaţii 

/ meserii etc.   

 

Cursurile se organizează atât prin reţeaua de centre aflate în subordinea ANOFM (Centrele Regionale de 

Formare Profesională a Adulţilor - CRFPA din Braşov, Călăraşi, Cluj Napoca, Craiova, Drobeta Turnu Severin, 

Târgu Mureş, Turnu Măgurele, Râmnicu Vâlcea şi centrele de formare profesională proprii agenţiilor judeţene 

pentru ocuparea forţei de muncă), precum şi prin furnizori de formare profesională, autorizaţi, din sectorul 

public şi privat. 

 

În luna martie 2017 au beneficiat de formare profesională 3.093  persoane, după cum urmează:  

 2.751 şomeri; 

 312 persoane din rândul celor care nu beneficiază de gratuitate; 

 

Dintre cele 157 cursuri gratuite începute în perioada de referinţă, 156 au ca sursă de finanțare bugetul 

asigurărilor pentru şomaj. 

 

Cel mai ridicat interes pentru astfel de programe de formare s-a înregistrat în rândul șomerilor cu vârsta peste 

45 de ani (35,26%), urmați de cei din grupa de vârstă 35 – 45 de ani (28,68%), de cei cu vârsta cuprinsă între 

25 și 35 de ani (21,41%) și de tinerii sub 25 de ani (14,65%). 

 

În funcţie de nivelul de studii, cei mai mulţi cursanţi, 43,84%, au studii medii, 40,93% studii primare şi 15,23% 

studii superioare. 

 

Cele mai multe programe de formare profesională gratuite pentru şomeri au fost organizate în următoarele 

meserii/ocupaţii: 

 

- operator introducere validare și prelucrare date – 

288 şomeri; 

- lucrător în comerţ –256 şomeri; 

- agent de securitate – 167 şomeri; 

- contabil – 150 şomeri; 

- inspector (referent) resurse umane – 148 şomeri; 

- instalator instalaţii tehnico sanitare şi de gaze – 

143 şomeri; 

- bucătar – 106 şomeri; 

- frizer – coafor – manichiurist - pedichiurist – 95 

şomeri; 

- manichiurist - pedichiurist – 87 şomeri; 

- coafor – 84 şomeri; 

- comunicare în limba engleză – 82 şomeri; 

- îngrijitori bătrâni la domiciliu – 72 şomeri; 

- lucrător în structuri pentru construcţii – 69 

şomeri; 

- zidar pietrar tencuitor – 63 şomeri; 

- lucrător în cultura plantelor – 56 şomeri 

 

 

 

 

 
*Textul integral al documentului poate fi vizualizat pe site-ul ANOFM, www.anofm.ro , la secţiunea Formare profesională 

http://www.anofm.ro/


 

 

 

Noi cursuri de formare profesională organizate în luna mai 2017, 

la nivel naţional 

 

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă a programat, pentru luna mai 2017, 180 programe de 

formare profesională pentru 3.373 de persoane care beneficiază, conform legii, de servicii de formare 

profesională gratuite. Programele sunt organizate de agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă şi 

de Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti.  

 

Cei mai mulţi participanţi se preconizează în 

judeţele Brașov (196), Dâmboviţa (154), 

Bucureşti (148), Constanţa (140), Galaţi 

(132). 

 

Programele de formare profesională cu cele 

mai multe locuri disponibile vizează calificări 

precum:  

 

 

 

 

 

 

 agent de securitate – 331 persoane; 

  inspector (referent) resurse umane – 292 persoane; 

 lucrător în comerţ – 248 persoane; 

 bucătar – 220 persoane; 

 contabil – 191 persoane; 

 frizer, coafor, manichiurist, pedichiurist – 168 persoane; 

 cameristă – 119 persoane; 

 ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație – 115 persoane; 

 operator introducere, validare şi prelucrare date – 113 persoane; 

 instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze – 78 persoane. 

 

 

 

 

 

 
*Textul integral al documentului poate fi vizualizat pe site-ul ANOFM, www.anofm.ro , la secţiunea Formare profesională. 

 

 

http://www.anofm.ro/


 

 

 

 

 

 

ANOFM a organizat Bursa Generală a Locurilor de Muncă, la nivel naţional, în data 

de 7 aprilie 2017 
 

Obiectivul principal al Bursei Generale a Locurilor de Muncă îl reprezintă creșterea gradului de ocupare, prin 

corelarea cererii cu oferta de locuri de muncă, existând posibilitatea interacţiunii directe dintre angajator şi 

solicitant. 

La Bursa generală a locurilor de muncă, organizată în data de 7 aprilie 2017, au fost prezenţi 2.824 

de agenţi economici, dintre care 23 de angajatori de inserţie şi au fost oferite 38.515 locuri de 

muncă. 

Un număr de 14.364 de persoane au fost selectate în vederea încadrării, dintre care 95 

marginalizate social, iar 1.081 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, prezente la 

eveniment, au fost angajate pe loc. Dintre acestea 61 au studii superioare. 

Principalele ramuri de activitate cărora le corespund meseriile în care au fost încadrate pe loc cele 

1.081 de persoane sunt următoarele: hoteluri şi alte facilităţi de cazare (219), construcţii de clădiri 

(152), agricultură, vânătoare şi servicii anexe( 102). 

Judeţele cu cele mai multe locuri de muncă ocupate pe loc sunt: Constanţa (230) persoane 

încadrate, Hunedoara (159), Neamţ (86), Călăraşi (77), Iaşi (68).  

 

 

 

 

 

Agenția Municipală pentru 

Ocuparea Forței de Muncă 

București a organizat Bursa generală 

a locurilor de muncă în data de 21 

aprilie 2017. 

La acest eveniment au participat 

173 agenți economici oferind 5.505 

locuri de muncă. Numărul 

persoanelor care au luat parte la 

Bursă a fost de 1.420. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

În data de 5 aprilie a.c. a avut loc vizita delegaţiei Serviciului Public de Ocupare 

din Serbia, organizată la Drobeta Turnu Severin 

 
Evenimentul a fost deschis de preşedintele ANOFM, Cristiana Barbu, şi de reprezentanţii autorităţilor locale. 

Principalul obiectiv al acestei vizite a constat în dezbaterea şi schimbul de informaţii şi experienţă pe teme de 

actualitate precum: profilarea persoanelor în căutarea unui loc de muncă, cooperarea între serviciile publice 

şi serviciile private de ocupare, consolidarea colaborării cu angajatorii, sprijin pentru antreprenoriat, 

formarea profesională a şomerilor, mobilitatea forţei de muncă între cele două ţări. 

De asemenea, au fost analizate posibilităţile colaborării în cadrul unor proiecte cu finanţare europeană, în 

mod special proiecte în care pot fi implicate agenţiile teritoriale de ocupare a forţei de muncă din zonele 

transfrontaliere. 

La finalul întâlnirii, delegaţia sârbă condusă de Zoran Martinović, directorul Serviciului Naţional de Ocupare, a 

vizitat Centrul Regional de Formare Profesională a Adulţilor şi Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de 

Muncă Mehedinţi. 

 

 

Vizita de documentare a delegației Confederației Sindicale 3F 

 

În data de 27 aprilie a.c., la sediul ANOFM, a avut loc vizita delegației Confederației Sindicale 3F. Din 

delegația condusă domnul Soren Heisel - secretarul federal al sindicatului 3F, au facut parte 13 sindicaliști 

locali, exponenți ai unor filiale sindicale din orașele daneze în care trăiesc un număr semnificativ de cetățeni 

români. 

Temele de interes comunicate Misiunii de partea daneză, au vizat: 

Situația de pe piața muncii și provocările cu care se confruntă sindicatele de pe piața muncii în ceea ce 

privește îmbunătățirea condițiilor lucrătorilor români (ministerul Muncii); 

Atribuțiile Autorității Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă; 

Demersuri ale autorităților române din perspectiva atragerii exodului în străinătate al tinerilor români;  

Structurile sindicale din România – funcționare, competențe și colaborarea cu filialele locale (Cartel Alfa); 

Colaborarea tripartită guvern-patronate-sindicate; 

Domeniile care vizează învățământul postliceal și formarea profesională, eventual, vizitarea unei școli tehnice 

(Școala Militară de Maiștri, Facultatea de Agricultură – USAMV, Colegiul Agricol "Viaceslav Harnaj", Institutul 

de Cercetare şi Dezvoltare pentru Agricultură din București). 

 

 



 

 

Activitatea de comunicare cu mass-media în luna aprilie 2017  
 

ANOFM a înregistrat în luna aprilie a anului în curs, 66 apariţii în mass-media, cele mai multe vizând locurile 

de muncă oferite la nivel naţional, dar şi cele disponibile prin reţeaua EURES, organizarea Bursei generale a 

locurilor de muncă, situaţia şomerilor pe piaţa muncii, informări cu privire la realizarea cursurilor de formare 

profesională pentru șomeri, precum și alte subiecte. 

Prezenţa în mass-media a fost şi rezultatul celor 13 de solicitări adresate instituţiei de reprezentanţii presei 

scrise sau radio-TV, celor trei interviuri acordate de purtătorul de cuvânt şi reprezentanţi ai ANOFM (Radio 

România Actualități, Radio România Antena Satelor, TVH), cât și a celor 27 de comunicate de presă postate pe 

site-ul www.anofm.ro şi transmise colaboratorilor din mass-media. De asemenea, menționăm și participările 

purtătorului de cuvânt al ANOFM și doamnei director Camelia Mihalcea la emisiunile „Articolul VII”, a postului 

de televiziune TVR Internațional, cât și „Audiență Regională”, a postului de televiziune București TV. 

Site-ul www.anofm.ro şi pagina de Facebook https://www.facebook.com/fiiinformat au fost actualizate cu 

informaţii utile. În luna aprilie, pe pagina de Facebook a ANOFM au fost postate 23 de articole; cel mai mare 

impact l-a avut cel referitor la plata indemnizațiilor de șomaj, respectiv 3.802 de vizualizări. La sfârşitul lunii 

aprilie, pagina de Facebook a ANOFM avea 3.515 de aprecieri.  

Şi structurile subordonate ANOFM au utilizat mijloacele de comunicare în masă şi instrumentele specifice 

(comunicate de presă, conferinţe de presă, materiale informative, rubrici permanente în presa scrisă şi audio-

video) cu scopul informării cât mai corecte şi la timp a beneficiarilor/ potenţialilor beneficiari. 

Subiectele care au asigurat cea mai mare vizibilitate a instituţiilor în presa scrisă, audio şi video  au vizat : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diverse*: Măsuri active, prevederi ale Legii nr. 76/2002, mediatizarea acţiunilor întreprinse de agenţia teritorială în judeţ, numărul 

absolvenţilor aflaţi în evidenţă, utilizarea şi eliberarea formularelor europene în domeniul şomajului etc.  

În luna aprilie, agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă au elaborat 183 comunicate de presă, au 

organizat 27 conferinţe de presă, conducerea şi purtătorii de cuvânt au acordat 469 de interviuri / participări 

la emisiuni. Dintre cele 402 de solicitări din partea jurnaliştilor, cele mai multe au fost primite de AJOFM Ilfov 

- 100,  AJOFM Iași – 80, AJOFM Gorj - 60, AJOFM Hunedoara – 29. 

4.533  de apariţii în presa scrisă, video şi audio locală şi judeţeană au înregistrat agenţiile teritoriale pentru 

ocuparea forţei de muncă în luna aprilie 2017.   

 
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă  

Str. Avalanşei nr. 20 – 22, sector 4, Bucureşti 

Telefon: 021.303.98.31, 021.303.98.32 

E-mail: anofm@anofm.ro ; mass.media@anofm.ro  

www.anofm.ro ; www.facebook.com/fiiinformat  

BULETIN INFORMATIV 
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